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Ulua Baaımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus. Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

Barselon kuşatıhyor ! 
Franko kuvetleri Barselon'u kuşattık· 
tan sonra zaptctmiyc karar vermişler· 
dir. Haberlerimiz 3 üncü sayfadadır. 

5 KURUŞ ADiMi% ANO.IMl%DIR. 
Yazı işlen 1062-1063 
Matbaa müdüril 1061 
İdare 1064 

Celôl Bayar kabinesi dün istifa etti 
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Kabineyi Dr. Refik Saydam kurdu 
Meclis Cuma günü • • 

seçımın yenilenmesine karar verecek 

BCl§vekilimiz doktor Relik 
Saydam kabine listesini 

Cümhurreisimize arza giderken 

Kabine 
JPai_ imi 

F. R. :ATAY 

Parti Divanı dün sabah Cüm
hurreisimizin reisliği altında top
lanarak, yeni Kamutay seçimine 
karar vermiştir. Bu karar, öğle
den sonra C. H. P. Kamutay 
Grupu tarafından tasvip olun • 
ınu§tur. 

Sayın Başbakan Celal Bayar, 
iki toplantı arasmda vekil arka
datları ile görüşerek, kabinenin 
iıtifasını Cümhurreisliğine arz. 
etti. İstif anın mucip sebebi, a -
jans tarafından tebliğ edildiği 
üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi intihabının yenilenmesi
ne, Parti Divanınca karar veril • 
nıesinden sonra, partimizin inti
haba yeni ve taze bir kuvetle çık
masını maksada ve esasa daha 
uygun ve faydalı bulmasından 
ibarettir. 

Cümhurreisimiz yeni kabine • 
yi teşkil etmeğe Dahiliye Baka -
nı ve C. H. P. Genel Sekreteri 
muhterem doktor Refik Say
dam'ı memur etti. Yeni hükümet 
listesinde Ziraat Bakanlığına es
ki vekil Muhlis Erkmen gelmiş 

· ve Dahiliye Bakanlığına da Ka
mutay Reis Vekili Tekirdağ me
busu Faik Öztrak getirilmittir. 

Celal Bayar'ı deri·n hürmet 
hislerimizle teşyi ederiz. Kendi
sinin Batbakanlığı Türkiye cüm
huriyeti tarihinin pek güç bir 
devrine tesadüf etmiştir: Ata
türk'ün hastalığı ve ölümü facia
sı onun hükümeti zamanında vu
kua geldi. İtiraf etmek lazımdır 
ki bu ağır buhran ve intikal dev
rini idare başında geçirmek Ce • 
lal Bayar'ın §ahsı için acı bir 
bahtsızlık olduğu kadar, memle
ket ve halk için bir talih eseri 
teşkil etmiştir. Böyle günlerde 
yüksek mesuliyet sahiplerinin, 
yalnız, iktidar mevkiine lazım 
olan liyakatlerle mücehhez ol -
maları kafi gelmez: kendilerin
de her türlü endişeleri bertaraf 
edecek mizaç ve ahlak vasıfları 
da bulunmak lazımdır. 

Buhran ve intikal devri, bütün 
cihanın hayreti karşısında, te • 
lafsız ve sarsıntısız geçmiştir. 
Meşruiyet mekanizması, en tabii 
tarzı ile, işlemiştir. Ruhları en 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Dahiliye Vekaletine Fai Oztrak 
Ziraat Vekaletine de 

Muhlis Erkmen tayin ~dildi 
· Başka değişiklik yo tur 

Kamutay dün B. Faik Öztrak {Tekirdağ) ın reisliğinde toplanmıştır. 
Celse açıldıktan sonra reis, Cümhurreisinin tezkeresi okunacağım bil · 
dirmiş ve kabinenin istifası ile Başvekalete Jstanbul Mebusu Doktor Re
fik Saydam'm memur edilmiş olduğunu bildiren şu tezkere okunmuş· 
tur: 

• B. M. M. Yüksek Reisliğine 
lzmir Mebusu Celal Bayar'ın 8G§vekaletten istila etmesi üzerine Baş· 

vekalete lstanbul Mebusu Dr. Refik Saydam'ın meınur edilmiş olduğunu 
arzederim. 

Reisicümhur 
1. lnönü 

Bundan sonra, Londra Büyük Elçiliğine tayin edilen Doktor Tevfik 
RüştU Aras'ın İzmir mebusluğundan istifasına dair olan tezkeresi okun· 
muştur. 

P~-lfir'KanüiiA~liiaicerf"'ecllfı't,..~lifiı~z~aıılısJJıo~~'rJştku~hıetm 
bulunması lazımdır. Okunan tezkereye göre hangi hükümet bulunacak ve 
hangi vekilin huzuriyle layiha müzakere edilecektir?,. 

Refet Canıtez (Bursa) Kabine teşekkül etmedikçe kanunları müza-
kere etmenin doğru olmadığını söylemiş ve kabine teşekkül edip Kamutay 
karşısına çıkıncıya kadar kanunların görü~ülmesinin tehir edilmesinin la· 
zımgeldiği mütaleasrnda bulunmuştur. 

Reis yeni kabinenin teşekkülüne kadar celseyi tatil etmiştir. 

İkinci celse 
İkinci celse saat 16.55 te Refet Canıtez (Bursa) nın reisliğinde toplan 

mıştır. Reis, kabinenin teşekkülü hakkında Cümhurreisliğinin tezkeresi 
nin okunacağını söylemiş ve şu tezkere okunmuştur: 

(Sonu 8 inci sayfada) 

İstifanın mucip sebebi 1 
Celal Bay arın istifa mektubuna 

Cümhurreisimizin cevapları 

Yeni Dahiliye Vekilimiz 
B. Faik Ôztrak 

Yeni Ziraat Vekilimiz 
B. Muhlis Erkmen 

Cümhurreisimiz lnönü Parti Divanı toplantısından çıkıyorlar 

Yeni kabine cumaya beyannamesini okuyacak 

Parti divanı dün 
İnönü'nün reisliğinde toplandı 

Büyük Millet Meclisi Cuma günü 
seçimin yenilenmesine karar verecek 
Ankara, 25 a.a. - C. H. P. Büyük Millet Meclisi Grupu Umumi Heyeti 

bugün· 25. 1. 939 ·Büyük Millet Meclisinin umumi içtirnaını müteakip 
saat 17 de Trabzon saylavı reis vekili Ha6An Saka'nm reisliğinde top
landı. 

Yeni Başvekil Dr. Refik Saydam söz alarak kürsüye geldi ve yeni te
f~_kkül eden hükümetin teşkilatı esasiye kanunu hükmüne göre cuma gü. 
nu toplanacak Büyük Millet Meclisi umumi heyeti içtimaında beyanname.. 
sini okuyup itimat reyi istiyeceğini bildirdikten sonra bu sabah saat 11 de 
Reiaicümhur lnönü'nün riyaseti altında toplanmıt olan Parti divanınm 
Büyük Millet Meclisi seçimini yenilemek hususuna karar verdiğini, bu ka· 
r~~ ~m~i heyetçe de tasvip edildiği takdirde cuma günü toplanacak 
Buyuk Mıllet Meclisi umumi heyeti içtimaında muamelesinin ikmal ol • 

~ . u 
nacagmı ızah etti. 

Divan kararı grup umumi heyetinin tasvibine arzolunnrak ittifakla se
çimin yenilenmesine karar verikli. 

11

Tarihimizin çetin bir devresini yük-,, . 
11 sek meziyetleriyle iyi idare etmenizi,, 

"milletimiz daima teşekkür ve tak-,, 

"dir duygulariyle hat1rlıyacaktır,, 

jlramvay Sirkefiyl~ 
müzakereler 

neticelenmek üzere 

Müzakere edilecek başka madde olmadığından celseye nihayet verildi. 

Celal Bayar'm istifası 

25 - 1 • 939 
Türkiye Reisicüınhurunun 

yüksek huzurlarına 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisi intihabının yenilenmesine 
Parti divanınca karar verilmiş
tir. Partimizin intihaba yeni ve 
taze bir kuvetle çıkmasını mak
sada ve esasa daha uygun ve 
faydalı mülahaza ettim. Bu im· 
kanı Zatıdevletlerine vermiş ol
mak için Başvekaletten istifa • 
mı arz ve takdim ediyorum. 

Yüksek teveccühlerinin de -
vammı sonsuz hürmet ve ta -
zimlerimle istirham ederim. 

İzmir Mebusu 
C.BAYAR 

ı İnönü'nün cevapları 
25 -1. 939 

Celal Bayar 
İzmir Mebusu 

Büyük Millet Mec:li•i intiha· 
bının yenilenmesi ihtimali üze· 
rine vukubulan istifanız kabul 
olunmu§tur. 

lktıdar mevkiinde geçen hiz
met zamanınızı takdir ile yade· 
derek size ve arkadaşlarmı:&a 
haüs teşekkürlerimi ilade et· 
mek isterim. Siyasi tarihimizin 
çetin bir devresini yüksek mezi -
yetlerinizle iyi idare etmenizi, 
milletimiz daima teıekkür ve 
takdir duygulariyle hatırlıya· 
caktır. 

Hükümetin te§kiline lstanbul 
Mebusu Doktor Refik Saydam 
memur edilmiştir. 

Reisicümhur 
iSMET INôNO 

İstanbul, tramvaylarının miibayaa -
sı hakkında Nafıa Vekaleti mümessil
leri ile şirket murahhasları arasında 
başlamış olan mtizal!erata dün de de
va~ edilmiş ve şirketin mevcudatı ii
zerınde yapılmakta olan tetkikler son 
safhalarına yaklaşmıştır. 

Son kararların pek yakında alınaca-
ğı tahmin edilmektedir. (a a.) 

İMPEKS SİRKETİ 
.::; 

MESELESİNDEN 

DOLAYI 

ARASTIRMALAR 
.::; 

lstanbul'da yapılan bu arafhrmala
ra dair tabilat 8 inci .ayfamız;dadır. 

Mecliste kabine listesinin okunması dinleniliyor 

Milli Müdafaa kara kısmı 
bütçesine 1.000.000 

lira munzam tahsisat! 
Hükümetin milli müdafaa ihtiyaçları için 125.S milyon liraya kadar 

teahhüde girişilmesi hakkında hükümete selahiyet veren kanuna ek ola· 
rak hazı l d w • b""d ·· · . r a ıgı proje u ce encumenınden geçmiştir. Kamutay'm yarm-
kı toplantısında görüşüle.cektir_ ~Sonu B inci sayfada) 
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İnsan ve kültür: 
26 - 1 - 1939 

2,5, 500 ve 1.000 

Taze hamle liralık kôğıt paralarımız 
Üç ölüm 
mazbatası 

Köy postaları hic 
~ 

aksamadan yapılacak 
Memleket, milli kurtulu§ mücade

lesinden beri, kendine inanmak ve 
kendini maddi ve manevi yeni bir 
inıanın mevzuu kılmak sayesinde 
bugünkü terakkileri kaydetmi§tir . ' 

nun bir hak kadar bir mesuliyet de 
olduğunu bilmesini kendinden bekli
yeceğimiz türk matbuatı, ortaya bir 
takım meseleler atmı§hr. Bunlar hak 

Şehrimize gelen malUmata göre bin 
ve beş yüz liralıklar ile iki buçuk lira
lıklarımızın Londra'da basılması de -
vam etmektedir. Bu paralarımız da 
ilkbahara kadar tedavüle çıkarılabile
cektir. 

~amu~y Adliye encümeni, Uşak'tn 
Dagdemır köyünden Sarı Mehmet o
ğularrndan Ahmet oğlu Halil Önder'
in ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Temyiz mahkemesi kararını 
tetkik etmiş ve mazbatasını hazırhya
rak reislik makamına takdim etmiştir. 
Hadise şudur-

P. T. T. Umum Müdürlüğü bu hususta bir 
talimatname hazırlıyarak alakalılara gönderdi kında, türk devletinin bütün hassa • 

Denizbank' ın yeni müdürü 
vazifesine baıladı 

Memleket ve milletlerjn tarih i
çindeki uyanışları, bir hamlede değil 
ardı sıra gelen bir sıra taze hamle
nin eseri olarak vücuda gelir. Ve bu 
hamleleri yorulmadan yapmak, yo
rulmadan tazelemek için, bu gibi 
hallerde, milletler, aksyon sahnesine 
ardı sıra neailler aevkederler. Bu ne
aillerin durmadan zuhurudur ki, 0 
hezale uğramış sanılan camiada, ha
yatiyet hem de durmadan artmakta 
o!~n b~r hayatiyet mevcut olduğunu 
gosterır. 

siycti seferber bir haldedir. Ve bu 
gibi işlerin olmuş olmasından müte
essir olmıyan tek kimse yoktur. Te. 
essürü azaltan nokta, türk milletinin 
temizlik yapma kudretine malik ol~ 
duğunu, göstermesidir. Teessürü 
büsbütün ortadan kahlıracak olan 
noktaya gelince, bu, bir yandan türk 
matbuatının müsbct tenkit yürütmek 
salahiyetini bunun aynı zamanda bir 
mesuliyet olduğunu bilerek devam 
ettirmesi: bir yandan da genç nesil
lerin inkılabın müstehliki olmaktan 
ziyade müstahsili olarall yetiştiril

Dcnizbank Umum müdürlük vekil
liğine tayin edilen mürakabe heyeti re. 
isi B. Yusuf Ziya dün yeni vazifesine 
başlamıştır. 

"İlam ve zabıtıname münderecatına 
göre; maktul Mehmet bir suçtan do
layı mevkuf bulunduğu sırada Halil 
Önder, Mchmcdin karısı Ayşeyi met-
res olarak yanına alnnş ve kocası a
leyhine boşanma davası da açtırrmşsa 
da Mehmet tahliye edilerek tekrar ka
rrsiylc birleşmiş olmasından kin hağ
hyarak, hadise günü sırtlarında odun
~a dağ tarafından gelmekte olan Ayşe 
ıle Mehmedin geçecekleri yol üstün
de pusu kurarak hamil olduğu tüfek
le Mehmedi öldürdükten sonra Ayşe
yi önüne katıp kendi evine götürdüğü 
ve vakadan haberdar olan köy muhta
rı Ramazanın kendisine yaklaştığını 
görünce silcihını çevirip Ramazanı da 
vurup öldürdüğü ve karısı Fadimeyi 
de yaralıyarak kolunun kırılmasına 
sebebiyet verdiği ve evde bulunan Ay 
şeyi de balta ile yaralayıp öldürdüğü 
sabit olmakla Halil Önder'in bu suç
lardan dolayı ölüm cezasına mahkum 
edildiği anlaşılmıştır. 

. Köylüye. ~it mektuplarla gazetelerin köylere gidip gelmesi işi
nın bazı vılayetlerde henüz tamamen bir hal çaresine bağla·nma
dığı ve hu yüzden postaların aylarca postanelerde kaldığı anlaşıl
mıştır. 

I 
P.T.T. umum müdürlüğü bunu hal

letmek üczrc bazı tedbirler almış v~ 
alakalı makamları da haberdar ederek 

Etrii-.k \:apuru hakkındaki 
tahkikat henüz hitmedi 

vilayetlerden bir takım temennilerde 
bulunmuştur. 

Türkiye, bu hayatiyeti göstermek
te olan memleketlerden biri•dir. An
cak, bu gibi inkılapçı hamleleri yap
mıı ve baıaıımı§ memleketlerde ol
duğ~ ~ibi, Türk_iye'de de, yeni haya
tı butun ıartlarıylc yapıp sağlama 
bağlıyan nesillerin, yeni hayatı istih
aal etmeleri payı yeni hayatı istihlak 
etmeleri payından, daima üstün kal
ma.lıdır. Aksi takdirde, kendi gayret
lerıyle meyd.ana getirdikleri krediyi, 
bunun haddıni a§trklarından, aşın
du~aları, bizzat kendi davalarına 
~ar§ı borçlanmaları ve bunu, katşılı
gı kalmnmıı bir he&ap haline koyma. 
ları tehlike&i batgÖsterir. 

mesidir. 
Matbuat ile onun mesnedi olan 

meclis, salahiyet ve vazifelerinde 
haklı ve ölçülü bir titizlik gösterdi
ler mi, geçenlerde bahsettiğimiz de
dikodulu ağız gazeteleri kalkacak ve 
cemiyetimiz durmadan kontrol ve 
durmadan temizlenme cihazlarını te-

Bazı İstanbul gazeteleri Etrüsk va
puru hakkında tetkikler yapmakta 
olan heyetin işini bitirerek raporunu 
İktisat Vekaletine bildirdiğini yaz -
mışlardr. Öğrendiğimize göre yapıl -
makta olan tahkikat henüz bitmemiş ve 
atakadarlar da henüz raporlarını ha -
zırlamamışlardır. 

Dün Kayseri' de f ırhna oldu 

P.T.T. umum müdürlüğü köy pos -
taları teşkil ve idare tarzı hakkında 
bir talimatname hazırlıyarak alakadar
lara göndermiştir. Bu talimatnameyi 

Dün şehrimizde hava kapalı ve ya _ aynen derç ediyoruz : 
ğışlı geçmiş rüzgar cenuptan saniye - Köy muhtar ve katipleri, köy idare
de sekiz metre hızla esmiştir. Günün !eri tarafından devlet dairelerine gön

derilmesi icap eden bilumum rcami 
en y~k~ek ısısı 8 dereceye kadar yük - evrakla köylünün postane vasıtaaiyle 
seJmıştır. göndereceği hususi mektuplan en az 

kemmül ettirmiş olacaktır. Yeni<eh' 'd k' 1 1 f 1 1 
Nesillerin, biri diğerinden tehlike- 1 lr e 1 e e On San ra 1 

. Demek oluyor ki, yeni hayatı tem
•ıl eden ve onun istikrarlı bir suret
te, memleketin her köşesine ve her 
İnsanına ıamil bir hal alması için ça
lııan nesiller ve bunların mensupları 
feragatli ve temiz kalmıya mecbur
durlar. Nesillerine bu vasıfları vere
bilen inkılaplar yaşadığı gibi nesil • 
lerini bu terbiye ile teçhiz edemiyen 
inkılaplar göçer ve bir inkılap tecrü
besinden ibaret kalır. Bilhassa Os
manlı tarihi, ''Lale devri" nden iti
baren bu gibi misallerle doludur. 

li olan oportünizm ile doktrin softa
hğının tesirlerinden uzak tutulması 
kafi değildir. Bu iki tehlike arasın : 
da korkak yetİ§tirilmiş olurlar. Tan
zimat nesilleri gibi ikisi al"ası müte • 
haasıaı, idarci maslahatçı olurlar. Fa

Ycnişehir'de yapılmasına devam c -
dilmckte olan yeni telefon santralı -
nın bitirilmesine faaliyetle devam o -
lunmaktadır. Çok kısa bir zamanda in
şaatı bitirilecek olan bu santral ile P . 
T.T. idaresi telefon abonesi olmak ü -

İcra edilen müzakere üzerine Halil 
Önder hakkında hiikmcdilmiş olan ö
lüm eczasının hafifletilmesini ve de
ğiştirilmesini müstelzim bir sebep gö
rülmediğinden Teşkilatı Esasiye ka
nununun 26 ıncı maddesi mucibince 
mezkGr cezanın infazına karar veril
mesi hususunun Umumi heyetin tas
vibine arzına encümence ittifakla ka
rar verilmiştir.'' 

Yurtta hava Trakya'da kapalı, diğer 1 haftada bir defa bağlı bulundukları 
bölgelerde yağışlı geçmiştir. 24 saat kaza veya nahiye merkezine göndermi
içindeki yağışların kare metreye bı - ye ve aynı yerlerden köylere gelecek 
raktıkları su miktarı Muğla'da 55 rdesmi evrakcbile dhuausi mektupları al-

• • ırmıya mc ur urlar. 
Antalya da 52, Tavas"ta 35, İslahiye'- Bu vazife köye ayrıca ve yeni bir 
de 31, Adana'da 28, Kuşadası'nda 26, külfet yükletmeden kaza ve nahiye 
İz.mir'de 25, Turğutlu'da 17, Bursa'- pazarına muntazam gidip gelen köy 
da 13, Çanakkalc'de 12 ve bir çok ya . mem~rlarmdan birine, ihtiyar meclisi 
ğışlı yerlerde de 1 - 8 kiloğram ara - kararııyle munzam bir vazife olarak 

Genç türk cümhuriyeti'nin on altın
cı yılını ya§ıyoruz. On altı yıldan be
ri inandığımız bir hayata, memle
kette kök tutturmıya çalıııyoruz. 
Son günlen:le, kontrolcu vasfını, bu-

kat eğer nesiller, bizzat inkılap da . zere yapılacak müracaatları tamamen 
vaları içinde (ki ba§tan başa bir imar önliyebilcccktir. 
ve inıa memleketi olan Türkiye'de 
bu davalardan çok bir şey yoktur) 
yetiıtirilir, şuurlu olarak, mesul ola
rak, salahiyetli olarak yetiştirilirse, 
o zaman hem oportünizme hem dok
trin softalığına karşı mücadelenin 
ne olduğunu yerinde ve İ! ba~ında 
öğreneceklerinden, türk inkılabı, a
radığı hayatı, taze hamlelerle haki
kat kılmağa muvnffak olur. 

Genç Türkiye cümhuriyeti, bugün, 
taze bir hnmle yaratmak pe§in·dedir. 
Bunu yaratacağından §Üphemiz yok
tur. 

Burhan BELCE 

Terfi ettirilen müvezzi ve hat 
bakmlan 

P.T.T. idaresi cümhuriyet hayra -
mında 545 hat baş bakıcı, baş müvezzi, 
bakıcı ve müvezzi terfi ettirmişti. İda
re bunlara ilave olarak yeniden 357 hat 
baş bakıcı, baş müvezzi, bakıcı ve mü -
vczzi terfi ettirmiştir. 

-

Hakim ve müddeiumumiler 

(ok toeuklu hakimlerin 
ikramiyesi 

Adliye Vekaleti hususi kanunu mu -
cr.i9.i,~~~&<>~ll.hl'!... hakim ve müd -
çin vilayetlerden gelen para miktarl;
rını tesbite başlamıştır. Bir taraftan 
da ikramiyeye müstahak olanların 

tesbitine devam olunmaktadır. Nisan 
ayı içinde tevziat yapılacaktır. 

yap nan değışıRllK 

Kararname yüksek tasdikten çıktı 
Adliye Vekaletmce hakim ve müddeiumumiler arasında deği

şiklik yapılması \ e bazılarının terfii hakkında hazırlanan karar
name yüksek tasdıka iktiran etmiştir. Kararnameyi ne§rediyoruz: 

70 lira maaşlı B .müddeiumumi 
muavinliğine Temyi mahkemesi ra
portörlerinden Halit Evren, 70 lira 
maaşlı temyiz mahk esi raportörlü
ğüne üçüncü umumi üfcttişlik adli 
mü,aviri Nuri Ozkö 55 lira maaşlı 
Karamürsel hakimliğ ne Akçadağ ha
kimi Refik Belür, 55 lı a maaşlı Kay
seri asliye ceza haki iğine Kayseri 
sulh hakimi Sırrı O uysal, 40 lira 
maaşlı Kayseri hakim rine Sungurlu 
ceza hakimi Fikri A ydın, 30 lira 
maaşlı Odcmiş sorgu kimliğine ter 
fian Adapazarı sorg hakim vekili 
Hakkı Erözkan, 30 li maaşlı Tavas 
sorgu hakimliğine teı n Köyceğiz 
sorgu hakim vekili R a Sombol, 30 
lira maaşlı Bolvadın s :'TU hakimliği-
ne terfian Amasya s u hakim ve. 
kili Hayati Bingül, lira maaşlı 
Kocaeli sorgu hakim ine terfian o 
yer sorgu hakim vcki ~ulUsi Tirak, 
30 lira maaşlı Göynük rgu hakimli-
ğine terfian o yer sor hakim veki-

o yer sorgu hakim vekili Basri Ev

rcngün, 30 lira maaşlı Çerkeş sorgu 
hakimliğine terfian Terme sorgu ha
kim vekili Kudret Cıvgın, 30 lira ma
aşlı Konya Ereğlisi sorgu hakimliği
ne terfian Saimbeyli sorgu hakim ve
kili Sabri Oran, 30 lira maaşlı Kelkit 
sorgu hakimliğine terfian o yer sor
gu hakim vekili Suphi Akın, 30 lira 
maaşlı Kemaliye sorgu hakimliğine 

terUan o yer sorgu hfikim vekili Naz
mi Kaya, 30 lira maa lı Adapazarı sor 
gu hakimliğine terfian Antalya sor
gu hakim vekili Hasan Savaş, 30 lira 
maaşlr Manavgat sorgu hakimliğine 
terfian o yer sorgu hakim vekili Ze
ki Kaymas, 30 lira maaşlı Burhaniye 
sorgu hakimli ğine terfian Ulukışla 
sorgu hakim vekili lhsan Tamer, 30 
lira maaşlı Marmaris sorgu hakimli
ğine terfian Aziziye sorgu hakim ve
kili Rahmi Tekin, 30 lira maaşlı Gö-

Hava silahı yarışı bütün dün· 
yayı sarmıştır. Bizim için de 
fazla bir tek kanat büyük bir 
kazançtır. 1 lava Kurumuna 
yardım için, kurban bayramın
dan istifade edelim. 

rcle sorgu hakimliğine terfian o yer 
sorgu hakim vekili Muharrem Yanık
ömcroğlu, 30 lira maaJlı Havza sorgu 
hakimliğine terfian Devrek sorgu ha
kim vekili Feridun Oner, 30 lira ma
aşlı Antalya sorgu hakimliğine Ay -
valrk sorgu hakimi Necmettin Can
türk, 30 lira maaşlı lstanbul aza mu
avinliğine Gemlik hakim muavini 
M uazzcz Savaşkan, 30 lira maaşlı İs
tanbul aza muavinliğine lzmit hakim 
muavini Nadire Dinçay, 25 lira maaş
lı Cihanbeyli sorgu hakim vekilliği -
ne Akseki sorgu hakim vekili Reşit 
Akif Erdem tayin kılınmıştır. 

• • • 
Adliye encümeni Ankara'nın Ya

kup Ali köyünden Yozgat oğularm

dan Ahmet oglu Satılmış K.aya'nın ö
lüm cezasına çarptırılması hakkında
ki Temyiz mahkemesi kararını tetkik 
etmiş ve mazbatasını hazırhyarak u
mumi heyetin tasvibine arı:edilmek ü
zere reislik makamına takdim etmiş
tir. Mazbata şudur: 
"Hacı Alinin karısını kıskandığı i

çin evine girmekten menctmesinden 
münfail olan Satılmış Kaya tedarik et 
tiği tabanca ile ağılından dönerkeın yo 
kuö·in1'ıObl:iYci.R SlJ'Uiu~i'llij.ildiirdiınii 
cezasına mahkCım edildiği ilam ve za
bıtname münderecatından anlaşılmak
la !YQpılan müzakere neticesinde ta
ammüdle öldürmek suçundan dolayı 
Satılmış Kaya hakkında hükmedilmiş 
olan ölüm eczasının hafifleştirilmesi
ni ve değiştirilmesini icabeden bir se
bep görülemediğinden Teşkilatı Esa
siye kanununun 26 ıncı maddesine gö 
re bu cezanın infazına karar verilmesi 
hususunu.n umumi heyetin tasvibine 
arzına ittifakla karar verilmiştir." 

••• 
Encümenin Manisanm İlyascrlar kö 

yünden Mustafa oğlu Hakkı Biçici'
nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Temyizce tasdik edilen Ma-

sıntladrr. 

Karla örtülü bulunan yerlerde 
karın toprak üstündeki kalınlığı Er -
zurum'da 2, Muş'ta 5, Van ve Malaz -
kird'de 10, Uludağ'da 135 santimetre -
dir. 

Rüzgarlar Trakya ile cenup Anado
lu'sunda .şimalden saniyede 7, doğu A
nadolu ile cenubun şark kısmında 

ve Kocacli'dc şarktan 9, diğer bölge -
]erde cenuptan gene 9 metre hızla es -
miştir. 

Kayseri'dc saat 14 de cenup istika -
metinden fırtına olmuş rüzgarın süra
ti saniyede 17 metreyi bulmuştur. En 
düşük ısılar sıfırın altında olmak il -
zere Bolu ve Kastamonu'da 1, Erzin -
can'da 2, Erzurum'da 4, Van'da 5, Kars. 

En yiı sek ısılar da Edirne, Kocaeli, 
İzmir, Antalva ve Zonguldak'ta 13, 
Sinop'ta 14, Trabzon'da 15 derecedir. 

Halkevi balosu 
Ankara l Jalkevi sosyal yardım ko -

mitcsinin her sene halkevlcrinin açılış 
yıldönümünde vermekte olduğu balo -
nun bu sene de 18 şubat 939 cumartesı 
günü akşamı verilme::.ine karar veril -
miş ve hazırlıklarına başlanmıştır. 

Sosyal yardım komitesi halkevinin 
açılışının yedinci yıldönümüne rast -
lıyan bu gecenin çok eğlenceli geç -
mesinc çalışacaktır. 

nisa Ağır Ceza mahkemesinin kararı itmam edemeyince çomakla tasavvur 
hakkındaki maz.batası da şudur: ve kasdettiği fili ika ettiği sübut 
"Hakkı Biçicinin evelce nişanlısı i- bularak ölüm cezasına mahklım edil

ken aileleri arasında dargınlık husu- diği ilam ve zabıtname münderccatın
lünden dolayı nişanları bozulan Şeh- dan anlaşılmıştır. 
riye, anası Ayşe ile kuyu başında ça- Yapılan müzakere neticesinde Hak
maşır yıkarken Hakkı Biçici yanları- kı Biçicinin mahkum edildiği ölüm 
na gelerek zorla Şehriyeyi kaçırmağa eczasının hafiflcştirilmesini veya dc
teşebbüs etmesi üzerine bu hareketine ğiştirilmcsini müstelzim bir <Sebep gö
mani olnn Ayteyi hlimil olduğu taban- rülemediğinden Tcşkilfitı Esasiye ka
ca ile yaralayıp öldürdüğü ve Şehri - nununun 26 ıncr maddesi mucibince 
ycyi sürükliyerek fidanlığa götürüp mezkur cezanın infazına karar vcril
kızlığını bozmak üzere taarruzda bu- mesi hususunun umumi heyetin tas
lunmuş ise de bunu kendisi icra ve vibinc arzolunur.'' 

yaptırılacaktır. 

Nahiye ve kazanın pazarına rastlı -
yan günler posta günü olarak kabul e
dilecek ve geceden p06tayı sayarak 
teslim alacak olan posta memuru er -
kcnden kaaabaya gidip hususi itlerini 
çabukça yaptıktan sonra köyün pos -
tasını alarak hemen geri dönecektir. 

Köy posta cii:danları ihdaa 
olunacak 

Her köyün 13 X 20 ebadında bir köy 
postası cüzdanı ve posta çantası bu -
lunacaktır. 

Muhtar ve katip köyün resmi pos -
tasını, p06ta gününden bir gün cvel 

h.azirhyarak ve posta günlerini köy -
lüye duyurarak kararla§tırılacak ısa -
ate kadar herkesin mektubunu köy ko 
nağına getirip göz önünde pullanıl
masını temin edecektir. 
__ .RJ.i..t,;Lr\.o~Vt.~•llV'".a Jr-1r.ltjn •ar_,f',"..ı.--~~-

nacaktır. 

Devlet daireleri posta memuruna 
evrak verirken iş ccdvclinde hafta 
sütunundaki dairelerine ait kısma tes
lim ettikleri evrakın numaralarını ve 
zarf adedini yazarak imzalıyacaktır. 

Postancce kaç mektup, kaç gazete ve
ya adi paket verildiği yazılmak sure.
tiyle kendine ait sütün imzalanacak • 
tır. 

Köy muhtar ve katipleri gelen poa. 
tayı iş cedvelindeki bu kayıtlarla bi -
rer birer karşılaştırarak teslim ala • 
caktır. Postayı teslim alır almaz der -
hal dağıtmıya ve resmi evrakın icabı 
ne ise hemen yapmıya muhtar ve katip 
mecburdurlar. 

Posta memuru kendisine teslim olu
nan postayı kapalı çantada muhafaza
ya, kimseye gösterip okutmamaya ve 
yağmurdan muhafaza etmiyc mecbur
dur. 

li Abdülbaki Saltuk, lira maaşlı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Her köy posta kanununun sekizinci 
maddesine göre köy heyeti karariy -
le posta idaresinden köyün bir aylık 
ihtiyacına yetecek posta pulu alabi • 
lir. Bu pulların satışından mütevellit 
ve büdccye irat kaydedilebilecek bei
ye parasından cüzdan ve çanta gibi 
masraflar ödendikten artan paranın 
tamamı veya bir kısmı vali ve kayma -
kamın emriyle köy posta memuruna 
ve köy meclia karariyle verilebilir. 

Köy mektupları gidip gclmiye haf -
lar ba!llamaz köylü mektuplarının 
şehir veya kasabadaki bakkal, tüccar 
veya diğer vasıtalarına gönderilme -
meıi ve doğruca köy odası üzerine 
gönderilmesi için köy idaresince la • 
zım olan bütün tr.dbirler alınacaktır. 

Silifke sorgu hakimliı c terfian Şar 
kikaraağaç sorgu hak vekili Celal 
Scmercioğlu, 30 lira ı lŞlı Edremit 
sorgu hakimliğine ter n o yer sor
gu hakim vekili Ragı Berk, 30 lira 
maaşlı Konya sorgu h imliğine ter
fian o yer sorgu haki vekili Hakkı 
Levendoğlu, 30 lira r1a şh Suşehri 
sorgu hakimliğine ter ı n Çorlu sor
gu hakim vekili Sabı tmer, 30 lira 
maaşlı Urla sorgu ha :nliğine terfi-
an Yalvaç sorgu hak vekili Şerif 
Kurtulu§. 30 lira maa Zafranbolu 
sorgu hakimliğine te f an Çarşamba 
sorgu hakim vekili M mmer Bayal. 
30 lira maaşlı Bireci orgu hakim
liğine terfian Çine s rgu hakim ve
kili Rıza Derabay, 30 li a maaşlı Se
yitgazi sorgu hakimi ıne terfian o 
yer sorgu hakim vekili Seliihattin Gü
ven, 30 lira maaşlı Unyc sorgu ha -
kimliğine terfian o yer sorgu hakim 
vekili Kamil Ozer, 30 lira maaşlı Şar
kikaraaağaç sorgu hal imliğine terfi
an Korkudcli sorgu hakim vekili 
Muhsin Ozdcncr, 30 hrn maaşlı Ulu
borlu sorgu hakimliğine terfian o yer 
sorgu hakim vekili Sami Bayraktar
oğlu, 30 lira maaşlı Ayva ık sorgu ha
kimliğine terfian Kemah sorgu ha -
kim vekili Remzi Uğuz, 30 lira maaş
lı Develi sorgu hakimliğine terfian 

Mesut bir aile! 
Akşam muhabirinin gazetesine 

gönderdigi bir mektup ve fotoğrafa 
göre Siird'in Şırnak kazasında ko
cau 132 yaşrnda Sofu, k11rısı 141 
ya§rnda Şirin olmak üzere mesut 
bir aile Yet§amaktadır. Sıhatleri ye
rinde olan ve biribirlerini çok se
ven bu iki ihtiyarın yüzlerce evla
dı, torunları da varnu§! 

Şırnak'taki bu mesut aile hakkrn
da verilen haberler arasrnda en zi
ya.de gözüme çarpan şuraları oldu: 

Şirin hatun, kocası Sofu'dan tam 
dokuz yaş büyüktür. 

Ve yüzlerce çocuğun anası baba
sı, dedesi ve ninesi olan bu karr ko
ca, biribirlcrini büyük bir sevgi ile 
sevmektedirler. 

Birinci mesele, onlarrn evlendik
leri zamanın adetlerine uymuyor. 
O zaman kadrn erkekten değil, er
kek kadından alabildiğine yaşlı 

olabilircli. 
lkinci mesele, sevginin böyle bir 

asra yakrn bir müddet devam etme
sini ise bugünün havsalası almaz. 

Eskidcnbcri evlenenlere: 
- Bsşrnrz bir yastıkta kocasın! 
diye dua cdilı"rdi. 

Siird'in Şırnak kaza:)rnda yaşıyan 
132 yaşrndaki Sofu ile 141 yaşrnda
ki Şirin'e de vaktiyle bu dua edil
mİ§Se pek "müstecab" olmamı§tır. 

Maliımya, bu kadar uzun yıllara ne 
kadar sağlam kumaştan yapılmış o
lursa olsun, bir yastık dayanamaz
dı! - T. 1. 

Ueyne lü::.unı! 

Bir amerikalı it adamının bey
ninde günün birinde bir ur çıkıyor. 
Hemen ken·disini hastaneye kaldı
rıp ameliyat yapıyorlar. Ameliyat 
neticesinde beynin ön tarafa tesa-
d .. f d " u e en ve nezaket, nezahet ve 
temkin,, mukezi olduğu aöylenen 
kısmını çıkarıyorlar. Çtkarıyorlar 
ama ertesi gün de ölüp gideceğini 
umuyorlar. Bir de bakıyorlar ki a
dam ya§ıyor. Sıhati, neteai de ye
rindedir. 

Adam dört senedenberi ya§ıyor
muş. 

Acaba bu hatlise, zihinde neza
ket, nezahet ve temkin için ayrı 
merkezler bulunmasına lüzum ol
madığını mı gösteriyor? 

Fakat ameliyat geçirmedikleri 
ve bu merkezleri çıkartmadıkları 
halde bu üç hassadan mahrum ola
rak yaııyanlar az mıdır? 

Ay tıe dünya 1. 

Astronomların aklımız ermiyen 
ince hesaplarına göre yeryüzüne 
geceleri ı§ık, şairlere ilham veren 
ay, 1,000,000 aene sonra yok ola
cakmıı! 

Ayın bir milyon sene sonra yok 
olup olmıyacağını düşünmek için 
vakit pek CTkendir. 

Biz dütünaek düıünsek, her ta
rafı kaynıyan, her tarafında tehli-

keler, badireler ba§gÖstcren dün
yamızı kendi elimizle ne zaman 
yok e-deceğiz? Onu düşünmeliyiz? 

IJizim sohald 

1nsan1ar g:bi sokakların da ta
lihlis.i, talih si:.d oluyor. Bana bu 
kanaati veren, bizim matbaanın 
önündeki sokaktır. 

Önceleri arnavut • kaldırımına 
yakın bir parke ile döıenmiş olan 
bu 50kak hakkında, arada sırada, 
dilek nevinden yazılar yazmıttık. 
Eksik olmasın, belediye bu yazıla
rı göz önüne aldı ve bir gün bizim 
sokağı da asfaltladı. Artık ne di
yeceğimiz kalabilirdi? 

Evet, belediyeye diyeceğimiz 
kalmadı ama, bu ıefer de sokakla 
alakası olan vatandaşlara söyliye
ceğimiz sözler vardır: 

Sokak başına tablalar üzerinde 
öteberi koyup satmak yasaktll'. 
Fakat ortalığa karanlık basarken 
bizim köşe başını görmeyiniz. Leb
lebi, kabak çekirdeği, mandalina, 
portakal tablalarrndan zor geçi-
yor uz. 

Sokaklara kömür dökmek, yığ
mak yasaktır. Dün matbaaya gelir
ken bitiıik bir eğlence müessesesi-

Köy postaları aksamadan her hafta 
muntazaman gidip gelecek posta me -
murunun bir mazereti olursa muhtar 
yerine bir diğerini göndermek suretiy
le postaya ara vermiyecektir· 

Postanelerin, alakalı 9airelerin ve -
ya köylünün şikayeti ve köy büroları
nın her hafta vali veya kaymakama 
gelmiycn köy postalan hakkında ve
recekleri rapor üzerine yahut yapıla
cak teftiş neticesinde köy posta işle -
rinin bu esas dahilinde düzenine kon -
madığı ve diğer hususata ait her hangi 
bir fenalık ve yolsuzluk bulunduğu 

anla!lrlırsa muhtar ve katip hakkında 
umumi hükümlere ve ayrıca muhtar 
hakkında köy kanununun 41 inci 
maddesine göre muamele yapılacak -
tır. 

nin oraya yığdırdığı kömürltt yii. 
zünden kaldırımı zor atabildim. 

Dedim ya, aokakların da talih
sizi oluyor! 
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Şarka mı? Garba mı? 
Cenuba mı:> 

Münih anlll§tna ' 
ta Avrupa'd .. aı, Almanya'ya, or-

. a tnunak k ld bır hegemon aıa a rrınıyan 
Ya lemin . . Al manya, siyaıi etmı~tır. .. 

fi olan bu ırı Phrogramının ılk hede-

Frankistler Barselon'u 
kuşatmağa başladılar 

Sovyeller Birliğinde 

yeni komiserlikler 

Nezaretler ve Sefaretler 
Barselon'dcn ayrılıyorlar . 

Fransa mültecileri kabul etmiyor ! 
İspanya'dan akın edeceklere karşı 
hudutta hususi tedbirler alındı 

er aley k .. 
her ıeyden eve( g be. varma ıçın 
!etlerini ~ A.' ar ı Avrupa dev
dınnak tn ~ ~pa ile alakasızlan
manya'nın~• ~Yetinde idi. fıte Al-

"1Ubıh't t . ._. vaffakiyet h e emın ettıgı mu-

Şehrin her türlü irtibatını kestikten 
sonra taarruza geçecekler 

Moskova, 25 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor: 

Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet 
riyaseti divanı, ağır endüstri halk ko
miserliğini altı halk komiserliğine a· 
yırmağa karar vermiş ve bu halk ko
miserliklerine aşağıdaki zevatı tayin 
etmiştir: 

Perpinyan, 25 a.a. - Huduttan gelen mahimata göre, İspanya 
hükümeti Barselon' dan ayrılarak merkezini Çerone vilayeti da
hiline nakletmiştir. Barselon'da, tehri terketmiyen hariciye ha· 
kanlığınrn reisliğinde her bakanlıktan bir mümessil kalmı,tır. 

bundan SOrı l>dur. Faka! Almanya 
cektir? Al ra nereye doğru döne
vardır: Ca.lJJ.1.ıtya için üç istikamet 
nup yolu. rp Yolu. Şark yolu. Ve ce-

Alırıanya• 
hazırlanrn kntn yeni bir hamle için 
tur. A ker; a la olduğuna şüphe yok
ziyle dev •ahada hazırlık bütün hı
ğm hedef~tn etmektedir. Bu hazırlı
millet" h 'j.A.lnıanya 'yı "silahlı bir 
istikbal' ~ıııe getirmektir, filhakika 
muha.,. ~ llrbı, ordular arasında bir 
amda b~ eden ziyade milletler ara-

Barselon iki üç güne kadar 
düşeceğe benziyor 

1 - Mahrukat endüstrisi: 
2 - Elektrik santralleri ve elek

trik ekipmanı endüstrisi: Mihail Per
vukin 

Press Association, Barselon' · 
daki İngiliz elçisiyle elçilik er · 
kek memurlarının bugün öğle · 
den sonra Devonshire kruvazö -
rüne nakledildikleri bildirilmek
tedir. 

gece Barselondan buraya gelmiştir. 

Muhribde bulunan İspanya'daki ingi· 
!iz sefaretinin 10 kadar memuriyle 
bunların aileleri fırtın.a dolayısiyle bu 
sabah karaya çıkabilmişlerdir. Sefare
tin erkek memurları şimdiki halde 
Gereno'da bulunmaktadırlar. Bunların 
verdiği ma!Umat göre muhrip Barse
lon'dan hareket ettiği zaman vaziyet 
tehlikeli idi. 

3 - Demirli madenler endüstrisi: 
Barselon, 25 - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Dün bir 

yandan F rankistlerin tayyareleri Barselon'u yeniden altı kere 
bombardıman ederek şehrin katedralını hasara uğrattıkları, 30 
kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdikle-

Feder Merkulov 
4 - Demirsiz madenler endüstrisi: 

Aleksandr 
S - Kimya endüstrisi: Mihail De

nisov 

Framıa'ya doğrıı kaçış 
Barselon, 25 a.a. - Frankistlerin 

ileri hareketi Katalonya'nın şimalin
de Figueras veya Gerone'de yerleş· 
mek hususunda muhtelif nezaretler 
tarafından alınan tedbirleri tacil et
miştir. Bununla beraber nezaretlerin 
yüksek memurları dün sabah henüz 
vazifeleri başında bulunmakta idiler. 
Belediye servisleri normal bir şekil
de işlemektedir. 

11" ı:rı .. 
Ve höy( "Ucadele halini alacaktrr. 
Y•tınd e topyekun" bir harpta yedi 
•atandan Yetınit yaıma kadar her 
dır. A.ı:;ın sefe..,ber edilmesi lazrm· 
der·• anya büyük harptan aldığı 

"'en iıt'f d d k h b 'k ladi ı a e e ere , ar m ı tı -
tne <epheıiyle de ebemiyetli surette 
ı.:ı olınuttur. Almanlar, büyük 
dem 1• açlık ve hammad·de tedarik e
k .e~ek yüzünden kaybettiklerine 
eı:•dırler. Binaenaleyh bunu telafi 
I> ek için dört ıenelik iktısadi 
d >'o~raını hazırlamıtlardı ve Göring 
f e P l>nun tatbikına memur edilmiı • 
~· rograınm muvaffakiyetle tatbik 

e ıltnekte olduğu Almanya'dan za-
~an zaınan verilen haberlerden an -
k•tıltn:'ktadır. Dün gazetelerde çı
k an hır habere göre, Almanya artık 
~~dine kifayet edecek demir ve su

tıı ll'vuçuk istihsal etmektedir. 
Fakat bütün bu hazırlıklar ta· 

ı:"'tnlandıktan sonra Almanya, tar· 
a ll'lr, garba mı, cenuba mı dönecek? 
dAYrupa'nın her devletini alakadar M .~n. '!'esefe budur. Garp devletleri, 
Unıh te yaptrklan konsesiyondan 

Bonra, Almanya'nm, artık ıark ile 
"1<0fgul olacağını ümit etmişlt'rdi. E
~ıen Münih'ten evel, Almanya, garp 
Uz ' . ~ne tazyik yaparken, bu hareke-
tinı, garbi Avrupa devletlerinin orta 
A~pa ile ınetgul olmalarıyle haklı 
R'

0 ,•lermek istiyordu. Almanya Fran-
"" -'!.-..Jr . J • 

ri esnada cümhuriyetçiler de Si
erra Garraf'ta ve Martorell mın
takasında ilerlemeğe çalışan düş 
mana şiddetle mukavemet et
mekte idiler. 

Frankistler Sierra Garraf'ın bir kıs
mını işgal etmişlerse de burasını ta -
mamiyle zaptetmiye muvaffak olama
mışlardır. 

Barselon limanı ile civarındaki ma -
halleler, dünkü hava bombardımanla
rından bilhassa müteessir olmuşlar -
dır. Atılan bombaların biri Katedra -
lın yanına düşerek binanın divarları -
nı ve mihrabını hasara uğratmıştır. 

Halkın sinirleri gergin 
Fransız sefareti müstesna olmak ü

zere diğ.er bütün sefaretler Barselon'u 
tahliye ederek Kaldestas'a yerleş • 
mişlerdir. Fransa sefiri Jül Hanri, 
Barselon'da kalmıştır. Mumaileyh Fa
ris hükümeti ile sıkı temas halinde -
dir. 

Daimi toplantı halinde bulunan sen
dika liderleri vaziyetin inkişafını sa
ati saatine takip etmektedirler. 

Askeri mahfillerde sükunet hüküm 
sürmektedir. 

Şehir, dün akşam düşman topçuları 

tarafından doğrudan doğruya bombar
dıman edilmekteydi. Halkın sinirleri 
.izami derecede gergindir. Sokaklarda 

Kasado, Madrid'de tam bir sükun hü
küın sürdüğünü beyan etmiştir. 

Madrid belediye reisi Rafael Hen · 
ehe, belediye işlerini Casado'ya dev • 
retmiştir. Alicante'dan bildirildiğine 
göre, haliharp ilanını halk, heyecanla 
karşılamıştır. 

Almanya Sovyetler 

Birliğiyle ticaret 

müzakeresi yapmıyor 
Berlin, 25 a.a. - Alman - Sovıyıet ti

caret mübadeleleri hakkında müzake
relerde bulunmaık üzere bir alman ti
caret heyetinin yakında Moskova'ya 
gönderileceğine dair hariçte çıkan ha 
berleri alman ekonomi nezareti kati o
larak tekzip eylemektedir. Hatta hu
susi mahiyette bile hiç bir alman ti
caret heyetinin şimdilik Moskova'ya 
gitmiyeceği kaydolunmaktadır. 

Diğer taraftan Hariciye nezaretin
de de, Hariciye nezareti ticaret şu· 
besinden bir memurun yakında Mos
kova'ya gideceği ve ancak bu memu
run münhasıran eski meselelere ait 
bazı mübadele işleri hakkında görüşe
ceği tasrih edilmektedir. 

6 - İnşa malzemesi endüstrisi- Le
onid Sosnin. 

Almanya' da 

Yahudi perakende 
ticareti 

tasfiye edildi 
Berlin, 25 a.a. - Alman ajansı bil

diriyor: Yahudi perakende ticaretinin 
tasfiyesi ve arile§tirilmesi işi bu ayın 
başında hemen hemen ikmal edilmiş 
bulunuyordu. 1938 ağustosunda ye· 
kunu 3750 olarak kaydedilmiş olan 
yahudi müessesesinden 1200 Ü iirileş -
miye müsait tanınmıştır. Bu müesse
selerden yalnız 700 ü halis kan al· 
manlarm elindedir. 3050 perakendeci 
müessese faaliyetini titil etmiştir. 

Neşredilen kararname mucibince 
mağazalar kapalıdır. Birçok kimseler 
bavullar ve paketlerle şehri ter ket· 
mektedirler. Köylüler keçiler ve eşek 
koşulu arabalarla sokaklardan geç· 
mektedirler. Bunlardan birçokları 

Fransa yolunda yaya yürümektedir. 

Franlw tayyareleri kaçanları 

bombardıman ediyor 
Araba kafilelerinin ve fakir hal· 

kın takip ettiği sahil yolu dün bütün 
gün düşman tayyareleri tarafından 

bombardıman edilmiş ve makineli tÜ· 
fek ateşi altına alınmıştır. 

Sendikalar tarafından verilen bir 
emirle tiyatro ve sinemalar kapanmış 
ise de otellerle lokantalar faaliyetle
rine devam etmektedirler. 

Ecnebi gazetecilerinden mürekkep 
büyük bir grup, dün akşam Gerone ve 
Figueras'a gitmiştir. 

Halk, sakin görünüyordu. Son gün
ler zarfında top sesleri gittikçe yak
laşmakta idi. Hava bombardımanları· 
nın bilhassa çok zararrı dokunmu?
tur. 

Barselon u:;;un ::;lıman 
da)·anamıyacak 

Limanda birçok gemiler batırılmıt 

ve Greyhound, bu aralık büyük bir 
tehlike atlatmıştır. Hava müdafaası, 
müessir bir şekil alamamıştır. Cümhu· 
riyetçilerin kafi miktarda malzeme 
ve cephaneleri olmadığı görülmekto
dir. Barselon, ışıktan mahrumdur. 
Şehri.n iaşesi layıkiyle temin edileme 
mektedir. Barselon'da askerler dola~ 
makta ve hasta '!rabaları gidip gel
mektedir. 

Greyhound, muhr>biyle gelenlerden 
hasıl olan intibaa göre, Barselon'un 
uzun bir müddet mukavemete taham
mülü yoktur. 

Muhrib, lngiltere sefarethanesind~ 
ki dosyaların bir kısmını da getirme-
miştir. 

Fransa nıiiltecileri kabııl 
etmiyor! 

ta n.vr\ıpa ıae ct ıcı.-... ıLld.n ı -
nız. Ben de ıizi rahat b11"akaynn. 

Hadiselerin tazyiki alımda Fran
ea ve İngiltere Münib'te buna muva
fakat ettiler. Ondan sonra da Al
manya, Önce lngiltere, aonra da Fran 
sa ile "ebedi aulh' ' anlatması imzala .. 
ftllf ve Fransa ile araımdaki hudutla
rın kati ve nihai olduğunu kabul et
miıtir. Bu, Almanya'nın, artık, garp 
devletlerini rahat bırakacağına delil 
telakki edilmiıti. Faka! bu ümidin 
Pek yerinde olmadığını garp devlet
leri anlamıya baılamıtlardır. Alman
ya, lngiltere'nin, Fransa'nm ve bil· 
haaaa Amerika'nın ıilahlanmalarm
dan endiıelendiğini bahane ederek 
tedricen bu devletlere kartı eski va
ziyetine geri dönmektedir. fngillere
den sömürgelerini geri istiyor. Fran
oa'ya kartı ltalya 'yı tahrik etmekte
dir. 

ve tramvaylar, her zamanki ğibi işl°e • ,_ 
mektedir. 

Fon Ribbentrop 
Varşova'da 

Varşova, 25 a.a. - Yahudi koloni -
zasyon komitesinin bir murahhas he
yeti, Londra'ya hareket etmiştir. He
yet, yahudi muhacereti İ§inde müşte
rek bir hareket tarzı takip edilmesi 
için yahudi ve ecnebi teşekkülleriyle 
temas cd.ecektir. Bu meselede bilhas
sa Polonya yahudileri ile Almanya -
dan Polonya'ya gelen muhacirlerin 
çok miktarda ve serbestçe Filistin'c 
hicret edebilmelerini de istiyecektir. 

lngiliz 3efaretinin menııırları 
Marsilya'ya !(eldiler 

Marsilya, 25 a.a. - Greyhound is· 
mindeki i'llgiliz torpido muhribi dün 

Fransa İspanya işine 
müdahale ederse ... 

Paris, 25 a.a. - İspanya hariciye na 
zırı Del Vayo, refakatinde zevcesi ve 
Bask cümhurreisi jose Aguirre oldu
ğu halde dün akşam Barselon'a hare
ket etmiştir. 

Del. V a.yo, genera.\ Franko kıta\arı· 
nın önünden kaçan cümhuriyet.çi İa
panya mültecilerinin serbestçe Fran
ıraya girebilmelerine müsaade edilme
sini Fransa hükümetindcaı istemek ü
zere Paris'e gelmiştir. 

Bununla beraber, tark ile alaka • 
dar olan Polonya ve cenup ile alaka
dar olan ltalya da endişe içindedir • 
ler. Polonya, Almanya'nın büobütün 
garp ile mefgul olma11ru istiyor. Çün
kü §arka doğru a.tacağı ilk adımda 
Polonya'yı çiğnemek tehlikeai vardır. 

ltalya'ya gelince; gerçi bu devlet, 
timdilik, A1manya•nm Brener'den 
cenuba doğnı inmek istiyeceğine i
nanmıyor. Hitler bu noktada Musoli
bİ'ye teminat vermittir. Ve bu sözü
nü tutacağına ıüpbe yoktur. Fakat 
Almanya'nm garp devletleriyle da • 
ha fazla meıgul olmaması, ltalya'yı 
Fransa'nın ve lngi1tere'nin karıısın
da yalnız olarak bırakmııtır. ltalya 
Franaa'dan eıki heaapların taıfiyesi
hi İsterken, Almanya'nın da Fransa .. 
Yı mqgul etırıeıini iatiyor. Bundan 
haıka eğer Almanya aömürge istek
leriyle İngiltere'yi daha ziyade 11kıt
t~racak olursa, bu tazyik de ftalya i
j'n ayn bir yardım teıkil edecektir. 
talya, Roma - Berlin mihveri dev-

letlerinin, bütün ağırlıklarını, de
~o~~at devletle~ üzerine yüklemele
rını •et emektedir. 

Polonya Hariciye Vekili Bek, bu 
~<>ktayı Hitler'e Berhtesgaden müla
d atu~~a anlattığı gibi timdi Varşova-
~ dıger Polonya devlet adamları ile 

a man hariciye vekili Ribbentrop a
rasmdaki .... •. . gorutme de aynı mevzu 
uzer~nde Yapılmaktadır. 

AJans haberleri birkaç gün son-
ra Kont Ci·-o• 'B ı· ' 'd •. 

• • • • --..& nun er ın e gı• ecegı-

~ hıldırıyor. İtalyan hariciye vekili
nm dev 'f · azı esı, Almanya'yı garp ile 
daha faz! I . k a me~gu olmıya ımale et .. 
ın0• yel n?k.!a•ında toplanacaktır. Fakat 

egoru ·· 
t
. . 

1 
nuy<>c ki Almanya, menfaa-

1n1, ya nız bir h ·ı 
k . cep e ı e meşgul ol-

ma tan zıyad h • 
. . e epaıyle de azçok 

nıeıgul gıbı gÖrünerek k k d' , gere en ı 

ileri hareket devam ediyor 
Burgos, 25 a.a. - Radio Nacional saat 
ıs de şu haberi vermiştir : 

Nasyonalistlerin ileri hareketi bü • 
tün bölgelerde memnuniyeti mucip 
bir şekilde vaki olmuştur. Martorellin 
işgalinden sonra, taarruz Barselon'un 
batı şimalindeki Sabadell ve Tarra -
sa'ya doğru devam etmektedir. Rio de 
Elalorag'ın sahilinde bulunan bütün 
köyler bugün işgal edilmiş bulunu · 
yordu. 

Saat 14 de nasyonalistler Solsona · 
Cardone yolunun muhtelif noktaları · 
nı işgal etmişlerdir. 

Muhabere kesildi 
Paris, 25 a.a. - İspanya hududun · 

dan gelen bir habere göre hükümetçi 
İspanya ile telgraf muhabereleri ve 
telefon görüşmeleri kesilmiştir. 

Mddrid'de sükunet var 
Madrid, 25 a.a. - Matbuata, hali • 

harp ilan edildiğini bildiren merkez 
ordusu kumandanı albay Segismuudo 

menfaatlerini ve gerek garp devlet· 
!erini tereddüd içinde bırakmakta 
görüyor. Bugünkü vaziyet, alman 
diplomasisine mükemmel bir politika 
manevra serbestliği temin etmittir 
ki, Almanya, kendisini bu manevra 
imki.nından mahrum edecek bir bağ
lantıya her halde bugün için yanaf
mak niyetinde değildir. 

A. Ş. ESMER 

Varşova, 25 a. a. - Von Ribbentrop 
saat 16.50 de buraya varmış ve garda 
B. Bek ile alman, İtalyan ve japon bü
yük elçileri ve macar orta elçisi tara
fından karşılanmıştır. 

Polonya matbuatı Almanya Hariciye 
Nazırı Fon Ribbentrop'un Varşova zi
yaretini büyük bir memnuniyetle kar
şılamaktadır. 

İtalya bu 
kararını 

vaziyet karşısında 
• Gazeteler, 1934 anlaşmasının yıldö

nümüne tesadüf eden bu ziyaretin mez 
kur anlaşmayı mülhem olan siyasetin 
devam edeceğine bir delil addeylemek
te ve Polonya milletinin iki memleket 
arasındaki iyi komşuluk münasebetle
rinin muhafazasına azmetmiş bulundu
ğunu il§.ve eylemektedir. 

vermış bulunuyor 
R?ma, 25 a.a: - Stefani ajansı bildiriyor: lnformazion Diplo

matıka gazetesı fransız meclis müzakereleri ve bilhasaa mebus 
Valla'nın '.'.franaız halk cephesinin İspanya' da iç harbin başla • 
masından once müdahalede bulunmak istediğine,, dair olan be. 
yanatı hai<kında tefsirlerde bulunarak diyor ki: 

Ü 

Ferdi değil, İçtimai alôka 
Gazetelere her gün karilerden ıikayet mektupları yağar. Bunlar türlü 

mevzular üzerinde türlü dilekleri ihtiııa ederler. Fakat biraz dikkat ede
cek olursanız görürsünüz ki, ıiktiyet sahibi, derdini teşkil eden me:selede 
doğrudan doğruya ve şahsan alakalı bulunmaktadır. Gerçi tamamiyle 
hasbi mahiyette ve sırf şehir veya memleket menfaati endişesiyle ileri aü
rülen dileklere de rastlanmaz değildir, ancak bunların ötekiler yanında 
pek küçük bir azlık teşkil ettiği görülür. 

Mensup olduğu milletin acil ve hayati meselelerine karı• tam bir kayıt
sızlık gösteren ve lıattô bu hususta üzerine düfen vazife ve vecibeleri de 
iladan kaçınan "miri malı" na hürmetsizliği pek meıru bulan öyle vatan
daşlara rastlarsınız ki, kapısının önündeki kaldırımın bozukluğu veya 
dükkanında kazancının azlığına kar§• neden devlet derhal harekete geç
miyor, neden derhal kanunlar yapılmıyor diye fQŞar, bir vatandaı sılatile 
menfaatlerine hürmet edilmediğinden ıikayet ederler. 

Bu müıahede ile e•ki bir dcrdimue temaı etmiı bulunuyoruz. içtimai 
tesanüdden mahrumiyet ve aıırı fcrdcilik farkın bünyeaine ôrız; olmu§ 

mikropların en tehlikelilerinden biridir. Vatandafa aıılamamu: icap eden 
yeni medeni terbiyenin birinci vasfı, bu içtimai tesanücl zihniyeti olmalı· 
dır. 

uFransa'nın insan ve malzem~ iti
bariyle olan müdahalesi birinci safı 
işgal etmekle beraber Sovyetler Bir
liğinin müdahalesi bütün tahminlerin 
üstünde olmuştur. Pirene hudutların
da italyanların bulunmasının Fransa 
için teşkil ettiği muhayyel tehlike· 
!erden dolayı fransız endişeleri çok 
mübaleğalıdır. Fakat bu teJaş ve en
dişeler lspanya'da yeni bir fransız · 
sovyet müdahalesi için hazırlık teş

kil ediyorsa, İtalya'nın bu takdirdeki 
kararı daha evet ilan edilmiş bulun
maktadır.,, 

Bir ihtar daluı •.. 
Roma, 25 a.a. - Havas bildiriyor: 

İnformazione Diplomatika gazetesi -
nin notu, B. Çcmberlayn'in Roma'
dan hareketinden biraz sonra neşre
dilen diplomatik nottaki ihtarın tek
rarı mahiyetinde tefsir edilmektedir. 
Bu evelki not ''Negrinin dostları ta
rafından geniş mikyasta bir müdaha
le vuku bulduğu takdirde, !talya'nın 
hareket ve icraat serbestliğini tekrar 
elde edeceğini., bildirmekte idi. o 
zamandanberi İtalyan matbuatı Fran
sa'ya İspanya'da müdahale maksatla
rı atfetmiye çalışmıştır. 

80.000 1.-işi silcih altına alındı 
Keza, gazetenin notu Fransa'nın 

Pirene hudutlarında İtalyanların bu
lunı~10sından mütevellit endişelerinin 
hakıkaten mübaleğalı oldug· u 1 kr 
cd .1. B e ar 

ı ıyor. ununla beraber 1901 , BJnI-
fından 60 bin kişinin silah altına çağ-
rılması ve Roma'ya 1 •ubatt .1. 

Salahiyetli mahfillerde söylendiğine 
göre Del V""f'O, bu teşebbüsünde tam 
bir muvaffakiyetsizliğe uğranu,tır. 

İspanyol nazırı Bone'den 50.000 mül
tecinin Fransa'ya girmesine müsaade 
edilmesini istemişti. Bone, Fransa'nm 
şimdiye kadar çok miktarda mülteci 
kabul etmiş olduğu ve bundan fazla 
bir şey yapılamıyacağr cevabını ver
miştir. Binaenaleyh bu kadar çok mik 
tarda firariyi misafir etmek irnkaru 
bulunamamıştır. 

Fransı:;; lıııdııdıında tedbirler 
alındı 

İspanyol mültecilerinin Fransa top 
raklarına akın etmemelerine mani ol
mak i!<ln hudutta hususi tedbirler a
lınmıştır. Bunuınla beraber hudut ma
kamları fazla miktarda olmamak 
şartile kadınların, çocukların ve ihti
yarlarm girmesine müsaade edilmeai 
için emir almışlardır. 
Öğrenildiğine göre Bone İspanyol 

nazırına, İspanyol topraklarında miil
tecilere mahsus bitaraf mrntakalar ay 
rılması için cümhuriyetçi ve Frankist 
makamları arasında bir anlaşma ya
pılmasını teklif etmiştir. Bu mıntaka 
!ara beynelmilel bir teşekkül tarafın 
dan yiyecek gönderilebilccektir. 
Diğer cihetten son zamanlarda zap 

tedilen mıntakalar ahalisinden birçok 
Frankist İspanyolun memleketlerine 
dönmek üzere dün akşam Paris'ten ha
reket ettikleri öğrenilmiştir. 

Suffren kruvazörü, Fransa sefar~ 

tinin emrine amade bulundurulmak 
üzere Toulon'dan Barselon'a gibniş

tir. 

Siyasi mahpusların va:;;iyeti 
Londra, 25 a.a. J lspanya'da muha· 

rebe halinde bulunan her iki taraf, si· 
yasi mahpuslara karfı fena muamele 
edilmiyeceğine dair İngiliz hüküme· 
tine teminat vermiştir. 

Japon tayyareleri bir 
hücum yaptılar 

Üstündeki kat pençerelerinden süprüntü atılm<Uından ve halı ailkil
mesinden şikôyetçi olan apartıman Jı.iracıımın, aynı hareketi kendi altın
d~ki ~at sakinlerine karıı tekrarlamaktan çekinmesi bu aıırı ferdci zih
tııyetın en bariz; miaalıi değil midir? Aynı derdin teşhisini terfi ve maaı 
hususlarına gösterdiği candan oltikayı va.zifesinin icaplarına karıı tam bir 
kayıtaalıkla değiıtiren memur tipi üzerinde de tekrarlıyabiliri:<. 

içinde yaıadığı topluluğun ihtiyaç, derd ve meoelelerine karıı tıpkı 
kendi şahsi menfaatlerine olduğu kadar derinden bir haısasiyet göstere
cek kabiliyette, yüksek bir içtimai tesanüd hiuine sahip rıatandaıları ço
ğaldığı ni&bette bir milletin maddi rıe manevi kuvetinin yükseleceji haki
katini daima hatırda tutmalQ'ı:<. 

l .k k' , a mı ıs
ı teş ~I yıldönümü vesilesiyle ge-

len 20 bın milisin tahşidi İspanya'da 
muhtemel bir fransız müdahalesi teh
likesiyle .alakadar görünmektedir. Bu 
seksen bın kişinin siliih altına celbi 
1 şubat için ilan edilmiş olmakla be
raber, küçük Çantalarla birçok sivilin 
tabu~ halinde garlara ve kışlalara doğ 
ru gıtmekte olduğu görülüyor. 

Çungking, 25 a.a. - Central Nevs a· 
jansı bildiriyor: 

YAŞAR NABi 

16 japon tayyaresi Honanda mühim 
bir şehir olan Loyangı bombardıman 
etmiştir. Şimdiye kadar tesbit edilen 
ölü adedi 50 dir. Japon tayyareleri ü
zerinde bayrak çekili olmasına rağ

men İsveç misyonunun binasına da 
bomba atmıslardır. 
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Mihver topu da olabilir! 
- Le 420 Florance -

Mihverin sağlamhğı 

Almanya ve it alya bunu göstermek için 

gazetelerinde askeri harita neşrediyorlar 
Berliner Tageblat gazetesine Romadan bildiriliyor: 
Geçen sah günü, istisnasız olarak bütün gazeteler 

~lman ordusunun ne suretle tevzi edilmiş olduğunu 
gosteren haritalar neşretmişlerdi. 

Bugün, ayrn on sekizin- Normal piyade tümenleri ya. 
de çıkan gazeteler de İtal- nında, tamamiyle motorlaştr • 
yan müdafaa kuvetlerinin nlmış olan tümenler, motör ve 
lt 1 'd 1 d makinesi son derece bol ve yar-

a ya a nere er e bulun- ma kabiliyeti yüksek olan 
duğunu gösteren bir bari- zırhlı tümenler, tamamiyle 
t~ neşretmişlerdir. Bu neş- mustakil hareket eden seri tü-
rıyatın hedefi, mihverin menler ve nihayet geniş ölçiıde 
kuvet ve kudretini teba _ har., tecrübesine malik olan 
rüz ettirmektedir. Alpini tümenleri bulunmakta • 

• dı~ 
'Forze Armatc" adındaki as- Libya'da bulunan iki kolordu 

keri mecmuanın gelecek nüsha· İtalyan şimali Afrika'sını her 
11nda da neşredilecek olan bu türlü taarruza karşı korumak-
haritanın tersim tarzı, alman ta olmasından başka. her an ta· 
müdafaa kuvetlerinin tevzi arruza hazır bir vaziyettedir. 
ıeklini gösteren haritadan 
farksızdır. • 

ltalıan 

gazetelerinin 

2 

teşkil eden şerefsiz korkal<
lar grupu tarafından a! -
çakça terkedilmiş olan hü -
kümet merkezlerinin emni
yetini de ona borçludurlar. 
İtalyanların yardımı olma
saydı, Atlantik üzerinde 
Bordo'ya göçen Tartaren' -
ler Fransa'sı, iki ay içinde 
alman kıtaları tarafından 
yutulacaktı; 

2 - Çünkü bilirler ki Na
polyon, Fransa'yı bir ital -
yan sömürgesi haline geti -
ren, fakat Italya'yı kırallık 
yapmaktan başka bir şey 
düşünmemiş olan bir ital -
yandı. Bunun en iyi delili 
tacının en kıymetli incisi
ni, Roma kıralı tacını oğ
luna vermiş olmasıdır. 
Fransızlar unutmuşa ben -
ziyorlar, ve uyuşmuş hafı
zalarını uyandırmak içın 
yüzüne savurulacak bol 
balgamlarla kendisini se -
rinletmek yegane çare gibi 
görünüyor; 

3 - Çünkü italyan as . 
kerlerinin kıymeti ispat
tan müstagnidır ve çünkü 
bu nankör fransız topra -
ğında uyuyan Bligny öliı -
leriyle ispat edilmiştir; 

4 - Çünkü iyice düş:.i
nülürse, bir italyan balga -
mı, hedefi olan fransız va
tandaşından daha kıymet
lidir. Ve umumiyetle üçün
cü fransız cümhuriyeti pek 
ziyade İtalyan balgamına 
layık değildir." 

Bu fıkrayı mevzuubahis 
eden Paris'in Republique 
gazetesi şöyle diyor: 

"Yarım adanın bütün ga
zeteleri gibi italyan hükü
metinin resmi organı olan 
"Evre", emir veya müsa
ade üzerine, ne kadar bal
gamı varsa harcıyabilir, 
Fransa'nın çehresi bu pis -
liklerin erişemiyeceği ka
dar yüksektedir. 

B. Çemberlayn'in bu met

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . 
ltalya'da ırkçı temizleme 

İtalya'da orduda, bahriyede ve devlet dairelerinde 
ırkçı kanunlara uygun olarak temizleme hareketi de -
vam etmektedir. Yüksek rütbeden on beş kadar deniz 
subay ve ge:ıeral yah.udi ırkına mensup oldukları için 
nezaret emrıne alınmışlardır. 

Şigi sarayında, bir çok yahudi büyük memurlar is
tir~~~e .. sevke_dil':1iştir. Bu arada, yabancılar şubesi 
şefı buyuk elçı Vıdan, büyük elçi Savona baş konsolos 
Segri, birinci sınıf konsolos ve şair Vita - İnzi - Mal
vano vardır. 

L' Örop Nuvel'den 

Bir Nobel mükôfotı 

Yahudi olmıyan fakat totaliter atmosferden hoş
lanmıyan bir İtalyan entelektüeli, profesör Enriko 
Fermi son zamanlarda fizik Nobel mükafatını kazan
mıştı. Kendisi İsveç kıratının elinden mükafatını al
mak için - günün piyasasiyle bir milyon liretten faz
la - muntazam bir pasaportla Stokhlom'a gitmiş ve bu 
paranın İtalya'ya getirilmesi için kendisine sıkı tenbi. 
hat yapılmıştır. 

Fakat Profesör Fermi bir kere parasını cebine in
dirdikten sonra Cermonofil Ciano dış politikanın diz
gi~~e~ini elimle tuttuğu_ müddetçe İtalya'ya dönmiye
cegını beyan etmiştir. Alim bir İsveç gazetesine ta -
savvurlarını söylemiştir: otoriter memleketlerden ka
çan ~ir çokları gibi o da Amerika'da yerleşmiye gide· 
cektlr. 

L' Örop Nuvel'clen 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Türkiyenin dıı Çin'de 60.000.000 

siyasetinde gözettiği 

mühim nokta 

Türkiye'nin harici siyasetin
de en büyük itina ile gozettiği 
nokta, her hangi bir yabancı 
memleketin ne lehinde, ne de 
aleyhinde bulunmamak, Balkan 
antantındaki rolünü sadakatle 
ifa etmektir. 

İngiltere'de Çin'deki fe
laketzedelere yardım için 
kurulmuş olan komitenin 
topladığı para miktarı 163 
bin 696 liraya baliğ olmuş
tur. 

üzerinde Japon 

bombaları! 
Bir sene önce japonlar, 

Çin 'in kalabalık şehirleri 
üzerine, sivil halk üzerine 
yaptıkları merhametsizce 
hava hücumlarını biraz ha
_ifletmişlerdi. O zaman bu 
zalimane hareketleri bütün 
bir dünya protesto etmiş, 
bu protestonun tesiri de 
görülmüş, hücumlar dur -
muştu. 

Son zamanlarda bu hü -
cumlara bütün şiddeti ile 
; eniden başlanmıştır. Dün 
bir ka'!: şehrin başında bom
balar patladı. Bu yüzden 
ölenlerin sayısı bini geçti
ği söyleniyor. Fakat, şimdi 
""Özleri başka yerlere çev -
rilmiş olan dünya, bu feca
atlere pek fazla ses çıkar -
mıyor. 

Dünya, yeniden ağzını 
açmalıdır. Çünkü hep bir 
ağızdan yapılacak bir ihta
r.. japon militaristlerinin 
kulakları pek de sağır ka -
lamaz. 

Bu fecaatler karşısında 
cihan, ses çıkarmamak yo -
lunu tutarsa o zaman da 
medeniyet ve fazilet sevi
yesi her gün biraz daha al
çalacaktır. 

- Deyli Herald -
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1 RADYO 1 ---
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

- .. - .. - .. - .. -
DALGA UZUNLUCiU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A.P. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 ltw. 
T.A. Q. 

19.74 m. 1.5195 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 

PERŞEMBE: 26.1.1939 
12.30 Program. 
12.35 Müzik (solistler - Pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı a-

jans meteoroloji haberleri. 
13.10 Turk müziği - Pi. 
13.10 - 14 Müzik (uvertürler -

Pl). 
18.30 Program; 
18.35 Türk müziği: 1 - Osman 

beyi!1 segah peşrevi. 2 - Se· 
dat Öztoprak - seglih şarkı -
Cefayı hicrinle. 3 - Refik 
Fersan - Hüzzam şarkı - Sen 
gücenmişdin efendim. 4 -

Cevdet Çağla • Taksim. 5 • 
Nuri Halil • Suzu dil şarkı. 
Sevda ili. 6 - Nikogos aga -
suzu dil şarkı. Bir nigah ey
le. 7 Sedat Öztoprak - Su 

zu dil saz semaisi. Okuyan : 
Sadi Hoşseı:. Çalanlar: Cev 
det Çaı:ıa._ Refik Fersan, Eş
ref Kadrı, Kemal Niyazi 
Seyhun. 

19.05 Konuşma (Ziraat saati) 
19.25 Türk müzigi - Fasıl he

yeti mahur faslı. Okuyan : 
Tahsin Karakuş, Safiye To
kay. Çalanlar: Hakkı Der -
man, E5ref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 

20.25 Müzik (solist - Hava -
yen Gitar - Sadettin Suad): 
1 - Havayan gitar için muh
telif sololar. 

20.35 Müzik (Melodiler - pl.) 
20.45 Ajans, Meteoroloji ha -

berleri, ziraat borsası (fiyat) 
21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Radyo orkestrası Şef : 

Praetorius. 1 - Kurt Atter -
berg - Varmlandsrhapsodie, 
op. 36. 2 - Paul Graener -
Divertimento, op. 67. Alleg
ro Vivace - Allegretto Scher-
2ando. Larghetto - Un poco 
Allegretto, con grazia Alleg
ro. 2 - Jan Brandts - Buys -
Poetischer Spaziergong (Şa
irane gezinti) op. 50. Das 
Baclein (derecik). Hirten 
in öder Einsamkeit (Izsız 

1 ~~lnızlıkta çobanlar. Begeg _ 
L_ ng (tesa~üf). Das gram -

mophon in der Schenke (ıne1 
hanede gramofon). Hart9 
ııatonun anlattıkları. Aca'/il 
yolcu. Gelip geçen fırtına .. 

22.15 Esham, tahvilat, kaıtıbi' 
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.25 Müzik (konser • pl.) 
22.45 Müzik (KUçük orkest~ 

- Şef: Necip Aşkın). l · M.,. 
nold Meister • Bohe111 
rapsodisi. 2 • Krüger - ıtanl' 
chmann - Andalusia - Lioaıı· 
yol valsi. 3 - Genglberıer • 
Aşk çanları - şarkı, 4 • J~,.; 
hannes Brahms - Macar d.,
ları No. 5 ve 6. 5. Willi ı,ş~· 
tensclılaeger - yıldızlara do~· 
ru - fantezi. 6 - Wiga Cabrl' 
el - Hafta nihayeti pazar it' 
lir, Marş. 7 - Johann Strautf 
- Viyana ormanlarının ef5'' 
nesi. 8 - Walter Schröder • 
Akşam üzeri - hazin par~ 

23:45 • 24 Son ajans haberletl 
ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
19.30 Budapeşte - 2().ıf 
Breslav, Münih - 20.30 1'~ 
lonya - 21 Millino - 21 . ., 
Paris . 

ORKESTRA KONSERLE~ 
VE SENFONİK KONSER 
LER : 12 Münib - 14-.1 
Frankfurt - 16 Beromüns 
ter - 20 Stokholm - 20.ı 
Kopenhag - 21 Roma - ~ 
Ştiıtgart 

SOLO KONSERLERİ : 18.2' 
Laypzig - 21.15 Paris. 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Hanı• 
burg, Laypzig - 8.30 Frank• 
furt, Konigsberg - ıo.3' 
Hamburg - 12 Alman istar 
yonları - 14 Laypzig, Ştüt • 
gart - 14.10 Breslav, Ko • 
lonya - 14.15 Münib- 15.ZS 
Hamburg - 15.30 Bertin ,.,. 
16 Alman istasyonları ,.,. 
16.10 Konigsberg - 18 Ber• 
Jin - 18.45 Kolonya - ıg.30 
Frankfurt - 20.15 Keza _,,. 
21.S Tuluz - 22.30 Hambur• 
- 22.35 Münih. 

HALK MUSİKİSİ : ıı.30 
Ştütgart - 17.15 Varşova -
18.30 Viyana - 19.30 Bres • 
lav - 20.10 Viyana - 22.30 
Ştütgart. 

DANS MÜltCt : 16 KolonY' 
- 20.10 Beri in - 21.10 Haın· 
burg - 22 Monte Ceneri, 
Sofya - 22.15 Belgrad -
22.20 Karakori, Sottens -
23 Kolonya, Roma - 23.2S 
London - Recyonal - 2J.4S 
Paris - P.T.T. - 0.5 Lüle • 
senburg - 0.15 Droytviç. 

Yukarda da söylendiği gibi, 
bu ne5riyatın maksat ve gaye
ıi, Bertin - Roma mihverinin 
sarsılmaz sağlamlığını açıktan 
ac;rğa gosterip anlatmaktadır. 
Gazeteler bu harita neşriyatı 
etrafını" yurüttukleri mutalea 
ve yap an tefsirlerde, bil • 
haaaa b ibe\e ip'"e\ -•""
dirler. 

~~~~~~~;:~==~ni -muhakkak ki okumu3-

Fransa 'va ediyor ':: .. "'i~~ikr~'uj;;tini 

Türkiye'nin İngiltere ile o
lan münasebetleri gayet sami -
midir. Bu hususta tam bir be
raberlik hissinin havaya hakim 
""1iln:Tn RÖriiJiir. d 

Çin'e yardım heyeti aza
sından Dr. C. A. Taylor'un 
beyanatına göre bugün 
Çin'in muhtelif yerlerinde 
tam 60.000.000 açlık ve za -
ruret halindedir ki bu ra -
" .. .. . .. ... . . . 

Ordre gazetesinde Clau
de Vivieres, Roma görüş
m!t'ıttiırı'h· ~~' "ftnn>uct-"Ve 
çok vahim meseleler do -
ğurmak istidadında oldu -
ğunu söyliyerek diyor ki: 

- ureat .tHıtaın an nın mecmu nüfusundan da-
a" gazetesi, bu mih· 

ver etr :ıda bulunan milletle· 
rin mi nlarca insanı aefer • 
be; ctrr.e suretiyle meydana 
ıı::etirece eri muazzam kuve. 
tin faşi, aleyhinde bulunan-

1. görUr gibi oluyorum. the East - ha fazladır. - Taymis -

ları de derin düşünmeğe 
ıevkede bir mertebede ol • 
doğunu •detmektedir. Hele 
bugtinkü şriyattan sonra, bu 
milyonla insanı toplu bir 
hale soka skeri organizasyon 
düıünce kabiliyeti görül · 
dukten s a, bir çokları daha 
derin dil mek zorunda kala· 
caklardır 
Ayrıca tılacak olan dört 

hususi ko e birlikte, faşist İ· 
talya'mn normal kolordusu 
hazır bir de bulunmaktadır. 
Bu kolor 3rın on ikisi ve 
bunlann sında son derece 
modem bı şekilde olan hu • 
ıusi kolor ar yukarı İtlaya' • 
ya tevzi ilmiştir. Bir tek 
zırhlı yığı ı halinde olan Po 
ordusu ise, r an harekete mü
heyyadır. 

51 piyad 
tümen ve o 
liklere. ayı 
zarfında ha 
hale sokula 
!ekliler katı 

umeni, 14 hususi 
r muntazam bir
• bir kaç saat 
ete müheyya bir 
olan kara göm

aktır. 

hücumu 
I t :ı 1 y a n matbuatında 

Fransa'ya karşı hücumla -
rın son zamanlarda aldığı 
şiddet hakkında bir fikir 
verebilmek için Roma'da 
çıkan Tevere gazetesinden 
Paris'te çıkan Temps gaze
tesinin iktfuas ettiği şu 
fıkrayı zikretmek kafidir: 

" Biz İtalyanlar bugün 
fransızların, bu yabancı 
cümhuriyetin bütün vatan
daşlarının istisnasız yüzle
rine tükürebiliriz ve şu se -
bepler yüzünden: 

ı - Çünkü biz fransızla
ra tekrar tekrar ispat etti1c 
ki, Büyük harpta selamet -
!erini İtalya ve münhasıran 
ltalya'ya borçlanmışlardır; 
o zaman sözde bir hükümet 

BAL 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Çevıren : Nasuhı Baydar 

-70-

- Nc. en kaygılarımı bir an için olaun ciddi te· 
lakki e e:uiniz, siz, Anna? Şimdi teveffukun ken
dinizde lduğunu pek ala bilirsiniz ... 

Anna hafifçe kızarıyor. Piya'nın böyle cephe
den taa ruzunu hiç beklememektedir. Piya'nın yü

züne bı-kıyor. 
- Btn bunu hiç de böyle düşünmemiştim ... Te

veffuk eya aksi ... lstvan sizi bana tercih ettiği za
man ka İ)'en ıaımamııtım. Gunter'in şim·di sizi in
tihap etmemekte olmasına hayret ediyorum. Siz 
benden kadar güzelsiniz ki. 

- Do ru değil, Anna. 
- Do ru. Hiç bahsetmemiş olmakla beraber hu· 

nu daima müıahade ettim. Hem de sizin yalnız 

benden daha güzel olmanızdan dolayı değil . Siz 
benden daha iyi katpli, daha çok muhabbetli, da

ha iyi kadınsınız. Bundan baıka daha aevimli ve 

"İtalya Fransa'ya karşı 
taleplerini arttırmak olma
sa bile idame etmiye manen 
mecburdur. Bay 'Georges 
Bonnet, Roma'nın bir ulti
matom gönderdiği haberini 
tekzip etmiştir. Fakat ta -
kip edecek günler zarfın -
da, Fransa'nın faşist ta
leplerini gerek zaman, ge -
rek mekan itibariyle tasrih 
edecek az veya çok şiddet
li bir nota alması mümkün
dür. 

Bütün mesele, Berlin'in 
ne dereceye kadar Roma'ya 
müzahir olduğunu bilme • 

+------------~--JJ 
Roma müliikatı eınaıında kafeı altındaki papagan 

dedir. Ve aynı zamanda 
Berhtesgaden ve Godes -
berg senaryosunun tekra -
rınm aynı ürkütme tesiri
ni yapabileceğini anlama
da· 

"'Sulh ışığı yakılmamı§ kalıyor'' - Çemberlayn • 
(De Groene Amaterdammer) 

daha canlısınız. ihtimal ki bunlar bir parça mazi
ye aittir ... Şimdi ikimiz de aynı seviyedeyiz ... Sukut 

·eden sizsiniz. 
- Sizi tekzip etmek istemiyorum, Anna. Hak· 

kandaki düıüncelerinizin umduğumdan daha ıyı 

olduğunu görmekle bahtiyarım. Batka türlü ifade 
etseniz bile gene mütaleama iıtirak ediyorsunuz: 

Ben yıprandım, Anna. 
- Sanatın icabı .. Fakat, terzilik öğrenmek ıçın 

uzun zaman lazımdır, ve, bu esnada mankenlik de 

edemezsiniz. 
- Öyle ise yapacak bir §ey yok. Babam çok çalı

ııyor ve pek az kazanıyor. Sonra, adı da prestijini 
haylı kaybetti. Gazeteler yazılarını eskisi kadar te· 

halükle kabul etmiyorlar. 
- Daha çabuk öğrenebileceğiniz bir sanat yok 

mu? 
- Bilmem. Vaktiyle aktris, yahut dansöz olmak 

isterdim; bunlara istidadım olduğu için değil, gÜ· 
zel oJ.duğum için. Bes belli ki artık çok geç kaldım· 
Bilir misiniz, Anna, ben namuslu bir zevce, iyi bir iz
divac yapını§ bir burjuva kadını olmak Üzere yara
tılmış bulunduğumu düıünürüm. Mesela, bir politi
ka adamının m~sleğinde muvaffak olmasına yardan 

edebilirdim ... 
Anna, gülümsiyerek: 
- Yahut, bir profesörün ..• 
- Yahut, aynı suretle bir profesörün Bir muha· 

vereyi idare eder. misafirleri kabul eder, faydalı 
münasebetler tesis edebilirim. Siyasi veya edebi bir 

salon ... Evet, bu çeıit bir şey. Sonra, kocamın mesa
isi ile de alakalanırdım. Ona cesaret verecek, onun 

şevkini arttıracak kansı olurdum ... Bir nevi ilham 

perisi ... Halbuki bu zamanonıza göre iyi bir sanat 

- Deyli Meyi -

değil, artık. 

Anna'nın daha gamlı bir zekası vardır. 

- Ne de oba terzilik ışlerine vakıfsınız. Satıcı o
labilirsiniz ... l§te bizim istasyona geldik. 

iki arkada§ hızlı hızlı mağazaya doğru yürürler
ken Piya: 

- llk defadır ki ikimiz bat ba§a konu§tuk, di -
yor. 

Anna gülüyor: 
-ihtiyarlıyoruz, Piya. Fakat, derhal ranat de

ğiştirmenizi icap edecek derecede değil. Şimdilik 

bulunduğunuz yerde kalmakla iyi etmit olursunuz. 
Mankenler iyi para kazanıyorlar. 

Anna yalnız kalınca birinci defa olarak Piya'nın 

alınyazısı hakkında zihin yoruyor. tık önce Mene -
getti'lerin oturdukları Monparnas'daki otelde mu
hacirlerin barınmaodıkları zarif bir müesse olduğu 

ve buraya kendileriyle fransızlardan daha güç ah -
bap olunan geçici turistler indiği için İtalyan kızının 

hayatı kendi hayatından daha kapalı, muhiti daha 
dardı. Filvaki turi&tler seyyah olmalarından ileri 
gelen kayıtsızlıkları ve eğlence programlarının ka

tiliği dolayısiyle kendilerine fransızlar kadar da ya
naşılmaz görünürler. 

ihtimal ki Menegetti'nin vatandaşları, bir takım 
İtalyan delikanlıları onları görmeğe gelirlerdi. ih
timal ki Piya da insanların hayatını tetkika imkan 
bulmuı ve ihtimal ki o da Anna kadar hatıralar e

dinmiıti. Fakat bu pek umulmazdı. Onun çok güzel 
ve soğuk anau muhakkak ki pek az kimselere alaka 

gösterirdi. Anna böyle düıünürken Piya'nın zeka ve 
hayatiyeti pek mebzul babasmı andı. insan böyle bir 

adam yanında kendini yalnız hiasedemezdi. 

Anna dünyada Menegetti'ye üatün bir tek İnaan 

mevcut olmadığına kanidir. Ve ona tamamiyle aba
tre bir şekilde aşıktır. Bu öyle sakin ve münhasıran 

entlektüel bir aşktır ki ancak Menegetti'yi gördük

çe tezahür eder. Diğer zamanlar Anna onu haftalar 
geçer de bir an bile düşünmez. Fakat, her te&adü
fünde Anna Menegetti'ye bayıldığını, Pari6'in en gÜ· 

zel erkeği oJ.duğunu ilan eder ve bu da kara kuru İ
talyanı gülmekten katıltır. O zaman, Anna, arala -
rındaki yaş farkından cüret alarak ona iyice yakla
§IP alnından öper. Ufak tefek adam bu öpüıün zev
kine varırsa da ilk dakika sonra Anna gibi o da bu
nu unutur. Bu esnada Bardişinof homurdanarak bu 
i§in bir karasevda faciası ile nihayet bulacağını söy
lerken Liif de sahneyi tatlı, meraklı ve dütünceli na
zarlarla seyreder. 

Takarriir etmiş olan iki haftanın sonunda Fedor 
meydana çıkmıştır. Anna ile F edor küçük bir barda 
buluşuyor, yarını şişe §araplarmı ağır ağır içiyor, 
rasimcli bir eda ile yeni eve doğru yürüyorlar. F e
dor anlatıyor: 

- Gösterdiğiniz delillerden sıhatimi iznr etti
ğime kani olarak tepelet'in havasını, hareket lüzu

münu ve tamamiyle dağlara has bir irtifaı aradan; 
bunun içindir ki asansörsüz bir binanın altıncı katı
nı tercih ettim. 

Mösyö - lö - Prens sokağında, binlerce&i mevcut 
küçük otellerden biri. Otelin patronu barda telaı i
çindedir; fakat bu dikkati celbedecek kadar gür

büz, al yanaklı ve bir kasaba benzemektedir. Anna 
ile Fedar nihayet altıncı kata varıyorlar. Anna ne
fes nefesedir. Fedor merdiven pencereıinden görü -

nen manzaraya onun dikkatini celbediyor. Sonra, a

nahtarlarını muzafferane şıkırdatarak nne geçiyor. 
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GUN'ON POLlTlK M E S E L E L E R t 

Hasisliğin faydası Alman politikasının yeni 
Yahud'I 

bafka d" 1 el"de verem hastalığının, 
kinde ınlere mensup bulunanlarda
disi b 11

1 
daha az olduğu çokça yahu· 

çarpnıu Unan her memlekette göze 
İlk" 1flır. 

lan ~~· Yahudileriyle en çok zoru o
•nı llıanya'dan batlıyahm: Orada 
leını 7rı alman devletleri daha bir
tati ~it eıı Önce, Prusya'da tutulan is
•er: 1 lcre göre ynhudiler arasında 
iu b ~den gidenler binde 13,68 oldu
lar a de baıka dinlere mensup olan· 

~•raarnda binde 17,92 idi. 
dini 11'!a'da timdi yahudiler baıka 
ed'I et'ın adamlarından, belki, ayırd
hıı~?'ezse de vaktiyle orada da ya
d 1 olrruyan rualar arasında verem
Y:b Ri.denler binde 30 olduğu halde 
biııdlldıler craaın·da onun yarısı, yani 

.e 15,S idi. 
b ~llrıdi nereye bllğh olduğunu bilen C: ~Yiğit pek çok bulunmayan, eski 
IÖhlıçya'nın, hiç de temiz olmamakla 

ret almı~ olan yahudileri verem· 
~~ancak binde 21,3 gittikleri halde 
lriıtiyanlar binde 27,65 giderlerdi. 

I Viyana'da daha mühim: Katolik -
• her binde 49,6, protestanlar 32,8, ya· 

Udiler binde ancak 17,9. 
Trabluagarp'ta üç dine mensup o· 

lanlar araııında verem mukayesesi: 
bıiislümanlardan binde 7,7, yahudi
lerden binde 2, 1, avrupalı hıristi· 
Yanlardan binde 1,9 fakat, ıüphesiz, 
Yerli olmadıkları ve hasta olanların 
da oraya gitmiyecekleri için. 

Bizde de, otuz yıl !:adar oluyor, o 
•akit lııtanbul'da çıkan bir hekim ga
:teteai Istanbul'da müılümanlarla 
hrı-istiyanlar ve yahudiler araııında 
~ hastalığından gidenlerin - teh
l"etnaneti istatiııtiklerine gÖl"e - mu
kayeaeli bir cetv lini yazmıttı. Nis
betlcr imdi hatırımda olmamakla 
beraber - o araıtırmayı kendim yap
hfrm için - yahudiler araaında ve
l'elnden gidenlerin, onlardan baıka 
istanbullulara niıbetle göze çarpa· 
cak kadar az olduğu iyice hatırım -
dadır ... 

Yahudiler, verem haatalığma kar
tı kendilerinde böyle bir üstnlük bu
handuğunu bilirlerse belki Musa pey
gamberin kendi ümmetini konıduğu
nu Yahut zaten Yahova'nm lırail o
.\z 1lrouııJıntı c.T.·ıntı.tl.Uma6•iAtü'lJ.!.1.tı 
ederler. 

Fakat Paris'te verem hastalığiy:le 
çok meıgul olan ve kendisi de muse
vi olan meıhur bir hoca o türlü izahı 
kabul edemiyeecğinden, yahudilerin 
veremden az gitmelerinde ırkın bir 
tesiri alacağını düıünmüı ve baıka 
11"klar araaında da böyle fark bulu • 
hup bulunma-dığını araıtırdıktan 
90nra "verem kartısında ne iklim 
farkı, ne de ırk farkı vardır,, diye 
kesip atmııh ... Zaten ıimdiki Avru -
pa'da yahudilerin öteki vatandaıla
nndan ayrı ırktan bulunduklarına 
inanan pek azdır. 

Bunun Üzerine, yahudilerin .,,e
remden daha az gittiklerinin sebebi
ni izah için onlann Tora•tarmdaki 
hükümleri okuyarak ondan ahkam 
çrkarmıya kalkıımıılardı. Vakıa 1&
railoğullarının tarihinde sağlık kai
deleri öteden beri pek önemli yer tu
tar. Fakat bu zamanda - tavukları 
birçok yerlerde hala hahamlara kes
tirirlerse de - sağlığın temeli olan te
mizliğe yahudilerin ba§ka dinleri ta
nryanlardan daha ziyade riayet et
tikleri pek güçlükle iddia edilebilir. 

Hayatin 

Prusya'da yahudilerin hıristiyan -
lardan daha temiz oldukları ve sa~
lık kaidelerine daha ziyade riayet et
tikleri söylenilemiyeceği gibi, yukar
da ııöyl:fiğim İstatiııtikleri ara§tırdı -
ğım tarihte, İstanbul yahudilerinin 
kalabalık oturdukları hanların oda
ları temizliğe misal olarak gösterile -
mezdi ... Onun için yahudilerin ve
remden az gitmelerinde Musa dini
nin Toraııının tesiri olmasa gerektir. 

Benim düıünütüme göre, yahu
dilerin vereme daha az tutulmaları -
na sebep olanların meıhur olan ha
sislikleridir. Bilirııiniz ki dünyanın 
he rtarafında Toranın daima itaat 
gören ve hiç unutulmıyan kaidesi 
mümkün olduğu kadar az para r.arf
etmektir. israf herkes için fena bir 
ıey olduğundan yahudilerin bu kai
deye daima riayet etmeleri de, doğ
rusu ayıplanamaz. 

Bu kaideye riayet eden adam yi
yeceğinden de çok defa hasislik eder. 
İyi beslenememek de verem hastalı
ğını hazırlıyan sbeplerden birrdir. 
Fakat hasis adam alkole de para ver
mez. Alkol vereme tutulmak için en 
büyük sebeptir. Bunun en açık delili 
her memlekette veremli erkeklerin 
veremli kadınlardan en az iki misli 
daha çok olmasıdrr. 

Merak ederseniz ve kesenize elve
rirse bir gece bulunduğunuz yerde 
barları ve meyhaneleri dolatınız ora
larda en az göreceğiniz adamlar ya
hudilerdir. Onların hasislik ederek 
alkole para vermemeleri kendilerini 
en kötü hastalıktan korur! G. A. 

f"""'''''''''""'"''' .......................... f 
i Bugün Türk Hava Kurumuna f 
f bağış]ıyacağımız kurban1ar, ya- : 
i rm bizi ölüm tehlikesinden ko- İ 
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Sinemasının 

İLK GALASI 
Aşka Tapan Kadın 

Zarah Leander 
Güzel ses, kuvetli aşk ve 

büyük bir zenginlik içinde 
çevrilen şaheser 

İM af inelerde Paris lııklan 
ı ............................................ ı 

: ....................................... ..... 
Gişemiz her zaman açıktır. 
Numaralı yerlerinizi hemen 
kapatınız ... 

Telefon · 3923 

M ünih'denberi, orta Avrupa'da hadiseler kasırga 
siıratiyle inkişaf ediyor. Avusturya cermanizm 

tarafından yutulduktan, südet memleketi Almanya'ya 
ilhak edildikten, Çekoslovakya Almanya'mn ınüfuz sa
hası içine girdikten sonra, fethedilmiş toprakları az 
zamanda hazmeden Almanya şarka birlerine göre 
Baltık memleketlerine doğru, diğerlerine göre de Uk -
ranya'ya doğru yüryüşünü hızlandırmaktadır . 

Münih'in ertesinde, ilk hedef Romanya olacağa ben
ziyordu. Almanya'nın orada Kodreanu ile dostlarının 
şahsında bulduğu kuvetli şerikler imha edilmişlerdir. 
Şansöliye Bitler bu cihette şimdilik manevranın çok 
mü~kül olacağını anladı. Daha yakın, daha tecanüssüz, 
enerjik bir kıratın temsil ettiği merkezi iktidardan 
mahrum olan Macaristan, eri ilmC6i daha kolay bir he
def teşkil ediyordu. Bugün nazizmin asıl mühim gay
reti bu istikamete tevcih etmektedir. 

* * * 

A
sırlardanberi Macaristan vahim bir mesele kar
şısındadır: Zıraat meselesi. Macar mılletinın 

takirlığini tasavvur etmek bıle mumkun dcğıldır. Mıl

yonlarca koylu, sahiplen olan aristokratlara büyük i
ratlar getiıen muazzam malikaneler üzerinde tenebbüt 
ederler. Macar koylusuniın hemen ezeli hülyası bu ge
niş malikanelerin paylaşılmasıdır, bu itibarla da arzu
sunun tahakkuk ettirilecegini kim vadederse reyini o
na verir. Şüphesiz bir kinden mülhem olan Salasi ta
raftarları bu hakikati anlamışlardır. Nazi propaganda
sı, az sonra yahudi aleyhdarhğının da iltihak ettigi bu 
ziraat meselesinden ne kadar menfaat temin edebile -
cegini derhal farketti. 

Toprakların paylaşılmasına kim mani oluyor? Ya
hudiler. Kôylülerin ve işçilerin sefaletinden mesul o
lan kimdir? Yahudiler. Memleketi kalkındırmak iste
niyorsa evela onları imha etmelidir." 

A lman propagandasının başlıca iki istinatgahı 

bunlar olmuştur. Hemen kayded lım ki Sala -
si"nin nazizmınde cermanizm mevzuubahis degildir. 
Onun teşkilatı, şu son zamanlara kadar "alman alimi
nin felsefesi''ni kendisine rehber edinmiş degildi; bu 
teşkilat, prensip itibariyle sosyal ve yahudi aleyhdarı, 
fakat münhasıran macar bir diktatörlük icra etmek i
çin iktidarı ele g~irmekten başka bir şey istemiyen 
sağ cenah hofnudsuzlarını bir arada topluyordu. 

Eylülden beri, Hitler Almanya'sı maskelerini indir
miştir, ve Anşlustan sonra südet ülkesinde tatbik edi-
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dası arasındaki muvaziliği görmemek kolay degildir. 
Şimdiye kadar alman azlığının hoşnudsuzluğundan 
hiç bahsedilmiş değilken, timdi Macaristan alınanları 
macar devletine kartı senelerdenberi şüpheli bir fa~ 
aliyette bulunmuş olan B. Baş'ı kendisine şef olarak 
seçmiştir. Daha 27 son teşrinde, "Macaristan almanları 
halk federasyonu" alman ırki topluluğunun ırki şah
siyetinin tanınmasını, Macaristan alınanlarının idare
si altında kültürel muhtariyet, alınanların miktarı nü
fuzun yüzde ellisini aşan her nahiyede alman mektep. 
terinin kurulmasını istiyordu. 

Macaristan almanları, nazi propagandası yapmak 
hakkını bilhassa ileri sürmeden, '"biıyUk alman fikri 
topluluğu içinde yaşamak ve üçüncü Rayh'la devamh 
münasebetlerde bulunmak" arzusunu izhar etmekte _ 
dirler. Daha dün, mektep meselesinin Berlin'de B· Ça
kı ile alman makamları arasında uzun müzakerelere 
mevzu teşkil etmiş olduğunu ögreniyorduk. 

Diğer taraftan malCımdur ki yahudi alcyhdarlrğı 
Macaristan'da büyük terakkiler kaydetmektedir. Son 
ırkcı kanunlar Nuremberg kanunlarının bir kopyası • 
dır. Belki bütün Avrupa'nın en iyi temsil edilmişleri 
olan macar yahudilerinin hicreti şimdiden başlamıştır. 
Nazilik Macaristan'a bütün tahminleri aşan bir sürat-

Usta başı: 

• 
ıçyüzü 

- Arabayı şurada durdur da şu yeni 
işi bir ıslatalım, dedi. 

Blis: 

inkişaf tarafı 

Macaristan 
l 
........................................................................ i 

Yazan: Andre Klo i ........................................................................ : 
le girmiye başlamıştır. İşte şarki ve orta Avrupa'da son 
haftaların en mühim hadisesi budur. 

İmredi hükümetinin ve bizzat B. 1mredi'nin Al
manya"nın tarafına pek de gônul isteğ iyle geçmiş ol
dukları iddia edilemez. E10a en hiıkumet partilerinde 
goruşlerde mutabakat yoktur : kont Betten ve B. Ti
bor Ekard hükiımet şefinin siyasetine karşı ayaklan
maktan geri durmuyorlar. Bilhassa bu ikinci kuvete 
baş egmek mecburiyetinde kalmamak ve iktıdarı açıkça 
nazi bir hiıkümete terketmek mecburiyetinde kalmamak 
için siyasetini nazi programı istikametine tevcih et -
mektedir. Orta Avrupa"da ve Macaristan'ın içinde hü
küm süren gerginlik vaziyetinde başka türlü nasıl o
labileceği de tahmin edilemez. Esasen dıf3rda başka 

kime istinat edilebilir? Büyük harptenberi fransız po
litikasının hatalarından biri bu noktadadır. Münih'

denberi bu vaziyet büsbütün vahimleşmiştir. 

1919 u takip etmiş otan seneler J14acaristan için 

muthiş olmuştur. Avusturya Macaristan'ın varisleri o

lan memleketlerle kuşatılmış, kendi başının derdiyle 

meşgul bir Almanya tarafından terkcdilmiş, Fransa ve 

İngiltere tarafından derdi anlaşılmamış olan naip 

Horti'nin Macaristan'ı korkunç bir sefalet ve hemen 

mutlak bir infirat içinde senelerce yaşamıştır. 

General Gomboş ltalya'nın kendisine uzattıgı eli 
kabul etmekle bu !jenberı kırmaya muvafiak oldu. Nas. 
yona! - sosyalizmin iktidar mevkiine gelmesinden son
ra Almanya'nın miızahareti bu yarduna eklendi. 1934 
de, alman - macar ticaret anlapnaları macar iktisadına 
ihracatını iki misline çıkarmak imkanını vermiştir. 

O zaman alman niıfuzu arttı; bununla beraber Fran
sa'mn itibarı canlı olarak devam ediyor ve henüz bü -
tun imkanlar ortada duruyordu. Anşlus araya girdi; 
!tal11:ı it.'-h:u:ınnı yıkıldı~ını gördü, halbuki Almanya'
nın mifuzu galibiyetiyle miıtenasip olarak yukseldi. 
Eylül buhranı macar revizyonculuğuna hedeflerinden 
birini tahakkuk ettirmek imkanını verdi; Budapeşte 

pek büyük bir sevinç içindedir. Yalnız revizyonizmi 
tamamiyle etnik sahayla tahdit ederek Macaristan'ı 

tabii hudutlarından feragate mecbur eden Viyana ka
ran bu sevinci biraz gölgelemiştir. 

O zaman Fransa ve lngiltere'nin karşısına şarkta 
nüfuzlarını ycnidon tesis için son bir fırsat 

çıktı: Polonya ve Macaristan arasında müşterek bir 
hudut meselesi. Diplomasimiz şqrki Avrupa'yı cerma
nizme terkedecek yerde Varşova ite Budapeştenin ha
raretle arzu ettikleri projeye müzaharet edebilirlerdi. 
Fransız diplomasisi Avrupa'nm bu kısmında yeni bir 
nizamın teessüsü işinde büyük bir rol oynıyabitirdi. 

Fransa, cerrnanizmin tehdit ettigi bir kısım küçük dev. 
letlerin başına geçebilirdi. 

Macaristan'ın antikomintern pakta iştirakinden 

sonra hala buna imkan var mıdır? İç vaziyeti Macaris
tan politikasında bir degişiktiğe müsait midir? Ve bil
hassa İngiltere ile Fransa, cermen dalgalarına karşı 
bir baraj vücuda getirmek ist iyecekler midir ? İşte bir 
sürü sual ki, katiyetle müspet cevap vermek kolay de
ğildir. 

- Bu akşam ızin akşamım da, dedı, 
şoyle bır karnımı doyurayım, sonra 
galerıye gideyım diye diışunuyordum. 
Siz ne yapacaktınız? 
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- İyi ama, dedi, benim iki kadeh İÇ· 
kiyi ödeyecek param yok. 

nıdıgı bır gençten beş şihng bahşış de 
a~~ıştı. Bu yeni ışı, şuphesiz kı, ken
dısıne bundan once tuttugu işlerden 
çok fazla rahat edecek, dinlenecek va
kıt bırakıyordu. Saatlerce Londra so
kaklarından akıp giden insan selini de 
yakından görüp seyretmeğe imkan bu
luy?r.du. Eskiden bir dakika gözlerini 
çevırıp bakamadığı çehreler, şimdi un
da gerçek bir sempati uyandırıyordu. 
Tuhaf değil mi, kendisi, artık terkctti
ği alemle hiç bir münasebeti kalmadı
gını hissediyordu. Vakıa vücudu ba • 
~an .. arkada bıraktığı huzur ve refahı 
o~lu!or,. fakat çok defa da o günleri 
buyük bır istigna ile düşünüyordu. 
Akp.rnları eglenmek için lst end'e 
dogru gidiyordu. Açık yerlerde dolaş
maktan hoşlanıyordu . Hemen hemen 
d~ima yalnız, tek başına kalıyordu. 
Bır gece Druri Leyn'de Franses ile 
yüz yüze geldi ve: 

- Ben de işten şımdi çıktım da yenı 
odama gıdıyordum. 

Blis, istenilen işi mükemmel bir su
rette yaptı. Genç adam bir düdük ot
türdu ; bir usta başı hızlı hızlı yanla
rına geldi. Genç adam: 

- Bu adamı al, dışarıya gotiır; de
di ,bak bakalım otomobil kullanabili -
Yor .mu? Eger kullanabiliyorsa vesi -
kasmı ver ve kendisini bizim şoförler 
arasına kaydet. 

Genç mudur, yanlarından uzaklaştı. 
O dakikada Blis, bundan bir müddet 
evci, aynı yerden ve aynı adamdan bin 
İngiliz lirasına bir otomobıl satın al -
mış olduğunu hatırladı. 

Ustabaşı ıordu: 
- Kimın otomobilinde çalışmıştın ? 
- Son zamanlarda kimsenin yanın -

d_a çalışmadım. Fakat bu işi iy i bili -
rım. Şımdi nereye do ru araba sürece
ğiz? 

Uzl~n boylu, iri çene kemikli ve ufa
cık gozlü ustabaşı, ufak kapalı bir a
raba gôsterdi ve Blıs'ın eline bir tene
ke benzin teııhm ederek : 

- Bunu doldur, diye emretti , silin -
dirtere bak, bujileri muayene et, man
yato'yu gözden geçir. Ben on dakika -
ya kadar buradayım. 

Yaz.an: Filipı Openhaym 

Blis, bütün bu işl eri yaptıktan son
ra ustabaşıyı paltosunu ve eldivı. . ı!"' ri· 
ni giymış bir halde tekrar yanında bul
clu. 

- Haydi a rabaya atla, direk yonu 
eline al. Şeperds Buş'a gidecegiz. Yol
ları ıyi biliyor musun ? 

Blis başını salladı. Makineyi hare -
ket ettirdi. İlk önce biraz sinirli idi. 
Fakat gene bir yolsuzluk, bir kaza ol -
madı. Şeperds Buş"da ustabşı, ailesini 
ziyaret etmek için onu bir müddet yal
nız bıraktı. Geri dönüp gara1a yaklaş -
tıklan zaman ustabaşı çenesini okşa -
dı: 

- Delikanlı bu işi kaça yapacaksın 
Diye sordu. 

Blis biraz düşündükten sonra: 
- Her halde iyice bir ücret almak 

isterim, dedi, bir müddettenberi işsi
zim. Cebimde metelik kalmadı. 

- H aftada otuz şiling ücret alacak
sın. Yalnız bir ay müddetle bunun beş 
ilingi benimdir. Senin lehinde rapor 

vermem için. Bu, burada adettir. 
Bli içini çekti: 
- E ger öyle ise, dedi, poki, öyle ya

parız. 

Usta başı, düşunerek çenesini kaşı
dı. 

- Vah vah. dedi, fakat zararı yok, 
ben sana şimdi bir şiling borç veririm; 
hafta başında beş şilingle birlikte onu 
da geri verirsin. 
Adamcağız, meşin çantasından bir 

şiting çıkardı; Blis de hafifçe giılüm· 
siyerek bunu cebine koydu. 

Delikanlı, meyhaneye girerlerken 
sordu: 

- Gallı mı, iskoçyah mı, yoksa ya
hudi misiniz? 

Usta başı: 
- Nereli olduğumu ne yapacaksın 

be delikanlı, ben burada altı ,penilik 
soğuk bir cin içeceğim. 

Blis, o gün, öğleden sonra yeni işi
ne girmiş ve ilk on gün pek fena geç
memişti. Kendisine verilen elbise dı
ı;arıya işe gittiği zamanlar, vücudunu 
sıcak tutuyordu. Bu müddet içinde 
bir iki kazayı dara dar savuşturmuş, 

hiç bir kaza, vukuat işlememişti. Hat
ti bir defa götürdüğü bir doktordan 
yarım litıa, Hayd Park'dan Riçmond'a 
götürüp gctirdigi bir kadından bir şi
ling, kendisini bütün ögle sonrası için 
tutup pek sevdigi bir lokantanın dı -
şında tam iki saat bekleten eskiden ta-

- Nihayet 1 Diye haykırdı. 
Kız, ona elini uzattı: 
- Buluşmamız çok iyi oldu, dedi, 

fakat bunca zamandır, niçin beni gelip 
aramadınız? 

- Geçen pazar geldim, dedi, fakat 
ev kapalı idi. 

- O halde tam evde kimsecikler 
yokken gelmiş olacaksınız. Sizin için 
gittiğim yerin adresini bırakmıştım. 
Şimdi nereye gidiyorsunuz ? 

Blis, birden bire kızın yüzünde b~r 
solgunluk bulunduğunu ve elbisesinın 
}\iç de iyi olmadığını farketmişti. 

Delikanlı rıca etti: 
- Beraber gelıniz de birlikte bir ye

mek yiyelim. 
Kız, §iıpheli bir tarzda başını salla· 

dı: 

Blls sôzlerine devam etti: 
- Şurada ilerıki sokakta küçük bir 

lokanta var; orada iki peniye yemek 
yiyebiliriz. Oraya gidelım de biraz da 
çene çalarız. Bir tiyatroya gitmemiz 
de mumkün. Fakat ne olsa bir sinema
ya gidebiliriz. 

- Eğer yemek paramı kendim verir-
sem ... 

.. Blis güldü ve ikisi de beraber yürü
duler. Yan sokaklardan birisinde deli
k~n~ının bildigi küçiık bir lokantaya 
gıttıler. Burada her şey ter temizdi ve 
pencerelerden birisi de açık duruyor _ 
du. Bir köfe bulup oturdular ve bil • 
yük bir itina ile kendilerine küçük bir 
yemek ısmarladılar. 

Kız, yemek listesini yerine bırak
tıktan sonra dedi ki: 

- Bilmem biliyor musunuz ben 
Mister Masters'ı bıraktım ve ~eçen 
ha ftaya kadar da bir iş bulamamıştım. 

- Mr. Masterı'in yanından ayrıdı -
nız mı? 

Kız başını salladı: 

-5-

Bir koç İstanbul haberi 
Bir lııtanbul gazetesini okurken 

dikkate layık birkaç haber gözüme 
ili§ti. Bunlar, heyecan verici, mantel· 
Jik haberler olsaydı herkesin gözüne 
çarp cağı için bahse değeri olmazdı. 
Hakikaten, gürültülü haberler ekse
riya çabuk unutulanlar, ve üzerinde 
durulacak diıtündürücü havadis ise 
boyle köıe ve bucağa &ıkıf&Dlardır. 

Kaydetmek istediğim haberlere 1re
lince, bunlardan biri tudur: Eminönü 
ka~akamlığı, hiyleli ve kanılk yağ 
satanlar hakkında sıkı takiplerde 
bulunmuı ve bunlardan bazılarını 
cezalandırmıştır. Bunlar artık yağ
cılıkta kazanç kalmadığını görerek 
mesleklerini değiştirmİ§ler, üç taneai 
de kalkıp Yunanistan'a gibnitlerdir. 

ikinci hab r ise ev yaptınnak veya 
tamir ettirmek üzere belediyeden 
ruhııatiye almıı olanlara aittir. ET 
nedir? Üç bet odalı bir mesken. Fa
kat yirmi otuz odalı mesken de e-.: 
sayılmaz mı? Anlaşılan böyle düfii
nen ruhsatiye sahipleri ev yaptıra
yım ve mevcut evimi tamir ettireyim 
derken birer apartıman kuruvermit
lerdir. 

Üçüncü haber ekmeğe ve fırmcıla
rın ekmek çıkarmamak, fırınlannr 
kapamak tehdidine taalluk etmekte
dir. Belediye üç hafta eve], ekmek 
fiyatının on para indirilmesini karar• 
laştırmıtl•r. On para tenzil, fırmcıla
rın rivayetine göre, kendilerini miif. 
kül va7.İyete sokmuştur. Hele fiyatın 
yeniden otuz para tenzili jçin tetkik
lere başlanmış olduğu ıuyu bulunca 
ekmekçilikte ekmek kalmadıima 
hükmeden frrmcılar dükkanlarmı 
kapıyacaklarını söylemiye batlamıt
lardır. 

Dordüncü ve son haber Kadrk(). 
yÜnde bir takım kadınlarla ortak o
lan bir kaçakçının evinde yapılan a
raıtınnadan sonra 500 gram esrarla 
ve ortaklariyle birlikte ceza mahke
meııine teslim edil<diğini bildirmekte • 
dir. 

lıte dört haber ki ikiai her günkü 
gıdamızla ıki cihetten ali.kahchr: 
Karıtık mal satmak, ucuz mal sat
mak istememek... Beslenme rejimi
mizin kôtiıhi • iınden istediğimiz ka
dar b ah aedcbi\lriz. F kat, bu kötülük 
daha yağcı dükkanında batlar .. en 
iy~ rejimi dahi aeçmiı olmamız bir te
selliden ibaret kalmaz mı? Hayab 
ucuzlatmak için baılıca grda madde· 
si fiyatını düıünnek teıebbüaüne gi
ri§İr giri§mez fırıncıların feryadiyle 
karşı! aıırız. 

Ev yaptınnak veya tamir ettirmek 
istiyenin apartıman inıa etmesi dik
kate ıayan bir ruh halinin ifadeıi d .. 
ğil midir? Eararcının hikiyeai iae 
ıoadece meıru olmıyan kazanç iptila
ııına dair bir zabıta vakasıdrr. Ve..,.. 
yet butün bu haberlerden umumi bir 
hı.ikum çıkarmak lazım gelirae her 
yerde ve her huausta en slkı kontrolu 
teııis azmi ile bu gibi uygunsuzlukla
rın önune geçilebileceği teyit oluna
bilir. Kontrol, mürakabe, teftİf ... Her 
yerde kontrol, her huııusta müraka
be, her ııuretle teftif. Bir cemiyetin te 
miz ve ııağlam kalabilmesi için ka -
nunun daima hazır ve nazır olduğo
na sarsılmaz surette kanaat peyda 
etmesi kadar kuvetli bir müeyyide 
tasavvur edilebilir mi? -N. Baydar 

- Yapamadım ; orada duramadım. 
İhtimal ki bunun sebebini bir gün size 
söylerım. 

İkısi de fena halde acıkmlflardı. 
Çol1balarını içerlerken konufll1&yı, gö
rü meyi bıraktılar. Blis, aağ eliyle 
pantalonunun cebındeki madeni pa -
raları sayıyordu. Sonra : 

- Sizin yemeğiniz size bir buç1.tk 
peniye mat olacak; hesapladım, dedi, 
bu parayı sizin vermenize muvafakat 
ediyorum. Fakat ben de bir 9i,e tarap 
ısmarlıyacagım. 

Kız başını sallıyarak: 

- Siz dünyanın en hesapsız adamı
sınız, dedı, şımdi şaraba ne ihtiyacımız 
var? 

Fakat Blis şi eyi ısmarlamıttı. Bir 
şişe medok kendılerine on sekiz peni
ye gelmışti. 
Kız gene protesto etti: 
- 'Gucenmeyın ama, buna israfın ti 

kendisi derl r 1 

Blis, gtililyor ve gözlerini kapıyor, 
kız da kendısine gücenik nazarlarla 
ıbakıyordu. 

Kız sordu: 
- Peki sôyleyiniz bana, timdi nere

de çalışıyor ve kaç para kazanıyorsu
nuz? 

- Guneş otomobil kumpanya1ında 
çalı 1) orum. Hesabıma haftada otuz 
şiling alacag ım. fakat bir usta başı var 
orada; bana iş verdi diye her hafta be' 

(Sonu var) 



Bahkesir' de ormane1hk 

Alaçam ormanlar1 
işletmeğe açıldı 

Eskişehri bayındır bir hale koymak 
için bir imar birliği kurulacak 

Maliye ve doğuınevi 
binaları bitmek üzere 

Bu suretle Cümhuriyel ylllar1nda yeni eserlere kavuıan 

ıehirin bütün ihliya~lan karıllanacak 

Balıkesir (Hususi) - Dursunbeyin alaçam 
ormanlarında devlet işletme teşkilatı çalışma
lara başlamıştır. Orman umum müdürlüğüne 
bağlı bulunan bu teşkilat, ormanlarımızın ko
runması hakkındaki hükümleri gözönünde tu
tarak ağaç kestirmektedir. Bu suretle hem 
odun ve kereste ihtiyacı karşılanmakta hem de 
ormanın tahribinin önüne geçilmektedir. Ala
çam ormanının Karadere bölgesinde 11.40"' 
metre mikap, Ayıdere bölgesinde 700 metre 

Eski~ehirde çıkan Kocatepe gaze -
tesi, Eskişehir'in mühim ihtiyaçları
nın karşılanması için bir imar birliği 

1 
kurulacağını bu iş için belediye ile hu
susi muhasebenin elele vereceğini ha 
ber vermektedir. Bu yazının bir kıs-

mikap çam tomruğu kesilmiştir. Bun-f ...................... . 

ların sevkedilmesine yakında başlana.! Ormanda 
caktır. j 

Devlet işletme teşkilatı Çam tom ·ı kesilen 
ruklarınm Dursunbey istasyonuna ka ! 
dar kolayca naklini temin için, Ayıde-; tomruklar 
re ve Karadere bölgelerini istasyona i 
bağhyan yolu inşa ettirmiş ve icap e-
den köprüleri kurdurmuştur. Bugiin 
her iki bölgeden istasyona nakliyat 
yapılması kabil olacaktır. Nakilyatın 

her hangi bir anza ile durmamasını 
temin için yol ve köprülerin müte · 
madi surette tamirine bakılmaktadır 

R"hke.'4ir malh·e binmır 
Yeni hükümet binas~na bitişik ola-

rak yapılmakta olan maliye binasının 
inşası bitmek üzeredir. Binanın kalo
rifer tesisatının yapılmasına da baş · 
lanmış, icinde bazı ufak tefek nok • 
sanları kalmıştır. 

Bu işler ikmal edildikten sonra es
ki hükümet binasında bulunmakta 
olan maliye kısmı buraya taşınacak · 
tır. 

Bina, yeni hükümet binasının bir 
kısmını tamamlıyan bir parçasıdır. 1 
Onun için hükümet binası da bu ila-1 
ve edilen kısımla daha zarif bir şekil 
almıştır. 

Diyarbakır' da çalışmalar 

Maliye kısmı bodrum katı hariç iki 
katlıdır. ve on dört odahdı. 
Doğumevi binasının inşaatı da iler

lemektedir. İçindeki tesisat ve diğer 
noksanlarm ikmali için çalışılmakta-
dır. 

• Belediye örnek baş evı ve 
müıavir konağı bitiyor 

Bina ;hnal edildiği zaman Balıke-

=~~· ~7;: ;~ =~;11:ı::::t; K~~=\.ş""a'"";' ... t'"'·a,,,..-f_.~ ... a-l 1 ... İy-e~tı; 
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deva~ ediİ~ek;~di~.~o;~ ~:pı -;ı=ı!~~d~Ty~~ıl~"iş 
okulu d ynı binaya taşınacaktır. olan belediye örnek evi ikmal edılmı~ ~ıbıdır: ~ enışehır~ekı haş

müşavir konağının da inşaatı il~rlemıştır. Bu ıkı yapı da ıkmal e

İnhisarlar idaresinin isi 
( cuklarına yardımı 

İzmir, (ususi) - İnhisarlar ida-
resi, Alsa ak'daki imalathanesinde 
çalışan iş ı erinin evlerinde bakımsız 
ve kimses kalacak yavrularını düşü
nerek im, thane icinde bir "çocuk 
yuvası" ar ış, mürebbiye tutmuş ve 
çocukların iyeceklerini de temin et
miştir. Ço klar burada aynı zaman
da muhteli asıtalarla eğlendirilecek 
ve terbiye itecektir. 

dilince Diyarbakır iki modern bınaya daha kavuşmuş olacaktır. 
Diyarbakır lisesi bu kış müzik fa. halli kıyafetlerin ve muhakkak ki çok 

aliyetini arttırmıştır. Kız, erkek tale- enteresan olan Diyarbakır eski türk 
belerin iştirakiyle 60 kişilik bir koro kadın tuvaletlerinin meydana çıkma
teşkil edilmiştir. Liseliler korosu hal- sına bir vesile olacaktır. 
kevi solonunda bir konser verecek - Diyarbakır'm modern bir otele ih
tir. Ayrıca yine talebelerden teşkil e- tiyacı çok fazladır. İzzet paşa cadde
dilen 40 kişilik mandolin orkestrası si üzerinde üç katlı, modern ve bü -
da çalışmaktadır. yük bir bina yaptırılmıştır. Gerek 

Kıyafet balosu mimari ve gerek büyüklük itibariyle 
Diyarbakır spor bölgesi tarafından takdire layık olan bu bina otel ola -

bir kıyafet balosu tertibine karar ve- rak kullanılacaktır. Bu suretle Diyar
rilmiştir. önümüzdeki hafta içinde bakır iyi bir otele kavuşmuş olacak -

verilmesi muhtemel olan bu balo ma- tır. 

mını alıyoruz: 

Eskişehir, düşman işgalinden kur -
tulduktan sonra bir yığın enkaz halin 
de idi. Şehrin bütün caddeleri kaldı
rımsız. Meydanlar göl, tenvirat işle

ri bozuk hatta gayri mevcut, evler yı
kık ve yanıktı. O zaman sehirde aza
mi yirmi iki bin nüfus vardı. Fakat 
aradan bir kaç yıl geçince, nüfus art
mağa başladı. İstihsalatımızın tanzi
mi, endüstriyel faaliyetin başlaması 

ticari münasebetlerin çoğalması yü -
zünden halk, yeni yeni evler, oteller. 
dükkanlar inşasından geri kalmadı. 
Kısa bir müddet içinde, cumhuriye -
tin verdiği feyizlerden istifadenin ı 
bir neticesi olarak nüfus elli bini te
cavüz etti. Şehir de Çanaktepeden sö 
ğüt şosasına, kızıl yer kenarlarından 
c;eker fabrikasına kadar genişledi. 

Fabrikalar, oteller, modern evler res
mi, ve gayri resmi binalar, şehrin u
mumi manz<ırasını güzelleştirdiği nis
pette belediyenin de vazifelerini hem 
coi'alttı, hem ağırlaştırdı. Halbuki. 
Belediye bütçesi, bu vazifelerin ha -
kikiyle ifasını temin edebilecek bir 
yekun göstermiyordu. 

Bütün zorluklara ve mali sıkıntıla
ra rağmen yüz elli bin liradan fazla 
bir para sarfı ile kaplanır suyu geti
rildi. Elektrik şirketi kuruldu. Mez
baha inşa ettirildi. İstasyon bulvarr 
mahfe} caddesi yediler caddesi ıslah 
edildi. Fakat bütün bu faaliyetlerle, 
mevcut ihtiyacın ancak yüzde yirmi
si karşılanmış oldu. Tasavvur edilsin 
ki cumhuriyetin ilanından bu güne 
kadar kaldırım ve cadde işlerine Es
kişehir belediyesi tarafından 142528 
lira sarfedilmiştir. 160 bin metre mu
rabbaı adi 60 bin metre da parke ol
ma üzere 220 bin metre murabbaı kal
dırım döşenmiştir. Halen şehirde 

döşenmeğe, ıslah ve tan~im edilme~e 
muhtaç kaldırrm ve cadde vardır. Be-

lediye bir taraftan bunları inşa eder
ken diğer taraftan da evelce inşa e
dilmiş olan 220 bin metrelik kısmın 

tamirine ve temizliğine itina etmek

le mükelleftir. Bütün bu işler de, bü
yük çok büyük bir para yekfinu ile 

bertaraf olunabilir. 
Gazete bundan sonra, Eskişehirin 

yeni ihtiyaçları arasında sebze ve za
hire hallerini, asri mezarlrk inşasını, 
sokakların aydınlatılmasını, Porsuk 

suyunun iki tarafına rıhtım yapılma

sını, cumhuriyet meydannın tanzim 

edilmesini saymaktadır. 
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yolundan bir görünüş 

Kenarlarına rıhtım yapılacak olan Porsuk suyu 

Kayseri atlıspor klübünün 
45 kilometrelik bir gezintisi 

Kayseri atlı spor kulübü azaları Niğde'de 
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çırdı. ı enı ıdare ueye ının KIŞ 
bit ettiği Ret müsabakası, Kayseri - Efkere köyü arasrnda 45 kilo-

metrelik bir mesafede yapıldı. • 
Bu müsabakada aranan noktalar, binicinin hayvan sevk ve ıda-

resi ve teknik kabiliyetinin tespiti i- l 
di. Müsabaka şeraitine göre ilk beş j 
kilometre bir saatte alınacak ve son- lzmir'de ra her binici hareketinde serbest olup 
kendi teknik bilgilerine göre yürü · 
yüşü idare edecek idi. Müsabaka ne
ticesinde, on binici iyi netice aldı. 

Memleketimizde bir hareket kayna
ğı olan ocak, kayseri gençliğini ken
dine çekmektedir. Bu inkişafta oca -
ğın bi

0

nicilik mualliminin hissesi bü · 
yüktür. 

Giresun,da halkevi 

dispanseri açıldı 
Giresun (Hususi) - Halkevimizin 

tesis ettiği 10 yataklr dispanser tö · 
renle açıldı. Törende yeni dispanse • 
rin mühim bir ihtiyacı karşıladığı te
barüz ettirildi. 

İzmir'de feci bir 
kaza 

İzmir, (Hususi) - Şehitlerde pa · 
muk ve yağ fabrikasında bir facia ol
mus, 4 amele kaynar suların hücumu 
ile ağır surette yaralanmıştır. Amele
den Mehmet Alinin yarası gayet ağır
dır, hayatı tehlikededir. 

Ameleler hadise saatinde makine 
dı:ıir<:~inde çalışıyorlardı. Mehmet A· 
li ise o civarda banyo alıyordu. Fa
aliyet halinde bulunan buhar malrine
sinin kazan borusu bir yerinden ayrı
larak yüz derecedeki sıcak sular ve 
buharlar kazanın külhan kısmından 
boşanmağa başlamıştır. Buhar dalga· 
ları derhal daireyi kaplıyarak göz gö. 
zü görmiyecek lıir hal almıştır. 

Ameleler, daha feci bir akıbetten 
çekinerek kacışmağa başlamışlardır. 
Banyo almakta olan Mehmet Ali, çı
rıl cıplak dışarı fırlamış, yüz derecei 
hararette kaynar sulara kapanarak 
bağırmağa ve yanmağa başlamıştır. 

Dört yaralı derhal, fabrika müdür
lüğü tarafından italyan hastanesine 
nakledilmis ve tedavi altına alınmış· 
lardır. 

Fabrikada yapılan tetkikatta kaza
nın muayyen zamanlarda kontrol e -
dilmediği ve ufak arızaların zamanın
da tamamlanması lazımken ihmal e -
dildiği neticesine varılmıştır. 

250 bin liraya bir kız 
enstitüsü binası yapılacak 

İzmir (Hususi) - Maarif vekaleti, 
Vasıf Çınar bulvarında inşa edilecek 
büyük kız sanat enstitüsü için otuz 
bin liralık bir havale göndermiştir. 

Bina , 250 ' bin liraya çıkacak, enstitü 
ve akşam kız sanat okulu kısmını ih
tiva edecektir. Şimdiki halde ensti -
tüde 250, akşam sanat okulunda 1030 
talebe bulunmaktadır. 

İzn1ir' de heyelan 
İımir (Hususi) - Şehrimizde ke • 

mer istasyonunun biraz ilerisindeki 
kan ceşme mevkiinde her sene bu 
mevsimde bir heyelan olur ve hadise, 
İzmir • Aydın ve ödemiş hatlarında
ki seyrüsefere tesir ederdi. Heyelan, 
bu sene de görtilmüş, fakat balçYk bir 
tepeden demiryoluna doğru akan ça
mıırlar, bir kanal vasıtasiyle kızılçul
lu deresine akıtılmış, seferlerin arı • 
zaya uğramaması temin edilmiştir. 

Manisa'da bir 
yaralama 

Manisa (Hususi) - Menemenli HU 
seyin adında bir adam, iki aydanberi 
beraber yasadığı İsmet adındaki ka -
drnın kendisini terk etmesi üzerine 
kızmış kadını kama ile yaralamıstır. 
Polis suçluyu derhal yakalamıştır. 

Hüseyin meşhut cürümler mahkeme
sinde 35 gün hapse mahküm olmuş -
tur. 

Manisa' da bir hırsız 
Manisa (Hususi) - İzmirde ve Ay

dında muhtelif hırsızlıklar yapan 
çallı topal Hüseyin adında bir adam 
yakalanmıştır. Bu adam İzmir ve Ay
dından çaldığı 45 parça eşya ile bir
likte lzmir'e gönderilmiştir. 
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Milli güreş takımımız 
23 nisanda Oslo'da Avrupa 

. 
şampıyonasrna iştirak edecek 

Sonra Türk - Fin k rıllaıması yapılacak 

Son Türk - Fin milli giireı müsabakasına iıtiriik eden milli 
Greko - Romen takımımız 

Ankara' da kurulan bir kampta çalıştırılmakta ola·n milli güreş 
takımımız, 23 nisanda Norveç'te Oslo'da başhyacak olan Avru _ 
pa şampiyonasına iştirak edecektir. Bu müsabakalar 28 nisana 
kadar sürecektir. 

Beden terbiyesi umum müdürlügü, 
bu vesileden istifade ederek, Türk -
Fin milli güreş takımları arasında iki 
senedenberıi tekrar edilmekte bulu
nan müsabakaların sonuncusunun ya
pılmasını muvafık görmüştür. Çün
kü, şimal memleketlerinde yapılmak
ta olan turneler uzun sürmekte ve 
milli takımda yer alan güreşçilerimiz 
de bu kadar zaman işlerinden ayrıl
maktadırlar. 

Türkiye Güreş federasyonunun bu 
maksatla Finlandiya güreş federasyo
nuna vaki olan müracaatına muvafık 
cevap gelmiştir. Bu suretle, Oslo mü
sabaklarınm sonunda milli takımımız 
Finlandiya'ya geçecek ve ilki 1937 de 
Helsinki'de, ikincisi 1938 de Ankara'-

da icra edilen müsabakaların Üfiiincü
sü yapılacaktır. Bu müsabakayı kaza
nan takun, ortaya konulan kupayı ala
caktır. 

Haber verildiğine göre, bu sefer, 
Türk - Fin milli maçından sonra ta
kımımız bir iki şehirde de dostluk 
maçları yapacaktır. Bu maçlardan ba
zısı serbest, bazısı Greko - romen stil
lerinde olacaktır. 

Türk milli takımı Avrupa şampi•yo

r.asmdan bir hafta evcl Oslo'ya gön
derilecek ve muhit şartlarına alıştırı
lacaktır. Avrupa şampiyonasından so!'l 
ra da hemen Finlandiya'ya hareket e-

dilecek ve on günlük bir istirahattan 
sonra müsabakalara başlanacaktır. 

Şimali Afrika'da bir harp çıkarsa 

Alm n 11 gonullu ,, e 
ltalyan kıtalarına 

yard m edeceklermiş 

• 
1 

Londra, 25 a.a. Havas ajansının muhabiri bildiriyor: iyi ha-
ber alan mahf illerd n öğrenildiğine göre, şimali Afrika' da harp 
vukubulduğu takdırde İtalyan kıtalarını takviye etmek üzere l.~al
ya'ya Libya'ya ve b iki de İspanyol Fası'na alman kıtaları gon · 
derilecektir. 

Bu kıtalar yalnız ltalya'nın iş-\ muvafık olmıyan bazı iddialara göre, 
tirik ettiği bir harı zuhurunda Almanya'dan İt~lya'ya d~ha şimdiden 
''gönüllü'' cüzütaml ı sıfatiyle 1 mal~lembe. nl~kkledılmke~te?ır,. budmal.~e-
h

. d ki d' me ı e ır ı te, te nıkcılerın e gon-
ızmet e ece er ır d ·ı · 1 ·h · d k d 
Aynı mahfiller, Çem rlayn'in Ak- -~ırdı.mışAokmdas~ :. tm':~ı .. en uzaf de-

d • .. t 1 k elelerı·n· mu·· gı ır. enız ın obur tara ın a 
enız ve mus em e e rn ı . . . . 
k t k ·· l ere, Fransa. Bıngazı'de ıki muhtelıf noktada top-z:a ere e me uzere ng • 

lt 1 Al · ·ıra' kı.yle ye- çu kuvetleriyle asken kıtaların ka -a ya ve manya nın _ .. . 
· b" a·· tl k f t 1 raya cıkarıldıgı soylenmektedır. Bun 

nı ır or er on eran op anması- ~ . , 
t krf d - · · ·· İngiltere dan başka Lıbya nın cenubunda Kuf-1;; e k~r e. ec;gın~ çun ra'da bazı hazırlıklar yapılmaktadır 

t
. ahşvel ıdının t ran !ot, lnı i zaferi is- Bu mıntakada kuyular açılmakta, ha-
ı sa e er e mez, a y. le Alman - . .

1 
k d 

• ·· t ı k l 1·nde bulu- va meydanları tesıs edı me te ve a-
yanın mus em e e ta ep . .. 

ğ k · ld - an etmek- ha buna benzer faalıyetler goze çarp-
naca ına anı o ugunu k d 
tedirler. ma ta ır.,, 

Oğrenildiğine göre, 
Franko'nun ltalya'ya ol 
İngiltere'ye devrini tekli 
piş eylemektedir. 

l'ransa'nın rercl1 
Un-izler 

mberlayn, 
borcunun 
tmeyi der 

•ceği 

lıalya?<la S(•.ferbcrlik ilim 
edildiği asılsız 

Roma, 25 a.a. - Orduda kısmi se
ferberlik iHi.n edildiği hakkında ya -

bancı memleketlerde çıkan meseleler 
selfıhiyetli mahfillerde yalanlanmak -

ta ve alınan tedbirlerin kısmi sefer -

berlik ile hiç bir alakasr olmayıp yal-
Bu takdirde Fransa da 

turan italyanlara mahsus 
:lilat yapılmasını, Cibuti'c. 
best liman ihdasını, Süveı 
dare meclisine İtalyan mi 
nin kabulünü, Addis-abel 
şimendiferlerinin işlemesin 

bir ser- nız modern ve teknik bir talime iş· 
kanalı i- tirak etmek üzere birkaç ihtiyat sı -
essilleri- nıfın silah altına çağrrlması bahis 
- Cibuti mevzuu bulunduğu tasrih edilmekte

ve ida- dir. 
resinde bazı tadilat yapılır mı der -
piş edebilecektir. Maamaf bu im
tiyazlar ancak Musolini, bü 
lerini tspanya'dan çekmek 
vadini tuttuğu takdirde ve 
tir. Musolini, lspanya'dak italyan 
krtalarını geri almak istenı iği tak
dirde lngiltere hükümeti ' inorka,, 
adasında veya İspanyol Fa rıda ga
ranti temin etmek,. husuı;uı da Fran
sa'nın vereceği muhtemel k r rı tas· 
vip edecektir. 

Almanya ltal)"<ı')·a mt l:eme 
~i>rulcriyormrts 

Paris, 25 - Ordr gazetesi lman-
ya'nın ltalyan taleplerine işt rak ede
rek kendi müstemleke taleplerini de 
bu vesile ile ileri sürmesi ihtimalini 
fi5 z öniine alarak diyor ki: 

"Tetkik edilmeden tekrarlanması 

BuAiin Karadcniz~clc bir 
fırtma olmaı.ıı muhtemel 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Hava va

ziyetine nazaran deniz ticaret mü -

dürlüğü bütün limanlara yarın Kara -
deniz' de büyük bir fırtına olabileceği
ni bildirmiştir. 

İ!'.'lanhul helcclip•siylc evkaf 
arasındaki ihtilaflar 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Evkaf 
umum müdürü Vali Lutfi Kırdar'ı zi
yaret ederek kendisine evkafla bele
diye arasındaki ihtilaflı meselelerin i
ki dairenin salahiyetli memurları ta -
rafından mahkemeye gitmeden evel 
halledilmesini teklif etmiştir. 

Büyük Millet Meclisi azaları mecliste kabine listesinin okunmasını dinliyorlar 

Celal Bayar kabinesi 
istifa etti 

(Başı 1 inci sayfada) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
lstanbul Mebu:;u Dr. Refik Saydaın'm başkanlığında teşekkül eden 

lcra Vekillerı J 1eyelmı gu~Leren !ı::.Lenm Hı~tl\. olara~ sunuıaugunu say -
gııarıınıa aı:t.ecıcrıın. 

Reisicümhur 
ISME.'f lNONU 

Başvekil: İstanbul Mebusu Dr. Refik Saydam 
Adliye Vekili: Konya Mebusu Tevfik l- ikret Sılay 
Milli Müdafaa Vekili: Bursa Mebusu General Naci Tınaz 
Dahiliye Vekili: Tekirdağ Mebusu Faik Öztrak 
Hariciye Vekili: İzmir l\ıiebusu Şükrü Saraçoğlu 
Maliye Vekili: Elazrğ Mebusu Fuat Ağralı 
Nafıa Vekili: Af yon Mebusu Ali Çetinkaya 
Maarif Vekili: İzmir Mebusu Hasan • Ali Yücel 
İktisat Vekili: lzmir Mebusu Hüsnü Çakır 
Sıhat ve İçtimai Muavenet V.: Aydın Mebusu Dr. Hulusi Alataş 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili: lstanbul Mebusu Rana Tarhan 
Ziraat Vekili: Kütahya Mebusu Muhlis Erkmen 

Reis vaktin geç olması dolayı.siyle bugün saat on beşte toplanmak üze
re cebeyi tatil etti. ................ .,, · -...-·· . . . -

Yeni Dahiliye Vekili 
Yeni Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak, 1882 de Malkara'da doğmuştur. Sı

yasal Bilgiler okulunu bitirdikten sonra muhtelif Dahiliye memurluklarında 
mutasarrıflıklarda, valiliklerde bulunmuş ve Dahiliye Vekaleti Teftiş Heye. 
ti Umum Müdürlüğünü yapmıştır. Birinci Büyük Millet Meclisinden beri 
Tekirdağ mebusu olarak teşrii vazifesini ifa etmiştir. 

Son içtima senesinde Meclis reis vekilliğine seçilmişti. Kendisi evlidir ve 
beş çocuğu vardır. Kamutayda bilhassa idari mevzularla alakalı birçok muh
telit ve muvakkat encümenlerde ihtisasından istifade edilmiştir. Memurlar 
kanunu muvakkat encümeninin tetkik etmekte olduğu proje B . .Faik Öztrak 
ve dokuz arkadaşının teklifidir. 

Yeni Ziraat Vekili 
Yeni Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkmen, 1891 de Bursa'da doğmuştur. 

Halkalı Yüksek Ziraat Mektebinde tahsil etmiş, Almanya'da ihtisas yapmış
tır. İlmi rütbesi rnüderrisliktir. Mebus olmadan önce ziraat müsteı;;arlığı va
zifesini görmekte idi. Üçüncü devrede mebus seçilmiştir. Zeotekni ve sütçÜ
lük hakkında birçok eserleri vardır. Evlidir ve bir çocuğu vardır. 

İkinci İsmet İnönü ve birinci Celal Bayar kabinelerinde Ziraat Vekilliği. 
ni yapmakta olan B. Muhlis Erkmen, rahatsızlığı dolayısiyle Ziraat Vekale
tinden ayrılmıştı. Kendisi son aylarda Parti Genyönkuruluna (umumi idare 

heyetine) seçilmişti. 

Hatay'da kurulan 
Halkevleri • 

yenı 

bir çalışma 
faaliyete 

Zengin 
yakında 

proğramiyle 

başlıyorlar 
Antakya, 25 a.a. - Hatay'm belli başlı merkezleri olan Antak

ya, İskenderun, Kırıkhan, Reyhaniye, Ordu ~e Beylan' ~a H~lk
evleri açılmıştır. Yeni Halkevleri derhal faalıyete geçmışlerdır. 

Antakya Halkevi dokuz kol olarak! Yapılacak işler 

/Kabine 
değişimi 

(Başı ı inci sayfada) 
derin yerinden vuran ıstırap, 
milli hayatrn istikrarı üzerinde 
hiç bir fena tesir bırakmamıştır. 
Celal Bayar'ı hadiselerin cere
yanına hakim kılan başlıca iki 
amilden biri Kamutay nizamına 
olan itimadı, diğeri de müstesna 
vatanperverliğidir. 

Celal Bayar, bundan sonra, 
yeni Milli Şef'imize de hizmetle
rini vakfetmekte devam etti. Hu
lasa baştan sona kadar, iktidar 
hayatı, cümhuriyet rejimine, si -
yasi terbiye olgunluğunun par -
lak bir misali oldu. 

Halefi muhterem doktor Refik 
Saydam, 19 mayısta Atatürk'le 
beraber Anadolu'ya gelmiştir. 
Ta kuvayı milliye günlerin -
den ismet lnönü'nün son Baş
bakanlığı nihayetine kadar ve 
yeni Celal Bayar hükümeti için

deki bütün vazifelerinde, Re-
~~~i;~ığ;-;e ..ıb~ş~;ıcl:liiraevfet 
adamı vasıfları ile tamnmıştır. 
Yeni Başbakanımız kendini 
şahsen veya eseri ile tanıyanla -
ra derhal iki his telkin eder: 
hürmet ve itimat! O yalnız cüm· 
huriyetin sıhiyesini değil, bu 
memlekette sıhiye denen ınües
seseyi kurmuştur. Atatürk ve is
met İnönü'nün devlet ve hükü
met reislikleri zamanındaki in -
Jiılaplarımızrn vücut bulmasına 
ve muvaffak olmasına fikri ile, 
hissi ile ve fili ile iştirak etmiş -
tir. Hükümetin en yüksek mesuli
yet makamının Cümhurreisimiz 
taraf mdan kendisine tevdi olun
ması, hiç şüphesiz, bütün memle
kette sevinçle karşılanacaktır. 

Bin türlü iycaplar, her zaman 
bir takım kadro değişikliklerini 
iycabettirehilir: fakat içerde ve 
dışarda herkesin emin olması la
zım gelen nokta şudur ki, cüm -
huriyet rejiminin istikrarı tam
dır, katidir ve daimidir. İstenen, 
beklenen ve asla feda edilmiye
cek olan da budur. 

F. R. ATAY 

ile yeni ve geniş faaliyet saha ·ına gir
miş bulunuyor. Ebedi ve büyük Ata
türk'ün "Antakya ve İskenderun'un 
mukadderatı, üzerinde ciddiyet ve ka
tiyetle durduğumuz bir mesele" dedi
ği günden itibaren Hatay içinde res
men teşekkül ve taazzuv ederek mer -
kezde halk partisi ve mülhakatta halk 
evleri namı alan siyasi teşekkül büvük 
ve medeni Türkiye halkevleri nizam • 
namesini esas tutarak içtimai sahada 
sahşmak üzere yeni halkevlerini teşkil 
etmiştir. 

"Hatay'ın içtimai seviyesini 
yiiksel leceğiz,, çalışmaktadır. Diğer evler de mahalli Yapacağımız işlerin başında, gece 

ihtiyaçları karşılıyacak şekilde teşkil kursları, halk dersaneleri, parasız has- Anavatanın dahil olduğu üstün me-
edilmiştir. ta bakım yurtları, sağlık evleri açmak, deniyete ermek yolunu tutacak olan 

Halkevi çalışmaları mümkün olduğu kadar geniş ebatta u- halkevlcrimiz şahsi faaliyetinde Kc-

Antakya halkevi başkanı ve mebu
su Antakya halkevi çalışmaları hak
kında Yenigün gazetesine şu izahatı 
vermiştir: 

"- Her sahada dalına büyük var -
tıklar gösteren münevver ve şuurlu 
Hatay gençliğinin halkevleri faaliye -
tinde de esaslı bir rükün olarak büyük 
başarılar göstereceğine hiç şüphemiz 

yoktur. Güzel memleketimizi sosyal 
durumunda da her bakımdan ana yurt 
seviyesine en kısa bir .zamanda yükselt 
mek hedefimizdir. 

mumi bir kütüpane kurmak, şehirde ve malizm prensiplerinden başka hiç b"r 
sırasiyle köylerde hapisanelerde oku _ menba ve hiç bir telakki cereyanını as. 
ma odaları tesis etmek işleri vardır. la tanımıyacaktır. Hatay halkı müte
Gençliğin fikri ve bedeni kudretini halli olduğu yüksek kabiliyetleriyle 
yükseltmek için spor ve güzel sanat_ bu gayesine az zamanda varacaktrr. 
lara olduğu kadar en uzak köylere u _ Bütün gayemiz memleketimizi içtimai 
zanacak olan geniş bir neşriyata da sahada Türkiye seviyesine yükJeltmek 
bilhassa ehemiyet vereceğiz." ve o seviyey~ vardıktan sonra beraber 

yürümektir. Yeni türk merler.iyetiııi, 
Halkevi ba§kanının beyanatı yeni türk içtimai haycıtı,ıı yaym1ya ve 

İskenderun mebusu ve Halkevi kök!e~tirmiye ~ahşı.ken büti.n dün • 
başkanı da Hatay gazetecilerine şunla_ yaya fazilet ·•e insanl·k dersleri verıniş 
rı söylemiştir: o:~· !ianh tb:k ordua..ı i.ıi2c. asil bir nü

"- Halkevioıiz yeni bir nizamnamelnıunr tc~ki~ etmekte:~!..." 

Milli Müdafaa kara 

kısmı bütçesi 
( Ba§l I incı sayfada ) 

3395 sayılı kanunla milli müda~ 
faa ihtiyaçları için 125.5 milyon 
liraya kadar 93ts - '48 yıllarına ge -
çici teahhüt selahiyeti verilmiş olup, 
her sene ödenecek azami miktar 
bu kanunla 12,5 milyon lira olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır· 

Ancak bir kısım satın almalara ait 
taksitlerin daha yakın senelere alınma
sına zaruret görülmüş olup kanunun 
kabul ettiği 12.5 milyon liralık azami 
tediye miktariyle bu taksitleri karşıla
mak kabil olamıyacağı göz önüne alına
ıak 1939 ve 1940 seneleri için 12.5 mil
yon liralrk azami haddin karşılıklı o
larak 18 milyon ve 17 milyon liraya çı
karılmasına ve 938 mali yılında bütçe
ye konulan 8.5 milyon lira tahsisata i
lave olarak daha bir milyon liralık te
diye yapılmasına zaruret görülmüştür. 

Munzam tahsisat olarak istenilen 
bir milyon liranın varidat fazlasiyle 
karşılanması derpiş olunmuştur. 

Projenin üçüncü maddesi, 3525 sayr
lı kanunla kabul edilen ingiliz teslihat 
kredi anlaşma.sına dayanılarak ve y~ 
kiin bedeli altı milyon ingiliz lirasını 
geçmemek üzere yapılacak satın alma
lar için 125.5 milyon liraya ilaveten ge
lecek yıllara geçici teahhüt icrasına 

salahiyet verilmesini temin etmekte -
dir. 

Projenin ihtiva ettiği maddeler şun.
lardır: 

"Madde 1 - 20. 5. 1938 tarih ve 
3395 sayılı kanunla, faizleriyle birlik
te umumi taahüt yekfınu 125,5 milyon 
ve her yıl tediye miktarı 12,5 milyon 
lira olarak tespit olunan gelecek yılla 
ra geçici taahhüt salahiyetinin 1939 
mali yrlrna ait olan tediye miktarı 

18.000.000 liraya ve 1940 mali yılına 
ait olan tediye miktarı 17 .000.000 li
raya çr.karılmrştır. 

Madde 2 - Bu kanunun birinci 
maddesiyle artırılan senelik tediye 
miktarlarrmn ( 12,5) milyon liradan 
fazlası taalluk ettiği senelerde elde e 
dilecek varidat fazlasiyle veya milli 
bankalardan birinde açtırılacak kredi 
ile karşılanır. 

Madde 3 - 3525 sayılı kanunla tae 
dik olunan anlaşmada teslihata tahsis 
edilen kredi miktarını geçmemek ü
zere gelecek yıllara geçici taahhüde 
girişmiye Milli Müdafaa vekili me
zundur. 

Madde 4 - 1938 mali yılı Milli Mü
dafaa Vekaleti kara kısmr bütçesinin 

;~ tahsi;~t .. ;e~ilmiştir. 
Madde 5 - Bu kanun neşri tarihin

den muteberdir. 
Madde 6 - Bu kanunun hükümle

rini yerine getirmiye Milli Müdafaa 
ve Maliye Vekilleri memurdur." 

İmpeks Şirketi meselesinden 

dolayı araıhrmalar 
İstanbul, 25 (Telefonla) - İstan

bul gazetelerinin yazdıklarına gö~ 
dün saat 15 de Ankara Müddehımu
miliğ~nden İstanbul Müddeiumumili.. 
ğine gelen bir telgrafta BeyoğlUllda 
İstiklal caddesinde, 373 numaralı 
Banka hanının al tındaki 3 nuınara.lı 

dairede araştırma ıyapılması ve bütün 
defter ve muhabere evrakının gözden 
geçirilerek icabedenlerinin Ankara'ya 
gönderilmesi bildirilmiştir. Milddeiu
mumi Hikmet Onat bu telgraf üzeri
ne baş muavini ve em.niyet mUdüriy
le bu yazıhaneye gitmişler araştırma 
yapmışlar ve birçok evrak ve defter 
alarak rn.ühürlemişlerdir. Müddeiu
mumi bU evrak defter ve kağıtları 
tetkik ediltnek üzere Ankara'ya gön
dermistir. 
Müddciumumı Hikmet Onat şunları 

söylcrnişt~r: . .. 
"Ankara dan aldığımız hır telgraf u-

zerine araştırma yaptık. Aldığımız 

evrak '!e kağıtları bugün Ankara 
Müddeıumuıniliğine gönderdik. Tev-
kif edilen kimse yoktur.,, 

Bu şirket üç ay evel 50 bin lira ser-
maye ile Kemal Seden ve Şakir Se-
den adında iki kardeş tarafından ku
ruhnuŞ bir limited şirkettir. Bu iki 
kardeş ötedenberi film işleri yapınak
tadır lar. Kemal Seden dün yapılan 
araştırmadan sonra müddeiumumilik 
tarafından vukubulan davet üzerine 
Ankara'ya gitmiştir. Şakir Seden bir 
buçuk aydanberi Londra'dadır. Şirke
tin sermayesi beheri 540 liralık 100 
hissedir. Ellisi Kemal'e ve ellisi Şa
kir'e aittir. Bu hadise ile alakadar o
larak ikinci bir araştırma da Deniz
bank'ta yaprlmıştır. Denizhan fen şu
be müdür muavinlerinden mühendis 
Süleyman Seden Kemal ve Şakir Se
dcnlerin kardeşidir. 

Dün banka tatil edildikten sonra 
saat 20,30 da 1ktısat Vekaleti miifet
tişlerinden üç kişi Denizbank'a gide
rek Süleyman Seden'in odasrnr açtır
mışlar, içeride bulunan evrakı göz -
den geçirmişlerdir. Müfettişler bu sa
bah 9 da tekrar bankaya gitmişler lü
zumlu gördükleri evrakı almışlar ve 
mühendis Süleyman'ın odasını kilit -
!emişlerdir. 



26 - ı - 1939 

H i K A y E 
1 Ti RAF 

Kartı, karşıya oturuyorlardı. Er
keğin saçlarına kır düşmüş. genç ka· 
dının, gözlerinin kenarında hafif çiz
giler belirmişti. Bir müddet sustular. 
Sonra, Genç kadın bu ezici sessizlik
ten kurtulmak ister gibi biraz yüksek 
Besle sordu: 

- Ne diışümiyorsun Şefik? 
Enkek, gözlerini şömineye diJaniş, 

birbirlerine sarılarak yiıkselen mavi, 
kızıl alevleri seyrediyordu. Dışarıda 
6~ahtan beri yağan kar durmuş, müt· 
hış bir riızgar, korkunç ıslıklar çalr
YOrdu. Şefik başını kaldırdı. Kadının 
gözlerine uzun, uzun baktı. H eyeca -
nını hissettirmemek için yavaş bir 
•esle cevap verdi: 

- Geçmiş gunlerin · hatıraları 

canlandı gözümde. Julideıy'le de, bu 
odada kaç defa baş, başa oturmuştuk. 
İkimizde çocuk denecek kadar genç
tik o zaman. İstikbal hakkında ne tat
lı hülyalarımız vardı. Bunları düşü
nüyorum. 

Genç kadın, biraz durdu. Sonra, iç-
' : , .. '"' . . .. , ~ 

- Peki, niçin evlenmedın onun a ? 
&ana, son yazdıgı mektupta hayatını 
açıkça anlatmı ve seni beklediğini 

ima etmişti. Neden bu mektuba cevap 
"Vermedin? zavallı ablacığım, günden 
güne artan sabırsızlık ve iztırapla 

mektubunun yolunu gözledi. Bir türlü 
gelmek bilmiyen mektubunun .. 

- Neler söyliyorıun Neriman? de
di. Ben Jülidenin mektubuna der
hal cevap verdim. lki aya kadar, izin 
alıp geleceğimi ve o zaman meseleyi 
babana da açacagımı yazdım. Kendi
sinden bazı şeyler de sordum. Mektu
bum cevapsız kaldı Bir muddet bek
ledim. Merakımdan çıldıracaktım. 1-
kinci bir mektup yazdım. Taahhütlü 
olarak postaya verdim. Buna da ce
vap gelmedi. Po taneye ba vurdum. 
Bana, Jülidenin mektubumu aldığı -
na dair imzasını gösterdiler. Ne yapa
cağımı şaşırdım. Günlerce, şüphe ve 
tereddüt içinde kıvrandım. Niha
yet, aramıza bir başka erkegin girdi
ğine hükmettim. Ben, Jülidenin ar
zusu üzerine hukuk tahs ili için Is -
tanbul'a gitmiştim. Babam, çiftlikte 
kalmaklıgım hakkında ne kadar israr 
etmişti. Fakat, Jiılide çiftlik haya
tından usanmı tı. Benim, siyasi sa-
hada yükselmemi ı tiyordu. Jülide -
nin ugruna her eyi feda ettim. Hal
buki, o, beni yarı yolda bırakıvermi • 
ti. Şimdi ne yüzle geri dönebilirdim. 
Her kes halime gülecekti. Karar ver
dim. Bir daha buralara gelmiyecck -
tim. Kendimi avutmak emeliyle işe 
sarıldım. Kısa bir zamanda meşhur 
bir avukat oldum. Fakat, mesut ola
madım. Hele, Jıiliydenin bir başka -
siyle evlendigini duyduğum giln, 
dünya başıma yıkıldı sandım. Seni 
taktir ediyorum Neriman. Zavallı ab
lanın hatırasına hurmet ediyor ve o
nun ruhunu azapta bırakmamak için 
hS.diseyi bu şekilde tevil ediyor -
sun. Fakat, buna luzum yoktu. Ben, 
onu çoktan affettim. Çiınkü: Jülide
!e karşı duyduğum aşk anlatamıyaca
grm kadar derindir. Seven bir insan, 
sevgilisine gücenebilir mi hiç? .. 

Yazan: F. Zahir Törümküney 

lunmak için çağırdım. Seni dinledik
çe yaptığım işin dehşetini bir kat da
ha anladım. 

Şefik afallamıştı. Çekinerek sor -
du: 

- Ne itirafı? Nelerden bahsedi • 
yon;un Neriman? 

Genç kadın, mendiliyle gözlerini 
kuruladı. Kendini topladı. Sükuneti
ni muhafazaya çalışarak devam etti: 

- Dinle beni Şefik 1 Sana her eyi 
olduğu gibi anlatacağım. Bilmiyorum 
beni affedecek misin? Mektupların 

geldi. Onları ben aldım. Jülideye 
vermedim. Onun ıstırabını alçakça bir 
zevkle seyrettim Jülidenin yazdığı 
mektupları da sana göndermedim. 

Şefik, yerinden fırladı. 
Neriman, eliyle işaret ederek onu 

sükünete davet etti.: 
- Biraz sabırlı ol şefik . Sözlerimi 

bitireyim. Ondan sonra ne istersen 
onu yap. Ben her ıeye hazırlanmışım. 

Sen, ablama kur yaparken, ben de 
seni seviyordum. Hem de çılgınca. 
. t' •:.... ·- ' --1·""'-···--.1··-- "-
dan ne ret ediyordum. Sen, b eni ço-
cuk yerine koyuyordun. On üç ya
şında bir kızın da nihayet küçük bir 
kadm olduğunu anlamıyordun. Belki 
hatırlarsın? Bize geldiğin zamanlar, 
ablamla seni yanlız bırakmamak için 
türlü bahaneler icat ederdim. Mevcu
diyetimden üzüldüğünüzü gördükçe, 
kalbim gizli bir sevinçle dolardı. Sen, 
yüksek tahsilini ikmal etmek üzere 
lstanbul'a gittin. Ablam, yanlız kal
dı. lçin, için kemiren derdini, aşkını 
açacak birini arıyordu. Bana sokul -
du. Fırsat buldukça mektuplaşıyor -
dunuz. Ablam, bana bütün mektupla
rını gösteriyordu. Zavallının, kar
deşim diye kendine en yakın bil -
diği insanın ruhunda korkunç bir yı
lanın, kıskançlık denilen ve insanı in
sanlıktan uzaklaştıran insafsız bir ca
navarın yaşadığından haberi yoktu. 
O, bana samimiyetle açılırken, ben a
ranızı bozmak için çareler arıyordum. 
Çok düşündüm. Nihayet kararımı ver
dim. Muhaberenizi imkansı..: bir hale 
koyacaktım. Bunu yapmak kolaydı. 

Çünkü; ablam yazdığı mektupları, 
başka kimseye itimat edemediğinden 
benim vasıtamla postaya gönderiyor
du. Senden gelen mektupları ise, ab
lamın eline geçmeden yakalamak zor 
bir iş değildi. En son gönderdiğin 
melitubu da ben aldım. Makbuzun ü
zerine Jülidenin imzasını attım 

Maksadıma erişmiştim. Ablam senden 
haber alamayınca ilk zamanlar çok Ü· 

züldü. Sonra, yazı bekledi. Yazın, i
zin alıp geleceğini ümit ediyordu. 
Yaz geldi. ve geçti. Fakat, sen görün
medin . Ablamın, günden güne neşe -
si kırılıyor, sabrı tükeniyol:'du. Bu sı
ralarda onu istiyen biri çıktı. Babam, 
damat namzedini beğendi. Ablam, hiç 
sesini çıkarmadan bu adamla evlen -
meğe razı oldu. Artık onun için her 
kes müsaviydL 

Yıllar geçti. Fakat, seni ve senin 
aşkını unutamadı. Gözlerini bir daha 
açmamak üzere kaparken, dudakların
dan son dokülen kelimeler senin is • 
min oldu. 

Neriman bir saniye sustu. Bütün 
enerjisini tophyarak sözüne devam 
etti: 

u ı: us 
..................................................... , 
1 ANDAÇ .................................................... : 

NÖBETÇlE~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczaneıi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 
Perocmbe 
Cuma 
Cwnartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler haıitanesine (2257) 
numara ile telefon edılir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yanitlll hibarı: (1521}. -Telefon müra
racaat. ochir: (1023-1024). - Sehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı anza mcmurluau: (1846). - Me
sajeri Şehır anbarı: (3705}. - Taksi 
telefon numaraları: Zlnc:irlicami civa
rı: (2645-1050-1196), - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz· 
baıı Bizim tak&i: (2323). - Havuz başı. 
Gıiven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). -İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve :ıon seferleri 
Ulur M. dan K. derc'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dıkmen'e 6.30 20.00 
l>ıkmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçioren'e 6.00 21.00 
Keçioren'dcn Ulus M. na 6.30 21.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 1.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniaehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniııehir'e 7.10 23.00 
S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.lS 7.00 
Akkopru'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 
U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık· 
lar. Cebecı, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kıkada; saat 7 den ve 8 eve 21den23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus.mey
danı'na donuşleri sinemaların ılagılıı 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 
Tcahhütlu aaat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar lstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa3a'ya : Her sabah 8.20. Her 

akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
oembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

eo--·•ın h ttına : Herı::un 9.35 (Kayae
n , i5lY11~, "uı"~""' u u 
hat uzerindedir.} 

Diyarbakır hattı : Her ciln 9.35 
Zonguldak hattı : Herııun 15.00 

Ankara Asliye Mahkemeıi ikinci 
Hukuk Daireıinden-

Edirne'de Ağaç pazarında Kereste
ci Islama: 

Vakıflar idaresi vekili Ali Rıza A
car tarafından Hamdi Sedat, Aziz ve 
Fatma ile birlikte aleyhinize açılan 
939-158 No, lu alacak davası 27-2-939 
pazartesi saat 9 a bırakılmış olduğun
dan adı geçen gün ve saatte bizzat 
veya bilvekile Ankara asliye ikinci 
hukuk mahkc!mesinde hazır bulunma
nız aksi halde hakkınızda gıyap ka
rarı verileceği ikametgihınızın meç
huliyetine binaen ilan olunur. 276 

Zayi - 1320 senesinde Başkale 
Rüştüyesinden aldığım şehadetname

mi kaybettim. Yenisini çıkarttıraca

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Başkaleli Hasan oğlu Muhittin 

Köknel. 281 

Ankara Birinci 
Mahkemeıinden: 

Aıliye Hukuk 

Yenişehir Şurayı Devlet arkası Yiş 
sokak numara 12 de Bahaettin karıı;ı 
Sabriyeye: 

Kocanız Bahacttinin aleyhinize aç
tığı üç senelik evlilik müddetince e
vinizi ve kocanızı ihmal ederek aile 
birliginin saadetine çalışmadığınız ve 
26 temmuz 1938 tarihinde evinizin eş
yalarını toplryarak aile yuvanızı terk 
ettiğiniz ve şimdiye kadar da evini
ze avdet etmediğinizden bahisle ika
me eylediği boşanma davasının muha
kemesinde mahiyeti bundan ibaret o
lan dava arzuhalinin ve muhakeme gü 
nünün ilanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan bu baptaki muhakemeniz 
17-2-939 cuma günü saat 14 e talik 
edilmiş olduğundan mezkur gün ve 
saatte Ankara Birinci Asliye Hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmanız ve 
yahut musaddak bir vekil gönderme
niz lüzumu davetiye makamına kaim 
olmak üzere usulün 142 inci madde-

Ankara Borsası 
25 il. kanun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılı& F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Bruksel 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varıova 
Budapeşte 

Bukreıı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.89 
1Z5.9825 

3.3275 
6.6275 

28.4375 
68.0825 
50.3425 
21.2975 

1.0750 
1.55 
4.32 
S.89 

23.7975 
24.9.375 
0.90 
2.8175 

3-4.385 
30.325 
23.77 

S.89 
125.9825 

3.3275 
6.6275 

28.4375 
68.0825 
50.3425 
21.2975 

1.0750 
ı.55 
4.32 
5.89 

23.7975 
24.9375 
0.90 
2.8175 

34.385 
30.325 
23.77 

ESHAl\I VE TAHViLAT 
Sivas - En:urwn 
Hattı 1&. lll. 
Anadolu Demiryolu 
1. ve 11. 

Türkiye h Bankası 
Mucssis 

19.05 19.05 

40.20 40.20 
( Pe11in) 

70.- 70.-

Ankara Ticaret ve Sanayi 
odası riyasetinden 

Sicilli ticaretin (1111) sicil numa 
rasında müseccel Demir ve tahta fab
rikaları türk anonim şirketi namına 
birinci ve ikinci derecede imzaya me
zun olan zatların esamisini havi ve 
Ankara Birinci noterinden musaddak 
idare medisi kararından çıkarılan 

fıkranın vaki olan talobe mebni daire
de mahfuz vcsaika müsteniden 25 ı. 

939 tarihinde tescil edildiği ve mu
saddak fıkra suretinin aşağıda aynen 
neşredilmekte bulunduğu ilan olunur. 

4 - Şirket esas mukavelenamcsinin 
ve aşağıda yazılı sirkülerin usulü dai

.... ,, ,, ,, "' '""'" """'"""""" "'"""" ·ı 
BLİYOGRAFYA .......................................... 

Türk kanunu medenisi 
ve borçlar kanunu 

Üniversite kitapevi bu iki kanunun 
küçük hacimde ve bir arada yeni bir 
tabını yapmıştır. Bu tab, resmi ceri
de de intişar eden metinle Adliye Ve 
kaletince bastırılıp mahkemelere da
ğıtılan metin esas tutularak yapıldı
gından hüküm hatasına saik olacak 
yanlışların önüne geçildiği gibi ter
tip hatası içinde yok denecek bir 
dikkat sarfedilmiştir. 

Vazı kanun, borçlar kanununda, 
madde matlaplarını "A, I, 1, a" gibi 
harf ve rakkamlarla işaretlemek su -
retiyle her faslın bahis taksimatını 
göstermiş olduğu halde, Turk kanu· 
nu medenisinde bu taksimatı yapma 
mıştır. Üniversite kitap evi yaptıgı 
tabıda İsviçre medeni kanununu esas 
tutarak bu taksimatı da göstermiştir. 

Bundan ba ka bu tabıda her iki ka
nunun ihtiva ettiğ i hükümlerin bir -
biriyle olan alaka ve münasebetleri 
de gösterilmek istenilmiş ve bu mak
satla her fıkranın sonuna, o fıkranın 
alakalı bulunduğu madde veya fıkra
ların sayıları konulmuştur. 

Zarif olan cildinde ise kitabın ke
narları her iki kanunun kolaylıkla 

ayıracak şekilde boyanmı tır. Uni -
versite kitapevini bu eserden dolayı 
tebrik ve kitabı okuyucularımıza tav
siye ederiz. 

jı:üCÜR DIS HA!lERLEI! 1 

X lskenderiye - Polis, geniş bir 
uyu turucu maddeler kaçakçı şebeke
sini meydana çıkarmıştır. Bu kaçak
çılıkta sahil muhafızları da methal -
dardır. Sahil muhafızlarından iki su
bay ile 45 asker tevkif olunmuştur. 

Zayi - Yüksek mühendis 
binden 1928 senesinde almış 
(474) numaralı muhendislik 
mı kaybettim. Yenisini ala 
kaybolan eski diplomanın h 
madığı ilan olunur. 

Yüksek mühendis mekteb 
nesi mezunlarından Raşit 

Zayi - Ankara Belediyes 
dığım 15 sicil 590 ehliyet 
şoförlük ehliyetimi kaybetti 
sini alacagımdan eskisinin 
olmadığı ilan olunur. 

Ankara Ismetpaşa mahall 
yol Yarkın sokak No: 11 Mu 
tin Çelik 

' 
· Demiryolla 

Elbise yaptı rıla 
D. D. Yolları Satın Alma 

yonundan : 

İdaremiz memur ve mıist 

için takriben (1385) takım kı 

se ile (426) paltonun harç ve 
si kapalı zarf usuliyle eksil 
nulmu~tur. Kumaşlar idare 
Harç ve imaliyenin muhamm 
paltolar için (S) ve elbiseler 
lira hesabiyle ceman (18643) 
Muvakkat teminat {l3t;.3,23) 

Eksiltme 13. şubat 939 pazar 
saat 11 de İzmir AlsancaktalC 
komisyonunda yapılacaktır. 
şartnameler Ankarada ikinci, 
8 inci ve İstanbulda Sirkecid 

resinde tescil ve ilanına ittifakla ka- X Vaşington - Ruzvelt, ayan ve 
rar verilerek içtimaa nihayet verildi. mebusan meclislerinin Filipin mesc-

işletme kalemlerinden parası 
tedarik olunabilir. Talipler· 
işlerdeki ehliyetlerine dair t 
dalarından verilmiş bir belg 
bulunmaları ve teklif zarfla 
günü saat ona kadar 8 ci işi 

misyonuna bizzat tevdi etm 
göndermeleri ilan olunur. 

(229/ 251) 

Sirküler lesini tetkike memur muhtelit komis -
"Şirketin muhasebe, kasa, ve sair yonu tarafrndan hazırlanan raporu, 

hesaplarına müteallik evrakı ile cari kongreye tevdi etmiştir. Raporda, 
muamelatına ait vesaik ve muhabera- Filipin'in iktısadi istiklalinin 1960 
tı, en az birisi birinci der<:cede olmak senesine kadar tehir edilmesi tavsiye Köprü ve temel inı 
üzere iki imzayı havi olacaktır. edilmektedir. 
Yukarıda zikredilen hususattan gay D. D. Yolları Satın Alm 

ri, şirketi taahhüt altına alan bilcüm- X Ssntiago - Şili - Bir zelzelede yonumlan : 
le evrak İdare Meclisi reis, reis veki- Victoria ve Curico şehirlerinde bir - Kalın istasyonu civarında 

d h h · 'k. · çok ev yıkılmış ve gene birçok kişi 
li, şirket müdürün en er angı ı ısı ölmüş v a yaralanmı tır. Zelzele köprüsü temellerine takriben 
tarafından ve yahut bunlardan biri ile ey larsen palplan ı çakılması i 
lJtnm."1 CCTeceCe mza salabiyetln\ T lca'da <la hi cd i\mi§t ir. Orada da 1 b. k h .. 1 ık suretiyle eksiltmeye kon 
haiz olanlardan diğer biri taraf mdan ırço asar ve o ü vardır. Hapisane 

binası t · 1 k 1 1 - Pazarlık 6-2-1939 tari müştereken imza edilmiı; olacaıktır" amamıy e yı ı mıştır. 
, zartesi günü saat 14 te A 

Birinci derecede imzalar: X Londra, - Milli hı'zmet hakkın- D evlet Demiryolları yol d 
Kudret Erkönen Reis imzası da yirmi milyon nüsha olarak tabe- yapılacaktır. 
Nuri Tanberk Reis vekili imzası dilmiş olan Kitap bugün neşredil _ 

2 
1 · h b d 

1 Fahri Bekiroğlu Müdür imzası mittir. İngiliz i çilerinin takriben ya- r d - tın mu ammen e e 
Affan Edgil Ticaret şefi imzası rısı yan·ı 6 1·1a 7 ·1 k' b h a ır. mı yon ımse u ük- 3 İ t kl'l b . . 
İkinci derecede imzalar: U • • • . ~ - s e ı er u ışe aıt ş 
Rufki Erinat Muhasebeci vekili im- 1 ~r gun yo aıresıııue g 

m n ıçıne gırmektedır. _j y· h .. 1 d · ·-..ı • 

zası ler. (223) 102 

Meclisi İdare reisi Kudret Erkö
nen, Reis vekili Nuri Tanberk, aza 
Turgut Akkaş, aza Ferid Nazmi Gür
men. 

Mahallinde kendisine salahiyet ver
diğim dairem memurlarından Ali Rı
za Tamer tarafından asliyle karşılaş
tırılan bu suretin, Demir ve Tahta 
fabrikaları Türk anonim şirketi İdare 
Meclisi mukarreratına ait Ankara İ
kinci Noterinden musaddak 199 No: 
hı kopye defterinde yazılı I içtima 
No:lu kararın 4. 1. 939 tarih ve 2 ve 3 
üncü sayfasındaki dördüncü fıkra
sından itibaren mezkfir kararın sonu
na kadar olan kısmına ve dairede sak
lanan nüshasına mutabaktını tsdik e-
derim. 290 

Demir boru ve saire ahnacak 
Ankara Orman Fidanlık Müdür

lüğünden: 

1 - Ankara orman te cir sahdsı 
için yerli malı 900 metre 3 parmak 
demir boru ve 5 kalem redikson ve 
saire 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmu tur. 

2 - Borular orman fidanlığı yakı
nında 5 tepeden birisine teslim edi· 
lecek bedeli teslimi müteakip verile 
cektir. Pul ve sair masrafr müşteriye 
aittir. 

3 - Borular tarihi ihaleden itiba. 
ren 1 ayda teslim edilecek edilmed1gi 
takdirde dipozit irat kaydolunacak· 
tır. 

Tahmil ve tahliye 
mü na kasası 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 
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Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beti 
(10) kuruş (3) kuruş (18) kuruş (20) kuruş (35) 
İdaremizin Haydarpaşa limanında bir sene zarfında tahmil t 

icra edilecek olan maden ve kok kömürlerinin tonajları takribi ola 
ameliyenin altında göst~rilmiştir: ?-2-939 tarihine miısadif salı gü 
11 de Haydarpaşa gar bınası dahılınde 1 inci işletme k · . omısyonu t 
dan kapalı zarf usulıyle miınakasası icra edilecekt" B " l "k 
k k k

.. .. .. .. h .
1 

. ır. ır sene ı m 
o omurunun ~a mı tahlıyesi için 8754 lira 56 kuruş muhamme 
konmuştur, 656 lıra 59 kuruş muvakkat teminat ·1 ·· . . . . ı e aynı gun saat 
dar komısyon reıslıgıne müracaat edilmesi b · • . ve u ı§e aıt şartname} 
paşa lıman rıhtım başmüfettişliğinden parasız olarak alınması ilan 

(526-304) 1031 

Türk Hava Kurumu 

büyük piyangosu 
Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Sustu. Masanın üstündeki kutudan 
bir sigara aldı. yaktı. Neriman gözle
ri dolmuş, rengi ararmış ve adeta ne
fes almaktan korkarcasına onu dinli
yordu. 

- Bana gelince; evlendiğim erkek
le altı aydan fazla yaşayamadım. O
nu, daima seninle mukayese ediyor -
dum. O, senin yenında ne kadar sö -
nük kalıyordu. Tahammül edemedim 
ve ayrıldım. Omrümü bir gün olup 
seninle kuracağımız yuvanın saadeti
ni tahayyül etmekle geçirdim. 

si mucibince ilan olunur. 275 

4 - Müşteri münakasaya girmez
den evel % 7,S dipozit akçesi yatıra· 
caktır. Münakasa 28. ı. 939 tarihinde 
icra edileceğinden talip olanlar dipo
zit akçesiyle cumartesi günü saat 11 
de Ankara orman müdüriyetine gel· 
meleri ilan olunur. (162) 10173 

Biiyük ikramiye 50.000 Şefik, biraz daha dolgun bir sesle 
sözüne devam etti: 

- Ne iyi ettin de, beni buraya ça
ğırdın Neriman. Seni görünce Jüli
deyle kar ıla trın sandım. Birbirinize 
ne kadar da benzı orsunuz. 

Neriman, daha fazla kendini tuta -
madı: 

- Yeter artık, yeter Şefik, diye in
ledi. Ben, seni muthiş hır itirafta bu-

Genç kadının gözleri tekrar doldu. 
Boğuk bir sesle sözünü tamamladı: 

- Bütün günahım, seni sonsuz bir 
aşkla sevdigimdendir. Söyle! beni af-

f edebilecek misin? 
Şefik, cevap vermedi. Elleri pan -

tolonunun cebinde pencereye doğru 
yürüdü. Yanan başını soğuk cama 
yasladı . Ufukta, batan güneşin son 
kızıllıklarına daldı. Kendi, kendine 
mırıldanır gibi söylendi: 

- Çok geç ... Ben, artık evli ve iki 
çocuk babasıyım. •• 

Ankara 3. üncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Ankara Anafartalar caddesinde 1 
~umarah dükkanda gramofoncu Se -
Jım oğlu Şükrü Durguna ait olup mez 
kur dükkanda bulunan emtia ve dük
kan eşyası 9-2-939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 te toptan veya 
perakende suretle &atılacağı ilan olu-
nur. 277 

Lir adı 
Bundan batka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyeler 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

. Bu ~ertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeJ 
nı~. Sız de piyangonun meaut ve bahtiyarları arasına ıi 
mıt olurıunuz. 
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RESMİ iLANLAR 
Ankara Defterdarlığı 

çarşamba günü saat 15 te 

1 l 
la ihale edilecektir . 

Ankara Leva11m Amirliği İhale Ankarada askeri f 
_,,,,.,. ....... .,...,......,. ....... .,...,._,....,....,._,........,___ mum müdürlüğü binası iç 

le isler BokonhO• 
1 1 ·ı 4 - Evsaf ve şartnamesi ( 150) ku-

Milli Müdafaa Bakanlığı ruş mukabilindP. M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır 

1 

--------------: 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

ttarta yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletin·den : 

Bünyan kasabasının 90 hektarhk 
kısmının hali hazır hartalariyle bunu 
muhat (60) metrelik kısmı ile (150) 
hektara varan sahanın yalnız 1/ 2000 
lik münhanili hartasının yeniden a
lımı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye çıkarılmıştır. 

lşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 30-2- kanun 939 pazartesı 

günü saat 11 de Ankara'da Dahiliye 
Vekalet binasında toplanacak olan 
belediyeler imar heyetinde yapıla
caktır. Muvakkat teminat 187.50 lira
dır. 

Şartnameler bilabedel belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alınabi
lir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat ona kadar Ankara'da belediyeler 
bank•sında B. İ. H. Fen şefliğine ve
rilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmiş olmasr Jazırrıdır. 

(142) 10165 

Harta yap' mrılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Eskişehir kasabasının 1/300 ve 

1/2500 mikyash halihazır hartaları ü
zerinde yapılacak tashihat ile gayri 
meskün sahanın 120 hektarlık bir kıs
mın yeniden hartalarının alınması işı 

ile 1100 hektara varan 1/5000 takeo
metrelik umum hartasmın alımı pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. lşin 

bedeli 7250 liradır. . 
Eksiltme günü 30-1-939 pazartesi 

saat 11 dedir. Eksiltme Dahiliye Ve
kaletinde imar heyetinde yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat 545 liradır. Şart 

nameler belediyeler bankasında bele
diyeler imar heyeti fen şefliğinden 
parasız alınabilir. 

(143) 10166 

Bir müşavir aranıyor 
Dahiliy Vekaleti Matbuat Umum 

Müdürlüğ nden : 
l - Uzn -·••n..t·i.iH-

da 300 lir .icretli bir müşavirlik va
zifesi açılı itır. 

Bu vazifere göre, kuvetli bir umu
mi malumccta sahip olmak, tevdi edi
lecel: yaba c ı matbuatı günü gününe 
takip edere k bunların ait olduğu ya
bancı mem e etin dış politika tema
yülleri ve i politika davaları hakkın
da tahlili v terkibi hulasalar yap
mak bundaı >aşka da türkçe metinle
ri kusursuz ir şekilde yabancı dil
lere tercüm etmek yahut verilen 
mevzuu, do udan doğruya bu diller
le kaleme almak lazımdır. Bu itibarla, 
türkçeye ve ıbancı dillere hakkiyle 
vakıf olmak rttır. 

Diğer vas fl ar ise, şunlardır: 
a) Türk o ak 
b) Yüksek t ahsili olmak 
c) Başka ir yerde vazifesi olma

mak 
d) Şimdiyr adar çalıştığı yerlerde 

başarıcıhğı v hüsnü hali belegelerle 
tespit edilmi~ lmak 

e) Ykarıda izahat derecelerinde 
fransızca ve ilizceye vakıf olmak 

2 - Miliöa ı<a imtihanına girmek 
isti yenlerin 1 şubat 1939 tarihine 
kadar hüviye kağıtlannı, diplomala
rını, vesikala. ı ı ve 4,5 X 6, ebadın
da iki adet fo raflarını bir istida ile 
matbuat umuı müdürlüğüne gönder
meleri lazımd 

3 _ M üsab, ı imtihanı 20 şubat 

Makara ahnacak sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
delerinde gösterile-n vesaikle teminat 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı olan ( 7) yedi kuruş olan 582487 
tane makine makara siy le 1O3115 tane 
el işı makaras. kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 9 - şubat - 939 per . 
şembe günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3599) üç bin beş 
yüz doksan dokuz lira 45 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 240 kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko · 
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve! M.M.V satın alma 
komisyonuna vermeleri. ( 50.'i8) 9120 

Makara ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı ( 7) yedi kuruş olan bir milyon a
det makara ipliği kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 - şubat - 939 pazarte
si günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı ( 4 7 50) dört bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (350) üç 
yüz elli kuruş mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mekaupltrını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5060) 9122 

Muhtelif kablo melzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

palı zarfla eksiltmiye konmuştur. Hep 
sine tahmin edilen fiyat 15600 on beş 
bin altı yüz liradır. 

2 - Eksiltmesi 24-2-939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 1170 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. İstiyen ta 
!ipler tarafından suret çıkarılabilir. 

ve teklif mektuplarını ihale saatın

dan en az bir saat evel MM.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(281) 10306 

Yün çorap ipliği 

alınacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (235) iki yüz otuz beş kuruş o
lan 10.000 on bin kilo yün çorap ipli
ği kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 16 şubat 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1762) bin yedi 
yüz altmış iki lira elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle temi . 
nat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evel M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(283) 10307 

Sade yağı ahnacak 
M. M . Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (92) doksan iki kuruş olan 25000 
yirmi beş bin kilo sade yağı kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş 

tur. 
İhalesi 14 şubat 939 salı günü saat 

on dörttedir. 
3 - İlk teminatı (1725) bin yedi 

yüz yirmi beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satınalma komisyo -
nundan alınır. 

S - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evet M. M. V. sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(284) 10308 

Çantalık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
ı Beher metresine tahmin edilen fi. 

atı 002) yüz iki kuruş olan 20 .000 
yirmi bin metre arka çantalık bez ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - İhalesi 17 şubat 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1530) bin beş yüz 
otuz liradır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
ihale saatinden behemahal bir saat eve 
!ine kadar zarflarını M. M. V. satınal

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o-
10088 larak M. M. V. satmalma komisyonun-

ma komisyonuna vermeleri. 
(57) 

190 kalem alah hbbiye almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmiye konu

lan 190 kalem aleti tibbiyeye istekli 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 5.800 beşi bin sekiz yüz lira o
lup ılk teminat mikdarı 435 liradır. 

2 - Eksiltmesi 8-2-939 çarşamba 
günü saat l 1 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Listesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatten bir sa 
at evetine kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarını kom.syona vermeleri. 

dan alınır. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V . satın al -
.,,:ı komisyonuna vermeleri. 

(286) 

Kırpma makinası 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan: 
Ko-

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

1350 lira olan 50 adet beygir ve sığır -
ları kırpmağa mahsus kırpma makina
sı 13-şubat 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankarada M. M. V. satınalma Ko. 

Saydiye münakasası 
Ankara Defterdarlığından 

1-3-1939 tarihinde iltizam müddeti 
hitam bulan Kızılırmak % 12 saydiye 
rüsumunun 1-3-1939 tarihinden 1-3-
942 tarihine kadar üç senelik iltizamı 
11-1-939 tarihinden itibaren 2490 sa -
yılı kanun hükümleri dairesinde 20 
gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

1 - Mültezim Kızılırmak'ta çıkan 
havyarlı ve havyarsız balıkların % 
12 saydiye rüsumunu alacaktır. 

z - Muhammen bedeli 4500 dört 
bin beş yüz liradır. 

3 - % 7,5 muvakkat teminat 337 
lira 50 kuruştur. 

4 - İhale 30-1-939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de Bafra mal
müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Şartname Samsun Defterdarlı
ğından ve Bafra malmüdürlüğünden 
parasız olarak alınabilinir. 

Taliplerin yevmi mezkurda % 7,5 
pey akçelerini teslim eylediklerini 
gösterir vezne makbuziyle komisyona 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(224) 10246 

Bayındırhk Bakanlığı 

Demir köprü münakasası 
Nafıa Vekaletinden : 
1- Muhammen bedeli yüz altmış 

yedi bin altmış dokuz lira altmış 

kuruştan ve muvakat teminatı dokuz 
bin altı yüz üç lira kırk sekiz kuruş
tan ibaret olup 20 - 21 - 939 tarihin
de kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulduğu itan edilmiş olan Sivas -
Erzurum hattının 388 inci kilometre
sinde yapılacak olan 120 metre açıklı
ğındaki demir köprüye ait mukavele 
projesinin köprünün Mersine getiril 
mesi, köprü mahalline nakli ve ray 
ferşiyatına geçit verme tarihlerinde 
bazı yazı hataları olduğundan mazkur 
münakasa aynı şartlarla 17-2-939 ta
rihine müsadif cuma günü saat on 
beşe tehir edilmiştir. 

2 - Bu münakasaya ait evrakı satın 
almış olanlar vekaletimiz demiryollar 
inşaat dairesine müracaat ederek sa
tın aldıkları mukavele projesinin tas
hihan yazılan bu sayfasını tedarik 
Prlth;ı]rll"r • k . . J 

;$ - Munakasaya gırme ıstıyen er 
münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evel referanslariyle diğer vesikaları
nı bir istirla ile ve-kaletimize vererek 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

4 -Münakasa evrakını yeniden sa
tın almak isteyenler bu evrakı sekiz 
yüz otuz altı kuruş mukabilinde dc
miryollar inşaat dairesinden alabilir
ler. 

5 - Bu münakasaya girmek isti
yenlerden laakal elli metre açıklığın
da bir demir köprü imal . ve montajı
nı yapmış olmak şartı aranacaktır. 

(5310) 10018 

Okullar 
Muhtelif eşya 

yaptırılacak 

Ankara Üçüncü Orta Okul Direk
törlüğünden : 

Okulumuz için cins ve mikdarı a
şağıda yazılı eşya yaptırılacaktır. 
Muhammen fiyatı 1501 lira olan bu 
eşyanın 6 şubat pazartesi günü okul
lar sağışmanlığında saat 15 te yaptırı
lacaktır. Şartname okul direktörlü-
ğünde görülebilir. (237) 

1939 günü saa .30 da, Ankarada ~at 
buat umum m ürlüğünde ve lstan
bulda vilayet m tbuat bürosu şefliğin 

(213) 10249 
da açık eksiltme suretiyle satınalına- Etejer 

Adet 
3 
1 
3 

de yapılacaktı . .. " 
4 - İsteklil r m imtıhan gunu An-

karada, matbu t umum müdürlüğ?_?.e 
ve İstanbulda tbuat bürosu şeflıgı-
ne müracatları (302) 10314 

Satıhk hayvanlar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

caktır. Oğretmen dolabı 
2 -İlk teminat 101 lira 25 kuruş 0 - Laboratuar dolabı 

lµp şartnamesi ve numunesi her gün 
öğleden sonra komisyonda görülür .• 

3 - Eksiltmiye girecekler kanunı 

teminatlaları ile birlikte eksiltme gün 
ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

(288) 10310 

Yazıhane 

Lliboratuar masası 
Harta sehpası 
Kütüpane 
Portmanto 

4 
10 

4 
l 
2 

10259 

Münakasa tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Çanakkale müstahkem mevkii için 

alınacak olan 11 7 ton çelik çubuk ve 
28,3 M. 3 kerestenin alımından vaı: 

geçilmiştir. (278) 10304 

Bir iskele yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mev· 

kii için kapalı zarf usuliyle eksiltme- 1 

ye konulmuş olan bir iskeleye 19. 1. 
939 perşembe günü talip çıkmadığın
dan 2490 sayılı kanunun 43 maddesi
ne göre bir ay müddetle uzatılarak 

pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu müddet zarfında talipler 
her gün için komisyona müracaatları. 

(279) 10305 

Askeri Fabrikalar 

1 O ton bohçahk sa( ihalesinin 
temdit edildiği hakkmda 

Ar.keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan ve 23-1-939 pazartesi güna saat 
15 te kapalı zarfla ihale edileceği e
velce ilan edilmiş olan 10 ton bohça
lık saç bu kerre görülen lüzuma bi
naen 7-şubat 1939 salı günü saat ıs te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

İhale Ankarada Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü binası içinde top
lanan satınalma komisyonunca yapı
lacaktır. 

Şartname parasız olarak mezkfir 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(750) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2,3. maddelerin
deki vesaikle komisyona müracaatla-
rı. (253) 10260 

149 Kalem ateJe mukavim 
muhtelit tuğla ve har~lar 
ihalesinin temdit edildiği 

hakk1nda 
Ar.keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (151.170) lira 
olan ve 27 .1.939 cuma günü saat 1 S te 
kapalı azrfla ihale edileceği evelce i
lan edilmiş olan 149 kalem ateşe mu
kavim muhtelif tuğla ve harçlar bu 
kerre görülen lüzuma binaen 10 şubat 
939 cuma günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. 

İhale Ankarada Askeri fabrikalar 
· ı:num müdürlüğü binası içinde topla
.1an satınalma komisyonunca yapıla -
caktır. 
Şartname (7) lira (56) kuruş muka

bilinde Mezkur komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat (8808) 

lira(SO) kuruşu havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (254) 10300 

1 S Ton gliserin ihalesinin 
temdit edildiği hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira o
lan ve 6-2-1939 pazartesi günü saat 15 
te kapalı zarfla ihale edileceği evelce 
ilan edilmiş olan 15 ton gliserin bu 

ı kerre görülen lüzuma binaen 22-2-1939 

Finans BakanltOı · 

1 - Harp okulu hayvan kadrosun -
dan çürüğe çıkarılan bir baş beygirle 
altı ayını doldurmamış sekiz baş tay 
ve bir taburdan çürüğe çıkarılan bir 
')aş beygir 28.1.939 cumartesi günü sa
at 10 da M . M. V. satın alma ko. da ar
_ırma suretiyle satılacaktır. 

Satılık köhne malzeme 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

• Süt, Yoğurt vesaıre 
misyonundan: Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan : 

nan satınalma komisyonu 
caktır. 

Şartname parasız olarak 
dan verilir. Taliplerin muv 
nat olan (618) lira (75) k 
teklif mektuplarını mezkü 
at 14 e kadar komisyona vı 

kendilerinin de 2490 num 
nun 2 ve 3. maddelerinde 
mezkur gün ve saatte kom' 
racaatları. (296) 10~ 

Arabah pülverizatör a 
Zir~at Vekaleti Satın 1 

misyonundan : 
Vekalet ihtiyacı için açı 

usuHyle satın alınacağı eve 
müddetle ilan edilen ve 19. 
rihinde eksiltmesi yapılan 
muhammen bedelli el ile 
30 adet arabalı pülverizatör 
lif olunan fiyat haddi !ayıl 
rülmediğinden bu eksiltme 
rihten itibaren 10 gün müd 
tılmıştır. İsteklilerin 2490 
nunun 2 ve 3 ünü maddeleri 
saik ve teminat mektupları 
buzları ile birlikte ihale g· 
30. 1. 939 tarihine müsadif 
günü saat 11 de Ziraat vek 
alma komisyonunda hazır b'-' 
rL (274) 

Devlet Hava Yoll 

İki Sıhhiye Otomobili al 
Devlet Hava Yolları UmlJI 

dürlüğünden : 
1 - Devlet Hava Yolları 

müdürlüğü tarafından iki sıh1 
mobili kapalı zarf usuliyle e' 
ye konulmuştur. Muhammen 
(22.000) liradır. 

2 - Eksiltme 30-1-939 p 
günü saat 11 de umum müdür 
nasında yapılaca!<tır. _ 

3 - Muvakkat teminat 
1650 liradır. Nakten verilecek 
natın Ziraat Bankası 3667 nolj 
hesabına yatırılması lazımdır. 

4 - İstiyenler şartnameler 
Jet hava yolları Ankara ve 1• 

s - Talipleri~ ihaleden bir 
veline kadar teklif mektuplaı 
şartnamede yazılı vesikalariyle 
te müracaatları lazımdır. Post 
lacak teehhtir nazarı itibara al 

(128) 1 

Bankalar 
Elektrik mühendisi aran 
Sümerbank Umum Müdürl 

den: 
Malatya ve Trabzon elektrik 1 

)erinde çalıflll<lk üzere birer el~ 
mühendisine ihtiyaç gösteril 
dir. 

Maaşları tecrübe ve liyakat 
göre takdir ve tesbit edilec~kti 

Taliplerin yazı ile veya bızz 
merbank umumi mülürlüğünde 
so.nel şubesine müracaatları. 

(276) 

Muhasip ve iyi Almanca 
memur ahnacaklar 

Talipler kııa tercümei hal 
ni Ankara' da Atatürk ala 
And Apartımanı Malatya Be 
İplik Fabrikası T. A. Şirk• 
göndennel;eri. 27 

.,,1111111111111111111111111111111111• = lKİNCt BALAYI 
: Pek yakında başlıyor •• 
: sabITsızlıkla belc/eyiniı 
.,11111111111111111111111111111111111 

alınacak 
Benzin ahnacak 

Maliye Vek Jetinden : 
Tahmin edile bedeli bin yedi yüz 

elli lira olan on bin litre benzin açık 
eksiltme suretıyle alınacaktır. 

2 - Hayvanları görmek için yuka
rıda yazılı müesseselere ve artırmaya 
iştirak için de satıt günü ve saatında 
M. M· V. ~atın alma KO. da bulunma-
ları. (245) 10264 

1 - Askeri matbaada mevcut olup 
köhne bir halde bulunan 11 kalem 
malzeme satılacaktır. Hepsine tahmin 
edilen fiyat 45 lira 78 kuruştur. 

ı _ Ankara yatılı okullarının ihtiyacı olan aşağıda yazılı erzak açık eksiltme usuliyle s.atın alınacakt 
2 _ İhale 6-2-1939 pazartesi günü saat 15 de mektepler muhasebeciliğinde toplanan komısyonda yapıld 

Eksiltme 7-2-939 salı günü saat ıs 
de levazım mü hirlüğünde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi h f' r gün levazım müdür
lüğünde ve İstanbul da Dolmabahçe
de maliye evrakı matbua anbarı me -
murluğunda görülür. 

Eksiltmeye ıştırak etmek istiyen
lerin mezkur gun ve saatte 131 lira 25 
kuruşluk teminatlari ve kanuni bel
geleriyle komisyonda hazır bulunma-
ları. (185) 10234 

Pamuk çorap ipliği al1nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: • . 
1 _ Beher kilosuna tahmın edılen 

fiyatı ( 150) yüz elli kuruş olan 
20000 yirmi bin kilo . pamu~. çorap 
ipliği kapalı zarf usulıyle munakasa-
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 şubat 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (2250) iki bin iki 
yüz elli liradır. 

2 - Artırması 27. ı. 939 günü saat 
ıı M. M. V. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Son teminatı 6 lira ~7 l. ıruş 
olup malzemenin cins • ~ ı ' k -: ;:ırını 
gösteren liste her gün J.: .J. V. sa
tın alma komisyonunda malzeme de 
Cebecide askeri matbaada görülebilir. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
kanuni teminat ve vesikalariyle bir
likte M. M. V. satın alma komisyonun 
da bulunmaları ilan olunur. 

{308) 10317 

tır. 

3 _ Şartnameleri görmek istiyenler mektepler muhasebeciliğinde komisyon katibine müracaat etmeleri, 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbu ziyle komisyona gelmeleri. (255) 10261 

Cinsi Miktarı MuhammenFi Muhammen B. %.5 Mu. Temi Münakasa 
Kr. Sa Lr. Kr. Li Kr. Tarih Sa. 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Tereyağ 

11750 
8050 

140 

875 

20 
30 

160 . 

160 

00 
00 

00 

00 

2350 
2415 

224 

4989 
1400 

00 176 25 

00 181 13 61211939 ıs 

00 16 80 

00 373 00 
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Kapah zarf usulile eksiltme ilam 

Siirt Viliiyeti Defterdarlığından: 

1 -Eksiltmiye konulan iş : 

Kozluk ve Baykan hükümet konak
ları (15000) ner liralık kısım inşaat. 

2 _ Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A _ Eksiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
c _ Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
D _ Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi, 
E - Vahıdi fiyat listesi hususi şart 

name, keşif hülasası cetveli, 
F - Projeler. 
1stekliler h .. r j?Ün bu şartname ve 

evrakı Siirt Nafia Müdürlüğünde gö
rebilir. 

3 - Eksiltme ıs şubat 939 çarşamba 
günü saat 15 de Siirt defterdarlık o
dasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmiyc girebilmek için is
teklilerin her iş için 1125 lira muvak
kat teminat mektup veya makbuzu 
bun 'an başka aşağıdadi vesikalarını 

J-apalı zarflarma uı.ulü veçhile koy
ması lazımdır. 

Siirt vilıyetinden bu iş için alınmış 
ehliyet vesikası, 1938 mali yılına ait 
ticaret odcı.sı vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde 
bulunacaklar 15 şubat 939 tarihinden 
en az 8 gün evel istida ile vilayete mü 
racaat edeceklerdir. 

Bu zaman zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmiye giremiye
ceklerdiı. 

/ - Teklif mektupları yukarıda 3 
üne·• maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komi~yon riyasetine g r 
tirilerek makbuz mukabilinde verile 
cektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmış olmaları v dış zarfların 

;. ühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması Hizımdır. Postada gecikmeler 
kabul edilmez. (52) 10092 

Mektep yaptırılacak 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme -

ninden : 

1 li't-•t.__ - • • - 1 _ l"":i··'-- :,. A • ._.;a • .,. : _ 
lınin Çıne kaz sında ılk mektep ın ct-

tı 27 570 lira 31 kuruş keşif bedellidir. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

şunlardır. 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi. 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi. 

D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F-Resimler 

tstiyenlcr bu evrakı Aydın nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 30.1.939 pazartesi gü
nü saat 15 de vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2068 liralık muvakkat temi
nat vermesi ve Aydın vilayetinden bu 
iş için alınmış yapı müt:ahhit~~ğ~. v~
sikası göstermesi. Yaptıgı en buyuk ı· 
şin bedeli (25.000) liradan aşağı ol -
maması müteahhidin bizzat diplomalı 
mühendis ve ya mimar olması veya 
bunlardan birisiyle müştereken tek -
lif yapması ve mukaveleyi birlikte im
za etmesi Hizımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 

üncü maddede yazılı saatten bir ı.aat 

eveline kadar vitayet encümenine ge -

tirilerek eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 

ta ile gönderilecek mektupların niha

yet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması lazım

dır. Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. (153) 10169 

Buz nakliye kamyonu ahnacak 
A.dana Belediye Riyaaetinden : 

l - Buz nakline mahsus bir adet 
buz nakilye kamyonu açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli iki bin se
kiz yüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı iki yüz on 
liradır. 

4 - İhalesi şubatın 9 uncu perşem
be günü saat on beşte belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye yazı işle
ri müdürlüğündedir. lstiyenler ora
dan parasız olarak alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminat
lariyle birlikte muayyen saatte bele· 
diye encümenine müracaatları ilfin ı 
olunur. 10263 

Satılık fabrika 
İçel Defterdarlığından : 

1 - Açık artırmıya konulan Dakik 
Cir Cir ve Nebati Yag Türk anonim 
Şi rketinin hazineye olan 58881 lira 
vergi borcunun ödenmemesinden do
layı ipotekli bulunan Fuad ve Se%ar 
Şaşatiye ait Mersinin hastane cadde
sinde kain fabrika zemininin tama
miyle üzerinde inşa edilmiş ~ç .ka~tan 
ibaret zemin katı değirmen: ıkıncı ka 
tı Dakikin taksimatı, üçüncü katı. e
lek dairesi ve garp cihetinde makıne 
ve buzhane dairesi ve müştemilatı ve 
derununda bilcümle alfıt edevat. v: 
tesisatiyle şimal kısmında üç . daırelı 
yazıhane ile ittisalinde fev~~nı ~e tah 
tani dört oda, ma müştemılat ~.ır h~
neden ibaret gayri menkul (~ustecı
ri borclu sirketin musaddak ıcar mu
kavelcnam~si ve zeyli mucibince 9.46 
senesi haziranına kadar mecurda ın
tifa hakkı gibi müktesep h~~ları m~~ 
fuz olmak ve yapak şirketının eylul 
941 tarihine kadar olan icarı tanınmak 
şartiyle) tahsili emval kanununa tev
fikan satılığa çıkarılmıştır. 

2 _ Muhammen bedeli 226046 lira-
dır. 

3 _ Bu işe ait evrak; satış ve şart-
name kaimesi ve teferruatı. · 

4 _Müzayede, 16-1-939 tarihinden 
6-2-939 tarihine kadar 21 gün müddet -
le devam edecektir. İhaleyi eveliyesi 
6.2.939 tarihine tesadüf edCJl pazartesi 
günü saat 14 de İçel vilayeti idare he-
yeti tarafından yapılacak:ır. . . 

S - Arttırmaya girebılmek ıçın 

0{,7.5 nisbetinde ve arttırma, eksiltme, 
I f.k . ihale kanunu hükmüne tev ı an temı-
nat verilmesi lazımdır. 

6 - Bu hususta fazla malfımat al -
mak isti yenlerin İçel idare heyetine ve 
defterdarlığına müracaatları ilan olu-
nur. (301) 10313 

o Kazalar 
Eczacı aranıyor 

Ayancık Belediyesinden: 

Ayancık belediye ec~acılı~ı m~n -
haldir. Taliplerin beledıye rıyasetme 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

10287 

Nakliyat yoptınlocak 
" --- ..._ r ..... :--- 1'A' :: .ı::-

lüğünden: 

Dursunbey istasyonuna yirmi iki 
kilometre mesafede bulunan Alaçam 
ormanının Karadere mıntakasından 

kesilen ve halen makta dahilinde bu
lunan 11404 metre mikap çam tomru
ğu ile yine Dursunbey istasyonuna 
yirmi iki kilometre mesafede Ayı de
re mıntakasında kesilen ve halen 
maktalar dahilinde bulunan 7000 met
re mikap çam tomruğunun beher ı:ıet
re mikabı 250 kuruştan 30-9-939 nıha
yetine kadar istasyonda ?rman depo
suna teslim edilmek şartıyle naklı a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Dursunbeyli istasyonundan 
tomrukların bulunduğu maktalar ke
narına kadar kamyonla nakliyat müm 
kün olabilecek vaziyette yollar ve 
köprüler revirimizce yaptırılmış ve 
tamir ettirilmiştir. 

2 - Yol ve köprülerde hasıl olacak 
bozukluklar revirimizce yaptırılacak-
tır. 

3 - lstekliler bu işe ait şartnameyi 
Ankara ve İstanbul orman çevirge 
müdürlükleriyle Dursunbeyli'de Re -
vir amirliğinde bedelsiz olarak göre· 
bilirler. 

4 - İhale 8-2-939 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 15 te Dursunbey 
Alaçam Revir amirliği dairesinde te
şekkül edecek komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
tekliler 3450 lira 75 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve 939 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etme · 
)eri lazımdır. (266) 10284 

U(US 

Belediye meclisi toplantısı 
Belediye Meclisi Reisliğinden : 
Belediye Meclisi 6 şubat 939 pazartesi günü ka:nuni top

lantısını yapacağından azanın saat 17 de Beledıyeye teş
rifleri rica olunur. (307 

RUZNAME: 

1 - Encümenler intihabı .. 
2 - Bütçede münakale icrasına dair Belediye Encume-

ni kararı. 10316 

-1 

K0Ç0K1LANL~ 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaıııııııı~ı 

: ................................ ......... 
Kiralık: i I 

1 Küçük İlôn Şart cı 
KiRALIK - 4 oda geniş salon tam ! Oort satırlık küçük ilanlardan: 

konfor parke döşeli bahçe ortası .müs. - J Bir defa için 30 Ku 
takil bir kat uygun fiyat. Yenışehir J ~~ ~~~= :~:~ ;g ~~ 
Selanik caddesi 47 No: Üst kata müra • ı Dört defa için 80 Ku 

266 Devamlı küçük illlnlardan her d 
caat. Tel: 3364 için ıo kuruş alınır. MeseUi on 

1 neşredilecek bir illin için, 140 Kiralık - Y. Şehir Şfirayı Dev et alınacaktır. Bir kolaylık olmak 
arkası 3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, s.u. her satır kelime aralanndaki bo 

· k A t n 40 h • !ar must~sna. 30 harf itibar cdi havagazı 1 incı at. par ıma - J tir. Bir kiıçtik ilan 120 harften i 
raya acele d~ne'1 Tel- 3665 174 ı olmalıdır. . . 

~1111111111111111111 SÜMER BANK -
• Dört satırdan fazla tier satır ıçın Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. A- j her seferine ayrıca on kuruş ah 

1111111111111111111~ taç sokak 18 No. apartıman~a 4 ve 5 ı Küçük ilanların 120 h = er odalı bütün konforlu 2 daıre, mute- i geçmemesi lazımdır. Bun 
:= dil fiatla. Tel: 3520 

189 f tarı geçen ilanlar ayrıca 1 
-
- Birleşik Pamuk ----

İpliği ve Dokuma 

Müessesesinden : 
Çok ucuz kirahk ev - Bahçeli e~- i tarifesine tabidir. = ter No: 141 beş oda bütün konfor Zı- : ......................................... ... -

= raat Bankasında kontrolör Ferid Gün- Satılık: 
ver'e müracaat Tel. 3406 212 

- Fabrika lan --- ----- Pamuk İpliği satışı := Kiralık daireler - Bakanlıklar kar- Acele sahlık ev - Müracaat~ =: şısı Karanfil ve Bilge sokağının köşe- fartalar caddesi Şık berber sal 
_ sinde tam konforu 3. 4, 4 odalı daire-

----------------------

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 kuruş 
16 " " Nazilli Basma Fabrikası malı 24 ,, ,, 

Ereğli Bez Fabrikası malı 24 ,, ,, 

~alnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 balyalık siparişler için ,, ,, 
15 U JJ H U H 

25 " " .. " " 
50 " " .. •• " 

480 
580 
580 

575 
570 
565 
560 

" 
" .. 

" 
" 
" 
" 

= \er 8 No-ya müracaat. 216 --- Kiralık - Necatibey mektebi civa-= rında Uğur Ap. 4 oda mutfak banyo 
_ kapıcıya müracaat. 221 -

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle---- ri No. 32 geniş üç oda, hol, banyo, = havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 daki-
ka ucuz, havadar. 234 

KiRALIK - Yenişehir asfalt üze-
= Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müstehlikle- := 

Satılık Arsalar - Y. Şehir 

istasyon arkasında inşaata elve 

salar. Bayram Cad. No. 1 Tl: 2 
195 

Satılık Arsalar - Cebeci'de 

tepe'de yeni yapılacak meclis 
da kelepir. Bayram Cad. No. 

2406 := rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilin § 
:= de ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ~e 7~. nu~arad~n =: := ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ıplıgı mustehlık-= 
= !erinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlaı-la yalnız Ereğli fabrika· § 
= sına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7000 .= 

rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla Satılık - Ankara'da Yenişe 
her şeye elverişli. Tl: 3989 249 

-::;;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-, 
SA Yl N MÜŞTERİLERİMİZE 

Mamulatı hususunda birinciliği kaz.:ınan Bankalar caddesinde -
ki Şehzadebaşı Şekerciı.i OSMAN NURİ bayram münasebetiyle 
tenzilatlı tarifesini muhterem müşterilerine arzeder. 

Akide şekeri ve güllü sakızlı lokumlar 50 elvan şekeri 80, fındık
lı lokum 100 şam fıstıklı, Hindistan cevizli, bademli lokumlar 120 
kestane şekeri bademden yapılmış nefis badem ezmesi 120, 
fondan çikolata 140 çifte kavrulmuş badem şekeri 140, yaldızlı kes
tane şekeri 150 meyva şeker ve şekerlemeleri ve likörlü çikolata 160 
şekerden mamul tahan helvaları sade çikolatalı 50 şa~ fı~trklı 60 
pişmaniye helva~ı 80 kuruştur. Toptan ve perakende sıparış kabul 
olunur. Başka yerde şubesi yoktur. Tl: 3277 258 

111111111 iLAÇLARINIZI 111111111 -

KIRALIK - Yenişehir Meşruti -
yet Cad. eski pazar yeri karşısı Ki
cit sokak 3 oda acele kiralık, Tl; 3989 
- 250 

Kiralık - Yenişehir Yüksel Cad. 
Mimar Kemal okulu karşısı okula so
kak No. 8 zemin kat 3 oda ve konfor. 
2. ci kata müracaat Tl: 3362 261 

Kiralık - ltalyan Sefaretinin kar
şısı Ozdemir caddesi 65/3 Tam kon
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla içindekilere 
müracaat. 262 

Kiralık - Alt kat müstakil 2 oda 1 
taşlık - Havuzbaşı Çclikkale sokak 
No: 8 elektrik, havagazı vardır. 264 

Devren kiralık daire - Atatürk 
Bulvarı Alemdar Ap. No: 6 kaloriferli 
4 oda 1 hol içindekilere müracaat. 265 

KiRALIK - Atatürk caddesi cad -
deye nazır mükenunel möbleli kalori -
ferli oda. Posta kutusu 1046 ya müra-

Cebeci'de irat getirir apartıman, 
bahçeli evler hisseleri. Bayram 
No. 1 Ti : 2406 2 

Sablık mobilya - İyi muhaf 

dilmiş 16 cı Louis oda takımı 

tır. Kızılırmak caddesi 24 Ti: 3 

Devren satılrk dükkan - M 
ayi Hukuk caddesi Erek apar 
altındaki mahallebici düşkkan 
raya azimet dolayısiyJe gerek 
)arak veya mobilyalı devren s 
tır. lçindekilere müracaat. 

f.., nnvunlar: . . 
lı Anyor - Ecnebi ve tecrüb 

bayan çocuklara bakmak fıra 

ve almanca ders vermek istiyor. 1 
ta "N. S! ' müracaat. ı 

;; Sakarya - caat. Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem_-= 
267 

lş Aranryor - Alman Bayan 
Daktilo iş arıyor. Ankara posta 
su 21 yazı ile müracaat. 

= Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete := = ve ilaçlarınız büylik bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai· § = mi itidal. Resmi ve husus! müessesata toptan mübayatta her hu- := 
= susta azami teshilat gösterilir. Ulus Meydanı 1ş Bankası = 
111111111111111111111 karşısı. Tl: 2018 111 lfllllllflfllffllllll 

•• • 
NEOKURIN 

Grip, nezleyi, bat, diş ve romatizma ağrılarını derhal geçiren en 
eyi ilaçtır. 1. Kaşe 6, 6 lık kutu 30 kuruştur. 7003 

--
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
- -

Elektrik mühendisi 
--
---

-------- ---- aranıyor -
------- -- ---

KiRALIK - Bir karı koca için ki
ralık bir antre ve ve büyük oda - An -
kara borsasında B. Feridun'a müra -
caat. 268 

Kiralık Oda - Adliye Sarayı karşı -
sında Ortaç apartmanı No: 4. Bay ve
ya Bayan için 272 

DEVREN - Şehrin merkezinde 4 
oda elektrik havagazı banyo su mut -
fak mükemmel nezaret muşambalı. 
Bekçi su içinde 55 lira. Tel: 3163 273 

l~ vcr<•nler: 

Aranryor _ Yalnız bir Bay iç 
laturka veya alafranga iyi yeme 
şirmesini bilen bir kadın dolgu 
retle. (Kızılay karşısında Pa 
Ap. kapıcısına müracaat.) 25 

Muhasip aranryor - Daimi 
akşamları 3, 4 saat çalışabi.~ec.~ 
bir muhasebeci aranıyor. Kultur: 
kanlığı kapısı karşısı Alaettin 
Basımevi Ti: 3090 256 

Kiralık Oda - Adliye sarayı kar- ARANIYOR _ Okur yazar 16 
şısında Nuhzade apartımanında No: yaşlarında bir gence ihtiyaç va 
1 kat 2 ye müracaat. 287 Ankara Borsasında B. Feridun'a 
Kiralık odalar - İtfaiye meydanı 

Hukuk fakültesi arkasında Soysal 
Ap. No: 4 279 

Kiralık - Kavaklrdere Alman ı;e
fareti karşısı N. 61 kargir evin alt 
katı 3 oda 1 hol banyo elektrik su 25 
Li. Ankara: P.T.T. muhasebe Me. 
Ahmet. 283 

racaat. 

Nazarı 
dikkate 

24-12-938 cumartesi gun 
Mayıs Stadı önünde kamyon 

Sümer Müdürlüğünden : --Bank Umum 
-

_ Malatya ve Trabzon Elektrik Şirketlerinde çalışmak üzere§ = birer elektrik mühendisine ihtiyaç gösterilmektedir. = 

:= Maaşları tecrübe ve liyakatlerine göre takdir ve tesbit;; 
: edilecektir. = 

:= Taliplerin yazi ile veya bizzat Sümer Bank Umumi Mü- = 
= dürlüğünde Persone1 Şubesine müracaatları. 263 ,;; 

-::;;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr:-

Kiralrk - Bayan için 1 büyük oda 
su elektrik dahil banyo mutbak müş
terek 13 Li. Çocuk sarayı karşısı Ye
ğenbey. S. No. 16 Ap. 2. kat. 284 

Kiralık - 2 oda 1 hol. Telgaza gi
den İlkiz sokak No. 20 Mahir Esen 
Ap. da havagazı su ve elektrik var. 
Fırsattır. 287 

Kiralık - Kavaklıderede Güven 
evlerinden 7 odalı. telefonlu muşam
balı bütiin konforlu "l" numaralı ev. 
3719 telefon numarasına müracaat. 

288 

zasma kurban giden 
hakkının müdafaası için v 
mahallinde bulunup reyüla: 
müşahede eden birkaç kiti 
yardımlarına muhtacım. lnsa 
yet namına adreslerini (ta 
işaretiyle lsmetpaşa uzun 
Akşehir sokak 67 numarada 
mail Sipahi adresine bir mekt 
la bildirmelerini merham 
kalplerden beklerim. 291 

Muhtelif melbusat, techizat vesaire ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komiayonundan: 

1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı melbusat ve techizat levazımı hiza1arrnda gösterilen gün ve saatte eksiltmeye konularak satın alınacaktır. 
2 - Tahmin bedelleri işaretli olan bu eşyaya ait hizalarında gösterilen bedel ile veya parasız olarak komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için ilk teminat banka mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektupl 

en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları açık eksiltmeye ait olanlar da bu vesika ve teminatı belli saatte komisyona v 
miş olmaları. (68) Tahmin bedeli ıoııo .. 

Miktarı kuruş Ilk teminat Şartname bedeli Eksiltme Eksiltme tarıhı Cinsi 

1 - Kışlık elbiselik kumaş 
2 - Battaniye 
3 - Altlı üstlü somyalı demir karyola 

4 - Hayvan velessi 
5 - Hayvan velensesi 
6 - Kilim 
7 - Yazlık elbiselik kumaş 

62000 
4500 

(1000) 
(2000) 

400 
800 

6500 
150.000 

Metre 
adet 
çift 
tek 
tane 
tane 
tane 
metre 

Lira kuruş kuruş usulü gün ve saati Sa 

250 metresi 9000 00 
850 tanesi 2868 7 5 
2000 çifti 1500 00 

1050 tanesi 
1050 tanesi 

350 tanesi 
55 metresi 

315 00 
630 00 

1707 00 
5375 00 

775 
192 

parasız 

" 
" 
" 

413 

Kapalı zarf 27-1-939 cuma 1 

" " ., " " 1 .. ,, 28-1-939 cumartesi 1 

Açık eksilt. 30-1-939 pazartesi 1 
Kapalı zarf 30-1-939 pazartesi 1 

,, 6-2-939 pazartesi 1 .. " " " .. 15 



• 

-12- ULUS 26 - 1 - 1939 

Menfaatını bilen radyo tekniğinin şaheseri olan O P. TA radyolarını görüp dinliyerek karar verir 
Posta caddesi hal karşısı 

M. ve A Hanef karde$1er Ti: 3150 

Vitamin ve gıda maddeleri az olan yiyecekler, 

kafalı yapabilirler. Çocuğa çok yedirmekten 

çocukları maatteessüf çarpık bacaklı, şişkin kemikli ve 

ziyade, az, fakat besleyici maddeler vermek gerektir. 

koca 

Gıdai cevherlerin en mükemmelini havi olan 

Süt çocuklarında di§lerini muntazam çıkarmasına, kemiklerin ve adalelerin güzel neşvünema bulmasına hizmet eder • 

• • 
FOSFATI FALIYER 
Amerika, Avrupa ve bütün medeni dünyada Milyonlarca ailenin, çocuklarını büyüttükleri kuvvetli bir gıdadır. FOSFA TİN FALIYER kat'iyen bozulmaz, sıcak ve soğuk 

bütün iklimlerde muhafaza edilir. En nazlı yavrular bile FOSFATIN' den hoşlanır, onu severek ve isteyerek yerler, Çocuklarınıza üç aylıktan itibaren 4 yaşına kadar 
FOSFATIN F ALIYER vermek suretiyle esaslı bir gıda temin etmiş olursunuz. FOSFATIN F AL1YER ile yapılmış bir mahallebi, nefaset itibarile daima eşsiz ve emsalsiz 

lezzettedir. Bütün tanınmış eczane ve büyük bakkaliyemağazalarında elverişli fiatlarla satılmaktadır. 7021 

DİKKAT : Aileler, çocuklarını kemik hastahklar1ndan F O S F AT İ N F A L İ Y E R ile korurlar. 

5 dakil(cı Evvf!I .•• 

Bir Grı n almadan evvel 

. . 

Gayıp gözlük 
Sarı kemikten kenarlı gözlü

ğümü Yenişehir' de kaybettim. 
Getiren mükafatlandırılacaktır. 

Yenişehir, Yüksel Caddesi 33 
282 

•ımıı.tı11xıxı1xmnrı1u1mrrını.rrnnrın1um.11.rı1111xm.mx1n1Iarım .u . .u • 
Evlerinizi dayanıkh ve modern 

MOBİLYALARLA süslemek 
. . Y 1 L M A Z b.1 v ~ .h 1 t • • 
ıstıyorsanız mo ı ya magazasına ugramayı ı ma e meyın 

DiKKAT: Adliye karşısındaki Y 1 L M A Z mobilya mağa
zası Belediye sırasında yeni binasına nal.detmiştir. Ti: 2600 
merkezi lzmir. 166 

•Millfl1i1UT.m:m.tri.\!1!11.\TLU1.\Tl.ll1!T1!l1U1.ll1.ll1.Mli1.0ltill1 

Afiş müsabakası 

1939 İzmir enternasyonal fuarı afi
si müsabakaya konmuştur. Taslaklar 
27 X 38 ebadında mukavva üzerine 
yapılacak arkasında sahibinin isim ve 
adresi yazılı olarak komite riyasetine 

Yüksek mühendis aranıyor 
Istırabın ve ağrının en :şid· 

dctlisini er. olay, en çabuk ve 
en ucuz g ırmenin çaresi bir 
kaşe GRH J almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

;, 5 ciqldkQ 5 onro . .. ··" ------------- gönderilecektir. Nümunelei hakkında 

Bir belediye başmühendisliği için 300 lira aylık ücretle 
yiik&ek mühendis aranıyor. isteklilerin vesikalarının Türk Yük 
Mühendisleri Birliğinin Ankara merkezine göndermeleri. 

271 Birlik Reisliğ. 
Aldıktan beş dakika sonra 

U UZ - TESİRLİ - ZARARSIZ 

lcc b nda günde 3 kaşe alınabilir . ismine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 7008 

Bu Hakikati Herkes 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6282 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevı ANKARA 

Matbaa Miidüriı: Ali Rıza BASKAN 

Bilmeli 
Grip, nezle enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 

kan ve d nnan haplarile sigortalaymız. 
BIOC .. FNINE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunma:;:: 

bir dev dır. 

BIOC E NiNE· daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gdP.cek 
her türlu rnikr~pları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adeleleri sağlamlaştırır, 
zekayı yukseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOCaENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden 
mütees. ır olmazlar. Çünkü vıicüdu her zaman genç ve dinç bulundurarak ahri1:len gelecek 
her mil< roba galebe çaldırır. v~ bu saycd~ müthiş akıbetlerle neticele~e~ ~·~ .. nezle, enflo
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak ıçın. buyukler . sabah, 
öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstUn çocuklar yalnız sa~ah,. a~şam bırer üiOGENINE 
almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar hır mıslı arttırılmalıdır. Her ecza. 
nede bulunur. 7026 

1 mart 939 saat 16.30 da karar veri
lecek 1 inci gelene 100, ikinciye 50 
lira mükafat verilecek, taslaklar 1939 
İzmir enternasyonal fuarı 20 ağustos· 
20 eylül ibarderi bulunacaktır. 

(243/257) 10301 

Satthk hayvan derisi 
Harita Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtasında ölen bir baş 
hayvanın derisi pazarlıkla satılacak
tır. 

2 - Pazarlık 27. ı. 939 cuma günü 
saat 10 da Cebecide harta Gn. Drk. 
Sa. Al. Ko. da yapılacağından taliple
rin müracaatları. (299) 10312 

270910 No.: 

ODEON 
Yeni Çıkan Lüks Plaklar 

MÜNiR NURETTiN SELÇUK 
Suzidilara semai - ABUTABİLE BU 

Beste: Merhum 3 üncü Ser 
Uşak· şarkı - GÜLİZARA NAZAR kıld 

Merhum Şevki Bey 

Emsalsiz olan bu ptakı her halde dinleyiniz ve alınız. Kolleksi 
nunuza mühim bir plak ilave etmiş olacaksınız. 7041 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yeni SİNEMALAR Sus 
BU GÜN BU GECE 

1LK BAHAR GECELERİ 

Baş Rollerde 
Marika Rokk - Victor Staal 

Eglenceli bir mevzuu .. 
Nehs müzıklerı.. 

Muhteşem dekorlariyle .• 

-- Baştan başa gençlik ve güzellik filmi ---- İlaveten : PARAMUNT JURNAL ---== SEANSLAR = 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece : 21 de --

Halk 
BU GÜN BU GECE 

~ahane bir eser 

UÇAN DONANMA 
Baş Rollerde 

Wendy Barrie - Ray Milland 
Aşki ve hissi mevzuu ve çok heyecanlı 

sahneleriyle mükemmel bir salon 
ve macera filmidir 

SEANSLAR 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de 

UCUZ HALK MATlNESt 12.15 DE 
s u z ı 

BUGÜN GÜNDÜZ 14 Matinelerin 
itibaren 

FAKİR TALEBE 

Baş Rollerde 
Marika Rokk - Carola Höhn 

N elis müziklerle siıslı.i zevk ve ne 
saçan muhteşem bır operet 

SEANSLAR 
14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

UCUZ HALK MATiNESİ 12 O 
Son defa olmak ıızere 

PAMUK PREi..ıSL-> ve 7 CÜ 
Tclrlon : 3589 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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1 ra yo arı ile dinleyiniz••• Ankara Adliye sarayı yanı Gença 
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