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......... ef'imiz Partide 
lnönü bir saat kadar intihap işleri ile 
111eşgôl olmuşlar r direktifler v_ermişlerdir 

İkinci müntehip seçimine 15 martta başlanacak ve 

mebus seçimi takriben martın 25 ine doğru tamamlanacak 
Cümhurreisi Milli Şef İsmet lnönü dün saat 19 da refakatle

rinde Başvekil Dr. Refik Saydam bulunduğu halde Cümhuriyet 
Halk Partisi Umumi Merkezini teşrif buyurmuşlar ve Genel 
Sekreterle beraber bir saat intihap işleri ve hazırlrklan üzerinde 
ıneşgul olarak lazım gelen direktiflerini vermişlerdir. 

candan tezahürle alkışlamışlardır. 

Mebus seçimi 

Saat 20 de Parti Umumi Merkezini terkederken, Partiye teş -
riflerini öğrenen halk meydanda toplanarak Milli Şefi coşkun ve 

Haber aldığımıza göre, yurdun her tarafında ikinci müntehip 
secimine 15. 3 939 aünü başlanacak ve mebus seçimi de takri
be~ martın 25 ine dobu tamamlanmış olacaktır. 

ldealci Türkiye 
N. A. Küçüka 

Önümüzdeki yaz sonundan önce 

Çemberleyn bir anlaşma 
teşebbüsü yapacak 
İki 

Yeni Türkiye'nin, medeni dünya 
lta.r§ısında bir manası vardır. Bu ma
~ onun kuruluşunda ve nihayet on 
&ekiz yıllık istiklal medeniyet yolun
da. yaptığı yÜkse·k hamlelerin ruhun. 
ela ınündemiçtir. ldealci olmak, bü
li.ln bir husumet alemine kar§r yaptı-
itnıız büyiik istik.lal hareketi, ve aydan 
~nra sosyal hayatımızda yaptığımız beri beynelmilel 
llıkılaplardaki muvaffakiyetlerimiz vaziyet selaha 
&ırf bu idealist ruhwnuzun meyvala. . doğru gidiyor 
tıdır. Dünyada hiç bir büyÜk hareket Paris, 10 a.a. - Londra'dan Maten gazetesine bildiriliyor: . 
tasavvur edilenıez ki onda idealcili- b ld d 
ğin a§kı ve heyecanı olmasın. f.deal "Umumiyetle iyi maliimat alan mahfillerde u akşam e e e ı-
olınryan hareketler dümensiz bir ge- len intibaa göre, B. Çemberleyn Avrupa yatışması içİ'n önümüz
~~in peri§an yiirüyÜşüne benzer. deki yaz çıkmadan büyük bir teıebbü&te bulunacaktır. 
b. -..ı __ ;; .. .liiaij1'11Üh te1aniJ nu•A... ----~-~-~-----~--~.,.... • .-_. .. ._. • .,..HH ... .:.-.~_..._,,.........,.tıtfne -.,uıro, 1

Yet ınüesseselerı aaıarı malum ve B. Çemberleyn esas gayesi silahla-
ble~hul yüz binlerce ki§inin kanı ve rın tahdidi olacak bir büyük devlet-
ca?lr Pahasına elde edildiği hepimiz- ler konferansının içtimaını temin i-
Ce malum bir hakikattır. çin şimdiki salah devresinden istifa-

Ülkü, bir şahsın olduğu kadar hir de etmek arzusundadır. Bu hususta 
llıilletin muharrik kuvetidir. Onsuz iptidai tetkiklere pek yakında başlı-
İnsaıılar ve milletler daima mağlubi. yacak ve netice belli olur olmaz baş-
Yete ve felakete düçar olurlar. İ§te vekil kararını verecektir. 
Milli Şefimiz yarmki Türkiye'yi ida- Yarı resmi mahfillerin kanaatine 
te edecek genç ve münevver kütleye göre, İspanya'da harbin bitmesi ge-
~u &Ul'etle hitap ebni§lerdir. "Bizim cikmiyecek, pek yakında bir barış 
l•deallerimiz vatan, millet hizmetin- deklarasyonu imza edilecekıtir. O za-
de toplanır.,, Muhtelif meslek içinde .<ı; man, !spanyol anlaşmazlığının sonu, 
Yetişip inkişaf edecek olan gençlik lngiltere'nin karşılıklı itimadın ihya· 
kendi meslekleri içinde çalışmak su- sı esasına dayanan sulh gayretlerini 
t'etiyle ve bir cümle ile hülasa edilen vasıtasız bir şekilde takip edebilmesi 
bu noktaya mubtlif kanallardan ge. için bir vesile teşkil edecektir. 
lip birle§erek varacaklardır. Muhte-
lif meslekler gençliği, aralarındaki BeynelmiU?l vaziyet 
lb.ü§terek irtibat ile bu maksada yü- düzeliyor 
tüyecek olurlarsa_ ki hiç şüphe et. Londra, 10 a.a. - Havas : Satahi-
lb.iyoruz _en ileri millet olmak da- y.etli mahfillerde dün akşam takriben 
~ası, daha az bir zaman zarfında ta- B. Çemberleyn (Sonu J üncü sayfada) 
b.akkuk eder. Harplerde bile muvaf. 
fakiyetlerin temini için muhtelif kı. 
laların biribirleriyle bir 8.henk ve sı· 
kı bir irtibat i~nde yÜrümeleri lazım 
teMiği strateji kaidelerinden biri. 
dir. Biribirleri arasında irtibat ve te
sanüdü kaybolmu§ kuvetler, mutla -
ka ölüme mahkiinıdurlar. Gençlik 
için olduğu kadar bugün i§ ba§mda 
bulunan nesil iç.in de yapılacak daha 
!;<>k mühim işler vardır. Kurdufu. 
trluz inkılap müessesesinin kuvetini 
lll"thrmak "millet hayatında yeni bir 
tekamül temin ettirmek için" alına
cak çok esaslı tedbirler ve kararlar 
\'ar. Yeni geleceık Millet Meclisini 
bu kadar muazzam tarihi vazifeler 
i.ntizar ediyor. İşte bu vaziyet karşı
llnda bugünkü nesil ken·disine te. 
"eccüh eden vazifenin yükseklik ve 
biiyüklüğünü takdir ederek, herke
•in gözlerinin bize çevrildiği bugün
lerde tıpkı Ebedi Şefin ölümü gün. 
lerinCle olduğu gibi Milli Şef imiz in 
baYl'ağr altında tek bir granit halin
de toplu bulunmamız ve zaten mev
cut olan kuvetli tesanüdümüzii bir 
kat daha sıkıstırmamız lazımdır. 

Cöstereceiimiz bu sıkı tesanüdün 
blernleket dahilin•de olduğundan da. 
ha ziyade memleket dışında kıymeti 
\'ardır. Türkiye bugünkü beynelmi • 
lel şeref ve itibarını, ancak kendisi -
ilin İç kuveti sayesinde kazandığını 
hen biliriz. Dünyanın en karışık bu. 
hın.:ıu;;u ve her zamandan ziyade 
maddi ve manevi kuvete ehemiyet 
\'~riJd:~i bir devirde bizim tek bir vü
cut halinde buluDJllanıız.. Türkİ.yenin 
dünya, muvazenesindeki kıymetini 

(Sonu S inci sayfada) 

Madrid1de komünistler 
yeniden isyan ettiler 

Şiddeti i 
M adrid, 10 a.a. -

Dün öğleden biraz 
sonra şiddetli bir 
tüfek ateşi işitilmiş 
ve münakalat dur -
muştur. 

Saat 14 de Uni • 
on - Radio ~rk ko
lordusunun ve di -
ğer kıtaların ko -
münist isyanının 

bastırılmasına yar • • 
dım etmek üzere 
süratle Madrid ü -
zerine ilerledikle • 
rini haber vermiş -
tir. Evelce kornü • 
nistler tarafından 

çarpışmalar oluyor! 

işgal edilmiş olan İhtiyar bir Jspanyol mültecisi 
bin kadar karabin • 
ye, bu kıtalara iltihak etmiştir. ı harekete geçtiğini bildirmektedir. 

Union. Radio Madrid sokaklarının Şark ordusunun hükümet merkezine 
kamilen hüküm:te sadık kıtalarm iş - gelerek asileri yan ateşine almıştır. 
gali altında olduğunu ilave eylemi~tir. A_siler, . Ma?rid'e takriben . on 

Resmi binalara giden sokaklar ara _ kılometrelık hır mesafede Madrıd -
sında tanklar dolaşmakta idi. Valans yolunda durarak naıkliyata ma-
Müdafaa meclisi, tenkil vasıtalarının (Sonu 5 inci sayfada) 

r ................................................... 1 
f Danimarka El(isi l 

Cümhurreisimize 
ilimalnamesini 

takdim elli 
Danimarka elçisi B. Sven Peter Du

urloo, dün saat 15 buçukta Reisicüm -
hur İsmet İnönü tarafından, mutat 
merasimle, kabul edilmiş ve kendile -
rine itimatnamesini takdim etmiştir. 
Kabul esnasrnda, Harciye Umumi Ka
tibi büyük elçi Numan Menemencioğ. 
lu da hazır bulunmuştur. 

Maarif Vekilimizin reisliğinde 

Sanal mekf epleri 
müdürleri son 

toplanfılar1nı yaplllar 
Sanat mekteplermizin bugünkü du

rumları ve ileride alacakları vaziyet 
hakkında tetıkikler yapmak üzere An -
kara'ya çağrılan sanat mektepleri mü
dür ve atelye şeflerinin 12 gündenberi 
devam etmekte olan çalışmaları dü.n 
Maarif Vekilimiz B. Hasan_ Ali Yü
cel'in reisliğinde yapılan bir toplantı 
ile sona ermiştir. Toplantıda ertik ve 
teknik öğretim genel direktörü B. 
Rüştü Uzel de hazır bulunmuştur. 

Sanat mekteplerinin faaliyetini gös 
termek, bu mektepleri halka tanıtmak 
üzere 1941 de İstanbul'da açılacak ser
gi, süratle inkişaf etmekte olan endüs
trimizin işçi ihtiyacını karşılamak ü -
zere üç senelik sanat mektebi açilması, 
pratik olarak yetişmiş işçilerin bilgile 
rini arttırmak üzere açrlmış olan ak
şam sanat mekteplerine verilecek yeni 
sekil, sanat mekteplerinin Hihoratuvar, 
makina ve bina ihtiyacı, bazı ders a
letleriyle makinalarrn sanat mckte11le-

( Sonu J üncü sayrada ) 

Slovakya kabinesini azleden Çeko-slovakya cümhuTTeisi B. Hcqa 

Çekoslovakya karışıyor 

B. Haşa Slovakya 
. kabinesini azletti 

Muhtelif yerlerde kargaşahk çıktı 

Slovakya' da örfi idare ilôn edildi 
Prag, 10 a.a. - B. Tisso, çeklerle slovakların bir devlet çerç~ 

vesi içinde müşterek bir hayat idame etmeleri için lüzumlu temı
natı verecek vaziyette olmadığından dolayı azledilmiştir. 
Çeko-slovakya cümhurreis.i B. Emil 

Haşa, yeni slovak kabinesini teşkil e
decek olan yalnız üç nazır tayin et
meğe karar vermiştir. 

B. Joseph Sivak Başvekil, B. Pa
ul Teplanski Maliye nazırı, B. Kare! 
Sider Başvekil muavini. 

Merkezi Çeko-slovak hükümeti, slo 
vak hükümetini temsil etmekte ber
devamdır. 

Yeni slovakya başvekili B. Sivak, 
papanın taç giyme merasiminde bu
lunmak üzere Roma'ya hareket etmiş 
olduğundan, Slovak hükümeti işlerini 
muvakkaten slovak maliye nazın Tep 
lanski tedvir etmektedir. 

Azil kararının sebebi 
Malfım olduğu üzere gerek Press

burg, gerek Zlina anlaşmaları ve ge· 
rek ana yasa, Bohemya, Moravya ve 
slovakyanın bir tek federal devlet 
teşkil ettiğini bildirir. Halbuki müf
ritler, birkaç zamandanberi böyle bir 
federal devlet mefhumunu reddede-

(Sonu 5 inci sayfada) 
T e;Vkif edildiği söylenen Slovak

ya ba§vekili B. Tisso 

Hainan adasının işgalinde 

Japon kıtaları 5.000 
kişi zayiat verdiler 

. Tokyo İ ngiltere'nin Çin'e 
para vermesine çok 

Çin askerleri japon tayyarelerine karşı müdafaa tedbiri 
alırken 

Şungking, 10 a.a. - Central Daily 
News gazetesinin bildirdiğine göre 
Hainan adasında askeri vaziyet umu -
miyet itibariyle istikrar bulmuş gibi 
bir vaziyettedir. Fakat japonların kay
bı 5 bin ölüden fazladır. Çin çeteleri, 
halen adanın dağlık kısmına iltica et-

mişlerdir. Buradan adanın beş eyaleti 
arasındaki yollarda japon nakliyatını 
hücumlariyle güçleştirmektedir. 

Çin çetelerinin faaliyeti 
Hongkong, 10 a.a. - Çin çete kuvet-

( Sonu J üncü sayfada) 



-2- ULUS 11 - 3 - 1939 
-~~------------~----------------------------~~ .... ------..... --.~------------------......:::.....::~:.....::=----"'"-......... -----'-__...'-'--__________________________________________ ~------- ---
. 
insan ve küllür : 

iki haber 
Londra'dakı Havas muhabirinin verdıgi dünku tarihli bir habere göre, 

lngilız polıtika mahafilinde optimist bir hava esmektedir. Hek ispanya 
i§ı hallolduktan sonra, Fransa ile ltalya'nın arasını bulmak güç olmıyacak 
ve Almanya ile olan münasebetler, Dr. Göbbels'in geçenlerdeki propagan
da belagatine rağmen, ingiliz sanayicileriyle alman sanayici/eri arasında 
başlamış müzakerelere benzer temaslar sayesı'nde, düzelmt!lcte gecikmiye
cektir. 

Ortalrkta, ayrrca düne kadarki gerginliklerin azaldılr hissedildiğinden, 
İngiliz başvekili Chamberlain'in 'toplıyacağı bir konferans, birçok ayrılık· 
larr bitiştirecek, arkasrndan da silahsızlanma itine yeniden ve geçen tec
rübelere nazaran daha müsbet bir istikamet verecektir. 

Eger Havas muhabırinin bildirdiği bu optimist hava ı'le buna vücud 
vermekte olan ümitler yerinde ise, bahar geliyor demektir. insanlığın bü
tün güzel arzuları, birer tomurcuk balinde gözüküp kendilerini bı'rer çi
çeğe çevirecek güneşi bekliyebilirler. 

Eğer böyle degil de, gelen haber, daha ziyade şartlarr yoklayıp gözet
leyici bir balon ise, o zaman ilk kırağıda, bütün tomurcukların donması, 
biraz yazık olur. 

Gerçi, ergeç, bu gibi haberlerin birbirini takip edip kesil bir ümit ze
mini hazırlamasım, yahud hala devam et~kte olan ihtilafların ıarjlarrnr 
aktaracak musait ve çürük sahalar bulamıyarak bir fili çatıımada karar 
kılmalarını beklemek icabettiğinden, ümid verici sebeplerle ümidsizlik do
ğurucu sebepler arasrnda müsavat vardır. Havas muhabirin• o telgrafı 
çektiren amil de bu müsavat olsa gerektir. 

Barış'rn temellcrı ile. şimdiye kadar öyle oynanmış ve topraktan yu
karıki kısmrn rahne/erini kapatmak için, temelden, o nisbette ödünç taş 
ve harç alrnmıştır ki, bunun bir adım ötesi, barış yapısının yıkılmasıdır. 
Bu yapı ise, herkesin iyi kötü içinde yaşamakta olduğu yapı<Jır. Yıkılırsa. 
kimin bunun altında kalmryacağını tayin etmek gaçtür. Bu muhakemedir 
ki, bazılarrna havanrn düzelmekte olduğu ve ihtil§flarrn bundan sonra 
olsun güzellikle halledileceği ümidini vermektedir. 

Burhan BELGE 

Beyoğluspor Ankara'da 

Bugün Gençlerbirlİğİ, yarında 
Ankaragücü ile karıılaıacak 

Maçlar 19 Mayıs Stadyomunda yapılacak 
Dün saat 21 de şehrimize gelmit o - ı Saat 15.30 da Anbragücü ile miaa -

lan peralılar (Beyo~ıuspor) bugun ilk fir takımın urfıla.pnaaından evci ge
oyunlarını saat ıs de 19 Mayıs StAd - ne stadyomda Gui Terbiye En•titü • 
yomunda temiz ve teknik oyunlariyle 

sünün ilci aınıfı ar•ında 14.15 de el 
kendini tanıtan Oençıeıblrllli ile ya -
pacaktır. lkind kartıı&flllUı da yarm topu müsabakası vardır. 

saat lS.30 da gene 19 Mayıs Stadyo -
munda AnkaragUcU iledir. Cieçen na;. 
ta içerisinde muhtelitimizin yaptığı 
dört maça Orhan, Nuri, Arif ve Zeki 
gibi dört kıymetli oyuncu veren An -
kara pmpiyonu Demirspor'un bazı o
yuncuları sakatlandığından peralılar 
(Beyoğluspor) Demirspor yerine 
Gençlerbirliği takımı ile karfılqacak
tır. 

Bu maçlar temsili bir kartılapna ol
duğundan talebeler de takımlarında 
yer alacaklardır. Öğrendiğimize göre 
Gençlerbirligi'nin bugün şu kadro ile 
çıkacağını zannediyoruz : 

Rahim _ Mehmet, Nuri - Ketfi, Ha -
un, Miınir _Reşat, Mustafa, Sadık, A
li, Vahdet. 

Bisiklet seri yarı~ın 

Üçüncü koşu 
bugün yapılacak 
Beden Terbiyesi Ankara Bölgesi 

Bisiklet Ajanlığından : 
Biaiklet seri yarıtlarınm ilçUncUaü 

yarmki pazar günU saat tam 9.30 da 

Akköprü'den baflam&k Uzere 50 kilo -

metre mesafede yapılacaktır. 

1 - Yarıt yolu, AkköprU - Sincan -

köy - AkköprU'dUr. 

2 - Yarıp gireceklerı - vaktinden 

evel hazırlıklı bir halde yarıt baflan -
gıç yerinde bulunmalıdırlar. 

Ajanlık, aynı gUn ve aynı saatta bat
Iamak üzere, 18 yatını tecavUz etme -
mi§ ve timdiye kadar re111ıt yarıtlara 
iştirak eylememi§ bütün Ankara bi -
ısikletçilerinin serbeatçe girebilecek _ 
leri ikinci bir yarıt daha tertip etmiş-

tir. • • 
Bu ikinci yarıt aşağıdakı şartlar da-

Maarif 

müesseselerinin 

murakabesi 
Maarif müesseselerimizin arzu edi -

~n gayelere doğru ilerlemesi, bu mü. 

esseselerde murakabe hakkını haiz o -
tanların teftiş ve murakabe vazifeleri

ni metodik ve devamlı bir surette ifa 
etmelerine mütevakkıf olduğu hak -
kında bütün kültür ve okul direktör

lüklerine birer tamim gönderilmiştir. 
Maarif teşkilitmın her kademesinde 
yer alan her makamın kendi muraka-

besi altrnda bulunan şahsiyet ve ma -
kamları daimi surette teftiş ve mura -
kabe etmeleri ehemiyetle kendilerin -

den istenmektedir. 

\l-IAVA 

~2ı 
Dün yurdun bir çok 

yerlerine çok 

yağmur yağdı 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu geçmiş, rüzgar cenup istika-

Vat anda~arı n iılerinden 
gü(lerinden kalmamaları i~in 

Davalartn bir celsede 
bitirilmesine 
~ahıllacak 

Vatandaşların uzun vadelerle talika 
uğrıyan duruşmalar yüzünden işlerin
den güçlerinden olduklarını göz önü -
ne alan Adliye Vekiletimiz bu hale 
mani olmak için tedbirleı- düşünmek. 
te, sık sık tamimler yapmaktadır. Bu 
hususta teşkilata son yapılan bir teb
liğle gene bu meseleye temas edilmiş
tir. Ceza muhakemeleri usulü kanunu
na göre ceza davalarında taraflarla 
birlikte şahitlerin de ilk duruşmıya 

çağrılmaları ve davanın esas olarak bir 
celsede bitirilmesi hakkınla hüküm 
varken, bazı mahkemelerin ilk duruş
mıya yalnız tarafları çağırdıkları ve bu 
ilk celsede, şahitlerin de çağrılıp din. 
lenmesi için bir talik kararı verildiği 
görülmüştür. Vekalet cümhuriyet müd 
deiumumiliklerine bu halin kanuna uy 
gun bulunmadığını, bütün delillerin 
bir celsede irat ve münakaşa edilerek 
işin aynı celsede sona erdirilmesinin 
iktiza ettiğini bir daha bildirmiştr. 

Harita ve su projeleri 

yapılan şehirlerimiz 

emtinden saniyede en çok üç metre Dahiliye Vekaleti Bünyan, Eskişe -

kadar hızla esmiştir. Günün en düşük hir, ve Biga kasa.balarının haritalarım 
yaptırmıya karar vermiş ve bunun i -
çin de ayrı ayrı münakasa açmıştır. 

Vekalet bundan başka Niğde, İski

lip, Kırşehir, Bayburt, Zile, Adıya -
man, Mardin, Tosya, Develi ve Siird 

kasabalarının da su projeleri t~uimi 

işlerini münakasaya koymuştur. 

Sıtma mücadele 

komisyonu toplanıyor 
Önümüzdeki pazartesi günü Srhiye 

Geyvede 20, Bileciktc 18, Mersin ve V k"l t• d b' .. tına ·· d ı k e a e ın e ır sı muca e e o -
Urfa.da 16, Tokatta 15, 1anir ve Diyar- . top•----~ır M"-..... 

ısısı sıfırın altında 5, en yüksek ısısı 

da sıfm üstünde 11 derece olarak tee
pit edilmiştir. Yurtta hava; doğu ve 

cenubu şarki Anadolu bölgelerinde 
kapal ve mevzii yağışlı, Ege bölgesi

nin cenup kısımlarında açık, diğer böL 

gelerde umumiyetle bulutlu geçmit
tir. Yirmi dört saat içindeki yağışların 

karemetreye bıraktıkları su miktarı 

Giresun'da 43, Ordu'da 41, Germede 
40, Ceyhanda 3S, Zonguldakta 27, A

danada 26, kocaelide 25, Rizede 24, 

Samauında 23, Gemlik ve Bursada 22, 

mıayonu,, ~~ • -....._. ... 
bakırda 'IS, Boluda ıo, birçok yatıtlı reisliğindeki bu k~isyona daire reis-
yerlerde de 1-9 kilogram arasındadır. 1 . 1 rt ·· d. ı h etı· reı'sl erıy e, s ma muca e e y e -
Karla örtülü yerlerdeki karın toprak ri ve mütehassıs doktorlar iştirak e -
üzerin.deki kalınlığı Nazımiyede 102, deceklerdir. Komiıyonda sıtma müca.. 
Ardahanda 43, Erzurumda 36, Mutta dele işleri, idari kanuni bakımlardan 
28, Bayburtta 23, Karsta 18, Çartamba- tetkik edilecek ve mücadele tıeşkila -
da 13, Vanda 12, Sıvaeta 11, Erzincan- tının mesaisini daha verimli bir hale 
da 10, diğer karlı yerlerde de 1-9 san- getirmek içi11 icap eden ve mümkün 
timetre arasındadır. Yurdun bütün olan tedbirler alınacaktır. 
bölgelerinde rüzgarlar, umumiyetle 
cenup iatikametinden en çok dokuz 
metre kadar hızla esıniJtir. En yüksek 
ısılar: Zonguldakta ııfırın üstünde 10, 
Çorluda 11, Sinopta 12, Bursa ve Ko. 
caelide 13, İzmir, Edirne ve Çanakka
lede ıs, Adana ve Antalyada ı8 dere
cedir. En düşük ısılar, sıfırın altında 
Muğlada 1, Malatya ve Balıkesirde 2, 
EEr Ezurumda 3, Çorum ve Karsta 4, 
Kütahyada 5, Ulukışla ve Sıvas'ta 2, 
Niğdede 7, Kastamonucla 9, Boluda 10, 
Yozgatta ı7 derecedir. 

h.ilinde yapılacaktır : 
ı - Yarışa her türlü bisikletle gir -

mek serbesttir. 
2 - Yarışa gireceklerin yarış haf -

lama yerinde isimlerini hakem heyeti
ne yazdırmaları lazımdır. 

3 - Yarış, ıs kilometre mesafe üze
rinden yapılacaktır. 

Romanya,nın Ankara 

Büyük Elçisi geliyor 
İstanbul, ıo (Telefonla) - Roman

ya'nın yeni Ankara büyük elçisi ~· 
Vasil Sitoiko bugün İstanbula gelmış 
ve bu akşamki trenle Ankaraya hare -
ket etmiştir B. Vasil Siotike Roman -
yanın ilk Ankara büyiik elçisidir. 

. 
Franko'nun ajanı lspanyol 
Konsolosanesini devir aldı 
İstanbul, 10 <Telefonla) - Fran _ 

ko hüküımetintn Türkiye ajanı B. Va. 
lensiyo bugün ispanyol konsolosluk 
dairesine giderek konaoloshaneyi dev. 
ralmıştır. 

Halkevi' nin fotoğraf müsabakası 
----

Jüri heyeti dün toplandı 
derece kazananları secti 

Ankara Halkevinin açtığı fotoğraf müsabakasına i,tira k o ' 1 

lerin gönderdikleri fotoğraflar ara11nda, jüri heyeti dün öğleC: n 
sonra bir seçme yapmıf ve derece alan 5 fotoğrafı tespit etmiştir. 

Kııllay Balosu 
1 

Sergiye 50 amatör iştirak etmiş, şe
raite uygun surette 400 fotograf gon
dermişlerdir. Mevzu serbest bırakıl
mış olduğu için fotoğraflar çok müte-
nevvi manzaraları ve portreleri ihti
va etmektedir. bu akıam veriliyor 

Balo'nun bu senenin 

en güzel ve en eğlenceli 

balosu olacağı 

muhakkak 

Samimiyetle teslim etmek lazım ki 
gönderilen fotoğrafların içinde çok 
güzel eserler varlır. O kadar ki jüri 
heyeti, biribimden güzel ve göz okşa
yıcı fotoğrafları.n içinde, derece ala. 
cakların tesbitinde adeti güçlük çek
miştir. Neticede birinciliği Ga.zıi Tet" 
biye enstitüsü öğretmenlerinden Şina
si Barutçu, ikinciliği, aynı enstitüdeO 
muallim Hakkı İzzet, üçüncülüğü p 
ne enstitü muallimlerinden Necdet 

Kızılaym balosu bu akşam sa.at Zl 1 kazanmıtlardrr. Dördüncülüğü Safder 
de Ankara Palas salonlarında verile- Şükrü, beşinciliği de Gazi terbiye en&
ccktlr. Vlyana'dan d'!vet edilen sanat. titfü;ü it-resim ikinci sınıfından Me~ut 
k<ır Bayan Rethy bu sabah ıehrimize almıştır. Mesudun muvaffak eseri, i.n
gelecek, Kızılay aza~ariyle, ş~rimizin tisap ettiği sanat kolunda kendisine ü
tanınmıı sanatkarları tarafından istik- mitli bir istikbal vadedecek güzellik -
bal edilecektir. tedir. Müsabakanın en mühim derece-

Saat 23 te, sanatkarın baıloda oku- terini Gazi terbiye enstitümüzün mu
yacağı opera parçaları radyo vasıtasile allim ve talebelerinin kazanın?§ olma.
bütün dünyaya neşredilecektir. Eşya larr, kUlrilr ve sanat hayatımızın bel 
piyangosuna, şehrimizin tanınmış ba- değerli müessesesine verilen emekle .. 
yanları yüzlerce parça kıymetli e,ya rin ne kadar yerinde olduğunu ve 
teberrü etmişlerdir. Bilhassa İsmetpa.. memleke çocuklarına resim sanatı, 
şa kız enstitiısünde okuyan genç kız - zevki ve bilgisi veren ve verecek olan 
!arımız, kendi emeklerinin mahsulü o- muallmilerimisin değerini ispata kafi 
lan el işlerini piyango İ!(in hediye et- gelir. 
mişlerdir. Bu eşyalar, güzel bir sergi Bunlal'Clan maada jüri heyeti, bu de. 
halinde tc§hir edilecektir. receleri.n haricinde kalan ve fakat fo-

Salon Kızılay renkleriyle süslen. toğrafları çok .beğenilen bazı amatör .. 
miştir. Blıtün bu hazırlıklar, balonun leri de birer takdirname ile taltife ka
son seneler içinde verilen baloların en rar vermiştir. Bu kararla, Yüksek Zi• 
güzeli olacağını şimdiden göstermekte raat Enstitüsü su işleri mühendisi En
dir. Satışa çıkarılan bütün biletler sa- ver Kurdoğlu, Cümhurreisliği OTkCS
tılmıştu:. trasından Sadrettin, Cebeci ,Dörtyol 2 

Moda aleminde 
Haber aldığımıza göre son on bet 

gün içinde bu akpmki balo münasebe
tiyle kız enstitüsünün elbise atölyesi
ne sipariş edilen tuvaletlerin adedi 

250 yi geçmittir. Bu rakam, bu alcpm
ki balonUll süsclliii ba.k.kında bir fikir 
vermc-ktedir. 

Nevyork Sergisinde 
paviyonumuıun satııını 

idare edecek heyetimiz 
Beynelmilel Nevyork eerıisinde 

Türkiye pavyonU1lda yapılacak 1&tış 

ifini hükümet Sümerba:ık'a vermittir. 
Bu münasebetle Sümerbank Yerli mal
lar pazarı müdürü B. Ekrem Sanal ve 
bankanın ticaret servili memurların -
dan B. Muazzez Tlabar bu ayın 2S 
inde Amerika'ya hareket edecekler -
dir. 

B. Ekrem bundan evel birçok sergi
ler tertip etmit çok muvaffak olmut -
tur. Ve Şam sergisintn birinciliği ka. 
zanmasında mühim hizmeti görülmü•
tür. Heyetimize Amerikada muvaffak 
olmalarını temenni ederiz. 

Kapol h.-zi ve iplik 
narhı kaldırıldı 

İktısat Vekaleti, cvelce görülen lü -
zum üzerine iplik ve kapot bezine ko -
nan narhları, bu husustaki kanunun 
kendisine verdiği salahiyetten istifa -
de ederek kaldırmııtır. 

numarada CelAl Saraçoğlu, Müdafaai 
Hukuk ca:ddeai Vudar sokak 102 nu
marada Nejat Kundakçı birCT takdir .. 
name almışlardtt. ' 

Jüri heyeti Tekirdağ mebusu B. 
Cemil Uybadın, Erzurum mebusu B. 
Nafi Atuf KanMı, tktıaat Vekaleti tu
rizm tefi B. Vedat Nedim Tör, matbµ. 
at umum mlldClrMltll batmiltaviri B-
Burhan Belge, gUr:el sanatlar uıııuıı
müdürü B. Suut Kcma1 Yetkın, g~ 
temiz yazı itleri müdürü Mümtaz Faiık 
Fenik, matbaa müdürümüz Ali Riza 
Baııkan, mabuaıt ummu müdürlüğü fo
toğraf mütehanrsı B. Otmar, Foto Co
mal, Foto Naim, Gazi terbiye enstitü.. 
sü muallimi resaam Malik, erkek lisesi 
resim muallimi B. Refik Epikman ve 
Maarif Vekileti müzeler direktörlü
ğünde B. Baha Bedir'den mürekkepti.. 

Halkevinin bu güzel teşebbüsiyle 
tertip edilen bu müsabakaya gönderi .. 
len eserlelii gördükten sonra fotoğra
fın da edebiyat gibi, resim, heykeltra§t 
ve müzik gibi güzel sanatların bir ko
lu haline geldiğine daha çok inandık. 
Derece ve takdirname alanları ve bil
tün müsabıkları tebrik ve takdir ede -
riz. 

Evelce ilin etm~ olduğumuz şart -
namede de görülmüı olacağı üzere mU.. 
sabakanın birillcisine 50, ikincisine 25, 

üçüncüsüne 20, dördüncüsüne ıs 'fC 

be~incisine ıo lira para mükifatı vide.. 
dilmiş bulunuyordu. Jüri heyeti, dere-

celer kazananları tespit ettikten sonra 

para mükafatlarının sahiplerine der .. 

hal dağıtılmuına da karar vermi,tir. 

Bugünden sonra, müaba)taya işti • 

Bu takımda hiç bir zayıf taraf görül
mediği gibi bilhassa haf hattının çok 
kuvetli forvetin de fırsatçı ve şütor ol
dugu müdafaanın da ötedenberi bir a
rada oynadığından anlaşmıt bulunma
sı bugünkü maçın zevk ve heyecanını 
aarahaten göstermektedir. Forvet hat
tı gol pozisyonuna girdiği zaman to -
pu ezmez, yersız paslar yapmazsa ha,_ 
um müdafaasını çok müşkül mevkiler 
de bırakabilir. Pera (Beyogluspor) ta
kımı iae apgı yukarı iki gün eveli yaz
dığımız kadro ile geldiklerinden bu i
ki kuvetli rakibin oyunlarının neticesi 
aabırsızlıkla beklenmektedir. 

••• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
tarif edeceğiz? 

rak: edenlerden derece kazanan, tak
dirname alan ve bunlardan başka jüri 
heyetinin teıhire l!yrk gördüğü f~ 

toğraflarla bir sergi vücuda getirile -Bölge Futbol Ajanlığından : 
Bu hafta 19 Mayıs Stadyomunda 

Gençlerbirliği • Beyoğluspor, Ankara
.gücü - Beyo~luspor A takımları ara • 
&mda birer ~ yapılacaktır. Maçla -
rın programı qağıya yazılmııtır : 

1 - 11-3-939 cumartesi günü saat 15 
Gençlerbirliği. Bcyoğluspor A takım
ları. Hakem: Ömer Özel. Yan hak~ 
teri: Servet Öz, Aıım Kurt. 

2 - 12-3-939 pazar günü saat 15.30 
Ankaragücü - Beyoğluspor A takım -
ları. Hakem : Asım Kurt. Yan hakem
leri : Nazım Altındağ, Servet Öz. 

3 - Misafir sporcular 12-3-939 pa -
zar günil ak,am treniyle htanbul'a 
avdet edeceklerdir. Kulüp delegeleriy
le sporcuların teşyide bulunmak Uzere 
istasyona gelmeleri rica olunur. 

Kır koşusu 

Pera - Gençlerbirligi maçından evci 
18 ya mdan kuçuk talebeler ara~mda 
1200 ~trelik hır kır kotusu tertıp e -
dılmiştir. Bu koşu bize yeni istidatla
rı tanıtacagından yalnız talebeler ara
sında degil butün spor sevenler ara -
ıında da netıcesi merakla beklenmek · 
tcdir. J{oşunun başlangıç ve bitişi 19 
)layıs Stadyomundadır. 

Tabiate ihanet 
Arada bir havanın bozmasına, 

fırtına, aoıulı, ayaz yapmasına, kar 
yaimuıu balulJayınıı; mademki 
muta ıirdik, eninde •onunda bahar 
ıelecektir. 

Bir yaklapn baharı, bir de Boiu· 
içi'nJ daıanana.. Kimbilir, tabiat, o

.rada llJI ilkbaharı için ne tarla ha
zırlıklar yapmalrtadır ı 

Bıs tam biJyle konuıurkea lıtaa -
bul ıazetelerinde bir haber : 

-Bofuiçlnde, Pqababç .. de bir 
çiltlilcte gizlice kurulan bir eroin 
lab~iiuı meydana çıbrıldı; ublp
lerı yablandı • 

P~pbahçe, bahar, çiçek/ Bu gazel 
tabıat tab.Ao.unun orta yerinde ıizli 
gizli İfllyen Ye Wire beyas Ahir 
çıkaran bir labrib! 

Yakalanan herlllerl, yalnrz kaçalc
çılılc, vatandafları zehirlemek suç -
larından değil, bir de tabiata lr•r§ı 
ihanet carmiyle malıJremeye verme
livizl T.l. 

l' ahudl meıeleleri ı 

Son ~t'~ .... ,.,. • 1 • 
gul eden yah..ti ......... i:adm 

- Yani Filiatin•e deiil mi? 
- Haydi aen de, deli miain? 

Franaa'yal 
Bir taraftan bomba ile, tethif 

•aaıtalan •e ailablariye çarpışan 
Filistin arapları •e yabudileri bir 
taraftan da müttereken kuracak -
lan hükiilnetin teklini müzakere. 
ye hazırlanıyorlar. 

lbtimal ki araplar, böyle miifte-

rek bir hiikümette yahudilerin 
kendilerine oyun edeceiinden kor
ku,..,..ıarctır. 

Fakat korlanumlar. Nasıl olu, 
ord""1 tetkil etmek de - yahudi. 
ler bu ite y•nepn17actıklan için
araplara kalaclllıttll'. 

Adalar a>e •ıı dercU 1 

Adanın, çocülda'lumn ........ 
bildiiimiz, tarifi tucl•ı "Dört ta
rafı au ile çevrilmit kara parçuı" 
İngilizler, ingiliz adalarını töyle 
tarif ederlermit: 

"Dört tarafı anavatan filosu ta
rafından çevrilmit kara parçası'' 

latanbul'daki adalann iu derdi 
hala devam etmekte n hala gaze. 
teler, bu bahsi kurcalamaktadır -
lar. 

O halde biz de lstanhul'umuzun 
......_ Prem .dalarım ,öyle mi 

"Dört tarafı au ile çevrilmit ol
duğu haJ.de içlerinde ihtiyaca ki.. 
fi miktarda su bulunmıyan kara 
parçalan l'' 

M1>raklı ıeyler ! 

Bazı arazeteTenle okurları hay
ret ve meraka düıünnek makN
diyle açılaılf bir takım ıütwılar 
var. Bunlardan bir kısmı 1ıerçek
ten meraklı, faydalı, eğlenceli teY
ler yazıyor. Fakat bir kı1111ında 
da, meeela, bir dal resmi görüyor
sunuz, altmda: 

"Yukarıda ~eamini gördüğünüz 
aiaç bet bin aeneliktir,, yazılı. 

Bqka bir gün eciJbüciif bir hay
van ve altında şu yazı: "Dünyanın 
en yaılı hayvanmm resmini koyu-
yoruz.,, 

Peki ama, basit bir dala benzi
yen o ağaç nerededir? Adı nedir? 
Hangi fasileye mensuptur? 

O bayvanm iami nedir? Nerede 
yatamııtır? Nesli kesilmiş mi, hi... 
la yafıyor mu? 

Bunlara dair malumat yok. Her 
halde yazanlar, bütün bunlan bi. 
lirler. Acaba maksadan, okurları.. 
m tetkikata M•ketmek miclir? 

cek ve güzel sanat meraklılarının da 
bu eserleri görmesi temin edilm~ ola.. 

caktır. Halkevindeıki bu sergi ıs gün 

açık kalacak ve herketı tarafından aet'

bestçe gezilecektir. Bundan başka 

jüri heyeti rumuzlu zarfları açarak ay. 

ru f&hsın bütün fotoğraflarını toplu 
bir halde, gene halkevinde teşhir ede

cektir. 
Fotoğraflar serginin kapanma tari

hinden itibaren bir hafta içinde sahip

leri tarafından geri alınabilecektir. 

1 rtihôl 
Sinop mebu•u Yusuf Kemal Ten -

girtcnk'm h~ireai, Kayseri mebusu 
Ahmet Hilmi Kalaç'rn kayın valideSi 
ve İlrtrsat Vek!leti tefti§ ve muraka
be heyeti sabık reisi Recai Turul'un 
validesi Bayan Abide'nin dün gece ve· 
fatını teeesürle haber aldık. Cenazesi 
bugün öğle namazrndan sonra Hacı -
bayram camiinden kaldırılacaktır 

Ailesin.in tee.ürlerine iftirak ede .. 
riıı. 
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Göring'in İ talya'yı 
ziya reti Önümüzdeki yaz sonundan önce 

~ ....... --~ ....... ----....... ----....... ----~~-------~--------~~~~--~----------ktll Avusturya'nın Almanya'va iltiha. 
tıı ı:ı tıı l>?1d\.ntımlinifeyiz. Bu haOıse
tııad ııogurduğu buhran sükunet bul
trı.ese~n . arkasından Çekoslovakya 
"e" esı çıktı. Bunun buhranı da ge. 

Çem berleyn bir anlaşma 
~ ... sen · 
tıı i t' enın sonuna kadar devam et-

f ır. Bir d b . . • b h 
teşebbüsü yapacak 

tanı sene en erı sıyası u -
tık k~r~n heyecanlarına o ka·dar alış. 
har ~ sp a n ya'daki ve Çin'deki mu
va.,,~ elere rağmen, enternasyonal 
dı. ıyet bize sakin görünmiye başla-

llih Fa ka t belki d e bu sükunet devri 
tin a.~etlenınek üzeredir. V e Gö. 
tı g ın ltalya'yı ziyareti de enter
f::r.O'h~) politika sahasında yeni bir 
lit ty~tın başlangıcını teşkil edebi
A.I. Fılhakika geçmiş sen e içinde 
k tnanya tarafından girişilen polifi. 

a teca v·· .. .. b 1 d G" r-in u zunun aş angıcı a o-
.,. g tarafından ltalya'ya yapılan zi-
,,aretti G ·· · 1 37 · · 
81 • • • orıng 9 senesmın mayı. 

d ı•nd~ yaptığı bu ziyar et esnasın
L a. 1l" kı Musolini'nin Ber lin'e seya. 
Qatin· ha l'ah 1 zırlamıştı. N ih ayet b u se-
da ;.~ ey](ı] ayı içinde yapıldı. Bura
t Uhrer orta Avrupa hakkmdaki 
e~3~\>vurlarmdan Duçe'yi h a berdar 

1/~· Ve İtalya ile Almanya arasında. 
1 ış birliği bu Berlin z iyareti esna

•tııda kuruldu. 1938 senesin in b a
!tııdan sonuna k a d a r devam eden 
w_a. Avrupa politik taarruzu , bu mü-

11:atın n e ticesidir. 
1938 senesinin ba~mda Almanya 

ile 'taziyette ise, 1939 senesin in ilk 
~Yla.t-ında da İtalya o vaziyette d ir . 
938 senesi b ir " alman senesi,, ol

llluş.tur. 1939 senesinin d e b ir "ital • 
~a.n senesi,, olması b ekle n iyordu . 
ıtlcat bir takım vaziyet ler , iki otori. 

t~l' devletin hesaplarını altüst etmiş
tır: 

d 1 - Bunların birincisi, d em okrat 
e~letlerin silahlanmalarıdır. De
~0~atların maddi sahadak i servet . 
eı-ıni ve a zim ve irade lerini ifade e

den bu sila hlanma otoriter d evle tle
l'i hayli düşündürmüştür. 

2 - İkincisi, d emokra t devletler 
Cephesi arasındaki tesanüttür. 1938 
&enesi başladığı zaman, l ngilter e he. 
11Üz "splendid isolation" siyasetini 
takip ediyordu. 1939 sen esinin ba
§ında İngiltere'yi Franşa ile ittifak 
aktebniş b ir vaziye tte görüyoruz. 
Fransa, yalnız Avrupa.'da değil, SÖ

tniirgeler ind e d e bir taarruza uğra. 'f:0takdirde lngiltere'nin kendisine .. on ~~c-a·~-- - ---- ---~ 
fllPhe etıniyor. 

Fakat demokrat d evletler cep
hesinde k i tesanüdün belki de daha 
~ilckate )ayık olan safhası, Ameri. 
a'nın h er ~ye rağmen, Avru pa'ya 

doğru yakınlaşmasıdır. Bir sene e
"el, A.rner ik a Avrupa muvazen esin -
de asla hesaba katılmıyan b ir unsur
du. 

(Başı 1 inci sayfada) 

iki aydanberi beynelmilel vaziyette 
husule gelen salaha işaret edilmekte 
ve İspanyol meselesiyle Fransız -
İtalyan ihtiHifı sulhçu bir şekilde hal 
!edildiği takdirde silahların tahdidi 
için müzakereye başlanması derpiş e
dilebileceği tahmin olunmakta idi. 

İngiliz başvekilinin Roma seyahati 
esnasında Musolini'nin mumaileyhin 
İspanyol meselesiyle Fransız - Ital· 
yan ihtilafı halledilmedikçe yatışma 
yolunda hiç bir terakki eseri görül· 
mesine imkan olmadığını söylediği 
dün akşam bu münasebetle hatırlat 1-
mıştır. Halbuki halihazırda lspanya 
meselesi halledilmek üzeredir. Salahi 
yetli Londra mahfilleri de Fransız -
İtalyan ihtilafının dostane bir şekil
de halledilebileceğine kani bulunmak 
tadırlar. 

lıalvan iste/il(>ri 
Bu mahfill'er. yalnız gazeteler ve 

mesul olmıyan kaynaklar tarafından 
ileri sürülen bu taleplere fazla bir e
hemiyet atfedilmemesi lazım geldiği
ni kaydeylemekte ve Fransız • ltal· 
yan müzakereleri başladığı zaman 
bilhassa Cibuti limanı, Addis-Ababa
Cibuti demiryolu ve Tunus'daki İtal
yanlara mahsus statü meselelerinden 
bahsedileceğinin görüleceği tasrih 
edilmektedir. 

Salahiyetli mahfilJer, ftalyan talep 
!erinin neden ibaret olduğunu sarih 
olarak bilmediklerini itiraf etmekle 
beraber İtalyanların eveıa aşrrı talep
lerde bulunacaklarından fakat netice
de bir anlaşma basıl olacağından şüp
he etmemektedirler. 

Sililhlann ıalı<lidi iôn 
Aynı mahfiller, İspanyol meselesiy 

le Fransız - İtalyan ihtilafının hallin 
den sonra silahların tahdidi için mü
zakereye girişilmesi deı;piş olunabi
leceğini ilave etmekte ve bu hususta 
mahdut bir i tilafa varılsa bile emni-
yetin avdeti ve beynelmilel ticaretin 
ihyası yolunda ileriye doğru büyük 
bir adım atılmış olacağını tebarüz et
tirmektedirler. 

arasıra yaptığı h ücumlara ve bilhas
sa alman propagandası için geçende 
Göbbls'in söylediği tarzda tanzim e
dilen nutuklara fazla bir ehemiyet 
atfetmemektedir. 

Netice olarak aynı mahfiller, İn

giltere ile Almanya arasında yakında 
başltyacak olan iktısadi müzakere le
rin kati bir rol oynıyabileceğine işa
ret eylemektedirler. 

Münih anlaşmasınrlan beri 
A t'ru pa 'da en mii him hadise 
Nevyork, 10 a.a. - B. Hore Belis

ha'nın harp halinde Fransa'ya 19 fır
ka gönderileceğine dair olan beyana-

tın Münib itiiafındanberi Avrupa'dan 
gelen en mühim haber olduğunu 
Nevyork Times gazetesi yazmakta
dır. Bu gazeteye göre, bu, çok mühim 
bir amildir. 

Roma, 10 a.a. - İtalyan - fransız 
gerginliğinin hafiflediğine dair İngil. 
tereden yapılmakta olan yarı resmi 
neşriyat italyan gazeteleri biraz fazla 
nikbin ve hiç değilse mevsimsiz telak. 
ki ediyorlar. 

Lavoro Faşista diyor ki: 
"İtalya, tabii ve meşru emellerin -

den Fransanın vermek istediği bir ta -
bak fasulya mukabilinde vaz geçmek 
niyetinde değildir. Paris, Londra ve 
Vaşington mcbusan meclislerindeki 
müzakereler isbat ediyor ki. Münih 
zihniyeti yerine ki1~...ıar l!ir tecavüz 
zihniyeti kaim olmuştur. Hu ıihniyet 

ise demokras!crce yapılan yarı resmi 
sulh fikirlerine tamamiyle zıddrr." 

Hatay' da yeni 
yollar 

yapılıyor 

Meclis 220.000 liralık 

muazzam tahsisat verdi 
Antakya, ıo a.a. - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
Millet meclisi toplanmış ve 220 bin 

liralck bir munzam bütçe kabul etmiş
tir. Bu bütçe bilhassa amme hizmetle. 
rine tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ye
ni yollar yapılacaktır. 

Atlıspor k uliibiiniin toplantısı 
Antakya, 10 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Açıldığı evelce haber veri len Aın

takya atlıspor kulübüne dahil olmak 
istiyenler askeri mümessillik binasın. 
da bir toplantı yapmLşlardır. Toplan
tıda askeri mümessil kurmay albayı 
91.1..kra~U• a...,,_.u'JuS"MD-u~ur. K.uJUp. 

binicilik, atıcılık, dağcılık olmak üze
re üç koldan teşekkül etmektedir. Ku
lübe birçokları aza kaydedilmiştir. 

Başkan v~ genel sekreterden başka i -
dare heyetine Vedi Karabay, doktor 
Mitat, Remzi Siboz, Nuri Aydın, Hüs
nü Şemsettin, Mehmet Burç ve Alaad
din İskif seçilmişlerdir. 

Antakya, 10 a.a. - Anadolu A jan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay Elen fahri konsolosluğuna 

buranm tanınmış tüccarlarından B . İs. 
tirati Gliptis tayin olunmuştur. Yeni 
konsolos Berut Elen başkonsolosu ta
rafından devlet reisine takdim edil
miştir. 

3 - Üçüncü e h em iyetli b ir m ese
le de demokrat Fransa'nın gsöterdi. 
ği tnilli b irliktir. Bir sen e eve l, anar 
!i .. İçinde görüne n F ransa, A vusturya 
hadisesinden, M ün ib anlaşmasından 
'le bilhassa ltalya'nın takındığı te h 
ditkar vaz iye tten sonra, üçüncü cüm . 
hul'İyetin tarihinde n a d ir zam a nlar
da görüle n bir v ahde t manzarası a r z 
etmektedir. Hainan adasının İşgalinde 

işte mareşal G öring, bu şartlar 
llltındadır k i, otorite r devle tlerin fa. 
~lil'et programı Üzerinde görüşmek 
"ttzere ltalya'yı z iyaret etmektedir. 
Ceçen d e faki z iyare tte n sonra 1938 
&enesi, bir " Almanya senesi" olmuş. 
tu. Acaba 1939 senesinin de evelce 

Japon kıtaları 5.000 
kişi zayiat verdiler 

düşünüldüğü g ibi b ir "lta lya senesi,, ((Ba:şı 1 inci sayfada) 
<>ltna.sı iç in vaziye t v e şartlar müsait !eri, Peiping- ve Tientsin etrafında ye
ltti•dir? Görin g' in ltalya seyah ati u- niden büyük faaliyete başlamıştır. Bu
zun sürecektir . Birkaç h afta San rada japonlarla üç bin kişilik bir .Çin 
Rerno'da istiraha t e d ecek , sonra çete kuveti arasında şiddetli çarpışma
l'rablusgarb'a giderek Balbo'nun lar olmuştur. Peiping - Hankov ve 
trıisafiri olaca k . Musolini ile görü~e- Peiping - Suiyuan demiryolu muhte -
Cek. Be lki d e Musolini ile H itler a- lif noktalarda tahrip edilmiştir. 
l'a.sında yeni bir mülaka t tertip ede. Hupeh eyaletinin merkezinde Ki -
Cek . Nelere k a r a r verileceği m a lfun yangşang - Şungşian yolu üzerinde de 
değildir. F a k a t otoriter devletleri çarpışmalar devam etmektedir. · 

ka.rşılıyan mescle,ltalya'nın istek leri. Çinlilerin tahrip ettikleri 
dir, Bunların tem in i için vaziyet ve 
fartıar müsait görünüyorsa, yen i b ir japon tayyareleri 
''l\1ünih" de tertip ed ilir. V aziyet Sian, 10 a.a. - Şimdi öğrenildiğine 
llıüsait görünmezse, İtalya, a r a zi göre, geçen ayın sonunda Çin krtaları, 
hakkında b ir iste k ileri sürmiyerek Suiyuan eyaletinde Kvangçentze ha -
Sih•en kanalı, Cibuti ve Tunus't a k i va meydanına hücum· ederek 12 japon 
tebaaları hakkında bazı imtiya zla r tayyaresini tahrip etmişler ve hangar
iaternekle iktifa e d eb ilir. H er iki ları da yakmışlardır. 
t•ktan d a b a h se•denler vardır. Bir Tokyo' d a hiddet! 
R'Ün Alma n ya ile ltalya'nın dem ok. Tokyo, 10 a.a. - İngiltere'nin Çin'e 
t-at d evle tl er e ültimatom vermiye mali yardımda bulunması, 'burada de -
hazırlandıklarından b a hsedil iyor. Er rin bir infial uyandırmıştır. Hoşi Şim
teaj gün ILalya'nın, y a lva r ar ak, en bun gazetesi, kabinenin bu meseleyi 
trıütevazı d ileklerle, Fran sa'nm k a r . tetkik etmek üzere fevkalade bir içti -
fısına çıkacağı söyle n iyor. ma aktedeceğini yazmaktadır. Bu ga-

C.a lip ihtimale gör e, Almanya ve zete, İngiltere'nin böyle "dostluğa mü
İtalya d a n e volda h arek e t edecek- nafi hareketler .. de devamı takdirinde 
lerini k a ti ola:-rak kararlatlınnamış. Taponya'nın Çin'deki ingiliz menafi 
la.rdır. 'İa;ut da eve lce kararlaştır-
tn.ıılarsa. Yen i vaziye t ve §artlar al. yetli devle t adamı Gör in g'in İtalya' 
tında bu kararı bir d efa d a h a ~öz- yı z iyar e ti, Avrupa'nın siya si mu. 
del\._geçirmek m ecburiye tin i h isset_ kadderatında yeni bir dön üm nokta
rne~edir\er. Bu itibarladır k i H i t- sının batlangıcı olabilir. 
lerden sonra Almanya'nın e n e b em i. 1 A . Ş. ESMER 

ve hukukuna karşı mukabelebilmisilde 
bulunmaya mecbur kalacağını ilave et
mektedr. 

Japonya protesto edecek mi? 
Salahiyetli mahfiller, !ngiltere'nin 

Çin'e mali krediler açması üzerine ja
pon hükümetinin alacağı kararlar üze -
rinda büyük ketumluk muhafaza et -
mektedir. 

Hariciye nezareti namına söz söy -
lemiye seliihiyetli bir zat, Tokyo hü -
kümetinin Londra'ya bir protesto gön 
dereceği ve Çin'de ingiliz menfatleri -
ne karşr mukabelebilmisil tedbirleri a
lacağ"ı hakkında gazetelerde çıkan şa -
yiaları ne teyit ne de tekzip etmis, fa
kat yalnız evelce hazırlanmış tahriri 
bir beyanatı okumakla iktif aeylemiş · 
tir. 

lngiltere yanlış bir yol tutiıyor 
Bu beyanatta ezcümle demliyor -

ki : 
"Japonya İngiltere'nin bu kararla -

rını ciddiye almamaktadır. Her halde 
Çin millı parası için kati yuvarlanma 
mukadderdir. Nasıl susuzluktan ölüm 
haline gelmiş bir adamı, verilecek bir 
bardak su kurtaramaz ve can çekişen 
bir kimseyi kafirulu bir enjeksyon iyi 
edemezse, İngiliz kredileri de Çin ma
liyesine bundan fazla tesir yapamıya -
caktır. İng:ıtere'nin tuttuğu yol yan
lıştır. Ümit etmek isteriz ki realist in
giliz devlet adamları hatta hareketle -
ri.ni değiştireceklerdir.ı. 

Romen ekonomisi 

Almanya'ya 111 

bağlanıyor ! 
' Almanya Romanya'ya 

bir plôn teklif etti 
Bükreş, 10 a.a. - Royter ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Almanya milli iktısat nezareti mü

dürlerinden Wohltat'ın riyasetindeki 
heyet tarafından Bükreş hükümetine 
Romanya iktrsadiyatmı alman iktısa
diyatına bağlıyan geniş bir plan tev
di edilmiştir. Bu plan mucibince, 
buğday, mısır yemiş ve saire gibi Ro
manya zirai ihracatının fazlası birkaç 
sene müddetle Almanya tarafından 

tamamiyle satın alınacaktır. Planda 
Romanya ziraatinin dört senelik al
man otarşi planına bağlanması da 
teklif olunmakt.Wır. Buna mukabil 
Almanya, eksperler gönderecek ve 
Romen petrol endüstrisinin inkişafı 

için lazım olan alat ve edevatı temin 
edecektir. Bu yeni malzeme ile elde 
edilen petrol fazlasını Almanya ala
caktır. 

Planda, netice olarak, Romanya'da 
bir Rayhşmark'm 50-55 ley olarak ka
bul edilmesi talep edilmektedir. 

Sovyetler Birliğinde 

Profesör Smid .... 

vazifesinden 
affolundu 

Moskova, 10 a.a. - Doktor Otto 
Şmit, Sovyetler Birliği ilim akade~ 
misi ikinci reisliğine tayin edildiğin

den ve bu suretle kendisini akademi
de çal ·şmağa hasredeceğinden, şimal 
deniz yolları merkez idaresi şefliğin
den affedilmiş ve yerine lvan Papa
nin tayin olunmuştur. Bu idare şef 
muavinliğine de Pier Şirşov getiril
miştir. 

Dr. Şaht uzun bir 
s e yahate çıkıyor 
Berlin, 10 a.a. - Dr. Şaht, uzun sü

recek bir istirahat seyahatine çıkacak~ 

tır. Dr. Şaht'ın yarın hareket etmesi 
pek muhtemeldir. Kendisi evela İtal
ya'ya. sonra M ısır'a ve daha sonra da 
İngiltere ve Holanda Hindistanına gi
decektir. 

Salahiyetli mahfiller, Dr. Şaht'a 
hükümet tarafından herhangi bir vazi
fe verilmiş olduğu hakkrndaki haber -
teri katı suret te yalanlamaktadır. 

Sovyet Komünist 

partisinin kongresi 
Moskova, 10 a.a. - Bugün saat on 

yedion beşte Kremlin sarayında Sov. 
yet Rusya komünist partisinin 18 inci 
kongresi komiserler heyeti reisi Mo. 
lotofun bir nutku ile açrlmıştır. 

Stalin ve arkadaşları kongreye gel -
dikleri zaman orada bulunanlar tara -
fından coşkun tezahürlerle karşılan -
mışlardır. 

Sanat mektepleri 
Müdürlerinin 

toplantısı 
(Başı ı inci sayfada) 

rinde yapılması, bu mekteplerin kitap 
ihtiyacı, saınat mekteplerinde okuyan 
çocuklarımızın inkişafına yardım ga
yesiyle bir mecmua çıkarılması husu -
sunda yapılan tetkikler ve elde edilen 
neticeler hakkında izahat alan V ekil, 
komisyonun mesaisinden memnun kal 
mış, müdür ve atölye şeflerine te~ek
kür etmiş, kendilerine yeni direktifler 
vererek toplantıyı kapamıştır. 

Bundan sonra da Maarif V ekilimiz 
sanat mektebinin atölyelerini gezerek 
tetkiklerde bulunmuştur. 

{ 23 - Nisan - Çocuk Bayramı ) 

Çocuklara karşı olan ilgimizi 
bü tün cihana anlatabilmek 
için bu yıl bayramın daha 

üstün ve şen olmasına 
çalışalım 1 

c DU NKtt ) 

iSTANBUL gazeteleri 
TAN 

Bari radyosu nıçın türkçe ko
n u§uyor: 

ı~ı . .c.eıı:eriya Seı-tel, ıtalyanların Bari 
radyosunun, ara bozucu bır propaganda 
vasıtası oıdugunu soylıyerek, mustemle· 
ke oimadrgımuı, ltaıya ıle munasama 
halinde bu.ıunmadıgımızı, ltalya'nın 
türkçe neşrıyatına muntaç ve faşıst ltal
ya'nm datııli ışlerini ogrenmiye de pek 
hevesli olmadığımızı, İtalya'nın Türki -
ye'ye karşı dostluk temınatı vermiş bir 
memleket olduğunu yazdıktan sonra, bu 
türkçe neşriyata sebep ne? diye soru -
yor. Ve Bari radyosu spikerinin verdiği 
"'Halep ile Türkiye hududu arasında is • 
yan çıktığına ve bu isyanı Türkiye'Qin 
teşvik etiğine" dair bir haberi misal ola
rak ileri sürüyor. Bari radyosunun, mak
sadı Türkiye aleyhinde propaganda ve 
tahrik olduğunu ilave ederek dost İtal -
ya'dan bu neşriyata nihayet vermesini is
tiyor. 

Ana vata·na yeni gelen b ir göç
men derdin i döküyor 

Reisicümhurun açtığı yeni çığır üze -
rinde yürilmeye devam ettiğini yazarak, 
iki sene evel Romanya'dan gelen muha -
cirlerin dertlerini naklediyor. Göçmenler, 
hükümetin verdiği bir tek öküz ve yarım 
pullukla ne kadar iş yapılırsa o kadar ya
pabildiklerini, öküzle pulluk yerine bir 
köye bir tek traktör verilse daha iyi ola
cağını s·:tyledikten sonra kendilerine ve
rilen tarlaların tapusunu alamadıkların -
dan bunlara başkalarının sahip çıktığın
dan, istidalarının neticesiz kaldığından 
memur ve muallim göçmenlere burada 
vazife verilmediğinden talebe göçmen -
!erin aylarca mektepsiz kaldığından şi -
kayet ediyor. 

Kendin i olüm e mahkfun sayan 
ana 

Kasımpaşa'da oturan dört çocuklu ve
rem bır kacıının sefil hayatım anlattıgı 
bu yazıda, kadının tersanede amelelik e -
derek gunde 80 kuruş kazanan Ali ismin
de bir kocası oldugunu, bu 80 kuruşun 80 
çeşit derdi karşılayaınadıgıru, kadının, 
vılayete, beledıyeye, kaymakamlıga, ni -
hayet verdiği istidaların derkenarlarla, 
cevaplarla tomar haline gelmiş olduğunu, 

hastanelerden dispanserlerden yardım gör
mediğini, hem kendi çocuklarına, hem 
başka çocuklara verem mikrobu saçtıgı -
nı anlatıyor. 

Türk ordusu kuvetleniyor 
Hükümetin milli müdafaa ile maarif 

biıdcelerinı, 1939 scnesınde arttırdığını 
bu iki zammın, Refik Saydam hükümet i 
tarafından öniımii2deki mali sene zar -
fında takip edilecek siyaseti aşagı yuka -
rı gösterdiğini yazarak, milli müdafaa 
büdcesine konulan fazla para ile silahla
rın yenileştirilerek asrileriyle değiştin -
leceğini, ordumuzun modern Avrupa or
dularına yaklaştırılacağını izah ediyor. 

Sokaklarda top 
A kagUnduz bu yazısında, stadyo msuz 

İstanbul'un sokaklarında çocukların top 
oynamasından ve bu halin cezasız bıra -
kılmasından şikayet ederek "cemiyetin ni
zamına ve terbiyesine sokaktaki afacan
lıktan başlamak, kökten başlamak olur. 
Bekleyelım,, demektedir. 

CUMHURİYET 

Asılsız şayialara karşısında 

Nadir Nlidi, bu başmakalede, balkan 
antantının son toplantısı sıralarında, ba
zı Avrupa gazetelerinin çıkardığı Kara -
deniz paktı şayiasını mevzuubahis ederek 
hususi maksadlarla ortaya atıldığı 
besbelli olan bu haberin, her şeyden evel 
balkan prensipine mugayir olduğunu 
söyledikten sonra, son günlerde, Roman
ya haricıye na"'trının Varşova'ya seyaha
ti mıinasebetiyle aynı şayianın tekrar or
taya çıkarılarak Almanya'ya karşı Baltık 
denizinden Karadeniz'e kadar uzanan bir 
istihkam yapılacağı ve balkan devletle -
rinin bu istikamm nöbetçileri olacağı söy
lendiğini hatırlattıktan sonra, balkanlıla
rın ancak istiklall-ri tahdit edildiği tak
dirde cephe alacaklıı.rını izah ediyor. 

Gene bu şehir 
Peyami Sefa, hadiseler arası sütunun -

da, gazetesinin lstanbul'un imarı meseJe
si etrafında aç.tığı anket i ele alarak an
kete gelen cevapların en başında yol, son
ra da hastane derdi geldiğini, şehrin ya
rım asırdanberi bastığı bu çığlığın h e -
nüz hiç bir belediye reisini, Çırağan 

sarayında otel kurmak hülyasından vaz 
geçiremediğini, hastanenin otelden daha 
lüzumlu bir şey olduğunu kabul ettirme
diğini söyledikten sonra, bir kaç fant ezi
sine kıydığı gün davayı eksiksiz ve yan
lışsız kavramış olacağım ilave ediyor. 

Devletçiliğin hayırlı neticeleri 
"Nalına mıhına" sütunu muharriri A 

bidin Daver, Türkiye devletçiliğinin mu
tedil bir devletçilik olduğunu, bizde Sov
yet Rusya'daki gibi müfrit bir devlet çilik 
bulunmadığım, ferdlerin yapamadığı bü. 
yük sermayeye muhtaç işlere münhasır 
devletçiliğimiz sayesinde Türkiye'de bir 
endüstri kurmak mümkün olduğunu söy
ledikten sonra, pamuklu endüstrisinin 
hayırh neticelerini rakamlarla izah edi -
yor. 

F ena bir misal 

İktisadi hareketler sütunu muharriri, 
F. G. ihracat tacirlerinden bir kısmının, 
İspanya ihtilalinden evol. oraya ihraç et
tikleri malların bedellerini iki buçuk se
nedir hala alamadıkları meselesi etrafın
da izahat vererek, bu vaziyetin, ihraç ti
caretimizin, hali kadar istikbali için de 
fena bir misal olarak kalacağını, bu ha
lin, ihraç tacirlerimizin güvenledni kır
dığını ve bu para yüzünden ticaretten çe
kilmek vaziyetine düşen firmaların mev
cut bulunduğunu yazıyor • 

Doksan b in lira zarar 

İnhisarlar umum müdürünün Londra'
ya yaptıeı seyahatin, türk tütiin limitet 
şirketi tarafından Kanada'ya satılan tü
tünden aleyhimize mütevellid doksan bin 
liralık fark meselesini halle matuf oldu
ğunu yazıyor. 

a.a. Matbuat Servisi 

YENi SABAH 

Umumi bir anlaşma kabil m i? 
Huseyın Cahit Yalçın, başmakalesin -

de, ortada suren nisbı sukunetten dünya
da umumi bir anlaşma havası yaratmak 
içın ıstıtade edılecegini sôyluyor. 

Beled iyede benzin sa.rfiyatı 
Beledıye hesaplarını tetkik eden mü • 

fettişlerin, eskı belediye nyasetı otomo
bili için 43 bin kilo benzın sadedi\digi 
yolundaki iddiadan malunıattar olmadık. 
larıru, esasen yeni belediye reisinin, böyle 
bir mesele etrafında müfettişlerin naza
rı dikkatini celbetmış olmayıp sadece es
ki muamelatın heyeti umumiyesini te~ 
kiki için bir teftiş heyeti izamını istedi
ğini yazıyor. 

Milli Şef'in tetkiklerinden ne 
neticeler çıkabilir? 

Murad Sertoğlu, bu makalesinde, Cüm
hurreısinin İstanbul'da halkla yaptığı ya
kından temasları ve bu temaslarda alaka
dar olduğu belli başlı noktaları tebarüz 
ettirdikten sonra, bunların memleket kal
kınmasında esaslı vazifeler görecek ye • 
ni tedbirler alınmasına yol açacağı mu -
hakkak olduğunu söylüyor. 

Adama iş değil, işe adam 
Cemalettin Saraçoğ:lu, "Her sabah,, sü

tununda, metrük bir çiftlikte bir eroin 
fabrikası meydana çıkarılması meselesi -
ni ele alarak, bu muvaf!akiyetin, muha· 
faza teşkilatında yapılan esaslı değişik -
Hk sayesinde müınkun olduğunu yazdık
tan sonra, iş ehline tevdi edilince derhal 
semere verdigini, kaydediyor, ve Refik 
Saydam hükümetinin, idare makanizma
sındaki prüzleri gün geçtikçe ortadan kal
dıracağına muhakkak nazariyle baktıgı -
nı ilave ediyor. 

Hela mı, cami bahçesi mi? 
Fındıklı caddesinde Mimar Sinan'm e

seri olan ve binlerce lira sarfiyle dört se
ne evel tamir edilen Molla Çelebi camii 
avlusunun, umumi hala haline getirildi· 
ğinden şikayet eden bir kari mektubunu 
neşrediyor. 

İKDAM 
Halk ve hükümet 

Ali Karacan, bugunkü başmakalede 
memlekette bütün yanlı~lıkların ve fena
lıkların hemen daima, halk ile hükümet 
arasındak i temasın kayholması ile baş -
ledığım yazarak, İsmet lnönu'nün Cürıı
hurreisi olduğu giındenberi yepyeni bir 
idare usulü ta.kip ettıgini, idare edenle i
dare edilen arasında açık, sade bir ko -
nuşma başladığını izah et tikten sonra, 
devletin, hayal ve mücerridi ilk defa o -
!arak bir tarafa bırakıp, halkın dertlerini 
kendi agzından dinlemek gibi en müessir 
ve en kestirme yolu tuttuğunu söylüyor. 

Çocuklar ve öğretmenler 
"lnkilabın meıalesi., sütununun Kema

list imzalı muharriri, maarif vekaletinin 
ilk tahsil çağmdaki çocukların mektep 
dışındaki vakitlerini iyi kullanmaları 
hususunda verdigi karan mevzuu balıis 
ederek, fikir çok güzel olmakla beraber, 
ilk tahsil öğretmeninin mektep içindeki 
hayatı ders başında, dışındaki hayatı da, 
günün yorgunluğunu gidermekle geçti -
ğine göre, kendisinden daha fazlasına 
nasd i&teriz 1 sualini ı;ormaktadır. 

Para mı, sanatkar mı? 

"İşaretler' 'sütunu muharriri "İk:dam
cı" cümhurreisi ile görüşen sinemacınuı 
yerli film hakkındaki sözlerini mevzuu
bahis ederek, bizde yerli film yapılma ... 
masırun sebebi, hakikAtt e para mesele • 
sinden ziyade sanat kar meselesi olduğır 
nu yazıyor ve filmciliğin inkişafında en 
büyük müşkülün para olarak gösterilmo
sini mugalata diye t arif ediyor. 

VAKİT 
Türkiye' de toprak meselesi 

Asım Us bu başmakalede, Cümhurei
sini n, Çatalca'nın Çiftlik kö:-ündeki mu • 
hacir Süleyman Tözen'den dinlediği dert
leri mevzuubahis ediyor ve Cümhurrei • 
sirnizin aynr köydeki 300 küsür aile sa
hibini de yanma çağırmış olsaydı aynı 
dertlen dinleyeceğini ilave etikten son
ra, hükümetin, muht elif yerlere yerleştir
diği muhacir ailelerine verilen toprak • 
!arın onları beslemiye kafi gelmediğini 
rakamlarla izah ederek, memleketimizde 
toprak meselesinin yalnız muhacirlere 
mahsus bir hal olmadığını, pek çok köy
nün topraksız olduğunu söylüyor ve çift
çi bir ailenin muhtaç olduğu toprak dö -
nümünü en doğru usullerle tayin etmek 
lüzumunu müdafaa ediyor. 

Halk ve mebus 
~adri .lı:rtem, ışaretler sütununda, "İ -

nonu unıversıteue • uınumı başngı ile 
neşrettıgi yazının ıkıncısını yazıyor . .Mu
harrir, turk. in.IJ:ı!abının topyeır;un manza
rası, 'fiır.kıye'nın ballt ıçın ve halk tara -
tından ıdare edıımesı oHJugunu soy1eye -
rek, hazan prensıplerle hayat arasınaa gö
rülen bedbaht tezatların, ıdare edcnlerıe, 
idare edilenler arasındaki lihen1<sızlıkten 
ilerı geldıgını izah ettıkten sonra, i!jtımai 
bunyemızde imparatorıugun yaptıgı tan • 
rıpkar t esirler neticcsınde munevverle 
halk arasındaki irtibat noksanlıgının bu
na sebep olduğunu anlatmakta ve Şefın 
üniversıtedekı nutkunda bir noktaya te _ 
mas eden sözlerini naklederek" Mılli vas
fını taşıyacak bir munevverin her şey • 
den eve!. halkı ya~ından tanıması, onun 
karakterını temsıl etmesi iktıza eder" 
demektedir. 

Gençler ve ihtiyarlar 
Günlerin peşinden" sütunu muharriri 

Hasan ~u~çayı, yeni meclise gençlerle 
b~raber ı.h~ıyarların da bulunacagı tahmi
nıne,, Reısıcumhurun yeni meclisi mem
leketın menfaat ve ideallerini hakikaten 
temsil ed~n bir millet hülasası olacağı 
yolundakı beyanatını delil diye göı.tere • 
rek, her yaşlı olanı ihtiyar farzetmenın 
h.ata olduğunu, hayatta bir çok genç ih
tıyarlar gibi ihtiyar gençler de bulundu
ğunu unutmamak iktiza ettigini yazı • 
ıor. 



.ON SEKiZ A YI .. IK HARPT AN SONRA ..• 

Japonlar beyazlara /1 
açık 

kapı" yı kapamak istiyorlar 
C RADYO J ___ , ___ ./ 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Avru11a 

OPERA V E OPERETLER: Ç .iıı - japon harbı on sekiz 
aydanberi sürüp gidi • 

Burada 20.00 beyaz rus var
dı. Bunların hepsi Çin pasapor
tu almak mecburiyetinde idi -
ler. Ecnebi olaraş 15.000 kişi i
le başta İngilizler geliyordu. 
İngilizlerden sonra birleşik a
merikalılar, fransızlar, alman • 
lar ve İskandinav memleketle· 
ri halin geliyordu. 
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diyor Sonu nereye varacak, o 
da belli değil. Yalnız, muhare
be sahneleri değiştikçe geniş -
liyor, ve japonlar da, gittikçe 
büyüyen bir para ve asker gay
~ctine düşüyor .. _ 

Bazı japon bankacıları, vt 
•anayi adamları, vatanın tabii 
gelirlerini yiyip yutan bu uzun 
boğuşmanın samimi ve objek
tif pilinçosunu yaptılar ve kı· 
yameti kopardılar: ielakete gi
diyoruz, diye ... 

İşiten oldu mu? İhtimal oldu 
da. •. Çünkü bugün japon ordu· 
au fethettiği topraklarda yer -
leşip nefes alırken, japon dip
lomasisi bütı.in bataryalarının 
ateşini garp devletlerine dogru 
~evirdi. Telgraflar Ş~nghay'da 
milletler arası imtiyaz bolge -
aine ve yabancı harp gemileri -
ne "sessiz bir harp açıldığım" 
bildiriyor. 

J apon maksadını bilmiye
cek ne var? Çin'i, veya 

japon ordusunun kontrolü al -
tında bulunan ne kadar mınta • 
ka varsa buraları ecnebi tesi -
rinden uzak tutmak, ayırmak! 
Eğer japonlar bu manevrala . 
rmda muvaffak olurlarsa, garp 
devletlerini çinlilerin gözün _ 
den düşürecektir. 
Ya~ncıla_ra Çin'deki açık 

kapı tıcaretı ve müsavat üzere 
ahş ve.riş ~sası, Mançurya'da 
d~. ııımdıden tehlikeye gir . 
mıştır. 

Japon ordusu peyderpey i • 
lerledikçe, onunla beraber bu -
lunan ve muazzam bir kafile 
teşkil eden japon memurları ve 
yazifedarları da Mançurya'da 
dk tecrübelerini yapıyorlar. 
Ve şimdi bu kafile Şanghay'da, 
imtiyazlı bölgenin onünde bu
lwıuyor ... 

Evet, Şanghay'ın imtiyazlı 
nuntakası, Uzak Şark'ın büyii_k 
Ye asri "Babil"inin para ve U· 
caret ocağıdır. 

Şanghayl Dün bataklık . 
!ardan geçilmiyen yer

lerde ougun yabancıların yap . 
tıklan, goklerı tırmalıyan yuk
sek bınaıar yuksclıyor. 

Harıcen baıuıırsa, Japonlar 
cereyanı kestı1er; .takat asıl 
ıahsıyetler, yanı buradakı ya . 
bancılar, işte bunlardır ki bu
gün idare manıvelasıru eUerın
den bırakmak ıstemiyorlar •.. 

Hiç :ıiıphe etıniyelim ki, ja -
ponlar, .l:'ekin'de ve Nankin'de 
muvakkat idareler kurdular. 
H~ Şanghay'a bile, bır çok 
şahsıyetler toplanıağa başladı -
lar. Bu şahsiyetler, japonların 
kuracakları müstakil Çın cüm -
huriyetine girerek orada ja • 
ponları te~ıl edecekler. Fa • 
kat gizli mıllıyetciler tehlike • 
yi hissetmektedir. Bu japon ta
raf tarları daha öğrenilir öğre
nilmez, tethişçilerden bir tiırlü 
yakayı kurtaramıyorlar. 

Şanghay'da dolar, sergüzeşt 
ve eglence sitesinde tethişçi . 
ler, gangsterlerin yerine kaim 
oldular: memleket için ve Çan 
• Kay - Şek için gizliden gizli
ye çalıııp duruyorlar. 

apon ordusunun kontro • 
J JU aıtınoa oıan butun 

Çin topraxıarmda ıııddetını 
kaybetmeuc:Jl t>ır senedenoeri 
çete ııarbı uevam edıyor. 

Japon ordusu. §ımaıye kadaı 
bir tek ış gormuştur : demıryo
lwıu mıhver yaparak ılerlemek. 
Fakat ııimdı, dernıryoluı;ıu~ ve 
ordunun onu ne, J:ıcr bırı F ran· 
aa kadar genışligınde dağlık 
Çin vilayetleri çıkıyor. 

Matemlerine ıstıraplarına 
ve sefaletine raf;men Çın dai • 
ma ümitli olarak, müstevliye 
karşı harikulade bir kuvetlc 
duruyor, onu kımıldatmıyor. 
J~~onlar artık atıl, son saatle· 
rını bekliyor. 

Çin - japon muhasamasından 
evel. Şanghay'da 4 milyona ya
kın ınaan oturuyordu. Bu nü • 
fuıun yalnız 35.000 ni muhte • 
lif on iki yabancı millete aitti. 

Ş mdi japonlar, ticareti bo
yunduruk altına aldık • 

tan sonra imtiyazlara kar • 
şı mucadeleye girişecekler. 
Yab_anc~ları hor gostermek için 
çınlılerın de tellerine dokuna _ 
caklar. Bu vaziyet karşısında 
garp devletlen ne yapacak? 
. Fransızlara ait Şanghay'daki 
ımtıyazJı . kısım, bir miJyona 
Yakın nufusu ile Fransa·nın 
~ordo _şehrinden daha buyük . 
tur. Mılletler arası imtiyaz 
bolgesinden fransız ıruntakası· 
nrn bır mahallesi bir kaç kilo· 
metreden fazla mesafeye uzan· 
mıştır. Burada, muazzam bina
lar vardır. Fransızlara ait im· 
tiyaz sahasının idaresi sırf 
fransızlara ait ve "milletler a· 
rası kolonisi"nden tamamen 
müstakildir. "Milletler arası 
kolonisi"nin idaresi yedi ya · 
hancı azadan mürekkep bir be· 
lediye meclisine tevdi edilmiş
tir: üçii ingiliz, ikisi amerikan 
ve ikisi japon aza. 
Şangbay'daki fransız imtiyaz 

bölgesinde hiç bir zorluk çık· 
madıgı halde, milletler arası 
kolonisinde işler bam başka . 
dır: japonlar, geçen sene, mu
zafferiyetlerine güvenerek, be
lediye meclisinde iki azalarını 
iıçe çık4\rmak, yani İngilizlere 
müsavi olmak istediler. İste • 
dikleri olsun. 

Önümüzdeki ayda belediye 
meclisi azalarının yeniden in -
tihapları var. Kim temin eder 
ki japonlar, burada: "kendimi
zi ingilizlerden üstün olarak 
temsil ettirmek istiyoruz" de -
miyecekler? _ 

Fransa 

ve İtalya 
İtalya ve Almanya, daha 

ilk günden itibaren, Fran -
ko'nun lehinde mevki al -
mışlardxr. Bu suretle İs -
panya ile bu iki devlet ara
sında teessL.s etmiş olan 
dostluk bağlarını ne inkar 
etmeyi, ne de azımsamayı 

aklonızdan geçirmiyoruz. 
Fakat yeni İspanya ile 
dostça münasebetler kur -
malarma kızar görünecek 
yerde, İtalya ve Almanya, 
samimi idiyseler dört garp 
devletinin İspanya mesele -
si üzerinde tamamiyle mu -
tabık kaldığını görmekten 
memnun olmalıdırlar. 

Uzun zaman Roma, İs -
panya ışının İtalya ile 
Fransa arasında müşkütat 

;ıkaran yegane mesele ol -
duğunu bize söyledi... Ah 1 
Milletleri idare eden adam
lar siyasetlerine bizzat bu 
milletler arasında mevcut 
olan dürüstlüğü katabilse • 
lert.. .. 

Fransa'nm ispanyol nas -
yonalist makamları nezdin
de kendini temsil ettirmesi 
fikri devlet adamlarımız -
dan ve siyasi kah.inlerimiz_ 
den bazılarını hiddetten 
titretmeye kafi geliyordu. 

Sanki Almanya'nın hu . 
dutlarrmrza hürmet etmeyi 
·esmen tanımasından fran-

lflllfllf f Jlfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll . 
lfalyan gazeteleri Fransa'ya 

hücuma devam ediyorlar 
Milano'dan yazılıyor: ltalya'da, lspanya ~vil tlıar

brnın ywnda bTtecegınl've-çok geçme'<ten ltalya emeı
lert etrafinda J:<'ransa 1Je görüşmelere başlanacağı he
sap edilmektedir. lıeride yapılacak olan bu görüşme· 
Jerde işe yarar İ>ir alet kullanmak için efkilrı umumi
yeyi hazırlamakta olan italyan matbuatının neşriya· 
tı, bu tahmini takviye eylemektedir. 

§imdi, latin kardeş millete karşı vaktiyle güdülen 
dostluk politikası devrinden geri kalan samimi hisler 
büyük bir maharetle ortadan kaldırılmaktadır. 

Bu propaganda'nın hedefine varacağına şüphe yok
tur. Çünkü bir elden idare edilen matbuatm nüfuzuna 
mukabelede bulunacak babayiğit, tasavvur :ııile edile
mez. 

Aldo Volori, "Koriyera della Sera" gazetesinde 
"Fransa'nın mukadderatr'' başlrğı alt111da yazdığı 6ir 
makalede, "lati:ı ananesine" dayanılarak Fransa ile 
tekrar bır yakınlaşma temin etmeğe kalkmanrn bir 
hata değil, bir suç olacağı neticesini çıkarmaktadır. Bu 
makalede, olsa olsa, his bakımından müşterek bir nok
taları olmıyan ve her biri kendi yıolunda, kendi ale
minde yürüyen kimseler arasında olduğu gibi biran
laşma meydana getirilebilir, denilmektedir. 

"Stampa" gazetesi, Fransa'nzn, sömürgelerde hiç 
bir varlık gösteremediğini, ne fikri ve ne de vahdeti 
olmıyan bir imparatorluktan başka bir şey olmadığını 
kaydettikten sonra, "yahudilerin idare ve renklilerin 
müdafaa ettikleri bu Fransa, gene kendini müdafaa et· 
tirmek için, korka korka lngiltere'ye sokulmaktadır; 
diyor. Büyük bir fikire malik olmadığı için, dünya 
harbından sonra A vrupa'daki nüfuzunu kaybettiği gi
bi, Fransa, istikbalde sömürgelerini de kaybedec.ek
tir. 

Stampa, Cibuti'yi Fransa'nrn muhafaza etmeğe 
kalkmasını, aklın ve havsa/anin alamryaıeağI bir dava 
gibi görmektedir. 

Noye Zührer Saytung'da.n 
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sızlarm memnuniyet duy -
ması bir kabahatmzş gibi. 
Sanki Fransa İspanya'dan 
tegafül edebilir ve azaları 
Fransa'nın her yanma ya -
yılmış olan hükümet
ten başkasının nezdinde 
kendini temsil etıtirmesi 

doğru olmazmı.ş gibi. Sanki 
general Franko'nun eylül 
buhranı esnasında Fransa'
ya karşı kendiliğinden ver
diği teminatı unutı:ı;ıamız i
cap edermiş gibi.. 

Fakat denecek ki neden 
Musolini'ye karşı da aynı 
şekilde hareket edilmesin? 

Sadece şu cevabı veririz 
ki Fransa faşist hüktimeti -
nin matıbuatı tarafından iz
har edilen tahammül edil -
mez iddialardan kati suret
te vaz geçmesini en büyük 
memnuniyetle karşılarız. 

Gerçekten biz bir fransr1 
siyaseti, ihtiyatlı olduğu 
kadar azimkar bir sulh si
yaseti takip ettiğimiz için
dir ki bizi dostlarımıza 

bağlıyan rabıtaların sıklaş· 
tığını görüyoruz. Fransa' 
nın dostları onun kadar ma. 

cera düşmanıdırlar. Ve iç 
siyaset endişelerinin ha -
kim olduğu her dış siyaset 
mukadder surette maceraya 
götürmek tehlikesini t<l§ır. 
Doatlartmız kimse ile kav
ga çıkarmak istemiyorlar, 
ve bizi kavga tehlikelerini 
ortadan kaldınnaıya azimli 
görünce bize olan itimatla
rı canlanmakta ve artmak
tadır. 

L' EreNouvel/e 

Yar anki müzakereler 
İtalya Fransa'yı bir tercih 

kar:ıısmda bırakmak istiyor: 
ya istediklerimi bana verecek· 
&iniz, yahut da harp tehlikesini 
göze alacaksınız. Musolini bu 
ultimatoma Fransa'nm bir 
fransız - İtalyan müzakeresi 
teklif etmek suretiyle cevap 
vercceiini umuyor. Georges 
Bonnet'in iki yüzlü siyaseti, 
banger Bandouin'in ve B. von 
Ribbentrop'un te5ebbilsleri o -
nun bu iımitlerini takviye edi· 
yor. 

Fakat bir müzakere teklifi 
bekliyen Musolini bunu ilk 
hamlede kabul etmiyecektir. 
Ken.disine yalvartacak, i&tir • 
ha mettirecektir. İtalyıı Fran • 
sa'nm müzakere teklifine güve-

KURBAGA DAMGASI 
bana yardım edebilirdi. Fakat, bu şart
lar dahilinde bütün ömrümce küçük 
memur olarak kalmaya mahkumum. 
Genç kızın beyaz eli onun ağzını ka -
patlı: 

"===========::======================~2~ ~ 

böyle mükemmel bir arabanın volanına 
oturtmak çok fena bir hareket. Bilmi • 
yorum, anlatabiliyor muyum? Rey çok 
muhteristir ve onda büyüklük ha.ata _ 
lığı vardır. Onun için, bu nevi ıeyler 
iyi değildir .... 

Bu sırada John Bennet dişlerinin a
rasında siyah bir pipoyla evden çıktı. 
İki genci kapının önünde görünce su
ratı asıldı. Biraz sonra Rey de dön 
müştü. 

Otomobilden fırladı ve arabayı ü -
:ıüntüyle karışık bir hayranlık içinde 
seyretti: 

- Ahı .. Bu bir benim olsaydı ... 
Babası sertçe: 
- Evet, fakat senin değil, dedi. Son

ra pişman olmuş gibi: 
- Mamafi kim bilir? Günlin birin

de belki bunlardan bir koleksiyonu -
mw: olur. Sonra Dick'e cıordu: 

- Londra ya mı gıa.yorsunu-' Dıd
ba,ıını :;a,. Jı. 

Bunun üzerine, mösyö Bennett, 
Dick'e, onu hay ret ve memnunıyet ı· 

çinde bırakarak 'lU teklifi yaptı: . . 
- Bilmem biraz kalmayı, ve bızım

le mütevazi yemeğimiz i paylaşmayı 

yazan: Edgar W ALLACE 

arzu eder misiniz? V c: bu vesile ile şu 
genç budalaya da büyük bir araba kul
lanmanın her zaman bir zevk olmıya 
cağını anlatırsınız. 

Dick, genç kızın şaşırdığını farket -
ti. Hiç Jiiph.eıiz bu kendisi için büyük 
bir fırsattı. John Bennett yanlarından 
ayrıldığı zaman genç kzz: 

- _Şimdiye kadar yemeğe davet olu
nan ılk genç siz oldunuz dedi değil 
mi Rey? ' ' 

Rey gülümsedi: 

- Babam h~ç bir zaman kalabalığı 
sevmez. Bu hır hakikat. Kendisine 
Philippe Johnson'ı Week-end'e çağır· 
mayı teklif etmittim. Bu fikri daha 
doğmadan boğmu~tu. Yazık 1 Bakın si
ze bu adamı tanıtayım. Her halde 
"Maitlands Consolidated"den bahse • 
dildiğini duymu~unuzdur? 

Dick başını salladı. Strand Embank
nent'da , zengin Maitland'ın içinde ~a
''?tı • ı mert' er saray. ' n ' r ' "lın er 
~ nınmış .binalarından bıriy<l ı Gencs a 

dam: 
- Ben onun yanında borsada memur 

olarak çalışıyorum, dedi. Babam ken -
disini davet etmiş olsaydı, Philippe 

- Ray, merak etme, nasıl olsa günün 
birinde zengin olacaksın. Babanı kü • 
çük düşiirınen doğru değil 1 

Küçlicük eliyle kardeşinin homur · 
danmasmı kesti. Genr adam acı acı 
güldü: ~ 

- Babam zengin olmak için her ça
reye baş vurdu. Ve ... 

Bu esnada John Bennett içeri gir . 
mişti. Onlar bunu farkettnemişlerdi. 
Fakat Bennett sert ve hiddetli bir ses
le oğlunun cümlesini kesti: 

_ Evet 1 Dedi, her çareye baş vur
dum. Yirmi senedir kendimi kurtar -
mak için uğraşıyorum. Doğru, akla g:
len her şeyi yaptım, fakat bu yalnız sı-
:dn icindi· .. 

Dick'in şaşırmış halını görünce 
durdu, ant bir değişmeyle: . . 

- Sizi yemeğe davet etrnıştım, 
şimdi de yanınızda bir aile kavgası 
Yapıyoruz, dedi. 

gül Dick'in koluna girdi ve onu 
fidanları arasından, ağaçlıklr yola 
götürdü: 

- TWmem neden hurada kı:ılmanr· 
.., "'izden r ; ... - ... a. .. • ..... • .. · _,, ... .., S!" '~ 

Bu gen~lerin . evd"!1<:i h ıı ••atla r: h ; . 

ele ei'lenceli ve,.miyor. Ve ben onla. 
ra iyi bir arkadaş olamıyorum. Se
neler var ki ilk defa aramızda böyle 
bir çeki~mc oldu buna aiz de §8hit 

n.iyor: fakat Fransa'run sinirle· 
rini de tecrübe etmek istiyor. 
Ancak teklif kendisine Alman
ya'mn vasıtasiyle yapıldığı za
mandır ki müzakere etmiye ya
naşacaktır. 

Bu itibarla Bonnet, 6 ilk ka· 
nun tarihli muhabbetnameye 
istinaden Almanya'nm tavus -
sutunu rica edecektir. Fakat 
Almanya tavizsiz iyilik yap • 
maz. Siyasi emelleriyle sömür
gelere ait taleplerinin listesini 
tanzim edecektir. Siyasi emel
ler Fransa'nm şarktaki ittifak
larından ve Amerika iJe iş bir 
liğinden vaz geçmesi olacaktır. 

O zaman ne olacaktır? Mü
zakere başlayabilecektir. Bu 
müzakere meseli Cibuti'ye ve 
son zamanl;uda Tunus'a gön • 
derilen fransız takviye kıtala
rmın geri çekilmesi esasına 
dayanan zahiren mütevazi bir 
hal şekli üzerin.de hatta neti • 
celenebilir de. Bundan sonra 
Musolin.i'nin sulhcu arzularını 
ve Adolf Hitler'in dostluğunu 
alkışlamaya davet edileceğiz. 
Ve Münih'den sonra yalan ye
re söylendiği gibi yalan yere 
denecektir ki : ya bunu kabul 
etmek veya harp etmek lazım
dı. 

Sonra aradan bir kaç hafta 
geçecektir. Fransa bugün mih
verin etrafında kah toplanan 
kah uzaklaşan milletlerle ali · 
kasını kesecektir. Daha zayıf· 
lanuş ve kuvetten düşmüş ola· 
caktır. Bu yüzden daha başka 
talepleri tatmine ve harp teh • 
didi altında yaşamıya mecbur 
kalacaktır. Çünkü Münih'in ye
ni talepleridir ki harbe yol aç
maktadır. 

Huma.nite 

Alman nüfuzu 

yayıhrken ... 
"Taymis" gazetesi, Av -

rupa'da veya her hangi bir 
tarafta alman nüfuzunun 
tabii bir surette yayılması -
na engel olmayı İngiltere 
aklından bile geçirmemek -
te olduğunu yazıyor. Açık
ça söylemek lazım gelirse, 
doğrusu, pek soğuk kanlı 

bir iddia! Bugünkü gün • 
den, açıkça bahsedip bazı 

sırrı ortaya atmak istemi -
yonız; yalnız gerek Britan
ya, gerek Fransa diploma -
si.sinin yakm bir atide Vi -
yana ve Praıgda oynmn14 ol
duğu malfun rolü hatırlat -
ma:k istiyoruz. 

Yoksa, tamamiyle veya 
yarr resmi alman olan bu 
sahalarda alman nüfuzunun 
yayılmasını Taymis tabii 
bulmuyor mu? 

Fölki~er Beobabter 

Almaya 

İngiltere' den 

kuıkularuy_or 

Berlin'den yazılıyor: 
Sovyet Rusya ile mesai 

teşrikine delalet eden bazı 
alametler ve Londra'nın bu 
hususta gösterdiği alaka 
buradaki politika mahfille
rini kuskulandrrmaktadır. 

oldunuz, çok fena doğrusu t 

Çemberlayn'in, Londra sov
yet el~iliğine gidip elçiyi 
ziyaret etmesi, lort Hali -
faks'ın, muhafazakar rne -
buslar önünde Rusya'nın 

enternasyonal politikadaki 
ehemiyetini tebarüz ettir -
mesi, Berlin'i huylarıdır -
mıştır. Britanya müsteşarı 
Hudson'un Berlin'de bir 
gün, Moskova'da ise altı 

gtin kalması da epey dedi 
koduyu mucip olmaktadır. 

İngilizlerin, cenubu şarki 
Avrupa'smdaki tetkik se -
yahatlerini, alman mahfil • 
leri büyük bir hassasiyetle 
göz önünde bulundurmak -
tadır. Vis amiral Osborne'
un yapmış olduğu seyahat 
etrafında istihza dolu neş -
riyatta bulunmuş olan mat
buat, bu defa Britanya ti -
caret bakanının karısı Ledi 
Stanley ile alay etmekte -
dir. Balkanlarda, bir turne
ye çıkacak olan Ledi Stan -
ley, gazetelerde, başında i -
ki sulh güvercini, üzerinde, 
baştan aş;ağı ingiliz mamQ
latmdan olan kumaş ve eş
ya dolu bir kılık ve kıya -
fette gösterilmektedir. 

Noye Zührer Saytung'dan 

Franko Madrid'e 

taarruza 

hazırlan1rken 

Madrid'deki siyasi vazi -

v.etten bahs.eden . Don-:ıadyö 
Epok gazetesinde yazıyor: 

"Franıtr.o Madrid'e ahali • 
nin hara.retti temennilerle 

çağırdığı bir müsalemetçi 

olarak girecektir. Komü -
:ıistler, şerefli bir barışın 
aktedilmesini, Junte'nin bu 
h'U8U&ta yaptılı teınaaların 

neticelennıesini istiyorlar. 

Bunlar kendi itiJMgirizliık. 
terinin bedeH.ni beyhude 

yere karı ve çocukların ö. 
demesini istiyorlar." 

Ve gazete ilave ediyor: 

"Negrin'in varisleTi ha 

kikaten İspanya'nın istik • 

lali için mücadele etseler

di önlerinde eğilmek icabe. 

derdi. Fa~t onlar İspan -

ya' da meşum bolşevik um • 
delerini saçmak için mü • 
cadele ediyorlar." 

La !üstis gazetesinde 

Ginyber, "daha dün aley • 

hinde szkı bir surette bir • 

leşmi§ oldukları düşmanla. 

rm kurşun menzili içinde 

biribirini boğazlıyan silah 

kardeşlerinin " arzettiği 

manzarayı kaydederek di -

1639 rn. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 

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

T.A. Q. 

Ankara 

CUMARTESİ: 11.3.1939 
13.30 Program. 
13.35 Müzık (Sigan ve saire • 

Pl.). 

14.00 Memleket saat ayan, a -
jans, meteoroloji haberleri. 

14.00 Türk müzigi (fasıl heye
ti) Çalanlar: Vecihe, Ruşen 
Fent Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyan: Melek Tokgoz. 

14.lO - 15.30 Müzik (cazbant • 
PL). 

17 .30 Program. 

17.35 Mıizik (dans saati - Pi.). 
18.15 Türk müzigi (fasıl heye-

ti - Celal Tokses ve arkadaş
ları.). 

19.00 Konuşma (dış pQlitika 
hadiseleri), 

19.15 Türk müziği (halk mu -
sikisi) Orta Anadolu koşma 
ve türküleri. Saz şairi Sıvas
lı aşık Veysel ve İbrahim. 

19.30 Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Ferit Kam, 
Cevdet Kozan, Mesut Cemil. 
Okuyan: Nuri Halil Poyraz. 
1 - ......... - Zavil peşrevi. 2 -
Faik beyin - Zevil kari - yak
tı cinü bezmi. Güfte: Nedi -
min. 3 - Haşim beyin - Zavil 
şarkı - İstersen gel gidelim. 
4 - Dedenin - mahur şarkısı -
Gönül adlı bülbülüm var. 5 -
• ...... - Köçekçe türküleri .. 

20.00 Ajans, meteoroloji ra -
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Temsil: 1. Galip Arcan 
ve Halide Pişgin (İstanbul 
Şehir tiyatrosu artistlerin -
den). 

21.15 Memleket saat ayan. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.Z5 Folklor saati( halk musi

kimiz ve garp musiki tekni
ği). HaÜI Bedi Yönetgen, 
Sadi Yaver Ataman, Cemal 
Reşit. 

22.00 Haftalık posta kutusu. 
22.30 Müzik (küçük orkestra -

ııef: Necip Aşkm) 1 - Koch
mann - Her zaman içın dost 
(Marş). 2 • Bluıne - Güneş -
de (vals). 3 - Thaler - Kukuk 
polka. 4 - Vollgraf - Kalbim 
alikla dolu (ağır vals). 5 - Bi
zet - Arlezyen süiti No. 1. a) 
Prelude. b) Menuetto. c) A
dagietto. d) Carillon. 

23.00 Müzik (cazbant - Pi.). 

1

23.45 - 24 Son ajana haberleri 
. ve yannkl program. 

yor ki: 
"İster komünist, ister a. 

narşist veya sosyalist ol. 
sun, ne ehemiyeti var. Ha
kikat şudur ki, aynı gene • 
rel Miaja'nrn daha bir kaç 
hafta evel ölüncüye kadar 
mukavemete davet ettiği a. 
damlar katledilmektedir ve 
bunlar filhakika davete i -
cabet ediyorlar." 

Popüler gazetesinde 
Blum yazıyor: 

"İspanyol sosyalizmi ile 
sendikalizmi arasındaki sr. 
kr birliği tekrar tesis ede. 
cek olan Franko'dur. Gene 
sosyalistler, cümhuriyet -
ci1er, komünistler ve anar -
şistler arasında hare ket bir 
!iğini Franko tekrar tesis 
edecektir. Yarm bunlar İ
çin mukabele bilmisil birli
ği olacaktır yeter ki, Fran_ 

furt - 20.30 Sotteııs - . 
Milano, .Roma - 21.30 parı> 
• P. 'f. T. - 22 Mil;ıno -
22.30 Par is - P. T. 'ı'. , 0 1 

OHKBSTHA KONSERLEP 
VE SENFONiK KONSER· 
LER: 12 V iyana - 20 l{o • 
penhag - 21.10 Viyana ...-
21.30 Paris, Strazburg ...-
23.20 Droytviç. 3l> 

SOLO KONSEKLERİ: ıs. 
Beromünster - 20.50 Lon • 
don - Recyonal - 21.30 Stok· 
holm. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş ;:İ 
s.): 12 Hamburg - J4. t 
Stokholm - 18.30 Frankfur 
- 19 Hamburg - 20.10 Be~,; 
lin - 22.30 Viyana -
Hamburg. 

ORG KONSERLERİ VE J:{O· 
ROLAR: 18.30 Hambur~::"° 
19.30 Frankfurt - 20.10 pO" 

nigsberg. . 
HAFlF MÜZİK; 6.30 Berltll 

- 8.30 Mtinih - 12 König5; 
berg - 13.15 Münib - .ı 
Laypzig - 14.15 BerlıJlr 
Frankfurt, Viyana - ıs.ZO 
Hamburg - 16 Alman ista~ ğ 
yanları - 18.45 Münib - 1 

Berlin-20.10 Ştutgart-Z1 

Var!jova - 21.15 Königsber
0
g 

- 22.15 Kolonya - zz.3 
Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30Ştııt• 
gart - 14 Keza - 15.30 BO"" 
rpmünster. 

DANS MUZİGİ: 18 Bertin_.. 
18.15 Laypzig - 22 BudapeŞ• 
te, London - Recyonal _.. 
(Cek Hilton orkestrası) _.. 
22.5 Sottens - 22.15 Stok~ 
holm - 22.20 M ıinih - 22.3 
Breslav, Prag, Tuluz - z.40 
B eromünster - 23 Kol< .. 'lYaS 
Floransa, Stokholm - 23.l 
Varşova, Roma- 23.30 LoJl• 
don - Recyonal - 24 Lük • 
semburg, Milano, PariS. 
Strazburg - 0.30 Droytviç. 

Buakıam: i. Galip ve 
Halide Ankara 
Radyosunda! 

Radyomuzun temsil ko
lunun yeni bir sürprizi o" 
larak h,tanbul Şehir tiyat
rosundan kıynıetli ve ~ • 
vimli sanatkamuz 1. Ga • 
lip Arcan ve Halide Pit
gin bir temsil galası ve ... 
mek üzere İstanbul' da11 
davet edilmişlerdir. 

Ankara temsil kolu sa. 
natkarJarı ile beraber bu 
akşam saat 20,IS te bü -
yük bir temsil galası ~ 
receklerdir . 

Hollanda' da ; 
TÜRK GECESl 

Martın 14 üncü salı a}Qşa.

mı saat 21,30 ve 22 arasın· 
da ve 31.28 metre kısa dal· 
galar üzerinde Holanda'da 
meşhur "PHİLİPS PCJ" 
Radyo istasyonunun üçün• 
cü tüı:k musiki konscri'tli 
vereceğini okuyucularımı ' 
za tebşir ederiz. 7118 

sa ile İngiltere Franko'daJl 
insani bir vaid koparmr~ 
muvaffak olsunlar. Bunla , 
rm hepsi harp diva·nlan ve 
idamlar önünde müsavi ve 
kardeş olarak tekrar bulu "" 
şalaklar ve daha sonra da 
fspanya'nm istiklal ve hÜ .. 
riyetini tekrar kazanmalc 
için yeniden kardeşçe bir " 
leşeceklerd ir." 

liyen Dick Gordon bu meşhur bor· 
s~si, hareketleri~ iyi yetişmiş bir 

adam olduğunu gösteriyordu. Dick, 
bu adamın, mesleğini ve ona işinden 
yakasını sıyırmayı düşündürecek ka 
dar, ne cihetten kötü olduğunu me
rak etti. 

çinde gözlerini; Gordon'a dikti, açlk 
mavi gözlerle soluk gözler birbirle
riyle ·karşılaştı. Gordon tatlı bir ses
le: 

sactyı ilk defa görüyordu. Orta boy· 

lu, patrik sakallı, kalın beyaz kaffla• 

rınm arasında yarı kapalı gözleriyle 
-;- Evet, Cinai Takibat Servisinin 

müdür muaviniyim, dedi. Zannede- o, iri vücutlu ve güçlükle yürüyeıl 
rim sizinle bundan evel karşılaşmış bir adamdı. Yirmiye yakın memuruP 
olacağız. yeşil abajurlar altında çalıştığı bii• Yemekte genç kız Dick'in soluna 

oturmuştu ve gayet az konuşuyordu. 
Ara sıra Dick ona yan gözle bak -
yordu. Genç kız biraz dalgın müte
essir görünüyordu. Görünüşe naza
ran evde hizmetçi yoktu; yemekleri 
genç kzz getirip götürüyordu. Ta
bakları değiştirirken, John Bennett 
dedi ki: 

- Bana öyle geliyor ki mösyö 
Gordon, gösterdiğiniz kadar genç 
değilsiniz. Ne iş yapıyorsunuz? 

Dick gülüm.siyerek: 
.7 Oldukça ihtiyar sayılırım, de

dı, otuz bir yaımdayım. 
Genç kızın nefesi kesilmit ve hay

retten kıpk:rmızı olmuştu: 

- Otuz bir Yll.§tnda mı? Ben de 
adeta bir ÇQCuğa hitap eder gibi ko
nuşuyordum. 

Dick ağır bir sesle: 
- İnanıntz, ruhum bir çocuğunki 

gibidir. Mesleğime gelince, hırsızla
rı, katiller i ve umumiyetle bütün 

,.,.,.· l . ' r' "'~ ' · .. ., . 
r 

" 
John Bennett gi.iri.ıltiı ile bıçai> .r' 

düşürdü, ve yüzü sarardı: 
- Gordon, Richard Gordon, diye 

boğuk bir ses.le tekrarladı. Bir an i-

Durgun gözler hareketsiz kaldı- roları geçti ve sağa sola bakmadafl 
lar. John Bennett'in yüzü her nevi doğruca asansörün içinde kayboldll• 
ifadeden mahrumdu: 

- Mesleğiniz dahilinde olmadığı- Ziyaretçinin yanına gelen Rey Betı' 
nı zannediyorum, dedi; sesinde bir nett: 
meydan okuma vardı. - Geçen patrondu, onu bundan 

Dick, hoşuna gitmiş gibi, tekrar evel görmüşmüydünüz, diye sordu 1 
gUldU: Hürmete Iayrk, ihtiyar bir adam ha· 

- Hayır mesleki bir şekilde de- 1i var, ama müthiş cimri. Ondan pa· 
ğil, diye sahte bir ciddiyet içinde ce ra çekmek için ne kadar çalışsanıı 
vap verdi. muvaffak olamazsınız. Philippe erı 

O gece Londra yolunda Dick hafı- ufak bir katibin bile kabul edemiye· 
zasmda araşt rmaJar yaptı, fakat bir ceği kadar az bir ücret alıyor. İyi bit' 
türlü Horshamlı John Bennett'i ne- adam olmasaydı bu mevkii çokta.Il 
reden tanıdığını hatırlamıya muvaf- terkederdi. 
fak olamadı. Dick Gordon epeyce sık:lmıştı· 

' Şu anda Maitlantls 'da bul unmasın3 

il. Kısım 

Kurbağalardan bahsediliyor 
llk zamanlar 

dan Maitlands 
•. ' 

mütevazi bir büro
Consolidated çabu
. -~ ..,el :->ı:~ti. Mösyö 
· ··ı· ~erem g5riinüş

l ..:, az .. un.!ıı.ı. ..ıa adamdT. Londra
ya gürültüsüz, patırtısız gelmişti. 
Gelişinin Londra farkına bile varrna
mıttı. Büyük mermer vıestioolde bek. 

hiç bir sebep yoktu. Genç adamı, me· 
sai saatinde ziyaret etmesinin haki· 
ki sebebini söylemesi icap etseydi, 
şu itirafta bulunması lazımdı: "l{rt 
kardeşinizi seviyorum ; ~ahsmız iti· 
bariyle beni fazla alakadar etmiyor· 
sunuz ama bir karşılaŞmayı kola)'' 
laştırabilirsiniz. Ve, işte bu civarda 
bulunduğumu bahane edecek bura}"3 

gelmemin hakiki sebebi! Kız karde· 
şinize karşı duyduğum bu şuursı.ıı 

(Sonu var) 



}'azan: F ranci11 de C roisset -2- Çeviren: L. Karamanoğlu 

Sema, kum ve su 
p or~ ~ait. Sabahın sabahın se-

b· kızınde rıhtımdayız, küçük 
ır hırdavat şehri, Arapça ve Fran

;•zca tabelalı kahveler, iki tara.. 
b~nda cılız ağaçlar dikilmiş ve her 
•nası bir seyahat acentası olan 

Çok Yeni bir caddeye dereler gibi 
gelen eciş bücüş sokaklar. 

lier tarafta hah, bornos, ve atkı 
dük h ,. kanları; her adımda sigara sa-
•1cıları. 

Bütün bu baraka ve dükkanlar 
ancak vapur geldiği zaman uya
nır. Diğer zamanlarda Port Sait 
P~ralannr sayar ve uyuklar. Kü
~k kundura boyacıları, kartpostal 
surınek isteyen zenci çocuklar, 
~ehberler - bilmem ne göstermek 
1~in - hepsi size sırnaşır ve dile
~rler. Sarı tütün ve gübre kokan 

acele kurulmuş iğreti ~ark pa
ıannı şiddetli bir güneş ısıtıyor 1 

I<ahire'den şimendüferle beş sa
at ve Kudüs'ten bir gecelik mesa
fedeyiz. Öğleyin gemi hareket e
decek ve yemek vakti Süveyş ka
llalında olacağız. Tavanında yüz
lerce vantilatör kanatları dönen 
Yeınek salonu, nerede ise uçacak. 
Raınarotlar artık beyazlar giymiş
ler, basları kan hücumuna maruz 
Y<>lcuı;ra birer hasta bakıcı tavri
le eğiliyor ve onlarla meşgul olu
Yorlar. 

Bizi kavuran ratıp bir bava için
de gelip geçen yemekleri kimse is
tenıiyor. Kumandanın sofrasında
ki itibarlı yolcular sofradan kal
kıyorlar. Servis onlardan basladı
ğc için yemeği daha önce bitirdi
ler. lştihaları kesilmiş olan itibar
sız yokular onların salondan çıkı
şına gıpta ile bakıyorlar. Güver
teye çrkmak için üç katı tırman -
ınak lazım. imkansız bir iş. Bir 
türlü ele geçirilemiyen beyaz lake 
boyalı beyzi asansör mütemadiyen 
alçalıp yükseliyor, tıpkı bir nişan 
atına yerindeki fıskıyenin suyu 
üzerine konulmuş yumurta gibi. 
Şitndi güvertelerde üç yüz yolcu 
~an.yana yatmış, güneşte kavrulu-

.., 
1
--·- l'T;h; h!ılr2n '""""-"~ ı... ... _ 

Z-atJ:ııış şişman bir Hollandalı, ol-
taya yakalanmış bir balık gibi ağ
ıı.nı açmış, nefes alıyor. Yemeği 
Çokça yemiş bir madam: 

- Bu sıcakta insan, sade bir fin
can çayla iktifa etmeli .... diyor 1 

Sulu bir kola içinde banyo ya
Par gibiyiz. Okumak istiyorum fa
kat kitabnnın zıyadan parlıyan 
sayfası üzerine· düşen kitap bıça
ğımın gölgesi bana engel oluyor 
Yanımda terliyen, sinirlenen ve 
Yelpazelenen komşu madam içini 
Çekerek: 

- Bu gidişle, dedi, kanalı geçe
ceğimiz yok ... 

Kızıl denizde daha fazla yana
cağını bildiği halde niçin şimdi
den, bu kadar acele edilor? 

Fakat ilerilemediğimız de mu
hakkak. lki tarafımızda sahiller, 
filmlerdeki ralantiler gibi gayet 
Yavaş geçiyor. Eski Mısırlıların 

nıukaddes kayıklarına benziyen, 
çapraz ve çift direkli kayıklar bile 
bizi geçiyor ve vapurumuzn çift 
bacasına Kleopatramn galerinde 
l:llağlup olmak hicabını veriyor. 
İki sahilde develer hep profilden 
görünüyor. Arkalarındaki ihtiyar 
Sahra okzijenleşmiş, dalgalanıyor. 

Işte seyahat rehberinin vadetti
ği, penbe entarileri içinde, kanbur 
kanbur, tıpkı parasını kaybetmiş 
tefeciler gibi kederli gagalarını 
taşıyarak yürüyen pehlivanlar. Sa· 
hilde heykel kollu beyaz vücut
lar elbiselerini giyiyorlar ve birer 
ingiliz askeri olarak meydana çı
kıyorlar. Rıhtımın yıkılmış bir kıs 
lllını tamir eden mücella vücutlu 
araplar, küçük, tozlu eşekleri yük
lüyorlar. Mütevekkil bir şarkı gay
retlerine dem tutuyor. Büyük Le
seps'in bu kanalı açmak mucize
sinden yedi asır önce, yirmi altın
cı sülale kırallarından Niko'nun 
Y'ine bu sahillerde çalıştırdığı e
sirler de mutlaka bunların aynıi
di. 

Zannederim ki yol alıyoruz; 

Çünkü kanalın kesik bir boru gibi 
açılan krsmınd~n, büyük, mavi, 
durgun bir der.ize çıkıyoruz. Bu
rası timsahlar gölü, Tinsa gölü. 
İlerıde de yaldızlı bahçeleri içine 
rehavetle uzanmış yeşil lsmailiye. 
Sulardan epeyce zamandır unut
tuğumuz bir serinlik yükseliyor, 
çok §ükür ferahladık. Derhal can
lanan bir ingiliz, bir Hintliye kro
ket partisi teklif etti. Fakat yeni
den ufuk aynı sarı duvarlar ara-

sında mahsur kalıyor ve huni da
ralıyor. Gemi ağır bir ümitsizlik
le oraya dalıyor, sahranın katmer
li ufukları arkasına gömülüyor. 
Sonra da martıların beyaz çığlık· 
lariyle delinen bir alaca karanlrk. 

Bu aralık musiki salonuna kele
bekler gibi giyinmiş bir sürü 

genç kızların girdiğini arka tara
fımdaki açık pencereden gördüm, 
hemen piyanonun baş na üşüştü
ler. Tek parmakla son moda hava
ları çıkarmağa çalışıyorlar. Atlet o
muzlu ve çocuk simalı delikanlılar 
da pipolarını söndürerek bu şarkı
ların nekaratlarını ısl : kla söyleme
ğe başladılar. Her kapıdan kız ve 
erkek çocuklar ciddi bir tavırla 
birbirlerinin ellerinden tutmuş o
larak içeri girdiler. 

"Black mammie, Hamapoo, Dear 
sweet girl.,, 

Londra kış mevsımının bütün 
fokstrotları, bluzları veya New -
York'un havaları biribirini takip 
ediyor. Nasıl bu derece falso söy
lenir, hayret? Vantilatörden uyuş
muş bir kaç çocuk annesi kroşeleri 
üzerine burunlarını sarkıtmış, bu 
şarkıları alaka ile dinliyorlar. 

Yemekten sonra güvertede, top
lanmış olan tentelerden ağır ve 
yapışkan bir gece dökülüyor. Ka
ranlığın tesiriyle biraz uzaklaşmış 
gibi görünen aynı sahiller bizi yi
ne sıkıştırıyar. Uyku düşkünü nik
bin birkaç yolcu, uyumak ümidi
ni kaybetmiş bir halde yukarı çık
tılar. Gecenin karanlığı içinde be
yaz pijamalariyle negatif resimle
re benziyorlar. Camilerle dolu se
manın kubbesi üstünde kitabı -
mukaddesin bu parlak hilalini kim 
takmış? Bize yakın görünen. gök
te her yıldız tıpkı Beytüllaham'm 
mavi gecesi içinde Maj kırallarına 
yol gösteren yıldızın ışıltısı gibi 
ışrldayor ve büyük görünüyor. 

Bu da ne? Cebrailin ateşli kılın
cımr bu? Yoksa fotoğrafımızı mı 

çıkarıyorlar? Bir şimşek parladı ve 
11uyun yuzunoe yaıo:rzıı Dır upaya 

benziyen bir meşale oynamıya baş
ladı. Bu kılavuzun Süveyş feneri 
altında bize vedaı idi. Kanalı geç
tik ve rutubetli sıcak bir sema al
tında gemi Kızıldenize girdi. 

(Sonu var) 

lzmir su şirketi 

satın alınacak 

İzmir, 10 a.a. - İzmir su şirketinin 
hükümetçe satın alıınmasr tekarrür et

miş ve bu maksatla yapılacak müzake. 

relere esas olmak üzere şimdiden şir -

ketin mevcut tesisat ve emvaline kıy

met takdir edilmesi için alakadarlara 

emir verilmiştir. 

Dün bir yangın oldu 
Dün saat 14,55 de Hacıbayram ka

rakolunun arkasında Tekmen sokağın . 

da Bayan Halime adında bir kadının 

evinde oturan komisyoncu Hayri'nin, 

kendi odasrnda yaptığı gayri fenni biı 

elektirik kablosunun kontak yapması 
neticesi yangın çıkmıştır. Hadiseden 
haberdar edilen itfaiye derhal yetişe -
rek yangının büyümesine imkan bx -
rakmada::ı söndürmüştür. 
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Pazartesi son matinelerine • 

kadar devam edecektir. 
Ayrıca Büyük Şef İsmet lnö· 
nü'ne lstanbul' da yapılan 
muazzam istikbal merasimi 
ve yeni Metro Jurnal son 

dünya havadisleri .•• 
Bugün sabah matinelerinde 

10 ve 12 de ucuz fiyatla 

SONDOCOŞ 

: Yeni Telefon No. mız 2193 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ldealci Türkiye 
( BaŞ1 1 inci sayfada) 

Madrid'de komünistler 
yeniden isyan ettiler çok arttı.ra.caktır, Ba.Jınc:Lan biıa bir 

felaket geçmiş ve tarihte da.ima 

dan verilen karar üzerine bu gemile _ müsta·kil dev:let kunrıut Te biiyiiık 
re hareket emri verilmiş olduğu iyi j inı~a~a~orluklar yaratmış olan ınil
haber alan mahfillerde söylenmekte _ letmuzm kanında ve şuurunda bu 

((Ba§ı 1 inci sayfada) 
ni olmakta idiler. Nakliyat hu sebeple 
başka yollardan yapılmakta idi. 

Takviye kıtaları geldiği zaman Bar
rajos ve Kanillas kasabalariyle Kanil
lejas önünde sağlam meovziler işgal e
den komünist askerlerden mürekkep 
kuvetli gruplar teslim olmu~lardır. 
Kanillejas, Madrid'e girecek olan yol
cuların ve eşyanın kontrol edildiği 
yerdir. 

KonıilnistleT>in Ueri hareketi 
İhtilal komitesinin rehineleri hap -

settiği Madrid'in şimalinde kain Şa -
martin mahallesinde de çarpışmalar 
olmuştur. 

Müdafaa meclisinin emrindeki ko -
lordu Kanillejas üzerine yürüdüğü es
nada komünist krtalardan firar eden -
lerin adedi gittikçe çoğalmakta idi. 

Öğrenildiğine göre Madrid'in 25 ki
lometre garbi şimalinde kain el Par -
do'dan hareket eden komünist kuvet
leri arada ihtilaf çıkmasını arzu etmi
yen hükümet kuvetlerinin mukave -
metine maruz kalmadan hükümet mer -
kezinin rlış mahallelerinin önüne ka -
dar ilerlemişlerdir . 

Saaı 16 da ... 
Askeri muhafaza altına almmrş olan 

umumi binalara ancak hüviyet varaka
larını gösterenlerin girmelerine mü -
saade edilmekte idi. 

Saat 16 da şehrin başlıca mahalle -

dir. yÜksek siyasi teri>iye vardır. Biz ta-

M .. _ _ı_ _Jil b" Jransı~ kip edeceğimiz hatb hareketle aynı 
usuu.ıere €'(,I. en ır - d __ .J • • • t d zaman a .meuenıyet ve ııısanıye e e 

vapu.ru 
Barselona, 10 a.a. - 160 tonilatoluk 

fransız Azelma vapuru frankocular ta_ 
tafmdan açık denizde yakalanarak 
Barselona getirilmişti, vapur, porta _ 
kal yüklü idi. 

Gandia' dan ayrıkınl.ar 
Valansiya, 10 a.a. - İspanyol falanj 

larmın müessisinin kardeşi Miguel 
Primo de Rivera, Gandia limanında 
ingiliz torpido muhri.bine binmiştir 

Devonshire adındaki ingiliz kruva -
zörü, iki saat Gandia limanında kal -
mış, sonra demir alarak limandan ay ~ 
rılmıştır. 

Rir vapur Valansiya'ya 
(lire bildi 

Londra, 10 a.a. - İspanya'ya yar -
drm komitesi, gıda maddeleri naklet -
mekte olan Stanıgate adındaki İngiliz 
vapurunun ispanyol sahillerindeki ah~ 
tokayı zorlamıya ve Valansiva'ya geL 
mive muvaffak olduğunu bildirmek -
tedir. 

yüksek bir hizmeıt ifa etmiş olacağız. 
Çünkü yakm şarkın daima kuvetli 
bir manzara arzetmesi dünya barış 
ve sükununun çok kıymetli bir zama.. 
nrdır. On sekizinci, on dok112uncu a
srrıda riyazi katiyet ifade eden bu 
nokta llamammızda da ehemiyetini 
kaybetmif değildir. İşte türk vatan
daşlarının bu cihetleri da:nıa göz Ö

nünde tutması lazımdır. 

BüyÜk ve yeni vazifelere başlar· 
ken saçlarını millet uğunında ağart
mış, ve en çetin mücadelelerden mu.. 
zaffer çıkmış, ve yeni Türkiye'nin 
istiklalini bütün dünyaya karşı siya
set masası başında müdafaa ederek 
kazanmış ve nihayet Atatürk'ün en 
veciz bir cümle ile ifade ettiği gibi 
"milletin makus talihini odeğiftirmiş,, 
olan büyiik vatandaşın, irşat ve İşa
retleri içinde hareket etmemiz, bu. 
gün türk vatandaşlarına düşen en 
ideal b:ı- vazifedir. 

N. A. Küçüka 

Çekoslovakya karışıyor 
!erinde sükunet hüküm sürmekte idi. (Başı ı inci sayfada) l li Tisson'un yakınlarında beyan olun -
Arada sırada işitilen top seslerinden rek, bir devletler federasyonu teşki- duğuna göre Tisso hükümeti dün ge
ve infilaklardan komünist ocağının lini istemekte idi. Bratislava bükü- ce kendi rızası hilaf.na azledilirken 
zaptı için surların haricinde muhare - meti ise buna karşı hiç bir müdahale- çek aı;kerleri de resmi binaları zap
benin devam ettiği anlaşılmakta idi. de bulunamıyordu. Bela Tuka ve Sa- tetrnişlerdir. Tisso bu esnada evindc;o 
Muharebe şehrin şarkında Barrajos, no Mach gibi müfritlerin idare ettik- bulunuyordu. Kendisiyle telefonla da 
Kanillas ve Kanillejas kasabaları civa- leri propaganda, bizzat Hlinka'nm si hi temas imkanı olmadığından akibe-
rında cereyan etmekte idi . yasi vasiyetnamesine dahi muhalif~ tinden endişe edilmektedir. 

Madrid'in içinde aralarında tesanüt tir. Hlinka muhafızları teşkilatı ara- Azledilen Başvekil A.lnıarıya' ya 
olmıyan bir çok kimseler müdafaa sında faaliyet görülmekte ve bu faa- mil racaat etti 
meclisinin askerleri üzerine ateş et • liyet kar:şıklıklara sebebiyet vermek 
mektedı.rler. .d. . h'"k.. t. . b k k Berlin, 10 a.a. - D. N. B. ajansı. te ı ı. Tısso u ume ı ıse u arışı · nm salahiyettar mahafilden öğrendi-

T b ba •t l .. hkları izaleden aciz bulunuyordu. Bu op, om ve mı ra yoz ğine göre, Slovakya'nm Prag hükü. 
sesleri sebeplerden dolayı ana yasayı muha- meti tarafından azledilen Tiso hükü-

Saat 20.45 de birdenbire top, mitral -
yöz ve bomba sesleri işitilmeye başla
mıştır. Bu sesler, şehrin merkezinden 
gelmekte idi. Fakat bir kaç dakika son 
ra sükunet avdet etmiş ve asileri tes
lim olmıya davet eden sesler işitil -
miştir. 

Gece sedyelerle yaralılar sokaklar -
dan geçirilerek hastanelere götürül -
müştür. 

Çarpışmaların nihayet bulduğu sa -
tnr. u---z--.Jetli.n alr•eClen 

top ve tüfek seslerinin şehrin haricin
de komünistlerle mücadelenin devam 
ettiği anlaşxlmaktadır. 

Dün öğleden evel komünistlere kar
şı harekat başlamadan, komünistler 
Havas ajansınrn bir muhabirini tev -
kif etmişlerse de iki saat sonra serbest 
bırakmışlardır. 

Cihnlıuriyetçi safi.ara geçenler 
Madrid, 10 a.a. - Asilere karşı ma -

nevra vaziyetinde harekat icra etmek
te olan kolordu kuvetleri saat 13 de 
Madrid'e dönmüşlerdir. 14 bin kadar 
asi, cümhuriyetçi saflara geçmiştir. 

Kartaca isyanı ba.1Jtırıldı 
Madrid, lOa.a. - Murciye'den gelen 

haberlere göre, Kartajen'deki isyan ta
mamiyle bastırılmıştır. İsyan şefleri 
mevkuftur. Albay Perez Salas şehir 

kumandanlığrna tayin edilmiştir. 
Almeria'dan alınan haberlere göre 

de, askeri makamlar ile sivil makam. 
!ar halkçı toplantı icra komitesini iç
timaa davet etmişlerdir. Komite şart
sız milli müdafaa konseyi lehinde ka. 
rar almıştır. 

General Franko taıarruzu 
tacil edecek 

Burgos, 10 a.a. - Haber almdığma 
göre, General Fra•:ıko hazırlamakta 

olduğu taarruzu, Madrid hadiseleri 
dolayısiyle, tacile karar vermiştir. Nas 
yonalistlerin pek yakında İspanya' · 
nın hükümet merkezine taarruz ede -
cekleri zannediliyor. 

Tunus'a gelen lspa.nyol 
gemilerinin vaziyeti 

Tunus, 10 a.a. - Umumi vali Erik 
La Bon, Bizert limanında silahları alı. 
nıp nezaret altında bulundurulan cüm 
huriyctçi İspanyanrn on bir harp ge -
misinin "General Franko'ya ait oldu~ 
gunu,, beyan etmiştir. 

Vali bu gemilerde bulunanların İs. 
panya'ya avdette veya arzu ettikleri 
takdirde Tunus'ta kalmakta serbest 
bulunduJdarını ilave etmiştir. 

I spanyol sularına giden ingiliz 
zırhlıları 

Cebellüttarrk, 10 a.a. - Büyük Ok. 
yanos manevralarına iştirak etmiş o -
lan Shropshire, İvannhoe, İlex ve İ -
me>gen isimlerindeki ingiliz harp ge -
mileri, dün akşam ansızın Cebellittarı 
ka gelmişlerdir. Bu gemilerin pek ya
km<la şark istikametinde hareket ede
cekleri öğrenilmiştir. 

Cümburiyetçi İspanya sahilleri'nin 
aıbluka edilmesine dair Franko tarafın 

faza etmek ve memlekette nizamı i-
dame etmek için Bratislava hüküme 
tini değiştirmek mecburi bir hal al
mıştır. 

imzalanan anl<.ı~malar 
değişmiye~k 

Resmi mahfillerde bilhassa tebarüz 
ettıirildiğine göre, alınan tedbir, slo
vakyanın muhtariyetine ve evelce im 
zalanmış anlaşmalara karşı değildir. 
Bilakis bu tedbirler ana yasayı ve an
ıapnarar• meriyet>te idaono için alın
mıştır. Esasen yeni hükilmet:i teşkil 

eden üç nazır, Karel Sy:dor, Paul Tep 
lanski ve Svak, tanınmış muhtariyet
çilerdendir. Şimdiye kadar, slovakya 
değişiklik haberini sükunla karşıla
mıştır. Her hangi bir karışıkltk çıktı
ğına dair haber yoktur. Mamafih müf 
ritlerin ve bilhassa hepsi radikal o
lan üniversitelilerin teıahürlerde bu
lunması hayret uyandırmıyacaktır. 

Fakat her hususta nizamı ve sükünu 
muhafaza için bütün tedbirler alm
mıştrr. 

Haber alındığına göre, Slovakya'ya 
takviye kıtaları gönderilmiş ve devlet 
nazırı Sidor da Slovakya'nın merkezi 
olan Bratislavaya hareket eylemiştir. 

Tevkifler 
Beneş rejimi devrinde siyasi talep

leri dolayzsiyle birkaç sene mahpus tu 
tulmuş olan slovak muhtariyeti müda.. 
fii Profesör Tuka ve slovak propagan 
da şefi doktor Mach tevkif edilmiş -
tir. Doktor Tisso'nun da bir manas-
trrda hapsedilmiş bulunduğu söylen -
mektedir. 

İşçiler, umumi grev ilan etmiştir. 
Askeri müfrezeler zırhlı otomobiller 
içinde sokaklarda dolaşmaktadır. Şeh
rin hariçle hemen hemen bütün irtiba.. 
tı kesilmiştir. Etraftan alınan ilk ma
Hhnata göre, Pişti.an ve daha diğer yer 
lerde de örfi idare ilan edilmiş ve ba
zı kimseler tevkif olunduğu gibi res -
mi daireler askeri muhafaza altına a -
lznmıştır. 

Nünıayişler 
Muhtariyet taraftarı olan birkaç bin 

slovak hükümet merkezinin önünde 
toplanarak: "Esir olmak istemiyo
ruz." "Serbest bir Slovakya ıstıyo
ruz" diye bağırmışlardır. Vaka ma
halline polis müfrezeleri sevkedilmiş 
tir. Çek toşekküllerine silah dağıtıl
mıştxr. Bu sabah Bratislava'da müsa
derneler vukubulmuş ise de çekler 
vaziyete hakim olmuşlardır. 

8. Tisso tevkif edilmemi§ 
Prag, 10 a.a. - Salahiyetli mahfiller 

B. Tissonun tevkif edildiği haberleri 
ni kati surette yalanlamaktadır. Bu 
mahfillerin bildirdiğine göre, B. Tis
so, Bratislava'da bir manastırdaki a
partmanında bulunmaktadır. Kendisi 
mevkuf değildir. Yalnız harekt ser
bestisi tahdit edilmiş ve nezaret al
tına alınmıştır. 

Resmi binrılar iş((al e'dildi 
Bratislava, 10 a.a. -Prag hükümeti 

taraf mdan azle<lilen Slovakya başveki-

meti Almanya'ya müracaatta bulun.. 
muş hır. 

D. N. B. ajansı, Krwnmau çek 
mmtakasında vahim karışıklıklar 
çıktığını ve çek askerlerinin müda
hale ettiklerini haber vermektedir. 
Budveis'de de karışıklıklar çıkmış. 

tır. 

Prag hükümetinin 
beyannamesi 

Prag, 10 a.a. - Prag radyosu, slo
vak ınflletiıne hitaben neşrettiği bir be
yannamede yeni slovak hü.kümetiıtl 

bildir<iikten sonra diyor ki: 
"Reisicümhur, slovak ana yasasının 

kendine verdiği salahiyeti kullanarak, 
bizzat Hlinka'nm vasiyetnamesini tat
bik edemiyen ve Slovakya tarafından 

yapılan sadıkane teşriki mesai andını 
bozan kımse!erı hukumetten ç.karmış 
tır. 

Slovakya'nın mevcudiyeti Bohem -
ya ile beraber yaşamakla kaimdir. Al
manyanın Slovakyayı Bohemyadan a
yırmak istediğini söyliyenler bir ta
kun sergüzeştçi ve yalancı adamlardır. 
Slovakya milletinin varlığı mevzuu ba 
hıı>tır. ve yenı hı;.kumet ou yolda ça-
lışacaktır. 

,.tlman biııal.an işgal nıi 
edilıniş 

Slovakyada çek kıtaatırnın alman 
partisine ait binaları işgal ettiği haber 
leri üzerine, içitma halinde bulunan 
nazırlar meclisi keyfiyeti tahkika ge. 
neral Sirovi'yi memur etmiştir. Eğer 
bazı alınan binaları işgal edilmişse 
bunlar derhal tahliye ettirilicektir. 

Almanya meseleye alakasız 
kalmıyacak 

Berlin, 10 a.a. - (Havas) Slovak hü 
kümeti azasından bir çoğunun Alınan
yaya ilitca etmiş oldukları anlaşılıyor. 

Salahiyettar alman mahfilleri tas . 
rihatta bulunmamakla beraber, çekle . 
x in Slovakyaya ve Karpat Ukranyası -
na karşı gösterdikleri hareketler Al -
ınanyayı alakasız bırakamaz. Azlecii
len Slovakya başvekili Tissonun Viya 
na hakem kararı verilirken Çek - Slo
vakyayı temsil etmiş olduğu tebarüz 
ettirilerek Prag hükÜmeti evelce diğeı 
milliyetlere verilen imtiyazları geri 
almak istemekle itham olunuyor. 

Prag hükümeti yalnız almanlarda 
değil, macarlara, slovaklara ve ukran. 
yalılara da kendi mukadderatlarına 
kendilerinin sahip olmast hakkını ta _ 
nrmış olduğu ehemiyetle kaydedil _ 
mektedir. 

Her şeyden sarfınazar Almanya 
kendi hudutlarında karışıklıklar olma 
sına göz yumamaz. 

Gazeteler toplattırılıyor 
Bratislava, 10 a.a. - Slovak halkı -

nın nümayişleri sokaklarda devam et ~ 
mektedir. Her tarafta yaşasın Tisso, 
yaşasın Tuka avazeleri yükselmekte -
dir. Çek sansürü biitün slovak ve al -
man gazetelerini müsadere etmiştir. 

Ukranya' da bir azil 
Chust, 10 a.a. - Karpat Ukre:.nya -

--
1 Gün İçin 
Gençler ve aileleri 

Bi.r A~ıute Forel, yahut bir Freud 
bize insanlar hakkında ne anlatır. 
larsa anlatsınlar ve ataviznı'in tesir
leri ne olursa olsun, ekseriyeti göz 
önüne getirerek, Rousseau ile birlik_ 
te diyemez miyiz ki, çocuk saf doğar 
ve onu cemiyet bozar? Halbuki irsi 
kusurları tashihe imkan veren ilmi 
usuller artık bugün cemiyetin elin.. 
dedir. Fakat, cemiyet deyince aklı. 
mıza ilk önce aile gelmek lazımdır; 
sevinçlerimizin ve acılarunızm, mu. 
vaffakiyetlerimizin ve feliketleTimi
zin ilk kaynağı olan aile ... 

Şefin tespit ettiği gibi çocukJarı.. 
mız zeki ve istidatlıdITlar. Ancak, 
onlara lizmı olan "bir iki asırdanbe
ri ihmal ettiğimiz temel ve hassa, 
muntazam ve metodik, yorulmak bil. 
meden çalışmak kabiliyetidir.,, Bu 
kıynıetli müşahededen üniversite sı
nıflarında çalışan gençler gibi, ve 
onlardan fazla, bugünün ve yarının 
gençliklerini yetiştiren ve yetiştire
cek olan aileleri istifade etmek ikti
za e<ler. Ailede ilk Önce ana ve son. 
ra baba, - ah, hele büyük ana ve ba.. 
balar - çocukların müstakbel inki
şaflarmdan mesul olanlar değil mi
dirler? Ailenin çocuğa karşı iki başlı 
bir vazifesi vardır: çocuğun taze ru. 
huna, temiz kalbine adamlık sanatı'
nı, bütün şartlariyle, telkin edecek 
ve çocuk büyüyüp muallimler eline 
geçtiği zaman aile yuvası drşmdaki 
hal ve hareket\er;ni devamlı bir mu.. 
rakabe altında bulunduracak olan 
odur. 

Sistem derneğe dilim varmıyor, 

fakat terbiye bahse kondukça dik
kate çarpan iki zıd gidişe tabi bulu. 
nuyoruz: çocuğa ve gence teneffüs 
hakkı bile tanmııyan ana ve baba İ&
tibdadx, ve, çocuğu ve genci ölçüsüz 
serbest bırakan ana ve baba kayıt. 
sızlığc ... ikisi ortası ve daha doğru
&u, iti•dale, rnakul tesamühe, fakat o. 
toriteye, ana ve baba olmak mesuli
yetinden doğan alakaya müstenit 
terbiye usulleri sanki birçoklarımız 
için ıneç.huldür. imdi, kuşlar bile 
yavrularını havaların sonsuzluğuna 
tevdi etmeden evel onlara uçmanın, 
gök yÜzÜnde, ağaç dalında ve top _ 
rak üstünde ya~manm sırlarmı öğ. 
retirltt. Cemiyet içinde yaşamıya 

mahkum olan insan, hayat çırakhğı 
devresini ancak aile çevresi iç.inde 
geçirir. 

Ana sevgisini bir hazine gibi ölün

ciye kadar ruhlarmıczda ta.şnnaz mı. 
yız?O sevgiden ma.hrum kalarak bü. 
yüyen insanlara dikkat ediniz:gözle
rinde derin bir ıstırabın izlerini gör
memenize iınkan yoktur; onlar tek 
hakiki muhabbetin yokluğunu bir 
kere tatmışlardır; bu acı benlikle.. 
rinden bir daha silinemiyecektir. Fa
kat hayatın içinde olan babanm 
tecrübelerinden faydalanamıyarak 
yetişntemit olanlara da bakınız: hal. 
lerinde muhakkak ki bir nevi çiyl~k, 
bir nevi şımarıklık - nasıl anlata
ymı? - hayatın realitelerine bir ne
vi uyamazlık göreceksiniz. Aile ter
biyesinin başlıca mesnetleri olan 
sevgi ve saygı,ancak, ana ve babanın 
müşterek telkinleri ile teessüs edebi. 
lir. 

Eski terbiye çocuğu İsyana ve mü_ 
railiğe sevkederdi. Şayet bugün bazı 
çocukların, bazı gençlerin ahla.kında 
ve Myinde dikkati calip bir mübalat
sızhk görüyorsak bunu modern ter
biyenin şu veya bu ailece yanlış an • 
!aşılmış olmasına atfetmeliyiz. ''in
saniyet ailesinde kcymetli bir varhk 
olan milli devleti ve yeni cemiyeti 
muhafaza edip yükseltecek olan te. 
miz ideal" İn tekevvününde ailenin 
hissesine en esaslı vazife düşmekte -
dir."Biziın ideallerimiz vatan ve mil
let hizmetinde toplanır," diyen Şef, 
en esaslı va.zıile'nin sahibi olan aile
lere ne aııi, ne mürai ve fakat ne de 
hayatı hoş bir macera sanan kayıt. 
sız gençler değil, bugünün ve yarınm 
ağır şartlarını çekinmeden göğüsli -
yecek, inkılanın zaferlerini benimsL 
yer~k bu memleketin daha gailesiz, 
daha kuvetli, daha mesut olmasını 
ülkü e-dinecek gençler yetiştirmenin 
~rtlarını birer birer göstermiştir. 
Yetişkin gençler bu tavsiyelerin pa
ha biçilmez değerini çok iyi takdire. 
decek yaşlardadırlar. Yetişmekte o
lan gençlerin milli vazifesini onlara 
etrafiyle anlatacak olanlar ise ailele. 
ridir. '-

Gençliğe karşı olan en esaslı vazi
fenin büyük yükü ailededir; o genç
lik ki bizim yarınımız, devamımız, 
her feyimizdir, ilahi gençliktır. 

Nwmlıi llı1l'VAR 

lılarının lideri Revay milli Undo Uk
ranya partisi reisliğinden azledilmiş -
tir. 



Ankara Borsası 

10 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Bruksel 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budape:;tc 
Bukre:; 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Ac;ılış F 

5.93 
126.42 

3.3525 
6.65 

28.74 
67.1475 
50.7275 
21.2675 

1.0825 
1.56 
4.3325 
5.93 

23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8375 

34.62 
30.5325 
23.8525 

Kapanış F 

5.93 
126.42 

3.3525 
6.65 

28.74 
67.1475 
50.7275 
21.2675 

1.0825 
l .56 
4.3325 
5.93 

23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8375 

34.62 
30.5325 
23.8525 

ESHAJI VE TAHVİLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 
1933 35 İkramiyeli 

19.975 19.975 
19.675 19.675 

~=====::============= 

KÜ{ÜK DIS HABERLER 1 

XNevyork - Avam kamarası A
merika ile Kanada arasında 17 teşrini
aani 1938 tarihinde imza edilmiş olan 
ticaret muahedesini tasdik etmiştir. 

X Roma - Faşist milis kuvetlerL 
nin teşkilniin 20 nci yıldönümü müna
aebetiyle 22 martta yapılması kararla
şan töreni Musolini 26 marta bırakmış 
tır. 

X Kahire - Harbiye nezareti, evel
den müsaade alınmadan tayyarelerin 
çöl mıntakalarında uçmalarını mene-
den bir kararname neşretmiştir. 

X Vaşington - B. Aranha ile B. 
Morgenthau, hariciye nezaretinde B. 
Hul de hazır bulunduğu halde aktolu
nan nihai konferansta Amerika - Bre
zilya mali itilfiflarını imzalamışlardır. 

X Santiyago (Şili) - Zelzeleden 
harap olan yerlerin tamiri için iki bu_ 
çuk milyar pezo harcanacaktır. 

X Londra - Kıral ve kıraliçe mevsL 
min ilk resepsiyonunu Bukingham sa 
rayında vermişlerdir. Resepsiyon, kı
ral ve kıraliçenin Kanada seyahatleri 
sebebiyle, bilhassa parlak olmuştur. 

Fransız Cümhurreisi 

5 nisanda seçilecek 
Parja, 10 a.a. - Nazırlar mecliai 

cümhurreisi intihabının 5 nisanda Ver. 
aay'da yapılmasına karar vermiJtir. 

Bone, harici vaziyet ve mülteciler 
meselesi hakkında izahat vermiJtir 
Fransa'ya iltica eden siyasi ispanyol 
liderleri hakkında hiç bir karar ittihaz 
edilmemişse de meclis, Paris mıntaka
sına hiç bir mülteci ispanyolıJn kabul 
edilmemesi hakkında evelce verilen 
kararı teyit etmiıtir. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -- -------
-------- Umumi Heyet toplantısı 
- --------
§ İdare Meclisinden : -

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ~ 
------ -: l"ürkiye Şeker rabrikalan Anonim şirketinin 28.2.1939 salı : 
-

: günü saat 1 1 de mukarrer bulunan alelade heyeti umumiye içti · : 
: maında matlup ekseriyet hasıl olmadığından, esas mukavename- : 
: nin 52 inci maddesi mucibince, hissedarlar heyeti umumiyesi, bi- : 
: rmci ıçtımada müzakere olunmak üzere hazırlanan ve metni a - : 
: şağıda yazılı olan ruznameyi müzakere etmek ve karara bağla - : 
: mak üzere, 27.3.1939 pazartesi günü saat 11 de Ankara'daki 1ş : 
: Bankasındaki hususi dairesinde toplanacaktır. Şirket mukavelesi § 
§ mucibince laakal yüz hisseya malik hissedarların, hamil oldukla- : 
: n hisse senetlerini veya ~unu müsbit vesaiti içtima gününden bir haf : 
§ ta cvel Ankara' da şirket merkezine, iş, Ziraat bankalarına veya : 
: Sümer Banka tevdi ederek birer duhuliye varakası almaları rica : 
E olunur. § ----- Ruzname : ---- -
: 1 - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkındaki mec- : 
: lisi idare ve mürakipler raporunun okunması ve tasdiki, : 

-
- -: 2 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve E 
: idare meclisinin ibrası, : 

§ 3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hak- : 
: kında karar ittihazı, § 
: 4 - 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri : 
E 5 - Münhal meclisi idare azalıklarına muvakkaten seçilmiş o - : 
§ lan zevatın intihaplarının tasdiki, § 
: 6 - Esas mukavelenamenin 26. cı maddesine tevfikan müddet- : 
§ leri hitam bulan meclisi idare azalarının yeniden intihabı = 
: ve huzur haklarının tayini, : 
= 7 --Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 Ve 324. CÜ = 
: maddelerinde yazılı salahiyetlerin itası. 81 1 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Umumi Heyet toplantısı 
Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimiz hissedarlar umumi heyetinin 30 mart 1939 perşembe gü -

nü saat 1 5 de senelik içtimaa davet edilmesi kararlaştırılmış olduğundan 
hissedarlarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatta şirketimizin 
Ankara' da Etibank binasındaki merkezimize teşrifleri ve esas mukave -
lenamenin 59 uncu maddesi mucibince içtima gününden nihayet bir haf
ta evel şirket merkezine müracaatla hissedarlıklarını mubeyyin vesaik 
ibrazı suretiyle birer duhuliye kartı almaları rica ve ilan olunur. ( 833) 

MÜZAKERAT RUZNAME.Si 
1 - idare meclisi ve mürakipler raporlarının okunması 
2 - Bilanço ve karuzarar hesabının tetkik ve tasdikiyle idare meclisinin 

ibrası 
3 - idare meclisince tayin edilen azaların tasdiki 
4- 1939 senesi için idare meclisi azalarına verilecek hakkı huzurlarla 

Vagon yedek aksamı ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşaf;ıda yazılı muhte
lif cins inşa edilecek vagonlar için yedek aksam ayrı ayrı ihale edilmek 
suretiyle 25 nisan 1939 sah günü saat 15 de sıra ile Ankara'da idare bina
sında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa-

şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktad r. {808) 10858 

Eksiltme No. su Eşyanın cinsi 
ı - Plak dö gard, cer kancası, 

koşum takımı ve saire gibi 
vagon aksamı . . . . kalem 

2 - Tekerlekli dingil banda
jiyle beraber . . . . adet 

3 - Buvatagres komple 
adet 

Miktar 

23 

420 

900 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

52837 3891.85 

64680 4484.-

18350 1376.25 

Sekiz taksitle ve açık artırma ile satıhk emlôk 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Esas No. Mevki ve nevi Mukadder K. T. L. Depozitosu T. L 
411 Misakı Milli M. eski Nardüş

mez, yeni Gözgü sokağı 20.20/ 
A. 20 B. taj No. lu ev . 

51l Keçiören köyü, Gül!ükaya mev 
kii 1704 ada 1 parselde kain 
bağ yerinin 3 hissede 2 hissesi 
(tamamı 2460 M 2.) 

530 Kızılelma M. Adliye Sarayı ar
kasında 16 M 2. arsa. 

526 Çeşme M. Yeni Sorman, eski 
Kümbet So. 82 M 2. arsa. 

529 Necatibey M. Mevsim sokağın· 
da 71 M 2. arsa. 

527 Başkır M. Söğütlü sokağında 
417 M 2. arsa. 

5.500 1.100 

492 98,40 

240 48 

144 28,80 

1.420 284 

834 166,80 
Yukarıda mevki ve nevileri yazılı emlak sekiz taksitle ve açık aııtırm a 

usulü ile sat hktır. 
İhale 27. 3. 939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız satış komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. 
İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğ -

rafı ile Bankamız emlak servisine gelmeleri. {870) 10869 

ı;: ..... . " 
İcra ·ve İflôs Ankara Levazım Amirliği 

Ankara icra Dairesi Ga,yri Men- Kaşar peyniri alınacak 
kul Satı§ Memurluğundan : 

İpotek olup satılmasına karar veri
len Cebecide İncesu mevkiinde 1035 
ada 7 parsel sayılı arsa aşağıdaki şart. 
lar dairesinde a~ık arttırma ile satışa 
çıkarılmıştır. 

Evsafı: 

Arsa 1778 metre murabbaındadır. 

n Ankara Levazım Amirliği Satı 
Alma K;,misyonundan: 

1· 1 - Müteahhit nam ve hesabına al 
nacak olan 2100 kilo kaşar peynirini 
eksiltmesinde istekli çıkmadığında 

3.3.939 dan itibaren bir ay müddeti 

n 
n 
e 

mürakiplere verilecek tahsisatın tesbiti 10839 

Satılık ankaz 

Yeni Cebeci asfaltı üzerindedir. Be -
her metre murabbaına beşer liradan 

1
,heyeti umumiye•ine (8890) lira kıy • 

ı 'met takdir cdilmi tir. 

pazarlığa konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1264 lira 2 
kurut olup ilk teıniıınr 94 lira S2 ku 
ru9tur. 

o 
-

3 - İlk pazarlık günü 15.3.1939 ça r-

SATIŞ ŞARTLARI şamba günü saat 11 dedir. 
t-

1 - Satış peşin para ile olmak üze. -Ankara Belediye.inden : re 12-4-939 tarihine müsadif çarşamba 
Cinai Mahallesi Ada Parsel Muhammen bedel: Mu. bedeli günü saat 10. 12 ye kadar icra dairesi 
----- ------ __ gayri menkul satış memurluğunda ya-

. 

4°- Eksiltmeye gireceklerin eksil 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy 
le birlikte Ankara L V. amirliği satı 
alma komisyonuna gelmeleri. (853) 

n 

Ahtap hane Eski kurtuluı 1300 
istasyonu 

2 200. T. L. 15. T. L. pılacaktır. 

Yukarda muahmmen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı artırma sure
tiyle ıatılacaktrr. İhalesi 20-3-939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin İmar müdürlüğünde müteıekkil komisyona müracaatları. 

(761) 10748 

Umumi Heyet toplantısı 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yu. 
kardaki kıymeti muhamminenin yüz. 
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mek -
tubu ile kanuni teminat olarak kabul 
edilen hazine tahvilleri getirecektir. 

10859 

Satıhk hayvanlar 
Ankara Levazım Amirliği Sat ın 

Alma Komisyonundan: 

n 1 - 22 adet muhtelif cins hayva 
mezbaha civarında hayvan pazarın da 
aleni surette satılacaktır. 

ı-

Demiryolları 

Parke alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Koınit
nundan: . 
Beher adedinin muhammen bedelı 

yo 

9,5 kuruş olan 8 X lO X 20 santim e· 
dında 1.125.00Q adet çırah çamdan 

mamtıl parke 22.3.1939 çarşamba gü· 
saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 

nkarada idare binasında sat:n alı· 
caktır. 

ba 

nü 
A 
na 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(6 .593.75) liralık muvakkat teminat 

kanunun tayin ettiği vesikaları 

tekliflerini aynı gün saat 14.30 ~ 
dar komisyon reisliğine vermelerı 
zımdır. 

ile 
ve 
ka 
ıa 

Şartnameler (534) kuruşa Ankara 
Haydarpaşa veznelerinde satıl-ve 

m aktadı~ (763) 10793 . 
kendervn ve Halebe etfttiıa we Is 

ena gönderenlere 
D. D. Yolları Umwn Müdür)~ 

d en: 
15 mart 1939 tarih.inden itibaren : 
Münhasıran İskenderundan Halobe 
ya Halebin cenubunda herhangi bir 
tasyona ve ıbilmukabele nakledilecek 

ve 
is 
e mtia ve eşyadan; sınıf farkı olmaksı.. 

n Payas _ Meydanıekbez mesafesi j.. 

n ton başına maktua~ perakendede 
zı 

çi 
( 276) en az beş ton ücreti ver.iılme~ 
şa rtiyle (207) ve en az on ton ücreti 

eritmek şartiyle (172,5) kuruş ücret 
r:ıacaktır. Fazla tafsilat için istas .. 

onlara müracaat edilmelidir. (87 5) 

v 
al 
y 

10873 

Ormare Koruma 

Çamaşır ah nacak 
lı 

Orman Koruma Genel Komutan. 
k Satın Alma Komisyonundan : 

t 

ı - Orman koruma genel komu • 
anlık kıtaları ihtiyacı için 8200 ta • 
un çamaşır kapalı zarf usulü ile iha
esi 27 _mart - 939 pazartesi günü sa.
t 15 de Ankarada Yenişehirde Ko .. 

k 
1 
a 
mutanlık binasındaki satın alma ko .. 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9020 lira •e 
muvakkat teminatı 677 liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız o
arak komisyonda görülebilir. 1 

z 
4 - İsteklilerb şartnamesinde ya • 

ılı vesikalarla beraber teklif mektup· 
arını ihale saatmdan bir •-t eveline 
adar komisyona vermeleri ili.n oftf-

1 
k 
n ur. ( 867) 10866 

1 

1 

1 

Y azhk elbise 
ah nacak 

Orman Koruma Getnel Komutan
ık Sahn Alma Komisyonundan : 

1 - Orman korum genel komutan
ık kıtaları ihtiyacı içb bin takım 
yazlık elbise kapalı zarf usulü ile iha.. 
esi 27 mart 1939 pazartesi günü saat 
1 de Ankarada Yenişehirde Komu -
anlık binasındaki satın alma komis -

1 
t 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira ve 
muvakkat teminatı 450 liradır. 

Fransa Akdeniz'deki 

mevkiini katiyen 
terketmiyecek 

Şark Kromlar1 Türk Anonim ıirkelinden: 

3 - Satış günü arttırma bedeli tak. 
dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk -
tan ve üç defa nidadan sonra mezkur 
günün 12 inci saatinde en çok arttı -
ran talibine ih2le olunur. 

2 - Taliplerin teminat ve paralar 
le birlikte 14-3.939 sah gü:ıü saat se 
kizden itibaren pazarda bulunmaları 

• 1 
3 - Şartnameler her gün parasız o

arak komisyonda görülebilir. 

4 - İşbu tarihteki arttırma teklif 
edilcfu bedel muhammen kıymetin % 
7 5 ini bulmadığı takdirde 27.4.939 ta. 
rihine müsadif perşembe günü saat 
10-12 ye kadar yapılacak ikinci arttır. 
mada en çok arttırana ihale edilecek . 

Paris, 10 a.a. - Paris'te amerikan 
kulübünde bir nutuk ıöyliyen ayan 
meclisi hariciye enciimcni reisi Ber
nar, Fransa'nın ötedenberi büyük bir 
Akdeniz devleti olduğunu ve uırlar
danberi işgal ettiği mevkii hiç bir veç. 
hile terkedemiyeceğini söylcmi§tir. 
Fransa, Akdenize bir .. franaız gölü,, 
nazariyle değil, bütün inaanlara ait 
beynelmilel bir servet nazariyle bak
maktadır. 

Şirketimiz umumi heyetinin 29. Mart 1939 çartamba günü sa· 
at 15 de senelik adi içtimaa davet edilmeleri kararlattırılmıt ol· 
doğundan sayın hisaedarlanmızıın mezkur gün ve saatte Eti 
Bank binasındaki merkezimize gelmeleri ve içtima gününden 
azami bir hafta eveline kadar hiasedarlıklannı mubeyyin vesa
iki tirket merkezine teslim ederek mukabilinde duhuliye kartı tir. 

5 _ Birinci ve ikinci arttırmalar -

Zeytin yağı 

KAR 
Saf r nefis ve leziz zeytin yağ
lanmızı tanımıı olan sayın 

mülferilerimiıin tenekeler al
zandaki mühüre dikkat buyur-
malanm hasselen dileriz. 
Büyük satış yeri : 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

(Ve diğer lüks 
den arayınız.) 

bakkaliyeler-
659 

almalan rica olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
2 - Bilanço ve karuzarar hesabının tetkik ve taadikiyle idare 

meclisinin ibrası. 
3 - Sermayesinin tamamı Eti Banka ait olmaaı dolayısiyle 

3460 sayılı kanunun muvakkat maddesinin (8) bendi mucibin· 
ce tirketin bütün emval ve muamelatı hukuk ve vecaibinin yine 
mezldh. kanunun 26 mcı maddesine tevfikan kurulan mahdut 
~eauliyetli (Eti Bank Şark Kromları İtletmesi) ne devri sure· 
byle mncudiyetinin hitama ermesi hakkındaki idare meclisi 
teklifinin karara bailanmaaı. 

4 - MezkGr müeaaeaenin teaçili tarihine kadar cereyan etmiş 
olan .~ellt billnçolUDun tetkik ve tasdiki suretiyle idare 
~eclısının bu müddet zarfmdaki muamelattan dolayı ibrası. 

(810) 10819 

Satlhk ev 
Ankara Deftenlarlıiından : 

Kıymeti iradı Cinai Numaruı Mahalle ve ıokağı Sahipleri Borçlu 
Lira 
80 Hane 1 Çeımc mahallesi İbrahim E-

Medreıe aokatı tem, Galip, 
lzahat: Kızılbey ıubcaine 733 lira Sabri, Ha-

60 kurut borcu için tice İbrahim 
Yukarıda yazılı hisseyi taYialı gayri menkul, borçlu İbrahim Etcm' in 

borcundan dolayı satılacağ :ndan 21 gün müddetle müzayedeye konulmuş-Zayi - 1926 senesinde Feyziati li
sesinden aldığım tasdiknamemi zayi 

ettim Yenisini alacağımdan eskisinin tu~aliplerin 3 nisan 939 tarihine müaadif pazartesi günü saat 14 de An-

hükmü yoktur. kara viliyeti idare heyetine müracaatları ilin olunur. (871) 10870 
Mehmet Talat Al tan 826 

dan ihale bedeli ihaleyi müteakip ver-
mediği takdirde üzerine. i~ale e~il.enin 
talebi üzerine ihale tarıhınden ıtıba • 
1 en ke:ıdisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecekt~r. İşbu müddet zar -
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak -
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
eve! en yüksek teklifte talihe ~eklif 
veçhile almağa razı olup olmadıgı ,.o_ 
rulduktan &onra teklif veçhile almağa 
razı ise ihale farkı birinci talipte:ı talı 
sil edilmek üzere bu talibe ihale edile 
cektir. Teklifi veçhile almağa razı ol. 
mazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci arttırmıya çıkarılır, en 
çok arttıran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har . 
er müşteriye ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi della_liye resmi is~ 
satış bedelinden ödenecektir.: 

7 _ Alakadarlarının gayrı menkul 
üzerindeki hakları ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evra. 
k müsbiteleriyle yirmi gün içinde 
d~iremize bildirmeleri Hizımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma -
sından hariç tutulacaktır. 

8 - Arttırmaya iştirak edecekler 
20.3.939 tarihinden itibaren 35 -

0

86 ile 
dairemizdeki yerinde herkese açıl bu. 
lunan şartnamemizi okuyabilirler. 818 

(869) 10868 

Sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat ın 

Alma Komisyonundan: 

o:ı 1 - Ankara garnizonu için 4 t 
sabun pazarlıkla satın alınacaktır. 

si 2 - Pazarlıgı 13-3-939 pazarte 
günü saat 1 O dadır. 

r -3 - Taliplerin teminatlariyle bi 
likte Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (873) 108 72 

Muhtelif elektrik 

malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa tın 

Alma Komisyonundan: 

1 - 23 kalem muhtelif cins elekt 
malzemesi pazarlıkla alınacaktır. 

rik 

yle Talipleri:ı 40 liralık teminatlari 
birlikte 13-3. 939 pazartesi günü s 
11 de Ankara Lv. amirliği satına! 

komisyonuna gelmeleri. (884) 108 

aat 
ma 
76 

Zayi - 5. ci Kor, istihkam Tb., Bl. 
ayi 2 den aldığım terhis tezkeresini z 

ettim. Yenisini çıkaracağımdan hu 
mü yoktur. Ankara - Yenişehir, A 
türk Ur. 49/ 2 sayılı Kalaç Ap. da m 
kim İbrahim oğlu Mevlı'.'it Özcan 82 

"" k-
ta-
U· 

3 

lik Zayi - İstanbul Kadıköy asker 
şubesinden 16 ey1Cıl 926 tarihinde 
dığım terhis tezkeremi kaybettim. Y 
.nisini alacagıımdan eskisinin hük 
olmadığı ilan olunur. Ankara U 
matbaası karşısında kahveci 317 d 
ğumlu Şükrü oğlu Cemal Apaydın 8 

aL 
e-

mü 
lus 
o-
24 

4 - İsteklileri:ı şartnamesinde ya -
zıh vesikalarla beraber teklif mektup
arını ihale saatından bir saat eveline 

kadar komisyona vermeleri ilin olu.. 
1 

nu~ (866) 10864 

Zile Asliye Hukuk Hakimliğin.
den: 

Dosya No. 115 
Zilenin orta mahallesinden Şah Veli 

oğullarından Ömer oğlu Sıtkı Baştuğ 
tarafından açıla:ı hasımsız tescil da .. 
vasında: 

Tescili istenen Ulucami mahallesi.. 
nin Hazinedar sokağında sağı gene 
murisleri Ömer cevheri arsası, solu 
Kuşçuoğlu veresesi, arkası Seyis oğ
lu vereseleri arsaları önü Kavaklı 
oğlu ve Şah Veli oğlu kızı Fatma dük 
kanı ve Özel yol ile çevrili {350) ti -
ra değerli arsa 60 seneyi mütecaviz 
zamandan beri murisi Şah Veli oğlu 

Ömer Cevheri, tapuda kayıdsız ola -
rak bila niza ve fasıla taasrrufunda i
ken vefatiyle 336 yılında veresesine 
kaldığında-:ı verese namına intikalen 
tesciline karar verilmesi istenmiş ol -
duğundan yukarda hudut ve evsafı ya
zılı arsanın iddia veçhile ve veraset 
ilamı mucibince tescili yapılacağından 
adı geçe:ı arsada bir hak iddia edenler 
bulunduğu takdirde Zile Asliye hu· 
kuk mahkemesine 115 dosya sayısiyle 

müracaatları ilan olunur. 

Zayi - Ankara Gazi lisesi 6 ncı sı
nıfıından aldığım belgeyi kaybettim. 
Yenisini alacağnndan eskisinin hükmü 
yoktur. Kazım oğlu Mustafa Sütveren 

Zayi - İstanbul üniversitesi diş ta
babeti mektebi hüviyet cüzdanımı zayi 
ettim. Mektebi bitirdim. Hükmü oırna 
dığını ilan ederim. 

Diş tabibi Etem Gençay 



ULUS -7-

·kültür Bakanh~ı ·;~-

İmtihana girmek 
ıstiyen memurlara 

1 Maarif Vekilliğinden : 
tevh:- Devlet memurları maaşlarının 
1929 ıt v~ teadülüne dair olan 8 mayıs 
Yed· t~rıhH ve 1452 sayıh kanunun 

7 '.ncı tnaddesine göre 14 üncü ve 
~ cı tnaddesine göre 14. cü ve 11. ci 
.... recelerden bir derece daha yu"ksek 
.... enıu · 
Ctnı krı.~etlere ahnmalannı temin 
vak~ uzere garp dillerinden birine 
ist· 01duklarmı sınavla ispat etmek 
ka~Yen tnemurlar için vekilliğimizce 
da· uı olunan talimatname hükümleri 
A.~bsinde İstanbul üniversitesiyle 
sind ra Tarih-Dil-Coğrafya fakülte
tin e bu yıl mart, mayıs ve ikinciteş-

2 aylarında üç sınav yapılacaktır. 
gir .._ Mart ayında yapılacak sınava 

lb.ek · · 1939 ıstıyen memurların 24 mart 
pıı tarihine kadar, mayıs ayında ya-

acak . k . . 1 . 
t\İg sınava gırme ıstıyen erın 

da an ayı içinde ve ikincite~rin aym
ti/aPılacak sınava girmek istiyenle
ta de birinciteşrin ayı içinde hangi 
ce~f ~ilinden ve nerede sınava gire
ltiıı·:~ıni bildirir bir dilekçe ile ve- 1 
dil ıgırnize müracaat etmeleri ve bu 
re ekçeye hüviyetlerini ve maaş de· 
htı~eııinj gösterir fotoğraflı ve bağlı 
b 

1 
ltndukları idareden tasdikli bir 

t:/,e .ile 4,5 X 6 boyunda dört fotoğ
da tlıştirmeleri lazımdır. Mart ayın· 
&il Yapılacak sınav 31. 3. 1939 cuma 

rıu yaprlacaktrr. 

Ilı 3 - Sınavda garp dilinde yazıl -
1
§ en az üç sayfalık bir parça türk-

Scye ve türkc.ce yazılmış bir ibare :arp diline tercüme ettirilecektir. Sı
i:~da lfıgat kullanılmıyacaktır. Her 

1 tercümeyi doğru olarak yapanlar 
~tnavda muvaffak olmuş sayılacaklar 
ır. (785) 10796 

Bayındırlik Bakanhğı 

Milli Müdafaa Bakanhğı 
gülatörü inşaatı keşif bedeli (534.977) 

1 
lira (22) kuruş. 

2 - Eksiltme 21. 3. 939 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 15 de Nafıa ,.,.,.,_.,........,,..........,..,..,.,.,,,.,.... ........ .,._,.,.... ........ ..,.....,,_""""'4 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odas;nda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliJer eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartrtamesi, fenrıi ıtartname ve 
projeleri (26) lira (75) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (25.149) lira (09) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve! ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları· 
nr ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular ~mum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (534) 10597 

·Askeri Fabrikalar 

20 ton Flüspat alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo. 
nWl'dan : 

Tahmin edilen bedeli (800) lira o -
lan 20 ton flüspat Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 28.3-1939 salı günü sa· 
at 15.30 da açık el,tsiltme ile ihale edi
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon· 

dan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

60 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -

Sallhk fayton ve kupa arabalara 
M. M. Vekalet: Satın Alma Ko

misyonundan -
l - Hepsıne tahmin edilen fiyatı 

1355 lira olan ve Ankara nakliye depo
sunda bulunan müsamel 11 adet tay · 
ton arabası ile on adet kupa arabası 

ve bir adet köhne Ostübeyker oto -
mobili pazarlıkla hepsi birden veya 
ayrı ayrı satılacaktır. 

2 - pazarlığı 17-3-939 cuma gunu 
saat 14 de M.M.V. satın alma komis -
yonunda icra edilecektir. 

3 - Arabalar her gün öğlederi sonra 
Ankara nakliye deposunda talipler ta· 
rafından göri.ilebilir. 

4 - Pazarlığa gireceklerin muayyen 
gün ve saatta M.M.V sat~n alma ko -
misyonunda bulunmaları. 

(684) 10687 

Tazyik mesaha aleti 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1 - Açık eksiltme ile tazyik mesaha 

!eti satm alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 14-3-939 sah günü 

::;at 11 dedir. 
3 - İlk teminat 230 lira olup şart -

namesi komisyonda görülür. 
4 - Eksiltmeye gire<:eklerin kanu -

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M.M.V. satın 
alma komi~nonunda bulunmaları. 

(685) 10688 

Kurşuni ve sivnh seten 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satır. Alma Ko. 
misyonundan : 

[) 
rı. (886) 10877 

emir köprü yaptırılacak 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 74 kuruş olan 3.300 metre kur -
şuni ve 1543 metre siyah seten açık ek
siltme suretiyle münakasaya konul • 
muştur. Nafıa Vekaletinden : 

k Sivas - Erzurum hattının 388 inci 
.~n:ıetresindc Fırat üzerinde inşa olu-

~"" "~v ..,._ ___ __ ._ " , .. .. • .... ,.._-......... 

lllalzeınesi de dahil olarak inşası için 
l7.2.939 tarihinde yapılan münakasada 
t~klif olunan bedeller layik hadde gö
r_uleınediğinden mezkılr köprünün tes
lırn tarihi uzatılarak ve teahhür cezası 
tniktarx azaltılarak kapalı zarf usuliy
le Yeniden münakasaya konulmuştur. 

l - Münakasa 25.4.939 tarihine tesa 
düf eden sah günü saat on beşte veka
letinıiz inşaat dairesindeki arttırma, 
eksiltme ve ihale komisyonu odasında 
:Vapılacaktır. 

. 2 - Bu köprünün muhammen bede
lı Yüz altmış yeli bin altmış dokuz lira 
altınış kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin 
illtı yüz üç lira kırk sekiz kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart 
11anıesi, bayındırlık işleri genel şart
~anıesi, ray inbisat tertibatı, ray profL 
lı, telgraf hattı konsolu, köprü şeması, 
355 numaralı kontr ray tertibatından 
tnürekkep bir takım münakasa evrakı 
8Ckiz yüz otuz altı kuruş mukabilinde 
deıniryollar inşaat dairesinden tedarik 
Olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyen
ler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesikalarla ehli. 
:Vet vesikalarını ve fiyat teklifini havi 
kapalı ve mühürlü zarflarını, eksiltme 
Şartnamesiyle mezkur kanunun tarifa_ 
tı dairesinde hazırlıyarak 25. 4. 939 ta
rihinde saat on dörde kadar demiryol
lar inşaat dairesi münakasa komisyonu 
başkanlığına numaralı makbuz muka
bilinde vermiş olmaları Hizımlır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
1aakal 50 metre açıklığında bir demir 
köprü imal ve montajını yapmış olmak 
Şartı aranacaktır. 

7 - Mi.inakasaya girmek için ehliyet 
?esikası almak istiyenlerin referans-
1.:triyle diğer vesikalarını bir istidaya 
bağlıyarnk bu istida1armı münakasa. 
nın yapılacağ ı tarihten en az sekiz 
gün eve! Vekaletimize tevdi ederek 
ehliyet vesikası talep et.'lleleri lazım
dır. 

8 - Münakas::ınm yap1lacağı tarih 
ten erı az sekiz gün evel müracaat ede
rek ehliyet vesikası talep etmiyenle
rin bu müdcletten sonra yapacakları 
'tnÜracaat nazarı dikkate alrrunıyacak -
~ <M~ 1~~ 

Manvaı gölü seddeleri ve 
regülatör inıaah 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye ko:lulan iş: 
1 - Manyas gölü seddeleri ve re-

327 takım İJ elbisesi ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-
nn.ntilan ! 

Boy Bedenı 

100 takım iş elbisesi 1/90 0/50 
100 " ,, ,, 1/80 / 0/48 

100 ,, " ,, 1/60 0/46 
5 ,, ,, 1/60 0/ 42 

11 " ,, .. 1/72 0/46 
11 ,, ,, ,, 1/75 0/50 
Tahmin edilen bedeli (2125) lira 

(50) kuruş olan boy ve beden numa -
raları yukarıda hizalarr:ıda yazılı 327 
takım iş elbisesi Askeri Fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 20-3.1939 pazartesi gü
nü saat 11 de pazarlıkla ihale edile -
cektir. Nümune her gün öğleden son. 
ra komisyonca taliplere gösterilecek -
tir. 

Taliplt;rin kati teıııinat olan (318) 
lira (83) kuruş ve 2490 sayılı kanu -
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. (840) 10864 

7 kalem bilyala 

alınacak 

yatak 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür 
1üğü Merkez Satm Alma Komisyo. 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2866) lira o
lan yedi kalem bilyalı yatak Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonunca 27.3-1939 
pazartesi gün il saat 14 tc açık eksilt -
me ile ihale edilecektir. Şart:ıame pa • 
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(214) lira (95) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve -
saikle mezkur gün ve saatte Komisyo 
na müracaatları. (868) 10767 

Muhtelif ilôç ve 

sıhi malzeme ol.nacak 
Türkk!l§u Genel Direktörlüğün -

den: 
Şartnamesi ve listesi mucibince muh 

telif ilaç ve sıhi malze..ıne mübayaası 

acık eksiltmiye konulmuştur. 
~ Eksiltme 24. 3. 1939 tarihine rasth. 

yan cuma günü saat 15 te Türkkuşu 
levazım bürosunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli Türkkuşu depo
sunda teslim edilmek üzere 1.300 lira, 
ilk teminatı 97,5 liradır. Şartname ve 
listesi 1 lira bedel mukabilinde veri
lir. 

İsteklilerin muayyen gfüı ve saat
te vesaik ve teminatlariyle birlikte ha. 
zır bulunmaları. 

821 

2 - İhalesi 21 mart 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

._.....-~• a ('2'0!i') lt"lllııi:tl'r .. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçün<:Ü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temina -
tiyle birlikte ihale saatmda M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(711) 10716 

Ekmek forbahk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edi -

len fiatı (90) doksan kuruş olan 
20000 yirmi bin metre ekmek torbalık 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 18 Mart 939 cumartesi 
günü saat on ikidedir. 

3 - llk teminatı (1350) bin üç yüz 
elli liradır. 

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

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

(706) 10725 

Elbiselik kumas ahnacak , 

M. M. Vekaleti Satm Alma Komis
yonundan : 

1 - Beher metı:esine tahmin edilen 
fiatı ,(37 5) üç yüz yetmiş beş kuruş 
olan (15000) on beş bin metre elbise· 
lik haki şayak kumaş kapah zarf us11-
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 mart 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - tık teminatı ( 4062) dör bin alt
mış iki lira (50) kuruştur. 

4-- Evsaf ve şartnamesi iki yüz sek 
sen iki kuruş mukabilinde M.M.V. sa
tın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evvel M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(707) 10726 

Arka (antahk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti S \tın Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher metresine tahmin e-dilen 

fiatı (102) yüz iki kuruş olan 20000 

yirmi bin metre arka çantalrk bez ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 18 mart 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

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

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel M.M.V. 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(708) 10727 

Terlik ahnacak 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
b\rlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evetine 
kadar M.M.V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (857) 10862 

Matbaacılara 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - 8 kalem evrakı matbua bastırı-

lacaktır. . 
2 - Pazarlığı 16.3.1939 perşembe gü

2 - Bu işe ait bedeli keşif (500) 
beş yüz liradır. 

3 - Suyun menbaı tahminen yedi 
kilometredir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edenler % 
yedi busult temlııatı adiye verecekler 
ihalede:ı sonra % on beşe iblağ ede
ceklerdir. 

5 - Yapılacak keşif ve proje avra.. 
kı mıılfavele larihirtden itibaren kırk 
beş gUn zarfında ikmal edilmesi meş
ruttur. 

6 - Yapılacak proje ve keşifname
nin nafıa vekaletince tasdiki meşrut-

nü saat 14 de vekalet satın alma komis- tur. 
7 - İhale 16 mart 1939 yonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli saatta komis-
yona gelmeleri. 

4 - Nümuneleri h.cr gün komisyon-

perşembe 

günü saat o:ı dörtte Talas belediye
sinde icra edilecektir. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Komis- da görülebilir. (855) 10860 

8 - Fazla ma!Umat almak istiyen.. 
ler, Talas belediyesine ve Kayseri hu
susi muhasebe müdürlüğüne müraca-

yonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

atı (150) kuruş olan 1000 çift terlik 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 23 mart 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (112) lira 50 ku· 
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. sat .nalına komisyonun 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte tayin edilen gün ve 
saatinde M.M.V. satınalma komisyo
nuna müracaatları. (709) ı 0728 

4 kalem spor 

melbusotı al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(4806) lira 25 kuruş olan dört kalem 
spor :nelbusatı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 mart 939 ~arşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - tık temiantr (360) lira 50 ku
ruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatlariyle birlikte tayin edilen gün 
ve saatinde M.M.V. satmalma komis· 
yonuna gelmeleri. (710) 10729 

Tire fanila allnacak 

1 
at etmeleri ilan olunur. 

(1509/ 831) 

-------- Siirt su tesisah ilanı 
Vilôyetler 10827 

Parke kaldırım 
yaptırılacak 

Konya Valilifiindcn : 
1 - Konya hükümet alanında yap

tırılacak olan 15808 lira 64 kuruş ke
§İf bedeli parke kaldırım ferşiyatı işi 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt · 
meye çıkarılmışt r. 

2 - Eksiltme 20-3-939 pazartesi gü
nü saat ıs de vilayet daimi encümeni 
oda::;ında yapılacaktır. 

3 - Istiyenlcr bu işe ait keşif, pro
je, eksiltme şartnamesi, hususi ve fen 
ni §artnamelerle müteferri fenni evra 
kı Konya nafıa müdürlüğünde görebi
lirler ve 2 lira mukabilinde müdürlük 
ten alcı.bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta· 
!iplerin (1185) lira (65) kuruşluk mu 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacagı günden en az 8 gün e~ 
vel ellerinde bulunan bütün vesika
larla birlikte bir istida ile Konya vi
layetine müracaat ederek bir ehliyet 
vesikası almaları ve ticaret odası ka
yıt vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - Mektupların ikinci maddede 
yazılı ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar makbuz mukabilinde komis-

hakkında tashih 
Siirt Belediyesiııden : 

Ulus, Akşam, Cumhuriyet, La Re • 
publique ve Türkis<:he Post ile Anka.
rada resmi gazetenin 5.3.939 tarihli 
nüshalarında Siirt içme suyu tesisatı
na ait ilanda ihale günü 20 nisan 939 
olarak yazılacak iken sehven 17 .4.939 
olarak çıkmıştır. 

İhalenin 20 nisan 939 perşembe gü -
nü Siirt belediyesinde yapılacağı tas· 
hihen ilan olunur. (864) 10863 

: Ankara Belediyesi· 

Abone plôkaları 
yaptır1lacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri için yaptırılmasına 

lüzum görülen bir numaradan 6000 
numaraya kadar ikişer adet su abone 
plakaları on beş gün müddetle açrk 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (960) lira
dır. 

yon riyasetine tevdi edilmesi lazım - 3 · - Muvakkat teminat (72) lira-
dır. Posta gecikmeleri kabul edilmez. dır. 
(1292-729) 10734 4 - Şartname ve nümunesini gör-

Parke kaldırım 
yaptınlacak 

mek istiyenlerin her gün yazı işleri ka 
lemine ve isteklilerin de 21. 3. 939 sa. 
h günü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatlarL 

(757) 10746 

M. M. Vekaleti Satm Alma Kom.is- Konya Valiliğinden : 
İnşaat münakasası yonundan : 1 - Konya - Ankara yolunun O + 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 118 - O t 606 ıncı Km. arasındaki 488 
fiatı 70 kuru§ olan 2000 adet tire fani

la açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 23 mart 939 perşembe 

günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminatı 105 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ü~üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M.M.V. satmalma komisyonuna mü-
racaatları. (712) 10730 

Sahlık boş tenekeler 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 2400 adet boş benzin tenekesi 

pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Tenekeler Ankara Akköprü 
nakliye deposunda olup istekliler ta
rafından her gün öğleden sonra mez
kCir depoda görülebilir. 

3 - Pazarlığı 15-3-939 çarşamba 
günü saat 14 te M. M. V. satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin muayyen gi.in ve 
saatte M. M. V. satınalma komisyo-
nunda bulunmaları. (813) 10812 

105 kalem alah flbbiye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 105 kalem alatı trbbiye satın a
lınacaktır. Muhammen bedeli 1900 li
ra olup ilk teminat miktarı 142 lira 50 
kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 27.3.1939 pazartesi 
günü saat 10 da vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Liste ve fenni şartname hergün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat veya 
makbuzlar: ! belli saatte komisyona 
gelmeleri (856) 10861 

Sargı bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı o

tuz dokuz bin lira olan (180.200) yüz 
seksen bin iki yüz metre murabbaında 
(300.000) Jet sargı bezi kapalı zarf u
suliyle e1 ;iltmeye ' :onulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 nisan 939 günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2925) lira olup 
şartnamesi (195) kuruş mukabilinde 
M.M.V. satınalma komisyonundan a
lınabilir. 

ınetreJik kı!irnın parke kaldırım dö -
şenmesi isi yeniden kapah zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli (17437) lira (41) kuruştur. 

2 - Eksiltme 20-3-939 pazartesi gü 
nü saat (15) te vilayet daimi encüme
ni odas nda yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait keşif, pro
je, eksiltme şartnamesi, hususi ve fen 
ni şartnamelerle müteferriği fenni 
evrakı Konya nafıa müdürlüğünde gö 
rebilirler ve iki lira mukabilinde mü
dürlükten alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin (1307) lira (81) kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiı 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Kon
ya vilayetine müracaat ederek bir eh
liyet vesikası almaları ve ticaret oda
sı kayıt vesikası ibraz etmeleri lazım
dır. 

5 - Mektupların ikinci maddede 
yazılı ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz

0 

mukabilinde ko
misyon riyasetine tevdi edilmesi la
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil-
mez. (1293-30) 10735 

Nakliyat münokasası 
İnhisarlıu Samsun Tütün fabri

kası Müdüriyr.tinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmiye çı. 

kar.lıp 3 mart 939 cuma günü ihalesi 
yapılacagı ilan olunan fabrikamızdan 
bir sene icinde şartnamesinde yazılı 
yerlere yollanacak tütün ve sigaralar
la sair eşyanın nakliye ihalesi görülen 
lüzum üzerine 23 mart 939 perşembe 

günü saat 14 te yapılmak üzere temdit 
edilmiştir. İstekliler eksiltme şartna
mesini r~smi dnirelerin açık olduğu 
saatlerde her gün fabrika sevk şubesi. 
ne müracaatla görebilirler. EksiltmL 
ye cıkarılan n:ıkliyatm muhammen 
bedeli 5340 liradır. isteklilerin eksilt. 
miye girmek içiın bu paranın yüzde 7 
bucuğu nisbetinde dört yüz lira mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 
Talipler, muvakkat teminat makbuzla
rı ile teklif mektuplarını muayyen 
günde (23 mart 939 perşembe günü) 
eksiltme saatinden bir saat evet komis 
yon başkanlığına vermiş bulunacaklar 
dır. 10816 

Su projesi yaphnlacak 
Kayseri Vilayetinden: 
1 - Talas nahiyesi merkezi':ıe ait 

"içme suyu" fenni keşif ve proje tan· 
zimi aşağıdaki şerait altında eksiltme 
ye konmuştur. 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Kavaklıdere ve Sıhat vekaleti 

önündeki otobüs bekleme yerlerinde 
.yapılacak inşaat on beş gün müdetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1225,75) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (92) lira.. 
dır. 

4 - Şartname ve keşfini görmek is. 
tiyenlerin her gün yazı işleri kalemi. 
ne ve isteklilerin de 21. 3. 939 salı gü
nü saat on buçukta belediye encüme
nine müracaatları. (758) 10747 

'···Anl<(ii'a Valiliği· : · 

Karakol binası 
yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden: 
Bahçelievler Kooperatif mahallesi 

Emniyet karakolu inşaatı 13 mart 939 
pazartesi günü saat 15 te Vilayet bi
nası dahilinde Nafıa komisyonunca i
halesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli 3686 lira 89 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 276 lira 52 kuruş
tan ibarettir. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası, 
teminat mektubu veya makbuzu ile 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları eh
liyet vesikaları1,1ı hamilen yukarda 
yazılı gün ve saatte Nafıa Komisyo
nuna gelmeleri; 

Bu işe ait keşif ve şartname her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebi -
lir. (656) 10655 

Kavak direği alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - İdaremize 100 adet 6 metre ve 
100 adet 8 metre uzunluğunda 200 a _ 
det kavak direği münakasa ile alına _ 
caktır. 

2 - Şartnamesi idaremizde mevcut
tur. Müracaat ede:ılere parasız veri _ 
lir. 

3 - Altı metrelik direklerin mu _ 
hammen bedeli 5 lira 8 metreliklerin 
7 lira olup hepsinin muvakkat temi -
natı 90 liradır. 

4 - Direkler idaremizin Kırşehir 
kasabasında göstereceği depo mahal • 
!inde teslim edilecektir. 

5 - İhale 22.3-939 da çarşamba gü
nü saat 16 da Kırşehir posta telgraf 
müdüriyeti dairesinde icra edilecek _ 
tir. 

6 - Münakasa açık olarak yap.la -
caktır. (879) 1087 5 
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Hem gripe, nezleye tutulmaktan korur, 
gripi, nezleyi ve bütün ağrıları en kısa bir 

hem de 
%amanda 

geçirir. Bir defa ( NEOKÜRİN ) alanlar 
ondan ayrllamazlar. 

Cebeci Hastanesi -
Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 

Klinik Şefi 

Dr. Kemal Arıcan 
• Diathermie ve ultraviolet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

Kütahya namı ile maruf 

KiREÇ 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a

partmanında Hüseyin Orak Tl: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı Hü 
seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra·:ıdımaın veren KİREÇ toptan ve pe
rakende yalnız bu müesseselerde bu-
lunur. Menfaatinizi arayınız. 697 

Cstanbut Haydarpaşa nastanesı sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka
ra'va nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas AP. kat: 1 

Milli Reasürans 

T. A. Şirketinden : 
Şirketimizin 1938 senesi alelade 

hissedarlar Umumi Heyeti aşağıda 

yazılı maddeler hakkında görüşmek 

Baş ve Diş ağrısı ıstırapların 
en müthişidir 

En şiddetli diş ağrılarını 
dindirir 

GRiPIN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları 

keser 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

ı\ldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri 
ıardır. GR1P1N yerine başka bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 7115 

SÜMER BANK 

İpliği ve Dokuma 
müessesesinden : 

Birle~ik Pamuk 
Fabrikaları 

liği sat • u 
Kayseri Bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş 

16 ,, - ,, 480 ,, 
Nazilli Basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 

Tek kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 1 ve karar vermek üzere 29 Mart 939 ••••1111" tarihine müsadif ÇARŞAMBA günü 
Ereğli Bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez fabrikasmda: 
------------------------------------------- saat ON BİR'de Ankarada Türkiye 10 balyalık siparişler için ,, ,, 575 

PASTİL KATRAN HAKKI Öksürükleri kö · 
künden keser tec· 

rübelidir 

Satllık bağ, ev ve saire 
Ankara Defterdarlığından: 

Kıymeti iradı Nevi 
Lira K. 

300 00 Bağ ve bağ yeri 
800 ()() AhşaP, ev 

825 00 Arsa 

60 00 Ahşap ev 

ı40 00 Dükkan 

180 00 • 
180 00 .. 

' "l"· 1 "'" 1 Mahalli 

Kara ağaç tuzlu çayır 
İstiklal mahallesi Havra sokak 

Cebeci 

Halaç Mahmut Tahtakale 

.. • .. 

.. • .. 

.. .. .. 

Kimin üzerinde kayıtlı bulunduğu 

Helvacı Osman oğlu Mustafa 
Osman oğlu Salahattin, Mehmet, kız
ları Sıdıka, Sebahat. 
Osman kızları Sabahattin mü.tesavi-
yen 
Helvacı Osman Nuri 7 hissesi hibe
den Ali kerimesi Şefika 
Helvacı Osman Nuri 7 hissesi hibe
den Ali kerimesi Şefika 
Helvacı Osman Nuri 7 hissesi hibe
den Ali kerimesi Şefika 
Helvacı Osman Nuri 7 hissesi hibe
den Ali kerimesi Şefika 

2000 00 Ar6a Doğanbey Ölü Helvacı Osman namına 
Olü Helvacı Osmanın vergi borcundan dolayı kendi veresesi uhdesinde bulunan yukarıda yazılı emvali gay

ri menkulesi tahsili emval kanununun 13 üncü maddesi mucibince müzayedeye vazedilmiş ve 3 nisan 939 pazar-
tc6i saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. (872) 10871 

Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

lş Bankası karşısında Tl: 2018 747 

DAKTİLO KURSU 
56 ıncı devresine mart 339 

ilk haftasında başlıyacaktır. 
Tahsil aranmaksızın herkes 
alınır. 2 ayda diploma veri. 
lir. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Ti: 3714 609 

İş Bankası Umum Müdürlüğü bina. 
srnda toplanacaktır. Şirket esas muka
velenamesi mucibince Umumi heyete 
iştirak edecek olan hissedarları:ı 
hamil bulundukları hisse senetlerini 
veya bunu müsbit vesikaları toplantı
dan bir hafta evel Ankarada Türkiye 
İş Bankası veya İstan'hulda Türkiye 
ha·:ıında şirket muamelat merkezine 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
kartları almaları lazımdır. Hissedar -
larm muayyen saat ve günlerde An -
karada bulunmaları ilan olunur. 

Görüşülecek maddeler 
1 - İdare Meclisi raporunun oku':'l

ması. 

2 - Bilanço ve karüzarar hesabının 
okunması, 

3 - Murakıplar raporunun okun -
mast, 

4 - Yukardaki maddelerde yazılı 

evrak ve vesikaların okU':ımasxru müte
akip bu hususta ve temettüün tevzii 
hakkında müzakere icrasiyle karar it
tihazı ve İdare Meclisi azasiyle mu -
rakıplarm ve müdürler heyetinin ib
rası. 

5 - Şirket esas mukavelenaınesi -
nin 24 üncü maddesi mucibi·:ıce müd -
detleri biten İdare Meclisi azasınxn 
yerine yenilerinin se~ilmesi. 

6 - Murakıplarr:ı seçilmesi, 
7 - Ticaret kanununun 323 ve 324 

üncü maddelerine tevfikan idare mec _ 
lisi azasının gerek kendi namlarına, 
gerek başka şirketlerıin idare meclisi 
azası veya müdürü sıfatiyle şirketi . 
mizle muamele yapabilmelerine müsa. 
ade verilmesi 

8 - İdare meclisiyle murakıpların 
1939 senesi hakkı huzur ve tahsisatı _ 
nm tesbiti. 
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Fiyatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır 

.. iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara ' gön
derecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde 
iplik siparişi verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhte
lif maksadlara yarıyabilecek pamuk ipliği müstehlikleri
nin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fab-
rikasma sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7098 

..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•.ı. = s 
~ Umumi Heyet toplantısı ~ 

Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi 

§ İdare Meclisinden : 

---
-------------- -: Türk Endüstri ve Tecim Anonim şirketinin 9 .3. 19 39 perşem- :: -: şembe günü saat 11 de mukarrer bulunan alelade heyeti umumi- = 

: ye içtimaında matlup ekseriyet hasıl olmadığından, esas muka - ; 
§ velenamenin 5 2 inci maddesi mucibince, hissedarlar heyeti umu- = 
: miyesi, birinci içtimada müzakere olunmak üzere hazırlanan ve = 
: metni aşağıda yazılı olan ruznameyi müzakere etmek ve karara = 
: bağlamak üzere, 27.3.1939 pazartesi günü saat 16 da Ankara'da E 
: Yenişehir' de Karanfil sokağında kain hususi dairede sureti adi - ;: 
: yede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince laakal yüz E! 
: hisseye malik hissedarların, hamil oldukları hisse senetlerini veya = 
: bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evel Ankara'da S: -: şirket merkezine, İş, Zirat bankalarına veya Sümer Bank'a tevdi E 
= ederek birer duhuliye almaları rica olunur. :: 

= = - R -= uzname : :: - -- -: 1 -Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkındaki mec- § 
- lisi idare ve mürakipler raporlarının okunması ve tasdiki, :: 

- 2- 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve S - -: idare meclisinin ibrası, :: 

= -Bina yıkt1rdacak : 3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hak- :: - -.. .1111111111111111111111111111111111111111.. : kında karar ittihazı, :: 

Zayi - İstanbul ithalat gümrüğü
nün 41003 sayılı beyannameye ait 7868 
sayılı gümrük makbuzu yangında yan
mış olduğundan yenisini çıkaracağı- --------------

Ankara Valiliğinden : 

Muhammen keşif bedeli 

mızdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Türk Umum Ticaret Ltd. Ş. 

- - -: Pek yakında : 4 - 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri S 

Ada Parsel Lira Kuruş -----
228 2 600 00 

Depozito 
Lira Kuruş --

45 00 

= SATILIK BEBEK - : S - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 cü S 
DOKTOR E Joan Crawford - Spencer Tracy: ı § maddelerinde yazılı salahiyetlerin itası. 81 O § 

~11111111111111111111111111111111111111~ ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

ASAF KOR YAK :!.Ilı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 1 - Bahriye caddesinde eski Yiğenbey maliye şubesi işgalinde bulunan · 
binamn kereste ve taşlarile ve sair malzemesi müteahhide ait olmak üzere 
hedmi ve yerının şartnamesi mucibince tesviyesi işi açık artırmaya konul· 
muştur. 

2 - İhale 22-3-939 günü saat 16 da Defterdarlıkta toplanacak komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 _ İstekliler hizasında yazılı teminat makbuzu veya mektubu muka
bilinde ve Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasile birlikte adı 
geçen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

4 _ Bu işe ait şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin Defter· 
darlık Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (806) 10808 

Deri, saç, tenasül hastalık. - :::: 

Yeni E!~!!e~~!:~~s;~s~ehber ~ Yeni ve Sus Sinemalarında ~ 
Ap. 15 den 19 za kadar = -- -Ti: 1725 ---· :E Büyük bir muvaffakiyetle devam eden S - -

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6322 

Imtiyaz sahibi 
NW"ettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
YazJ Işleri Müdürü 

Ml.ıDt112 Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Matbaa Müdllril: Ali Rıza BASKAN 

- -- -
1 BÜYÜK VALS 1 
:; Canlandıranlar: ::: 

~ Fevk~~a~~~~e~~~!~u~ rie~~~ü~i~:~fı~ her sı~~J.~~~r~i~~:~ıs ~ 
:= mesteden emsalsiz şaheser ::::: = -SEANSLAR S = Yeni sinemeda : 10.30 ve 12.30 da Ucuz Halk Matineleri ve 14.45-16.45-18.45 ve gece 21 de Normal seanslar ::::: 
=: Sus sinemasında : 10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri ve 14 - 16 - 18 gece 20.30 da Normal seanslar :::==:::;:: 

=: DİKKAT: Her iki sinemada gece için numarah biletler.in gündüzden 
- ld :::: == ............................................... ~ ... :~.ı~.r::~~!~! .. ~~::;:~r.:~!~ .. ~~~~!r.~.:!::}.!:.... ........................................... " ....... 94 -~ 
= :..~:f.!..~~~~~~.~.!.9.~:~!:.~1;.'.2'!.~! .. ';..~1!.:.!.!.!..!'.!!!!.!~!..1:.~.1!.~~!..~1!!!::~!.~~.:.~.~!.~- § = :::: § Halk Sinemasının birka( gün kapah kalacağım saym sinema severlere bildiriri1. g 
"=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllilııliJr;:' 

r 


