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Piyangoda kazananlar 

5 KURUŞ Yazı Müdürlü~ü 1062-1063 
Matbaa Müdürlüğü 1061 ACIM ·ız ANOIMIZDls=l 

Türk Hava Kurumu piyangosu dün 
İstanbul'da çekilmiştir. 15.000 lirayı 
8531 numara almıştır. Sonu 31 ile biten 
numaralar 2 şer lira amorti alacaklar
dır. Diğer kazanan numaralar 5 inci 
sayfamızdadır. 

İdare 1064 

Slovakya İsyam bir buhran doğurdu! 
--. 

Slovakya' da vaziyet vahim! 

Almanya'nın (Ok şiddetli bir 
hlüdahalesinden bahsediliyor 
Londra Almanya'nın Slovakya İsyanını 

kolaylqbrmağa çalıştığından endişe ediyor 

o L. o N '/ A 

KAODATLAR ALTI 
UKRANVASI 

LOZONS 

/JIA. G 

Son takıimden ıonra Slovakya'nın vaziyetini gösterir harita 

Bir tacıanın 

son günlerinde .• 
F. R. ATAY 

Bir çok devletler F ranko ls
Panya' smı tamdılar. Cümhuriyet 
İapanya'sx hazin bir anarşi için
de göçüp gitmektedir. Harp sa
nayii müesseselerinin en büyük 
kısnıı Katalonya ile beraber kay
bolmuştur; yüz binlerce İspanyol 
Fransa'ya sığınmıştır; devlet re· 
isi istifa etmiştir; donanma, Tu
tıus'taki fransız idaresine teslim 
olmuştur. 

ispanya faciası, bir milleti ide
oloji cephelerine ayırarak, eski 
din kavgalarına benzer, sınıf bo
ğazlaşmalarını> tahrik eden ta
aııup'lara karşı her tarafta şid
detli bir aksülamel uyandırdığı
na ~üphe yoktur. Bu memlekette, 
iki sene içinde, birçok nesillerin 
eseri mahvolup gitti; bir taraf, 
Cephe arkasında bile, içtimai ve 
iktısadi meslek ihtilafları ile par· 
çalanırken, diğer taraf, davasını 
kazanmak için ecnebi müdahale· 
sine boyun eğdi. Kim kazanırsa 
kazansın, İspanya kaybetti. 

Geçen gün bir İngiliz gazete
sinin muhabiri, "Franko ordula
rı Barselon' a doğru yürürken, 
fabrikalar jçinde kollektivizm 
tecrübeleri yapıldığı için, harp 
sanayii imalatının durmuş oldu
runu" yazıyordu. Ne Primo dö 
Rivera, ne cümhuriyetçiler, se
nelerce, bir milli birlik değil, ek
seriyet değil, hatta akalliyet di · 
siplini bile kurmağa muvaffak 
olamadılar. Anarşi, yalnız kom
şu ve uzak devletlerin menfaat 
ve istifadesine yaradı: demokra
silerin yardımına güvenen cüm
huriyetçiler, bir iktidar memle
ket içinde tutunamaz hale gel
diği zaman en kalbi tarafdar
lıkların bil~ nasıl dağılıp gittiği· 
ne şahit oldular. Bazan bir kur
tuluş ve hüriyet mücadelesinin 
destani manzarasını almasına 
rağınen, içerinin nifakı ve dışa· 
rının hodbinliği, böyle bir müca· 
delenin, her hangi bir müdahale 
ve istilaya karşı, zafer kazanma
srna kafi gelecek olan kanın boş-

( Sonu 8 inci sayfada) 

11-litlcı- Hgı·İc;İyc Haz:ırı ile 

son vaziyeti tetkik etti 
Varşova, 11 a.a. - Slovakya hadiseleri dolayısiyle bazı gaze

teler dün hususi nüshalar çıkarmışlardır. Bu gazetelere göre şim· 
dilci buhran geçen eylüldeki buhrandan daha ciddidir. 

Söylendiğine göre Çek-slovakya buhram Münih ve Viyana iti
laflariyle bitmemiştir. Çünkü, çekler, slovaklar ve rütenler ara
sındaki ihtilaf kaybolmamıştır. 

Hitler'le Slovak meselesi hakkın
da mühim bir mülakat yapan 

Hariciye Nazın Fon Ribbentrop 

Slovakyada nümayişler 
Bratislava, 11 a.a. - Slovak hüküme

tinin dağıldıgının ilan edilmesi üzeri
ne dün Slovakya'da nümayışler yapıl
mıştır. 

Bratislava'da, "Hlinka'nın muhafız
ları" "Hlinka evi" ne kapanmışlar
dır. 

Çek jandarmaları binayı zaptetme
ğe uğraşmışlarsa da muvaffak olama
mışlardır. İki taraf birbirine ateş et
miştir. Üç "muhafız" ve dört jandar
ma yaralanmıştır. Bu müddet zarfın
da nümayişçiler Bratislava sokakların 
dan geçmeğe teşebbüs etmişlerse de 
askeri kıtalar tarafından dağıtılmış

lardır. 

Alman propaganda şefi Faustkencht, 
şehrin meydanında toplanan 300 nüma 
yişçi Slovak'ın karşısında bir nutuk 
sövliyerek çekleri şiddetle tenkit et· 
miştir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Romanya'nın yeni Ankara Büyük Elçisi B. Vosil Sitoiko dün sabah 
§ehrimize gelmi:j ve Ankara garında kaqılanmıştrr. 

Antant memleketlerinin biribirlerindeı büyük elçilerle temsil edecek
leri hakkrndaki konsey kararı dolayrsiyle B. Vosil Sitoiko, memleketimize 
gelen ilk Romen büyük elçisidir. 

'-

Kızılay Reisi doktor 
Hüsamettin Kural. 

keyete teşekkür ederken 

Kızllay 
1 • 

se~ımı 

reisliği 

yaplldı 

Dr. Hüsamettin Kural 

ittifakla reis seçildi 
Sayın Başvekil Bay Dr. Refik Say

dam'm bugünkü vazifeleri icabı ola
rak Kızılay Reisliğinden çekilmesi 
üzerine 11 mart 1939 tarihinde Cemi
yet Merkezinde toplanan merkez u
mumi azası tarafından münhal reis
liğe Bayazıt mebusu Bay Dr. Hüsa
mettin Kural ittifakla seçilmiştir. 
Aynı zamanda merkezi umumi a • 

zası, sayın Başvekil B. Dr. Refik 
Saydam'ın, bilfiil reis sıfatiyle, on 
beş senedir Kızrlay'a yaptığı çok k ·y 
metli hizmetlerden doğan şükran his
lerinin tahriren müşarünileyhe arzına 
ve cemiyetin fahri reisliğini kabul i
ı-~,,. ... ...hakk.u:wiaki ..,.._,.evi ınü.ea
heretlerinin idamesini kendilerinden 
ricaya karar vermiştir. 
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Son dakika haberlerimiz 
Gazetemiz makineye verildiği 
sırada gelen haberler bugün 
yedinci sayfamızdadır. 

Madrid'deki komünist isyanı baslırlldı 
~ 

Franko'ya muhariplik 
hakkı tanıllyor mu ? 
. 

iki /ngiliz destroyeri tevkif edilen bir . 
lngiliz gitti • • • gem ısının imdadına 

Madrid'de komünistler selam alırken 

Saint - Jean - de • Luz, 11 a.a. - Madrid' den bildiriliyor: Mia
, ja kıtaatı ile komünistler arasında dün akşam istiklal meydanın
da şiddetli çarpışmalar vuku bulmuştur. 

MilJi müdafaa konseyi resmi bir tebliğde, henüz müdafaaya 
devam eden birkaç yer müstesna olmak üzere Madrid' de ve dı
şarda krtaatın muhasımlarını mağlup ettiğini bildirmektedir. 

Sehir dahilinde t;arpışmalar ı 
Madrit, 11 a.a. - Cümhuriyet kıta

ları dün akşam geç vakte kadar komü. 
nistlerin mukavemet merkezlerini zap
tctmiye çalışmışlar ve komünistleri 
peyderpey Madrit'in haricine atmış

lardır. 

Şehir dahilinde komünistler Ventas 
ve Salamanka mahallelerine çekilerek 
buralarda siperler vücuda getirmişler. 
dir. 

Madrid'de siikiinet 
Madrit, 11 a.a. - Saat 22 de milli 

(Yazrsı 8 inci sayfada) 

Maverayi ürdün veliahdi 

Ankara'ya staja geliyor 

Emir Cümhurreisimizin 

fahri yaverliği vazifesini 

de aynca ifa edecek 
Memnuniyetle haber aldığımıza gö. 

re Maverayı Ürdün hükümdarı Emir 
Abdullah'ın büyük oğulları ve veli
ahtları yakında staj görmek üzere Tür 
kiye'ye gelecek ve Ankara Muhafız 
alayının süvari bölüğü:ıde vazifeye 
başhyacaktır. Veliaht, binbaşı rütbe • 
sindedir. Milli Şefimizle, Emir Ah • 
dullah arasında cari samimi münase -
betler dolayısiyle memleketimizde bu
lunduğu müddetçe Emir'in Cümhur -
reisimizin fahri yaverliğini ifa etme -

si de ayrıca kararlaştırılmış ve lnönii-
11ün bu alaka ve dikkatleri Emir Ah • 

dullah Hazretlerinin büyük memnu • 
niyetini mucip olmuştur. 

Ankara B. muhteliti Beyoğluspor'u dün 19 mayıs stadyomu sahasında 
güzel bir oyundan sonra 2-1 yenmiştir. Yukarda iki takım oyuncularını bir 
arada görüyorsunuz. Dün liseliler arasında da 1200 metrelik krr koşusu 

yapılmıştır. Dün ayrıca Ankara Halkevinde milli küme güreş seçme müsa
bakaları yapılmıştır. 

Ceyhan taştı 
Adana, 11 (Telefonla) - Ceyhan 

dün akşamdan beri yavaş yavaş' kabar
mıya başladı ve bugün taştı . Bir kısım 
ovayı su bastı. Köylerle irti.bat kayık
larla yapılmaktadır. Zarar yoktur. [Spor haberlerimiz 8 inci sayfamızdadrr] 

Bir İngiliz Üniversitesi 

B. Fethi Okyar'a 
Fahri Doktorluk veriyor 

Londra, (Hususi) - İskoçya'nın 
Sentandr üniversitesi, Türkiye'nin es
ki Londra büyük elçisi B. Fethi Ok
yar'a bu ünivers~tenin fahri dok~or.• 
Unvanını varmeyi kararlaştırmıştır. 

Bu teveccühe sehepı Fethi Okyar'ın 

Londra'da bulunduğu müddet zarfın
da gösterdiği liyakat ve vatanseverli
ği ile ingiliz umumi efkarında türk 
prestijisini kurmaık hususunda göster
diği faaliyet ile Türk - İngiliz dostlu
ğunun kuvetlenmesine yaptığı hizmet 
)erdir. Bu tevcih, ancak, fevkalade me
saisiyle temeyyüz etmiş olan zatlarla 
tanınmış ilim adamlarına verilmekte
dir. 

Bu üniversite İskoçya'nın en eski ü
niversitelerinden olup 1411 de kurul-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Kızılay balosu çok güzel oldu 

Gece Ankara Palas salonlarında verilen Kızılay balosu çok güzel ol
muştur. Baloda şehrimizin birçok tanınmış aileleri bulunmuşlardır. Balo 
hakkındaki gece yapılan röportajı ve baloda alınan resimleri 7 inci sayfa
mızda bulacaksınız. Balo dolayısiyle Viyana Operası Prima Donnası Ba
yan Rethy Ankara'ya gelmiştir. Yukardaki resimde sanatkarı Ankara ga
rında kendisini karşıhyanlar arasında görüyorsunuz. 



. 
insan ve kültür : 

Ne için gidilir, 
ne için gidilmez. 

. Ulus, b~ sa:>:ısmı, bu akşamkı Kızılay balosu dagılmadan yeti§tirmek 
nıyc:uııdedir. lnus 1.>unaa muvarrax olursa, bu y~wn tazesıw, ounazsa 
bu ta oayatıamışını oKursunuz. 

... * ı;ı 
Kızııay ın yeni hayatımızı tanzim işinde büyük bir rol oynayabile

cegını muaaıaa eaenıer arasmaayız. bu ak§am.Kı balo, aevwgımız bır 
kur1.unun, ısterız kı tam bır muvarıakıyetmı Kaydetmiş olsun. 

;>u var kı, Kızılay, ıster bu gıbı baloıan, ister bahçe eglenceterini, is
ter t:ı ışıerı sergısı ve ouna benzer ışleri ne kadar iyi tanzım ederse ctsın, 
onun ortaya koyabıleccgı şey, nihayet zari! bir çerçeveden ibarettir. 

':ı,-erçevcnın ıçıne koyacagınız resme gore, bunu asacagınız dıvar, 
susıt:ııır yahud baKışmızı ışkenceye teshm eder. 

~unun gıbı, umum1 egtcnce yederinın egtenceli olması, bunları 
tertıp edenıerın bır mıktar ellerınde olmakla beraber, asıl, bunlara ıştı
rak edeceklerm getırecekleri samimi ve nezih neşeye tabidir. 

Adı iıstünde: gelinen yer, eğlence yeridir. Egtence, insanın en tabii 
ve en güzel ihtıyaçtanndan bıridır. E.mın olabilırsınız ki, en çok eglenen 
insanlar, en iyi ınsanJardır. Ve bir gün yahud bir gece için, her turlu ta
sayı evlerın sandık odalarında bırakarak, gönüllere terahlık ve tazelik 
vermek, ertesi giınku ça1ışmalar için daha taydalıdır. 

Demek oluyor ki, bu akşam, neşenızi beraberınizde getirdinizse 
eğlenmektesınız. 

Ama bir mühim nokta daha var. insan, kendisi eğlenirken, başka
l~r~nın__ ~asıl eğlenmekte olduğunu, bir sorgu hakimi gıbi takip etmeme
lıdır. Eglenmek için, ba§kalarmın eğlencesıne karışmamak ve tahkikat
çı, §Üpheci hele kıskanç-nazarlarla dolaşmamak lazımdır. Aksi takdirde 
e~~e sa~tlerce hazırlanıp, gelmek için masraf edip, ne eğlenip ne eğlen
dınp, bır tutam hased hissi yahud aslı esası meçhul dedikodu ile eve 
dönmekte ne mana vardır ;ı 

••• 
Bu akşam müzik ve büfe iyi; kalabalık, maliye tediye giıelerinin 

yahud iyi film akşamları sinemalarımızın onündeki gibi değil ise Kızıl
ay, kendine düşeni yapmış demektir. Buna bittabi büfenin yal~ız iyi 
değil, ucuz olmasını da ilave etmek lazım. ' 

Gene bu akşam, bu balonun, seyircileri (bununla kendileri hiç bir 
§ey yapmayıp yapanların hallerini tespit eden passif baloculan kaatedi

yoı:ız) a~ fakat dan edenleri, konuşup gülüşenleri ve eğlenenleri ek
serıyette ıse, balo tamamen muvaffak olmuş demektir. - B. B. 

Dış T icaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhüt er 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın • .-----------------

dan alınan hesap hulisalarına EOre 4 • 3 • 
1939 tar.hındd, klırıng hesapları bakıyc . 
leri ve krcdılı ıthallit açın Cumhurıyet Mer
kc:ı: Bankuına verilmiı t.aahhiıtler yekfın . 
Jan: 

CETVEL: 1 
Tilrlciye Cumhurıyeı Merkez Bankasındlllcı 

ldirınt. besaplarz borçlu bakıyelerı 
Memleket Miktar T. L. 

Belçika 551.400 
Çekoslovakya 3.031.200 
Finlandıya 693.900 
Fransa 3.456.500 
Holanda 726.500 
İngıltere 10.660.900 
İspanya 268.900 
İsveç 2.899.800 
İsviçre 832.300 
İtalya 2.359.600 
Lchıstan 370.300 
Letonya 2.700 
Macaristan 1.255.600 
Norveç 698.400 
Romanya 28!UOO 
s. s. c. ı. 300.600 
Yuıoslavya 502.400 

CKTVEL: 2 
K..redılı ıtlıalit ıçın Cumburıyer Merkez 

Bankas1na verılmıs olan taabhuıleı 
.eJıilnlarz 

Resmi Husust 
Memleket Daırelcr Şahıslar Yckilrı 

T. L. T. L. T.L. --Almanya 20.808.904 U.6~32,506.524 
Avusturya 525 525 
Belçika 25.982 25.982 
Çekoslovakya 448.468 257.098 705.566 
Estonya 7.918 7.918 
Finlandiya 175 175 
Fransa 312.397 303.439 615.936 

Yakalanan kaçakç ı la r 
Geçen bir hafta içinde gilmrük 

muhafaza teşkil1tı Suriye hududun
da otuz dokuz kaçakçı, sekiz yüz on 
yedi kilo gümrük kaçak malı ile 22 
kilo 500 gram uyuşturucu madde, 123 
türk lirası, bir ıilah, otuz mermi, be~ 
kaçakçı hayvanı 112 kesim hayvanı, 
ve lran hududunda: on üç kaçakçı, 
162 kilo gümrük ve inhisar kaçak ma 
1ı ile dört ıilah, otuz iki mermi, iki 
kaçakçı hayvanı ele ıeçinni§tir. 

lstanbul'da Atatürk 
Bulvarı n ın açılmasına 

başlanıyor 
Mütehauıs Pro.t tarafından tanzim 

ve Nafıa vekaletince talldik edilen 11 • 

tanbul nazım planına &öre Gazi köp
rüsünün İstanbul cihetine dU~n Ata
türk bulvarının Unkapanı - Şehzadc
bqı kısmının geçeceği sahanın istim
laki dahiliye vekaletince kabul olun
muştur. 

İstikraz akledecek 
belediyelerimiz 

Dahiliye vekaleti muhtelif imar iş
leri için vilayet belediyeleri tarafın· 

dan vaki olan istikraz talep1e:iııi tet
kik etmekte ve bir neticeye bağlamak
ta<lır. Bu cümleden olarak ve.kfilet, 14 
şehir ve kasabamızın 894.()UO liralık is
tikraz talebini kabul ve istikrazlarına 
muvafakat etmiştir. Bu şehir ve kasa
balarımızdan Erzurum 216.0IJO, Ay
dın 20.000, Isparta 50.000, Van 50.000, 
Osmaniye 65.000, Kınık 40.000, Kartal 
4-0.000, lira su projelerinin tahakkuku 
için, .Udik 17.500, Bolu 15.000, Mani
sa 40.000, Denizli 60.000, lira elektrik 
tesisatı için, Adana 63.000 lira tevhidi 
duyun için, Kırklareli S0.000 lira au ve 
elektrik tesisatı için, Karahanlı beledi
yesi de 10.000 lira hamam inşası için 
istikraz akdetmektedir. 

llatay'a gönderil cck istinabe 
~·arakaları hakkında 

bir tamim 
. Hatay adli makamlarına gönderi -

len istinabe varakalarmda, aranılan 
şahsın çok kere salahiyetli olarak gös. 
terilen mahkeme mıntakasrndan uzak. 
ta bulunması yüzünden bazı güçlükler 
çıkıyordu. Bunu önlemek üzere Tür. 
kiye adliyesinden Hatay devleti adli 
makamlarına gönderilen istinabe va
ra kalarmda, yalnız vazifeli mahkeme. 
nin bildirilerek salahiyetli mahkeme • 
nın tayininin Hatay Adliye Vekaleti
ne bırakılması hususu, Hatay Adliye 
Vekaletinin işarına atfen A':ltalya baş 
konsolosluğumuz tarafından buraya 
yazılmıştır. Bu şekil, Adliye Vekile -
timizce de muvafık görülmüş bundan 
sonra böylece hareket olunması için 
alakadarlara tebliğat yapılmıştır. 

11-1 AVA 

fF~ 
Hava dün hafif 

yağmurlu geçti 
Dün tchrirnizde hava kapalı ve ha. 

fif yağmurlu ge i ir. Rüzg2r cenu-
bu garbiden saniyede 5 metre kadar 
hızla esmiştir, en yüksek ısı 10 dere • 
ce olarak kaydedilmiştir. 

Yurdda hava bütün bölgelerde ka
palı ve yer yer yağışlı geçmiştir. 24 
saat içindeki yağışların metre murab
balarına bıraktıkları su mikdarı Pr:ıar
hiaarda 16, Tekirdağda 9, Çorlu ve Lü 
leburgazda 8, Kırklarelinde 7, Gelibo· 
!uda 6, 1stanbulda 5, lpsalada 4, Ça • 
nakkalede 7, Bigada 4, Edremitte 3, 
Bodrum, Dikili ve Muglada 2, Islahi
ycde 9, Ki liste 8, Bursada 7, Diyarba
kır, Mardin ve Antepte 5, Siirt'te 4, 
Maraşta 3, Vanda 2 kilogramdır. 

Karla örtülü buluna:ı yerlerde karın 
toprak üzerindeki kalınlığı Sıvaa ve 
Malatyada 6, Erzincanda 7, Vanda 9, 
Karata 14, Çemişkezekte 17, Erzurum 
da 27, Muşta 29, Malazgirtte 32 san • 
timetredir. Uludağda 1,30 metredir. 

Rüzgıirlar doğu ve ce-;ıup doğusu 
bölgelerinde durgun Trakya bölgesi -
le Akdeniz kıyılarında timalden sani· 
yede 5, diğer bölgelerde umumiyetle 
garpta:ı saniyede en çok 7 metre ka -
dar hızla esmiıtir. 

En dü§Uk ısılar sıfırın altında Kas 
tamonuda 4, Erzincan ve Erzurumda 
5, Karata 15 derecedir. En yUkıek ısı
lar da Bodrumda 16. Sinopta 17 Ada
na ve Trabzon'da 18 derecedir. 

1 

................................................... I 
Günün peıinden 

.................................................... 
Tedbirler Ye neticeleri : 

Elimizde eski bir istatistik var : 
tarih 1929 ... Henüz 1782 numaralı ka
nun neşredilmemiştir, Türkiye'de 
yüzden fazla çeşitli ölçU vardır. 

Bu istatistikte, en mühim yiyecek 
maddelerinden (sadeyağ, zeytinyağ, 
kaşar peyniri, beyaz peynir, siyah 
zeytin, yeşil kahve, çay, şeker, odun, 
gazyağ, sabun, un, pırınç, bulgur, 
makarna, patates, kuru fasulye, no
hut, mercimek, kuru soğan, koyun e
ti, sığır eti, yumurta, ekmek, tavuk, 
kömür gibi belli başlı 26 maddenin 
topdan ve perakende satış fiyatları 

vardır. Burada perakende satı§ okka 
iledir. 

Elimizde diğer bir istatistik daha 
var: tarih 1937 ... 1782 numaralı ka
nun tatbik edileli dört sene olmuş· 
tur. Türkiye'de metre sistemi tikip 
edilmektedir. Olçülerimiz enternas· 
yonal bir sisteme bağlanmıştır. Bu, 
ticaretimiz için alınması çok lüzum· 
lu ve hatta zaruri olan bir tedbirdir 
ve muhakkak ki bu tedbirin büyük 
faydalarını görmüşüzdür. Ayrıca bir 
de ölçü ve ayar teşkilatı kurulmu • 
tur. Bütün sayaçlar sıkı bir kontrol· 
dan geçirilmektedir. Bütün bu ted· 
birler vatandaşın aldanmaması için 
alınmıştır. 

1937 tarihini taşıyan istatistikte 
de, yukarda müfredatını saydığımız 
belli başlı 26 yiyecek maddesinin 
toptan ve perakende satış fi yatlar: 
vardır. Burada perakende fiyatlar 
okka ile değil kilo iledir. 

Toptan fiyatları karşılaştırıyorsu
nuz: öyle maddeler var ki, ucuzlaş
mış, öyle maddeler var ki pahalılaş
mıştır. Perakende fiyatlara bakıyor
sunuz: toptan satııılarda fiyatı ar
tanlar artmıştır. Fakat düşenler de 
hiç bir tenezzül yoktur. 

İçlerinde bazı maddeler toptan sa
tış fiyatlarını olduğu gibi muhafaza 
etmiılerdir. Asıl enteresan olanı da 
bunlardır. Perakende satışlara bakı
yorsunuz: aralarında bir fiyat farkı 

yoktur 1 Fakat kilo ile okka arasın
daki ağırlık farkı ne oluyor? Kilo 
1.000; okka 1.282 gramdır, buna mu
kabil olarak bir kilo 0.779 okkadır. 

Fakat mesela, endazeden ve arşın
dan metreye geçerek uzunluk ölçü
leriyle satılan maddelerde rnuhak • 
kak - ve gayet tabii olarak - bir fi. 
yat artışr var! çünkü cHçU büyümüş-
tür: arşın 78, endaze 65, metre 100 
santimdir. 

Güzel... Fakat aynı mantık niçin 
bazı maddelerde kilo • okka değiş

mesin& hakim olamamıştır. 

*** 
Bize bu suali sordurtan sebep, pa-

zarlıksız satıı mecburiyetinden son
ra bazı maddeler üzerindeki fiyat 
vaziyeti olmuştur. 

Kanunun tatbikinden sonra bazı 

maddeler muhakkak ki ucuzlamış

tır; pazarlık yapmak gibi, hem müş
teriyi, hem satıcıyı üzen ve içimiz
de daima aldanmış olmanın azabını 
yaratan geri ve iptidai bir alışkan
lıktan kurtulduğumuzu bir tarafa 
bıraksanız bile, bazı maddeler ucaz· 
lamıştır: satanı çok olan maddeler ... 

Bu arada, satanı az olan, bir iki 
veya bir kaç yere inhisar eden mad
delerde fiyat artışı olduğu israrla 
söylenmektedir. Okka ve kiloya ait 
rakamları gördükten ve bu bakım
dan tetkik ettikten sonra, bayat u
cuzluğu, ve alrıı veriş rahat ve sela
meti için alınmış olan bu kararların 
tatbikleri sırasında tam ve titiz bir 
alaka aranıyor: tedbirler alırken gös 
terdiğiniz hassasiyetin büyük kısmı
nı, onların neticeleri üzerinde harcı
yalım. - KUTAY 

• Bir çalışma nızam ı 
Milli Şef, üniversitedeki nutuklarında, gençliğin şu üç vasıfla ·•Türıkİ· 

ye'nin sağlam istikbaline en inandırıcı bir delil,. olacağını söylediler: ~
lışkanlık, ideal, ahlak ve karakter. 

Fıtri olan zeka ve istidadın talebemizde bol olduğunu, bu sebeple ona 
temas etmedigini söyliyen büyük Şef, bu üç vasıf üzerinde de değerli izah" 
!arda bulunmuşlardır. Birincisi için söyledikleri şudur: "Bugünkü rnede• 
niyette asıl tazım olan temel ve hassa" "muntazam, metodik ve yoııulrna1' 
bilmeden çalışmak kabiliyetidir.,. Sayın İnönü bunları "bir iki asırdan~ 
ri bilhassa ihmal ettiğimizi,, söylemekle, yakın mazinin felaket sebeplerin
den birine de vuzuhla temas etmiş oldular . 

Milli Şefin bu sözleriyle memleket yeni bir çalışma nizamının esasları· 
na kavuştu. f"tanbul üniversitesinde gençliğe verilen bu nizamı mernle· 
ket bütün faaııyeti için, en büyüğümüzün asil bir kararı olarak benirnsiye
cektir. 

Yeni çalışma nizamının mesleğe, mevkie, yaş ve kabiliyete göre tatbik 
yollarını araştırmak hepi:nize düşen bir vazifedir. Terbiyecilerimiz, an' 
ve babanın çocuğuna daha evinde iken bu nizamm ilk kaidelerini verebil· 
mesini kolaylaştıracak usulleri bulacaklar ve anlatacaklardır, Mekteplerde 
bir sınıf daha iler1C\11ek, ilk tahsilden orta tahsile, buradan liseye geçınel< 
için çalışma kabiliyetini kazanmış olmak, ilk aranacak bir şart olacaktır· 

Devlet kadrosuna girmek, burada yükselmek, ve hatta aldı~ı mevkii ınu· 
hafaza etmek şartı da yeni çalışma nizamına uymakla mümkün olacaktıf· 
Amirler takdirini, murakabe uzuvları tenkidini bu nizamın hadleri için· 
de yap.."llakla funme hizmetine en çok yarıyacak unsurları yetiştireceklerdir· 

Yeni çalışına nizamının, tahsil ve idare hayatındaki nispeten mahdut 
bir kütleyi aşarak tarlada, tezgahta, mağazada uğraşan milyonlarca vatan
daşı da daha verimlı binaenaleyh daha müreffeh yapması vasıtalarına rna· 
lik bulunuyoruz. Yeni açılanlariyle sayısı dört yüze yaklaşan halkevleri· 
nin iki yüz bine yakın azası, memlekette yeni çalışma nizamının yapıcıları 
olacaktır. Onlar bu güç vazifeyi yaparken en büyiık yardımı, bütün mern.
leketin biıyuk Şefe olan sevgi ve saygısında bulacaklardır. Yüreklerde bU 
kararın büyük sahibine karşı beslenen sonsuz insan, halkevliler için bu çolc 
ve devamlı uğra mak istiyen yeni işlerinde daima bir kuvet kaynağı ve ınu· 
hitlerinrle de kendilerine karşı beslenecek hürmet ve alakanın başlıca amili 
olacaktır. Muntazam, metodik ve yorulmak bilmeden çalışmak parolasiyle , 
işe koyulan herkes, muvaffakiyet hissesini, Milli Şefin bütün kararların· 
claki isabetten alacaktır. Kemal ÜN AL 

Polis bakım ve ya rdım 
sandığı nizamnamesi 

Devlet Şurası Emniyet Umum Müdürlüğünce polis teşkilat ka· 
nununa göre hazırlanmış bulunan poliı bakım ve yardım sandığı 
nizamname projesinin tetkikine devam etmektedir. 

Projenin önümüzdeki hafta içeri
sinde Devlet Şurası umumi heyetin
den çıkacağı tahmin olunmaktadır. 

Projenin ihtiva ettiği esaslara göre 
emniyet umum müdürlügı.inden maaş 
alan memurların mühim ve müstacel 
ihtiyaç ve zaruretleri, aralarında ken 
dılcrinc yardım, ailelerinin veya ken
dilorinin h:ıy.:ıt t ıa r•1:ır•,.• va ; a til·b•I 

lerini medeni inkişafa ve refaha maz
har kılmak için lüzum görülen top
lu ve münferit teşebbüs ve hareket
leri temin etmek aralarında para bi
riktirme itiyadını ve karşılıklı yar
dım duygularını kökleştirmek, ken· 
dilerini sigorta etmek çocuklarına, 

dul ve yetimlerine yardımda bulun -
mak maksadiyle bir polis bakım ve 
yardım sandığı kurulacaktır. Sandık 
Emniyet Umum Müdürlüğüne bağ

lı, şahsiyeti hükmiyeyi haiz olacak, 
merkezi Ankara'da bulunacaktır. 

Emniyet Umum Müdürlüğü kadro
sundan para alanlar ve emniyet teş • 
kilıitından tekaüt maaşı aldığı halde 
sandığa mevduatta bulunanlar sandı
ğın azası olacaklardır. Sandığın bir 
idare meclisi bulunacak ve sandık, 
sandık reisi tarafından temsil oluna
caktır. Sandığın veznedarlığını Zira
at Bankası yapacaktır. Her vilayette 
emniyet, müdür ve amirleri sandık 

heyetinin tabii reisi olacak ve 2 sene 
de bir sandık heyetine aza seçimi ya
pılacaktır. 

Emniyet te§kilatında halen mevcut 
ve müesses yardım sandıklarının pa
raları polis bakım ve yardım sandığı· 
na devorlunacaktır. Emniyet mensup 
ları aylık ve giriş olmak üzere iki 
nevi aidat vereceklerdir. Girit aida-

tı bir defaya mahsus olmak ve iki 
taksitte verilmek üzere 35 liraya ka· 
dar maaş alanlar beş lira, 35 liradan 
fazla maaş alanlar on lira olacaktır. 
Aylık aidat ise 20 liraya kadar asli 
maaş alan memurlardan ayda bir lira. 
20 - 35 liraya kadar maaş alanlardan 
2, 35 - 40 liraya kadar alanlcu:d:m ~ Ç.. 

4ll - 'i5 lirava kadar olanlarn:l .. q, 5S; 
70 liraya kadar olanlardan S, 70-80 
liraya kadar olanlardan 7,5, 80-90 li· 
raya kadar olanlardan 10, 90-125 lira· 
ya kadar olanlardan 15 lira &ylık ai· 
dat alınacaktır. 
Sandık hissedarlarına ikraz yapacak 

ve ikraz biri alelade, diğeri fevkalade 
olmak üzere iki nevi olacaktır. Alelade 
ikraz için ancak bir maaş nisbctinde -
dir ve sandıkta en az iki maaş nisbe .. 
tinde para biriktirmiş olanlara yapI -
lacaktır. 

Fevkalade ikraz yaralanma, şehadet 
doğum, ölüm, evlenme, hastalık ve 
emsali gibi hallerde yapılacaktır. Bu 
kabil ikrazlar memurun sandıkta bi -
rikmiş mevcudunun yarısı kadar ola· 
caktır. Ve kefilsiz verilecektir. İkra -
zm müddeti bir aydan bir seneye ka • 
dardır. Alınan para vaktinde ödene • 
cek veya sandık heyeti karariyle tem
dit ettirilebilecektir. Aldığı parayı 

vaktinde ödemiyenlerin maaşlarına 

haciz konulacaktır. 
Sandığın temettuundan yüzde otuzu 

ihtiyat akçesi, yüzde 20 si idare mas • 
rafı, yüzde beşi 35 liraya kadar asli 
maaş alıp da beşten fazla çocuk &ahi -
tıi bulunanlara, geri kalan yüzde 45 i 
de sandık azalarrna hisseleri niw -
tinde tevzi olunacaktır. 

Holanda 60.109 60.814 120.923 
İnıiltere 595.377 194.127 789.504 
İspanya 29.654 11.243 40.897 
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Sandıktan çıkmak ancak, ölüm, isti· 
fa, tekaüd ve ihraç suretiyle olacaktır. 
Mütekait memurlardan sandıkta aza 
bulunanlar istedikleri zaman sandık 
ile alakalarrnı kesebileceklerdir. İsveç 378.827 301.874 681.101 

İsviçre 35.817 152.782 188.599 
İtalya 8.712 451.321 460.033 
Macaristan 359.546 182.941 542.487 
Norveç 556 61.987 62.543 
Lehistan 7.8.913 94.985 173.898 
Yugoslavya 11.585 3.114 14.699 
Yunanistan 1.691 42.454 44.145 
s. s. c. ı. 136.163 136.163 

Yukarıdalcı 2 numaralı cetveld• yazılı 
lcredılı ıtbaliun vadelerıne ıcore vıırı.,etlerı 

6 aya kadar ndell 

Memleket 

Almanya 
D. M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Resmi 
daireler 

T. L. 

Huıusf 
phıslar 

T.L. 

1.837.337 9.109.790 
309.845 1.694.S40 

Daha uzun veya batka vadeli 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Husust 
ıahıslar 

T.L. 

18.971.567 2.587.830 
2.012.382 594.227 

CETVEL:3 
M uhtelıl memlclcetlerın merkez 
bankalarında tutulan klırını 
besaplarındakı alacaklarımız 

Memleket 

Almanya 

1talya 
Estonya 
Yunanıstan 

İsveç 

A. Hesabı 
B. Hesabı 
B. Hesabı• 

Miktar T. L. 

7.833.700 
1.318.000 9.151.700 

882.800 
57.400 

109.100 1 
27.300 

Şehir temizl iği ve 

vatandaş 

Bir lstanbuJ gazetesinin §ehrin 
ımarı hakkında olcurları arasında aç
tzgı ~ır an.lc~e gelen cevaplara goz 
gezdırenJer, bir talc11nlarınıa evınin 
önund~lci tozdan, dülclcanının kaqı. 
srndalcı süpriintllden ıiHyet ettiği
ni görmüf]erdir. Bu bakımdan an
ket cevaplarında "imar" la bel d. . . e ıye. 

n~n. v.e vıliyetin 6telcJ hizmetleri bi
rıbırıne JcarııurılmaJctadır. 

Bu nolctaaın üzerinde durmak 
lazım: 

Şehri temiz ve dllzılln tutmak 
belediyenin vuilesidir. Falcat o te
mizliği bozmamalı da pbir balkının 
kıskan,Jılcla itlaa edeceji bir mese. 
le olmalı lizım gelir. 

Sokakta yararken yedili porta
kalm Jcsbulcluını ıuraya buraya a
tan bir vatandaş tasavvur ediniz: be. 
lediye, bu adamın arkasına bir emir
ber gibi bir temizlik ameleıi kata
maz. 

Bir kahveci düıününUz ki ırada 
bir telveli suları dükklnrnın kapı. 
sından ve yahut pençereden önün
deki meydana dökmektedir. 

Artık bu adamın sinekten, koku
dan, pislikten şikayete hakkı olabi. 

lir mi? 
Şu halde şehirlinin vazifesi te-

mizlik istemeden önce pislik yap
mamaktır. 

Bu fikir ve miitaleamızı okuyup 
da I 

- Efendim, elimize süpürge a. 
llp da sokakları mı süpüreceğiz? 
demeğe lüzum yok. Hatti bu iıin bi
le Jcumen vatandaf]ara düıtüğü o
lur. 

Hamburg ıehrinde kar yağıp or. 
talık buz tutunca her mağaza ve a
partrman sahibinin adam tutarak 
hemen önündeki muayyen bir uha
yı temizletmesi, karrtması, oraya 
kömür tozu dökmesi mecburidir. 

Büyük siman şairi Göte, hayatı
nın sonlarına doğru yazdığı bir 
manzıımcde insanların mesut ve ra-

hat Y•Jamaları için ıu tavsiyede bu
lunmuyor mu? 

"Herkes evinin önanu süpii1'sl1n!,. 
Sözan kısası, ıehrin temizliğini 

vatandaı da belediye ile beraber te. 
min edecektir: kirletmemek, t~miz
Jemek ve hiç olmana ıehir temizli
lini ga,ıeıtirmemek suretiyle. 

lngilizçe, Home kelimesi hem ev, 
hem de vatan mlnasına gelir. Tllrlc. 
çNeki "yurt" kelimesi de 6yledir. 

O halde kendi yurdumuzda evi
mizin i'ini ve dı1mı bir tutmak za
ruretindeyiz. - T . 1. 

Siyaai tahminler I 

Siyaai tahminler eakiden §Öyle 
yapdwdı : 

- Önümüzdeki b ir kaç yıl için
de b ir harp çıkmuı ihtimali yok
tur! 

Sonra bu tahmin müddeti azal. 
dı: 

- Önümüzdeki yılın bir aulh yı
lr olacağı muhakkak gibidir! 

Daha aonra, §Öyle konU§ulmağa 
batlandı: 

- Önümüzdeki mevsim için 
harpten korkmağa lüzum yoktur! 

Şimdi ise ••• 
Paria'te çıkan Övr gazeteainde 

m adam Tabui "mart aymın aüku -
net içinde geçeceğini" yazıyor. 

Bu gidiıle tahminlerin: 
- Önümüzdeki hafta içinde 

b ir harp yok! 

- Yarınki nü.hamız çıkıncıya 
kadar müaterih uyuyabilirainiz! 

- Bir ikinci tabı yapmazaak, 
anlaymrz ki aulh devam ebnekte. 
dir! 

teklini alacağmı umar mramız? 

Vsıü altını tutmıyan bir fıkra! 
içinde KUbena'İn, Van Uyck'in 

Boticelli'nin, Wolhein'in iami geç. 
tiğme göre bir sanat adamı, bir 
eatet tarafından yazıldığında fÜp. 
he olmıyan bir fıkra okudum. 
Yalnız, yerinde fikirler ihtiva e. 
den bu fıkranın başlığı hoşwna 
gitmedi: "Kma koyaunlar!,. 

Halkevinde 
"Erzurum • 

gecesı,, 
Ankara'da bulunan erzurumlular bu 

gece Ankara balkevi;ıdc bir Erzurum 
gecesi tertip etmişlerdir. Gecede folk
lor bakımından Erzurumun husmıiyet
led tebarüz ettirilecektir. Toplantr -
nın eksiksiz olmasını temin için Er -
zurumdan gelen gençler tarafından 
mahalli kıyafetlerle Erzurum barları 

oynanacak ve farkılar okunacaktır. 

Tiftik Cemiyeti Umumi 

heyeti dün fevkalôde 

bir içtima akdetti 
Nizamnamesini, yeni cemiyetler 

kanununun hükümlerine göre yenide:ı 
tanzim etmek üzere tiftik cemiyeti u -
mumi heyeti dün saat 15 de Bendde -
resindeki merkez binasında fevkalade 
bir toplantı yapmcş ve nizamnamesine 
-yeni bir şekil vermek üzere çahfl!Ul -
ya başlamıJtır. 

ı. 
ç 
l 

• 
il 



ULUS 

Dış POLiTiKA 

Çekoslovakya' da 

korışıkhk 

D~ ;Ü N Y A H A B E R L E R 1 
. ' ..... 

BÜTÜN DÜNYA GAZETELERİ 
t Çekoslovak 
~lıyOla&l Y~, bir defa daha en. 

ı>_lanııı. !°lıtika sahnesinin ön 
~1 '~ ~ttir. Birkaç gündenbe
Cll ~•rl Cl"afları larafmdan veri-

fılrlrıc j..• eı-, bu ınemleketin karı. 
ted· ")''l'lde bul 
~ ~"· ı._.İlla Unduğunu bildirmek_ 

SIOvakya hôdiselerinin 
vahimliğinde müttefik 

. tı ç.~ t tudar ki Münih'ten
~1l'etirıde 0•a1'ya'nın ne dahili va. 
~tr h ile de harici politikasında 
o.~, S~e gelememittir. Çekos· 
)t'h l' lldet nınıtakalarını Alman· 
" , efe 

feci ihtilôflar 
endişe ediliyor 

.Hôdiselerin 
doğurmasından 

\~ten._. I il tnıntakaaını Polonya'ya 
'' ır..._1 

•lovakya ile Rütenya'nm Londra, 11 a.a. - Bu sabahki gazete tefsirleri: Taymis gazete-
~~, l'llt da.Macariatan'a verdik. si başmakalesinde Çekoslovakya'daki son hadiseler hakkında 
"'iıı e~ ~ bu komıu devletleri taL tefsirlerde bulunarak diyor ki: 

~~'rı11ı ...... ~~ildir. Polonya Rüten- Tiso"nun en az on gündenberi ser- derecede tesir ve nüfuzu mevcut oldu. 
. lrl.\ll,.,;-"4'tııtan'a ilhakını istiyor. 

t ı y best bir şekilde inkişaf eden şiddetli 
·~ --~ •gelince; gerçi bu devle. propaganda ile tesirli bir surette müi"'ttir ... ~ait iddiaları tatınin edil. cadele etmemekten mesut olduğu mu-

ça bi~' l alman iddiaları bunun- hakkaktır. Bu prop~gantia, Viyana 
elr.oaı~ 0lınuyor. Almanya, yeni 1 

tallıiı... '-lr:va ile münasebetlerini radyosu ile B. Göbels'in organı olan 
""<ı e.ı Völkischer Beobachter gazetesinden 

ll•kel'j.. .erken, bu devletin, siyasi, 
1l •t k teşvik görmüştür. Bununla beraber, 
et~ 1 lısadi bakımdan kendiai_ Çekoslovak climhurreisinin iftirakçı· 

tıı'-lıyl, °'ltıaaını istemektedir. Al- lara karşı olan. hareketi. kendisinin 
~/, S~oslovak topra.kJarını şi- kendi memleketine hakim ve iftirak 
>'.0!11 İıı..~ll~ba kate-den bir otomobıl hareketini yabancı bir yardıma ihti -
tıy~ ,... ıçin imtiyaz almııtır. im. 

flttı yaç göstermeden izaleye muktedir 
~?lllıı •rına bakılacak olursa. bu olduğu hissini vermektedir. 
• ~e~~et:eği arazi, çekoslovak h&. Tayrnis gazetesinin siyasi muhabi
rı °''ttk•ltından çıkıp alman topra- ri bildiriyor: 
>'t'~ br. Almanlar, Çekoslovak. Cümhurreisi Haşa'nın yenmeğe 
t'ddeı ~akeri kuvetlerini otuz bin mecbur olduğu zorluklar Londra"da 
ı.,.. ij erırıde tahdit etmesini iatiyor- tamamen takdir edilmektedir. Fakat 
iıt, r lfbuki eski Çe-koslovakya otuz Polonya ile Macaristan'ın iftirak ha
Ç,.:ı~ asker çıkarıNlı. Almanya, reketine asla müzaharet eder görün
l'ıııl&k0"•kya'da yafıyan almanla- memeleri memnuniyetle kaydedili
llıt~.erlik hizmetinden istianaları-
~ "'(! yor. 
""ı/rı etnıiıtir. Fakat bu alman)ar Taymis gazetesinin Berlin muha-

llı b .1 
••keri tetkilat yapmak hakkı. biri, Almanya tarafından Prag hükü

~ • lıtdirler. Verilen haberler doğ- metine şiddetli bir ihtar gönderilmiş 
llı~lle, titndi de almanlara ait ve yal. olmasının müstebat olmadığını yazı
te~l •~ınanlarm hakimlik yapabile- yor. 
'erı huıusi mahkemelerin kurul- • • • • A 

İlh~ 'tlı istemektedir. Yani oamanh .Tclılıl;elı ılıtıla/la_r . 
l.~'Ptrat l - . k ... 1• Deylı Telegraf gazetesı dıyor kı: 
lt or ugundakı apıtu aayon - Ç k 1 k h""k.. · · ·ık.. d" 
Çe~_ benzer bir vaziyet demektir. k e os.:ı o~a ··u··ı~·metınıÇn kı 1 raMvı:1. 'hu 

"Qglo '- • . . h tt" azan ... ıgı goru uyor. e er, unı 
t va&ya enuuyetının ve a a . . y 

-rlıfırı " , r k • ı . . "anlaşmasının kendılerıne bıraktıgı 
çilltrıektnı lduveit 1 omtd.~~~Y e ıkyı Ag•l evde nizamı muhafazaya azmetmiş ol-
ı.ı e o u unu u~unere , - .. · ı d · A k 
.. ~tlYa'tıırı bu isteklerine kartı uy. d~kl~rını ·.go&termı~ er ır. f n: ~~
t;:~ lılt göatermektedir Fakat büsbü- zıyetın, bılhass1a Tıs~ tara ın an -
"'IQ A • . • . manya'ya yapı an muracaattan sonra 
d lrnıuıya'nın vaaah vazıyetıne ht'k r b 1 -1 1 ·htTtl imka-

.... llftnekten de kaçınmak istiyorlar. te ı e ı ~ ~ :yne mıhe kkı kı a ar 
)'\!leleri 

1 
. k . • Al nı arzettıgı de mu a a tır. 

, Yo a ıetırme ıçın man-
t1.1r, -l· -ı.: •--v:\r v.:ıı .ıutalJtrl r.n\c l'.,q,mJ. ..... 1 ... ..,n 'iu.-•·nr.ıliiTi IPrn.inrıt 

Nınayet Nes JU'onıkl gazctcsı ya-
llilitıdiii gibi, Münih'ten M>nra zıyor: 

Çhkoalovakya'nın devlet teşkilatı da · Çemberlayn'in yeni Çekoslovak hu 
~ eıni1et1i bir inkılap geçirmi§tir: dutları hakkında verdiği teminat i-

.. erke~i devlet aiatemi yerine bu- çin bugün ne düşündüğünü öğren
~llıı, tnerkezi Prag olmak üzere, Bo- mek isterdik. Hiç şüphesiz bugünkü 

1 enıya ve Moravya, merkezi Bratis.. buhranda hangi yabancı fesirlerin 
1t'\'~ olına.k üzere, Slovakya ve mer- mevcut olduğunu görmek henüz müm 
lJ~ Hust olmak üzere, Karpatlar kün değildir. Fakat bütün vahim buh
ib anyası ve yahut da Rütenya'dan ranların bundan böyle zail olduğu 
le:ret olınak Üzere bir federal dev. gibi kolay bir nikbinliğe kapılmak 
le ~iatemi vardır. Çekoslovakya'yı imkanı da yoktur. 

ı.:ltıl eden üç u?aur da a~rı kabin~· Fransız gazetelerinin te/:4irleri 
)' l tarafından ıdare edılmektedir. Paris, ıı a.a. - Bu sabahki gazete 
'tıı b" .. h ·-1 • d v ı.q . ~ ır cum urreı::uerı var ır. e tefsirleri: 

l> 
1 

la ınüdafaa ile harici politika Donnadiö, Epok gazetesinde Slo
q r'&'daki merkez otoriter.inin elin - vakya hadiseleri hakkında tefsirlerde 
) Cıdir. Bu federal aiatem, hariçten bulunara kdi~r ki : 
l:Pılan entrikalar dolayısiyle, bir Alamn hükümeti Karpatlar Rusya-
1, tlij Yürüyemiyor. Bir defa Bratis- unda olduğu gibi Slovakya'da da mü. &: .. ~. Ve Hust, doğrudan doiruya sait bir zemin buldular. Bu iki mınta
bi ırı ile lemastadırlar. Geçenlerde ka ay:nı zamanda müşterek bir hudut 
A.~ Slovak heyeti Berlin'e giderek ist~mekte ısrar eden Macaristan ve Po 
a-.ia.nya ile Slovakya arasında ikh- lonya tarafından tehdit edilmektedir. 
ltt 1 1f birliği temini için müzakere- Bunun için Bratislava ve Şust kendili
i e Rİriıti. Prag buna itiraz etti. DL ğinden Berlin'e teveccüh etmiştir. Fa
l.er t.raftan alovaklar fakir olduk- kat Prag harekete geçti. Azledilen ına-
.... ,tıd b- 1 . . . d . ) an utçe erını tevzın e emı· zırlar, Almanya'nın kendilerine vadet-
t~rlar. Ve aakeri masraflarla hari. tiği istiklalin bir hayal olduğunu u. 
P 1 t-.ısil muraflarında tuarruf ya- nutmuşlardı. Almanya'nın istediği şey .t lrıaaını İstiyorlar. Bu tasarruf hah- bu mıntakayı münhasıran kendi vesa
b·"~e alman ve slovak göriiflerinin yeti altına almaktır. Dün Prag'da neş-
'"ıb". h •rıne bu derece uygun olmaaı redilen beyannamede şöyle deniliyor. 

t~ .. halde dikkate layıktır. Birkaç du : 
~~ evet, Prag hükümeti, alovak büt. '"Slovakya'nın ya aması ancak Bo· 
r ''ilin tevzini için lazım gelen pa- hemya ile sadıkane birlik mevcudiye
~ ll)ı lemin etmiye karıılık olmak ü - tiyle mümkündür . ., 
";e alovaklardan ıunları istemifti: Bu tamamen doğrudur. Bizzat Mös. 

" k - Slovak hükümetinin çekoalo. yö Hlinka bunu teslim ediyordu. Ha
)' CÜnüıuriyetine karıı sadakat be- leflerinin de unutmaması temenni olu· 
/~ ebneai. Ve milli müdafaa ile ha- nur. 
ıcı t- ·ı 1 . . .. k b" i -... aı mese esınm mu§tere ır Pöti Parizien gazetesinden: 

J.:etkil etmekte olduğunun kabul e. Prag bükü.metinin enerjik hareket 
1 lrıeai. arzusunda şüphe olmadığından, şimdi 

it~ .- Slovak istiklali için yapılan mesele bu hükümetin icraat ve beya. 
tıkata nihayet verilmeai. natında Berlin tarafından ne dereceye 

1'·~ - Ayn bir alovak ordusunun teı- kadar tasvip edildiğini bilmektir. 
1 •rıden vazgeçilmeai. Jüstis gazetesinde 'Ginyober yazı-

-. le flu üç maddelik liste, Çekoalo- yor : 
d a.hYa'tıın dertlerini her §eyden evel Almanya'nın rolü henüz sarih de-
\: vazıh §ekil·de anlattiıaktadır. ğildir. Acaba slovak iftirakcılarının 

t" •••erkezle aJovak muhtar hüküme. hareketlerinde tesir ve nüfuzu yok mu h ar~aındaki ihtilaf, nihayet cÜm· dur? Almanya'nın usulü, birleşmiş o. 
'U-t-eıai Hata tarafmdan bu hükü- lanları ayırmak olduğuna gö°re buna 

~etin tebdiline kadar varmqtJT. Çe. inanmak icap eder. Fakat diğer cihet
" 

0 slovak ana yasasının buna ne de. ten de Prag hükümeti üzerinde kafi 
'Fet:e müsait olduğunu bilmiyoruz. 
h akat alınan bu tedbirle meselenin reketler, Almanya'yı alakasız hıra -
a.lledilebileceği çok ıüphelidir. iş kamaz.,, 

~ekoalovaklara kalaa, halledilir. Fa- "Çekler, Slovakya'ya ve Karpat 

b~t bugün Çekoslovakya üzerinde Ukranyasına verdikleri muhtariyeti 
ın b" 'h • • im-'-· · 1 t • ır ı tJTaa ve bir o k dar da en. gerı a <LK ıstıyor ar.,, 
~ıka toplanm11tır. Alman gazeteleri Bu sözlerin delalet ettiği mana, 

loyle yazıyorlar: izaha lüzum göstermiyecek derece • 
lJ "Çeklerin Slovakya'ya ve Karpat de apki.rdır. 
kranyaaına karıı gösterdikleri ha- A.Ş.ESMER 

gu ıç.n, ı ıso 'nun azıi kendı ı~ıne gel· 
mescydi buna muvafakat etmıyebılir -
di . .Dunu anlamak ıçin di.ın l'rag hi.ıkü
meti tarafından slovak milletine hita
ben radyoda neşredilen beyannamenin 
son kısmını oku.."'llak kafidir. 

Ordr gazetesinde Pertinak yazıyor: 
Alman çeklerin "mitteleuropa" ya 

bütün kalpleriyle muvafakat etmedik. 
!erinden ve ümitleri lehler, yugoslav 
ve romenler gibi demokrasilerin kal -
kmmasına bağlamış olduklarından 

şüphe edi~rlar. Buna binaen, Bratis
lava ve Şust hükiimetlerini tam bir is
tiklale teşvik etmeleri kabili izahtır. 
Fakat bu hadiseleri görerek, Almanya. 
nın batıya arkasrnı döndüğü neticesine 
varmıyalım. Almanya'nrn, orta Avrupa 
ile doğu Avrupasmda önüne ç:kan en
gelleri Fransız _ İngiliz silahlanması
na atfetmesi ve buna göre hattr hare -
ket ittihaz eylemesi beklenmedik bir 
şey oLmıyacaktır. 

Vaziy~t <;ok karışık 
Budapeşte, 11 a.a. - Pester Loyd 

gazetesi çekler tarafından Slovakya a
leyhinde alınan tedbirleri bahis mev. 
zuu ederek çekoslovak buhranının bu
gün en had devresine girmiş olduğunu 
yazıyor ve diyor ki : 

Vaziyet, çok karışıktır. Prag hükü
meti nasıl Volechine hükümeti zama
nında Karpat Ukranyasını baltalamış
sa şimdi de Slovakya'ya aynı darbeyi 
indirmiştir. Bu. kuvete müracaat ede
rek bu memleketleri Prag'm ezmesi 
demektir. Bratislava'da yapılan tevkL 
fat ve örfi idare ilanları bunu ispat e
aer. 

Dünya sulhunü 
temin 

Sir Samuel Hor'un 

düşündüğü çareler 
Londra, 11 a.a. - Chemsca muha • 

fazakarlar cemiyetinde bir nutuk söy. 
liyen Sir Samuel Hor, ezcümle demiş· 
tir ki: 

" Avrupada siyasi emniyetin avdet 
ettiğini farzediniz ve öyle tasavvur e
diniz ki şimdiye kadar tanzim edilen 
bütün beş senelik planlardan daha bü -
yük beş senelik bir plan vücude geti
riliyor. Bu müddet zarfında ortalıkta 
ne harp, ne de harp fayiası var. Gene 
farzediniz ki, müşterek emniyet saye· 
sinde Avrupa milletleri silahlanmanın 
ezici yükünden kurtulmıya muvaffak 
olmuşiardır. O zaman altın gibi par _ 
lak bir devrin fecri doğmuş olacaktır. 
Bu mesut devri vücude getirmek dün· 
ya liderleri için ne güzel bir iş ola _ 

caktır. Avrupada beş kişi, yani üç dik. 
tatörle İngiltere ve Fransa başvekil _ 
leri mü~tereken bu hedefe doğru yü • 
rüyebilseler, dünya tarihini inanılmı. 
yacak kadar az bir zaman zarfında de 
ğiştirmiye muvaffak olurlar. 

Amerika Reisicümhurunun yardı • 
miyle Avrupada müştereken çalışacak 
olan bu beş adam, beşeriyetin bütün 
kalbi ve bütün ruhu ile böyle bir mak
sat uğrunda çalışmağa azmetmiş oldu· 
ğunu göstermi~tir. 

Diğer Avrupa liderlerinin de onu 
taklid etmekten imtina etmiyecekleri. 
ni zannediyıorum." 

Hatip, bu:ı.dan sonra Amerika'dan 
bahsederek demiştir ki: 

" Amerikan demokrasisinin halle . 
dilmesi icap eden kendine mahsus me. 
seleleri olduğu için ecnebi memleket. 

lerde teahhüd altrna girerek bu mese _ 
lelerin hallini tehlikeye düşürmek is . 
temiyor. Bununla beraber demokratik 
kuvetin her üç demokraside de yeni _ 

den doğduğunu ve bu devletlerin ha • 

yatlarına ve hürriyetlerine kar ı yapı. 
lacak tecavüzlere muvaffakiyetle mu· 

kavemet etmek azminde bulundukları. 

nı da tebarüz ettirmek icap eder. Kısa 
veya uzun sürecek bir harpta demok 
rasilerin nihai zaferi istihsal edecek • 
lerine şüphem yoktur." 

Hifler son vaziyeti 

Hariciye Nazır1 ile 
tetkik elti 

(Başı 1 inci sayfada) 

Preistany'de örfi idare ilan edilmiş
tir. Prag'dan gelen Sidor'u karşılamak 
için 15.000 kişi şehrin istasyonunda 
toplanmıştır. 

.Uacari!(tan 'a il ti hah mı? 
Adliye nazırı Vanko'nun organı o

lan Naroni Novini gazetesi Hlinka"nın 
muhafızlarından Tuka ve Maç'ın Slo
vakya'nın Macaristan'a ilhakını temin 
etmek üzere bir ihtiliil hazırladıkları
nı yazmaktadır. İhtilat, pazartesi günü 
başlıyacaktı. Fakat o gün pek az milc
tarda taraftar toplanabildiği için ihti
lalden vaz geçilmiştir. 

Berlin, 11 a.a. - Havas: BB. Ribben
trop ve Hitler, Çeko·slovakya mesele
si hakkında görüşmüşlerdir. Emin bir 
kaynaktan bildirildiğine göre. B. Hit
ler müşavirlerini yarın bir konferansa 
davet etmiştir. Prag'daki alman elçili
ğinden mühim bir rapor gelmiştir. 

Siya'.'li mahfiller, Almanya'nın yeni 
Slovak hükümetini tanımıyacağını ve 
Ti.sso hükümetini yegane meşru mü
messil olarak telakki edeceğini bildiri
yorlar. Bu mahfiller, buhranın şu veya 
bu tarzda her halde cabuk halledilece-
~i kanaatindedirler. 

Nihayet Almanya'nm şiddetli bir 
müdahalesi de varid görülmez değil· 

dir. 

. 
YENi ~ABAH 

Meauliyet kimdedir? 

Huseyin Cahit Yalçın, bu baş makale· 
de, dunyanın bugunku istikrarsızlıgı me
suliyetinin kime ait oldu&u meselesıni 
tamik ediyor. 

Gider ayak bir mürüvvet 
gösteremez mi? 

Cemalettin Saraçoğlu. "Her sabah" sü
tununda, tramvay şirketi tarafından işle
rine nihayet verılıniş olan işçilerden bir 
mektup aldıgını, bu mektupta, elektrik 
şirketinin, kendi işçilerine ikramiye ver
digi halde tramvay şirketinin böyle hare
ket etmediğinden şikayet olunducunu ya
zıyor. 

Eski vali hakkında ihbarlar 

Beledıyede tetkikler yapmak üzere fs. 
tanbul'a gelmiş olan mulkiye müfetti& he
yetinin, eı;ki vali Üstiındac'a bir çok sui
istimaller atfeden ihbar mektupları uze -
rinde de tetkikler yapacağını yazıyor. 

Almanya'ya ısmarlanan yeni 
vapurlar 

Denızl.ıank tanfından Almanya'ya Krup 
fabrikalarına ısmarlanan üç buyuk vapu -
run mukavelesinin iki tarafın arzusiyle 
feshedildiğini yazdıktan sonra, Deniz • 
bank teşkilatında yeni degişıklikler ya
pılması kararla§tırıldıgını ilave ediyor. 

iKDAM 
Üstündağ'a altı bin lira verilmiş 

Belediye işlerini tetkik etmekte olan 
mufettişlerin eski vali Ostündag'a hakkı 
huzur olarak verilen altı bin lira mesele
sini de incelemekte olduklarım haber ve
rerek, bu paranın heyeti vekile karan ol
madan ödenmesini kanuna muhalif bulun-

J.orıdra' ya gÖrf•. Slounkya i.'fy<ı- dugunu yazıyor. 
nında Almnnyunın ı·<ı::.iyeti Nüfuz hazirganlığı 
Lo~draı 11 a.a. - Slovakya'daki va

ziyet Londra'da endişeyi mucip olmak 
tadır. Çünkü Almanya"nın "şarka doğ
ru genişleme" siyasetinin dinamizmin 
den hiç bir şey kaybetmediğini göster
mektedir. 

Almanya'nın, hiç olmazsa iftirakçı 
hareketi teşvik etmek suretiyle, Slo· 
vak isyanını kolaylaştırmağa çalışaca
ğından fÜpbc edilmektedir . 

Azledilen nazırlardan ikisinin son 
e:Üınlerdc Berlin'i ziyareti ve bu mese
le lıakkında Viy-ana radyosu taraf'ın-

dan yapılan neşriyat, resmi tekziplere 
rağmen Almanya'nın nüfuzunu göster 
mesi itibariyle pek manidar addedil
mektedir. Viyana radyosunun kendi 
fikirlerini neşrettiğine dair ileri sürü 
len iddianın hiç bir kıymeti olmadığı 
söylenmektedir. 

Çek hükümetinin azimkarane hare
keti Lon<lra'da tasvip edilmektedir. 

Bek - Gafenk.o miiltilmtının 
akebind.e ~·ıkarı hadiseler 

Paris, 11 a.a. - Diplomatik mahfil
ler, Çeko-slovakya hadiselerini dikkat 
le takip etmektedirler. Bu mahfiller, 
ihtilaller çıkabileceğini zannetmemek
te ve bu hfıdiselerin Gafenko - Bek mü 
lakatının akabinde çıktığını kaydeyle
mektedirler. 

Zannedildiğine göre Gafenko - Bek 
mülakatı esnasında müşterek bir Po· 
Jonya - Macaristan hududu ihdası me
selesi konuşulmuştur. Romanya'nın 

bu Şekilde bir hudud ihdasına artık 
maruz olmadığı mali'ımdur. 
Aynı mahfiller, alman matbuatının 

şimdiye kadar slovaklara müzaheret 
ettiğini tebarüz ettirmekte ve bu hare
ketin samimi olup olmadığı keyfiyeti
ni suale şayan bulmaktadırlar. 

Bu mahfiller, Slovak iftirakçı hare
ketine Macaristan'm müzaheret etti
ğini, çünkü bu hare.ketin Bertin hükü
metince arzu edi!miyen Polonya - Ma
caristan itiliifını kolaylaştırdığını ila
ve eylemektedirler. 

Komünist partisi 

kongresinde siyaset 
divanı secildi , 

Moskova, 11 a.a. - Komünist parti
sinin 18 inci kongresi dün açılmış ve 
35 azadan mürekkep riyaset divanı se
çilmiştir. Bu aza arasında BB. Voroşi
lov, Kaganoviç. Kalinin, Molotov ve 
Stalin de bulunmaktadır. B. Stalin eeş 
dakika süren alkış tufanı arasında kar
şılanmış ve parti merkez komitesinin 
faaliyeti hakkındaki raporunu okuma
ğa başlamıştır. 

Belgrad' da tevkifler 
Bağdat, 11 a.a. - Hükümet, isyan 

hareketine karşı yıeniden emniyet ve 
tenkil te<lbirleri almıştır. Miralay Sa
lih Saib1 tevkif edilmiştir. 

Ahmet Agaoglu, Kudreti istiı;mar ve 
ı;uııı;tınıal ctınenın beşcrı bir zaaı oldu
gunu, garbın, bu haklkatı çok erken anlı
yarak onunla mucadelc etmek içın, ede -
biyattan ıaıetelere varıııcaya kadar her 
turlu vasıta ile murakabe tesis ctti&ini 
soylcdikten sonra, şarkta bu vasıtaların 
pek mahdut kaldıgım ilave etmekto ve 
bizi mutlakiyet kabusundan kurtaran 1iU 
inkılap devrınde dikkatimizin en buyuk 
ve ciddi kııımının her türliı suiistimale, 
bilhassa nufuz bazirginlıcı ile mubareze
yc tahsis edilmesi lazım geldiı:ini yaz1 -
yor ve bu hakikatin onderler tarafından 
taktir edilmiş olducunu buyuk bir §ilk -
ranla kaydediyor. 

TAN 

Tavukçular ihracatrn men'ini 
istiyorlar 

Cıimhurreisiınizin açtığı yeni çığır ü -
zerinde yiıriıdıiğüniı soyliyerek başladığı 
~nkete bugun devam eden gazete, tavuk 
ıhracatçrlarının, bu işi yeni bir doviz 
menbaı olarak gormclerine mukabil ta· 
vuk tüccarlarının ihracata aleyhdar 'oı -
duklarmı soyluyor ve tnvukcularla yap -
tıı;:ı goruşmcyi sütunlanna geçiretek ha
rice tavuk sevketmenin muhtelif ce;he -
lerden zararlarını izah ediyor. 

El' aman 

Bu umumi baolık altında, bir okuyucu
sundan aldıcı mektupu sutunlarına geçi • 
rerek, Darulaczcde dıişkunlere şiddetli 
muamele edildiğinden ba§ka dayak da a
tıldıgından §ikayet etmekte ve valinin 
mudahalesini istemektc<iir. 

Denizbank hakkındaki iddia
lardan birçoğu tahakkuk etmedi 

D_cnizbank'ta tahkikat yapan iktisat ve 
malıye mufettiglerınin, iktısat vekilcti
ne verdikleri 120 sayfalık kadar rapor • 
dan anlaşıldığına gore, ileri siırulen iddi
alardan bir çoğunun tahakkuk etmedigini 
yazmaktadır . 

Maarifin bir tamimi hakkında 
. Yeni maarif vekilimizin, mektep hari

cınıle talebenin saatlerini nasıl geçirdici 
hakkmdakı tamımini nıevzuubahs ederek 
tamimın sınema hakkındakı maddcsını~ 
tatbikattakı zorlugunu ızah ediyor ve og
retmenlerin, terbiyevi mahiyetteki film
leri seçmek hususunda ugrıyacakları muş. 
kulatı anlatarak bunun bir kanun iei ol -
dugunu soylıiyor. Çocuk esirgeme kuru
munun rcısı Fuat Umay'ın geçen seneler 
zarfında meclise verdigı kanun teklıfle
rinin biran evci muzakcresıni temenni C· 
diyo..c. 

Orta tahsil meselesi 

Sadrettın Celal Antcl, maarif vekaleti 
budcesının en buyuk kısmı orta tahsıle 
ayrıldıgı halde .vekalet bilhaı;sa son sene
ler zarfınıla ucraştıgı bu meselenın, orta 
mektep meselesi olduı;:unu, bunun da her 
sene artan talebe nıspctinde muallım a
dedının artmamasından ilerı geldıgini 
soylıyerek, muallim, talebe ve bina ba
kımlarından orta tabı.il mescleı;inı tctkık 
edıyor. 

İçtimai sigorta 

Sabıha Z7keriya Sertel, içtimai siıor
ta mevzu~ _ıle buna daır kanun layihası 
tetkıkatı l)ın_ Mıll.:-~ler Cemiyeti içtımai 
yardım şubesı mudurunun hiıkumet tara -
fından Turkiye'ye daveti münasebetiyle 
yazdıgı bu fıkrada, bu zatın yapacagı tet
kiklerin, hususi mliesseselere bir ı;ok ko
ruyucu kulfetler yukliyece&i muhakkak 
oldugun usöyledıkten sonra, iş büroları • 
nın, kuruldukları giınden beri, hususi mü
esseseleri kanuni tatbikata gcı;irmek ıı;in 
mucadele ettiklerinin, bu muesseselerin 
hükumete vergiyi bile bir angarya telfikki 
ettiklerini ,içtimai sigorta meselesinin, 
kanuni maddeler arasına ı.ıkııııp k.-:ma
ması için, İli bürolarına daha fazla sala
hiyetten ba~ka İ;J verenle işçiye en bilyük 
hakemin kanun olabilmesi için mıisavi 
hak verilmesi luzumunu mudafaa etmek
tedir, 
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gazeteleri 
:ı.a. Matbuat Servisi 

CUMHURİYET 

Acaba? 

Nadir Nadi, bugünku baş makalesinde, 
alman propaganda nazırınİn Laypzig ser· 
cısınde soyledıci nutkun Avrupa'daki mü
sait tesirlerini tahlil etmektedir. 

Marmara adasının derdi, 
gümrüksüzlük 

Marmara deniz ı;ahillerindeki gümrilk 
idarelerinden bir çogu meyanında idari 
hır tedbir olmak uzere Marmara adası 
gumruk idaresinın de kaldırılması, bu 
belli başlı balık merkezinin inkişafına bu
yuk bir darbe vuracak mahiyette oldu -
gunu soyliyerek, orada mebzulen mev • 
cut milli servetin ve ekonomik faaliyetin 
gıimruk memursuzlugundan dolayı muat
tal kalması dogru olmadığını yazıyor. 

Hatay'a pasaportsuz gidip 
gelme meselesi 

Hukumetimizle Hatay hukümeti ara
&ında vukubulan bir anlaşma üzerine, ba· 
dema her yurttaljın pasaportsuz olarak 
Hatay'a gıı ebilecegını, sadece Payas'da 
polıse huvıyet cuzdanlarını gostermekle 
iktıfa edeceklerini, bu husustaki emrin 
şehrımızdekı alakadarlara tcbli{; edilmek 
üzere olduı;unu haber verıyor. 

VAKii 
Karakter ve ideal 

~ı;ım uı;, ou r.ıa9tmır..alcde, milli Şef İ&· 
met tnonu nun unıve.rsıtc balkonundan 
gcııçu•e nıtap eaen nutkundan karakter 
ve ıcıeaı uanı;ını eıe alarak, nerkesın ken
dı anıayıljınn gore man verdıgı bu keli
meıerıe, mıııı ;>ei'ın ıfadc etmek iıtedigi 
mefhumun mılıı menfaatler kar§ı&ında 
§ansı ıntıraslan ve arzuları severek ve iı
tıyerek feda edebilmek kabıliyeti oldu -
gunu soyledıkten sonra turk karakterini 
tebaruz ettınnekte ve türk milletinin. 
yUK!ieK kıyrnettckı kara'kterini, milli mu
cadele ve ınkılap devirlerınde oldugu ka
dar, Ataturk un olumunden sonra, uzerin
dc mcbusıuktan ba§ka hıç bir sıfat ve sa
lahıyctı bulurunıyan ismet lnonu'nu, mil
Jı şef tanımak ve onun muhterem varlı -
tını mılli birlik için mihrak yapmakla da 
gosterdıgını ilave etmektedir. 

Milli birlik 

S;ıdri Ertem, '"İşaretler" siıtununda. 

İnonü ıiniversitcde umumi ba&lıkla ne§ -
rettıt;ı yazıların uçıincusunde, bugun mil
li Şefın "milletler için en buyük kuve.t 
evlatları arasındaki birlik .kuvetidir." sö
zu etrafında bazı :mutalealar yüriltcrek 
tur.le vahdctıni tcbaruz ettir.en mısaller 

zikrcttıkten sonra, milli vahdet bizim e
sas karakterimizi teşkil etmekle beraber 
bunu daha ziyade takviye etmek vazife 
miz oldugunu yazmaktadır. 

SON POSTA 

Ceza cürümle mütenasip olmalı 

Burhan Cahid, bu yazısında, polisi ve 
adliyeyi ugraştıran doviz ve esrar ka_çak
,Çıhcı, eroin fabrikacıhğı cibi modern 
cıirumleriıı arttıgını ileri surerek bu ciı
rtimlcrin tekerrurune, cürme nazaran ce
zanın az olmasını, ibret vericı ve mucuir 
olmamasını ı;ebep gösteriyor. Devlet ma
lından 40 parasını zimmetine geı;iren 

memurun 5 yıl mnhküm olmaı;ına muka
bil, devlet hazinesine rahne açanların ce
zası gene hafif olducunu hatırlattıktan 
ı:;onra ciınimle ceza arasındaki aşikar nı .. 
bctsizlige nazarı dikkati cclbcdiyor. 

SON TELGRAF 
Millet idaresinin mürakabesi 

Etem hzet Benıce, bu başlıklı maka
lcsınde mılletin idaresi uzerınde millet 
murakabesini hakıki ve fili surette en 
başta Buytik Millet Meclisinin ve onu ta
kıbcn matbuatın partinın belediye ve vi
lliyet meclislerinin ifa etmekte oldukla
rını ve bu makalede Mıllet Meclisinin 
murakabesini mevzu haricinde bıraktığı
nı yazdıktan ve Milli Şefin turk milleti
nin istıkbali üzerinde "kendi kendisini 
idare" bakımından hazırladısı buyuk iç
timni ve sıyasi inkılabın ilk mesut başlan· 
gıcının bugunden memleket içinde ken
di!l'lni gostermege başlamış olducunu, 
matbuatın dün ile bucun arasındaki far
kın bugunun lehine oldu&u kadar matbu
at ve tefekkur hurıyetinın de lehine ol-
duğunu ilave ettikten sonra, tcvhitten son· 
ra biraz zayıflıyan parti murakabesınin 
Bıiyuk Kurultaydan sonra partı ıdarc he-
yetlerinın kendı &ahsiyetlerını bulmala
rı ile yeniden kuvetlenecegi umidini iz
har etmekte, vilayet ve beledıye meclis
lerıııin murakabe vazıfelerının tecssus 
etmesinin ise ancak kuvvei intıhabiyenin 
hakiki varlıcı ve mahalli parti teşekkül
lerinin faalıyet ve kuvet olçuleri ile te
essus edilebılecegini soylemektedir. 

HABER 
Çocuklarımızı harcamıyalım 

Suat Derviş, bu makalesinde, son giın
lerdc ~okaca atılan, uvey analarından da
yak yıyen çocuklara ait hfivadisleri ele 
a~r='k ?iyor ki: "medeni olduğumuzun en 
buyu.k ısb~tını biz cemiyetimizin en kıy
mctlı ve hımaycye en ziyade muhtaç ev-
l~dlan olan 5ocuklarımızı duşunducumıi;ı; 
gun vcreccğız. Yuvasında eziyet goren, 
anasının yanı~da bakılmıyan, yoksulluk 
yu~undcn evladlık verilen çocuk bakım 
evınc muhtaçtır. Çocuklarımızı biraz da
~a fazl_a ~uşunmeğe, onları himaye etme
ge, yctıştırmqıe, harcamamıya mecburuz. 

Medeni, insani ve mılli endiııemiz bunu 
icabettirir." 
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Madrid'de hükumet 
darb~si nasıl oldu? 

Madrit'tcn lntransigeant gazete.sine bildiriliyor: 1 
v enı te ekkul eden huku -
.a met heyetının hakıkı 

nıyetlerı dortıuncu koıorcıu 
kumandanı a!bay üypnano 
.tı-ı era tarafından buyu.K l>ır 
vuzuhl::ı tn&rıh eclı lmıııtır . .:e. -
b.ın baat altıtl;ı radyou.ı soı a
ı.ı.ı aıı.ıay ücınıştır kı: 

- Buguııdeıı ıtıbarcıı 1srıan
ya'nın lıır hükumeti "e bır mıs
yonu vardır: sulh. Fakat ada
let ve karde lık esaslarına ıs
tınat eden şerdlı bır sulh . .C:
ger se ımlz ttlıUJm yecek olur
sa İspanyanın ıstıkıaıını mu
dafaa ıçın olunceye kadar ye
rimızde kalacagız. 

B ugun eumhurıyetçı ls -
panya'da vatıım hadi -

seler cereyan etmıştır. Asken 
bır heyet ".Nc~rın hukumetı 
tarafından tcrkedılrruş' oıau -
gunu soyledıcı ıktıdarı eline 
almıştır. 

.Bu heyet ııunlardaıı murek -
keptır: 

Mcrkcı: on.lusu ltıımauuanı, 
halk ordu6u nıiıınessıJı aJbay 
Casndo; sabık meclis reısı sos
yalıst J ulıen .B estero; umumi 
iş bırJıgı rnumc.,sıllıı;ı Wen -
ceslao Carıllo, sol cıitnlıurıyet 
mumcssıll Mıtnel San Andres, 
ve nıılli ış bırlıgı mumcssılle
rinden An lrı:s Gon.zales Ma -
rın ve Eduardo Vall. 

Bu heyetın teşckkulundc en 
dıkkatc de er olan husu:.ıyet 
komlınıstlerın tamamen harıç
te bırakılmıli olma ıdır. 

B. Julıcn Bestcrıo nun bu 
gece Madrıd radyosıyle yap • 
mı& olduı;u beyanatı tekrara 
hacet yoktur. Bu hıtabc:.ınde 
B. Besteıro, askeri heyctın bu 
hareketını cumhur rı:ısinin is
tifası ve baııvekil Negrin'in 
kaııunsuz laalıyctıyle meşru 
~osteımıye çalışnıı!.itır. 

Ma<lrıd'de hala vazıyet ta
mamen hukukı nıahıyetteki bu 
dclıllerle ugraşılarnıyacak ka -
dar vahımdır. Mcv.ı:u bahi:. o -
lan bırlerını dıgerlerini kuvetc 
mliracaat surctıyle tasfıye et -
mıye satı an sayası temayuller
dir. 

Dun ak am, saat 11 e dognı, 
albay Cassado B. N egnn ıı 
nl tcşkıl ettıgı hukumet • 
maktan l&tinkfıt etmış, bu uU• 

kumetın nazırlarından bazıla -
rına kc11dı tarafına geçmelerini 
teklıf etmiıı; bur.!ar reddetmiş
ler ve ma<ldi kuvete malık ol -
rnrıdrkl.ırı ıçin huküınet merke
zinden ayrılmışlardır. 

B u gece saat 1 de, Mad
tid'de bulunan yabancı 

gazeteciler unutulmaz sahue -
lere ~ahıt olmulilardır; ıiU anda 
cumhurıyctçiler arasındaki va
zıyetin muglaklıgım yakından 
gormuf,jlerdir. 

Her znnıanki gibi saat 21 de 
umumi karargıiha gittıkleri za· 
rnan gazetecıler gece yansına 
kadar hilkUmetle temas imki -
nıru hulamamıııtardır. Buyük 
mıktarda ~abidenn gidıp gel -
dıklerinl gorUyorlardı; bınanın 
avlusunun motorlen 15liyen o
tomobıllerle dolu oldugunu 
farkcdıyorlardı. 
Sabahın saat ikisinde gazete

ciler B. Besteiro'nuıı radyo ile 
neıırcdilcıı nu tkuııu dinlemeye 
davet edllmlııler<lır. Sonra bız
:zat albay Cııssado'nun çalışma 
odasına ç.ıgnlmtfilar<lır. 

Albay oıılaı ıı vaziyeti izaha 
başlamıııtır. Kendisi gazeteci • 
lerın sordukları suallere cevap 
vererek Carthııı::cne'de demir
lı donanmanın isyanı hab•/. ini 
derhal tekzıp etmiştir. Bu do
nanma sadece komunist oldu -
gu ve ı:cnerııl Bcmal'in yerini 
gasbetmış oldu u ıçin albay 
Francisco Galan'a ita::ıttan is · 
tınkif etmi tı. 

Bu gorti me esnasında bir 
çok telefon muhavereleri alba
yın sozun ükesmı tıı. Gazete • 
ciler yalnız onun cevaplarını i
şitiyorlardı, fakat bu cevaplar 
o kadar ınlnldardı ki muhatap
larının sozlctinı tahmın etmek 
guç de~ildl. 

A lbay Cassado ile ilk gö. 
ruşen zat ı;cnel kurmay 

reisı general Manucl Matalana 

oıdu. liu zat Madrıd'.deki hu -
Kuınct cıart>csındeıı haberdar e
..ııımemışe bezıyordu. Albay 
L;a~sado ona uıı ÇOK ueıaıar 
01unıarı tekı arhımak mecl>urı -
yeumlc kaldı: 

- J:hz ısyan ettik ... Bıı: isyan 
etıık... Her ıhıınıale kar§ı ha· 
zuım. 

Sonra smı iç ı;ılcr bakanı B. 
l'auıma uomcı: e geluı. J\ll>ay 
Lassaoo ona da telcrruatıyıe 
vazıycu ızaıı ctıııck mecburı • 
yctıııdc knı<lı. 

- Mıueu tcmsıl eden bizız 
siı: degusınız ı ısız artık ıktıda: 
ra sanıp degılsınız. Sız olsa ol
~ aKlını şa ırmış u~ polıtıka • 
cısıııız. Ben butun soe;uk kan
ıuıgımı munaıazn cdıyorum ve 
sızı tanımıyorum! 

Her haıae o zaınan iç işler 
bakanı asayışı iade içın l\lıad
rıd e gelınck tehclıdıııac buıun
muş oıacnk ki albay Cassatlo o
na cııerJık ııurctte: 

- Hayır, <ledı, siz dosumııu
nıu, fakat buraya gelmenızi 
tavsıye etmem. lktıd,ır elımı.c
dcdir, onu butun şıddetıylc ic
ra edeccgı:.: ve Madrıd'dc gö -
runürseııız başınızı tehlikeye 
koymuş olursunuz. 
Nıhayet sıra ;ıdliyc bakam B. 

Gonzales I>ena'yn geldi. Huri -
yetçi tcmayullerı ,,lan bu ı:ata 
kar,ı albay çok nazık davran • 
dı, kendismı yenı hukumctın e
mırlcrını almak içın Madrid'e 
davet etti. B. Pena kabul etti. 

Ve pek manidar muhavere • 
lerle ınkıtaa ugrıy:ın goruşme 
devam etti. 
Sabahın saat dordiine <logru 

alban Cassado general Miaja 
ile bir telefon muhaveresinde 
bulundu ve kendıı;inc generalin 
Ma<lrid'c gelnıeııi askeri heyet
çe arzu c<lildigi bildirildi. Fa -
kat buraya general Manuel 
Matallana'yı (sabık genci kur
may reisı) gomlerirııenfa bıçak 
bıcağa gclirız 1 

Son dakıkadn eri heyetin 
"İspanya'da mudafaa milli kon
seyi" adı aldıgı ve etrafına bü
tiın hiısnuniyet sahibi adamlan 
topladrgı haber verildi. 

Silahlanma i~in 

ayrılan 

milyonlar 
Fransa, son milli müda -

faa büdcesindc, kara, deniz 

ve hava orduları için 39 
milyar 37 milyon 675.640 
frank para ayırdı. Buna ya. 
rım milyar daha ilave edil
di. 

İngiltere ise, Milletler 
Cemiycti'nin nisan 1938 -
nisan 1939 askeri yılhğına 

göre milli mli<lafasına 326 
milyon G ingiliz lira:;ı ayır~ 
mıştır. Fakat Londra'dan 
gelen haberlere bakılırsa 

İngiltere 1939 dan 1940 a 
kadar illi müdafaasına 
tahsis ettiği parayı yüz 
milyar franga sıkaracak • 
tır. 

Milletler Ccmiyeti'nin 
askeri yılhgında, birleşik 

Amerika devletlerinin mil· 
li müdafaaları için de ayır
dıkları paraların miktarına 

ait rakamlar görüyoruz. A
merika birleşk devletleri -
nin 1937 - 1938 büdcesi 1 
milyar 9 milyon 7 dolara 
yükselecektir. Resmi beya· 
nata bakılırsa bu muazzam 
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Almanya' nın iktisadi gü~lükleri 
Doktoı Gobbels Almanya'nın iktisıııli ~·azıyeti hakkında bir 

nutuk soyl mıştır. Gerçı k ndısı Lcıpzıg iuvarmda söz soyle
dıgi ıçın mevzu zamana ve mtıkanıı uygundu. Bununla beraucr, 
U\uncu l<ayh dcvıcı adamlarının, nutuklarında bu meselelere 
gH gıde daha buyuk bır mevhı ayırmakt.:ı oldukları muşabede 
edılmeye degeı bı.r kcyfryetıir. Bıu.at r ıib.rer, JO son kanun 
ta.rihli nutkunda bu rncsclclere chcmıyctli bır yer ayırmıştı. 

Almanya iktisadi guçluklıırını ınkıir dmek şöyle dursun 
bunlarr bılakıs haykrrmaktadrr. Bu gıiçluklcr nazi ~eileruu 
halkın boşuna gıtmıyccck tcdbulcr almak mecburıyetindc 
brrakmaktııdır. Onun ıçındir kı doktor Gbbbels'in ilk işi Al
manya nın başına gcç<'n rcıimh'r arasında yalnız nazi hükume
tınin bu halden mesulıyct Jııı:;scsı olmadığını tasrih etmek ol
muştur. 

Doktor Giibbcls şu temi işlemek lüzumunu hissediyor: AI
mauya ciddi iktisadi mt•sdt'lcr kıuşısıncla bulunuyorsa buııun 
sebebi Almanya'nın "v,ulıksız" millt·tlcr anısında yer alması
du ve Avrupa'nsrı ortasrnd.1 bulunan 80 milyon nıifuslu bir 
milletın "mi11etler listesindcıı tay edilmesine" imkan yoktur. 

Bu iddialar mitinginde soylenıJen nutukların havasına 
uygundur. Onun içindir ki bızzat doktor Gobbcls'in bunla.rı 
cıddıye aldığını sanmıyorum. Gcrçı, uçunci.ı Rayh"ın iktidar 
mevkiine geçişinde murefleh bır Almanya bulunduğunu kım
se ıddia edemez. Fiilırcr'dcn ontııkı hıikumetleriıı memleketı 
mıikemmelen ıdare etmış oldukla.rını kimse müdafaa edemez. 
Fakat, buna mukabil, bılhassa Almanya'da, herkes bilir ki be~ 
seneden kısa bir zamıın u:ındc nıı:zı rejimı memleketi kendı
sınden oncekılerın h:ırp de dnhı/ oldugu halde yarım asırda 
yaptıklarından fazla borca sokmuştur. Aynı şekilde, propa
ganda nazırı yalnız 1938 scnr.sındc on milyon nüfus ilhak et· 
miş ve topraklarını beşte bır nispetinde oiıyutmüş olan Alman
ya'yı "varlrksız" ve "mılletlcr listesinden adı silinmiş" bir 
millet olarak göstermekle biraz ilcrı gıdiyor ! .... Ve bu ifrat 
kendi aleyhine dönüyor. 

Hakikat bam başkadır. Hakikat .şudıır ki Almanya, servet 
kaynaklarına, kapalı iktisat siı;tcmİnt'. disiplinine rağmen çıl
gınca masrall:uda bulunmuştur: deva.~ıı bir silahlanmanın i
çine efsanevi ve tamamiylc semeH~siz servetler gömmıiştıir .... 
Hakikat şudur ki - aynı derc•ct•dc nssyona/ı'st olan - doktor 
Şaht şefini uçuruma doğru bu çılgınca yarrşrn tehlikelerine 
karşı ikaz etmişti. 

imdi Almanya'cla neler olmaktadır? Yüksek makamların 
doktor $aht'ın bati etmediği anlaşılmış gibi görünmektedir. 
Hatta tavsiyelerinden bazılarına hiç olmazsa prensip itibariy
le ıltib.alc edilmiş olduğu d:ı sanılıyor. 

Biri oııu daima amprızme dotru ilerlemeye sl'vkeden müf
rit, diğeri realiteleri hesaba katmasını tavsiye eden daha ihti
yath iki cereyan arasmda <:;ıınsoliyc Hı"tler tereddut etmekte
dir ... Belki makul '>esleri dinlemıye mey/C'decektirl Fakat, o 
zaman, partinin "cıınlr kuvctlerı""ni temsil etmiyen ananevi e
lemanlar iızerine dayanması icap atmiyecek midir? imdi alevı 
idame etmek için bu "canlı kuvetlcr"c ihtiyacı vardrr. Alman
ya'11m içinde caba/adılı dava buclur, Netice itibariyle bu al
man iktisadi güçliiklerinc hıikmC'df'n bir iç siyaset davasrdrr. 

Tabii bundan harici mcsul etmek daha kolaydrr .... Fakat 
hatta A.lmanya'da bile buna aldanan yoktu.r. 

Wldimir d'Ormesson Le Figaro 
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tahsisat da kafi görülmiye
rck daha çok arttırLlacak -
tır. 

Her ne kadar totaliter 
devletlerin milli müdafaa 
tahsisatları tespit edilme -
mişse de Almanya'nın, İn -
giltere ve Fransa'ya müsa
vi olmak için ne kadar ça
lıştığı malumdur. İtalyanın 
geçen sene bütçesinde mil
li müdafaa tahsisatı 6 mil
yar 363 milyon lireti geçi
yordu. Japonların da aske
ri tahsisatları bu rakamlanı 
yakındır. Diğer devletler 
de b~ durmuyor, alabil -
diklerine silahlanıyor. 
Şunu kabul etmek lazım· 

dır ki, bugün Avrupa mem
leketlerinde yalnız harp 
malzemesi imalatı için ya
pılan masraflar bütün bu 
memleketlerin yaptıklar 

ihracatın gelirinden fazla
dır. 

İnsanın, harp hazırlığı i
çin sarfedilmcktc olan ra· 
kamların azametini havsa
lası almaz. Ne olurdu, harp 

hazırlığı için bu kiinat öl
çülerinde kullanılan rakam 
lar, fa)'dalı, hayırlı. değer-
li ve insani işlere sarf edil
seydi 1 Böyde giderse silah. 
!anma için dökülen milyar
lar, dünyayr top patlama
dan daha evel harap ede
cc k. 

]ournal 

Siyasi bir ders 
Dün doktor Negrin ordulara 

kumanda cdeccgini bildiriyor 
ve bu suretle general Mıaja i
kinci derecede bir şef oluyor
du; bugun ismi işitilmemiş o • 
lan general Cassado doktor 
Negnn't yerinden kovmuştur ... 
İspanya'da hükmeden kimdir 
acaba 1 

Esasen bu vaziyet yeni de -
ğil<lir. Fakat B. Azana'nın isti
fa mektubunda verdiği dersten 
İı;tifade edilmemiş olduğ~ıu 
gösterir. Hatırlarsmız ki bu 
melttupta şu satırlar vardı: 
'Askeri hareketin mesul mü

duril olan baş kumandan, baş • 
vekilin önünde bana harbın 
cümhuriyet için artık önüne 
geçilmez surette kaybedilmiş 
oldugunu söylediği zaman, hiı· 
kiimet, bütün memlekete yeni 

~·===========================-======~ Biirosl1nda onu endişeyle bekliyen 
bir polis amirini buldu. Onu görün· 
ce Dick'in gözleri daha keskinleşti. 

- Ne oldu? Genter ne oldu? 
Polis amiri acı bir hap yutuyor

muş gibi yiıziınü buruşturdu: 

KURBAGA 

ve beyhude kurbanlar verdir • 
meyi önlemek için derhal sulh 
akdini tekJH ve tavsiye ettim. 
Miıspet olarak hiç bir şey elde 
edemedim." 

Mal{lubiyet faci:ısı bu itiraf· 
la aydınlanmaktadır. Askeri 
şef, vakıaların tam bir takdi -
riylc, barışmayı isterken, sivil 
şef, realiteye gözlerini kapıya
rak, kaybedılmiş bir dava olan 
kendı davasını mudafaada inat 
ediyordu. İkisi arasında gayri 
mesul yani aciz içinde kalan 
devlet reisi vardı. 

Bu suretle kızıl hiıkümet ha
talarının yuki.ı altında batmış • 
tır. Şupheı;iz, bu hükümet şim
di kaderi ileri surebilir. Çün -
kiı kader inııanlara kendi kaba
hatlerini ustiıne atmak imkanı
nı vermek için icat edilmiştır. 
Bumda hata aşikanlıı·. Meşru 
hıikiımetin 1936 temmuzunda, 
bı.itün kumanda vasıtalarını e
linde tutarken ve "askeri ha • 
.reket" henüz münferit bir kaç 
bulunurken elınde ne imkanlar 
bulundugu duşuııubıin. O za • 
garni"oııun isyanından ibaret 
man Madrid'deki zevat ne yap
mışlardır? 

Ve daha sonraları isyanın 
yag lekesi yayılırken bu aciz 
hıikiımet, netıceı;iz gayretler 
harcıyacak yerde, devlet şefi
ne aynı elde askeri ve sivil ik
tidarları cemetmesini teklif e • 
deı ek neden ortadan silinme • 
nıiştir? O zaman vaziyet değiş
miş olunlu. Bir tek şef büti.ın 
kuvetled ııynı hedef uğrunda 
toplayıııca her şey kurtarılabi
lirdi, çi.ınkü bnnkadm iki ya -
nında, duşman fakat aynı aske
ri terbıycyi almı~ ve her ikisi 
de vatanın selametini arzu e • 
den iki silah arkadaşı sivil 
harpta ialıp aelmenin asayişin 
iadesi demek olduı;unu anlıya
caklar ve sulh çok geçmeden 
teessus edecekti. 

Bunun yerine Madrid'dc, 
sorııa Valnnsıyn'da, nihayet 
Barselona'da uç seneye yakın 
bir ınuddt<' zarfında siyasetin 
askeri kotıiriımleştinligı ve as
kerın bitmez tukenmez istek -
!eriyle polıtıkacıyı bıktırdığı 
goruldu. Bu suretle harp kay-
bedildi. • 

Çiınku Fraııko'nun bütün 
muvaffakiyeti hukümet şefli • 
ğiyle ordu şelliı;i vazifelerini 
şahsında toplamı'i olmasından 
gelnıektedir. General Franko 
o La.mana kadar kendi safla· 
rında gonulhi sıfatiyle harbe • 
den bliiim paı tiled aynı teşck
kul içln<lc toplarken bir tek li
klrdcıı llh m almıştır: memle
kt"tİ kurtarmak. İspanya har -
bmda im adamın azmi bir çok
larının ihtilafları üzerine P· 
Jebe çalmıatır. 

••• 
Bu trajik hadiselerden çıkan 

ders harbm sevk ve idaresine 
ait olanıdır. Bu sevk ve idare 
munakaııa eden bir heyet değil, 
emreden hır şefe baglı olmalı· 
dır. 1918 haziranmtla, alman 
baş kumamfanlıgı kendi ittifak 
sisteminin snrsılclıgını, karşı · 
sındakl cephenin kuvetlcndiği
nl lıisııetlerek kurtarmak müm • 
kün olacaaıııı sandıgr sulha te· 
mayül ediyordu. Fakat siyasi 
maksatlar güden imparatorluk 
başvekili her geçen günün bu 
sulhu daha güzelle;itİ rece.ğini 
sanarak bekletiyordu. Hatası • 
nı anlo~:ı giın iş i3ten ge~ml§ 

bulunuyordu. 
Bu eler& sanıltlığı gibi boşa 

gitmiş deglldir, ve geçen sene 

11ansoliye Hitler'in, bazılannın 
orduya kari.il bir hukümet dar
besi sanmış oldukları reformu 
aynı elde sivil ve askeri iktida
rın birleştirilmesinden başka 

bir maksat gözetmiyordu. 
Kıııl ispanya hükümeti işte 

bu hakikati anlamamıştır. 

Le fournal 

te aza olabilmekte serbestir. 

Sulh sabır ister, 

tedbir ister! 
Sosyalıst mebuslar başvekil 

Daladıye'den "Avıupa nızaları
nı umumı hır nızama bağlıya -
cak" bir mılletleı arası koni e
rans toplamasını, herkesi bu. 
konie.ransa çagırmaı:;ını ıstedı -
/er. 

JJu fikir, olabildigıne bayağı 
büyi.ık barpteıı berı kaç kereJer 
tecrube edıldı; devlet reıslerı
nin bır masada toplanacakları -
nı i.imi tcden safdiller halJ 
mevcut/ Bu devlet reislerinın. 
masaya ke11dı memlckı•ıler111ırı 
haritalarını y;tparak sulhu kati 
,şekilde tak.11'rur ettıre~eklerı -
ne hala ınananları gene takdir 
edelim! 

Ne Amerıka, ne lngiltere ne 
de F.ransa: hıç bir şey ı:;tcmı
yor. Dıger devfotlt-ri davet e
dip te onlara bir şeyle.r sor -
maktan başka bır ış yapmıyor
lar. 

Bbylc bir cihan konferansı -
nın kuruldu1ıunu larzeddim. 
'L'abii Hitle.r, lrlusolını, Çeaı • 
be.rlayn Da/adiye ( belkı Sta • 
/in de) hatta isterseniz papa da, 
konfe.ransa top/ilnacakl.ır. Çok 
geçmeden haydi bir gurultü. 
Birisi; 

- Ben sömürge isterim! 
Diyecek. ötckı: 
- Beıı Korsika'yı, Tunus'u, 

Cibuti'yi ve Sıiveyş kanalını is
terim! 

Da/adiye dayanacak: 
- Verilecek bir karış top -

rak yok! 
Diye cevap verirken Çem -

berlayn araya girecek: 
- Jptidai maddeler uzerinde 

anlaşalım! 
Dıye teklif edecek. 
Nıhayet herkt·s kendi mem -

/ek.etine dönüp, mühimmat fab
rikalarma emır vı·.rcı:ck. 

Ciddi olalım. Sulh ne öyle 
bir çeyrek giınliık iştir, ne de 
bir konferans işi .. Sulh, sabır 
ister, tedbir ister, hatta o ka -
dar ileriye va.rıyor: çekingen -
lı'k ister. Sulhu öyle zorlanıağa, 
hırpalamağa gelmez, zira kırı
lıverir. 

lnteransigea.nt 

Brilanya'nın 

silahlanması 
Londra'dan bildiriliyor: 

Avrupa politikasının di -
namiğinde bir kaç hafta -
danberi sezilmekte olan 
durgunluk türlü türlü tef· 
sirlere vesile teşkil etmek
tedir. Bilhassa, Hitler'in, 
diplomasi hücumlarında 

Musolini'ye ne dereceye 
kadar güvenebileceğini e -
peyce kestiremediği keyfi -
yeti, ağızlarda en çok dola-

şan tefsirdir. 
Son haftalar içincle hü -

kümet namına söz söyli -
yenlerin, Britanya'nın si -
tahlanmasına temas ettikle· 
ri zaman, daima tedafüi bir 

maksatla hareket edildiği· 

ni göı:;tcrmeleri, Almanya'
dan gelen yankılardan 
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TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLU<'.'iU 

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

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

T.A. Q. 

Ankara 

PAZAR: 12.3.1939 
12.30 Program. 
12.35 Mİlllk (kiıc;ük orkestra • 

şef: Necip Aşkın) l - Kıinne
kc • Raksan suıtindeıı Blo 
Andante 2 - Kalman • Çarda~ 
prensesi operetinden potpu· 
ri. 

13.00 Memleket saat ayarı, a -
jarıs, meteoroloji haberlerı. 

13.15 Müzik (ki.ıçuk orkestra -
şef: Necip a~kın) 3 • Sorııe • 
Kaj evinde ışıklar va!ıı. 4 • 
Munkcl - Barbelc polka. S • 
Fries - Lejyaner asker vals. 
6 - Frick • Ren kıyılarında 
ben evimdeyim. Melodi. 7 • 
Trapp - Fuji - sanın etrnfın
da müzik şesleri • fantezi. 

13.50 Türk mıiziı;i çalanlar: 
Vecihe:, Ruşen Kam. Cevdet 
Kozan. Okuyan: Necmi Rıza 
1 - Osman bey • Nihavent 
peşrevi. 2 - Arif bey • Ben 
buyi vefa beklerikcn. 3 • Nu
ri Halil - Bir goncai terdir. 
4 - Arif bey - Saçlarına bag
lanalr. 5 - Arif bey - Şarap iç 
gülfeminde. 6 - Yusuf paşa -
Saıo semaisi. 

14.20 - 14.30 Müzik ( Neşeli 
plii.klar). 

17.30 Program, 
17.35 Müzik (pazar çayı), 
18.15 Konuşma (çocuk saati). 
18.45 Müzik (paı:ar çayı de • 
vamı). 

19.15 Türk müziği (fasıl heye
tı). Safiye Tokay ve Tahsin 
Karakuş'un iştirakiyle. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha • 

1 

berleri. 
20.ıs Tlirk müziği Çalanlar: 

1 

Refik Fersan, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyanlar: 
Semahat Ozdenses, Mahmut 
Karındaş. 1 - ........ - Peşrev. 
2 - Faiz Kapancı - Hiıı:am 
şarkı - Büklüm bükluııı. 3 • 
Arif bey. Kürdili §arkı - Dü
şer mi şanına. 4 - Civan usta 
Her kimde vardır aşk iptila
sı. 5 - .Refik Fersan - Bir ne
§e yarat. 6 - ....... - GJillzar 
§arkı - Gözlerimden gitmi • 
yor. 7 • ........ - Hüseyni ııarkı 
- Mehtap dalgm. !i - S, Pınar 
• Kürdili şarkt - Ellerine 
kimler yaktı kınayı. 9 • Ra • 
lam - Kürdili şarkı • Deme· 
dim ona hiç kimsin. 10 - ....... , 
- Sa:< semaisi. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Neşeli plaklar • R. 
~ı.ıo Müzik (.t<ıy.ısetı \:U1tuıur 

bandosu - şef: İhsan Kiınçer) 
1 - Brun - küçiık geçit resmi 
(marş. Z - Pares • Menuet -
Gaprice. 3 - Bcethoven • Eg
mont (Üvertür). 4 - Louis 
Aubert - kısa silit: a) Menu
d. b) Ninni. c) Bale miiıiği. 
5 - Rim.sky - Korsakow ·An-

memnun kalınmadığına bir 
delildir. 

Noye Zilrhcr Saytung 

Cihan konferansı sulha 

hizmet edebilir mi ! 
Bir cihan konferansı ku

rulsun! diye bağırıp çağı

ranlar, zannediyorlar ki 
dünya milletleri bir araya 
toplanırsa harbin önüne ge 

çilecek. Maalesef böyle bir 
şeyin imkanı yoktur, çün
kü tecrübe ile sabit s~ılhu 
korumak için insanları bir 
arya toplamak değil, onlan 

tar (senfonik parça). 3. üncü 
kısım. 
22.00.Anadolu ajansı (spor 
servbi). 

22.10 Muzik (cazbant - Pl). 
22.45 - 23 So najans haberleri 

ve yarrnki program. 

Avru-pa 

OPERA VE OPERETLER : 
H.5 Laypzig - 15 Floransa • 
Z0.10 Münih - 21.15 Sottens -
2l.45 Leyi. 

ORKESTHA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER : 8.10 FrankiuTt - 8.15 
Kolonya - 9 Bedin - 9.30 
Stokholm - 10 Berlin - 10.15 
Ştutgart - 10.30 Frankfurt, 
Prag - 12 Beromunstcr - 14 
Viyana - 14.5 Berlin - 14.50 
Hamburg - 16 Kolonya, Ştut· 
gart - 17 Roma - 19.30 Ko
lonya, Stokholm - 20.10 Al· 
nıan istasyonları - 21.10 
Prag, Ştatgart - 21.30 Faris 
• 22.5 Londotı-Recyonal - 24 
Brüksel, Ştutgart. 

ODA MUSlKlSl :8Laypıig-
8.50 .Franlclurt - 9 Breomü· 
nster - 10 Viyana - 14.30 
Ştutgart • 15.50 Stokholm -
18.20 Droytviç • 18.~0 Kolon
ya, Paris P. T. T. - 18.45 
Haınburg - 19.35 London· 
Reeyonal - 20 Brüksel - 21 
Mılano. 

SOLO KONSERLERİ : 9.30 
Breslav, Mü.ııilı - 9.45 Ştut
gart - 10.30 Berlin - 11 Ham
burg - 14.30 Frankfurt - 14.50 
M unib - 15.45 Ştutgart - 16..50 
Varşova • 17 Mante Ccneri -
18 Laypıig - 18.45 Breslav • 
21.15 Mante CenerL 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.) : 6 Hamburg - 9 Ştutgart 
- 10.30 Keza - 10.45 Bertin -
16 Viyana • 18.30 Frankfurt, 
Laypzig • 19 Mönih • 21.15 
Hamburg. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR : 8 Bertin· 8.30 La
ypı:ig - 9.30 Kolonya • 10 
Franldurt - 14 Breı;lav-17 .30 
Koni~gberg - 18 Berlin-19.45 
Beromiınster. 

HAFİF MÜZİK : 8. 35 H:ım
burg - 9.45 Laypzig - 10 Brcs 
lav • 12.30 Var§Ova - 14 Ko· 
lonya. 19.50 Droytviç - 22.30 
l' rankfurt, Kolanya, Viyana 
- 24 Kı.nisgberg. 

HALK MUS1K1sı : 8.10 Bres 
lav - 20.30 Prag - 22 Buda· 
peşte (sigan orkestrası.) 

DANS MÜZ1Gl : 19.20 Ber
lin - 22.35 Prag - 23 Bu-Oa
pe:;ite, Floransa, Mılano. Ro
ma • 23.10 Brüksel • 24 Tu
luz, Paris-P. T. T., Lüksem· 
burg. 

ALLO ALLO ! 
Holanda'nrn meşhur "PHt. 
LİPS PCJ'" Radyo istasyo
nu Marttn 14 uncu 'tliUı ast.. 
~cuuı ;:."""• ,J.,.)V • zz aras • 
da ve 31.28 metre kısa dal. 
galar üzerinde "TURK 
GECESİ.. namiyle verece ~ 
ği üçüncü türk musiki kon. 
serini dinlemeğe davet ey • 
ler. 

birbiriı~den aymnak lazım
dır. 

Yalnız demek istemiyo
ruz ki bir cihan konferan

sı toplamak hatadın bizim 

demek istediğimiz. Eğer 
böyle bir konferans topla-

nacak olursa karından çok 
zararı olacaktır. Hele fran
sa, hiç bir .şey kazanmadığı 
gibi, daha kaybedecek te ... 

Bugliııkü gidişata bakar
sak, işleri düzeltmek için 
en iyi çare, tedbirli, akıllı 
ve gizli bir diplomasi kul
lanmaktır. Yoksa, Cenevre 
modasında temaşalık bir 
münakaşa a911a değ-il. 

Excelsior 

fında dolaşma kolay bir iş değildi: 
bütün gün durmadan yağan yağmur 
sürülmüş tarlaları bataklık haline 
getirmişti. Bu hat adamın sabırları
nı setin bir tecrübeden geçiriyordu. DAMGA~ 

~=============- 3 - ==11 

sevgının hatırı için can sıkıcı oldu
ıına emin olduğum Philo ile tanış· 

maga bile hazırım ... Fakat bunun ye 
rine: 

Philo'nun arkadaşısınrz değil 
mi? Neye onu böyle çağırryorsunuz, 
dıye sorclu? Rey: 

Yazan: Edgar W ALLACE 
led~. Bir gün Mösyö Maitlands'm 
t~kıp_ edildiğini görmek isterdi.m, 
şımdıyc kadar tesadüf ettiğim adam
ların en şüphelisi.. 

Mosyö J ohnson şakayr hoş bulmuş 
olacıık ki gülrncge başladı: 

- Ellerimin arasından kactılar, 

dedi. Kurbağa otomobille geldi, onu 
o sırada hiç beklemiyordum. Genter 
arabanın içine atladı ve ne olduğunu 
anlamama vakit kalmadan kayboldu
lar. Gerçi endişeli değilim, Genter'· 
in rovelveri var, sonra da zorlu ba
bayiğittir doğrusu 1 

- Evet, fakat yedi senedir yakala
dığımız mücrimlerin yar-ısının bilek 
}erinde dövme bir kurbağa resmi 
var. Belki bu da tamamen bir taklit 
zihniyetiyle yapılmıştır. Zaten aşa

ğı tabakadan bütün haydutlarda bu 
nevi dövmeler vardrr. Fakat yedi se
nedenberi bir seri halinde ağır cina
yetlere şahit olduk. Evela Amerika 
sefarcthancsinin memurlarından bi -
rinin IIayd Park'ta hançerlenmesi ... 
Sonra Notherm Trading Compagny 
reisinin Park haur'tle arabasından 
1:1karken öldürülmesi... Ve nihay-0t 
Mersey Rubber mağazalarını tama
men yok eden ve kauçuk zayiatının 

dört milyon Sterlin'e baliğ olduğu 

kasdi yangın ... Bunun için en aşağı 
bir düzüne kundakçı lazrmdı. Altı 

depodan her birinde iki ayrı yerden 
ateş verilmişti. lşte azizim, bu, kur
bağaların işidir. Bileklerinde kurba
ğa dövmesi olan iki kişi yakaladık. 
Birisi kendisine tevdi edilen ışın 
yapılmasının emredimiş olduğunu 
söylemişti. Ertesi günü bütün söy
Jetliklerini iınkar'etti. Hayatımda bu 
kadar korkmuş bir adam görmemi§· 
tim. Mamafi hak veriyorum. Şayet 
kurbağa üzerinde anlatrlan şeylerin 

yarısı doğruysa bu itirafrn ona çok 
pahalıya mal olacağı aşikardı. lşte 
Mösyö Gordon, bunun gibi size da
ha bir sürü vaka anlatabilirim. Gen
ter iki senedenheri izl~ri üzerinde. 
Bütün memleketi yayan dolaştı, çit-

terin altında yatarak, bir sürü alçak 
la beraber onların iş1erine ortak ola
rak, hat ti çalarak çalıştr, nihayet 
bana bir gün kurbağa çetesiyle ta
nıştığını ve yakında içlerine girece
ğini yazdığı zaman onları artık ya· 
kalıyacağımı sanmıştım. Londra'ya 
gelişindenberi Genter'i takip ettir
dim. Bu sabal1ki muvaffakiyetsiz
lik beni hasta ediyor. 

Dick bürosunun gözünü çekti, ve 
ıızun bir portföy çıkararak açtı. Bu· 
rada bir sürU insan bileklerinin fo
toğrafisi vardı. Bunları dikkatle, 
sanki ilk defa görüyormuş gibi, tet
kik etti. Sonra portföyü kapadı ve 
yerine koydu. Bir an parmaklarım 
yazı masasının kenarında trampet 
çalar gibi oynattı. Kaşlarını çatarak, 
düşünceye daldı: 

Adamlardan biri uzun boylu, traş
sız. ve fakir kılıklıydı; çenesine ka· 
dar kahve rengi bir pardösüye sarıl
mıjlr, şaı>kası ıslanmış ve şeklini 

kaybetmişti. Arkadaşı sağlam yapılı, 

geniş omuzlu ve vasattan uzun old~ı
gu halde, onun yanmda küçük duTu· 
yordu. 

Çamurlu yolda, bir kelime konuş
maksızın ilerliyorlardı. Adamlar
dan kısası iki defa durdu; takip edil 
mekten çekiniyormuş gibi arkaya bak
tı ve birden arkadaşını kolundan çe
kerek yolun kenarındaki çalılıkların 
arkasına gizlendi: bir otomobil, et
rafa çamurlar saçarak ve homurdana
rak geçiyordu. 

- Çünkü o ihtiyar bir filozoftur, 
ismi Philippe'dir, diye cevap verdi. 
H rke-s Philo'yu sever. o herkesle 
cabucak dost olan kimselerdendir. 

Bu sırada asansörün kapıs: ac•ldı 
ve birısi dışarıya çıktı. Dick Gor· 
don.bu olgun yaşlı, sacları dökül
muş, şen yü.t.lu adamın demin bah
settikleri adam olduğunu tahmin et
ti. Adanı memurlardan birine bir yı-
17 n evrak uzattı ve yanlarına doğru 
b 

ilerledi; Rey: 

- Mö yö Gordon, diye takdim etti. 
dostum Philippe Johnson 1 
Phılo kendisine uzanan eli hara· 

retle sıktı. Bu etraf mda samimi, :.ı· 
cak bir muhıt yaratan bir adamdı, ve 
Dick bu candan dostluğun tesiri al· 
tmcla kaldı. 

- Rey bana sizin Cinai Takibat 
Scrvisi"nden Gordon oldugunuzu sö;y 

F.akat. artık sizden ayrılmalı-
yım. dıye ıl.ıve etti, bugün gen . 

. l . k C Si• 
nır erı pe bozuk, kurbağalar peşi-
ni bırakmıyorlar galiba! 

Philippe J ohnson neşeyle başını sal. 
ladı ve asansöre girip kayboldu. 

Dick Gordon Rey Bennett'in yü
zünü eskisinden daha kırmızı ve l>a· 
kışla11ının daha sıkıntılı bir hal al
mış olduğuna yemin edebilirdi. Yok
sa ona mı öyle geliyordu. 

- Vadinizi tutmakla çok büyük 
nezaket gösterdiniz, mösyö Gordon, 
kız k;ıı deşimle ben, sizinle beraber 
biı gi.in yemek yersek cidden mem· 
ıuın olunız. O. sık sık şehre iniyor. 

Birbirlerinden biraz acele ve şa§· 
kın ayrıldılar. 

Dick düşünceli bir halde sokağa 
çıktı. Bir şeyden emindi: genç adam 
kurbağalar hakkında yapılan şaka· 
dan sıkılmıştı. 

Dick karşısındaki adama uzun u
zun baktı ve sonra: 

- Otomobille geleceğini tahmin 
etmeniz lfizımdı. dedi. Sonra, Gen
ter'in verdiği haberin doğru çıkıp 
çıkmadığını, hakikaten kurbağanın 
izi üzerinde olup olmadığını tahkik 
etmiş olmanız lazımdı. Neyse 1 Otu
run Welling Dale ! 

Kır saçlı adam itaat etti: 
- Kendimi mazur göstermeğe ça

lı.şınıyacagım, dedi. Fakat itiraf ede
rım ki kurbağalar beni korkutmaya 
başlıyorlar. l lalbuki bir zamanlar 
oııları ciclcliye lıi.le almıyordum. 

Dick pürosunun ucunu ısıra
rak: 

- Kim bilir? Belki 0 zamanlar on
ları ciddi telakki etmemekte daha i
sabet etmişizdir. Belki de bu.zarar
sız, gizli bir cemiyetlerden biridir. 
Herkes esrarengiz işaretleri, parola
ları, alfiınetleri olan bir gizli cemiye-

- Kurbağa, her zaman sol bilek 
üzerinde biraz yana doğru eğilmiş 
tarzda döğülmüştü ve her resmin 
altında ufak bir leke vardı l Bunu 
oldukça garip bulmuyor musunuz? 
dedi. 

Fakat pek derin görüşlü olmıyan 

müfettiş buna hiç de şaşmadı. 

111. Kısım 

Kurbağa 
Morlcy köyünde dolaşan iki adam 

bilyük şoseye çıktıkları vakit hava 
kararmıya başlamıştı. Morlcy etra-

Bir müddet daha yürüdüler~ son· 
ra şoseyi terkettiler, bir tarlayı geç
tiler, ve ii:ı:eı inde bir keçi yolunun 
bulunduğu karanlrk bir araziye var· 
dıljir. 

Kısa boylusu: 

- Biraz sonra oradayız, diye söy
lendi. Diğeri bir homurtuyla cevap 
verdi. Fakat göninüşte lakayt dur
masına ra,ğmen, bu ıkinci adamın kes 
kin gözleri bulundukları yeri en u
fak teferruatına kadar gözden ka
çırmıyordu. Uzakta. zahire ambarı 

(Sonu var) 
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Ne kadarı işe yarar? 
.. Her türlü yemeğin terkibini iyice ı gıdanın ite yarıyacakları nispetler, 

bılıyoruz. Şu kadar albümin, bu ka_ onların etlerden veya sebzelerden 
dar katıbonlu i·drat, bu kadar da yağ. geldiğine göre baıka batkadır. 
Buna göre o yemeğin kaç kalori ve- Bu itin en büyük hocaların-dan o
receğini de hesap etmek kolay: a~a- lan Atvater'in uzun tecrübelerden 
ğı yukarı bir gram albümin 4 kalori, M>nra, çıkardığı neticelere göre yedi
bir gram karbonlu idrat gene 4, bir ğimiz yemeklerin iıe yarıyacak nis.. 
gram yağ da 8 kalori verir. petleri §Unlardır: 

Bir adamın çalı§tığma veya rahat Etlerle, yumurtadan ve sütten ge-
oturduğuna göre kendisine bir gÜn- len albümin yüzde 97, yağ 95, kar
de kaç kalori lazım olduğu hakkında bonlu idrat 98. 
epeyce fikir ihtilafı varsa da, biz, Ekmeklerden gelen alb. yüzde 
hafif ve masa baıın-da bir İ§ gören a. 85, yağ 90, ıeker ve benzerleri 98. 
dama günde 2200 kalori lüzwnlu ol- Taneli sebzelerden gelen alb. 78, 
duğunu kabul edelim. O halde bu za- yağ 90, ıeker ve benzerleri 95. 
te, mesela, §U yemekleri veririz: y emitlerden gelen alb. 85, yağ 90, 

Sabah kahvaltısında 225 gram §eker ve benzerleri 90. 
süt içinde 1 O gram kakao ve 25 gram Vasati hesapla : 
§eker, 40 gram ekmek ve 13 gram Yalnız et, yumurta ve süt yiyenle. 
tereyağı. rin buldukları alb. 97, yağ 95, teker 

Öğle yemeğinde 125 gram balık, 
20 gram yağla 180 gram pirinçten 
pilav, 50 gram peynir yahut yoğurt, 
50 gram krema, 60 gram da ekmek. 

Ak§am yemeğinde 55 gram etten 
külbastı, 22 gram sucuk, 80 gram 
patates kızartması, 37 gram peynir, 
300 gram taze yemi§, 80 gram ek
mek. 

Bunların hepsi tamam tamam 
2200 kalori verecek diye, biliriz. 
Farzedelim ki bunları yiyecek olan 
zatın midesiyle barsaklarında hiç 
bir bozukluk bulunmasın da yedik -
}erinin hepsini azami derecede hazın 
etsin .•• 

Fakat bu yemeklerin hepsi acaba 
tam hazmedilip de barsaklardan 
içeri girecek, kana karışarak o zatın 
İ§ine yarıyacak mı? İ§te burası pek 
§Üpheli. 

Bir İnsanın midesi ve barsakları 
ne kadar yolunda çalı§sa gene ye
diklerinin hepsini hazmetmesine im. 
kan yoktur. Kalori verecek üç türlü 

98. 
Yalnız sebze yiyenlerin buldukla 

rı alb. 85, yağ 90, teker 97. 
Hem et, hem sebze yiyenlerin bul

dukları alb. 92, yağ 95, ıeker 97. 
Demek ki yediğimiz yemeklerden 

en iyi hazmedilenler ve iıimize yarı
yacak maddeleri en ziyade temin e_ 
decek olanlar etler, balıklar ve sütle 
ywnurtadır. Kuru fasulye ile merci
mek, yalnız kalori hesaplarına göre, 
etlerin yerini tutamazlar. Sadece bu 
bakımdan aralarında yüzde 20 dere
cesinde fark vardır. 

Bunlar, hazım müddetini hiç he_ 
saba katmadan, yalnız hazmın neti
cesine göre çrkarılan neticeler. Hal
buki etlerle sütün ve yumurtanın ha_ 
znn müd·detleri nebatattan gelen ye
meklerin hazım müddctlerinden hay 
lice kısadır. Nebatattan gelen ye_ 
mekler hem haznn cihazını daha faz 
la yorarlar, hem daha az nispette işe 
yararlar. G. A. 

Tayyare piyangosunda 
kazanan numaralar 

tetanbul, 11 (Telefonla) - Türk 

ltl>~lfık"'iili~r~Jtl~sı1hlfJiÜJluff:: 
riylc sekildi. On beş bin lirayı 8531 
numaralı bilet aldı. Sonu 31 ile biten 
bütün numaralar ikişer lira amorti 
alacaklardır. 2000 lirayı 20313 numa
rah bilet kazanmıştır. 

1000 lira lwzcmanlcır : 
34255 37264 

500 lira lwzmumlar: 
18752 3122 38406 31685 15614 18920 
14622 6791 12307 19297 

200 lira kll::ı<ıntınlar: 
6540 32646 5161 22707 23480 35299 

22419 8897 7762 23066 26515 3548 
14438 687 19288 20 2251 11289 
19198 25269 332 14931 27191 28863 
18938 19938 7650 33840 37161 

100 lira k<1zammfor: 
13127 28055 32686 28983 20143 26366 

620 13285 23580 171413778 12271 
29224 6897 30426 2289 31977 33343 
7227 26215 19919 34393 24531 31420 
296 25734 1598 14334 20737 23757 

34448 4254 26129 25362 22035 33198 
21958 24129 31288 1255 4263 

)0 lira kazmuınlcır: 
13857 18292 17204 1166 16738 295 
30273 9004 1150 31050 21682 29898 
15433 4121 280 30119 33433 22790 
39383 12 4786 7975 30143 22166 
20322 21943 17684 38189 2814 32820 
22247 35906 16376 23754 1141 23960 
9983 38134 31895 34988 27043 11286 
3264 2566 6375 23340 38571 24971 
7160 12487 27018 10133 12098 39883 

30 lira kazananlar 
~:.e ~ ...... ~~.,~ ........... ·-- ... ;m.-.... 

35786 28200 26216 2113 36498 5261 
16407 8106 21056 29737 34022 17145 
4713 25854 34652 38375 34153 19066 

35306 11759 32380 1233 2203 7400 
17129 9793 37479 39310 36083 4939 
5336 2784 14398 10595 378 24005 
4135 29751 17720 9815 34038 38979 

29083 22615 28216 10295 18934 14845 
35591 25333 7802 28745 23070 10703 
9521 18658 29943 14480 2472 6998 
6947 21257 33006 19754 12956 35613 

22294 14163 36980 24054 21464 30392 
5843 31818 13047 24585 15947 25200 

35567 19307 33070 2923 25626 33645 
27728 15333 38208 17993 7945 25020 
31484 31087 4181 16947 4702 30619 
38732 27069 32962 24759 35125 4888 
23284 21619 14573 9927 6308 28485 
6790 26916 17507 10499 13379 

Çanakkale'de memnu mmtaka 
Çanakkale müstahkem mevkii için

de bulunan Nara ve Umurbey'de as
keri tesislerin bulunduğu sahaların 

birinci memnu mıntaka olarak ilanı 

İcra Vekilleri Heyetince kabul edil
miştir. 

Amman' da 
karışıkhk 

Amman, 11 a.a. - (Ürdün) Filistin 
hadiseleriyle alakadar olarak burada 

36100 13983 17170 16912 29080 38122 
39275 4131 26536 2379 22893 32509 
23666 30450 15363 21358 15093 15828 
37889 8853 6954 29818 22818 9699 
16409 39998 20999 26224 22325 23429 
31102 14043 14343 22478 36521 13676 
1~520 4214 23190 12106 304 30217 
14127 9988 18552 17343 24833 6414 
17219 2847 36122 17796 2553 27988 
10205 16764 2721 38887 39998 20999 
31227 28141 24250 12129 29297 22707 
3247410619 32707 21990 25367 7785 
10509 23787 20666 13431 37098 4490 
27574 12285. 

ı karışıklıklar çıkmaktadır. Çünkü Fi • 
!istin asileri Ürdün'de dolaşarak şa
kavet yapmaktadırlar. Şakiler hıris _ 
tiyan Arjan köyünü yağma etmişler · 
dir. Hükümet şakilerin sıgındığı şi

mal dağlarını çevirmiye karar vere · 
cektir. Şakavettcn bizar olan bir çok 
aşiretler temizleme teşebbüsüne mü · 
zaharct etmektedir. Hükümet, halkı 

memurlara yardım etmiyc davet eyle -
miştir 

Bütün Ankara halkı hazırlanınız 
Mevsimin en büyük filmi 

A Ş K ve M A C E R A 
Baş rollerde: EDEWlGE FENlLLER - MONA GOY A -
JEAN MURAT ile çevrilen yaşanmıt AŞK ve 1HT1RAS 

filmi şerefine 

ULUS Sinemasında 
yarın akşam verilecek G A L A müsameresiyle hatlıyacak 

Yeni Telefon No: 2193 

ULUS -5-

[""'''i'~·~·~ .. ·~·~·~·~·~·~·~·~·~···~·~·~·~··~·ı·~·~·~·~··i·~ 
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Ankara'daki nüfus ve ev 
sayısı nisbetlerinin Türkiye 
ölçüsüne gelebilmesi için 

11 sene lazım ! Ankara'nın ınesken meselesine ait bugiın son ve tamam
layıcı rakamları veriyoruz: e;:er Ankara'nın nüfusunun bir f 
tek artmadığını kabul etsek, bugün nufusla ev sayısı ara- ! 
sındaki nispetin Türkiye vasatisine inmesi için on bir sene • 

11 Gün İcin ·
Gençler ve mürebbileri 

"'!niv~rsitclılcrimizin çalışkanlığı be
nım ıçm çok kıymctlı bır hassıdır. Ho
calardan ve talebelerden bilhassa rica 
ettığım nokta da budur." 

"6, 111. l!JJ!J : 1. lnönü" 

- Biribirin·den ayrı veya biribiri 
nin aksi olan üç türlü terbiye alırız; 
babalarımızdan. aldığımız terbiye 
muallimlerimizden aldığnnız terbi~ 
ye, cemiyetten aldığımız terbiye. 

Ancak bir hakikati, ve fakat ebe.. 
riya unutulan bir hakikati ifade e
den bu &Özler "kanunların ruhu 

h 
. . •• 

mu arrırı Monteı;kiyö'nündür. Ve 

... Fakat Ankara nüfusunun 
hiç artmaması şartiyle 

1 
lazımdır ve bugün 17.372 olan ev sayısının 26.000 ne çık- ! 
ması icap etmektedir. ! 

Halledilmesi lazım gelen meseleler arasında bilhassa i 
şunlar göze çarpıyor: arsa fiyatları, malzeme ve i~ı;:i fiyat- i 

l 
tarı, standard tipler, ucuz kredi,_. 

1
. 

Ve bütün bunların ardında Devlet'in kudretli hüviyeti 
(Örülmektedir. 

............ 1 ..... ,' ............................................................ ı 

filvaki bizi babalarımız terbiye e
der, muallimleri~z terbiye eder, ce. 
miyet terbiye eder. Terbiyemiz·de 
bunlardan hangisinin daha büyÜk 
bir hiasesi val'dır? Bu, Nasreddin ho
canın: "Dünyanın merkezi mi? 11-
te l,, demesi gibi bir feY olur. Lakin 
ideal ve idealist terbiyeyi yalnız a~ 
le ve mualHm verebilir. Ailenin ve 
muallimin elinde kati feklini a.lmıı 
olan genç, cemiyete intikal ettiği za
man, artık kolay kolay eğilip bükü -
lemiyen bir phr.iyet sahibidiT. Hal_ 
buki o, cemiyetin icapları dikkatte 
tutularak hayata hazmlanmıı bulun
mak da lazımdır. 

D ün.kü yazımızda, Ankara'da 
bılhassa kiracı vaziyetinde 

bulunan memurların aldıkları pa
raya ve buna mukabil ödedikleri 
mesken kirasını tahlil etmiştik. 
Bugün, Ankara'da ev darlığının 
ası] hüviyetini tebarüz ettirecek 
olan bu tetkiklerimizc devam edi
yoruz. 

Ankara'da - derecesini ve al
dıkları maaşları da dün verdiği
miz - umumi müvazeneden maaş 
alan 4.406 memurdan başka, bir de, 

-Ankara vilayeti maaşlı memurları 
vardır. Bunların sayısı 1.899 dur. 
Barem dereceleri şu şekilde taksi
me uğramaktadır.: asli maaşı 150 
lira olan birinci dereceden bir, 125 
lira olan ikinci dereceden bir, 100 
liralık 3, 90 liralık 26, 80 liralık 

16, 70 liralık 42, 55 liralık 74; 45 
liralık 68; 40 liralık 95; 35 liralık 
122; 30 liralık 201; 25 liralık 261; 
22 liralık 41: 20 liralık 636; 17.5 
liralık 62; 16 liralık 69; 14 liralık 
86 ; 12 liralık 18; 19 liralık 77 me
mur. 

Görüyorsunuz ki, Ankara vilye
tinden maaşlr olarak para alan 
1.899 memurdan en büyük ekseri
yeti tutan 30 lira ile 20 lira arasın
da maaş alan memurlardır. 

Ücretliler de - Belki biraz 
farkla - maaşlılar gibidir: Anka
rada bulunan üç bin küsür ücretli 
memurdan 300 liradan fazla para 
alanlar 400 zü geçmiyor. Geride, 
ı.. ...... ı."- .... __.. ... ,.1 .... :.,..La ı.---..r----....a..__ 
aeaelerde çahpnlar kalıyor. Bun-
ları da ücretliler arasında mütalea 
edebiliriz. 

A
rtık bugünkü yazımızda, bil

.hassa Ankara isin baş mev
zu olarak karşınıza sıkan mesken 
darlığı işi üzerinde beliren ihti
yaçları sıralıyabiliriz: Ankara hal
kının büyük kısmı yerli olmıyan, 
sonradan gelip yerleşen veya me
muriyet gibi devlet hizmetleri do
layısiyle burada bulunan bir züm
redir. Eğer bugünkü Ankara nü
fusu, hiç fazlalaşmasa bile, mes
ken darlığının ortadan kalkması, 
dolayısiyle kiraların normal had
de inmesi için asgari beş bin eve 
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç yalnız 
hesabi bakımdan değildir. Bir ta
rafı asfalt caddelerle çevrilen, mo
dern yapılı mahallelerin biraz ö
tesinde ahşap ve harap manzaralı 
şark evlerinden kurtulmak için la
zımdır. Eğer bugün Ankara evle
rinden yüzde yetmiş beşinde e
lektrik, havagazı, su yoksa, bu
günkü zaman evlerinin bu üç te
melinin güç, zor ve pahalı elde e
dilmesinde olduğu kadar, susuz, 
elektriksiz ve havagazsız evin da
ha uzun seneler bütün bu eksik
liklerne rağmen aranıp istenme
sinde aramalıdır. 

Yeni inşalar ihtiyaca yeter had
di bulduğu zaman, artık içinde o

tururken yadırgamak ahlakı yerleş
miye başlamış olan konforsuz ev, 
kc:ndi kendisini ya tamamlatmayı 

veya yerini yenisine bırakmaya 

mecbur olacaktır. Bu da meselemi
zin, yeni Ankara'nm bütün türk 
milletinde yaratmak davasında ol
dugu iyi, rahat ve medeni vasıtalı 
yaşama telakkisinin dayançlarrn
dan biridir. 

Eğer Ankaradaki inşa bugün
kü seyrini takip ederse; An

kara'daki bu nüfus artışı da bu
günkü göz karartan hızlanışında 
devam ederse; 

Başşehirdeki mesken darlığı 

gün geçtikçe artacaktır. 
Rakamlar bunu isbat ediyor. son 

sekiz senede, 931 den 938 ze kadar 
olan müddet içinde, her sene ya
pılan yeni ev apartmanların sene
lik vasatisi 100 idi. Ankara'da 7.40 
nüfusa bir ev isabet ettiğine göre 
her sene Ankara'da yeni yapılan 

inşa - bu 180 binamın asgari dört
te üçü apartman ve her apartman
da vasati beş daire olduğu kabul 

Yazan: 

Cemal KUTAY 
edilirse - Ankara'da his mesken 
darhğ olmasa bile her sene, asga
ri beş bin kişinin kendisine yeni 
mesken araması lazımgelecektir : 
çünkü iki nüfus hesabı arasındaki 
farka ve 935 den sonraki artışa 

göre Ankara'nın senede vasati nü
fus artışı on bindir. Çok geniş ve 
nikbin bir hesapla her sene beş bin 
kişi için ev yapıldığı kabul edilir
se gene bir o kadarı açıkta kalıyor 1 

Ka,ldı ki, bugün Ankara şehrin
de, ev sayısının Türkiye vasatisi 
olan seviyeye düşmesi için daha 
8628 ev lazımdır. Ve bugünkü ye
kfm olan 17372 26000 e çıkmalı

dır. Çü:ıkü Türkiye vasatisi da
ha önceki yazılarımızda viHiyetle
re göre rakamlarını verdiğimiz ü
zere 4.92 Ankara şehrinde ise 7.40 
dır. 

Ankara'nın Türkiye ölçüsün
de ev bolluğuna kavuşması keyfi
yeti, eğer bugün olduğu gibi hu
susi inşanın eline bırakacak olur
sak - apartmanları daire sayıla -
riyle beraber mütalea etmek şar
tiyle - senede vasati 800 mesken 
yapıldığına göre on bir sene bek
lemek lazımdır. Bu on bir senede, 
nüfusun tek bir sayı artmaması 

urtiY.le ... 

A nkara'daki mesken darlığı

nın hallini hususi inşaya bı
rakmak imkansız ve hayaldir. 

Rakamlar bu iddianın aksinin 
asla varid olmadığını gösteriyor: 
Ankara'nın nüfusu bir tek kişi art
mıyacak; 

Ve on bir sene bckliycccksiniz 1 
Ki, o zaman, Ankara'daki ev sa

yısı Türkiye vasatisini bulacak ... 
Fakat. 935 deki resmi rakamı olan 
122.270 şi çok geride bırakıp iki 
yüz bine doğru yol alan bir şehir 
olmuştur. 940 sayımında Ankara
yı _bu rakama çok yaklaşmış bula
cagız. Bu hakikat bize ev darlığı
nın, cezri, kökten bir müdahale ol
madan bugünkü şartlar içinde asla 
hallcdilemiyeccğindcn başka ne 
anlatabilir 1 

Böyle bir müdahalede, ancak, 
dedH tarafından vaki olabilir : 
~nkara'nın bir memur §ehri oldu
gunu ve buradaki bütün neticele· 
ri~ bu memur ekseriyetinden çık
tıgını kabul ettikten sonra, mes
ken mevzuu üzerinde memurun va
ziyetini tesbit etmek lizımdır: E
veıa memur, tekaüt olmadan yani 
tamamiyle yerleoşmc imkanlarını 

elde etmeden ev yaptırtmaz; sonra 
memur ekseriyetle parasızdır e
fektifi, bilhassa Ankara gibi ~rsa 
fiyatlarının ateş pahası olduğu bir 
yerde ev yaptırtmıya müsait de
ğildi~. Ev yaptırtabilmek için yar
dım ıster: az faizli bol kredi. .. 

Bu kolaylıklara malik olamıyan 
memur için ucuz kira en rahat bir 
oturuş şeklidir. Fakat bu ucuz ki
raya verilebilecek evi gene devlet 
inşa edecek veya ettirecektir. 

Memurlardan sonra Ankara'da 
ev darlığı çekenler, çok kazanamı
yan, geliri pek bol olmıyan esnaf
tır. 

Bu iki zümre bir araya geldiği za
man Ankara nüfusunu:ı aşağı yuka
rı yarısı meydana geliyor. 

8 urada iki tipik nokta, gözle. 
_ rimizden hiç kaçmamalıdır: 

Evela, Ankara'da son dört senede-
ki i~şanı:ı dörtte üçünün apartman 
şeklınde oluşu; sonra da kiraların 
düşmeyişi... Rakamların anlattığı 
hakikate, bu her Ankaralının bil. 
diği gerçekleri de ilave ettikten 
sonra .kanaatimiz tamamlanabilir 

Birçok garp memleketlerinde bü
tün konforu taşıyan ve hatta odala. 
rının asgari büyüklüğü bile tayin e
dilmiş olan kira evlerinde, senelik 
kira, bina maliyetinin yüzde 4-6 sı 

arasında degişmektedir. En yüksek 
had olan yüzde altı bile - hiç bir 
vergi ve yıpranma payı hesaplanma
dan - maliyeti on yedi senede it. 
fa ediyor. Ankara'da vergi muafi
ıyctleriyle beraber nihayet yedi, se
kiz senedeki itfa neden burada, 
memlekette eksik olmadığını çok iyi 
bildiğimiz ve mevcudiyetinden hiç 
:;ıüphe etmediğimiz sermayeyi bir in· 
şa akını haline getirmektedir. 

Çünku evela arsa fiyatları öden. 
miyecek kadar pahalıdır: şehir hiz
metlerine ait tesislerin bulu:ıduğu, 
yani, suyu, elektriği, havagazı olan 
yerlerde arsaya ödenen para, ancak, 
kutu gibi odalı bir apartman yaptı. 
rarak bugünkü yüksek kira ile göze 
alınabilir: 

İnşa malzemesi mesela İstanbul'a 
göre çok pahalıdır; kalifiye işçi 
yoktur, usta gündelikleri, amele 
gündelikleri yüksektir; inşa için u
cuz kredi bulmak çok güçtür .. 

A nkara'nın mesken derdini na
sıl halledeceğiz? Baffehrin 

bUyümesi, güzelleşmesi; rahat, ko
lay, ucuz oturulur bir şehir olması, 
kalabalıklaşması ve bu nüfus artışı. 
nrn sağlam temeller üzerinde nor
mal ve devamlı olması bir gaye ise 
bu derdi halletmek lazımdır. 

İhtisasları, bu mevzu üzerinde ko. 
nuşmaya müsait olanlar arasında 
bir anket açacağız. Üç sene kadar 
evci yaptığımız anket, o zamanki 
'fartlara aöre mü.bet neticeler ver· 
ml,ti .. Bugün artık memele, daha ba
rizleşmi' ve alınması lizrmgelen 
tedbirler kendisini daha kuvetle 
göstermiş bulunuyor. İnhisarlar u
mum müdürlüğü gibi, yüzlerce aL 
lenin daha baş ehirde yerleşmesi

nin yakınlaşmış olduğu bir zaman
da, bu mesele üzerinde salahiyetli 

fikirleri toplamak ve bundan bir ne-

tice çıkarmaya çalışmak şüphesiz ki 

faydalı olacaktır. 

Papa'nın taç 
giyme töreni 

Roma, 11 a.a. - Papanın taç giyme 
merasimine iştirak edecek olan kırk 
memleket murahhaslarının ekserisi Ro 
maya gelmiı, bulunuyor. İtalya kırah
nı veliaht ve italyan hükümetini de 
Hariciye Nazırı Kont Ciano temsil e
decektir. 

Belçika Kıralmın annesinin de mu 
rahhaslar haricinde merasimde bulu -
nacağı haber alrnmıştrr. 

Barbaros Türbesi 
Beşiktaf'da Barbar0& Hayrettin tür

besinin etrafındaki binaların istimla
ki hakkındaki İstanbul imar heyeti 
kararı Dahiliye V e-kaletince kabul o
lunmuştur. 

Mitolojinin verdiği misali hatırla
yınız: Şiron, Atil'i ilk Önce vücudu.. 
nu kuvetlendirmek, ve &0nra, ona ce. 
saretli olmağı, doğru ve temiz dütün
meği, yani erkekçe hisleri telkin e. 
derken botaniği, musikiyi, hekimliği 
vesaireyi de öğretmek suretiyle ter
biye etmemi§ miydi ?Sekiz ya§mda a_ 

na vesayetinden az çok kurtulup 
mektebe ba§lryan çocuğa - zama. 
nımız terimleri ve tasnif tarzı ile -
fizik, moral ve entelektüel terbiyeyi 
vermek vazifesi, bugün, Şiron'un ye
rini almı§ olan muallim'e teveccüh 
etmektedir. 

Şimdi, bütün bunları telhis ederek 
terbiyenin bir tarifini yapmıya çalı
talım: "Terbiye, İnşanın kemali, sa. 
adeti ve içtimai rolü hedef tutularak 
fizik, moral ve entelektüel ha&&alarL 
nı gelİ§tirmek için tabiata muavenet 
hususunda sarfedilen makul ve maz
but gayretlerin heyeti umwniyesi. 
dir.,, K8.mil, mesut ve içtimai vazife
lerini müdrik İnsanlar ne kadar ço
ialrrsa cemiyetin kıymeti o kadar 
arbnıf olur. Milli Şef de bunu &Öyle. 
miyor mu: "Cemiyetin kudret ve e
hemiyeti, vasati ahlôk ve karakteri_ 
nin kıymetine, her /aktörden zl,yade 
bağlıdır.,, Tahsil çağını, yani çocuğu 
hayata hazırlanmış bir genç haline 
getiren devreyi 8 - 24 yaılar arası o
larak kabul ederseniz bu ahlaklı ve 
karakterli cemiyeti kurmakta mual
lim ve mürebbinin hissesine isabete
den mesuliyet derecesini ölçebilirsİ
nız. 

Son yıllaroa ted>iye &istemlerine 
dair yapılmıf olan münakatalar he
nüz aklımızdadır: muallimler tale_ 
beyi dövmeli mi, dövmemeli mi? ..• 
imdi, dövmek veıya dövmemek terbi
ye davasınm üçüncü veya be§inci de. 
receyi haiz cihetleri idi. Asıl dava. 
talim ve terbiye metodu, mektep bi
nası, ders vasıtaları, muallimlik mes
leki ve muallim kadrosu davar.ı idi. 
Zira Alain'in "Ter.biyeye dair konll§
mall\r'' ında dC'diği gibi: "Dünyanın 
hiç bir mekteplisi için ne iıittiği, ne 
gördüğü ile, ve fakat yalnız ve yal -
nrz bizzat yaptığı ile terakki müm
kündür.,, Terbiye ve talim metotla. 
rnnızın bize uygun olduklarını bir an 
~abul etsek bile altm §, yetmiş ki§i-
hk sınıflarda çocuğun bizzat bir feY 
yapamadıktan ba§ka işitip göreme
diğini dahi dÜ§Ünmeliyiz. Ders vası. 
talarının eksiksiz olduğunu farzet
sek bile muallimlerimiz meslekin 
bütün sırlarına vakıf olarak yetipnİ.§ 
meslek adamları ve meslekin icap et
tiği feragate malik kimseler midir, 
yahut, içinde bulundukları ıartlara 
göre bu feragati göstermeleri kendi-
lerin·den daima beklenebilir mi? 

Y e n 1• • eh • Sonra, kadrolar ne vaziyettedir? 
:•1111111 3' ı r ....... .. . u L us s· . Boı mu, dolu mu, ı;uni surette doldu-
~ memasında : rulmu§ mu? . . 
: Zarah Learıder'in ıanat : Genç bir ana anlatıyordu: "Çocu-
: hayatında en harikulade : ğuma okumayı, yazmayı ve sayına_ 
: temsili ve güzelliğine asla : yı evde ve bir senede kendim öğret -
• · 'l · k •• • tim. Çalııkan ve terbiyeli idi. tik 
: erışı emıyece bir sinema • . : mektebin ikinci r.ınıfına girdi. Ten -
: eserı...... • 

HASRET 
: bel ve terbiyesiz olmıya ba§ladı. 
: Mektepten alayım mı, dersiniz?,, Bu 
: biT mÜ§Ahededir ki tesirleri üniversi. 
• teye kadar devam ve sirayet edebi

filmi bugün ve yarın son ma-~ lir. 
tinelerine kadar devam ede- : Bütün bunların zamanla haUedi _ 
cektir. Ayrıca: Büyük Şef : Jeceğinden eminiz. Şimdilik, çocuk. 
İSMET İNÖNÜ'ne lıtanbul· : !aranızın mürebbilerinden §Unları 
da yapılan muazzam istik- : rica edelim: ilk, ortn mektep, lise ve_ 

• bal merasimi ... ve yeni MET- ; ya üniversitede ders vermekte olu
: RO JURNAL ıon dünya ha- : n.uz, ancak bir an unutmayınız ki 
: vadisleri... ~ sızlere emanet edilmiı olan çocuki ~
: 10 - 12 sabah matinelerinde : rrmızla yarının ideal cemiyetini kur· 
: ucuz fiyatla : mak emelimizdir, emelinizdir. Bu e-
: S O N D O G O Ş : meli el birliğiyle tahakkuk ettirecek 
: Yeni Telefon No. mız 2193 : değil miyiz? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l\'nsulti BA l'DAR 
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Kleopatra'nın sa rnıçları 
K ısa bir kumanda. Atılan ça

pa zincir giirültüleri içinde 
yuvarlanarak gemiyi denize bağ

lıyor. Uskur, sekteli bir nabız gi
bi fasılalarla çarpıyor ve sonra yo
rulmuş bir kalb gibi duruyor. Can 
çekişen gemi su akbabalariyle, bü
yük martı kümeleri arasına çöple
rını kusuyor ve bunlar, pençe
lerini kısmış kanatlarını hışırda
tarak, keskin gagalarını çarparak 
birbirleriyle dövüşüyorlar. 

ünümüzde iki İngiliz denizaltı 

gemisi suyun yüzünde dinleniyor. 
Başlarında birer müstemleke şap
kası, bacaklarında birer don, bel
den yukarıları güneşten kızarmış, 
taze yanaklı gemi mürettebatı, de
niz seviyesinde dimdik durmuş bi
ze bakıyorlar. 

Çocukken okuduğumuz kitapla
rın sayfalarından fırlamışa benzi
yen ve derileri fok balıklan gibi 
parlayan zencilerin kürek çektiği, 
ağaç kütüğünden oyulmuş kayık
lar, itişe kakışa bize doğru geli
yorlar. Sandallara bindik, kalaba
lığın arasında ilerliyoruz. 

- Şilin centilmen, şilin ... 
Başları tıraşlı zenci çocukları, 

sandalımıza doğru yuzuyor, pen
be avuçlarını açarak dileniyorlar, 
bir gümüş para atıyoruz. Kara zıp
kınlar gibi, hepsi birden denize 
dalıyorlar. Para bir kıvılcım gibi 
parıldayarak dönüyor ve suların 
dibine doğru gidiyor. Gölgeden o
tuz el bu kıvılcımı yakalamağa ça
lışıyor. 

Ve galip gelen denizi bir su ka
barcığı gibi delerek, ağzında şilin
le çıkıyor, köpek bahklarını uzak
laştırmak için bacaklarını ı:r.üte

madiyen denize çarparak kar gibi 
yamyam dişleriyle gülüyor. 

A den şehri, nevmit kayalığı ü
zerinde, güneşten bayılmış 

can çekişiyor. Limanın önündeki 
sarı toprak boyalı kışlalar güne
şin altında pişiyor. Pazar meyda
nı, dar ve dört köşe, bahçeli bir 
avluya benziyor. Acele kurulmuş 
barakalar ve kerpiç evler, bunları 
bir kemerin kilit taşı gibi bağhyan 
vali konağmın bulunduğu kayalı

ğa doğru, uzanıyor. Beyaz bir fe
ner kulesi mahpus şehrin bir fer
yadı gibi mütehevvir semaya doğ
ru yükseliyor. 

Bir tek ağaç yok. !ki senedir 

yağmur yağmamış. Gözlerimiz ka
maşıyor, gözlüklerimizi birer mas
ke gibi takıyoruz. 

Gemi öğleyin kalkacak. Kleopat
ranın s~rnrçlarını gezebilmek için 
ancak bır saatimiz var. Bir deve 
sürüsünün önünde duran küçük 
bir taksiye atlryoruz. 

Bodur eşekleri ürküterek, bir 
granit sirkin eteklerin den aşağı 
iniyoruz, saçaklı develerin sırtla
rında sa)] :ya sallıya taşıdıkları, 
madeni aletlere sürünerek geçiyo
ruz. Otomobilimiz, iki sıraya di
zilmiş akbabaların arasında viraj
larını çabuklaştırıyor. Onlar hiç 
kıpırdamıyor gagalarını göğüsle
rine dayamış bize bak·yorlar. Bu 
lağımsız memlekette kendilerine 
kimsenin dokunmıyacağını pek a
la biliyorlar. Çünkü onlar memle
ketin tanzifat işlerini gören me
murlardır. İş.te sarnıçlar. Her biri 
bir terasaya benziyen kademeli set
ler altında, cesim bir yanar dağ 
kraterine benziyen, kuru ve göz 
kamaştırıcı bir havuz. Başımızın 

üzerinde uçan bir kartal, sanki 
gölgesile, bu çimento meydana im
para.torluk armasını vuruyor. Bi
raz daha ileride, dağı yaran muh
teşem kademeler ikinci bir sarnı
ca doğru çıkıyorlar. Daha ötede ü
çüncü bir sarnıç daha var. O da 
boş. 

Harpten evel, Alman arkeolog
ları bu binlerce yıllık çimento sar
nıçları meydana çıkarmışlar ve ba
zı yerlerini tahkim etmek lüzumu
nu görmüşlerdir. 

Kültür gibi zaif olan çatlamış 

yeni tabakaların altında, eski çi
mentolar sapa sağlam duruyor. 
Bunları yapan adamların vakıf ol
dukları ve şimdi artrk asırların ar
kasına gizlenmiş olan bu esrar ne
dir? 

Hangi usul ile oymuşlar, hangi 
usul ile bu volkanik taşları, kilo
metreler boyunca bu ahenktar k a
demeler haline getirmişler? Bu ya-
zılı taşın tahayyül ettirdiği çeş
menin suyu aceba hangi menbadan 
geliyordu? Hep kaybolmuş hatı

ralar ... 
Bu tuz ve susuzluk vadisinde i

çi boşalmış şu üç kap, boşuna abus 
semadan su dileniyor. Vaktiyle 
Kleopatranın filleri, zincirleı-ini şa
kırdatarak, altın kabaralı hortum
Iariyle bu sarnıçların kızgın sula
rını içerlerdi. 

Hini Okyanosunda maskeli balo 
1 kinci mevki yolcularr, hu ak

şam birincinin güvertesinde 
verilecek olan kostümlü baloya da
vetli. 

Berber telaşta, esrarengiz d~~
kam iki gündenberi yağma edılı
yor, fakat bir türlü boşalmıyor. 

Adamın hayran olduğum hokka
bazca hareketlerini seyretmekten 
usanmıyorum. Mahirane bir el ça
bukluğu ile bir maske paketini a
yırarak, içinden iskambil kağıdı 
gibi bir tanesini uzatıyor, öbürle
rini derhal ortadan kaybediveri
yor: bir lif yumağından otuz tane 
iğreti saç çıkarıyor: klovn saçı, 
çocuk kakülü, marki zülfü, tek bir 
port mantoya elli tane domino a
sılmış, ne kadar gömleği varsa ü
zerinde taşıyan murabıt gibi. 

İngilizler bu hazain önünde cid
di ve agrr tavurlariyle teemınül

dedirler. Vapurda öyle hararetli 
bir meşguliyet başladı ki, artık 

kimse sıcaktan şikayet etmiyor. İş
te beklenen saat geldi. Eşyaları 

kaldırılmış güvertede, matem renk 
li bir piyano, ayrn sarı ışığı altın
da yere dökülmüş bir bal tabakası 
içinde imiş gibi görünüyor. lki 
melankolik (stewards) orkestrası 
teşkil ediyor, bunlardan biri bir e
kinci vaziyetiyle klaviyenin üs
tüne falso notlar serpiyor, öbürü 
de inatçı bir çene altında yıpran

mış bir kemanı sıkıyor. 
İkinci mevkiin kıyafet değiştir

miş yolcuları akın ederken, bi
rinci kamaralardan da hayalete 
benz:iyen gruplar sökün ediyor. 
Yüzünü zenci gibi boyamış bir in
giliz albayı, elindeki buğdayın t~
nelerini ayrklayor. Hakem heyetı. 
üzerınde ingiliz madeninden bir 
çaydanlık, !ngil.tere ~ıralmm çer
çeveli bir resmı ve hır golf torba
sı bulunan masanın önündeki mev

kiye halkın fısılt!lan ara~ı~da. yer
leşiyor. Bu mükafatlar bırıncı ge
len üç kişiye verilecek. Bir pipo. 
bir yüsükle bir makas, prenses Ma-

ry ile vikont Lascelles'in çerçeve
siz resimleri ve bunlar arasında 

bazı ufak tefek hediyeler daha var. 
Orkestra, (God save the king) 

(Allah kıralı korusun) marşı ile 
jüriyi ayağa kaldırıyor, bir foks 
trotla oturtuyor ve merasim baş
lıyor. 

Küpeşte ile piyano arasında 

dans eden çiftler, masanın üzerin
de duran hediyelere göz kaydı

rarak, atlı karınca gibi dönüyor
lar. Jüri mütereddit ve srkılgan. 
Anglo sakson ruh~nun bi~~ur~. ma
sumiyeti icabı kımse gulnıuyor, 

bununla beraber ... 
Kısa kolunu uzun boylu bir (don 

Joze'ye) uzatmış bir karmen, _kar
menin sigaracı olması dolayısı?'le, 
kendisini sigara içmek mecburıye
tinde sayarak, büyük tarağı altın
da dumandan öksürüyor ve sararı
yor. Küçük ahbaplarım Avustral
yalı kızlar arleken, arkadaşları da 
piyero kıyafetinde meyusane iler

liyorlar. Çünkü başka arlekenler 
hatta başka piyerolar da var. 

Fikirleri çalmmış ... 

.. s~.rtında smokin ve yeşil (tütü), 
gozunde tek gözlük, elinde bir 
kamçı ile gayet zayıf bir ingiliz 
kızı, yumuşak şapkaları altında 
bacakları titriyen sahte ihtiyarlar
la kuşatılmış olduğu halde geçi
yor. Ne acaip bir maiyet? 

Acaba bu kız neyi temsil edi
yor? Hemşiresi bana izahat veri
yor: Montmarte'ın tahripkar vam
pirini temsil ediyor, sonra biraz 
sıkılarak ilave ediyor: "Siz ki Pa
rislisiniz, derhal anlamanız lazım
dı ... ., 
Başını Dante gibi yapmış ve sır

tma garip bir sabahlık giymiş o
lan yaşlıca bir madam, Ophelie 
kıyafetine girmiş, kavi bir deli
kanlı olan oğlunun kolunda iler
liyor. Yakıcı bir rüzgar çıkıyor, ve 
yavaşça vapur sallanmağa başlı

yor. Jüri daha ne bekliyor bil
mem? Bu çiftleri bütün gece böy-
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Ege'nin mühim bir ihtiyacına cevap veren İzmir Ziraat Mektebi . 

Kaş'ta ipekböcekçiliği ve por~akalcılık 

Kaş kazasında muhtelif 
sahalarda çahşmalar 

KaCJ§ın umumi görünüşü 

Kaş (Hususi) - Kazamızın çok geniş arazisi içinde ekonomik 
inkişafını mümkün kılacak bir sürü menbalar vardır. Kazamı
zın servet kaynaklarını şu 4 grupta hülasa edebiliriz : 

Hayvancılık, hububat, meyveci -
lik, ormanlar. 

Köylünün ekonomik kalkmmasr ve 
Kaşın ekonomik vaziyeti bakımın

dan, hayvancılık, mühim bir yer iş

gal etmektedir. 
Hayvancılığın inkişafı için .ııenüz 

alınmrş bir tedbir yoktur. Bu da Ka
zanın bir veterinerden mahrum bu
lunmasındandır .. 

Sayısı on binlere varan hayvanlar
dan her sene, Yunanistanla 12 adala
ra sevkiyat yapılmaktadır. 

Kaş, yol bakımından yeni uyanma
ğa başlamış olduğu için henüz nak
liyatın çoğu hayvanlar vasıtasiyle 
yapılmaktadır. 

Ekonomik hayatımızın mühim un
surlarından birini teşkil eden hubu
bat ta memleketimizin ihtiyacını kar
şıladıktan başka dışarıya da sevko
lunrnaktadxr. 

Kaş, orman memleketi olarak tav
sif edilebilir. 
Tabiatın ve iklimin Kaş toprakla

rına cömertçe bahşettiği bu mühim 
servet kaynağı gittikçe inkişaf et
mektedir. 

Saltanatın bakımsızlığiyle insaf
sızca baltalanan ormanlarımız, bu
gün, alman çok şiddetli tedbirler sa. 
yesinde tahripten kurtulmuştur. 
Kazamızda, Akdeniz iklimine has 

le döndürecek mi? Çok sigara i
çen Karmen çitayı kamarasına gö
türdüler. Gemi fokstrota (kon
trtan) olarak dans ediyor. 
Şimdi oturduğum yerden, doj

ların .. arlkenlerin, piyeroların, şark 
kıralıçelerinin, ve bütün bir ma-
s.al d.. h . unya~t alkınm yavaş yavaş 
denıze clogru indiğini, uçucu ba
:ıklar ın seviyesine kadar alaçaldı
gı~r, .sonr~ yine yavaş yavaş, ay 1_ 

şıgı ıle cılalanmış küpeşteler bo
yunca yıldızlara doğru yükseldik
lerini, yükseldiklerini görüyorıırn 

(Sonu var) 

olan meyvaların en güzelleri, porta
kal Mandalina ve limon yetişmekte 
ve 'harice, dahile ehemiyetli sevki
yat yapılmaktadır. 

İkinci Mısır diye şöhret alan Tem
re nahiyesinde, yafa cinsi portakal
lar yetiştirilmiş ve bunlar meyvele
rini vermeğe başlamıştır. 

1 pek böcekçiliği 
Kaza, ipekböcekçiliğinde çok elve

rişli mıntakalar arasında ehemiyetli 
bir yer işgal etmekte ve ipekböcek
çiliğinin inkişaf ettirilmesi için ça
reler aranmaktadır. 

Son bir kaç gün içinde 3000 dut 
fidanı getirilerek çifçiye dağıtılmış· 
txr. İklim şeraitinin müsait bulunma 
sı itibariyle Kaş, ipekböcekçiliğinde 
çok müsait inkişaf imkanlarma ma
lik bulunmaktadır. 

Soayal Faaliyet 
Kazada cemiyetlerin hepsinin de 

şubesi •varqır. 

Kızılay, çocuk esirgeme, iktrsat ve 
tasarruf gibi milli teşekküller, gay
retli ellerde çalışmaktadırlar. 

Kaza parti teşekkülü içinde bulu
nan gençler birliği spor kolu, 932 
senesinde teşekkül etmiş ve memle
kete sporculuğun inkişafı için çahş
mıştır. 

Gençlerbirliği, Meisli rum genç
lerini 6 - 1 yenmiş ve Fethiye Ege 
gençlerbirliğiyle yaptıkları bir maçı 
da 1 - 1 beraberlikle bitirmeğe mu
vaffak olmuştur. 

932 yılında teşekkül eden sıtma 
mücadele tabipliği, kazada kökleşmiş 
halde bulunan srtma ile mütemadi
yen mücadele etmektedir. Teşkilat, 
Ovagelemiş bataklarında kanallar aç 
mak suretiyle o civar halkını sıtma 
belasrndan kurtarmağa uğraşmakta

dır. Ovagelemiş'te Karagöl bataklık
larında 300.000 Okaliptus fidanı di
kerek bir okaliptus ormanı meydaına 
getirilmesi için işe başlanmış ve 

I şimdiden 60.000 fidan dikilmiştir. 

Mehmet ERDEM 

Trakya'nın elektriklenmesi 

Bir çok kasabaların elektrik 
iıleri bitirilmek üzeredir 

Edirne (Hususi) - Trakya' da bütün tehir ve kasabalar adeta 
biribirlerine yarıt edercesine en modem tesisatiyle elektrik ih
tiyaçlarını karşılamaktadır .. 
---------·------- Son günlerde Kırklareli elelrtrii!i-

1 ~ .. ih;ıJe nlıınmm: R,.h,.P~ı,; .. ı .. ~tr~-

B• k d .. • de gi eksıltmeye konmuş, Vıze elektrı-lr a ın yuıun n ğinin projesi Naha vekaleti tarafın-
dan tasdik olunmuştur. Bunlardan 

B • d Vize belediyesi yakında istikraz işi-1 r a o m ni de bitirip elektrik tesisatını ek
siltmeye çıkaracak, Babaeski ise bu •. ı d . • • • ı d • • tesisatı doğrudan doğruya mevcut o u r u u varidatiyle yapacak ve bütçeye gir
miyecektir. Eksiltmede olan Ezine 

Adana (Hususi) - Milli mensu
cat fabrikasının iplik kısmında Sul
tan adında bir kadın vardır. Bu ka
dın aynı fabrikada çalışan Cemal a
dında bir gençle sevişmektedir. Ay
nı fabrika amelesinden Tevfik adın
da başka bir genç de Sultanı sevmek
tedir. Fakat Sultan Cemale sadık-

tır ve Tevfiğe yüz vermemektedir. 
Tevfik hadiseden bir kaç gün evel 

bir paydos zamanrda Sultanın önüne 
çıkmış ve tehdit ederek bir randevu 
vadi almak istemiştir. Sultan fabri
kaya dönünce vaziyeti Cemale an
latmıştır. Akşam paydosundan son
ra Sultan Cemalle eve giderken, yol
da Tevfik karşılarına çıkmış ve teh
di,tler savurmuştur. Cemalle Tevfik 
arasındaki kavga yetişen ameleler 
tarafından yatıştırılmıştır. Geçen 
pazar günün fabrika, ameleye sine
ma gösteriyordu. Sinemada Cemal 
ve Tevfik de vardı. Sinema tatilin
den sonra fabrikaya giden yol üze
rinde Cemalle Tevfik tekrar karşı
laşmışlar ve biribirlerinin üzerine a
tılmışlardır. 

Tevfiğin, Cemale attığı bir yum
rukla yere yıkılması üzerine Tevfi
kin arkadaşı Tahsin ileri atılmıştır. 
Tahsinin işe karıştığını gören, Ce-

elektriği de son günlerde ihale edil
mi§tir. 
Keşan elektriği bir kaç içinde bit

miş olacaktır. Çorlunun su ve elek
trik işi belediyeler bankasınca ka
bul olunmuş vve 70 bin lirası veril
miştir. Yakında bu da eksiltmeye çı
karılacaktır. 
Diğer taraftan Sarayın su işi bit

mek üzeredir. Lüleburgaz su şebeke
sinin parası verilmiştir. Pınarhisar 

ve Kaynarca köylerinin elektriği su
dan alınmak üzere yerlerinde etüt
leri yapılmaktadır. Burada 110 bey
girlik bir kuvetin temin edileceği u
muluyor. 

malin arkadaşlarından Avni süratle 
bıçağını çekmiş ve Tahsine saldır
mıştır. Neticede Tahsin iki yerinden 
ağır surette bıçaklanarak derhal ye
re yıkılmıştır. Tahsin o dakikada öl
müştür. Kavgaya karışan Şahan da 
yaralanmıştır. 

Hadise, meşhud suçlar kanunnuna 
göre derhal Ağırceze mahkemesine 
intikal etmiş, katil Avni beş sene 
beş gün ağır hapse mahkum olmuş -
tur. lki rakiplerinden Tevfik 33, Ce
mal de 20 gün hapse mahkilın olmuş-
lardır. · 

Divrik Demirdağda çalışmalar 

Sıvas, (Hususi) - Divrik demirdağmdaki çalışmalara tekrar 
başlanmak üzered ir. Gönderdiğim resim, demirdağ'daki çalıt
maları göstermektedir. 

.. 



zılay balosu 
Balo bu yıhn en güzel, 

en muvaffak balosu oldu 
1 

~ A nkara Palas ..• 
Renk, ışık, ipek, bir kelime ile 

lüks. Bütün bu zarif fakat haşmetli 
dekorun içinde göz kamaştıran bir 
tuvalet seli!... 

Kızılayın balosundayız. Günler
denberi bu saatleri, senenin en güzel 
gecesi olacağını bildiğimiz bu saat
leri bekliyorduk. Umduğumuzu 

bulmadık dersem haksızlık etmiş o
lacağım. 

Ankara Palas'ın salonlarını oku
yucularım mutlaka bileceklerdir. 
Geniş, ferah, köşeden köşeye tele
fonla konuşacak kadar geniş salon
ları vardır. Fakat, bilir misiniz bu 
akşam salonlar, avuç içi kadar dar 
geliyor bize ... 

Önce salonları dolaşmak yekunu 
kavramağa çalışmak istedim. Ne 
mümkün ... 

- Pardon beyefendi... 
- Bir daıkika müsaade buyururlar 

mı efendim. 
- Geçebilir miyim hanımefendi. 
Diye diye hal oldum, koca salon

da güç halle kendime bir patika te
min edebiliyor, fakat bu arada bir 
çok da memnuniyetsizlik kazanıyor
dum. Büyük salon, dönmek, gene 
dönmek, hulasa dönmek için köşede
ki cazın ahenkli gürültüsünü bekli
yenlerle dolu .. Aradaki perdenin or
tasını dolduranların hafif fakat mu
hukkak ki gayri memnun tebessüm
lerini toplıyarak içeriki salona geç
meğe muvaffak oluyorum. 

Aman burası harikulade ... Henüz 
vakit erken .. Bir iki saat sonra bu
radan bu zarif fakat zengin salondan 
camların birbirine dokunmasından 

hasıl olan o hoş gürültücükler du
yulacaktır. Büfeden bahsetmek isti
yorum. 

Onun arkasındaki salonda birçok 
"vakit geçirici vasıtalar" görüyor: 

- Daha erken .... diye dönüyorum . . . . 
F akat size asıl buradan bahset

meliyim, a::llatmak istediğim 
mevzuu tasvire hiç muvaffak olamı_ 

yacağım. Lugatimizdeki "zengin" 
sözü bu hususta çok fakir kalacak
tır. Bir piyango önündeyim. Eşya 

piyangosu, görülmemiş işitilmemiş 
şey değildir. Bayramlarda, sokak 
meydanlarrnda bunun türlülerbi 
görürüz. Fakat, bu gece, Kızılay ba. 

' losu münasebetiyle Ankara Palas sa
lonlarında hazırlanmış olan piya:ı 
go harikulade bir şeydir. 

- Kimler gönderdi bunları? diye 
soruyorum. 

Tertip heyeti azasından bir bayan 
şu cevabı veriyor: 

- Kimler göndermedi ki •.. Kızıl • 
ay kimlere müteşekkir değil ki? 

Cevap bitti. Doğru söylüyordu, 
vitri.:ılerde çok zarif eşya görüyo • 
rum. İşte bayan İnönü'nün jarse 
kuvartür hediyesi, işte sefaretler
den gelen nadide hediyeler, işte ve -
kilJerimizin şefkatsever eşlerinden 

gelenler ... 
Bütün bunlar, benim bu akşam i

çin Yazı İşleri Müdüründen ödü:ıç 
aldrğım kalemin tasvir edemiyeceği 
kadar zarif, güzel, değerli ve nadide 
eşya ... Ama size bu vitrinlerin daha 
kıymetli bir tarafından bahsetmek 
istiyorum: 

İsmet İnö:ıü Kız Enstitüsü tale • 
helerinin alın terleri, göz nurları, el 
emeklerinin mahsulü .. Ama, bunlar 
ne güzel, ne gira:ıbaha şeylerdir. 
Kışm bu orta günlerinde, ilkbahar 
çiçeklerinden, papatyalardan geçil -
miyen köşeler .. Bir daha, ve fakat 
can ve gönülden tasdik ediyorum ki 
enstitüye verilen emek boşa çıkını -
yacaktır. Şüphe eden varsa buyur -
sun, balonun bir salonunu beraber 
gezelim .. 

Enstitüden tam 84 parça hediye 
gelır.

0

'}tir. Ama enstitüye bu hediye 
gönderme gayretinde bir hususiyet • 
vermiş olmıyayım.. Ankara'nın ba
yanları, Kızılay balosunun eşya pi
yangosuna hediye göndermek için 
yarışa çıkmışlardır, dersem mübala
ga olmaz .. 

Bir bebek gözüme çarptı. Salon 
bebeği.. Aman ne güzel, ne canlı, ne 
şeker şey .. Saatler, örtüler, çay ta
kımları ... 

Fakat şu camie ne buyurursunuz? 
Kubbesiyle, mınaresiyle - göremi
yorum ama her halde vardır - için
deki mihrabiyle bir mabet ki ... şe
kerdendir. Hacıbekir'in hediyesi de 
elbette şekerden olacaktı. 

:······················ · ············~··········································: . . 
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Balonun bu zarif ve zengin tara
fını hazırlıyan komitenin reisi Ba
yan Makbule Naci Eldeniz, bütün 
bu anlattıklarım hakkmda izahat ve
riyor: 

- Çok minnettarız doğrusu, çok .. 
diyor. Kızılayın ankaralılara hazır
ladığı bu neşeli geceye, bu gördüğü
nüz hediyeler ayn bir hususiyet 
verdi.. 

İşte bir sanatkar ki günler
denberi sesinin bu ahenkli ihtizaz
larını bekliyorduk. Viyana operası
nın primadonnası okuyor. 

Kızılay, bu gecenin eksiksiz geç
mesi için hiç bir fedakarlıktan ka
çınmış değildir. Rethy, alkışlanı

yor, alkış sanatkar misafirimizin yü
zünde hafif bir tebessümle karşıla

nıyor. Şimdi dinliyoruz. Hem yal
nız biz mi ya, radyQmuz onun i
çe işliyen sesini bütün dünyaya yay
mıyor mu? 

Ankara Palas, sık sık salonların
da balolar verilen bir yerdir. Fakat, 
hazırlıyanları takdir ederek söyle
mek istiyoruz ki Kızılay balosu va
dedilenden çok daha mükemmel ol
muştur. 

Bu mükemmeliyette, baloyu hazır
lıyanların gayesine pay ayırmak la
zım değil mi? Çünkü, şu kri!;>tal şam
panya kadehlerinin sızıntısından, fe
lakete uğrayan vatandaşa bir damla 
ilaç verilecek, bir toprak tas yollana
caktır. Atlaslar tabiatin gadrine 
uğrıyan, çıplak toprak üstünde evsiz 
barksız kalan zavallıya bir yorgan ol
maz mı? 

Şahane bir gecenin zevkini, yu
dum yudum tadıyor, yer yer şefkat 
ve hamiyet hislerimizle konuşan be
yaz bayrakların önünde, felakete uğ
rayan vatandaşlarımızın çağıran du
daklarını görüyor, yalvaran seslerini 
duyuyoruz. 

Bu alkış, bu ihtişam, bu renk, ışık, 
ipek .. bütün gördüklerimiz onlar i
çindir. 

Tuvalet dedikodusuna vakit kalma

dı mt dersiniz? Fakat ben onları çe

kiştiremem ki ... Bu satırlar baloda o

kunurken, ben gene orada olacağım 1 
Kimi, hangi cesaretle, hem de niçin 
çekişti reyim? 

Kadınlarımız süslenmekte, erkekle
rimiz süslemekte ustadırlar. 

Gece Kızday balosunda bulunanlardan iki kö§e 

':.&"% ' 
"" ·* 
Gece Kızılay balosunda çok alkışlanan bir konser veren V iyana 

operası primedonnası Bayan R ethy 

Baloya 
ULUS'un bu sayısı, Ankara'da 

ilk defa olarak, bir baloya gele
cektir: caz, dans, içki, tuvalet ve 
parfüm içinde salonlarrn dışın

daki dünyayı birkaç saat unu
tanlara yurd ve dünya haberleri
nin en taze ve en turfandalarım 
ulaştırmak için. 

Bu gece, on on beş dakikanrzr 
da ona vereceksiniz. Berber sa
lonunda, elbise dolabınızın önün
de, aynanızın karşısında bu ka
dar uzun saatler geçirdiğinize 

göre, beş on dakikayı da sizi ne
şe ve elektrik içinde bulmağa 

gelen bu sayfaları okumağa has
retmek, elinizden gelmez bir cö
mertlik olmryacak. 

Zaten bir gazete de baloya ha
zırlanan bir Bayan gibi hazırla
nır: bizim başlıklarımız için de 
birer baş itinası gösterilir. Son
ra her sayfamız, ipekli olmasa 
da, hiç olmazsa, emprime değil 
midir? 

Baloya dair çizi/mi~ bir kari
katürün lejandrnı hatırlıyorum: 
aile reisi eve gelmiş ve ortalığın 

dair! 
darmadağnık, her şeyin bir ta
rafta, bavullarrn, gardrobun açıl
mış bir halde bulunduğunu gör
müştür: 

- Ne oldu? Bu ne hal? Eve 
bir hırsız mı girdi? 

- Hayır, diyorlar, evin kızı 
baloya gitmek için hazırlandı. 

:(. 

Biraz şa.ir, biraz filozofsanız 
baloda şöyle konuşabilirsiniz: 

- Dans hayata benzeri 
- .....•... ? 
- !kisi de kadrnsız olm;z. 

:(. 

ULUS'un bu turfanda nüsha
srnm da ilk defa bulunacağı Kı
zılay balosunda, hiç ~üphesiz, bir 
iki saat dünya haberlerinden, si
yasetten, barrştan ve harpten de 
bahsedilecek. 

Balo ve siyaset! 
Hayır öyle demeyiniz. En son 

moda olan danslardan birisinin 
şemsiyeli dans olduğunu ve bu
nun da meşhur sulh havarisi 
Çemberleyn'in şemsiyesinden il-
ham aldığını duymadınız mı? 

Toplu lğne 

. . 1 
Komünist partlsı 

18 inci kongresinde 

Stalin'in 
nutku 

Moskova, 11 a.a. - Komünist par
tisinin 18 inci kongresinin ilk celse
sinde Stalin raporunu okumuştur. 
Stalin bu raporunda merkezi icra ko· 
mitesinin icraatını anlatmakta ve ay
nı zamanda harici siyasete de temas 
eylemektedir. 

Stalin, Sovyet Birliğinin harici siya
setini tavsif etmektedir: karşılıklı ol
mak şartiyle herkesle sulh siyaseti 
memleketin askerlik kuvetini müte -
madiyen artırmakla tahrikata süku -
netle mukabele eylemek. 

Stalin demiştir ki: 

"- Bütün komşularımızla sıkı iyi 
komşuluk münasebetleri idame etmek 
arzusundayız. Yeter ki onlar Sovyet 
hudutlarının tarnamhhğına ve Sovyct 
menfaatlerine dokunmak teşebbüsün
de bulunmasınlar. Tecavüze uğrıyan 
ve memleketlerinin istiklali için çar
pışan milletlerin yardımcısıyız. Mü
tecavizin tehditleriinden korkumuz 

Kızılay balosunda çiçek salı§ı 

Son dakika: 
yoktur. Sovyet topraklarını ihlal et
mek istiyen harp kundakçılarının in
direcekleri her darbeye bir misli faz
lasi yle mukabele edecek vaziyette -
yiz.,, 

Stalin dünyanın yeni bir taksime 
tabi tutulması için emperyalistlerin 
ikinci harbi açmış oldukları noktasın
da ısrar ederek Almanya, İtalya ve Ja
ponya'nın hakiki maksatlarını gizle
mek için ileri stirdükleri bahaneler ve 
bilhassa antikominterın perdesi her ne 
olursa olsun İngiltere, Fransa ve A-

Tiso tekrar iktidar 
mevkiine getirilecek 

merik~'ya ~arşı mücadeleye girişmiş 
olduugnu söylemiş ve demiştir ki: 

" Bunu gizlemiye imkan yoktur. Ja
ponya'nın Çin'in büyük bir kısmmı, İ
talya'nın Habeşistan'ı, Almanya'nm A
vusturya ve südetleri zaptctmiş olduk-

larını ve Almanya ile İtalya'nın birlik
te de İspanya'yı ele geçirdiklerini hiç 
bir bahane giz"iye:mez.,, 

Stalin, kollektif emniyetin terkedil 
miş olmasını ve garp devletlerinde e
sas halini alan "herkes kendi başına" 
düstı;runu şiddetle tenkit eylemiş, al
man tehlikesini sovyetlere ve Ukran
yaya karşı çevirmek için İngiltere ve 
Fransa'nın yapmakta oldukları maınev. 
ralarla alay etmiş ve bu oyunlarında 
kati akamete uğrıyabileceklerini bu 
devletlere ihtar eylemiştir. 

Stalin, Karpat Ukranyasınm 700 
bin ve halbuki Sovyet Ukranyasınm 
30 milyon nüfusu olduğunu ve 700 bin 
kişiyi ele alarak 30 milyonu yutmıya 
imkan o1a.mıyacağmı beyan etmiştir. 

(ekler Slovaklara tavizler yapıyor 
Berlin, 11 a.a.-"Havas" İyi malUmat 

alan mahafilden öğrenildiğine göre 
yeni Slovak hükümeti, iki gün evel 
azledilen Tisso'nun tekrar riyasetin.. 
de teşekkül edecektir. Alman resmi 
mehafili seyirci, vaziyetinde bulun • 
maktadır. Tisso'nun notasma Alman_ 
ya tarafından henüz hiç bir cevap ve • 
rilmediği kati olarak beyan edilmek _ 
tedir. 

Çekoslovakya hududunda Alman -
yanın askeri tedbirler aldığı tekzip e. 
diliyor. 

Alman kıta/arının 
işgali yalan 

Berlin, 11 a.a. - Alman kıtaatının 
Tuna'yı geçerek Bratislava köprü ha -
şr:u işgal etmiş olduğuna dair ecnebi' 
memleketlerde çıkan haberler kati 
olarak tekzip olunmaktadır. 

Slovaklara tavizler 
Prag, 11 a.a. - Çek mahafilinde be

yan olunduğuna göre, Çekoslovakya • 
nın federal birliği anayasa mucibi.:ıce 
muhafaza edilmek şartiyle Prag hü -
kümeti slovaklara her türlü tavizde bu 

lunmıya karar vermiştir. Bu tavizat 
merkezi hilkümet azası arasında tadi
lat yapılmasını icabettirirse de veri _ 
lecektir. 

Örfi idare iliin ~dilmedi 
Bratislava, 11 a.a. - Bugün Slo -

vakyaya çek takviye kıtaatı gelmekte 

devam etmiştir. Ancak Teblanski'ni:ı 
talebi üzerine çek kıtaatı kumandanı 

askerleri kışlalarda tutmayı kabul et _ 

miştir. Bundan maksat Prag hüküme . 

tinin Slovakya'da askeri diktatörlük 
kurmak istediği fikri:ıi halkta uyan _ 
dırmama ktır. 

Slovakya matbuat daresi neşrettiği 
bir tebliğde örfi idarenin ilan edilme· 
diğini, çünkü buna lüzum olr.ıad ğınt 

ve bazı yerlerde yanlışlıkla tevessül e. 

dilen fevkalade tedbirleri:ı geri alrn • 
dığmı bildirmektedir. 

Cibuti'ye µ;önfl~rilcnler 
La Rachelle, 11 a a. - Bir Senegal 

avcı taburu, Cibuli'ye hareket etmiş-
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Gazel bir oyundan sonra 
" 

Ankara B. muhteliti Beyoğlu 
sporu 2 -1 mağlllp etti 

Dün Liseliler arasında 2.000 
metrelik kır koşusu da yapıldı 

lehrimbe dün geldiğini yazdığımız 
Beyoiluapor, ilk maçı Ondokuz mayıs 
ataclyomunda Ankara B muhtelitiyle 
yaptı ve muhtelitimiz gtizel bir oyun· 
la 2-1 galip geldi. 

Havanın bulutlu olmaaına rağmen 
atadı bet bin kitiyi qan bir kalabalık 
doldurmu9tu. 

Eberiaini Gençlerbirliği oyuncu • 
Iarı tefkil eden takviyeli Ankara B 
muhteliti kırmısı ytıfll fonnalariyle 
miufir talmbdan on\. on bet dakika 
sonra alklflar atumda •abaya çıktı . 
lar. Takım ıu ~ldc yer'-lmııtı: 

Rahim (G.B.), Nuri (G. T. E.), 
Mehemt (Gii.), Münir (G.B.), Hasan 
(G. B.), Ketfi <G. B.), Muzaffer (G. 
B,), Vahdet (G.B.), Ali (G.B.), Mua 
tafa (E,L.), Rept (0.B.) 

Buna mukabil misafir takım da ıu 
kadro ile sahaya çıktılar: 

Çaf atmoa, Meainezia, Kosdanda, Çi. 
çeviç, Angelidiı, Ratlif, Bambino, Cu. 
lafi, Buduri, Etiyen, Murat. 

Maça hakem Ömerin idaresinde 
başland:. İlk vuru,u 1 S.2 S de Be yoğ -
luapor yaptı. Culafi'nin sağdan hücu 
munu kesen Hasan topu Aliye gön
dermek ıuretiyle hasım kalesine orta.. 
dan bir hücum yaptılar. Bu ilk tehli • 
kede Çafatinos y~rukla topu uzak· 
lattırdı. 

Altıncı dakikada Bambino'nun ıe -
ri bir hilcumiyle havadan ortaladıiı 
top Muradın ayaima kadar ıeldi, Mu. 
radın bekletmeden tekdil ulu 9ilt 
kalenin üıtünden avuta kaçtı. 

Pera luılai önünde 
Vahdetin &{bel bir ortuı Haaa:ı'ın a. 
yağına kadar ıeldi, topu bekletmeden 
kaleye ıönderen Haun ikhıci ıolii -
müzü yaptı. 

Bu devrede her iki takımda ufak 
bazı değitiklikler görülüyordu. Anka
ralılar Muzaffer'in yerine Vahdet'i 
koymak ıuretiyle ıctrf orvete Sa
dık'ı koymutlardı. Oyunun 20 inci 
dakikaamda aakatlandığından aahayı 
terke mecbur kalan Sadık'ın yerine 
Muatafa girdi. Yedikleri ikinci ıol -
den 90nra muhtelitimb kalealni tek -
rar aı~ bqhyuı Beyoiluepor 
fonetl .... ,_ .or1aııdip .... -
ddar. 

ille golümü:ıı : Beyojlıuponın ıelc golü: • . . . . 
Ayaktan ayağa dolapn top tekrar kada Pul-'"" Mektepliler kır lmıu• bınnc:ı•ı 

Ali'ye geçti. Ali ini bir sıyrıtı,ıa mil- 10. uncu d~ yıs. -r-;-
Kır koşusu 

dafuyı yımuya uirqırken Meainc - suretıyle kalemue kadar inen Bey i· 
aia'in yeniz bir bati11nı hakem firi - luaporlul~, ,kaleye yakın bir meaafe : 
kik cezniyle kesti. Kalecinin topu de Bambıno nım a7a1iyle birinci ıoı 
görmesine mani olacak derecede kale lerlni kuandılar. Günün bu mühim maçında-:ı evet 
ynünde ııralanan Beyoiluapor mUdı - Huımlarınm telirll hllflerine aey- Killtilr Bakanlığı Beden terbiyesi ge -
fauının hatları Uattlnden Ketfi aıkı rek akınlarla müdahale ~ebl~en a:ıka. nel direktörlilğilnün liseliler arasında 
bir tütle topu ağlara taktı. ralılar ideta m~dafu 11atemınde o - tertip ettiği ve Türkiyede ilk defa 

K f' · bu güzel golil WNn uzun yuna devam edtyorlardı. . yapılan 1200 metrelik kır kotusuna 
et ının Muradın 18 lnci dakikadaki yalan- erkek lisesi ile Gazi lisesi 14 der at -

alkıtlandı. dan ıdu 9iltUnü Rahim plonjcr.ıla kur- let ile. Ticaret lisesi ile in•~uıt usta o-
Ankaralılar hücumlarmı ııklllıttıra.. r--

lra tardı. kulu ve sanat okulu yedişer polis ens-
rak mütemadiyen iıtanbulluların - 20 inci dakikada Beyoiluapor ka - titU.U de 21 atlet ile ittirak ettiler. 
leaini zorluyorlardı. ~uzaf~~~o~uaal leai önllnde yakaladıtı bir pula gol 70 genr istidadın ittirak ettiii bu 
yqında fula bekletıyor, e pozllJoııuna pren aadık ui ayağı s 
içte dursun oynuyord~, kale yanın • burkuldua.•ndr.ı kaleye ,ut atamadı. kır k<>§uaunun teknik neticeleri ıun-
d k. k l d - b" 'kı gol fırsatını .... iardır. a ı ya a a ıgı ır ı Çafatinoı Sadık'ın ayaklarından topu 
kaçırdı. Maamafih ikinci devrede Y~ ~ yakaladı. Orhan lşçil (erkek lisesi) 3,48,2 de 
rine. geçince bütün hatalarını telafı Oyunun bundan ıonraki dakikalan birinci, lsmail Göktürk (Tecim liıeai) 
etmı'· old.u. _ . ;ok heyeca.,lı geçti. Her iki taraf ta 3,49,6 da ikinci, Fuat Yücel (Tecim li-

Mısafır takımın ~ımen sahayı ya- bazı bazı tehlik•li hücumlar yapıyor. sesi) üçüncü, Ahmet Aslan (Tecim H
dırgadıklarrm ıakalarıyle ve topu kont d Netekim Buduri'nin 24 Uncil daki- -l) 00· düncü Askeri (erkek lisesi) 1 d . 1 . l .. d u. ıeıu r ' 
rBo""teU e~~kyıı ertıyhefgAoze l~d:pı·yıorç:· kadaki yakından 9ütUnU Rahim kur - beşinci, Avni (erkek lisesi) altıncı, 

u n yu san r a nge ı ıs ı e dı A nı kurtarıtı 27 jnci dakikada . . .. .. . 
fatinos•un üzerinde toplaıyordu. tar •. Y, ö etil~ Saim Öz kalp (pohs cnstıtuıu) yedın-

• "'afatınoa ta g ' ~ . · k l" ") k" · · Top ortada dolatıyor ve umumıyet " ~l .. 2 inci dakikada ka cı, Fent (er ek ııeıı ıe ızıncı. 
h f"f rü • · 'k . .e Beyo6 uspor ~ 

le a ı esen zgarın ıstı ametıne tcs . . . de _ 
1 

tirdikleri anda büyük gelmitlerdir. 
bı olarak taca ka-ıyordu. Bu suretle ~cılerı.~ı ~ l!ttılaı Alinin ceza çiz. 
devrenin 31 inci dakikaa na gelmi,tik b~r. tehlıkc at ..n 

1 
bir .. ndelini ka _ Stadyom halkının büyük bir alaka 

Yavaş yava' yeşil saha • ah!fntya :;ıs~ dı,•ndan .~ .. ze. r- ri Kosdan. ile takip ettigi bu koşu çok heyecan-
ba,hyan Beyoglu on biri birin~i haf _ lecı kornerle onledı. Korne 1ı geçmi,tir. Gelecek hafta bu k<>§U· 
tayımın son o:ı be' dakikasında çok la uzJkla,tırdı. . nun daha uzun bir mesafede tekrar e · 
güzel bir oyun çıkartnııya batladılar Oyun bütün heyecanını bu devrenın dileceğini memnuniyetle haber aldık. 

36 ıncı dakikada Münir Murad.n aon 20 dakikaıında toplamı•t~. !'ler an Küçük atletlerimize muvaffakiyetleı. 
ayağındaki topu favulle almrya uğrat- yeni ~-ir tehlike atlatan .. her ı~ı tara · temenni ederiz. 
tığından hakem firikik cezası verdi n mudafaaaı da çok ıuzel bır oyun Beyoğl.uıporlular Za/er 
Muradm demir gibi fÜtÜ Ra:ıim'ın el· rkanyordu. . 
lermde kaldı. Birkaç dakika ıonra da hakemı~ anıtına çelenk koydular 

İki dakika sonra Ankara aleyhine 1ttdiliü takviveli An'·ara P muhtelitı. Dün sabah Beyoilusporlular batla • 
tadan çekilen ikinci fırikik cezasını ni 2 - 1 pllp illn ediyordu. rında kafile reisleri olduğu halde U-

or d' k 
Angelidis Culafi'ye ver ı, topu a~a Maç ntUd nand p lus meydanındaki Atatürk anıtına çe· 
larında ezen Culafi yersiz heyecanıy 1.~ oy 1 lenk koyarak bir dakika sükGt etmlt • 
avuta kaçırdı. 40 ıncı dakikada ye!ı1 Beyotluıporlular çimen ıahaya a . terdir. 
k mızılılar aynı ile bir fırsatı ellen - lıpnadıldarından bu yUzden zaman za. 
ır geçirdiler fakat Alinin yerden sı. man tehlikeler atlatmuına ratmen 

nke "'tü kale 'önünde sıralanan müda - "luvaffak oldular. 
ı tU d" Ç" • bu Ba k l il ri •--faaya çarparak geri gel ı, ıçevıç · ft• a ec e ouu.k Usere Ange-

nu uzakla,tırdı. lidis, Buduri, Bambi110 çok çalr§tılar. 

Beyotluspor bugün Ankaraaüdi 
ile kırıllıııyor 

. . dakı"kada Bambino'-:ıun sağ Diğerleri de tl&erlerine düten vazife • ba 
42 ıncı 1 bili le 19 may11 ıtadyomunda ıs.30 da t-k 1 gönderdi"i top kalenin U1t yi yapmıı aayı a r r. 

d-t~n -~:~:rparak Muradın önüne düt- Ankara B muhtelitine gelince; Ra- hyacak olan bu maça gilçlUler Genç· 
ıre~ k gol bekliyordu, fakat Mu- him, Nuri ve Hasan fevkallde kelime lerblrlithıden Hasan'ın iltihakiyle 'u 

tü, er. ~da topu fada tuttuğundan siyle tavaif edebilecelimis temiz ve kadro ile çıkacaklardır. 
;.:~:r..a;:tişerck tehlikeyi uzaklaıtır gU.zel bir oyun çıkardılar. Ali durgun Kevser, Ali Riza, Kartal Riııa, ı. . 
dı.B' onra da ha1rem;n dUdU~ bi 

ıraz s . . ..s..: 
. . bittiğını haber veruı. 

rincı devrenın 

11 • • d vre • '"'ICI e • 16 ?O de ımkarah -
İkinci devreye · 

•iyle bqla:tdı. 
tarın wruy . b 1• an ankarah-

Oyuna çok scrı aş ,. .. 
•- er alan Vıthdet ,., hu -

tar sal a<"ıKta Y • indiler . ı tatanbul kalcaıne . 
c:umıY e 

olmasına ratmen llerleylfln lflemeai mail, Huan, Abdi, Hamdi, Fahri, Mu 
için epiyce çahftı. MU9tafa aol a~ıkta zaffer, Fikret, Hamdi. 
daha ziyade muvaffak oldu. Bugünkü Beyotluıpor takımı da ufak bir de
.. aJibiyette hepainin de hiueleri var • iitiklik yapmak auretiyle .,.iı yuka
dır. rı dünkü taknnlariyle oynıyacaklar. 

Hakem kararlarında mlltereddid dır. Diln de bildirdifimlz U&ere litntln 
olmakla beraber oyunu gil.zel idare et- bu mühim brtılapnaaıncı.n evet Gul 
mittir. Yan bakemJerindea sok yardım terbiye enatitilsilnün iki •mıfı araun-
görmliftilr. da el topu mUıabakau yapılacMtır, 

Giireıçiler 

Güre, müsabakaları 
Mili küme güreı aeçme müubaka· 

ları dün Halkevinde, kalabalık bir 
meraklı kütlesinin huzuriyle batla -
mı,tır. Dünkü güreılerin ilk devresi
nin neticeleri tunlardır: 

56 Kiloda: Kenan Olcay Halit Ka
ya'ya ıs dakikada aayı ile, Hüseyin 

Erçetin Mustafa Beton'a ıs dakika -
da sayı ile galip, 

61 Kiloda: Ahmet Itık 1.4S Niyazi 
Yıldız'a tuşla galip. 

66 Kiloda: Yaıar Doğu Yuauf Ars
lana ıs dakikada sayı ile, Beslen Kı
tınbay Doğan Erdinçe 4.2S dakikada 
tuıla, Yahya Kalkan Nurettin Ozşcne 
ıs dakikada sayı ile galip. 

72 kiloda: Celil Atik Sadık Soğan
cıya ıs dakikada sayı ile, Vahid Ce
yişakar Hüseyin Erçetine ıs dakika
da tu,la galip. 

79 Kiloda: Ahmet Mersin Adnan 
Yurdaer'e 7.02 dakikada tuıla galip. 

87 Kiloda: Mustafa Çakmak lamail 
Yılmaza ıs dakikada sayı ile galip. 
Ağırda: Mehmet Çoban Murat 

Merde ıo.10 dakikada tuıla galip. · 

Güreşlerden bir görünüı 

Küçük Y G§ar güreıiyor 

Madrld' deki komiinlsl isyanı baslırlldı 

Franko'ya muharip~ik 
hakkı tanllıyor mu ? 

/iti n ·11z ~ troyeri tevkif edilen bir . 
Ingil~ gemisinin imdadına gitti 

((Batı 1 lacl aylada) re, İngiltere tarafından Franko hüldi. 
mUdafaa mmeyi kıtaatı harekitı tatil metinin tanınması muhariplik hakları
ettiklerinden Madrit'te tedricen ıü.kQ- mn verilmesini tazammun ct:memektc-
net baaıl olmuftur. dit. 

Bıır6oı' ıın verdlil karar I ki ingiliz deıtroyeri tevkil 
Burgos, 11 a.a. - Radyo ile neıre- edllen bir ingiliz gemianin 

dilen blr mesajda bildirildi&ine göre imdadına giııi 
yalnu Madrit'tıe delil Valane ve Mur. Londra, ı 1 a.a. - Amirallik maka • 
cie'de de çarpıpnalar olmaktadır. Bu mından bildirildiğine göre lntrepide 
lkl eyalet kıemen komilniatlerin kon- ve lmpilsive ismindeki destroyerler, 
trolü altındadır. bir iapanyol harp gemili tarafından 

Meujda cümhuriyetçi İapanya do- tevkif edilerek Palma'ya aevkedilen 
nanmMına alt bazı parçalarlıl'l Baraelo. Stangade ilmindeki İngiliz gemiıinin 
n'a ıiderek Frankiıt makamlarına tea- imdadına gitmek emrini aımı,!ardı.r. 
lim olduklat"ını ili.ve edilmekte ve ne- Sta-:ıgate vapurunun San Antonıo 
tice olarak ,c>yle denilmektedir: burnunun 23 mil 'imalinde tevkif c .-

"'Negrin taraftarları ile Beateiro ta.. dildiği söylenmektedir. 
raf tarları araaında hiç bir fark yoktur. 
Hepal de vatan haini olarak tecziye e- Mahkum edilen 
dileceklerdlr ... 

Bir facianın 
son günlerinde •• 

(Başı 1 inci sayfada) 

yere a:kmaıına ıebep oldu. 
ideoloji kavgalarmı bir kı 

Yeya cihan ölçüsünde geniılet 
mek iıtiyenler, Anupa'yı ve 
cihanı neye çevireceklerini l 
panya faciasiyle anlamıt ola.al 
gerektir. Bu misal herke1e aJK 
ıu deni Yerebilir: millet içfn 
ve milletler arasında anlapnayı 
uzlaşmaya ve birleımeğe çal 
mak ! Millet içinde veya milletlcı 
arasında, huauai davalan olaı 
lar bulunacaktır. Ancak bu hı 
ıuai davalarım ihtilaller vey 
harplerle elde etmeje kalkı 
mak, baıkaları ıibi kendiler. 
nin dahi zararına hareket etme 
tir. Teılim olacak olan yo 
tur: bugünkü mücadele ıartl 
iae, muvaffak olana dahi, anc 
Pirua zaferleri kazandırabilir. 

D11 tehlikelere kartı milletlcı 
toplu ve kararlı bulunmalıdırla 
Müdahaleleri Ye tecavüzleri ön 
liyecek olan çarelerin batındı 
toplu milletlerin mukavemet" 
mücadele kararlan ıeliyor. Mı 
aeleıi kim bilir ne kadar zama 
devam edecek olan lıpanya fac 
ası kanlar içinde biterken, kene 
deraimizi alalım: hu den, bugi 
ne kadar tuttujumuz yolun e 
doğru olduğunun tudikincle 
batila nedir? 

F. R. ATAY 

Bir inaillı Ünitersltesl 
B. Fethi Okyar'a 

Flhri Doktorluk Yll'iyor 
(Bafı 1 inci aylada) 

mUftUr. S28 eeneli.ıc bir maziai vardı 
İmparatorluk içinde büyük bir JÖhre 
sahibidir. Memle-ketimizde ilmt ara 
tırmalariyle tanınmıt olan profes< 
Bakster arattırmaılarını bu UınWeni 
hes.t>ına yapmı§tır. 

B. Fetıhi Okyar'a, huiran aonları 
da merasim yaprlacağı haber verilm 
tedir. Kendisi ilk defa olarak kırm 
kadifeden bir rop ve onlarm llzeri~ 
beyn bir elbiae &tYeeektir. Bu elbi 
Unl'V'enltenhı ortaçatdan 1ralan blr 
nanesidir. 

Ankara Borsası 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Millno 
CerMıvre 
Amıterdam 
Berlin 
Brübel 
Atina 
Sof ya 
Pras 
Madrid 
Varıova 
Budapeıte 

Bükreı 
Belırad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

Açılq P. Kapenq P. 

5.93 
126.3&25 

3.3525 
6.65 

28.745 
67.13 
50.7225 
%1.27 

1.0825 
1.56 
4.3275 
5.93 

23.845 
24.9675 

0.9050 
2.8375 

34.62 
30.S325 
23.11525 

5.91 
126.3&25 

3.3525 
6.65 

21.745 
67.13 
50.7225 
21.27 

1.0125 
1.56 
4.3275 
us 

23.145 
24.9675 
0.9050 
2.1375 

34.62 
30.5325 
23.1525 

ESHAM VE TAHVIUT Allcanıe'de 1 rlandalı tethişçiler 
Alicante, 11 a.a. - Alicante ~eledi- Manchester, 11 a.a. _ Patlayıcı 1933 Türk borcu I. 

l" · k ·· . tiz 1 e ka. 1933 Türk borcu il. ye mec ııı, omunıa anın az ın . maddeler sakladıklarından dolayı mu- 1933 Tiırk borcu ili. 
rar vermi' ve milli müdafaa kon<Jeyıne hakeme altına alınan irlandahlardan 15133 ikramiyeli Erıani -
iltihak eylemittir. S i 20 sene, biri 4 sene hapse mahkfım ~============~ 

Cephelerüe ıiikuneı var• edilmiştir. Mücrimler arasında bulu. -------------~ 
ık. afta dün nan Mary Gele1111 isminde bir kadın 

Bilbao, 11 a.a. - ı tar n da 7 h hk. 1 ·· 
· • hl' - 1 h lerde &ene apse ma um o muş, muc-netredılen reımı te ıg er cep e · 1 d b" · b · · 

· • hüküm ıürdü-ünü bildirmek- rım er en ırı eraat etmıştır. 
sükunet g Maznunlar tarafından hazırlanmış 
tedir. 1 b" b ba · r·ıı:.k · · d ,._1.. • 'l onaliat tay- o an ır om nın ın ı ., ı netıceaın e 

Cwnuurıyetçı er, naay b' k' · · ··ıdu- .. h 1 d d · Ka • bomba dunan et ır ıtının o gu atır ar a ır. 
yarelerın rtaca yı r - M"" . k · k 

· · b" F k'ıt tayyarenin ucrımler mah emenın ararı o -tlklerını ve ır ran ı .. · d 
.. üld"'w"' ·· ka d tmektedir. kunduktan sonra, Allah ırlan alıyı 

dütür ugunu Y e kurtarııım, "Ya.,asrn İrlanda cümhuri -
Ablııka hakkında Bıırgoııın yeti,, diye bağırmışlardır. 

Jikri 
Burgoı, 11 a.a. - (Havas) Resmi B. 1 . k A . ka ve 

mahfiller, abluka meaeleai hakkında 1 r ejı me rl 
çıkan yabancı tefairlerden hayrete düş J d • k ti · 
mütlerdir. Bu mahfiller, ablukanın Oponya enız UVe eri 
muhariplik hakkı meselesiyle hiç bir 1 Vatm.gton, ı 1 a.a. - Mec:lia deniz ko 
alikMı olmadılmı ve eaaaen bir tek misyonu reisi B. Vinson'un "Amerika' 
muharip mevcut olduğuna göre böyle nın Japonya kar,ısındaki faikiyetini 
blr mesele de mevcut olmadığını bil- muhafazaya amade olduğu" haıkkında
diriyorlar. Filhakika, Franko hemen ki beyanatı üzerine, resmi makamlar 
bütün hilkümetler tarafından tanınmı11 bunun hiç bir esasa istinat etmediğini, 
tır ve harbi bir uı 6nce bitirmek arzu- zira Japonya'nın deniz in.fUtı hakkın
slyle hareket ederek "hi,, lere kargı da malQmat mevcut olmadığını bildir
fıydah tedbirleri kullanmaktadır. Bu mektedirler. 
dahili bir icraattır ve Franaa ile İngil. Bu makamlar, bütçenin daima evel-
tere de Frankoyu tanımıtlardır. ki bütçeden 161 milyon fazlasiyle 720 

Şimdiye kadar Adrı ile Portba ara- milyon 987 bin dolarlık aynı bütçe ol
ımda tatbi.k edilmekte olan abluka duğunu ilive ediyorlar. 
bundan böyle Adra ile Sagonte arasın-
da tatbik edilecektir. 

Franlcoya m.uhariplik 
ltalcln W!rilmiyor 

Loncka. l1 a.a. - D.N.B. dün akfam 
rami bir ır.1.u1nuı bildirildi,tine gö-

Gümrüklerde 
Enez, İpsala ve Edeköy gümrük i

dareleri, Edime gümrüğüne bağlan
mıı, Geyikli ve Silivri &ümrük ida
releri ka,eatılmııtır. 

Elektrik ve makine 
tesisatı 

Şuhut Belediye Reialiiinden ı 

1 - Şuhut kasabaaınr:ı Nafia Ve 
Jetinden musaddak projesi mucibi 
yaptırılacak elektrik ve makine te 
satı (18963) lira (49) kurut bed 
ketifli kapalı zarf uıuliylc eksil 
ye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine ~ 
sadif pa.zarteıi günü saat 1 S de Şu~ 
.lelediyeıinde toplanan e-ncümen taJ 

ndan yapılacaktır. 
3 - Muvak!Qt teminat (1422) 11 

(26) kuru,tur. 
4 - Bu ite ait olan proje, buW 

keti f, malzeme, montaj Ftnamele 
mukavele projesi, bayındırlık i•leri 
nel prtnamesi bir lira mukabilin 
Şuhut belediyesinden alınabilir. 

S - btekli olanlar Nafia Vekilet 
den alınmıt e-:ııtelitörlük vesikası. 
na. mumun teıiaat yaptığına dair 
bnmı9 bonaerviılerle münakaaa gün 
den en az sekiz gün evci Afycr.ı vi 
yetine müracaat ederek ehliyet ve: 
ka11 alımı olma11 ve bu vesaiki telt 
mektubuna rapten ihale saatinden 1 
saat evetine kadar Şuhut belediye ı 

iıliğine makbuz mukabilinde tevdi ı 
meleri veya poıta ile göı,,t•.-meleri 
1b olunur. (1367.773 10759 
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H i K y E 
Kazazedeler 

Çeviren : F. Zahir Törümküney 

Lüb posta vapuru, açık ~nizde lan birkaç yolcu kazayı atlatmış ol
bir gelin gibi süzülerek ilerliyordu. duklacına hata inanamryorlar ve biri
Elektrik ışıklarının parlak akisleri birlıeriyle münakaşa ediyorlardı. U
siyah sulara vuruyordu. Yolcular sü- zun boylu, kır saçlı bir adam hararet
kfuı içinde uyuyorlardı. Birden, §id- le söylüyordu. 
doetli bir sarsıntı oldu. Çatırdılar, gü- - Benim böyle sözlere aklım er
rültüler işitildi. Sonra gene derin bir lmcz. Titanik batmadan iki dakika e
SCHizlik. Vapur, his bir şey olmamış veline kadar içinde bulunanlar baş-
~il>.i .-1•-- .oı-..... ~iarnrnu larıft• .-1•••lı: ~· ' 

Uyilrularından korkuyla uyanan dar değillerdi. Herkes vapurun bU-

yolcular, güverteye hücuma başlad~- Y.~~ ?ir emniyetle yolu~. dev~ et: 
lar. Telaşlı, telaşlı koşuşmalar, bag- tıgını sanıyordu. Halbukı, net~ceyı 
n11n3lar vapurun biraz evelki süku- hepiniz biliyorsunuz. ~e.n. kendı he
netini bozdu. ikinci kapdan yolcuları sabıma kamarama çekılıp yatamam 
teskin için güverteye indi. Korkudan doğrusu. 
gözleri büyümüş, kamaralarından ge- Etrafındakiler tasdik ettiler: 
celik kıyafetleriyle fırlamış yolcular - Çok doğru. Güverteden ayrılma-
etrafını aardılar. ikinci kapdan Ar- mak en akıllı hareket olur. Her hangi 
tur, teminat veriyordu : ani bir hadise karşısında hemen can 

_ Merak etmeyiniz. Kamaralarını- kurtaran simitlerine sarılıp, denize 

za gidiniz. Ehcmiyet5iz bir şey. İki atlarız. 
gün ev-el fırtınadan yarı batmış bir Binbaşı Norton, kamarasında tutu-
gemiye hafifçe çarptık. namadı. Tekrar güverteye çıkmak ü-

Bu arrada yolcular arasından bir zere kamarasından ayrıldı. lki sıra 
süvari binbat•ı ilerledi. lkinci kap- kamaraların bulunduğu koridordan 
danın önünde durdu. Kendini takdim geçerken bir saniye durdu. Etrafı 
etti: dinledi. En ufak bir gürültü yoktu. 

_ Binba§ı Norton. Yürümeğe başladı. Fakat, birdenbire 

S l A 1 t 1 B. b 
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00.;: .. ~ d neye uğradığını şaşırdı. Yere yuvar-e am aJ ı ar. ın a§ı ...,........ e-
. landı. Başını kaldırıp bakındı. Koca 

vam ettı: • v d · 
gemı yana yatmıştı. apurun erın-

- Çok şiddetli bir sarsı?tı i~e ~- Jiklerinden korkunç bir infilak du-
yandım. Vapurumuz on sekız mıl su- ldu lreriye hücum eden suların 

1 lld - .. kyu ·~ 
rat e yo a ıgına gore çarpışma pe müthiş homurtuları işitiliyordu. Bir 
de söylediğiniz kadar ehemiyetsiz o- acı acı bağrı yordu: 
lamaz. Yolcuların selameti namına se~ Kazanlar! Kazanlar patladı. Ma
hakikati olduğu gibi söyleyiniz. Her- kine dairesindekilerin hepsi boğul-
kes başının çar'Caine baks!n. du ı 

lkinci kapdan, binbaşının koluna Bu sırada elektrikler de söndü. Or-
girerek biraz kenara çekti: 

- Binbaşım, dedi. Kadınların, ço· 
cukların önünde pek açık konuşınağa 
gelmez. Onlar, korkudan hakikati an
hyamazlar. Gemide büsbütün panik 
kopar. Me&elcnin esası ıudur: lki 
gün eve! fırtınadan küçük bir gemi 
batını§. Gemi tamamiyle suların altı
na gömülmediği için akıntılara kapı
larak sersesi bir halde dolaşıyor. Ge
cenin karanlı~ında birdenbire önü
müze çıktı. Çarptık. Vapurumuz ya
ralandı. Bölmelerden iki.sine sular 
hücum etti. Derhal bölmeleri kapat
tık. Suyun tahliyesine başladık. Ma
kinelerde hiç bir arıza yoktur. Yal
nız, eskisi kadar süratli yolumuza de
vam edemiyeceğiz. Mamafi' endişeye 

de mahal yoktur. Esasen ciddi bir 
tehlike olsa, yolcuların hayatını kur
tarmak ve vapuru boşaltmak bizim 
ilk vazifemizdir. Kamaranıza giderek 
rahat, rahat uyuyabilirsiniz. 

ikinci kapdanın bu sözleri, binba
şının tatmin edilmesine kafi geldi. 
Norton, teşekkür ederek kapdandan 
ayrıldı. Yolculara dönerek yüksek 
sesle söyledi: 

- Cidden telaş edilccek bir şey ol
madığını anladım. Ben kamarama gı
diyorum. Sizlere de aynı şeyi tavsi
ye ederim. 

Binbaşı yiırüdü. Kamarasına gitti. 
Binbaşının bu hareketi yolculardan 

bir çoğunu teskin etti. Onlar da ka
maralarına çekildiler. Güvertede ka-

talığı zifiri bir karanlık kapladı. Nor

ton, sırt üstü yatıyordu. Yarı baygın 

bir haldeydi. Bir aralık yanı başında 
ba~ka bir insanın bulunduğunu hisse
der gibi oldu. Boğuk bir hıçkırık se
si geliyordu. Norton. yavaş, yavaş 

kendine geldi. Etrafını yoklamak i
Çin sağ kolunu kaldırmak istedi. Kı
pırdıyamadı. Kolunun üzerinde ağır 
bir cisim yatıyordu. Dikkat etti. Bu 
bir insandı. Ağlıyordu. 

Norton'un, vücudunu bir ürperme 
kapladı. Her halde gemi batmıştı. 

Şimdi, kimbilir belki de denizin di
binde idiler. Bulundukları yere he
nüz sular hücum etmemişti. Her hal
de bölmeler vaktinde kapanmıştı. 01-
meden mezara girmişlerdi. Hava a
ğırlaşmağa başlamıştı. Bir daha gök 
yuzunu, güneşi, parhyan yıldızları 

göremiyeceklerdi. Kendisini teselli 
eden ikinci kapdan nerelerdeydi aca
ba? Muhakkak o da ölmüştü. Vaktin
de gemiden atlamış olasalar bile kur
tulmalarına imkan yoktu. Gecenin 
karanlığında, açık denizin ortasında 
kaç saat dayanabilirlerdi? Esasen ha
valar çok soğuktu. Donmak için bir 
saat suyun içinde kalmak kafi idi. 

Norton, heyecana kapılmakta bir 
mana olmadığını anladı. Nasıl olsa 
ölüme mahkumdu. Binaenaleyh kor
ku içinde uyuşup kalmaktansa. kal
kıp kurtulmak için bir çare aramak 
lazımdı, kolunu hızla çekti. Doğrul-

uı.:us -9-

Dünküçoçuk 
ilavemizde 

hediye 
kazananlar 

Karpostal kazanlar: 
Ankara hususi bizim mektepte 12 Öz • 

can Dınçer, Ankara is; Cebecı Ozsoy so
kak 23 de Eraydı,p Akkaya, Kutahya bi -
rinci okulundan 585 Affan Örgu Ankara 
erkek lisesınden 1081 Tevfik Şen'. Ankara 
Dumlupınar okulundan 193 Nevzat Yu
cesoy, Ankara erkek Hseıinden 1442 Ah
met Ozcan, Ankara mimar Kemal oku -
lundan 260 Nurtaşkan, Ankara Gazi lise
&inden 629 Ragıp Kurun, Elizıı:: orta o
k';11undan 1. A. da 371 Şeref Karabulut, 
Sıvas posta şefi eliyle Şaziye Erdenir, 
Zonguldak liisar cinu okulundan 14'4 Al
tan Kutsal, Ankara birinci orta okulun -
dan 1138 İsmet Nişliıil, Ankara Kiıltiır 
bakanlıgında Samiye yanında Günıor Or
tumal, Zonguldak Ga:zi okulundan 571 
Nurhayat 'l urkun, Ankara uçuncu orta o
kulundan l. B. de 739 Mukaddes Solak, 
Ankara jandarma b;.ı.ndosunda Ahmet 
Turkkan, Atyon lıscsınden 4. A. da 190 
Nihat Guçlucr, Ankara Ataturk okulun -
dan 382 Omer Erden, Ankara Atatiırk o
kulundan 130 İhsan Guleray, Diyarbakır 
Gazı ılk okulundan 471 Yavuz Yekin, An
kara Ataturk okulundan 195 Nadir Yu
cel, Ankara lamet lnonu okulundan 83 
Tur.kan Şendur, Ankara uçuncu orta oku
lundan 405 Muammer Çullu, Uljak orta O• 

kulundan 24 H.aaim Koksal, Çorum orta 
okulundan 3. B. de 572 Muzalfcr Doı::an, 
Ankara Devrim okulundan 504 Ahmet 
Altan, Balıkesir Ali Şuuri okulundan 284 
İnci Scyman, Yozıat • Bo&azlıyan orta 
okulundan 2. B. de 79 Fe:ı-ıaz Kayın, An
kara lsmet paşa mahallesi be5tepe sokak 
30. 32 de Belkis San, Nigdc - Aksaray or
ta okulundan 35 Haluk Arıbaıı, Ankara İs
met lnömi okulundan 424 Ömer Hamulu, 
Konya avukat Muı;tafa Karaagaç oılu A
dil Karaagaç, Sorgun Yetilyurt okulun
dan 160 Huri Tunçer, Ankara İsmet İn
önü okulundan Şerife Gun, Hendek Ki-
2iziyc köyiı muhtarı Ahmet oılu Recep, 
Tokat mahkeme onundc 32 numarada 
bakkal Vadi Diren, Ankara Dumlupınar 
okulundan 313 Naci Tunçokcr, Zongul -
dak Mıthat paşa okulundan 105 Gulum -
ser Ataman, Ankara Dumlupınar okulun
dan 875 Turgut Aygun, Tckirdag sıhat 
muduru kızı lşık Çanıırılı, Ankara mi • 
mar Kemal okulundan 182 Gurıin As -
lanoglu, Ankara Özel bizım okuldan 69 
Huseyin Gonuı;, Ankara İnönü okulun -
dan 85 Sedat Çelgın, Ankara iıçüncü orta 
okulundan 1121 Hatice Aktimur, Nigde 
orta okulundan 23 Muammer Anan, Zile 
orta okulundan 27 H.ıfat Teke, Zile istik
lal okulundan 164 Nıhat Soydan, Ank.a· 
ra erkek lıseunden 98.2 Sait Türkgucu, 
Ankara Gazı hsesındcn 737 Fcrdı .lierkcr, 
Ankara birinci orta okulundan 1222 Sıd
dık Alyurt, Ankara mimar Kemal okulun
dan 631 Kemal Acarcl, Ankara Necati o
kulundan 904 Seyfettin lyirı:unıcir, Anka
ra türk maarif cemiyeti okulundan 231 
Ncjat Tümer, Kula Zafer okulundan 4. 

. . c;o..& 
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guldak Namık Kemal okulundan 3a9 R. 
Bayram, Zonguldak Gazi M. Kemal oku
lundan 422 Murvet Tumer, Kayscrı lise· 
sinden 962 Muı;tafa, Zonguldak Çelikel 
lisesinden 884 Fuat Ugurlu, Yozgat lise
sinden 4. A. da 537 Numan Kurban, Tav
şanlı'da Cevat Erkan, Çankırı Gazi paşa 
okulu öğretmeni Tumkor orı:lu Baskın 
Bora Tiımkor, Ankara Atatiırk kız oku -
!unda 285 Necla Sipahi, Yozgat orta oku
lundan 661 Nuri Ersoy, Ankara İsmet İn
önü ilk okulundan 580 M. Aygiın, Anka
ra lnoniı okulundan 40 numaralı Nimet 
Babatin, Zonguldak Çelikel lisesi 970 Be
salet Surmen, Adapazarı orta okulundan 
501 Perihan Hatunoilu, Ankara Gazi li
sesinden 441 Mustafa Ayan, Adana kız li
sesinden 3. C. de 9-4- Münire Nakipoğlu, 
Sivas orta okulundan 527 Ferdi Bulut, 
Ankara İltekin okulundan 1143 Vasıf 
Caymaz, Ankara üçıincu orta okulundan 
422 Turkin Erden, Ankara erkek lisesin
den 137 Zeki Demirtaıı, Goyniık aaatçi 
Baha Atalay eliyle Nevin Ula&, Elizıg 
orta okulundan H. Tugru, Ankara erkek 
lisesinden 104 Mehmet Gokmen, Elizıı 
orta okulundan 1. E. de 578 Ali Barış, 
Ankara Atatıirk okulundan 810 Cemil Ba
tır, Ankara Yeni şehir İsmet İnonu cadde
si 94 Sevim Akman, Kartal, Maltepe ca
mili sokak IS Raziye Akyıldız, Ankara 
Hacıdogan mahallesi güreşçiler sokarı:ın· 
da 21 Tahsin Demirci, Şile cumhuriyet 
müddeiumumisi kızı Gulen Akın, Ankara 
Kocatepe 172 Uluerguven, Kayseri cüm
huriyet ılk okulundan 407 Mehmet Eıki
cioglu, Ankara lnönu ılk okulundan 865 
Hayrettin Tok, Bafra merkez okulundan 
380 Ahmet Ayan, Edirne orta okulundan 
ı. A. da 997 Yaımut Scinmez, Konya sa
nat okulundan 178 Mehmet Üçok, Uskü
dar 1 inci orta okuldan 643 Makbel Abey, 
Elazıg orta okulundan 2. B. de 1119 Meh
met Turköz, Niğde Sakarya ilk okulun -
dan 714 Faik Alp, Ankara ikinci orta o
kulundan 415 Nuran Demir, Ankara İlte
kin okulundan 1078 Neriman Karaduman, 
Amasya orta okulundan 2. A. da 389 Fik
ret Giırler, Vezir kcipru Hilmi oğlu M. 
Cevdet Çörekçio!:;lu, Elazığ orta okulun
dan 3. 3. de 1052 Salihattin Can, 
Samsun cümhuriyet okulundan Lütfi Er
doğmuıı, Gonen ort.a okulundan 17 Saim 
Onan, Samsun Gazı okulundan 381 Mu • 
hececi Elçumer, Ankara birinci orta o -
kulundan 361 Fuat Orçan, Ankara Ata -
tıirk okulundan 318 .Vildan Kundakçı, 
Zonguldak Hamamonunde bakkal Musta
fa Koç eliyle Nesriye İbiş, Erzurum İs -
met paşa ilk okulundan 279 Selma Can
goren, Çankır ıorta okulundan 98 İsmail 
Çelik, Ankara kız liıcainden 848 T. Ay
dar. 
Zonguldak Çelikel lisesinden 724 Musta
fa Gürcan, Ankara Devrim okulundan 476 
Müıtecaplı. 

du. 
lnce bir kadın B'Csi haykırdı: 
- Beni yalnız bırakmayın 1 Korku

yorum! Yalvarırım size 1 Beni kurta
rın 1 

Norton, bu se11i tanır gibi oldu. 
Kendisine h~ de yabancı gelmiyor
du. 

- Korkmayınız, dedi. Sizi yalnız 
bırakmıyacağım. 

Kadın yavaşça teşekkür etti. 
Nocton, merakla sordu: 

(Sonu uar) 

DOKTOR ŞAHT ANLATIYOR 
ESKİ 1KTISAT NAZIRI VE RAYŞBANK UMUM MUDURU 

ALMANYA EKONOMİK 
KALKINMAYI NASIL.: 

YAPTI VE SiLAHLANDI? 
Versay'dan sonra alman ekono

mik darlıgı, en feci halini 931 
kredi buhranında göstermiştir. Bu· 

.nun sebebi 25 milyar marktan aşagı 
olmıyan yabancı alacaklarının müm
künse tamamını uç aylık mühlet i
s;inde geri istemeleri hususundaki 
talepleri olmuştur. Her türlü kredi 
muamelesi durmuş, tediyat adam a • 
kıllı azaltılmış, büyük bankaların 

hepsi tasfiyeye muhtaç ve hatta bi
risi tasfiyesi kabil olmıyacak bir 
halde bulunmuş. faiz miktarları de
lice yükselmiş, konkordatolar bir -
denbire artmıştır. Yıkılmalar biribi
rini kovalamış ve bundan sonra zirai 
çöküntüler başlamıştır. Maliyenin 
vaziyeti ümitsizleşmiş, her yeni 
vergi konuşu, tahsilatta bir gerile -
meyi mucip olmuştur. İktisadi çö
küntüleri, misilsiz bir sosyal sefa -
letin kovalaması ise tabidir. 

Yedi milyon İ§~iz: 

Bu çöküntünün en tesirli vesika -
sı, 1932 - 933 senesinde işsiz sayı • 
sının 7 milyonu bulmuş olmasıdır. 
930 danberi işsiz sayısının üç mil -
yondan aşağı düşmedigi düşünüle

cek olursa böyle sürekli ve kütle ha
linde işsizligin birinci derecede bir 
siyasi tehlike oldugu ilk anda beli
rir. o zamanki devletin bu afete kar· 
şı tesirli bir çare bulamamasının se
bebi, kendisinin bir çok parti ve 
menfaat gruplarına bölünmü olma
sı ve icra kuveti olmıyan parlamen
ter usullere bağlanmış olmasında a
ranmalıdır. 

Devletin politikası kaçınılması 

imkansız sayılan bu kadere fatalist
ce bir baş eğmeden ibaret kalmıştır. 
Bir politika mazeretini de klasik ik· 
tisat ilminin her buhranda uyuşuk 

halde mevcut bulunup tabii yoldan 
tesirli olması iktiza eden kendi ken
dine iyileşme kuvetleri hakkındaki 
nazariyesinde bulmuştur. 

1D08 iıle Almanp'nın -ıeket i
çinde 25 mflyar eel"fttf. aın de ime 
o kadar borcu vardı. 1908 de halkın 
yüzde ikisi işsizken, 1931 de üçte bi
ri işsizdi. 

931 buhranı, normal her türlü ik
tisadi inkişaf imkanını alt üst eden 
manasız siyasi cebir tedbirlerinin 
iktisadi çöküntüsünden ba~ka bir 
şey değildi. 
Boşa çıkan ve iflas eden Alman

ya'nın iktısadı değil, Versay'ın ga· 
lip devletlerinin politikası olmuş -
tur. Bundan dolayı çare de ekonomi 
değil, politika olacaktı. Bu çare ise 
nasyonal - sosyalizmin iktidara geç· 
mesi suretiyle tecelli etmiştir. 

Nasyonal - sosyalizm ekonomisi -
nin bariz vasfı, hiç bir ekonomik 
prensibe bağlı kalmamış olmasıdır. 
930 danberi nasyonal - sosyalizmfn 
önderleri ile ? ? temasta bulun
duğumdan, şuna şahit oldum ki, 
Führer parti programının umumi 
görüş esasları ile iktifa etmiştir. 

Bunun için söz yerine iş hakim ol -
muştur. Evela devletin dağıtacağı 
bir paranın keyfi dağıtılmasını he -
def tutan istihlak finansmanı tama
men ortadan kaldırılmıştır. Bu su -
retle Amerika ve Fransa'dan iktisat 
'>olitikasında bugün görmekte oldu· 
ğumuz ve deflasyon buhranı ile enf
lasyon buhranının biribirine ne ka
dar yakın olduğunu gösteren hata -
!ardan sakınılmıştır. 

I ş ve ıciliihlanm": 
.. Tabii iş temini ve silahlanma 

programı ancak devletce ve geniş bir 

finansmanla gcrlekleştirilebilirdi. 

Bu finansman için her hangi bir 
sermaye yoktu. Burada para yarat -
mak icap ediyordu. Klasik iktisat 
para y ratılmasını ancak tedavülde 
· :ılunan mallar çogaldıktan sonra 
cevaz verir, buna mukabil bir istih
sal finansmanını ve bilhassa birden· 
bire kredi genişletilmesini meneder. 

Nasyonal - sosyalizm ile birlikte 
Almanya'da geniş ve gittikçe büyü
yen mikyasta devletin idare ettiği 
·~ ekonomi hakim olmuş ve bu su

retle fiyat ve ücret yükselmesinin 
önüne geçmek mümkün olmuştur. 

Bu itibarla kredi ile istihsal arttırıl-
Jsının en büyük mahzurlarından 

biri ortadan kalkmıştır. Böylece 
kredi parası da fazla miktarda mal 
istihsalinde kullanılmıştır. Basit bir 
düstura göre mesele şöyle ifade edi· 
Iebilir: silahlanma için kullanıan 
kredi, yevmiye ve maaş tediyesi yo -
iyle bir istihHik doğruru. 

Führer beni iş temini ve silahlan-

E&ki Rayşbank umum mu,\ııru Doktor Şaht Alman akademısı 
ckonomı ı;urası huzurunda bır nutuk vermış ve alınan ckono
mık kalkınmasının ana fıkırlcrini izah etmiştır. 
Harp sonrası ınkılap hareketlerınin bılhassa ekonomi bakı
mından en dıkkatc dcgerlcrindcn hırını Almanya'nm yaptıgı
nı ı ı ret eden hatip, ıyı ıdarc cdılcn bir fınans polıtıkasının 
bir mıllet hayatında mucize yaratabılcccgi kanaatındc oldu
ı:unu sciylcmıı; Almanya'nın 933 den oncc maruz kaldıgı po· 
litık ve ckononıık tazyıkin halk yıgınları uzerınde yarattıgı 
sefalctın mana ve mahiyetinin ancak bir alman gozıylc ıdra
kın munıkun olabılecegini i:zah ettikten sonra, yeni planın 
realizasyonlarını anlatmıştır. Bilhassa bu son safhasını ente
resan buldugumuz nutkun bazı kısımlarını - bu bakımdan -
alıyoruz. 

ma finansmanlarına yardım etmek 
içın yenıdcn .l<ay~ban.ıc ın başına ge
tıruıt>i vakıt, bu vazıyetı ta11111mıyJe 
bıhyordum. çunku mubadele vası -
tası olan para ile tasarruf sermaye
si arasındaki farkı ogrenmiştim. Fa
kat şunu da biliyordum ki tasarruf 
yolundan bu normal finansmana bir 
köprü kurmak icap ediyoıdu. Çün -
kil vergi tahsitatımız asgari hadde 
inmişti ve seı maye paramız tama
miyle boş bulunuyordu. Bu vaziyet, 
iktisadımızın içinde bulundugu şart
la devam ettikçe degiştirilemezdi. 

Bundan dolayı takip edilecek bi
ricik doğru yol, emisyon bankasının 
iş temini ve silahlanma için lazım 
gelen kredileri temin etmekti. An -
cak bundan sonra vergi ve istikraz 
yolu ile finansmana geçilebilirdi. 
Rayşbank şunu da biliyordu ki, 

iktisadi kalkınmayı doğuracak olan 
kuvetler harekete getirilebilir. Fa
kat devletin yardımı olmaksızın 

bunlara hakim olamazdı. Buna rağ
men başlangıçtan itibaren milyarla
ra varan projeyi genişletilmesi me· 
suliyetini üzerine aldı. Çünkü pa -
ranın korunması olan yüksek vazi
fesi hususunda bütün devlet meka
nizniasının tam yardımına mazhar 
olacağını biliyordu. 

KonıroUu. kredi geniflemıeai 
ve para durluğu: 

Bundan sonra alfikalı bütün ma -
kamların işbirligi ile alınan bir çok 
tedbirlerin hedefi, kredi genişleme
si imkanını kontrol etmek ve para i· 
le mali taraflarının biribirlcrinden 
uzaklaşmasına mani olmak ve geri 
kalan paranın silahlanmaya ayır -
maktan ibaretti. 

Tatbik noktası itibariyle bu ted -
birler iki grupa ayrıldı: birinci grup 
kredi ve finans politikası ile alaka
Jıd ır. Bu grupa bütün finans politi
kası, faiz miktarının indirilmesi, is
tikraz stoku kanunları, bankaların 

kontrolü, altın iskonto bankasının 

poliçesiyle para çekilmesi, ve en mü
him olarak emisyon kontrolü girdi. 
Çok muarız bulunan bu son tedbiri 
bilhassa belirten sebep, paranın em· 
niyet altında bulundurulması ve fa. 
iz miktarının durması için sermaye 
pazarında toplanan vasıtaların müm
kün oldufu kadar silahlanma ve 
dört senelik program teksifi için da
ha uzun müddet tatbikidir. Rayş
bank'ın en ziyade vermek mecburi -
yetinde bulunduğu ikinci proup ted
birlerden devlet fiyat komiserine 
verilen fiyat ve iş ücretine doğru • 
dan dogruya yapılan tesirlerdir. 
Bunların hedefi kredi ve finans 
kontrolüne ragmen hasıl olan tazyi
ka karşı koyup fiyatların ve iş üc -
retlerinin haklı olarak iflasyonun 
vasıfları sayılan karşılıklı yüksel -
mesine mani olmaktır. Bu ehemiyet
ten dolayıdır ki kısa vadeli siHihlan· 
ma kredileri, sarmaye pazarında 

konsolide edilinceye kadar fiyat ve 
iş ücreti kontrolünün ipka ve hatta 
şiddetlendirilmesi tabii bir zaruret 
halindedir. Alınan bu tedbirler sa -
yesindedir ki, alman parasının du
rumu bugüne kadar temin edilmiş -
tir. 

Bununla beraber, Rayşbank, bü -

tün tehlikesinden henüz kurtulmuş 
değildir. Rayşbank kendi tarafın -
dan verdiği kredilerden başka daha 
fazla faaliyette bulunarak iş yarat· 
ma ve silahlanmaya mali yardım i -
çin para piyasasında ehemiyetli 
miktarda vasıtalar da bulmuştur. 
Sermaye piyasası olarak sürekli şe· 
kilde bir istihsali için hazır bulu -
nan bütün tasarruf temin edilmiş ka
pitaller mevzu olarak ele alınmak
tadır. Buna mukabil para piyasası 

olarak kısa vadeli esasen ekonomik 
işletme sermayesi vazifesini gören 
paralar temin edilmi,tir ki bu kısım 

sarmeyede tasarruf gibi uzun en -
vansiyon aranmamıştır. 

Bu gibi paralar biıtun alman eko -
nomisinin kasasını teşkil etmi.ştit. 

Bu kısa paralar kullanılmadıgı, ya
ni faydalanılmadıgı zamanlarda az 
bile olsa faize muhtaç olduğundn 

Rayşbank bu gibi sermayeler için 
imkan yaratarak gerek altın iskon -
to bankasının Solo poliçeleri, ge -
rekse h.emcn doğrudan doğruya kı
sa vadeli para piyasasına müracaat 
ederek istenildigi zaman Rayşbank'
da paraya değiştirileobilen esham ve 
tahvilat vasıtasiyle likid envestyon 
imkanını meydana getirmiştir. 

Bu gibi şuurlu bir sistem netice
sinde aksi halde işlemeden yatan ve
ya başka kısa vadeli invostiyona ko
nulabilen, alman ekonomik kısa va
deli kasa mevcutlarından bile iş ya -
ratma V'e silahlanmaya mali yardım 
olıırak favdalanılmaktadır. 
r Bu konferansın son kısımlarını da ya

rın neşredcceı::iz. 1 
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A N D A Ç 
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NÖBETÇi ECZANELER 
Merkez eczanesi 
Ankara ec&anesi 

Pazar 
Pasart-1 
Sah 
Çar amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sabat ve Yenişehir(") 
İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallide bir has -

talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesıne (2257) numara 
ile telefon edılir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müracaat
Şchir: (1023-1024). • Şehirler araın : 
(2341-2342), - Elcktrık ve Havagazı a -
nza mcmurlucu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincırlıcami civan: (2645 -
1050. 1196) .• Samanpazan civan: (2&06 
- 3259) •• Yeni5ehır. Havuzbaıı Bizim 
taksi: (2323) •• Havuzbaşı Guvcn tak -
sı: (2333) •• Çankırı caddesi, Ulus tak
si: (1291) •• İstanbul taksisi : (3997). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dıkmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiorcn'e 6.00 21.00 
Keçıorcn'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlık'c 6.30 21.00 
Etlık'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebecı'ye 7.00 23.00 
Ccbecı'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrıkalara 7.00 -.-
As. fabrıkalardan Celıecı'ye -.- 17.00 
Yeniljehir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycnışchir'e 7.10 23.00 
S. pazann'dan Akkopru'ye 6.15 7.00 
Akkopru'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçclı evlerden Ulus M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus Meydaniyle İstasyon arasında her 
lıeş dakikada hır sefer olup tren zaman • 
!arı seferler daha sıktır. 

§ Ulus Mcydaniyle Ycnışehir. Bakanlıklar. 
Cebccı, Samanpazarı araı;ında saat 8 den 
20 ye kadar vasatı her beş dakıkada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakıkada; saat 7 
den ve 8 e ve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakıkada bır muntazam seferler 
vardır. 

& Ak5amlan Ulus Meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı
na donu~lerı sıncmaların darı:ılıli saatıne 
tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhutlu saat ( 18) e kadardır. 
Posta saat ( 19) a kadar İstanbul cihc -

tıne mektup kabul eder. 

Tren saa~ eri 

Haydarpa5aya Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesı. Per . 
ıembc. Cumartcai, 

Samsun hattı : , Her gun 9.35 (Kayse . 
rı, Sıvııs, Amasya bu 
hat uzerındedır.) 
Toros surat.) 

o:yarbakır hattı: 
Zonguldak hattı: 

Her gun 
Her gun 

9,35 
ıs.oo 
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2 - Eksiltmesi 29 nisan 939 cumar
tesi günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (435) lıradrr. Şart
namesi her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

' 

....................................................... : 1 

-~~~-~~~.:~~ . ..! • ô· ... Gum.rük ~e in~ a. ·· 
Pazarlık 23. 3. 939 tarihinde saat 

15 te telefon müdürlüğünde yapılacak 
trr. Taliplerin 2490 no. lu kanunda ya. 
zılr vesikalarla mezkur saatte müdürL 
yete müracaatları ilan olunur. 10817 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
teklif mektuplarını ıbehemehal eksilt
me saatından en az bir saat eveline ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna , ' 

5000 ton mazot ahnacak vermeleri. (881) 10881 

M. M. V. Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonundan : 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara [nhisarlar Başmüdürlü. 

ğünden : l Milli Müdafaa Bakanlığı , .. ~nkara . ~~~~~~~ ~~i~iği ı - Tahmin edilen bedeli (300.000) 
lira olan ( 5000) ton mazotun 23 - mart 
• 939 tarihine rastlıyan perşembe gü _ 
nü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (15.750) li
ra olup şartnamesi her gün komisyon
dan ( 15) lira bedel mukabilinde alı _ 
ııabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına vermeleri. (1424. 793) 

10798 

Muhtelif alal ve makine ahnacak 
lktı&at Vekaletinden : 

V ekalctimiz iç ticaret umum mü
dür! üğü ihracat kontrolörlükleri için 
(Louis Schopper) marka (9) adet 
Hektolit , (3) adet kalbur makinesi, 
(6) adet etüv ve (3) adet hassas terazi 
satın alınacaktır. 

1 - Bu aletlerin muhammen bedeli 
(3114) üç bin yüz on dört lira olup 
muvakkat teminat parası (233) lira 
(55) kuruştur. 

2 - Eksiltme 17. 3. 939 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat onda 
Vekalet Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve teminat paralarım yatırmak üzere 
Ankara'da Vekalet Levazım Müdür
lüğüne ve İstanbul'da İktısat Veka
leti ihracat kontrolörlüğüne müraca
atları ilan olunur. (680) 10693 

Tasarruf tetkikleri 
Ankara Mıntakası Kadastro Ko

misyonundan : 

Şimalinde Gazi çiftliğine giden as
falt yol ve evelce kadastrosu yapılmış 
bulunan Maltepe civarında Rasathane 
mevkii nam mahalde 1219r 1210, 1208, 
1207, 1206, 1180, 1238, 1231, 1230, 1252 
ve 1243 sayılı kadastro adalan şarkın
da Haymana yolu cenubunda Dikmen
den gelen su mecrası ve Balkat yolu 
garbında Gazi Çiftliği ve Balkat yolla 
rrnı birleştiren yol ile mahdut Abdipa
şa çiftliği dahilinde mozalı olarak tef: 
tik olan saha dalı.ilinde bulunan gayrı 
menkul mallarla evelce kadastrosuna 
başlanıp kısmı küllisi kadastrolanmış 

olan Kcciören, Etlik, A tıfbey, Mecidi
ye, Akt;pc, Sarıkışla, Delikta.ş, D~niş· 
ment, İkikale, Toklu, Kubbeli, Seyran, 
Türközü, Delilertepesi, Lakafos ve Ce 
heci nam mahalle ve mevkilerde kadas
tro işi tamamlanmamış bulunan ve bu 
defa tamamlanmış ve tamamlanacak o
lan gayri menkul malların 29 mart 939 
gününden itibaren her hafta carsamba 
ve cuma günleri Necatibey mahallf'sin
de Aydın soka~ında 14. numaralı İnci 
apartmanının ikinci dairesinde bulu
nan kadastro komisyonu tarafından ta
sarruf tetkikleri yapılacaktır. Sözü ge
çen yerlerdeki gayri menkul mallarda 
aynı hakları bulunanların vcsikalariy-
11" birlikte komisvona müracaatla~ı 
niiracaat edilmediği takdirde kadas
tM isi geciktirilmeyip komisyonca ha-

l O lacak kanaata göre aynı hakların Si 

kn ıt ve tesbiti yapıhr.ağı ilan c>lunur 
y .892) 108R6 

1 - Ke~eç tuzlasının merkez kıs
mındaki malzeme ambarının tuz am
barı olarak kullanılacak bir hale getı
rilmesine ait (1031) lira (32) kuruş

luk ilk keşif varakasına göre tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - A~ık eksiltme ve ihal~ 1.~· ~. ~~9 
tarihinde saat 16 da baş mudurlugu
miiz binasında toplanacak komisyon
da icra edileceğinden taliplerin 77 li
ra 40 kuruş ilk teminat paralariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(672) 10691 

Paratoner tesisatı yaplmlacak 
Ankara İnhisarlar Baş Müdürlü _ 

ğünden : 

1 - İdaremizin barut depolarına 
yaptırılacak paratoner tesisatı açık ek
siltmeye konulmuştur .. 

2 - Keşif bedeli 2244 lira 23 kuruş 
ve ilk teminat parası 168 lira 37 kuruş
tur. 

3 - Açık eksiltme ve ihalesi 28.3.939 
tarihinde saat 16 da baş müdürlüğü -
müz binasında toplanacak komisyonda 
icra edilecektir. 

4 - Açık eksiltmeye iştirak edecek 
taliplerin nafıa vekaletince tanınmış 

ve elektrik enstelatör ehliyetini haiz 
olması lazımdır. 

5 - Keşif varakasını ve şartnamele
rini şimdiden görmek ve fazla malfı -
mat almak istiyenlerin idaremiz barut 
şubesine müracaatları ilan olunur. 

(804) 10818 

·.· .... Jandarma ·~~ .. 

Battaniye alınacak 
J andarma G enel Komutanlığı An 

k a.ra Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine yedi yüz doksan 
kuruş kıymet takdir edile::ı vasıf ve 
örneğine uygun yedi yüz battaniye 
13. 3. 939 pazartesi günü saat onda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Sartnamesi parasrz komisyon
da·:ı alın~bilecek olan bu alıma girmek 
isti yenlerin ( 415) liralık ilk teminat 
banka mektup veya vezne makbuzu ile 
sartnamede yazılr belgeleriyle tam 
~aktinde komisyona ba§ vurmaları. 

(809) 10836 

,,,, .. ... ... ••Nw •••·•·••••• •••• 

Muhtelif ecza ve malzeme 

ah nacak 
M. M . Vekaleti Satın Alına K o

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmi:ı edilen fi.yatı 
(21500) lira olan yirmi üç kalem ecza 
ve malzeme kapalı zarf usulü ile ek -
siltmeye konulmuştur. • 

2 - Eksiltmesi 14 - mart - 1939 sa 
lı günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (1612) lira 50 ku
ruştur. 

4 - Şartname ve listesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
kanu-:ı.i teminat ve 2490 sayılı kanu • 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde, yazılı 

belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden behemahal bir saat 
eveline kadar M. M. Vekaleti satın al
ma komisyonuna vermeleri. (645) 

10658 

Bir kazancr uslası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Garaj ve hangar yaphnlacak 
A n kara Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisyon undan : 
1 - İstanbul komutanlığı mmtaka -

sında beş parçadan ibaret garaj hangaı 
yaptırılacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
20 mart 939 pazartesi gü:ıü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
193162 liradır. İlk teminatı 10909 li -
radır. 

Şartnamesi ve sairesi 966 kuruş be
deli mukabilinde komutanlık inşaat 

subesinden verilebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuzu veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesikalariyle ihale gününden en 
az sekiz gün evel vilayet Nafia Fen 
müdürlükleri:ıden alacakları vesika -
lariyle beraber ihale günü ihale saa -
tinden bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarım Fındıklıda komutanlık 

satın alma komisyonuna vermeleri. 
(652) 10660 

Bir yüksek mimar 

alınacak 
misyonundan : Ankara Levazun Amirliği Satın 

1- Afyon dekovil tamirat deposu - Alma Komisyonundan : 

na 108 lira ücret ve imtihanla bir bu - 1 - Merkezi Kayseri'de olmak ve 
harlı makine kazancı ustası alınacak - askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
tır. üzere bir yüksek mimar hizmete alma-

Bu ücret bilahare vaziyet icabına ve caktır. Aylrk ücreti (250) liradır. Ci
taliplinin göstereceği liyakata göre var garnizonlara muvakkat memuri -
126 liraya kadar artırılabilecektir. yetle gönderilirse kanuna uygun ola -

2 - Alınacak kazancı ustasında a - rak harcırah verilir , 
ı .ınılacak şeraiti talipler İstanbul mer- 2 _İsteklilerin 1 - Tem .• 933 Ta. ve 
kez komutanlığından ve Afyon deko - 161 sayılı ordu emirnamesiyle neşre -
vil tamirat depo müdürlüğünden ve dilmiş olan 551 No: lu talimatta yazılı 
milli müdafaa vekaleti harbiye dairesi şartları haiz olmaları lazımdır. Bu ta-
(6) şubesinden alabilirler. Iimat As. Ş.lerinde görülebilir. 

3 - Bu ~eraiti haiz olanlar 27 mart 3 _ Bu vazifeye istekli olanlar her 
939 pazartesi sabahı saat dokuza kadar cins vesikalarının, diplomalarının, bon 
Afyon dekovil tamirat depo müdür - servis erinin musaddak servis erini 
lüğüne müracaatla o günü yapılacak fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
imtihand'a bulunarak ibraz ehliyet e - ilam yapan komisyon veya bulunduk -
deceklerdir. (781) 10783 ları mahallin As: Ş. başkanları vasıta-

Tercüman ve dil 
siyle Kayseri'de askeri satın alma ko
misyonu başkanlığına gönderilmeli -
dirler. 

4 - İsteklilerin en geç 15 - mart -
939 tarihine kadar müracaatla bu te -

M. M. V . H a va Mü$teşarlığın kemmül etmiş evraklarını göndermiş 
dan: bulunmaları rica olunur. 

öğretmeni alınacak 

1 - Eski~chir hava okullarına ingi- (694) 
lizce lisana hakkiyle vakıf aynı zaman 
da tercüme işlerinde kullanılmak üze. Elektrik tesisatı 

10698 

, · Bayınd1rlik Bakanhğı . 

Betonarme köprü inıaah 
Nafıa Vekale t inden : 

1 - Bursa vilayetinde Karacabey
Bandırma yolu üzerinde ahşap (Ilani
federe) köprüsünün betonarme olarak 
yeniden inşaatı (27000) lira keşif be
deli üzerinden kaplı zarf usuliyle mü
nakasaya çıkarılmığtır. • 

ı re 190 lira ücretle bir tercüman ve ge
ne ingilizce, fransızca ve almanca li • 
:;anma aşina ve keza tercüme işlerinde 
de kullanılmak üzere 98: 165 lira üc • 
retle üç dil öğretemni alınacaktır. A
şağıda yazılı evsafı haiz olan istekli -
lerin vcsaikiyle birlikte 15. 3. 939 ta • 
ı ihine kadar bulundukları yerlere na
zaran Ankarada hava müsteşarlığında, 
İstanbul'da hava akademisi, İzmirde 
tayyare alayı ve Eskişehirde de hava 
okulları komutanlığına müracaatları . 

yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Zenciderede gedikli erbaş okul 
pavyonlarının iç ve dış elektrik tesi -
satı kapalı zarf usuliyle yaptırılacak. 

tır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 22905 
lira 92 kuruş ve ilk teminatı 1718 lira. 
dır, 

2 - Münakasa 20, 3. 939 tarihine 
miisaclif pazartesi günü saat (15) te 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler 
reisli i7i odasında yapılacaktır. 

b • b 3 _ Münakasa şartnamesı ve una 
müteferri diğer evrak (135) kuruş mu
kabilinde adı geçen reislikten almabi. 
lir. . . . 

4 - Eksiltmiye girebilmek ıçın ıs-
teklilerin, 20. 3. 939 tarihinden en az 
sekiz gün evel bir istida ile Nafıa Ve
kaletine müracaat ederek bu gibi işle. 
ri yapabileceklerine dair ehliyet vesi
kası almaları lazımdır 

5 - İsteklilerin tic~ret odası vesi
kasiyle 2025 liralık muvakkat temi -
1atlarını havi olarak 2490 sayılı kanu
ı un tarifatı dairesinde hazırlryacakla
' kapalı zarflarını İkinci maddede ya 

1 - Türk olmak. 
2 - Hüsnü hal sahibi olmak, 
3 - Askeri mükellefiyetlerini bi 

tirmiş olmak, 
4 - Sıhi durumu müsait bulunmak, 
5 - Lisana hakkiyle vakıf ve ter • 

cümeye muktedir bulunmak. 
6 - Yapılacak müsabaka imtihanın

da kazanmak imtihanlar zuhur edecek 
isteklilerin bulundukları yerlere na -
zaran Ankarada hava müstesarlrğında, 
İstanbulda hava akademisinde, İzmir. 
de tayyare alayında, Eskişehirde ha -
va okullarr:ıda imtih~n 18-3.939 tari -
.. inrle yapılacaktır. (799) 10801 

Sülüsyon alınacak 
M. M . V. Satm Alma Komisyo_ 

nundan : 

3 - Eksiltmesi 27-3-939 pazartesi 
günü saat 16 da Kayseride askeri sa • 
tın alma komisyonu:ıd-a yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartname ve planla -
rı İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve 
Kayseride satmalma komi&yonunda gö 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeıye girebilmek i_çin: 
bu tesisatı yapacak müteahhidin Na _ 
fıa Vekaleti:ıce verilmiş birinci sınıf 
ehliyetnameyi haiz olmast ve yahut ay 
nı şeraiti haiz bir mühendis tesisatın 
başrndan sonuna kadar istihdam ede -
ceğine dair noterlikten tasdikli bir te
ahhut:ıame ile ticaret odasından alına. 
cak vesikayı ibraz etmesi lazımdır. 
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Fır1n tômir ettirilecek 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonund a n : 

1 - İstasyonda askeri furunda tami
rat yaptırılacaktır. Keşif bedeli 990 li
radır. 

2 - Pazarlığı 17.3.939 cuma günü 
saat 10 da Ankara LV. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşfi görmek istiyenler komis
yona, tamir mahallini görmek istiyen
ler furuna her gün müracaat edebilir
ler. 

4 - İsteklilerin 150 liralık tem inat
lariyle LV. amirliği satın alma komis-
yonuna gelmeleri. (883) 10882 

Askeri Fabrikalar 

46 kalem muhtelif malzeme 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü M erkez Satın Alma Komis. 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2525 ) lira 
oJan 46 kalem muhtelif malzeme as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 28. 3. 
939 sair günü saat 15 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat temi:ıat olan 
(189) lira (38) kuruş ve 2490 numa. 
ralr kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

Ulus meydanı Koçak apartımanında 
Maarif Cemiyeti Resmi ilanlar büro. 
su vasıtasiyle Ulus gazetesi idare mü
dürlüğü:ıe. 

(858) 10850 

60 ton döküm kumu ahnacak 
A sk er i Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis. 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3800 ) lira o. 
lan 60 ton döküm kumu Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 28. 3. 1939 sah 
günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o. 
tar ak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat tembat olan 
(285) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez! 
kur gün ve saatte komisyona müraca. 
atlan. (859) 10851 

216 ton Kire( ahnacak 
Asker i Fabrik a lar Umwn M ü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis. 
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (3880) lira 
olan 216 ton kireç Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonu:ıca 28. 3. 1939 salı günü 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(291) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyo:ıa müracaatları. 

(860) 10852 

Fiıek Fabrikasmda mevcut 

36 metre yüksekliğinde 

saç bacamn sökülmesi 
A sk eri Fa brikalar Umum Müdür

lüğü M erkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

-
Demiryolları 

Satılık otomobil 
Devle t DemiryOlları ikinci İJlet

m e Arttırma ve Eksilbne Komisyo. 
nun d an : 

İdaremize ait 928 modeli 4 kişilik 
ve altı silindirli müstamel bir açık bi. 
nek otomobili açık arttırma suretiyle 
satılığa çıkarılmış olup 20.3.939 tari
hinerastlıyan pazartesi günü saat 15 
te ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 200 liradır. İs~ 
teklilerin on beş liralık muvakkat te. 
minat makbuz veya mektuplariyle ka. 
nunun tayin ettiği vesaiki hamilen 
muayyen gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. Şartname
s i ikinci işletme kaleminden parasız 
verilmektedir. (787) 10784 

İcra ve İflôs 
Ankara Dördüncü icra M emurlu

ğundan : 
Raşit Koç vekili avukat Fehmi Yağ

cıya 50 lira borçlu yeni halde 13 nu -
marada kasap Hakkı çavuşun ibraz e -
dilen haczi ihtiyati ilanuna istineden 
15-2-939 gününde borçlu bulunmadı· 
ğından gryabında dükkanında haciz 
yapılmış ve kendisine tebliğ edilmek 
üzere Çıkrıkçılar Aktan sokak 14 nu 
marada kasap İzzet yanındaki adresi
ne gönderilen ödeme emri Hakkının 

terki ticaret ederek Ankaradan gitti -
ği ve adresinin bulunamadığı meşru -
hatiyle iade edilmiş olduğundan hu -
kuk usulü muhakemeleri kanununun 
144 üncü maddesi mucibince ilanen 
tebliğat yapılmasına karar verilmiş 
neşri tarihinden itibaren on gün mehil 
verilmiş olduğundan müddeti zarfın -
da tahriri veya şifahi mal beyanında 

bulunmadığı takdirde muameleye de
vam olunacağı ilan olunur. 832 

Ankara Valiliği 

Kükürt alınacak 
AnkRr a V ilayetind en : 

1 - Vilayetimizin külleme hasta
lığından zarar gören bağcılarma da
ğıtılmak üzere 8000 kilo kükürt ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Kükürdün muhammen bedeli 
1360 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ziraat mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 - !halesi 23 mart 939 pazartesi 
günü saat 16 da vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

5 - İstekliler muhammen bedelin 
7o 7,5 tutan olan mebl&ğa ait banka 
mektubu veya hususi muhasebe mü
dürlüğü veznesine yatırılmış makbuz 
ile birlikte eksiltme günü gösterilen 
saatte vil5.yet daimi: encümenine gel
meleri itan olunur. (803) 10807 

Keşif bedeli (150 ) lira olan yukarı· 
d .. yazılı iş Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü Merkez satın alma komis -
y·onunca 28.3.1939 salı günü saat 11 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 
sartnameyi görmek üzere h.er gün öğ
leden sonra ve pazarlığa i.ştirfilc için 
kati teminat olan (22) lira (50) kuruş· 
la mezkur giin ve' saatte komisyona 

Sif at istasyon binası yaphnlacak 
Ankara Vilayetin den : 

müracaatları. (885) 10883 Haymanada yaptırılacak 2178 lira 
81 kuruş bedeli keşifli bir adet sıfat 

..ıll lllll il lllll 111111111111111111111111 ~ istasyonu binası 20-3-939 pazartesi 1
• vakitten bir saat eveline kadar ko

·syon reisliğine makbuz mukabilinde 
ermeleri muktazi olup postada olacak 

1 _ 500 kilo (Firestone Goodrich) 
marka sülüsyon satın alınacaktır. Pa
zarlığı 17.3.1939 cuma günü saat 14 de 
vekalet satın alma komisyonunda ya -
pılacaktrr. 

6 - İstekliler tanzim edecekleri tek 
lif mektuplarım yukarda 3 maddede 
yazılı saatten bir saat evel makbuz 
mukabilinde eksiltme komisyon reisli
line verecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların muayyen olan saate ka • 
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması sart
tır. Postada ola·n gecikmeler kabul e -

- günü saat 14 te vilayet daimi encüme-Pek yakında -
: - ninde açık eksiltme ile ihalesi yapı-
- SATILIK BEBEK lacağından isteklilerin şartname ve 

Oiyalizatör cihazı 
alınacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües 
sese si Satın Alma Komisyonundan: 

1 _ Müessese serum şubesine 15·3· 
939 çarşamba günü saat 11 d: aç~k e~
siltme suretiyle bir adet dıyalızator 
cihazı satın alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 1030 lira 50 
kuruştur. Muvakkat teminat 78 lira -

dır. 
3 - Şartname her gün müesse~e m.u

temedindcn bedelsiz tedarik edılebı -

lir. (658) 10676 

{icikmeler ve mühürsüz zarflar kabul 
edilmez. (728) 10750 

Posla, Telgraf ve Telefon 

Yağ h boya işleri 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatta 
· omisyona gelmeleri. (880) 10880 

Kurutma dolab ı ve saire 

alınacak 
Ank..ıra Telefon Müdürlüğünden: M. M. V . Satm Alma Kom isyo. 

nundan : 
Ankara telefon müdürlüğü santra. 

1 acık eksiltme ile yağlı boya ile bo
yıattırılacaktır. Muhammen bedeli _563 
lira 7o kuruş olup muvakkat temınat 
42 lira 30 kuruştur. Şartname müdür
lük bürosundan bedelsiz alınabilir. 

1-Tahmin edilen fiyatr (5800) beş 
bin sekiz yüz lira olan iki adet k urut
ma dolabı ve yuğurma makinası ile te. 
ferruatr kapalı zarfla eksiltmeye ko . 
nulmuştur. 

dilmez. (798) 10800 

Muhtelif elektrik 

malzemesi ahnacak 

: J oan Crawford - Spencer Tracy : projeyi görmek üzere vilayet veteri-

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll;: ı ner Direktörlüğüne baş vurmaları i-
--- lan olunur. {698) 10723 

Satılık tarla lar 
Ankara Valiliğinden : 

Mevkii Cinsi 
Ank ara Levazım Amirliği Satın --------

Miktarı 

Hektar Ar 
Muhammen kıyın-eti 

Lira K. 

Alma Komisyonundan : Ayman kırr Kıraç tarla 72 80 2912 00 

k Alemdar bagvı Sulu tarla 00 5 60 00 1 - 23 kalem muhtelif cins elektri 
Akbaba kayası Kıraç ,, 00 5 20 00 malzemesi pazarlıkla alınacaktır. 

Talipleri·n 40 liralık teminatlariyle Yukarda evsafı yazdr Nallıhan kazasında idarei hususiyeye ait üç kıt'a 
birlikte 13.3_939 pazartesi günü saat tarlanın açık artırma suretiyle mülkiyeti satılacaktır. İsteklilerin 21-3-939 
ı 1 de Ankara Lv. amirliği satınalma salı günü saat 16 ya kadar Nallıhan hususi muhasebesine müracaat etme-
komisyonuna gelmeleri. (884) 10876 leri ilan olunur. (839) 10833 
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Umuınt Heyet toplanbsı 
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimizin 1938 senesi alelade hiaaedarlar Umumi He

yeti a,ağıda yazılı maddeler hakkında görütmek ve karar 
vermek üzere 29 mart 1939 tarihine müsadif ça11amba ıü· 
nü saat 15,30 da Ankara'da Türkiye 1, Bankası Umum 
Müdürlüğü binasında toplanacaktır. Şirket dahili nizam· 
namesi mucibince Umumi Heyete i,tirik edecek olan en 
aıağı on hine senedine sahip hiaaedarlann hamil bulun
dukları hisse senetlerini veya bunu müspit vesikaları top
lantıdan bir hafta evvel Ankara' da Türkiye 1, Bankasına 
ve İstanbul' da, Yeni Postahane kar,ısmda Erzunam Ha
nındaki ıirket muamelat merkezine tevdi ederek mukabi
linde duhuliye kartları almaları lazımdır. 

GÖRÜŞÜLECEK MADDELER: 

1. - idare Meclisi raporunun okunması. 
2. - Bilanço ve kir ve zarar hesabının okunması. 
3. - Murakipler raporunun okunması. 
4. - Yukarda yazılı evrak ve vesikaların okunmaımı mü

teakip bu hususta ve temettüün tevzii hakkında mü
zakere icrasiyle karar ittihazı ve idare Mecliıi iza. 
lariyle murakiplerin ibrası. 

5. - Şirket esas nizamnamesinin 26 ncı maddesi mucibin
ce idare Meclisinin tamamen tecdidi icabettiiinden 
yeniden idare Meclisi azalarımn intihabı. 

8. - Murakiplerin seçilmesi. 
7. - Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelerine tev

fikan idare Mecliıi azalarının gerek kendi namları
na ve gerek başka şirketlerin idare Meclisi azası ve
ya müdürü sıf atiyle tirketimizle muamele yapabil
melerine müsaade verilmesi. 

8. - idare Meclisi ile Murakiplerin 1939 senesi hakkı hu-
zur ve tahsisatının teıbiti. 835 

Telefon makinesi 
alınacak 

İstanbul Telefon Müdürlüğün
den: 

1 - İki bin adet kurslu kombine te • 
lefon makinesi kapalı zarfla satın a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedel kırk bin mu
•akkat teminat 3000 Jira olup eksilt
mesi 31-3-939 cuma günü saat 16 da 
müdürlük binasındaki satınalma ko -

......,~ .... ·~vDrınnda vaoılacaktır. 
3 - Şartnameai bir lira mukabiHn-

de levazım amirliğinden alınabilir. 
4 - İstekliler muvakkat teminat ve 

kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf
larını o gün saat 15 e kadar komisyo-
na vermelidirler. (494) 10483 

Yol inşaatı 
Çoruh Valilifinden : 

1-Hopa - Borçka yolunun muhte. 
lif kilometrelerinde yeniden in,a edi. 

F - Eksiltmeye iştirak edecek o • 
lanlar kanunun icap ettirdiği vesaik 
mevcut olmak prtiyle teklif mektup. 
larr.u 20 mart 1939 pazartesi günü sa. 
at 9,30 da makbuz mukabilinde komis
yonumuz başkanlığına vereceklerdir. 

(774) 10760 

Kirahk mahaller 
Zonguldak Belediyeainden : 

B.elediyeye ait iskele park ft bahçe 
sinin işletilmesi üç sene müddetle bir 
müteaıhhide verilmek üzere açrk art
trrmıya çıkarrJmrıtır. İhale 24. 3. 939 
tarihine mUaadif cuma günü aaat 16 
da Zonguldak belediye encümeninde 

a ıla tır • 
ÇMIM 

liradır. 
İsteklilerin şartnameaini almak ü. 

zere her gün belediye encümen kale. 
mine ve arttırmıya girmek için 225 li
rahk muvakkat temiınat mektup veya 
makbuzları ile Zonguldak belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

(823) 10815 

Kitap ahnacak 
Mania& V aliliiinden : 

lecek istinat dıvarlariyle Borçka de • 1 - Eğitmenli köy okulları için bc
mir köprüsü ahşap döşemesinin tecdi- herinden altmış adet olmak üzere 905 
di iti yirmi cUn müddetle kapalı arf Ura kıymetbı 26 nevi kitap ..ıra al~ 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Ke- ca.ktır. 
şif bedeli on bin otuz dokuz lira otuz 2 - Alınacak kitapların listesi ve 
kuruttur. . şartnamesi Manisa kültür direktörlü. 

2 - Ek11ltme 22 mart 939 çartam- ğünden alınabilir. 
ha ıiinU saat 15 de Çoruh nafia Md. 3 _ İhale martın 21 inci salı günü 
dairesinde yapılacaktır. saat ıı de Maniu viliym daimi encü-

3 - l~tekl~!erl ev_r.~kı fenniyeyi. ~o- meninde yapılacaktır. 
ruh nafıa mudürlögunde okuyabilır - 4 _Muvakkat teminat 97 lira 90 ku-
ler. ruştur. (795) 10878 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
tekliler, sekiz yüz yirmi sekiz liralık 
teminat ile ehliyet vesikuı ve yan se. 
neye alt ticaret odası makbuzu teklif 
mektubu ile birlikte vermeleri lazım -
dir. 1stek1iler ehliyet vesikasının ve -
rilmesi için ekailtmenin yapılacağı 

günden en u sekiz gü:ı evet bir istida 
ile vilayete müracaatları muktazidir. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye ıiremezler. 

5 - !stektiJer muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu, ticaret oda. 
sı makbuzu ve ehliyet vesilcaaı ile tek· 
lif mektuplarını ihale günü olan 22 
mart 939 çarşamba gitnü saat on dört
te eksiltme komisyonu reislifine mak. 
buz mukabilinde teslim edeceklerlir. 
Postada olan gecikmeler kabul edil . 
mez. (769) 10756 

Cepanelik yaphrılacak 

Kütahya Askeri Satın Alma Ko
misyonu Batkanhğından : 

A - Kütahya tayyare garnioznun • 
da <16759) lira (15) kuruş muham. 
men bedelli beş cephanelik yapılacak
tır. 

B - Eksiltme 20 mart 1939 pazar
tesi günü saat 10 da merkez komutan
lıgı bina5ındaki komisyo-:ıumuzda ya. 
pılacaktır. 

C - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

D - Muvakkat teminat (1257) lira
dır. 

E - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gun komisyona müracaat edebiliı 
ler. 

İzmir Turistik yollar1 

ilônında düzültme 
lzmir Vilayeti Daimi Encümenin 

den : 
İzmir turistik yoltarı inşaatına ait 

eksiltme ilirunda müteahhide 938 ma
li yılı içinde 100 bin ve 939, 940, 941 
yılları içinde dörder yüa bin lira te -
diye olunacağı yazılmıt iae de ancak 
4 müteakip sene içinde yapılacak te · 
diyat miktarınm inpat bedelini a, • 
maması pek tabii olduğundan sureti 
ilana nazaran 941 senesi içinde 400 
bin lira tediV"' "edilmeyip o sene için -
de inşaatrn yekfın bedelini itmam ede -
cek kadar tediyatta bulunacağı vukuu 
melhuz iltibasa binaen taıhihen ilin 
olUJ\ur. (802 - 891) 10885 

Zayi - ı, Bankasındaki 30943 nu · 
maralı K. C. hesap defterimde kullan . 
dığım mührümü zayi ettim. Yenisinı 
alacağımdan eskisinin hükmü olma · 
dığı ilin olunur. lamail oğ. Hüseyin 
Uruç. 841 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TtJNÇ 
Pazardan maada her ıün ha• 
talanm kabul ve tedavi eder 
4dliye Saraym yanmcla Sarnt 

Hakla 4partnnanı No 1 

ULUS 

Umumi Heyet toplantısı 
Sosiyeteıilep Türk Anonim prketi idare meclisinden: 
Soıiyetetilep T. A. Ş. nin 11 Mart 1939 cumartesi günü 

saat 10,30 da mukarrer bulunan alelide heyeti mnumiye 
içtimaında kanuni nisabı ekseriyet haıd olmadıfmdan 
esas mukavelenamesinin (52) inci maddesi mucibince, his
sedarlar heyeti umumiyeıi birinci içtimada müzakere olun
mak üzere hazırlanan ruznameyi müzakere etmek ve ka
rara bağlamak üzere 30 mart 1939 pe11eınbe günü saat on 
birde Ankara' da Ulus meydanında it Hanındaki dairesin
de toplanacaktır. Şirket esas mukavelenamesi mucibince 
laakal 100 hiaaeye sahip olanların bir hafta evvel tirket 
merkezinden duhuliye almaları rica ve ilin olunur. 

RUZNAME: 

1 - Sosyetenin 1938 aeneıi muamelat ve hesabatı hakkın
da idare meclisi ve mürakipler raporunun okunması 
ve tasdiki, 

2 - 1938 senesi bilanço ve kir ve zarar hesaplarının tas
diki ve idare meclisinin ibrası, 

3 - idare meclisi münhal azalığına ıeçilen zatın memuri
yetinin tasdiki, 

4 - Münhal mürakipliğe ıeçilen zatın memuriyetinin tas
diki, 

5 - idare meclisi azalariyle mürakiplere verilecek 1938 
ve 1939 seneleri ücret ve huzur haklarının teıbiti. 

834 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyuinden : 

Muha. Bedel M uvakk. Bedel 
Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira: kuruş Lira: kuruş 

--- ----
Ahşap hane Dua tepe 285 13 -10 00 00 75 

H .. 285 16 -10 00 00 75 .. " 
285 33 50 00 3 75 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure
tiyle satılacaktır. İhalesi 17-3-939 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Talip
lerin İmar Müdürlüğünde müteşekil komisyona müracaatları. (725) 10733 

Kiralık: 

Devr~n acel~ kiralık - Yenişehir 
İsmet lnönü caddeıi son otobüs du
rağı 28 numaralı apartmanda (4) dört 
oda bir hol ayrıca hizmetçi odası ki
lir, kaloriferli daimi sıcak au mevcut 
parke dötemeli tam konforlu bir da-
i~. ~2 

Kiralık dlllrlcln - Yeni,ehir Dik -
men caddesi N. 13 Aygün apartmanı 
3 Nr. ya müracaat. 743 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev. 
Jeri yanında elektrik ve suyu mevcut 
bahçeli ev. Görmek istiyenlerin ka
ğıtçı Halil Nacı Mıhcıoğluna veya 
Dahiliye Vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğluna müracaatları. 763 

Kiralık - Halin arkasında her yere 
yakın konforlu bir oda. Ayla apartı • 
manı No: 1 dairede. 767 

Kiralık - Y. Şehir Demirtep: Ne. 
catibey Cad. Şevki Yazman Apt. No.4 
3 oda banyo her türlü konfor devren 
kiralıktır: müracaat: Tel. 1230 774 

Kiralık - 3 oda 1 hol, pazara yakın 
ve merkezi bir yerde. Yenişehir Sağ

lık Baka.nlığı arka.ı Süleyman Sırrı 

caddesi No. 11. 778 

Kira/ılı - Ev ve bai Cebeci Top
raklıkta tu1 nazırı bağı yanında No: 

-11-

Küçük llôn Şartları 
Dort satırlık kuçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa l~in 50 Kurut 
Uç defa ıçın 70 Kul'UI 
Dort defa ıçın 80 Kuruı 

Devamlı kuçuk ılinlardan her defa
aı için 10 kuruı alınır. Meaell ıo 
defa neşredılecck bir ılin ıçın, 140 
kur- 1 alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uzere her aatır, kelımc arala -
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar cdılmıııtır. Bir kuçuk illn 
120 harften ıbarct olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Kuçiık ilinların 120 harfi ıeçme -
mesi lazımdır. Bu miktarı geçeni -
llnlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Satılık - 400 liraya eyi kullanıl
mış 922 No. Ju hususi OTO. Atıf B. 
mahallesi dıt kapı telsiz sokak 17 No. 
lu eve müracaat. 707 

Acele satılık apartımanlar - Bele
diye karıısında ve kooperatif, hima
yei etfal arkalarında, Işıklar cadde-
sinde yüksek iratlı Tel 2406 717 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenite
hir, Maltepe, istasyon arkası, Koca{e
pe ve Kavaklıderede kelepir Tel 2406 
bayram caddesi l'lo. 1 738 

140 da 4 oda, bir mutfaklı bağ ve bağ_ Satıltk - Ankaranın her tarafında 
hane acele kiralıktır. İçindekilere mü irat getirir beton ve ahşap ev ve a
racaat. 780 partrnanlar. Tel: 2406 bayram caddesi 

Kiralık - Konforlu eüzel bir oda. No. 1 739 
Kızılay kartısmda Paıakay Ap. kapı- Satılık otomobil - 937 modeli Hud-
crsına müracaat. 783 son Teraplan. Peşin veya taksitle. 

Kiralık - Memur bayan veya bir 
bay için aile içinde bir oda Bakanlık
lara (7) dakika. Y. Şehir Kocatepe 
karşısı No. 12 elveritli fiyat. 785 

(333) numaralı posta kutusuna tahri-
ren müracaat. 746 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. Kiralık ardiy• v• dlJkkan - Orman 
: _ çiftliği satıt mağazası arkasmda bir 

Kelepir arsalar - İstasyon arka
sında muhafız alayının olduğu yerde 
metresi 2 liradan parsellenmi§. Koç 
Ap. Tl: 2181 748 

§ Umumi Heyet toplanbıı § :~~k;i~ :.~:~ı~~r:ı~~~!~e ~=:r~: 
: : otelinde aile mutfağı sahibi İsmail 
: : Yamana müracaat. 791 5 Kayseri ve civarı Ele~·trik T. A. Şirketinden : § - -- -: Şirketimiz heyeti umumiyeti 30 Mart 1939 tarihine rast- : - -: lıyan perıembe günü saat 14 te Kayaeri'de Maarif Hanın- : - -

Ucuz lriralılc odalar - Havuzbqm • 
da günetli bahçeli güzel odalar. Çok 
ehven kiralıktır. Selanik cad. No.: 16 

794 

Satılık kargir ev - Ayda 125 lira 
kira maktuan 8650 lira Ankaranrn en 
iyi mevkiinde bol güneş ve nezaretli 
Koç Ap. 4 Ti: 2181 749 

Acele satılık arsalar - Maltepe as
faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 
fiyatlı 3 arsa Karaoğlan Koç Ap. 4 

Ti: 2181 750 
: da bulunan Şirket Merkez binasında alelade olarak topla- 5 
: nacaktır. : Möbl• Apartman - Konforlu 5 oda Satılık kelepir - Keçiören'de en .... _ ... 
: duldan hine aenedabm •eya bunu milapit -.eu.iki içtima 
E gününden bir hafta evvel tirket veznesine makbuz muka· 

160......,,.. ldnal*tn: Va,.._lerla br- daeJ .aanldde bllyOk arui ktrcir bü
t•mda Metrutl,.et caddeel. Konur eo- ,.tik evi fle baf yeri. Koç Ap: 4 Tl: 

5 kak No: 12 alt kata müracaat. 2181 7S. 

E bilinde tediye etmeleri lazımdır. = 799 --E RUZNAME! MÜZAKERAT : Kiralık - Ankara'nrn en itlek ve 
: : : merkez bir yerinde, zahire veya başka 
: 1 - Meclisi İdare ve Mürakip raporlarının okunmaıı. E bir işe elveri§li geniıçe bir depo. Mü -
E 2 - 1938 devrei heıabiyesine i.it bilanço, kir ve zarar he- E racaat Tel-2454 820 
5 saplarının tetkik ve tasdikile, meclisi idarenin ibraeı. : 
E 3 - Nizamnamenin 34 üncü maddeıi mucibince kıdem : 
: itibariyle çıkarılacak iki i.za yerine yeniden iza inti· E 
: babı ve meclisi idare hakkı huzunnıun tesbiti. : 
E 4 - Mürakip intihabı ve ücretinin tayini. E 

Kiralık - Alman sefareti karıısm
da 61 No. evin üat katı devren 3 oda 
hol mutfak banyo MI ve elektriii var
dır. Ankara P. T. T. mubMebesinde 
Ahmet 819 

Satılık - Jandarma okulu yanında 
asfalt üzerinde ve arkasında ilişiksiz 
inşaya hazır. Koç Ap. 4 Ti: 2181 

755 

Satılık apartman - Yeni kübik An· 
kara'nrn en eyi kira getiren yerinde 
bedelinin yüzde kırkı borç olarak 
devredilecek. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

756 

Satı/ık hane - Kavaklıdere fran-E Esas mukavelename ve Ticaret kanunu ahkimma tevfi- :E 
E kan hisaedaranın yevmi mezkUrda bu toplantıda vekaleten E 
5 •e ualeten hazır buJunmalan ilin olunur. 836 E 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kiralılı - 4 oda bol mutfak banyo sız, macar ve yugoalav aefaretleri ara. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
~Umumi Heyet toplantısı i 

müstakil bahçeli ev. Maltepe Uludağ arnda. Tl; 3843 766 
sokak No. 2 Ye.nifehir Karanfil sokak 
beton Ap. kapıcıya müracaat edilmesi. . Saulık - Asri yeni bobilya. Miu. 

827 fır, yemek ve oda takımları. Her vakit 
. . müracaat Havuzbatı Ragıp Sosyal Ap. 

Kıra/ılı daır•ler - Bakanlıklar kar kapı 1, daire 1 de. 782 
şısmda Karanfil ve BiL&e .okaiı kö. 
§CSinde tam konforlu 4 ve 5 odalı dai
reler. içinde 8 No. ya müracaat. 828 = = Kira/Ik - Konforlu dört odalı daire 

Satılık - 524 modeli Fiyat markalı 
otomobil satılıktır. Görmek istiyenler 
saat 11 - 13 kadar Polonya sefaretine 
müracaatları lazımdır. 812 

=-= Anadolu Anonı·m Tu".... 'ı'aortı 'ı'rketı'nden : -=--'" J I asfalta ya.kın büyük ıimendifer köprü. = = sü yakınında İskitler c:ad. No: 3 Ka- Satılık havagazı fırını Yunker 
=: Şirketimizin 1938 senesi alelade hiıaedarlar umumi he- E: mar Ap. Tl. 2413 829 Ruh markalı havagazı fırını satılık. 
=: yeti ataiıda yazılı maddeler hakkında görüımek ve karar E: Kiralık lconlorlu dair•ler _Çocuk 1981 telefona müracaat. 814 
=: vermek üzere 29 Mart 1939 tarihine müaadif ça11amba aü- := sarayı caddesi Çocuk EAirgeme Kuru- Satıllk - tametpa,a mektebinin ye= nü aaat on bette Ankara'da Türkiye lı Bankaıı Umum Mü-:= mu apartrmanıııda kalorifer ve daima ııında hemen illf&ata bqlanabilir 
=: dürlüğü binasında toplanacaktır. Şirket dahili nianma- := sıca~ su buluınan 4 ve 5 odalı iki daL 400 M. luk 2 aru ve aynca 1 ev. Çok 
:= meıi mucibince umumi heyete ittirik edecek olan en qağı := re kırahktır. Telefon 1465 830 ucuz satılıktır. Maarif Cemiyetinde 
:= on hiıae ıenedine ıahip hiaaedarların hamil bulundukları :E Kiralık lconlorlu oda _ Bahriye Muammer'e müracaat. Ti: 2816 
=: hisse ıenetlerini veya bunu müıpit vesikaları toplantıdan := caddesi Çocuk Esirgeme Kurumu a-
5 bir hafta evvel Ankara'da Türkiye it Bankasına ve latan- := partrmanında kalorifer ve suyu bulu= bul'da Yeni postahane kal'fıllnda Büyük Kınacıyan Ha- 5 nan bir oda kiralıktır. Görmek için ka-= nındaki Şirket muamelat merkezine tevdi ederek mukabi- = pıcıya müracaat. Telefon 1465 831 
5 tinde duhuliye kartları almalan lazımdır. := 
:= Hi11edarların muayyen ıün ve ıaatte Ankara' da bulun- §§ 
§E malan ilin olunur. := - -:: GÖRÜŞÜLECEK MADDELER: :: - -

Kiralık - hmetpa,a cad. No 71 
Lozan Ap. runda banyolu, konforlu 1 
oda bir bay veya bayan için. içinde • 
kilere müracaat. 833 

:= 1. - idare Mecliıi raporunun okunması. § 
:5 2. - Bilanço ve kir ve zarar hesabının okunması. := Satılık: 
~ 3. - Murakipler raporunun okunması. E: 
:5 4. - Yukarda yazılı evrak ve vesikalann okunmasmı mü· :E 
=: teakip bu huıusta ve temettüün tevzii hakkında mü- :E = zakere icrasiyle karar ittihazı ve idare Meclisi aza- :E 

Devren satılık dlllckin - Yenişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve kuru 
yemiı evi acele satılıktır. Sahiplerine 
müracaat. 689 = lariyle murakiplerin ibraıı. 5 

5 5. - Şirket dahili nizamnamesinin 12 inci maddesine tev- :E Satılık - Heybeli Adada. Çamlar-= da (Kuleli Kötk) satılık. Kötke mü-= fikan müddetleri hitam bulan idare mecliıi izalarınm E§ racaat. Manzara, muntazam bahçe, bol = yerine dijerlerinm intihabı. :E su, elektrik 8 oda, 2 mutbah, 2 ye tak-
5 6. - Murakiple.-in ~eçibneıi. = simi kabil. Ankara Ti: 3126 696 =: 7. - Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelerine tev- := 
:: fikan idare Meclisi azalarının gerek kendi namları- :: 
~ na ve ıerek bafka tirketlerin idare Mecliıi izaaı ve- := 
5 ya müdürü ııf atiyle tirketimizle muamele yapabil- := = melerine müaaade verilmesi. = 
~ 8. - idare Meclisi ile Murakiplerin 1939 aeneıi hakkı bu- EE -- zur ve tahıiaatmm tesbiti. 839 = -~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Satılık - Sıhhiye Bakanhlı yanm· 
da Cebeci ufaltı üzerinde 2 apartman 
olmağa elveriıli 4 No. lu bahçeli ev 
satılıktır. Ti: 1293 699 

Satılık - Merakla yetiıtirilmit mü
kemmel ötücü sarı n beyu renkler· 
de 1938 yavru kanaryaları. Yenişehir 
lnönü Caddesi, No. 68. 700 

iş vert>nler: 

Aranıyor - Yazı iflerinde çalıı
mak üzere daktilo bilir bir bayan me. 
mura ihtiyaç vardır. Kısa tercümei hal 
Ye istediği ücreti bildirir mektupla 
Ankara posta kutusu 52 yemüracaat. 

757 

Aranıyor - Bir tipo makiniati bil· 
imtihan alınacağından talip olanların 
her gün harp okulu matbaa müdürtU.. 
ğüne müracaatları. 762 

Aranıyor - Lise bitirme sınavı için 
fen ve riyaziye gruplarından ders ala. 
cağım. İstekli ögretmen bayların şart
larını Ulus'ta (M.M. 1289) a yazmala. 
rı. 798 

Bir elektrik fen memuru ahnacak 
Bolvadin Bele-diye Reiıaliiinclen: 
Nafıa Vekaleti yüce katından 

musaddak diplomalı bir elektrik fen 
memuruna ihtiyaç vardır. Taliplerin 
diploma ve bonservisleriyle beraber 
teklif istidalarınrn bir haftaya kadar 
Bolvadin belediye riya&etine müraca • 
atları ilan olunur. 

(1571-890) 



8 A Ş, D i Ş, N E Z L E, R O M A T i Z M A 
N,..vra)ji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal lcPıı;Pr. 

.. .. icabında günde 3 Kaşe alınabilir. 7108 .. .. 

• 

Devren satılık Lokanta 
# 

Ankara'da Bankalar caddesindeki 

i i Lokantası demirbaşı ile beraber 
talibine devredilecektir. 

Alakadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak üzere aşağıdaki adreslere müracaatları rica olu
nur. 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğü 
Yenişehir Bakanlrklar karşısı - Ankara. 

Devlet Ziraat işletmeleri Ku~mu Orman Çiftliği - Ankara 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu İstanbul Bürosu 
İstanbul · Bahçekapı Kutlu Han 2. ci kat. 

• 
..1ımm BAHÇE VE GÜL MERAKLILARINA: 1111111~ 
: Emsali bulunmıyan nadide fidanlardan İstanbul'da Ortaköyde : 
: Vasil'in bahçesinde bulabilirsiniz. Kataloğumuzu istiyene gönderi- : 
: _yoruz. 3000 aşılr top kuvvetli akasyalar, 5000 etiketli bodur ve yük- : 
: sek güller, 127 renkten, 3000 salon yeşillikleri, 4000 muhtelif çam- :;: 
E tar, 3000 tezyinat ağaçları, 5000 ormanlık fidanları, forme ağaçlar, : 
=. kamelyalar, Manolyalar, Lekastronyalar ve saire ve saire. 7090 .= 
..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

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

nü saat 15 de senelik içtimaa davet edilmesi kararlaştırılmış olduğundan 
hissedarlarımızın veya vekillerinin mezkfır 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 RUZNAMESİ 
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 

mürakiplere verilecek tahsisatın tesbiti 10839 

Hissedarlar toplantısı 
Hali tasfiyede bulunan Ankara un ve ekmek 

Türk Anonim ~irkeli tasfiye memurluğundan : 
Hali tasfiyede bulunan Ankara un ve ekmek Türk Ano· 

nim şirketinin 1938 devrei tasfiyesine ait hissedarlar alel
ade heyeti umumiyesi 28 mart 1939 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 te Ankara belediyesi salonunda, aşağıdaki 
ruznamedeki mevaddı müzakere ve bir karara raptetmek 
üzere, içtima edecektir. 

RUZNAME: 

ı -Tasfiye memurları ve mürakip raporlannm okunması, 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tasdiki ve tasfiye 

memurlarının ibrası 
3 - IM:ifa eden tasfiye memuru yerine bir diğerinin inti· 

habı ve ücretinin tayini 
4 - istifa eden mürakip yerine bir diğerinin intihabı ve 

ücretinin tayini. 838 

~======================================i) 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEY oz· ~~ 

Varken ıstrop 

çekilir mi ? 
Baş, Diş ağrıları 

Ve üşütmekten mütevellit bü. 
tün ağn, sızı, sancdarla nez

leye, romatizmaya kar~ı 

R Zİ 
Kaşelerini alınız 

icabında günde 
üç kaşe ollnabilir 

7119 

Zahire satışı 
Çubuk Hava Kurumu Şubesin

den: 
Şubemiz anbarında mevcut bulu

nan 36119 kilo buğday ile 24559 kilo 
arpa 24 mart 939 cuma günü artırma 
ile satılac:aktır. İsteklilerin şubemize 
müracaatları ilan olunur. 786 

, " Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastaların ı kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5 69~ , 
Satıhk deriler 

İNŞAAT MÜTEAHHİDLERİNE 

e r 
Makinalarımız gelmiştir. 

'Amerika sistemi Tamburlu, Zincirli, Mazut ve Benzinle i,ler, her takatte 

Beton karıştırma makinalarımız emrinize amadedir .. 

E 

il i 
• 
ıcare 

MAKİNALAR: 
Ticaret Türk Anonim Şirketinin 
Dördüncü Vakıf Hanı altındaki 

Görülebilir. 

Otto Kaiser K. G. a/R 

T A Ş ,, 
• n nı 

eski (Gauhe Cockel u. Co.) 

Fabrikalarının Umum 

Türkiye Vekili: 

Ankara Ulus Mey dam, Ko( Han - Telefon: 2305 - 2338 
• İstanbul - Bahçekapı, Taş Han, Telefon: 23247 - 23271 

Hükumet konağı 
yaptır1lacak 

;!JI 1111111nm11111111111111111111111ııımı1111111111111111111111111111111111~ 
----------İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

31.3.939 cuma günü saat 15 te İstan- = 
bul'da nafıa müdürlüğü eksiltme ko - =: 

------Umumi Heyet toplantısı -----Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi = --misyonu odasında (19936.56) lira keşif =: ı· d H • d -
bedelli Silivri kazasına yapılacak hü- = are eyehn en : = -
kümet binası inşaatı kapalı zarf usu - = Statümüzün 63 ncü maddesine göre Umumi Heyetimiz :: 
liyle eksiltmeye konulmuştur. = aııag~ıda yazılı işleri kararlaştırmak üzere 31-3-1939 cuma =-

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş - ~ 1 _ L.1. günü, saat 17,30 da Halkevi salonunda top anaCa.Kl.Ir. = 
leri genel, hususi ve fenni şartnamele· := _ 
ri, proje keşif hütasasiy le buna müte- := GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: = 
ferri diğer evrak dairesinde görüle - = 
cektir. = 1 - ldare Meclisi ve Mürakip raporlarının okunması ve := 

Muvakkat teminat (1496) liradır. = kabulü = - -İsteklilerin teklif mektupları en az := 2 _Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki ve = 
(15.000) liralık bu işe benzer iş yaptı- := İdare Meclisi ile Mürakiplerin ibrası, =: 
ğına dair idarelerinden almış olduğu - -
vesikalara istinaden İstanbul vilaye - ~ 3 - Statümüzün 38 ci maddesine göre müddetleri biten = 
tinden eksiltme tarihinden 8 gün evel =: dört münhal ve iki asıl ve 6 yedek azalığa yenilerinin = 

Çubuk Hava Kurumu Şubesin- alınmrş ehliyet ve 939 yılma ait ticaret =: seçilmesi, § 
den : odası vesikalarını havi kapalı zarfları- =: 4 - Müddetleri biten 3 Mürakip yerine yenilerinin seçil· := 

Şubemiz anbarmda mevcut 235 ta- nı 31.3.939 cuma günü saat 14 de kadar =: mesı. 840 =: 
~i~t7~r:s s:!:ı: 1:1~ ~ae~~ :~y~; t~~~ ~ı~~ nafı~ı~!~~~;~ğüne vermeler~~879 ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJF 
lak kurban derisi 17 mart 939 cuma -----------------------.:.____,: _____________ _ 
gün\i artırma ilesatılacağı ilan olu. 
nur. 787 

DOKTOR 

ASAF KORYAK 
Deri, saç, tenasül hastalık

ları mütehassısı 
Yeni Eczane karşrsmda Rehber 

Ap. 15 den 19 za kadar 

Ti: 1725 ---

Harita yaptırılacak 
Marmaris Belediyesinden : 
(1000) lira muhammen bedelli 

Marmaris kasabasının halihazır hari . 
tasmr.ı 4. 4. 939 salı günü saat (14) te 
ihale edilmek üzere bir ay müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikrohlarmı 

kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

E 
Böbreklerin çalışmak kudctrini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatım haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
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nulmuştur. İsteklilerin teklif mektup- -------- --------------------------------
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~ Hissedarlar toplantısı § ~:;;;~y:i:~~~:~~~:~~:!~~::~::::~~ ~ Yen·ı ve Sus s·ınemalarında ~ 
: : buz mukabılı vermelerı ve bu ışe aıt = = 
: 1 : şart?ameler~ görmek istiyenler Mar _ = d -= Hali tasfiyede bulunan Ankara malzemei inıaıye = marıs beledıye reisliğine müracaat et- = Büyük bir muvaffakiyetle devam e en = = : meleri iHin olunur. 10887 =: • • • • = 
~ Türk Anonim Sirkeli !asliye memurluğundan: ~ ~ V l --
: Hali tasfiyede bulunan Ankara Malzemei lnşaiye Türk : 
E Anonim Şirketinin 1938 devrei tasfiyesine ait hissedarlar : 
§ alelade heyeti umumiyesi 29 Mart 1938 tarihine müsadif ~ 
: Çarşamba günü saat 15 te Ankara belediyesi salonunda, : 
: aşağıdaki ruznamedeki mevaddı müzakere ve bir karara : 
: raptetmek üzere, içtima edecektir. § - -RUZNAME: : --- -- -: 1 - Tasfiye memurları ve mü rakip raporlarınrn okunması, E 
§ 2 - Bilanço ve kar ve zara'r hesabının tasdiki ve tasfiye § 
: memurlarının ibrası E 
§ '3 - istifa eden tasfiye memuru yerine bir diğerinin inti- ~ 
: habı ve ücretinin tayini E 
: 4 - lstifa eden mürakip yerine bir diğerinin intihabı ve S: -: ücretinin tayini. 837 ; -; ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r 
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İmtiyaz sahibi 
Nurettin KB.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

~======================::,! 

------ --= Canlandıra•nlar: -:: FERNAND GRAVET - LOUIS RAINER - MILIZA KORJUS 
=: Fevkalade kuvvetli mevzuu .. Nefis müziklerile her sınıf seyircilerini 

1 

=: mesteden emsalsiz şaheser =: 
:: -SEANSLAR = := 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 numaralı biletlerin gündüzden -
aldırılmasını ehemiyetle tavsiye ederiz. =: ................................................................................................................................................................ = YENi SiNEMADA GECELERi YENi VARYETE NUMARALAR/ GÖSTERiLMEKTEDiR = :::: ................................................................................................................................................................ -- -§ Halk Sinemasının birkaç gün kapah kalacağım sayın sinema severlere bildiririz. = - -- -':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 


