
Cumartesi 

2 
NiSAN 

1 9 3 8 -5 KURUŞ 

Ulus Bamnevi 
Çankm caddesi Ankara -Telgraf: Ulua ·Ankara -TELEFON 

Basmuharrlr 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı iıleri 1062-1063 
ldare mildürUiğU 1061 
Atölye 1064 A -C 1 M .1 :z;. .. AN O 1 M 1 % C> 1 R. 

,,,-. 

~EHİR /~ 
• . 
' 

914/938 ~~~!~~tl~~~~~kaknj 1 

10/4/938 Harbiye - Muhafız 
17/4/938 Pazar First Vicnna - Ankara 

muhtcliti. · 

Avusturyadaki fazla alman · kıtaları geri alınıyor 
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ekoslov 

Çek cukerleri bir selam resminde 

Borsa 
Ankarada 

Ya.zan: Sa 

ya İçin endişe yok mu? 
Fakat ingiliz gazeteleri gene çok 

heyecanll haberler neşrediyorlar 
.,, .. .... • ' , t t t t' 

(ekoslovak nazileri 
P·ragda bir komplo 
hazırllyorlarmış ! 

Londra.ı 1 CA.A.) - Öğrenildiğine 
göre 11 martta Avusturyaya gönderil
miş olan mühim miktardaki alman kıta
atı Almanyaya avdet etmektedir. Al
manya, Avusturyada ancak iki fırka 
bulunduracaktır. Bu fırkaların biri zırh 
hdır. Bundan başka bir de sahra top~u 
livas• bulunacakt:r. 

Almanyanın bir kararla normal 
rejimi yeniden tesis etmesi r.iyasi mah • 
fillerde enternasyonal gerginliğin iza
lesi için bir unsur telakki edilmektedir. 

Avu&turyanın dahili vaziyetinin 
muhik göstermediği hakiki bir işgal or
dusun4n bu memlekette bulundurulma
sı keyfiyeti, Çekoslovakyaya karşı ceb-. 
rı bir teşebbüste bulunulacağı zehabını 
dogurmuştu. Avustul'}'8.daki krtaların 

geri alınması, söylendiğine göre, bu ih-

Maliye Vekili Bay Fuad Ağralı Bor•a'daki törende 
c . 

Ankara Borsası.~:. 
ıı. 

törenle açlld~~~~ı.l 
8. ıtlerin 
ll 

Maliye Vekili kısa bir nutuk sö,eı:ıakta-
• 1 bir 

ve borsada muamelelere başla' :~~ 
Ankara menkul kıymetler ve kambiyo borsası dün saa\~ 

Maliye Vekilimiz Bay Fuad Ağrah tarafından açılmıttı~ 
nasebetle şimdilik borsa için hazırlanan kooperatif kar 
eski Sümer Bank binasında bir tören yapılmıştır. nı 

(Sonu 5. fociıi 
p 

köY, 

, 
• Hükümet, menkul kıymetler (esham 

ve tahvilat) ve kambiyo borsaları ka· 
nununun verdiği salahiyete istıinad e· 
derck Ankarada, 1 nisan 1938 tarihin· 
de bir (menkul kıimetler ve kambiyo 
borsası) açılmasına, lstanbulda bulu· 
nan menkul kıymetler ve kambiyo bor
aasının da; l nisan 1938 tarıhindcn ıti· 
baren kapatılmasına dair 19.1.1938 ta· 
rihinde bir kararname nc9retmişti. 
Dün bu kararnamenin hükmü tatbik 

• sahasına girmiş ve Maliye vekilimiz 
Fuad Ağralı tarafından, An.karada, ye· 
ni menkul kıymetler ve kambiyo bor· 
.ası, bir nutukla, açılmıştır. İstanbul
daki borsa ise dünden itibaren faaliye· 
tini tatil eylcmi§tir. 

Pragdan umumi bir görünüı (Sonu 5. inci sayfada) 
tll 
t
el 

Maliye Vekilimizin bu vesile ile 
ıöylediğini işaret ettiğimiz nutukta, 
bu teşebbüsün sebebi kısa, fakat veciz 
bir tarzda izah edilmiştir. 

An.karada yeni bir (menkul kıymet· 
ler ve kambiyo borsası) açılmasındaki 
ı.ebepleri, bu nutka göre, bilhassa iki 
milhim noktada toplayabiliriz: 

1 - Cumhuriyet reji.nıi, bütün işlerin 
yekdiğeriyle olan alaka ve iııtibaında
ki ahengi temin etmek için, cumhuri· 
yet merkezini tcşkilatlandırmaktadır. 
Devlet teşkilatına dahil bütün mÜC$SC· 

se 1l)Crkezlerinin Ankarada toplan
ması, uıühim mali müesseselerin de 
.zamanlc. hükümct merkezinde ku· 
r~ımaıaru~ te:nin etmiştir. Mü -
hım malı TOUesseselerin Ankara • 
da toplanın.ası eh, bu mücaseselerle çok 
ııkı alakası ve m"'lascbet4 olan. men· 
kul kıymetler ve ka:ı~iyo borsal>ının 
Ankarada kurulmasına lmil olmuştur. 

Menkul kıymetler ve ~iyo bor
aalarında yapılan muameleler 'te bun· 
ların mcnıieketin mali ve iktısadi bün· 
yesi Uzerinde icra eylediği tesirler teı. 
kik edilince; hükümet merkezinde bir 
borsa tesis edilmesi lüzum ve ihtiyacı 
kendiliğinden ortaya çıkar. Men
kul kıymetler ve kambiyo borsa
sı; aınıne müesseseleri, mali mü
esseseler ve şirketlere aid esham 
ve tahvilat ile borsada kotc edi
len ecnebi esham ve tahvilat kıymetle
rinin takarrür ve aynı zamanda kam
biyo muamelelerinin cereyan ettiği 
yerdir. Bu ınuaınelelerin icra yeri o
lan borsanın, bu muamelelerle bittabi 
çok stlu alakası bulunan mühim mües
sc e merkezlerinin yanı bqında bu
lunmasında zaruret vardır. Bu itibarla 
hilkümetin mali ve. iktısadi işlerimize 
mUessir bir tcşelckülü hükiitnet merke· 
zinde tesis euneği gerek ihtiyaç ve gc· 
rek teşkilat bakımrndalJ isWılesi ka· 
dar tabii bir şey olanıaz. Nitekim bü
tün dünya memleketlerinde de bon;a
lar hükümet merkezlerinin bulunduğu 
yerlerde tesis edilmiştir. 

2. Hükilmet milli paranın fili istik· 
rarını muhafazaya ve ku,,,..ctlendirme· 
ğe programının baJtnda >'er vermiştir. 

Hükümct, bonıalann ınıuı paranın 
(Sonu S. inç/ ıayf ada). 

1 ngiltere - 1 talya 
....... .,, t .,, .. 

Görüşmeler 
ilerledi 

Anlaşmanın yazılmasına 

başlandığı söyleniyor 

Zorluklar. kalkll 
Akdenizde karşılıklı 

menfaatler işinde 
bir itilaf elde edildi 
Londra, 1 (A.A.) - İngiliz· italyan 

anlaşmasının imza edilmek üzere ol· 
duğu hakkındaki şayialar iyi mal\ımat 
alan ingiliz mahfillerinde mevsimsiz 
telakki edilmektedir. Bununla bcra· 
ber, görü~eler müsait bir surette de
vam etmektedir ve iki üç hafta içinde 
anlaşmanın akdi mümkün görülmek-

(Sonu J. üncü sayfada) 

FRANSA 

Guadala.Jara • 

OIOl'O.'<l..,30 
' ' ' 1 1 • 

F rankocuların dünkü taarruz istikametlerini gösterir harta 

Leridamn dıı mahallelerinde 
ilk evler iıgal edildi 

Hükümetçiler mukavemet ediyor 
Saragos, 1 (A.A.) - Franko kuvvetleri bu sabah Lerida'ya ya

rım millik bir mesafeye kadar yaklaşmı§ bulunmakta idiler. 

SaragOtSsa, 1 (A.A.) - Franko kuv-r--------·-----
vetleri tarafından hemen hemen tama· 
rniyle muhasara edilmiş bulunan Leri
danın her an zabtı bekleniyor. Maaına
fih hükümetçiler dehşetli bir mukave
met göstermekte ev tank, ağır topçu 
ve mühim hava kuvvetleri kullanmak
tadır. Şehir bi~k kuvvetli ıiperlerle 
müdafaa edilmektedir. Frankocular 
siperleri birer birer zaptetmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. HükUmetçile
rin Barazad gölü bendlerini yıkarak 
ıehri muhasara etmekte olan Franko 
kuvvetlerinin arka ile muvasalasını 

keamek teşebbüsleri akim kalmıştır. 
Hükilmetçl fırka kumandanlarından 

birine gelen bir emrin aureti ele gc:s
miştir~ Bıı emirde diyw kl.ı 

m lomı J.1no1 say_la'1a ~ 

Baıvekilimizln kabul 
eHlğl ılyaretler 

Başvekil B. Celal Bayar, dün saat 16 
dan sonra Başvekillik binasında Çe
koslovakya hükümetinin yeni Ankara 
elçisi B. ·Robcrt Sayçer'i, evelki gün 
şehrimize gelen, osmanlı bankası Lon· 
dra umumi komitesi erkanından Vi
kont IGoşen'le Osmanlı bankası direk
törünü, Amerika el~iliği ataşekom

mcrsiyali B. Gillespi'yi, Hatay konso
lo&umuz B. Firuz Kesim'i ayın ayrı ka
bul ederek kendileriyle görUflDÜıler· 
df1t 

ı ac 

,anarak. 
metlit

deceiini 
:azanınıt· 

!§ 

ii 

Borsa'nın açılı§ töreninden bir g.örüni~ 
ört aza ... 

---------------------l!:uarız parti· 

Mısırda 
>Jplerinin hl· 

• l"\k\an yukarı seç l 1 H.izar etmekle 
;!emiyorlar~~· 

•hüteadıdid mu· 

Yukarı Mısırda h • .:me evelkilc~• l.f.: ce~yan ctınıt 

taraftarları kazr~u.; ıoplan~• 
lcfonla) -. Şe~ır 

ı devresinın ılk 

S r.n "b t 

Ç • • • • • d k Büdceyi tasvı e • e 1 m yuzun en avga .ıatnaıne5inin ınüza· 
kişi öldü bir kaç kişi y;~; ~a~:~a::c:!~: 

· }{asap kabul ettı. 
Kahire, 1 (A.A.) - Yukarı Mısır'da tetrii .e d k' hükümler, ye· 

celeri, Veft aleyhtarı hükümet koalisyonumtınd·~m'ek üze~ encü· 
.. kt d" ı e ı gosterme e ır. 

Veft liderleri ayan reisi Baasiyuni ve Naha __ _ 
maliye nazırı olan Makrami Übeyd pa§a ka: 1 ulunan iki kulak 

o'.. Dün A· 
Umuıni nış c~cfonla) - . "k\ 

1 ciler şiınd~· önce unu bildirdiğ~ 1 

kazanrnışı!f ak ve b~i •e talebclcrı ~
.. !· " · tb"kat ı· sırda hilk4nındaki roeı hır ta 1 •.•. 1 • • dü•urU • lik vu1'U butdU'u'lha deı~ .. ,.}a _ Y 

Muır. Kıralı Birinci F.arult 

dir. ·'"'..., -
fukar, JUısır'da yarı, re8rı· 1 

• •- s: netıceıcr ~ 

· }{8lıirt, ı (A.A.) - Yukarı Mı = 
yapılan lntihabattan alınan yarı .. 
neticelcrıe göre, hükümct taraf(O 
24, vefd partisi mebusları da 6 J ı 
luk tcaıanmışlardır. ·e 

;Rakibleri olmadığı halde rlt 
likJerİtıi koyan 21 kiti derhal' 
edilt11İ§lerdir. Buniardan on<
hillcÜtl\et taraftarı, altısı mü.it- '· 
bir tanesi de Vefd partisine 

C] tur. 
6!\ll\\.Ş~·ısluk için konulan El 

m•\ •l'\~~\Jtice11i henüz belli l 

l'~\.~:i \\O.t namzedlerinde 
~~ -er--e,nu S. inci sıyf a 
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iÇTEN, DISTAN 
• • • • • • • • .................................................................... ~ 

ôLCOMOZ 
Ill'llSll• metre oldu; 1354 demiyoruz. 1938 tarihini eöylüyoruz. Et
~n ölçülerimiz gibi İ§ ve zeki ölçülerimiz de kendi hududlan
chfı ile birlqmelidir. Medeniyet dünyaaı, hiç bir milleti ne ikb· 

oe kültür ve ne de teknikle kendi bqına bırakmıyor. Kendi yalı· 
kavrulmak istesek de tavamızm içinde batka yallar da olduju· 

,Orüyoruz. Otarşi, ramazanın son haftamıc:la itikafa çekilmek gibi 
fey oldu. Her cephesinde canlı ve uyamk bir cemiyet, bütün alemle 
ah yapmaya mecburdur. 

Her meslekte ve haptm her aahasmcla vazife almq veya ite hazır· 
If her türk. gaye olarak. milleti içinde tetekkül edecek kudret ve 
af fakiyetini millederaruı bir düzeye yükseltmek için çalqmalıcbr. 

büyük bir nıilli kıymet, derhal beynelmilel bir ~t olur. 
dıvanm app insanbğm mü§terek malı haline gelir. Türkler için 

"katen büyük olan iman, bütün insanlık için büyüktür. lıtiklal mü· 
eeinin iıade8i olan ve türk milleti için her balumclan mubddee 
· · varkkta bunun en zeval bulmaz miealini aörmek bahtiyar
ennedik nıi) 

Sanatmuz. filuiyatmuz, edebiyatmuz, iktıaaclt hayatımız 0 miDt ol· 
.. " c:leıken: 81U18tmuzm, fikriyatımızın, edebiyat ve iktuadt haya-

"'bize aöre ..• ,. cfeiil, ancak 0 Bizim r .... olmaanu iltemekteyiz. 
ÇeleW. ..,.. olur ... ele ..... cWliinl •• 

ıttmcıa tezyifli ve ala1lı iladeeini a1mıt olan 'Dize aörecilik" i ula 
•bnemeli)'iz. Cihan önüne çıkabilecek li:yabtte henüz adam ye-

9emif0 olan her ilim, eanat ve teknik tubemiz, be,nelmilel ol,un
ceye Jcadıar çahpsyı kendine pye bilmelidir. Büyük itlerin 

ı.ayük olUr. Milli kı,metlerimm tllkdiıde ölçtb,ıiiz beynelmilel-

[)~H!R: :~~A!,~ ~] 
BafWr.,.,,ızm ziyafetleri 
&fbabıı B. CeW Bayar, dün aık. 

pm ... ao.ao da Ankara Pal•ta h• 
auaf 0bf~ ziyafet vermişlerdir. Ziyafet. 
te bütün bakanlarımu: kordiploma
tik, mebuslardan, bir k:.UU ile bakan
lıklar ileri ıelenleri bulunmuştur. 
Zl7afeti bir lhre taklb etmlttlr. 

KulOblerde 
Galatasarayhlar gecesi 

Ankara Galatasaray Kulilbii Umu
m! K&tibllllndtn: 

4 nltan p&zart"1 ak,anıı Şehit Lo. 
kaıltaımda kurulması mukarrer Gala
tasaraylılar aofruı 25 nian pazartea.i 
akf&lnlna tehir cdilmittir. 

Halkevinde 

Hukuk hmini Yayma Kuru
munun konf ennsı 

Hukuk 11mini ;yayma kurumunun 
tertib ettiği seri kJC>nferanslardan bu
gilnldinii Eli.zls mebusu Fazıl Ahmed 
Aykaç verecekıtir. HalıkeviDde muay
yen uatinde verilecek olan bu konfe. 
ransın mevsuu parlamentolar rejimi
nin tekamülüdUr. Herıkes gelebilir. 

Kavga sonu temsili 
muvaffak oldu 

Ankara halkevi tem.il kıolunda11 
H...,. • Ali Yao.l Bedri Yıldırım'm yudıfı (Kavga ao• 

-------------------------- nu) adılı piyes dlln ıece Mat 8.30 da 

y aıdtmenleri dün qafıda 
ıulan mUzakere etıniflerdir: 

~ acümeninde • ~ . 
~ ft" kuluna ltylbuım m\bae 
~ m edilmiftir. 

~ \eüıneninde ı 
verilen arauhallerden 

~""' olanlar baklanda 
dant edilen ullhiyetli 
ınfkUkten IODJ'a "'1 anu-
ilanımftn' • 

Diln ıq. Anbrı radyosunda 
........ ~' .... Yel'ildi 

Hatkevinde muvaffakiyetle temsil o
lunmuftur. Halkevi amatörleri aldık· 
ları rolleri çok iyi ve akaatmadan oy
namıflar ve alkışlanmııtardır. Gerek 
dekor ve gerekse ı'ı.k tevziatında da 

Di1n akpm Ankara radyosunda ayrıca bir günlUk temin ediJ.mi,tlr. 
kıymetli bankacılarmuzdan B. Tur- Y annld koDSer 
tud AlfU, -uıuaaı elııaaomi ve ar- Yarın saat 11 de filarmoıdık orkes· 
tınna" mevzulu tntrelall bir konfe- traya bağlı salon orkeatraaı Ankara 
rana vermlıtlr. B. Turğud konferan- Halkevi müzik salonunda, Necip Af
~ bafka milletleritt inkilib tarihle. kın'm idareeinde bir konser verecek
rım kıs~-hatulatarak batlamıı, ve tir. Komer davetiyeled hallrevinden 
buıtl!1 biz&U1 ulutal da-dmıa haline verilmektedir. Pı»&ram tuıdur: 
gelmit olan yerli malı kullanma iti- Symphonie in H Moll : Fraıız Schu-
nin tarihin. muhtelif çajlarmda ıe- bort, 
çirdi.il ~ıhaleleri anlat!D.f9tır ve de- Lee&inD: Ant.on Rubinstein. 
miftir ki : Johanıı von Pari.a: Von A. Boiel-

,._ Bbim baflayıp ima bir s1111m1- dieu. · 
da bqardıiıma laJdl&blardan bas~ Petfıte auite d'orcheatcr: 'Georeea 
n, medeni mWetlercla bir sıotu lçln Bizet 
elin yetitilmeai lmkimız aayı\b bi- Prof eeör Şevket Azia Kansu' -
rer hayaldir.,, nun konf eranıı geri 

•ı&ea~ıerden ithal • Bundan ~\aın,. ~rli malı da. bırakıldı 
tall lııok Wmlrtbala Yhmm b ttırk milleti tarafından Halkevl müze ve .ergi ~nin tcr-

tendli. .tav:ramıızt. serilerek benimHmnlt ol- tip ettiil konferasıalardan. bugtln saat 

mensucat ctlmrBk cluiun tebarlb ettirmit " Ttlr.klye- 17.30 da verilecek olan, profes& Şev-..natm tudl· ır.t Am Kamunun konferansı profe· 
lan ~ mllAo de teı6iynlıün uıu..ı bir l- .arUn 1eyahate ~lkmlaı dolayıeiyle te· 
ınlplr. elet Plmlt oldutunu .a,ıemı.- bir edl.lmiftlr. 
~· tlr. 

- Toplantıya davet 
:• l&Jlball1e dlr ettikleri Uedqlpms Gle-
'9111 Juı== ~ ebemiyetle durduktan eonra B. Hukuk tlmini Yayma Kurumu 
\en "mtlf edil- .. vrlud Akbt Jlıonferwmı fU .asıer- Batkanltğmdan 

,.__ e btlrmittfı' 1 Kurumun aeııelik kurultayı 3 nilan 
•- Atatlrldln ,arattılı ba cennet 938 paaar gilnii (yarın) saat 11 de An.. 

kara HaMterinde toplanacaktır. Ku· 
__, .,qarmda, en '1dlslk lıılJ'l•rlmln b.- ._ 1 inin bulwımaJ · ı 
~ dar '"-lmls _ '8ml-' wfedlblli- rum .. 1 e er arı nca o u· 
maclde- -r ~ •ı• nur. 

rk: RUZNAME : 
_j;M~f~~· llyilauı "Devlet; itte bisb.,, ı - idare Myeti raporu, 

2 - Yıllüı: hnaR raporu 

I• llılı. ..ttllr .... _.. W a...&lld 3 - Uyelerin mlltaleaları, 
Dl11• \'ffll• 111•11 "91 ......... 4 - Yeni idare heyeti seçimi 

Lmit, 1 (A.A.) - hmtt civarmd• 
ki ..mm pltik siraatine elveritli 
olup olmadıjmı mahallinde tetkik et
mek bere airut velr.tletl çeltik mil· 
telıuaıelarmAlan B. Rahmi ile aihat 
nklJetl ııtma mlcadele mmam mil
fettlfl B. Rtlfti ,.ıırimbe ıelerek tet. 
kilderino baıflamlflardır. 

Yumurta nizamnamesi 
Bbnoml })llranlıjı tarafmdan yeni

den buırlanaD yumurta ihracatnun 
kontroluna dair olalı niunmıme ba
lranlar beyeıtince bba1 olumnuıtur. 
Ni__...me 15 nlund•n itibaren yil· 
rürltlie precekdr. 

l<AMUTAYDA 

Yeni iki kanun 
lekllf ı yaplldl 

Kanıutay, dün Tevffk Sılaym baş· 
kanlıimda toplaD&rak Letonya ile ti
caret IDU&bedeaini tu<Mık c-1ftir. 
Mec.Ua pazartesi gi1ııil toplanacaktır. 

ile• Jcanan ıeldl# 
Diyarbakır aaylavı general Kazım 

Sevüktekin ile Er.zuruın aaylavı Şükrü 
K.osaJc meclise i.ki kanun teklif ctmit· 
lentir. Birinci teklif "Son tetkik ~.r· 
cii encümeni nin ıarı ile ukerlerın 
ldart dav&la~n gene askerlere &ördil
rülmeai eaaama göre yeni bir heye.ti~ 
tqkilhıi latemişlerdir. Kanun teklıfı
nin metni şudur: 

"Madde 1 _ Subaylarla ukert me-
murların terfi. tebdil, nakil, tayin, te
kaütlük hakkındaki şikayetlerini tet
ki.k etaıek ve mukarrerat itti.hu eyle
mek üzere Türkiye Büyük Millet 
Mecliaince ınüntohap yübek kuman
da heyetine mensup üç generalden ve 
aakeri teınyb ıııüddei umumislyle bir 
aakerl blldıınden mtiteftıkkil olmak ü
zere ukerl ıomyis mahkemeai nezdin
de bir mahkeme tepil edilmiştir. 

:Madde 2 - Bu mahkeme idari dava
lar hakkındaki uaulU muhakemeye ta
bidir. 

Madde 3- Bu mahkemenin verece
li kararlar katidir. 

Madde 4 - 2515 numaralı kanun or
tadan kaldırılmıftır. 

Madde 5 - Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Madde 6 - Bu kanunun icrasına 
Milli müdafaa vekili memurdur.,, 

İkinci kanun teklifi havacı ve deni
ultıcı ıubayların zamlarından vergi 
kesilmemeei hakkmdadır • .Elbabı mu
cibe liyihaaında deniyor ki: 

"Milletler istiklallerini korumak ve 
menfaatlerini muhafaza etmek için 
büyük maaraflrala elde tuttukları ai
ıah kuvvetini her an arttırmakta ve bu
nun te.irini ziyadelettirmek için ilmi 
tetebbularla elde ettikleri ııetayicin 
gene bUyUk muraflarla yenile9tirdi.k· 
leri &örillmektedir. 

Bütün dünya orduları gibi Tilrldye 
cumhuriyeti hWdlmeti de blıfkalarının 
ihtirautma lrarfı koymak ve eulıhu l· 
dame w m\lbafua etmek için Cumhu· 
riyet ordaaunu yeni silahlarla teaUh 
etmede " bil ılıllıblan kulltınecak va
tand•pn yetlttirmek için blr çok fe
daklrlık ihtiyar" bmılarm p.yret ve 
kıonunlarla da maddi menfalder temin 
etmektedir. 

Bu cOmleden olarak yO.beklere up• 
rak hareketler icra eden modem ai
libları kullanan amali milliyenin hu
sulüne çalışan hava kuvvetlerine men
sup olanlarla denizin en derinliğine 

inerek vazife görenlere 2047 ve 1.142 

numaralı kanunlarla verilen UÇUf ve 
tabtelbaıhird Amlarının 1890, 1980 ve 
2395, 2882 numaralı kanun h.ilıkUmle

rinden latt.auı hem bu itlere talibi 
tıefVi.k edu ye hem de mU:fkUl ftSife
leri g&receklerin madd1 manevi kvne· 
tini tuyld oder mahi~ oldup dil
fUnıceeiyle bu kanun teklif edllmittir." 

Malllfııgldlnün ıY bini~ 
Kuhaf ız GUoUnün 3 • nisan - 938 

puar pnil Av Biniti tut 10 da eski 
kotu yerinden ba§lıyacaktır. 

At sever arbdaflarmusm tam aa.. 
atinde toplanma yerinde bulunmala
rmı rica ederiz • - Atlı. 

2-4. 1938 

SENİRDEN RÔPORTAJLAR 

Ankara Borsası 
nasıl açıldı? 

Bir zil çaldı.. 
Keakin, kısa, sert bir zil ... Ve, içine 

tllrlll tllrlıll tondan ses dolduruhnu! 
bir balon patladı : Eski Sümer bank 
yeni Ankara borsa binası, kurulalı~ 
beri görmcdiii bir sea tufanı ara.mda 
çm çm çınlıyor. Kulaklarmıız ne bu 
kadar yükaek perdeden BHt; ' ne bu 
kadar karışık rakam ve isim haykırı
şına. alışmıştır. Sokaktan geçenler bi
le bır an durup bu ne için avaz avaz 
bafırdıfı anlqılamıyan 1e41e kulak 
kabartıyor. 

Artık her gün, uat 10 ile 12 arası 
ve öfledaı sonra 14 ile 16 aruı, bura· 
dan geçenler, bu ıealeri duyacaklar· 
dır: Ankara borauı, dünden beri ça
Iııınaya bqladı-

Şu borsa, bize neler hatırlatır? •• 
Neteler, kederler, kuançlar, kayıplar, 
insan ibtiruının ve heyecanının ph
landığı bu 18.lonc:la ıeçid remıi yapar· 
lardı. Mazi aiıuı kullanıyorus. Bu 
batmalar, çıkmalu, hava oyunları, 
büyilk aervetlerin eriyiti veya bir an
da yüz binler llıhlıbi olmak, borsanın 
yakm umanlara kadar en tabii hidiae. 
leri idi. Sözil, hemen, benim bu gil· 
rültUyU hayretle dinledifimi ıören 
eski bir borsacıya bırakıyorum: 

.. _ Dünya h&dileleri, ne hariciye· 
lerin kılı kırk yaran tedldlı:leri, ne de 
daha çok göriln@fe ıöre hüküm veren 
halk yıtınlarııwı dimaiında yerini 
bulmamıılı:en borsacı onun cebindeki 
tahvilin cinsine &öre bir tefairini ya
par ve bu tefsir, onca o kadar kadclir 
ki, kendi teşhisini bütün realitelerin 
üstünde tutar. Elinde hala Avusturya 
Macaristan imparatorluğunun eaha· 
ınını aaklıyacak kadar sabırlı ve ümid
li olanlar vardır. 

Siz gazeteciler, ajana haberlerini 
merakla bekleniniz. Fakat bir borsacı 
.kadar değil... Borsacı, bilhuaa Parla, 
Londra, Berlin &ibi yerlerden ıelen 
haberlere kartı idealist bir ıı-rtici ala
mı &öaterir. Onun menaub olduğu 
parti, malik olduğu esham ve tahvil· 
dir. Siyaat bir kanaat sahibi olmak, 
serbest borsacılığın erk&nmdan aayıl
mu. 

Geçmlt unelerln boraacılarmdan 
bahaettiflmi bir daha tekrarhyaymı. 
Onlar, bir kabine dUpneıi, bir· harb 
huırlıiı, bir lattkru, bir bUyilk kon • 
soraiyomun iflhı haberini telsiz ka· 
dar aüratle alulardı. O zaman borsa
nın hali görülecek bir 90ydl. Biat uat 

evel kasalarda altın değerine saklanan 
tahviller, bir ilk mekteb talebesinin 
karlama defterinden kopartılmıı ki -
ğıd parçalarına dönerdi. Bizde, okka 
ile satılan yalnız kitab değildir: Ben, 
önüne, klğıd boyunca aıfır konmuı o
lan majlQb devletler paralrmm da 
kantara vurulduğunu hatırlarım. 

Ji'uiletli ve halı:aever bir vatandaş hiç 
bir saman bu eski borsanın baretini 
çekmiyecektir. Borsa, bizde devirler. 
le beraber yüriimliftU. Oemanlı boraa • 
ııııda devlet komiaerlifini, bir ya
bancı aile, tapulu bir miras hakkı gi -
bi, yarım asra yakm yapmııtır. Efor • 
ya, Fener paıtrikhaneainin, bir cua 
sisteminin adıdır ve osmanlı borsumı 
yarım ura yakm dUzgün it ıönne için 
bu ceza mfieyyideainden bqka vasıta
ya aahib olamamııtır. 

Borsanın yeni devreaini hep bera
ber tellmlıyalım." ... 

İsmini çok duyduğumuz ıu bonadı 

ne işler yapılır? EYftli borsanın ken
disine his bir dili var. Bu dil, konut
manm ıttnosudar. Mtlmkün olduğu 
kadar kıaltılmtfo formwlqtirilmi.f 
bir dil ... 

Şimdi, bu, çok zaman kafiyeli, sert 
ve kealk lisanın, bir sürü rakamlarla 
Icarıtık olarak, ufak bir daire arasına 
sıkışrnıı bir çok insanlar tarafından 
durmadan tekrarlandığını dütünü
nüz; hem de hançerenin bütün kuvve. 
tile bafırarak, el ipretlerl yaparak. 
kol 18.llayarak ve yumruk 11karak.-

Dtln bona açılınca, ilk muamele it
te bu dekor içinde oldu. Bona acenta· 
!arı, Ankara borauınm ilk mu.melesi· 
ni yapallf olmak için, ancak birbirle
rinin ve ll&kalıların anhyabileceli bu 
konuıma tekli ile, •ham ve tahville -
rini arttırmaya batladılar. Rakamlar 
arasında dolatan kelimeler durmadaıı 
tekrarlanıp duruyor. Yanwndald eaki 
borUıCıya 10rdum: 

•- Xıusum, bu Bon ne demektir 1 

•-Anadolu mflm•ll-taıhvil.. 
Boruda her eaham n tlbvllln huaual 
ve uzun tarafları kaldırılmıt tekıl 
vardır. Hep o kullanılır. ÇilnkU bura
da vahid, aut defli cWdkacbr.,. 

Gerek kambiyo ve nukud; ıerek ee
ham ve tahviltt kısımlarında, yübeJı:. 
çe iki kilraUye oturmuı olan iki ıenç 
memur, bu patırdı ve &41rillttı arumda 
bir aUrU not alıyorlar. 

Neler yazdıklarına merak ediyor 
ve bakıyorsunuz: Borsa, bir mezad 
yeri gibidir. Esham ve tahviller, art• 
tıranın Uzerinde kalınca, alıcı ''al
dım 1., aaıtıcı "sattım'" dediği .uman, 
derhal bu deftere kaydediliyor. 

"- Kimin kaybedip kimin kasandı
ğını anlar mısınız? 

"-Gününe göre 'V'e biraz dikkatle 
evet ı._ Çünkü bir ıün ftya daha evel
den kimin kaç kuruta neler aldıfını 
bildikten sonra kimin kazandığını ve
ya kaybettiğini anlamak kolaydır. Fa
kat bu kazanma veya kaybetme hiç bir 
teY ifade etmez ki ... Çünkii hiç bir it
te, batta rulet veya poker maaaında bi
le para sahibi olmakla olrmmak; bor
sa salonunda olduğu kadar yanyana 
buJtınmular •. _ 

H - Böyle birden sengin wya fa.. 
kir olanlara ald hatHilliruıız var mı
drrt., 

••- Pek çok, fakat pek yeıt\ delil.. 
Bilmem hatırlar mısınız? Beı altı ae
ne evel, borsada dııardan gelen habel'
lerin bir tefsir tarzı dolayıaile bat 
döndürücü inip çıkmalar olmuıtu. O 
zaman kazanma ve kaybetme yekGn
larının milyonu buldu&unu hatala
rım. 

- Fakat bonamız b8yte blyR 
in-it ft çıkıtlarm yeri değildir. Art* 
bütiln dövizler qağr yukarı buJ".cla 
muamele görmektedirler. Billıuu,. 
sttrlin, dolar, frank, mark ve aalre ri
bi.- Kambiyo ve nukudda apektllM
yon diye bir teY bahie mevzuu delil
dir. Meaell kar§ı tahtaya bakmıs: 

Görüyorsunuz ki sterlin, 625 - 628 
dir. Bu arada alınır ve satılır. Ftatlc 
bundln fulaya çıbmu. Eter çıkar 
aa, cumhuriyet merkez bankası, ler• 
hal piyasaya müdahale eder. x..at>iyo, 
acentanın kendi ıı..abma deJ:l ban· 
kalar heaabmaıdl'I'. Acenta, ~de alu. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
"Eebam ve tahvilit l>Öyle detll

dir. Orada mUtteri samına muamele 
yapılır. Öğleye ]l9dar orada, aıwen 
aoava burada ıııoıunele olur-.. 

~~çti 
...o;Jdiır bulutlu 
·~·~en 7 met. 

~--1 yüklü 
.l;d.c. • \ -t tit. Yurdda 

ıa Kocaeli b6lgeleriyle or
.1lunun flmal knımllJ'ı kapalı 

Clflı eliler b61pler4e ımıumi-
•tlu ptllliftir. 

l&t lçiadeld JAiıtlar~ bre 
._ ltıraktıklan su miktUı; An
U911, a..aac1a ı, Bır,ebtr, 
Ordtada 4. Zonpldakda t5, Jlo. 
Jd1ol..-ır. Diler b&ıgeler. 
..uctudadır. 
......... ııf"" al

....... .-....... ·uıtakıt1a ve ,i..._ 
. ....... ıs~rsta 
.• ,..... .. 1 ....... 
~WAdmP~ 11, 
t bmlr " Bodrıl.

S•lıaede at der\ce-

Nisan bahtı 
Dua merüz,, eO..llü kualiçesi 

aepml ı.v..ı ıJbi •da tanadı. Bıuı
dan yedi. •ki• .. ,,. laceaine kadar 
.Mmea bemea biti• ~...ıeler 111· 
suıa "'111d 6'fal laqnıJıla bh ya
lan Jarırır. bGtliıı o&rı.rııu .tu
dırmafı tıfrqn1-dı. lmııbul4a bir 
iatatilltJJı merülut 1 llİ--1• teı.. 
lon koaupalarıma arttığım da .ıa.. 
ablamqtz. Jlalttm 79 .. yls ,,,.. 
yalu alyleylp lrılifııusdaldııl alda
tırha çebn1*1a lfla hlli ol..., 
ibtJımll .,.,,,, : teWoa h ....... 
ra da qıtlltlaa kaldırır. 

Heab nlaıı balıfı açıırmaena 
moda oltlufrı aellel•nl•,, bea ile o .. 
.mu~ YQtlılım 1* 1.ıaııbrd , .. 
Stlte1"ad• lltl b,nıklıt ,.ı.. lanr
mqtım. Brıliluda mtzvalld oltlrıla• 
ma vn"""•rl/i: Çllılil Sııltamb
med hasmda bh ebram/a bh .,_ 
sar meydaaa fdtıfmı Ullatım 61-
rlacl ,_.. Loıtdrunı .,,, ,.,,, 
..-ı..ı DeyU Teleınl a bmıarı. 
bir ıta lull»rl an ftllllqa oiıir
larım, batla tal.Ultlyle, ulattık
tu .,.,.. ertnl ıt• d bir .... .,,old 
Jlırb'mpıı 

lldadd,,o.-n_. . ..,, .. 

ma.a olmak ;,ın miracaatta bulun
duğrına dairdi. Gaya drgtJn. diplo
.matıı:ı b• milracaıtı wuı edi/mlf 
n bodlalal lstanbal mlJltJai Ue o
perdr Bmlıı Be7 siyam «ıııJıler
dL Btı 791•• da A vrııpa 6fRtelerl 
deiJI, labt araba pwteler ba-
11U§lar, avallı bir Suriy• gauteal 
ba llJflaele,. dair bir makale bile ,...,...,. 

Bit teiım arhdqlnnmsıa. da1-
61111Mla,, .,.aia ba§b ıtJalerinl 
de l ai.aa aJJdıklan olmdla #Mra
ber .,..,,.,, Dk ,aaa p.te]erin 
•iı aolrı lauxlırımk .llMrah tavsa

DfftW• 
Dla,, lteklm. beriilae ıımsıpllk 

,apaMk,, pnı• buıı al4atmü iti-
7fHlnıd• oı.a bh da.truna aonlruıı: 

- B•ıla paooa d'avrU 7apmd 
IJiyftiad• mlailJ! 

.00.um ,.alerd: 
- Hqn_ d«l4 hıılm '''fi JH 

... Mil: • ,,.,.,,_ 1111 bıralcqonuıı, 

...,.,_, ~mtvl- r .. L 

Harb olmıyaoaklnlf t 
Ameribnm Lonclra sefiri B. 

Patrlc Kenedi: 
- Merak etmeyin, ne 938 de, ne 

de 939 da bvb obııuyacüm; hat
ti baıünkU DHil mnaml han ai
bi bir hm ıönniyecektir ı 

D..U,. bu hu.ueta babee bile 
ıiaitmel• hamr oldaimm söyle
mit-

Bana 80l'U'IUllZ, "..lirin ...... 
nr!" elerim. i.paayada harb ola
~; Çiade kan clöldilüJOI', A....., 
tmyacla -tlaa oWa. ~
yada liclet almaalan ltfi1dimete 
kafa tutGJOIWI l>anzia' Ye M• 
mel -..,.. çıılenelr için .... 
beldemektedirlv. 

Oltimatom, nota, prot..tıop top, 
tüfek, ~a hepsi •ar. Fakat 
... ,... ...... ilbı ,-. Zaten 
ilbh harb da, bir ~ defa yudı.......................... 
llİrlQ: ..... 

Ve, ıaliba, amerikalı diplomat 
ela ilbua bubı barb 1&J"Mm•k
taclır ı 

BorMJ Ankara' da! 

Dünden itibaren Ankaramız, 
borsaya ka"ftlflDUI bulanuJOI'. Bil
tün bankalarımızm, mali mü..-.: 
aelerimizin ID9lilezlerinia balun
dufu b.,.ehrimizde bonayı da 
açmak bir zaruretti. Ba ihtiyacı 

. ta4min etmek, ekonomi .,. finw -.amc1. zensin bir programla 
ite ıiriten Celll Bayar kabineai
Dİn bir bapnucbrı 

1 niaan 19381 boraaunm tarihin
de bir dönüm nolııtau olarak batırlı
yacaiız. 

Budaif mi? 

Bilmem, bilir mNİDİz 1 Biriaine ı 
- Şu adamı ıöriiyor mUUDua? 

Çok ınm.tliclirı iki bacaimdan 
hllıtuiu aibi bir eteii kalclınr, de
miıler. O da fG cevabı Tel'lldt: 

- O ela it mi 1 Etek de ona kal
dınrt 

Dün bir gazetede bir inarilia 
~ac.-inia liborMaY&lda bal 
yapmaia m"9afflık olmat- o
kayunca bu hikayeyi hatırlad-: 

_...__ itmi.d ...... ,.... 
......._ ..... _1-....,ı 

Ufak daVeJe artan, ebilen ıaa.. 
lar araıuida. birbirini ıuaturmak iater 
gibi J.e~ dalguı kealen acental• 
dudnadan bağırmakta devam ediyor • 
Jar: Bis bonıa dıtmdakiler gene pek 
bir §Cyler anlamıyoruz, fakat onlar 
birbirlerinin dilinden anlıyorlar ft 

memurlar boyuna not alıyor. 

Ancak uzun bir staj devresinden 
sonra it &örme hakkını ve melekulnl 
veren mesleklerden biri muhakkak 
borsacılıktır: Evvel! borsa dili öire • 
necekainiz, sonra bil.tün hldiaeler a
rasında borsayı allkalıyacak olanları 
ayıracaksınız. Ve saire ve saire ... 

Boraa, en iyi inkipf prtlarmı dev· 
let merkezinde bulacaktır. Bir •ra 
yakm bir zamandan beri, ·han kCSfele
rinde göçebe yapymı bora için cum
huriyet, baffebirde pzel bir bina ku· 
racaktır. Bu binanın yeri timdiden 
tcabit edilmipir. OlllWllı bankaaı ile 
ziraat banlraaı aramda yapılacak An
kara bona binası, cumhuriyetin hn 
eseri gibi. muhakkak ki örnek tarafla· 
rı bulunacaktır • 

Borsa; Ankara için yeni bir mUeue
sedir. Bu yenillie devlet merkezinde 
bir de mGkcmmellik vufı il&Yc edile· --
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[::::::::~:~:~::::!:~~~:~::·:::] 
Harb yakın mı? 

Gazetelerde her sin cht haberle.. 
ri okuyan kariin keneli kendinden 
IOl'dutu aaal ıudur ı 

- Acaba harb çıkacak nu? Harb 
ıöriinclüiü kadar ,.-.. 1111 ? 

Hatta bir çok kui'ler, .. haber
leri, ancak harbm yaılr.JD olup olma. 
dalını öfrenmek içia ok•lar. Ev
•eli tunu ha.tada tatmak l&allDdar 
ki artık harb, yamcla ola, uzakta 
olaa, baılamaaclaa enel ne zam.n 
~aeatı keetiril_..,_ bir hi.cliee 
mahi:retindeclir. MletaJrMI harb, 
haberaiz bqlıyacaktD"· Fakat en
ternasyonal m~l ...... harla 
yapabilecek olan d..tetlerin vazi. 
,etine bakılarak tahminde bulun
mak mGmldlncllr.. Hart. çakacak 
mı? diye mal .,....Juaca; alda ıelen 
diier bir sual ıudur: Hansi devlet. 
ler araunc:la ? 

Bqün A.,.,,.pa'da han J'apabl \.. 
lecek iki eephed•a biri Fraaaa .. 
Ru;ra, diieri de Alm•nya olabilir .. 
Böyle bir h .. • lalilterenia vaai. 
79ti mGph_. oldaia ribi, ltalyanm 
Taaiyeti de daha milphemclir. lnsil
terenin hareketi, Çeml>wlayn'in 
nutkundan da anlaıll11eatı iben, 
harbm çskq prtıarma "'- ukeri ha
nütm iakifalma bailı lıralu.ak. 

1J~US 

DÜNYA HA.BERLERİ 

Songhayı n cok 

yakınlarinda 

Mühim 
muharebeler 

oluyor! 
lanıhay, ı (A.A.) - Royter: Şan

ghayın 100 kilometre kadar yakınında 
mühim muharebeler cereyan ettitini 
bildirmektedir. Çin muntazam asker
leri burada i•nghay - Vuhu • Hançu 
mU.elleai içinde çeteler ile birlepit
lerdir. 

Çinliler, mücadeleyi 90D on pn J. 
~inde ianchaya 130 kilometre daha 
yaklaJtırdıklarını bildiriyorlar. 

Bitaraf yabancı bir menbadan alı
nan malUm&ta ıöre, aon hafta zarfın
da hergün Şanghay. en u elli japon 
yaralısı gelmittir. 

Frankocuların emrinde 
alman tayyareleri! 

ispanyada İngiliz gemisini bombardıman eden 

t H. Partisinin 
lertlb eHlll 

seri konferınslır 
ilk konferans bugün 
halkevinde veriliyor 
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tedir. 
Bul 

RonNın ..,. 
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IJııd 
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verme~ 

Akd 
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ileri 

Yeni 
yanme 
ee. bu 
rinde t 
mektup 

lncll 
meu1 
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An 
dakl i 
indirile 

Buv 
muına 
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ruyon 
Alrden 
balaa 
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Niha 
sözden 
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• bu tmaslerinden kendi de bilden 
lrktil. Bir amusunu ileri dop 

&yap 1raıtm. Dnam etti: 
Vıı.m:.n~·,. kendiniz cldi

edenem refakatlnise a1aNJe
IJlikdarda atrellçinfs de .... 
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Goha ........ 
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(1) Bum 
den o 

Mahkemelerde 

S1rma ile Şerife birlik olub 
Zelihayı döOmOşler 

altında oturamazdık 

Ankara ı 

Öğle neıriyab: 
ıuo Kan11k pille 

neerintı - 13.50 Pllk: Turk muaıiksı we 
balk earkılan - 14.15 Dahili ve harici ba. 
berler. 

Aqam nqriyab: 18.30 Pllk neırl· 
ntı - 18.45 Çocuklara Karaıoz (kuçük A
li) - 19.15 Türk musikisi ve halk prkıla
n (Servet Adnan ve arkadaıları) - 20.00 
Saat ayan Ye arabça neıriyat - 20.15 Türk • • • t • . k . k muailı:iai ve halk prkılan (Hikmet Rıza ve 

YQ evımızı amı r ettı rece tı • arkadaılan) - 21.00 H~ukl konuıma: A-
l ı 11 um Ruacan - 21.15 Studyo salon orkest-

şerife ile Sırma birlik olm .. •'-, erkek -ı-ı.. de, ıra. ,__ ... _.. ruı: 1 • Cari Roberc:ht: Kontraate. ı . . ..,_ •---s gKı....-ı &fll'u.a • B~e: Unıariac:her Tana No: 1. 3 • Jeaa 
Zelihayı ortaıarma almıtlar ft idclia- mif. Gılbert: İntemationale Suite - 22.00 it,. 

ya care erire çevire döYIDÜfler- ÖbGr llılllid Jılebmed otlu Mutafa Jam haberleri - 22.15 Yarınki proınım. 
Uç bdmm uç aça, bat bata -.. da. Zetihanm lllhidi olar*. panlan l&tanbul ı 

gaya tutupmaı, her halde mahallede .ayledi: 
epey kalabalık toplamıt olmalıdır. F• - Dnkmm özbeöz dayıaı olunım. Öğle neşriyab: 

12
.30 Pllkla tlbtc 

bt zablll: okununca öğrenildi ki, bu Kurbm bayramının ikinci gilnil ziya - maaildai - 12.50 Havadis - 13.05 Plikla 
b&di9eyi kUnae görememİf... Ç41nkü retlerine fitmittim. Zeliha bam dedi türk muaikisı - 13.30 Muhtelif pllk netri· 
Şerife ile Sırma dayak atmaya niyet· ki : ntı. 
lenince oda ltapıaını9DD aıkı kapamıı· Dayı bizim tavan delik; yafmur, Akpm n-riyab· 
!ardır. Daracü: oda içindeki karıtık kar yatınca nerede-. u.tümü.zde; ·~ • 18.30 Pllkla dam 

1 ı- muaikiai- 19.15 Konferans: Üniversite na-
lraıvıanın yıü.rek er ac•ı tafail&tını an- aoluk da ol.uyor. Nolur, babanm bay- mına doçent Mublia (Para meaeleleri) _ 
c:alc Zelihanın iatidaamdan ve mllbke - r:wna turayı tamir ediver. 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Necmettia 
medeki i.fadelerirıden öıı.renebiliyo- Benim elimd bö' ,_ f·-L ı k · Rıza ve arkadqlan tarafmdan türk masi-

• en Yn: U - te e 1f" kiıi ve halk prkılan - 20.45 Hava rapoca 
ler ıelir. - 20.48 Ömer Rıza tarafmdan arabça aö~ 

- Peki kızım, yolu göstıer de tmıir lev - 21.00 Vedia Rıza ve arkadatlan m
edivereyim, dedim. Beraberce kalktık. rafından türle musikisi ve halk pr 

(Saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA: l • 
Zeliha bana yol göateriyordu. Fakat Konzak: Potpurri Vi7enuvaz. 2 • Sıram.: 
bu Şerifelerin oduına ıelince, koma- Vayin vayib ~d ıezanlc. 3 - ~ikael: Pa . 
dılar ki çıkıp da bakal Ol dan ttirk. 4 • Stol.z. Merben der ınıend. 5 • 11 .. 

mı. aıt on ldela: Rakosı çardaı - 22.15 Ajana haber· 
M>nra olmuı. Ben kavıa odasında bu· leri - 22.30 Pllkla sololar, opera ve ope.o 
kınamadım. Öğrendiğime ıöre Sırma ret ~çalan - 22.50 • 23 Son haberler 
ile Şerife Zelihayı hem dövmüfler, erteaı dntin proıramı. 
hem de hakaret etmitlel-. Avrupa: 

Suçluların vekili, müdafaaeını fU OPERA vıı: OPERETLER: 15 Roma 
noktaya iıtinad ettiriyordu: 20 Köniısberı - 20.30 Lil, Parla Eyfel 

"- Davlcı, müvekltilelerimin irti- lesi - 20.45 Skotiı Recyonal - 21 M 
London - Re~onal. 

fak haklarına tecavüz etmek iatemif. ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN 
Onlar da mani olmutlar. Bu arada, ga- FONlK KONSERLER: 12 Koniıaberı 
yet tabii olarak küçük bir milnakqa 17.5 Stokbolm - 19.10 Bukreı - 19. 

geçmif. Wdiae de bundan ibarettir. ~~frJ:~em2:ur;'YP•iı - 20
•
50 Prai 

Dövme ve sövme ianadı.nı kati aurette ODA MUSİKİSİ: 18.10 Kolonya - 22. 
red ederim.,, Do7çlanzender. 

e-L-·t ... _ .. _m --cud delilleri La. SOLO KONSERLER!: ıs Stkobolm r.- u.YUI -.-... ua 15.20 Breslav - 11.30 Monte Ceneri 
kim iç.in müılbet bir kanaat belirtmeie 19.30 Strazburs. 
W i lmemi ti" B ··'"idl · NEPESLl SAZLAR (Marı "'· L): 15.~ ıe 1 • uı yeni,-.. enn Hambarı- 19 London. Recyonal -19.1 
dinlenmesi için muhakeme bqka bir Prankfurt, Kolonya. 
güne bırakıldı. ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 

15.20 ~önipberı - 18.30 Hamburı- 19.l 
-- Laypzıı - 20.35 Beromumter. · ı 

k 1 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Kolonya - 6.~ 

7 7 Alman iataa7onlan - 10.30 Hamburı - ı 
Ya a anan ka,.ak,.dar Alman istas7onlan - 7.10 Kolonya - 8.~ 
Geçen bir hafta içkıde aümrük mu- Alman istaa7onlan - 12.35 Prat - lS.1 

haf ua tefkilltı, yetmiı aeki.z kaçakçı Münib - 14 Stuttprt - 14.10 Kolo~ 
akı ...n. elli altı L!Jo •• n-.. n'- ı.-.ıı.ı, Laypziı - li.15 Berlin - 15 Stuttıart -1 

,.... ıu •-" .. ~• 15.20 Hambarı- 115 Alman iatas7onla;s 
ylrml altı kilo inhisar kaçalı, altı ki. 11 Bertin - 11.10 llünih - 18.30 p 
1o Jds n_ "ki fart - 19.10 Milnih - 19.45 Tulu _ 

H Y~ on 1 cram uyufturucu Frankfurt - 21.10 Brealav - 22.45 Köni
madde, yedi bin iiç y& alt:mq iki def berı - 24 Prankfart. 
ter aipra kilıdı. )'4b elU t!lrk lir•ı.. HALK MUSİKİSİ: 11.10 Stuttprt ...ı 
d6rt Uçakçı blrJınnı ele ı-irmlttir. ll.lO Bedin- 19.30 Stuttprt - 23.20 BO! 

-.. dasıette (li@D orkestrası). 

ltytılllıalı mıı•ma 
S DANS MUZtOt: 18.15 Lanziı - 19.I 
tuttprt - 21.20 Alman istas7onlan ;:.ı 

2.1.30 Stuttprt - 22 Floransa - 22.30 Befl 
hn, Hamburı, Stutprt, Praı - 23 KrakO 
vi, Lüksemburı. Paris, Roma, ltrubarı ...j 
23.30 London - Rec7onal - 2UO Dro,.t.ıt 
-%4 Milano. 

Konya belediye reisi geldi 
Konya belediye reiei B. Şevki 

ıun belediyeye aid ifler etrafında 
maslarda bulunmak üzere telır · 
gelmi,ıir. B. Şevki bu arada 
imar pllnı için belediyeler banku 
dan 90.000 lira almaktadır. 

Klltabya,1 (A.A.)-B~n yapı 
qaç bayramı çok parlak oldu. ti 
yın alaç ae~ainitı medeniyet d 
eldufunu tebariis ettiren kıym 

nutku ile bafbymı meruimi müte 
kale etrafında evvelce hazır 

yerlere halk tarafından 2600 qaç 
kilmittir. Alaç eevgwini yayma i 
de villyet, halka rehber olmll-tad 

Boris GoUçin'in tavaiyeei üzer 
manmtınn tefi olao. artimandrıt 
kentii'ye Preobrajemki'den hediye 
gönderildi. Boris Alebiyeviç, hı~ 
talebi için iki kere, bi.zat oraya ka 
gitti. General Zommer her ıün ı 
reami ve manevra yaptırıyordu. Top 
tıflarmdan saraym camları parçal 
yordu. Fakat Petro ondan M 
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Leridanın dıı mahallelerinde 
ilk evler iıgal edildi 

HükOmetçiler mukavemet ediyor 
( Btlf' ı. inci SG()l/ada ) 

.. Bulundutuınuz ıiperleri hiç bir ıu· 
retle tahliye etmiyeceğiz . ., 

tkinci bat kumandanına gelen ta· 
mimde de ıeri çekilen her kim oluna 
olıun atet edilıneei emrolunmaJrtadır. 

Lerida ifgal ediliyor 
Fraga, 1 (A.A:) - Franko kıtaatı aa

at 13.20 de Lerıda dlf mahallelerinin 
ilk evlerini ifg•l etmitlerdir. 

Baraelondaki ingUb ıeboaaı 
Londra, 1 (A.A.) - Baraelondaki 

ingiliz tebaalı tchri terke davet olun
muıtur. 

lıalyan kıtaları lerliyorlar 
Saragoe, 1 (A.A.) - Havaı ajanaı 

muhabirinden: Frankiıtlerin Arragon 
eyaletinde ve Gan~eza İ.ltikametinde
ki ileri hareketlen devam etmekte
dir. 

Alkaniz'in cnubu tarki.ainde italyan 
kıtaatı, Teetavin nehrini geçmi9lerdir 
•e Tore del Konte kaaabaaını .zaptede
rek da Val Derrobr'a yedi kilometre 
meaafeye gelmi§lerdir. 

cwnhuriyetçilerin Kaatellon eyale
ti bududlarındak~ mukavemeti art· 
11ıaktadır. 

E•irlerin mübadeleai 
Londra, 1 (A.A.) - lnıütere hü· 

kilmeti, Feld Marepı Sir Filip Şetvod· 
u.n nezareti altında iıpanyol eairlerinin 
milbadeleaine bqlıyabileceğini iimid 
etmektedir. 

tngiltere hüldimeti, etıirlerin nakli 
masrafını deruhte etmemekle beraber 
komiıyonun mau.rifini teaviye edecek· 
tir. 

l3panyadan kaçanlar 
LÜ§On, 1 (A.A.) - lapanyol milil

leri ile sivil mültecilerinin Venuk bo
pn tarikiyle muhaceretleri dün bütün 
pn devam etmittir • 

Fransız hududunu geçmiı olanlanıı 
mlktan Uç bin tahmin edilmektedir. 
Bunlann aruında otuz birinci fırkaya 
mcnıup bir livaya kumanda etmit olan 
bir hilkümet komiıeri bulunmaktadır. 

Bu zat, Havaı ajansı muhabirine a
pfıdald beyanatta bulunmuıtur: 

24 marttan beri gece gündüz muha
rebe ettik. Hileıka önünde ihtiyat kuv
•eti halinde bulunuyorduk. . MUteaki
ben çok mUhlm bir aeTkulcen noktam 
olan bir tepeyi mUdaf aa etmek Uzere ilk 
batta ıeçtik. O aırada bbe karp ital
yanlardan, fulılardan ve falanjistler
den mUrekkeb bir kuvvetin taarruzuna 
maruz kaldık. Yirmi dört saatten fazla 
bi nnüddet, tayyarelerin ve obUalerin 
bombalan altında kaldık. Fır.kamız& 

memub cilzide ild liva, hemen hemen 
tamamen mahvoldu. Erklnıharbiye, 
bize ricat emri verdi, çlinkil ihata edil
mek tehlikeeine maruz bulunuyorduk. 
Garba Baıtro'ya dofru çekildik. Çete 
muharebeleri yapmak üzere dağlara çe
kilmek niyetinde idik, fakat tamamiyle 
!hata edildik. Bizim için yapılacak fCY, 
Ja kendinül öldtlnnek veyahut hudu
ia apnü idL 

Milltecilerin ekaerili, haatanelere 
ı-tmlmıttır. 

Son dakika 
Saragoaa. 1 (A.A.) - Son dakika: 

-IUlliyetperverler Larida ve etrafın
da ve timalindeki mevzilerini ıılih 
etmiılerdir. Milliyetperver kıtaat bu.. 
&Un tehri ifllli te9ebbü1Unde bulun
IDamıflardır. 

J' aladeoble•i ifgal eınıif ler 
Burgoa, 1 (A.A.) - Alkanizden 

Teyc ileri hareketlerine devam eden 
lejyonerler, Tar~ vilayetinde mil· 
1aim bir merkez olan Valadeolesi it-
111 etmiflerdir. 

Almanyada 

Yahudi cemaatlar1 
aleyhinde tedbirler 

Derlin, 1 (A.A.) - Hana ajamı
llllı muhabiri bildiriyor: Bundan aonra 
dint yahudi cemaatleri, katollk ve prc>
teatan cemaatlerinin iatifade ettikleri 
baıtiyulan kaybedecekler ve aivil ce
l!dyetler gibi versiye tlbi tutulacaklar
dır. 

Yahudilere •fır bir darbe indir
~lrte olan bu emir, yahudi cemaatle
liııden buılannm ortadan kalkmaunı 
lllııcib olacaktır. 

Ankara Borsası 
törenle açlldı 
( s. l. inci Mqf oJtı ) 

Törende batta Maliye Vekili oldu· 
tu halde C. H. P. Genel Sekreterliği 
yardımcı Uyeai B. Münir Akkaya, Ma
liye Vekileti müatepn B. Cezmi Erçin 
Cumhuriyet Merkez Bankuı Genel Di· 
rektörU B. Kemal Zaim Sunel, Diğer 
banka direktörleriyle idare meclialeri 
azilan, Maliye Veklleti ileri gelenle
ri, belediye reiı muavin ve yerli yaban
cı matbuat milmeMilleri bulunmutlar • 
dır. 

Binada, bonanm çalıpbUmesi için 
bazı tadiller yapılmıttı. Eeham ve tah· 
villt kısmiyle kambiyo ve nUkud Ju• 
mmm muamele mahallerine, birer kor
deli konulmuttu. Maliye Veldlimiz, 
Ankara borauını açarken ıunlan söy • 
ledi: 

- Cumhuriyet hQldimetinin rasyo
nel çalışmaya verdiği ehemiyetin le. 
yizli neticelerinden birisine daha bu • 
gün burada Jabid oluyoruz. 

Filhakika rejimimiz, batan iılerin 
yekdiğerile olan alil• ve irtibatını 
l.henlcdar bir surette tanzim ve idare 
için cumhuriyet merkezinin ona göre, 
te~kili.tlandırılmasını l.mir bulunmak
tadır. 

lıte bu ıazum ve ururetle mali 
müesseselerimiz burada toplanmıı ve 
bunun neticesinde de mail transaksi • 
yon/ar vasat tesbetmiftir. 

Milli paranın fiil istikrarının ma
bafan ve talcviyesi programının ba· 
ıınd• yer vermiı olan bükilmet, ~rsa· 
nın bu sabadaki rolüna naurı ıtıbara 
alarak Anbrada bir bmbiyo borsası· 
nın açılması lüzumunu takdir et~ı 
ve bu kararım bugün tahalluk etfır· 
miıtit. 

Ankara kambiyo borsasını ıçarlcen 
bu mühim müessesenin memleketimi• 
ilctisadiyatı için bayırlı ve verimli ol· 
masını dilerim.,, 

Maliye Vekilimizden tonra. borsa 
idare meclisi reiıi B. Ferid Ferhad De· 
mirtq, yeni borsanın açılııırun borsa • 
lılarda uyandırdığı 9ükranı anlattı. 
Borsanın ehemiyetini belirtti. Hülril· 
met tedbirlerinin bu müeueacyi en kı· 
aa bir nmanda modernize edeceğini 
izah etti ve "- Yeni bonamıada mem
leket iktiudiyatının inkitafuıa. ttirk 
krediainin yU.kaelmeaine bizler de ~ 
rulmak bilmez bir ıurette çahfacap." 
dedi. 

Bundan sonra Maliye Vekilimiz n
veıa nUkud ve sonra da menkul kıymet· 
ler muamelelerine aid kıaımlann korde
lllanm muvaffakiyet temenniaiyle ke1-
mi1tir. Bu 11rada çalman zil ile eaham 
ve tahviller üzerinde ilk satıtlara bq
lammttır. 

tık ı,, birinci tertib tilrk borcu Uze
rinden ytpılmı9tır. Bu tertipten 19.50 
den 20 tane aatıl1DJ1tır. DUn borsadaki 
diğer muameleler ıunlardır: Anadolu 
müme11il aenedi 70 tane 40.50 den. ı. 
Bankur 50 tane 10.80 den; lı Bankası 
50 tane 11 den; Merkez banka11 10 ta· 
ne 98.SO den. 

Törenden ıonra davetliler hazırla· 
nan büfede ağırlanmıtlardır. 

Meninde kl(ıkcıhk olduiı 

bHdlrilen hidisenln mahiyeti 
30 mart tarihli sayımızda bir lıtan

bul gueteeinden naklen Menin gilm· 
rük muhafua te9kilitının bir kaçak
çılak ,ebekni ketfettiğini ve alikalı· 
ların mahkemeye verildiklerini yaz· 
mıftı.k. 
Alikalı reami makamlardan aldığı· 

mız mal'1ma.ta göre, meaele, henüz tah· 
kikat aafbaaındadır .Dün, telefonla 
malOmatına müracaat etti&imiz Mer
ıin valili B. Rülmet;tin Nuuhoğlu, bu 
meeclıe hakkında vaki olan bir ihbar 
üzerine tahkikat açıldığını ve cvrakm 
henüz müddei umumilikte olup hiçbir 
tevkif yapılmadıiuu IÖylemiıtir. Di
ğer taraf tan, maelede ilmi ıeçen Bay 
Ottavyo BrafrOpli •e Mutafa Erdis
ten aldıiımız iki teleraf ta. b&dt.enin 
p.hıalariyle hiç bir alikaaı olmadığı 
turih edilmektedirler. B. Ottavyo, me
eelıenin bir vekiletimizle bir yabancı 
firma arumdald anlapnaya cöre alı
nan malzemenin bedeli mmbilinde 
memleket içinden •tm alman malla
rın ihracmdan doğan bir anlapnazbk
tan ibaret olduğu YC bu itte yalnız pa
ra tediyeaiyle tevıkil edilmit olan mü
eueaenin babasına aid olup kendielylc 
hiç bir allkaaı olmadığı bildirilmekte; 
ihraç edilen mallarm hafftD bonauı
ca rayiç bedelleri tbcrinden beyanna-

ULUS 

Avusturyadaki 
alman kıtaları 

(Bap 1. inci u.yfada) 

timalin fimdilik mevcut olmadıfnu 
ıöetermektedir. 

Siyui mahfillerde umumi surette 
aannedildiğine göre, Franaa hükiimeti 
tarafından ilk günden beri ittihaz edi
len azimli hareket ile bu hareketi teyid 
eden Çemberlayn'ın beyanatı Alman • 
yanın orta A vrupada anularmı mu
vakkaten durdurmuıtur. 
Çekoılomkya ıehlikede mi? 

Londra, 1 (A.A.) -Çekoalovakya
daki vaziyet halkı ve bilhaM& 901 cenah 
gazetelerini meııul etmekte devam e
diyor. Sol cenah gazeteleri, bu sabahki 
nlllhalannda, Çekoalovakyarun her gUn 
fiddetlenen kuvvetli bir tehlike karp-
11nda bulunduğunu tebarUs ettirmek
tedir. 

Mançeıt• Guardian diyor ki: 
Çeko.IOYakyanm iıtikWine hürmet 

edileceii haldandaki alma teahhüdle
rinia hiç bir kıymeti yoktur. Almanya.. 
nm, alman dili kullanılan mnıtakalan 
ilhak etmek ni:retinde bulunduiu tiİp • 
he aötiinnes. Nuyonal tcMyaliıt tefle. 
ri, bu meaele:ri anlarmda konathaldan 
zaman banda lrati,... müttefiktirler. 
Yalnız Berlin'de taktik haıuıanda fi. 
kirlerde ihtili.f nrcbr. Buılan, Südet 
mmtakaamm Alman:raya ilhakmdan 
aonra çekoalovak devletini Alman:ra· 
mn hima:reai altında idame ettirmek, 
:ralmz bu devleti küçük antant ile fran. 
IU: 'H 5oyYet ittifakaJrmdan a:rmnak 
fikrindedir. Diler bazılannm fikrine 
söre iae, :ralmz tamamiyle çek olan 
mmtakalar iatildilini muhafaza e.._li, 
diler eblliyetler iae meneup olduldan 
millete, yani polonyalılar Polonyaya, 
mac:arlar Mac:ariıtana ve ılovaldar iae 
la1111e11 Polonya:ra laamen de Macaria
tana ..nlmelidir. 

Diler taraftan !>eyli Henld pzete
ainin bildirdifine söre, çek nuyonal 
101yaliıtleri Praa hüldimetine kart• bir 
hükiimet d&rbeai buırbmaktacbr. 

Frmuıs gaeıelerinin 
yasdıldan 

Parla, 1 (A.A.) - Çekoalovakya 
meaeleainden bahaeden Pöti Parbi
yen diyor ki: 

Borsa 
Ankarada 

( Baıı 1. inci Ny/ada) 

kıymetine teair edebilecek olan mua
melelerle iftipl eden mtıe.eeiewrden 
olmaaı dolayıaiyl de Ankara4a bir 
menkul kıymetler ve kambiyo boraMı· 
nııı açılımMı ltbumuına kani olmuftur. 

Türk paruı, 1931 yılından beri, kıy· 
metini muhafaza etmektedir. 1931 yı
hnduı beri vuku bulan bir~k malt ve 
iktıu.di ve battı •iyMt hareketlerin te· 
ıirleri altında, hemen hemen bütün bü· 
yük devletlerin paralanıun kıymetini 
dilfürme zorunda lraldıkları malQm
dur. Ortaya çakan blıdiaelerden hiçbiri 
karfısında hülriimet, türk parumm 
kıymetini devalüe etmek lüzumunu 
duymamı9 millt paranın kıymetini mu
hafa.za etmit ve bu iltikrarı memleke
tin milli menfaatlerine uygun bulmut· 
tur. 

Maliye Vekilimizia, millt paranın 
kıymetjni muhafaza huaUı1un.da bii.kil
metin g&termif olduiu hueaaiyeti 
ve milli paranın iatiluar.uu kuvvetlen· 
dirmeğe hükümet propmmda mühim 
bir yer ayrılımı oldutunu ifade eden 
IÖzleri üzerinde bilhaua. büyük bir e
hemiyetle durulmalıdu. 

Hükümet, milli paranın kıymetini 
muhafaza ve takviye etme.k için aldığı 
kararı tatbik ederken, her aalıada pa
ra iti ile yakından, uzaktan alikadar 
bulunan bütün tedbirleri de birlikte 
almağı iıtihdaf etmektedir. Ankarada 
bir menkul kıymetler ve kambiyo bor
auı açılmumı bu bakımdan da çok 
tabii görmek icabeder. .... 

letanbul menkul kıymetler ve kam· 
biyo bonaamın kapatılmaaına &elince: 
İltanbul borauının kapatılmuının 

ve Ankarada bir hona açılmaaının ae· 
beblerine dair burulan evel yumıt ol· 
duğumuz bir yazıda da izah ettiiimiz 
gibi, Ankarada bir boru açdmca b
tanbuldaki bonanın da faaliyetine de· 
vam eylemesini aebeblcndirecek orta
da hiçbir eleman kalmamaktadır. ÇUn
ldl bugünkü mali ve iktmadt tartlar i
çinde Türudyede iki tane menkul kıy· 
metler ve kambiyo boraumın bulun· 
IDMUlA hiç bir aebeb yoktur. Bizzat kendi liberalizmi ile, Çekoe

lovakya cumhuriyeti 20 ıenelik haya • 
tı sarfında, kendi canldıfmı iebat et· Biade menkul kıymetler ~e kamb~yo 
mit ve balledilmeai !hım gelen birçok boruaı, ~paratıocl'*. devrınde ve un-. 
meeeleleri, terefli bir aurettıe halleyle- paratıorl.u&~n merkezı olan lttanbulda 
miftir. Çekoalovakyanın halledeceği taie edilmiftL 
daha bazı meacleler kalmıJtır. Eğer Cumhuriyet devrinde, devlet mü•· 
bu meaclcler, cnternuyonal plina ıeeeleri gibi eliler mali ve huaual mil· 
korunana, muhakkak ki daha çabuk ve eeeeecler de, yavq yavat, aıruiylc ve 
daha iyi halledilecektir. Eğer alOftk· Mlll&nmda hükümet merkezi olan An· 
1ara oldufu gibi lt1det1ere idari mer • karaya toplınmıt ve ıerek devlet ve 
keziyetaizlik verilecekae, bu meeclc, gerek huaual mlleeaeaeler ancak &&· 

Berlin veya Peflede delil fakat Pne· mania buıünkil inki.-f ını buıaıu,tur. 
da milzalı:ere olunmalıdır. Bucüne kadar Ankaraıda bu menıkul 

Radikal aoeyaliat mebualardan El· lµymetler ve kambiyo borueı açılma· 
bel, Ovr gazeteeinde diyor ki: .mıftL Çünldl difer tetkilltm. oldufu 

Eter nmanmda harekete ıeçcnek, gibi bonanın da kurulması bir zaman 
hilen Çekoalovakya hWdlmeti ile al- ve ihtiyaç ifi idi. HiikUmet merkezin· 
man ekalliyetini yani fiiliyatta almaıı de gerek retml tctldllt ve gerek huau· 
bükümetini ihtillf halinde bulundu • ıl ve mali teJekkilller bugünldl in.ki,a· 
ran me.elede bir bal IUl'etine wrabi· fnu bulunca, bonannı bu tetkillttan 
leceiimize eminim. Bunun için de ae- ayrı bir yerde bulunmMı bittabi doiru 
batlı ye uzlqtırıcı blr zihniyetle ve olamudı. 
bazı mqru taleblcre hak verilmesi ~ Boruların taadctödllne gellnce; bu, 
dar Çckoalovakyanm iadkW ve tama- yıakanda da ipret etıtifimiz gibi bir 
mi yetine hllrmet eclilmni lU&umlarma ihtiyaç meaeleaidir; ve ancak iki bor
karar wrmit bir.tekilde, bilbaua ln- aayı itpl edecek muamele çokluğuna 
giltere ve Çekoalovakya hllktimetleri ballı bir keyfiyettir. Bonanın iftipl 
ile milzalı:erelerdc bulunmap batla· mevzuunu tqkil eden muameleleri 
mamıs pyanı temennidir. Bu meeele - bizden çok olan memleketler arMında 
lcrde elde edilecek bir anlqmadan an· bile mUteaddid borsuı bulunanlar pek 
cü iyi neticeler çıkabllir. Bu keyfi· nadirdir. Bundan dolayı, letanbul bor
yet, Uç doat millet arMmdakl batlHı 1Uının kapatılmllı aebebini, mllnhuı
daha nyade kunetlendirecektir. Bu ran An.kar~ yeni bir boru açılırken 
bal 1Uretini aulhu aeven blltüıı millet• memlelrıetimisde, mali Ye iktıaadl mu· 
1erin tuYib edeceii muhakkaktır. Bu- Mnelelerin iki borsayı iflll edecek ka
nun alman bükümti tberlnde de iyi dar fazla bulunmadılmda aramak ll· 
teairler icra edecetl mUnakap catür· zandır. 
mez bir keyfiyettir. Yoktan bu tebeb
lerdcn dolayı, hiç bir gayret ihmal o• 
lunmaınalıdır. 

Hükiiıneı birliğinde Udlilc 
Praı, 1 (A.A.) - Di Zayt paetAl91 

yuıyor: HUlrilmet bir lifini tef~il e
den aat ve aol cenah partileri ar&llJl • 
daki ikilik gittikçe fulalqmü1ıMlır. 
Blltiln aol cenah çek partileri, komil -
nietler de dahil olarak, bir halkçı cel> 
benin ilk eaamı tefkil etmek tızere 
bir miifterek komite kurmuıtardır. 
aağ cenah partileri i.e ut cenah genç. 
liği tqekküllerinin bir elden i~i 
için daha bundan bir kaç g(ln evel bır 
millt komite vilcuda cetirmiılerdir· 

Ölüm 
Kıymetli etim YUbek Ziraat 

enatitüell lkti11dl itletme lmiri 
Alf red Knop dllçar ol dutu ha• 
talıktan kurtulamıyarak ,ıs.ıeri
ni bayata kapamIJtır. 

Cenazeainin bugün aaat 14.30 
da eaki ziraat mektebindikl evin
den kaldmlacalmı, bu mcraalm· 
de bulunmak iltiyen doet ve ar
kadaflanna teeuilrlerimle bil
diririm. 

••• 
Ankarada bir menkul kıymetler ve 

kambiyo boNMı açılmaaı, her bakım
dan, memleket için çok faideli olmq
tur. Bu kararm cumhuriyet rejlmiııin 
almıt oldufu bütün kararlarm tatbi· 
kinden dopn hayırlı •e iyi neticeleri 
cibi bir netice verecciinden hiç 9üpıbe 
edilmemelidir. 

Hner llŞinnl " ublsl 

sosyıllıml Wltl edlytr 
Nevyork, 1 (A.A.) - .. Harici ml1· 

naebetlcr mediei,, nln ziyafetinde bir 
nutuk töyliyea B. Huver, Ameribnm 
rolünün tıotallter devletler ale:yiıine a
çılacak yeni bir haıba demoluMilerle 
abd ve lktmcll bir ifbirlltinde bu· 
lunmak olmayıp baıaamani ollmk için 
çalıpn manevi kuvvetleri temik et• 
mek ve bunlara iltihak eylemek oldu· 
tunu beyan etmiftir. 

'rahmin edildlfine ıöre, yahudi cc
llllatıerinin adedi 1933 aeneainden be
ri takriben yüzde yirmi niebetinde azal. 
lllıttır. Musevilile aadık bbmt olan 
1ahudilerin •edi ite hicret ve dol~ 
ı.r. lli8betıc aHlmlerin faalalıfı dolayı. 
ille llmdi H0.000 Jdp&ıQ ibarettir. Bu 
~ 1933 eenesinde 580.000 Jdpye 

meleriDia tamim ecfilmiı ollWI doJa. Ja,i 
yıalyh bir klçakçıbla lıahla menuu ._ Knop 

B. Huver, bundan ıonra fqiımi •e 
markai.t eo.yalizmi tcnkid ve her iki· 
ıinin de ölüme malıkOm oldufunu be
yan etmiftlr. B. Huver, fent htlrriye
tinin yeatne mUmc•IU olu clemoba· t• liberüia ,,-.lpW ........ ,. 

"111+ teaWL ~lım bilıll11Ddı&ld.. .. ____ _ • 

ı:::::::::::::~::::~::::~::I::~::::::::ı 
Blglıkl -~·' 

A. G1tctt-G. S-ray 

lausust bir 
maç yapıyorlar 

1sr.~ .... Mmlflı &ld ._..... .,.., ... 
Bupn Ankaranm biricik apor hare

keti aut ı 5.30 da Ankara 'Gücü uha-
11nda yapılacak Ankara Gücü • Galata
saray futbol maçından ibarettir. 

Dün yazdığımız gibi Ankara Gücü 
geçen hafta berabere kalan takmımm 
aantrhafında Semihi oynatacak ve Nuao
reıti G. Ahmedin yerine alacaktır. Ga
lataaarayda yeni bir iki oyuncu g6ril
leceği haber verilmektedir. 

Bu maçtan evvel aaat 14 de B. ta
kımlan da oyruyacaklardır 

Muhafız Gücü - Betiktat 
Bugün lıtanbulda yapılacak Betik· 

tq - Muhafız Güci1 maçı neticesi Anka
rada merakla beklenmektedir. Öiren
diğimize göre Muhafız Gilcü kaleainde 
gene Natık oynıyacaktır. Bu ıuretle 

muhtelit takım maçlariyle t~mayilz e
den Fuadın timdilik takımda yer almı· 
yacağı anlqılmaktadır. 

Bazdan Bqiktq takımında Hakkı 
ve Şerefin diıiplin divanınca cezalandı
nlmalan dolayıaiyle bu maçta oynıya • 
mıyacaklannı zannetmektedirler. Bu 
ild futbolcu itiraz ettikleri cihetle he • 
nüz cezalan katiyet kubetmemlttir. Bu 
aebeble Betiktaı da bugün tam takım • 
la Mhaya çıkacaktır. 

Fint Viyena'nm ikind maçı 
17 niaanda Ankara muhteliti ile bir 

maç yapmak üzere ıehrimize ıeleceği
ni bildirdifimiz Firat Viyena takımı -
nm ildnd karplapmımı latanbulda, İ• 
tanbul muhteliti ile yapması muker
rerdir. 

lıtanbul muhtelitl o tarihte Atina
ya gidecctl için ikinci maç gene Anka· 
rada yapılacaktır. Bu maçın Gençler
birliği ile olması dütünUlmektedir. 

Bu haftaki bisiklet yanıı 
Ankara Biaildet Ajaahimdan : 
Bu puar aeri yanflannm aardiln • 

cilıll Akköpril .Uvari karakolu • hava 
iataaJonu araemda 2 defa ıidip ıelme 
ıuretiyle 40 kilometre wfede ola • 
caktır. 

Bu meeafeyl uaml 60 dakikada bi
tiren koıucuya ajanlık bir preıf kupa· 
sı hediye edecektir. • 

Kotuculann aaat 9.30 da ltadyom
da bulunmalan bllclirlllr. 

Bölge merkezinde bir toplanb 
Dün akpm Ankara balceeinc men

ıup kulllp murahhu1an bölce albaflıa
m B. N11uhi Baydann reialiğinde Par
ti villyet merkezinde bir toplantı yap • 
mıflarcbr. 

Bu toplantıda Bnllmt1zdeld aylar 
spor fullyeti procramı 18riltillmiif ve 
her kuHlbUn dileklerini bilclirmeai ka
rarlqtınlmıttır. 

Profesör Nevil'in resmi 

İetanbul, i (.Telefıonla) - Tıp fa· 
lrUlteai hayvanat e.'IWtittilll prof aöril 
iken ölen B. Navil için Cenevre llni
verai.teeine bir pllka lııondlUt ve bu 
plikanın bir eti İltanıbul ünive:-aiteei
ne gönderilmiftir. Bu pWwım U.ri
ne profesörün kabartma bir relllli Jıı.O
nulmu9tur. Bilyilk salona aılan bu 
resmin açılma töreni 14 niunda yapı· 
lacaktır • 

Belediye meclisi 

2.350.018 llrallk ~ 
bidce teklff edlldl 

Belediye meclial d<ln uat 17 de • 
Nevzad Tandoğan'm Hialifinde top
lanauftır. Evvel& encümenler seçimi 
,.prlnııt tonra belediye reielillnia 
2.350.018 liraya baliı olan büclce tekli
fi maddeaine geçilmittir. 

Vali ve belediye reilimiz bu m&aa
ıebetle, 938 büdcc projeainin aWralJ 
encümenlerde tetkik ve umumi heyete 
tevkinden aonra belediyenin öntimils
deki mali yıl içinde yapacafr faaliyet 
etrafında geniı iahat vereceğini aöf
lemit ve yepi mezarhim devletin ym
dıını ile bu aene açılacağmı, mezarlık 
için hazırlanan talimatnamenin mecll· 
ıin bu toplantıamda çıkarılmnınır. 
faideli olacağını tebarüz ettirmittir. 

Bundan .onra 937 büdceainde müna• 
lcıa.le icruma, maarif cemiyetine 1&tı• 
lan aru bedelinin tabitle ödenmeai-. 
stadyum ve hipodruıl)a aarfedilen 111• 
dan para alınnwnıunna dair reielik ft 
encümen tcJlkereleri okunmut .,. b 
rara bailanmıftır. 

Mec:lia önümilzdeki pcrpabe 
aaat 18 de toplanacaktır. 

Mısırda seçim 
(Bap ı. iaci sayfada) 

Mahmud Pqa ile adliye nazm P'.ı 
ba Pqanın muvaf faldyetleri bilf • 
kaydedilmektedir. " 

Vefd partiıinden Zeki El AraJ.1 

p intibabetta kuammmııt .e ~ 
Pap kabinesi naurlarındall 'lt, 
mıynların adedi bu ıuretle ı; 

muftur. it> ~ 
Apğı Mısırda İntihabat ·..., ''" 

pılacaktır. Hükümet, int1
' :. • l 

ıında kargaplıklar hu ~.L· tu•r~ 
timaline kartı polil ~ıtlerua 
yerde toplayabilmek !;~ı,el nakta • 
iki kısma ayırmalı Ja

1 
;:,_~ıı 

6 L:.• •• ":"--.il bir 
ft49I Ol.938 elrl 

Yukarı Mısırda, .. dit ta • 
bazı Jrarıırkhklar olııq~r 
milftllr. Bunlardan lııaı.ı 1 

Vefd aeçicilerini ıö:aıe .. ~ 
af ~ı12c1 tezahürcUler tar ~ 

eanumda yaralaıw; .1Je q 
Ölenlerden diğer blftı •I 
dir. Burada birkaç \, erı, 
tır. Bildirildiğine •ı:lerı 
Samalut'da mut:Hat Pro 
ve mut.Marnfı ..ııl~e ıııtı 
mıttır. u l'i~ 1 te.,, 

San•t· 
Kahire, '1 (A.A.)r:,~e 

ticai ahmmıyan ·~ıu1Jıa 
hariç olmak Uzer~ ili 

pdan HÇim h~ı_. ıl
sici bir eberiyel"-r 1,da 
mcbualulmtuı 45 IıD; ı 
23 tinli Muh""°' ıı 'ü
ne taraftar mn. •• "-1'.ıçia 
dır. ~ •n ıea 

Yeni Sadi par 
Afatı Mıaırm b\ Jan
te nüfuslu bir m %C yelo 
cmteren bir mın r e.
tır. tın• yo-

Vefd partiaincl ,at ı: 
'imi . alu.ra çı ftır. --, • i-
Vefdciler, ke~ift. e~ıo 

lere ballı büyilk rjoın-.~~~~ 
kim bir vuiyette 
Mısırda bir heskı°ri)""~ 
beraber bu kadarı DJ~ i 
Birkaç ölüye ma\k• ! 
udemelere raim k i 
nilbetle aUkOnet 1 'I : 

lab. e. -g&züyle bakı : -------= = ---
Ankara BOnası 

lstanbul teh 
İltanbul, lt , 

meclili bugiin 
tıoplantlllllı Yf 

~ ti ve belediye E T 
keresine deva 
rln kAiada .. 

i --, = 
1 - 4 - 1938 

ÇEKi.ER 

Londra 
NeY)lorlı: 
Pariı 
Milano 
Briibel 
Atiaa 
C•en• 
Sol7& 
Amaterdam 
Pnc 
llaclricl 
Berlin 
Vaqova 
Badapette 
BWrr .. 
Belsrad 
Yokobama 
Moüon 
Stolı:bolm 

A.c;dq 

621.-
0.790491 

25.155 
15.0llO 
4.6717 

17.1225 
S.4414 

6S.H42 
1.4280 

22.6S 
12.7Sll 

1.9691 
4.1942 
uı 

106.21 
14.6SS7 

2.7356 
23.16 
S.GIH 

621.--
0.790495 

25.115 
15.01231 

4.6119 
17.0225 
J.4414 

61.6942 
1.4271 

22.6S 
12.7Sll 
1.H9S 
4.1942 
S.91 

106.21 
S4.W7 

2.7356 
21.16 
l.OltS 

ESHAM VE TAHViLAT 

de vi mUnaka. 
dü):lrinları }-

::!"::::1A H 
------= ----= --AJeaadarJa .-.ı rubaab- ! 

letanbul, 1 (~ beieD- : 
lemcJaıda b lund\f L ı .. = 
inan kUJt!IDın t~DllS = 
rafıcıcllD ~trihhaneden· ,,,.._ 5 
çin ~. oldutu ve yok • ~ a 
dütl 1111;~ • 

• • ,.,_,,., .. tona) llllM§ 
••ld1rıldı 

J"l'i\ 1 (A.A.) - !ncilis n 
riJdlll lıulrilmetleri 1936 ~ 
mıalı"'Ueainin zırhlılum ton~ 
3$ ı.l11t tahdit eden madd .. ial 

Açıhı JCıpuq tiJılel'fnl bildirmltlerdlr. 
-- ~ hikümcti, bu .-ı 

1m ttlrlı: borcu I 1uo lt.40 ra Mi& olan aebcbleri tlllDllD 

c. llerka 11uı1mu ... ~ad.U~50 dlf 'ttilinl ve ancak Ana 
Tirki:re t1 bubll 1uo ıı- ._.devleti otus bet blade 
Aaadola nı'I _., 40.50 40.IO tılll'llatıoda ıelDi J'llPtllı tal 

(V.U) Dl •uretlı llM'ıklt ıclecıel 

~---------------"'· ~ 



apalı %arf usulile 
eksiltme ilônı 

Etki,ehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sırıköy - Uihalıççık yolunun 4+ 

tG • 13 f- 450 kilometreleri arasında 
11571.19 lira keşif bedelli yeni şose 
ti imalatı sınaiye inşası 28-3-1938 ta-

/ihinden 18-4-1938 tarihine müsadif 
lazartesi günü saat onbeşe kadar ka
palı zarf uıı.uliyle eksiltmey~ Akon~~
ınuttur. Eksiltme vilayet. daı~ı enc~
meninde kapalı zarf usulıyle ıcra edı· 
lecektir. 

J Muvakkat teminat 868 liradı~. 

günü saat ıı de Kırklarelinde P. T. 
T. müdUrlüKUnde yapılacaktır. • 

3 - İsteklilerin muvakkat t~ınat 
makbuzu veya banka ıJıektu~.u tıca:et 
odası veıı.ikasından ba§ka muteahhı:· 
lik vesikası ve teklif mektubunu mu • 
tevi kapalı sarflarını o giln aa~t 11 

k dar komisyona vereceklerdır. 
re ~ Fenni ve idart ,artnameler 4 

kl r p T. T. mUdürlüğündcn 
Kır are ı · ) 1734• 
parasız verilir. (851 

Ankara Valiliği 

Beton asfalt yol inşası 
Ankara Valiliiinden : 
Keşif bedeli (64772) liradan ibaret 

bulunan Ankara • KırJebir yolu~un 
o-t ooo _ 4+500 Uncü kilometre~e~ı a
rasındaki beton aaf alt kaplama ı9ı ka
palı zarf usutiyle eksiltmeye konul-

ÇİM TOHUMU 
Raygrass 26 Librelik 75 Kl'f. 

.. 28 .. 85,. 

.. 32 " 95 " 
Lawngrass Strong Growing 

,. Selected 
" Fine Mixed 

Trifolium Repenı (TIRFIL) 

ÇlM 
tohumlarımı.r Londranın meşhur 

RAYNES PARK müessesesinden 
getiril mittir. 

Ankara. Sabuncakiı 
Bankalar caddeıi 17 

latanbul Sabuncakiı 
lıtiklil caddesi 304 

1732 

ULUS 

Çocuklarınıza En Kıymetli 
Hediye DADI' dır. 

Dadı çocuğunuzu eğlendirir, 
yürümeğe alıştırır, gezintilerde 
taıımağa yaradığı gibi icabında 
rahat bir salıncak olur. 
Yeni Eczanede satılıyor. 1659 

Bu işe aid evrak: Şose tafsılat ve 
hulasa keıifleri, Grafik, fenni ve ek
ıiltme prtnameleri, genel f8rtnam~, 
mukavele projeleri ve i~atı .smaı
ye projeleri her zaman Es~ı!ehır Na-
fıa müdürlUğünde görülebılır. !stek
'l . N fıa Vekaletinden alınmış 

ıu1111111111ıı11111u 1111111111111111111ınu ı u ... muftur. 
Eksiltme 11-4-938 tarihine rasth- -------------

yan pazartesi günü saat 15 de Anka
ra vilayet daimi encilmeninde yapı
lacacaktır. İstekliler teklif mektub
larını, ticaret odaıı vesikası ve ~488 
lira 60 kuruşluk muvakkat t~ınat 
mektubu veya makbuzları ve nafıa ve 
kaletindcn 938 takvim yılına ınahsus 
olarak aldıkları müteahhitlik vesika
lariyle birlikte aözil geçen günde sa
at 14 de kadar encümen reisliğine ver-

erın a ... 
üteahhitlik vesikası ile senesı ı~ı~-

ticaret odasından alacakları ve~ı: 
•yı 2490 numaralı kanunun tarıfı 
çhile teklif mektuplarına ekleme-

ti lizımdır. . . 
Mektuplar 18-4-1938 tarıhınde. ~
on dörde kadar makbuz muka~ılın
daimi encümen riyn:octine verılme· 
r. Postada vaki olacak gecikmeler 
arı itibare alınmaz. (1633-844) 

li13 

meleri. 
lstektiler keşif ve ıartnameyi her 

iln nafia mUdUrlUğUnde görebilirle.r 
g (744) 1540 -. 

~tıhk beş tc:tekeler 2 oda yaptırılacak 
Ankara Valiliiinden : = = km Belediyesinden : Keşif bedeli (1454) lira (85) ku-----------------------------

diyemizde mevcut dört bine 
ş mazut tenekeleri on beş gUn 

pe 8 • 4 - 938 günü paz~rlıkl.a 
ındar. taliblerin beledıyemı· 
t'*tları ilin olunur. 1738 

~ah %arf usulile 

'ksiltme ilônı 

tan l·baret maliye vekaleti bodrum 
~ş 'od • 
katında yapılacak olan ikı anın ın-
aatı 13_4_938 gUnUne raatl~yan ça:· 
ş b gUnU saat on beıte vıliyet bı
şam ad nafıa komisyonunda ihaleıi 
nasın a w 
yapılmak Uzere pazarhga konulmu9-

~~ lıir Nafıa Müdürlüğiinden: 
~ llr - Söğüt yolunun 3+050 • 
~ pmetreleri arasında 12282.38 

turT minatı muvakkatesl (102) lira 
(6) :uruftur. İstekliler teminatı ~u
vakkate mektubu veya makbuzu tıca-

t odası vesikaıı ve Ankara Nafıa 
re .. d"rlügwünden alacakları ehliyet ve-

;iiiı"!!: • t :::::; ıbedelli •ose esaslı tamıra ı 

mu u •• il .. de 
sikasiyle birlikte ıoz reçe~ gun 
Nafıa komisyonuna gelmelerı. • ~ s 'h' ~ Sfihinden 18-4-938 tarı ıne Buna aid keşif ve prtnameyı her 

.. Nafıa dairesinde görebilirler. 

' 

~ ~arteıi günü saat 16 ya ka-
~~ zarf usuliyle eksiltmeye gun (841) 1712 

-ı.r. Eksiltme vilayet daimi 
yapılacaktır. 

t teminat 921.18 lira<lır. 
evrakı tafsilat ve hüli· 

fik, fenni ve eksiltme 
proje, genel p.rtname. ve 

cleri her zaman Eskışe· 
ürlüğündc görülebilir. 

ı Nafıa Vekaletinden a
hitlik vesikası ile sene
ıt odasından aJrnmış ve
smaralı kanunun tarifi 
lllektuplarına cklemele-
( 

:S-4-938 tarihinde saat 
~akbuz mukabilinde 
riyuetine verilmeli
i olacak gecikmeler 
~nrnaz. (1635-846) 

e 

1715 

usul ile 
ilanı 

Pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden ı 

1 _ Viliyet çift~lerine daiıtılmak 
Uzere satın alınacak 56 adet iki demirli 
pulluğun 19-5-938 perıembe ,anu aaat 
16 da a~k eksiltmesi yapılacaktır. • 

2 _Pullukların muhammen bcdelı 
2240 liradır. 

3 _ Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Ziraat Müdürlüklerinden meccanen ve· 

rilir. 
İsteklilerin'pulluklann % 7,S tutarı 

olan meblağı banka mektubu veya ~u-
A muhasebe müdilrlüğü veznesıne 

susı . k 'lt 
yatınlmıı makbuz ile birh~e e aı .me 
günU gösterilen ıaatte Vıliyet daimi 
encUmenine verilmeleri ilin olunur. 

(832) 1808 

Koza boğumevi 
yaptınlacak 

Ankara Viliyetinden ı 
Müdürlüiünden: Birinci kısım kqif bedeli 490 lira 35 

ı\ kurut olan Kalecik kazallllda yap1la.ca .. k .. ter yolunun 3+ be 
"" . d koza boğum evi 21-4-938 per~m gu· 
netrelerı araam a Um 
keşif bedelli şose nü saat 15 de Viliyet T)aimt ene c-

:;_938 tarihinden. nince pazarlıkla ihaleli yapılacaktır. 
\ı Boğum evi yapılacağı yer kaza da-;sadif pazartesı 

·" dar kapalı zarf bilinde belediye ve memurumuz tara
.ırlat ıne.,.,e ~nulmuştur. Ek- fından gösterilecek yerde müteahhidi 

1 ~redecet~\?tcümeninde ya- tar!Eından yapılacaktır. 
· 1stekliler buna benzer ig yapmıt ve ıtır. ıı.. 

wrlat ınec. • 1,1319.78 liradır. muvaffak olmuı olmalan lazımdır. Pa-
lda• eden bır~ose tafsilit ve s•'ÇLifa girecek olanlar% 1,5 nisbetin· 
;ir. . r. fennt ve ek- de banka makbuzu veya husuıi muha· 
ıırlat ınecl~~ .nel şartname •!;be veznesine yatırılmıı teminat mek 
uınuıni b~er zarnan Es- ~ubu ile ihale gUnU encümende hazır 
~bir karat Unde görUle· 'bulunmaları. 

•. ·vekaletinde Şartname ve ketifnamcaini görmek 
ırlar ınccb~t,ı •ikası ile ·- istiyenlerin Ankara ziraat mUdilrlUğil
inin ve yU~~dan ala k- ne müracaatlan illn olunur. (883) 
organiz~ edı ~lı )cı\nu ıun 1813 
projesı ~:'."'fıpla~ıt<a ek-

'l 13u iki daıı~lar _µo-4-938 Arazi tahriri 
r. ıanıağa ıne~ .uza kadar r ı .. 

t.("lli encumen 
lat' ınec1ir.1t~ 
ıığ"li ~facak ıecikmeler 
ıı e~maz. (ltJ4-S45) 

l714 

Ankara Valiliiinden : 

, t!lefon dirl!ği 
ah nacak 

2901 aayılı kanun hükümlerine g~ 
re Ankara merkez kazasında çalışan 
2 No.lu arazi tahrir komisyonu 2-4-
1938 tarihinden itibaren aşağıda yazı
lı mevkilerin tahrir itinde çalıtaca
ğmdan bu mevkilerde arM veya 
arazileri bulunanların taaarruf vesi
kalariyle birlikte komisyona müraca
at etmeleri ilan olunur. 
Merku 2 N.lu arazi tahrir k$>mlsyonu 

rldareli Poata, Telsraf veTelefon 
,rliitünden ı 

Kırklareli Derek<Sy ~iyesi 
re devlet ormanından ktsilınek 
uya t sİim edilmek llrtiyle 

9 
f,.nnt flrtnameaindeki evsafı 

"'8tre tulUnde 2190 adet ıneşe 
"t telefon direği kapalı sarf 
•kafJtmeye konulmu9tut. 
\hamnıen bedeli 16425 Ura 

teminat 1231 Ura 88 lıilırut 
meal 6. niaan 938 çar~ 

Niaan ve Mayıs mee&Ki 
Maltepe 
Orman Çiftliii 
İıtasyon ve civan 
Süleyman bey mezarlıiı 
Af&ğı Ayvalık 
Yukarı Ayvalık 

Delik Tıt 
Danlpnent 
Kuyu yuııı 
İncirlik 
Eilencelc 

(90. 1833 

·~ 
İNt<l8AZI 

HAZIMS1Zt,1Gt 

MiDE 
1111.. 

~ EK$lLİK Vl VAN,..ALAAINI ~-

~ ~ 
MAZON 

MEYVA TUZU 
e ı o a • IA 

MiDE VE SARSAK LARI AllŞllRMA?. 

İÇİLMESİ LATiF Tl!SİRl l<OLAV 
VE MÜL.\VİMOIQ 

~ , 
~ ~ 

"'111111 

VERİNi HİC BiR MÜMASİL 
114USTAHZAR TUTAMAZ. 

MAZOrt ,,,,.. YI HOROS 
..... AllMAllNA Dht.KAT 

.. UlLAKA lVl"izoE BiR 

sın BUlUl'IDURUHUZ 

"' .... 

' ~· 

..... 

1165 

1.000.000 ili 1.500.000 kilo 

Odun allna<ak 
Asgari 10 vagondan yukarıda yazı

lı miktara kadar satılık meşe ve gür
ğen odunu olanların miktar, ewaf ve 
Ankaı a istasyonunda vağonı!a teslim 
son fiatlarını ve tediye fartlarını 

mektubla posta kutusu 192 Ankara 
adresine bildirmeleri. 1819 

. Demiryolları ~ 
Torna tezgôhı alınacak 

D. Demiryollan Satan Alına Komit
yonundan: 

Muhammen bedeli 17,500 liran olan 
bir adet a~ant torna tezgihı 13. 5. 938 
cuma günü saat 15,30 da kapalı nrf 
usulil ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1312,5 
liralık muvakkat teminat ile kaııunun 
tayin ettiği vesikaları ve Naha müte
ahhidlik veıikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri llznndır. 
Şartnameler par~ız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve ıevk tefliğinden dağı· 
tılmaktadır. (812) 1719 

Zayiler ~ 1 

Zayi - Prepol kazası Rüştiye mek
tebinden 323 senesinde aldığım şeha

detnameyi kaybettim. Yenisini alaca

ğımdan eskisinin hükmU olmadığı ilan 
olunur. Hamam önU Bakiler sokak 
No. 20 Ali Çınar 1824 

Zayi - Küçük Eğlence otobüs dura
ğından Sergievine kadar; otobüs şirke
tinden aldığım pasomu zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Kız lisesi talebesinden 812 Şa-
vane Gerçin 1814 

Zayi - Ankarada memurin koopera
tif tirketi kaydinin 1931 sıra ve 1509 
hisse numaralan ile milseccel olan 
elimdeki hisse senedi zayidir. İleride 
zuhur ederse muteber değildir. Ödc
mitte Camicedit Kınnapçi sokak No. 
19 evde poliı mütekaidi Abdülfettah 

1820 

Zayi - 1 199 numaralı Ankara me
murlar kooperatifi hisse senedim zayi 
olmuştur. Yenisini alacağımdan, zayi 
senedin hükmü olmadığı ilin olunur. 
Sabık 1.stanbul mebusu H. Rauf. 1817 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -= AŞK KANATLARI = 
: Anna Bella : --., •.................................... ,;:: 

Ankara ~ediyesi 

Mühendis Ye fen memuru Ye 
ressam ahnacak 

Belediye imar Müdürlüğünden: 
İmar mUdilrlüğU kadrosunda 300 

ve 250 lira ücretli iki mühendislik 
ile bir fen memurluğu ve bir ressam
lık münhaldir. Talip olanların evrakı 
müsbiteleriyle müracaatları ilin olu
nur. (742) 1539 

Balast münakasası · 
D. D. Yollan Satm Alma Komiay onundan : 

Birinci işletme mıntakasında aşağıda mevkii, miktarı ve muhammen be· 
deli yazılı balast kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Eksiltme 
15-4-1938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Haydarpaşa Gar binası 
dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İstekliler 
eksiltme fartnamesinde yazılı muvakkat teminat ve evrak ve veıaikle tek
lif mektuplarının eksiltme günü saat 13 e kadar komisyon reisliğine veril
mesi lazımdır. İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele projelerini 
Haydarpap Yol başmüfettişliğinden parasız olarak alabilirler. (1581-797) 

İhale 
Balastın · edilecek metre mik'ab Muhammen 
mevkii mikdar ihzar bedeli bedeli 

Kim (148-150) 15 bin M3 kuruş (130) 19,500 Lira 

Muvakkat teminat 
Mikdarı 

1462 Lira SO luf. 
1702 

Kapalı zarf usulile arttırma 
Ankara Valiliiinden ı 

Miktarı 

Cinsi Hacmi 
M3. D3. 

Muhammen 
L. 

Vahit fiatı 
K. 

Çam 3641 208 5 15 
Köknar 7 079 3 851 

1 - Bolu ilinde merkez ilçesinde hududları şartnamede yazılı Dimbilt 
devlet ormanından nuınaralanmıt 3641 M3. 208 D3. ba denk 7877 adet keres
telik devrik çam ve 7 M3. 079 D3. ha denk Uç adet devrik köknar ağacı on 
iki ay içinde çmrılmak Uure 30 gün mUddetle ve kapalı zarf uautiyle ar
tırmaya konulmuytur. 

2 - Artırma 5-4.938 tarihine mUsadif sah günü saat 15 de bolu hükümet 
blnuındalri orman idaresinde yapılacaktır .. 

3 - Beher gayri mamQl metre mikibın muhammen bedeli çamın 515 •e 
köknarın 385 kuruttur. 

4 - Muvakkat teminat 1408 lira 46 kuruftur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görme~ latlyenler Bolu :.ıe 

İmnbal ft Ankara orman bat mUhmdis muavinliklerine •orman umanı 
~ ~ edcbilhler. .'895t. ııaZ6 

Küçiik ilan ıartlus'I 
D~rt ntırhk lı:ilçillı: ilinlardan: 
Bır defa için 30 kuruı 
lki defa için 50 kuru:t 
Üç defa için 70 kuru:t 
Dört defa için 80 kuru:t alınır. 
Devamlı küçük ilinlann her defası 
için 10 kuruı alınır. Mesel& 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. 

Bir. kola1lık olmak üzere, her satır, 
kelıme aralanndakl boşluklar müstcs
~a 30 harf itibar edilmiıtlr. Bir küçük 
al~ 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruı almu, 

Sablık: 

Sablık arsalar - Y eniıehirin en mu· 
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbama kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Sabhk - Saymakadın istasyonuna 
y~kın ev bağ bahçe ucuz satılacak (10 
nısana kadar) Meclis Matbaasında 
Mehmet Erçeviğe müracaat. Yahut 
TeL (2181) 1675 

Acele satılık araalar - Yenitchir 
Selinik caddesinde malmildürlüğü kar
şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Satılık analar - Yenişehir, Selanik 
Karanfil, Meırutiyet cad. Cebeci, Mal
tepede muhtelif çapta arsalar H. Alıcı-
oğlu Tel. 1538 1749 

Satılık - Keskinde motör ile müte
harrik valslı 8 tonluk un fabrikasının 
nısıf mülkiyeti Keskinde fabrikacı Ağa 
oğ. Mustafa Ekinci'ye. 1773 

Satılık- 937 modeli Şevrole otomo
bil. Radyosu taksi saati var. Sebat ote-
li katibi Celale. Ti. 1154 1784 

Satılık motoıiklet - B. U. W. mar
ka 7 ,5 beygir kuvvetide çift silindirli 
1 mot8r satılıktır. 3480 No. ya telefon-
la müracaat. 1787 

Acele satılık ev- Yangın yerinde 
Doğumevi yanında 2 katlı 5 odalı ev eh
ven fiyatla. H. Alıcıoğlu Tl. 1538 

1816 

iş arayanlar: 

Tecrübeli bir alman mürebbiye - Ço 
cuk bakım işleri aramaktadır. Ulus'ta 
E. rumuzuna yazı ile müracaat. 17 4 7 

Kuvvetli hesap öğrenmek için -
Yeni bir metod sayesinde en az heaap 
bilenlere dahi azamt 45 günde mükem
mel hesap öğretilir. Şerait ehvendir. 
Ulus'ta (hesap) rumuzuna müracaat. 

1753 

Satılık 4 arsa 

~ 
~ 

Sıhhat Vekileti - Cebeci asfaltında 
(1) 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278metre
liktir. lmarca müfrez. Blok inpat. Uç 
tarafı yol ve yeşil saha; tediyede kolay
lık gösterilir. Müracaat Çankaya Pos
tahanesi Z. G. E. Telefon 1990 1836 

Kiralık: 
koO' 

Kiralık - Kavaklıdere GUven kal-
peratifi binalanndan 18 No. 1~ !::,..O 
ade manzaralı 6 odalı her şcyı 

1 
J.· 

bahçeli müstakil ev. Avukat Sa ~67 
kant TeL 1272 - 3406 

Urk bul• 
Kiralık aparbman - Atat rııa • 

vannda yeni yapılan Tuna apartı el.C
runda ticaret şirketlerine ika~~teınurr 
rişli daireler. Kapıcıya 3123 

1
700 

caat. 
• ·rcıe go-

Mobilyalı daire - Yenııchı ... :ı i1dl" 
.. bleli ouC nur sokağında Uç odalı nıo ' rtl" 

b'r apl 
le konforu haiz, telefonlu 1 uı ıd-

. . kadar uc man ağustos nihayeune e4t' 
ralıktır. 3005 numaraya telefo: 

. 173 
nız. 

5 
Kiralık - Çocuk sarayı ka~ 

oda geni§ 1 salon, konforlu cıaıre;6z3 
da kunduracıya müracaat. 'fei 748 

g:avaktıcıct' 
Kiralık veya satılık - blltU' 

Güven kooperatif evlerinden ~ 
konforu cami garajlı bir ev hem l'io. 1' 
hem de devren satılıktır. ~ıo3 ı15S 
telefonla müracaat edilınesı- frafl"' 

Kiralık kat - Kavaklıdere 40 lifi' 
sefareti karşısında dört od~ eaat. 
3843 numaraya telefonla ı:ıı ~;64 

·~t'9' 
Dükkan, daireler - Ye~akkal '/': 

zım Özalp Cad. Ataç sokak 
2

• 4 ~ 
runda 2 dükkin ve konforlu ' 1174 
daire ucuz kiralıktır. Ti. 3319 flO. 

• • <rı eııeııee 1 
Kiralık ev - Etlık 818•- TL 156 

41 3 oda salon mutfak ban)'<> ..ı1~ rif'• ıı-
ı, Bankası veznedarı Bay şe 1786 
caat. ,rr 

Kiralık - Demirtepe Maltepe s1 
arnda asfalt üzerinde köprilYe~ 
No. yeni apartmanın Uat katı 11sl 
6 oda havagazı vardır. cı'-

Kiralık - Yeniıehirde Y~ ~ 
9 No. Genbark aparttınatUfUtl ıetefoO
boştur. 4 oda 1 boldur. 3715 ı19J 

~ 
Kiralık - Mobilyalı bir O::..ı 1'"' 

tır. Dcmirtepe Necati be)' ca ıss' 
27. 

Kurslar \ 

Daktilo kunu - 45 inci ~ 
nisanın ilk haftasmda ba~~ ~ 
w. . . . edebi 1 .. af 
gınız saatı angaJman aıJtJll" V' 

ıimdidennamzet numarası~-· 

Steno kursu - 4 UncU d ~ 
sanın ilk haftasında baılıY0t• ~
talebe aayı.aı mahduddur. ~f""
namzet numarası almayı uııaa ı696 

"' Almanca. fransızca, İ~, • 
leri- Uç aylık bir sönıestr'e ~ 
tinde 10 lira alınacaktır. :9it, 
mahsus, fevkalade tenzil!~ 

d. . 16 _..tir 
e ınız. eıJb'1 ,. ... _ 

Bütün bu dersler için~ ,,.C I 
sında Yenihamam apa ttfl""_ ~ 
Arar lisan okulu, daktilo 'fC 1'Cl:Jf1 
lan direktörlüğüne müra~t ı6" 

iş verenler: ~ 

Mürebbiye aranıyor - Jit ~ 
milrebbiye aranıyor. ss43 ; 6s 
tclc!onla müracaaL _/ 

Uyanıı · Sen-etiftbıun 
1891 

Ba,yazan: A. Ihsan Tokgöa 

47 aenediı durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ~j 
Ankarada _.tıt yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 1 

~=================:::::::::;;;: 

ŞEHiR LOKANTASI 

Carmen PADY 
iftira.kiyle 

Dine Dansan 
Masalarmızı muhakkak evelden tutunuz 

Tel: 2038 



u~us 

M. M. bakanllğı 
2 - Muhamemen bedeli 14.000 li- Muayyen tarihlerde meldwslanm ~ 0-.. Wa ...._ ....._ 

ra ilk teminatı 1050 liradır. Şartnmıe ibru edemiyenlerin mtıwtlan tıedl· il r'ı •• 1 
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Mellllı 1111 

Relsllllldel: 
MUnhal Ankara mebusluiu 

3/nisan/938 pazar ıUnU öll 
evvel intihab yaptlacağından m 
tehibi saniferin mazbatalarile bı 
likte saat9da tediyeye rifler 
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HASAN meyva özU 
armı bardak au içinde alman ve meyva unrelerinden yapılan bu 
harika mideni.ıe rahat ve huzur nrecektir. Şip 25a büyük 

M> dört ım.Ji 60 kr. 

HASAN gazoz özU 
lmon, portakal, mandalina çqidleri .ardır. Meyve uurelerinden ya-
19tır. ~ya cibi lezzetli ve midnidir. Miaafirlerinbe Huan Ga-
6zü ikr. 4 ediniz. 
akın nana, çilek, muz, frenk tıztımtı kaysı alaç çileli nevileri çı-

' . ŞiJeel 25, büyük 40, dört misli 60 Kr. 1805 

H. M. GHAZANF AR 
TlCARETHANESt 

TESlS TARlHt 1860 
Post Bo:x No. 831, Tel Adreai: GHAZANF AR 

BOllBAY 

HiNDiSTAN DA 
k mallarmın en büytık alıcısı w her nm Hind malı ihracatçısı 
eranaları: Bombaydaki ber baDci bir Banka w Tilrkofia 862 

25 ince sigara 

O Kalın sigara 

<URUŞ 

uı:us 2-4-1933 

ANKARA PALAS 
PAVIYONDA 

• 

611111 • büyük mataflaklyeO 

Broadway Me o y 
(Minyatür) 

Viyana Funny Fellows orkestrasa ve 
orkestra animatörü Marino 

Roxane ve Darewsky 

Kato Leszay 

Ditlerinizi her gün 
Eva Vanday 

Trio Marino RADY i 
Dit macunu ile fırçalayımz 

Ve yeni gelen 
Kasino da Paris'nin rneıhur DansBzü 

Maita Ossira 
lttirakiy le 

Memur ahnacak 
Çankaya Malmüclürlüjiinden : 

Çankaya Malmüdürlüğiinde mün
hal 10 lira m&aflı memuriyete daktilo 
an1ıyan1arm 14-4-938 aqamma kadar 
evraklariyle birlikte miiracaatlarL 

NEOSTERİN 

;;;;.;.;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-----~------------~ (840) 1~1 

Ağız, boğaz, burun yollariyle 
vücuda giren nezle, kızamık, ]D. 

zıl, grjp gibi bulatıcı hatalık· 

lardan korur, ditleri ve dit etle
rini temizler, kuvvetlendiırir. Ec· 
zanelerde reçetesiz aatılır. 483 Kirahk köık ve bağ 

Keçi6rende Aktepede otoblls dura
ğına yakın merhum Bay Mubarm 8 
odalr kötkü balı ile birlikte kiralık
tır. İkiye aynlaraJı: iki aile de otura
bilir. l.tiyenler Tabakhanede Bala
bn IDlballni 27 S. eve mlnıcut et· 
ainler. .1801 

"DAiMA 
TiRYAKi 
iÇiYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor .Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
larm uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETi 

TiRYAKiDE 

BULABiLiRSiNiZ! 

f~l 
ULU 8- lt.aaca71L-No.: 5987 

lmtlyu tabibi .. Bqmubarrirl 
Falila Rlfla ATAY 

Umumi Nqri1atı idare edea 
Yası İfled llldihil 

Mümtu Faile FENiK 
Ula Bımaniı Anan 

J ...................................... \,. ~---------p 
: : ---------------------• • 

Dr. Bôsıt Ü rek ~Ankara hukuk fakültesi 
Cebeci Merkez Hutanesi Talebe c..ü,.eti Bafkanlıt-d t 

lr. Hutalıklan müteba18191 :s Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Ce-
H• sün butaJarmı Y mite- ml,eti umumi heyeti pazu günü aut 
hir Metrutiyet caddesi Orek 14 de Faklllte binamda toplanacağm
apartmanmda aat 13 den dan ittir&k ,artlarını haiz üyelerin 
80Dl'a kabul eder. Tel: 1194 • ı mezkdr aaatıte fakültede bulunmaları: 

~. 111, .. , ............. 1111111111111111,r ilin olunur. 1783 

BLAUPUNKT 

Fiatlar 
Lira 

9 lamba çift 
oparlör 350 

• 

7 lômba 240 

6 lamba 200 

BLAUPUNKT 
Ank d Khım Ru,tG Adliye aarayı ara a caddesi Gençata apartımanı 

Sabf ,eri bt 2 No. 6 Telefon. 2208 1822 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GUN BU GECE 

Gençlik - Gtbellik - ~k - Spor 
Musiki ve •ilence 111l1111n 

......... - -- -- -- -- -
BUGUN BU GECE 

Eekl devirlerin en muazzam .,.. en 
Jmrlmnç bari> Nbnelerilli bütün çıp

Jaklıiiyle canlandıran muazzam 
tarihi eeer 

KAR TOPU 
ıs., rollerde ı 

&on,. Hamle - Tyrone Pcwer 

Seanelar : 
1 • 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

Bu aOn IUt 1 de tald>e mat.ineli 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -,ınur 

ICA.RTACA MUHAREBELERi 
Tilrkçe sözlU 

Seanelar : 
1 • 2.30 • 4.30 • 6.30 Gece 21 de 

Bu ıt1n aut 1 de talebe matinesi 

angın, hayat, Otomobil, cam 
• 


