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• 
ikinci müntehip seçimi yann başhyor 

.... 

C. H. P. Ankara ikinci münlehip 
namzetlerini· teshil elli 

'Seçim ayın on beşinde başhyacak 
ve on sekiz akşan1ı bitmiş olacak 

C. H. P. İlyönkurul Başkanlığını·n tebliği 
------. C. H. P. Ankara İlyönkurulu, ikin _ 

1 ci müntehip olarak. gösterilecek zat _ 
lan ittifakla seçmış bulunmaktadır. 
Seçimin başlıyacağı ve -:ıihayete ere • 
ceği günler de tayin edilmiştir. Bu 
hususta ilyönıkurul Başkanlığının teb
liği ve ikinci müntehip naınzetleri·:ıin 
listesi aşağıdadır. Okurlannuz diğer 
sütunlarımızda, intihabı mebusan tef -
tiş heyeti reisliğinin seçim mıntakala.. 
rı hakkındaki tebliğbıi bulacaklaırdır. 

Yeni Büyük 

Millet Meclisi 
N.A.KOÇOKA 

Her gün biraz daha artan sabll'
aızlıkla 3 nisanı bekliyoruz. Büyük 
Millet Meclisi bizim en büyilk kud
ret ve hareket kaynağımız olduğu 

için, bütün memleketin bunu bekle. C H p Ankara ı·ıyo .. nkurul 
mekte hakkı vardır. Türk cüm.huri- • • • 
yeti t.amamiyle halkçı bir devlettir. B k 1 .., d 
Çünkü büyük ve milli felaket kary- aı an ıgın an : 
aında halkın iradesinden doğmU§
tur. O günden şimdiye kadar, bu ~lUartın 15 inci çarşam"ba gü-
müessesenin takip ettiği tekamül ve nü saat 9 dıa Ankara Belediyesi 
taazzuv istikametinde daima bu l ..ı_ .. h.b. • · 

. h~ ,_ · im t Sosval ve sa onunuu munte ı ı sanı seçı-
prenaıp cuı.ım o uş ur. 'J 

iktısadi politikamızm ana hatb bu - mine ba§l.anacak ve 18 inci cu- Vali, Belediye Rei.i ve C. H. P. 
dur Ve da~ ı.... ~t--'-'- ı-1. n .. _ ~o.,: tPC ... ü ~· on y4UÜ- /J ·· k l B k B 
.. _A • uogduk, halk için çalışıyor ve • • • • yon unı Q§ ~nı • 
halk i in yqıyoruz. Cümhuriyet dev. de seçıme nıhayet verılecektır. Nevzat TanJogan _ 
J.di v:tandaşlarmm hülisa&ı ve mil- Cümhur.iyet Halk Partisi Anka-1 tKlNCI MONTEH1P 
li .~~rji~ muha~l~~· 3 n~s~nda ra llyiin.kurulu 4 mart tarihin- NAM z ETLER l 
Buyuk MılJet Mt!ıela&mm tarihı -- • 
kaflan altında toplanacağı iç.in bu.. de, yoklanıa IJali~n.anıeaıne 
na elbette - umumi efkarın -mü&- uyg,u.n olarak yapııgı toplantı· 
tema bir ebemi~ ver~ .. eği tab~i- da, Ankara şehrinde müntehi -
dir. Geçen mechsler nulh hamlenın b" • ,_ k ı ·· · 

·· 1 k tür''' k · k laAbmm ı sanı orura namze gosterı-
tercumanı o ara ın ı 

dayandığı büyük kanunları yaptı- lecek zatları iıtif akl.a seçerek 
lar. B~ ~an~lar -~illi hayatımızda [ aşağı'daki listeyi tanzim etmiş· 
en feyızlı tesırlerını yaparak ona tir. llyönkurul bu namzet lis
yepyeıni bir renk ve hüviıyet verdi. tes. . ka aı' 1 _ h .. ı _ 

yeni meclis, devleıtimizin siyasi ını an li ırura ur met~ 
hayatında yeni bir tekamül temin arzed.er. 
ettirecektir. Milli hüviyetimizin in- llyönkurul Başkanı 
kişaf eden ve yeni yaratılan uzuvla: TANDOGAN 

İs.met İnönü: C. H. P. Umumt Relsi 
Reisicümhur, 

Mevhibe İnönü, 
Cevriye Temelli, 

A 
Abdülhalik Renda: T .B.M.M. Reisi, 

Ali Çetinkaya: Nafıa Vekfü, Afet: 
Profesör, Ali Rıza Ertem: Mardin 
Mebusu, Akagündüz: Ankara Mebusu, 
Ali Rıza Sun: C. H. P. İlyönkurul 3..za
sr, Ali Rrza Erem: D.D.Y.U. Müdürü, 
Arif Baytın : Ankara Mebusu, Asrm 

(Sonu 8 inci sayfada) 

~,_.! 
rı arasmda icap eden muvazeneyı 
temin ve hükümet Ç8l"ktnı daha ya
kından kontrol etmek, ve milletin 
menfa.at ve a.rzularmm tahakku
kunda milli temayüller esası içinde 
çah§olllak yeni meclisin çalı~a sa
hasında ~ılacak mevzulardır. Ar
tık tahakkuk etmi§ bir hakikattir ki 
milletimizin bünyesine en uygun ge. 
len idare tarzı halk idaresidir. De. 
mokraainin en ehemiyetli şiarı hü
kümet idaresini dalına ~uurlu mü
rakabe altında bulundurmaktır. 
Müraıkaıbesiz !ıiç bir organ tasavvur 
edilemez. Vazife ve salahiyetin kar
şısında bir de mesuliyet varoır. İ§in 
ideal gayelere sevki için bu iki un. 
surun biribiriyle daima müvazenet 
halinde bulunması lazmıdır. Müva -
zeneyi bozacak her iki kuvet mille
tin yüksok gaye ve menfaatlerini bir 
an içinde tahrip edebilir. lıtanbul'da Bayazıt meydanında mebus seçimi münasebetiyle 

yapılan bir toplantı 

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

Seçim mıntakaları 
İnlihab Mebusan Ankara Heyeti Tefti~iye Reisliğinden: 

1 - 1.S - Mart- 939 çarşamba günü belediye meclisi salonunda 
müntehibisani seçimine başlanacak ve 18 - Mart. 939 cu -
martesi günü akşamı son verilecektir. 

2 - Seçim her gün saat dokuzdan on yediye kadar devam ede -
cektir. 

3 - Bu seçim için hemşeriler bulundukları mıntakalara göre 
reylerini aşağıda gösterilen günlerde kullanacaklardır. 

SLOVAKYA VAZİYETİ ÇOK VAHİM 

Slovak sınırında Alman 
kıtaları hareket yapıyor 

Almanya himayesinde 
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Müstakil Slovakya 
devleti kurulacak 

yapan eski Slovak 
Başvekili Tisso 

Tisso Berlin'e Eski Başvekil 
giderek Hitler'le görüştü! 

Almanya ile kayıtsız 
ve şartsız işbirliği 

istiyen Hariciye 
Nazırı Şvalk.ovı;ii 

"Atatürk' ün adı 
ebedi olarak 

tarihe ge~miıtir,, 

Amiral Raeder'in nutku 
Bertin, 13 a.a. - Donanma kuman -

danı Amiral Raeder dün ordu günü 
mUnaaebet4Y.Je -.öylediılj nutukta. biL 
yük harbm tanm.rntf alman general -
terini yadettikten sonra Almanyanm 
yanında çarpışmış olan milletlerin bü. 
yük askerlerini de hürmetle anmış ve 
bilhassa Kemal Atatürk'te tevakkuf 
ederek demiştir ki: 

" - Atatürk, mümtaz şahsiyetinde 
hem büyük bir sevkülceyşçı, parıak bir 
silah arkadaşhğrnı, kahraman bir mil. 
li şefliği ve devlet kuruculuğunu top
lamış olan bir dfilıi idi. Onun adı ebe_ 
di olarak tarihe geçmiştir. 

Eski müttefiklerimiz bizde minnet. 
tarlık hisleri uyandırıyorlar. Bize kar
şı mertçe harbedip kendi kanlarıyla 

vatanlarına karşr olan vazifelerini ö _ 
demiş olan milletleri de unutmak ist~ 
meyiz.'' 

Berlin, 13 a.a. -Hitler, Anşlus'un yıldönümü şenliklerine iştirak et· 
mek üzere, gitmek tasavvurunda bulunduğu Viyana'ya henüz gitmiş 
değildir. Siyasi mahafil, bunun Slovakya hadisatınm neticesi olduğunu 
beyan etmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre, Hitler, Avusturya payitahtına girmesinin 
yıldönümü olan l .S mart tarihinde Viyana garnizonunun bütün kıtaları
na bir geçit resmi yaptıracaktır, fakat führer'in bu geçit resminden son
ra Avusturya' da, bir teftiş seyahati yapması muhtemeldir. 

Hitlerin hususi muhafız kıtalan, şimdiden Viyana'ya gitmiştir. 
Almanya - Slovakya mıntakasmdaki alınan kıtalannın hareketleri 

hakkında kendilerinden istifsarda bulunulan salahiyettar mahafil, bunla~ 
nn Viyana' da yapılacak muazzam geçit resmine ait hazırlıklardan başka 
bir şey olmadığını ve bu geçit resmi esnasmda Führer'in bir nutuk söyle
mesinin muhtemel bulunduğunu beyan etmektedirler. 

Eski Başbakan Berlin'e dôvet edildi •.. 
Prag, 13 a.a. - Hitler eski Slovakya Başvekili Tisso'yu Berlin'e 

davet etmiştir. 
Bu sabahta·n itibaren, münakalat durdurulmamış olmakla be

raber Tuna köprüsü sıkı bir tarassut altına alınmıştır. 

... Ve Hitlerle görüştü 
Berlin, 13 a.a. - D. N. B. Ajansının bir tebliğinde, bugün hususi bir 

tayyare ile Bratislava'dan Berlin'e gelen eski Slovak başvekili Tisso ile 
eski Slovakya nazın Durcanski'nin Almanya hariciye nazın Von Rib
hentrop da hazır olduğu halde Hitler tarafından kabul edildiği bildiril -
mektedir. 

Eski Slovakya başvekili Tisso'nun gece yansına doğru Bratislava'ya 
döneceği haber alınmıştır. 

Slovakya mebusan meclisinin yarın sabah toplanması muhtemeldir. 
Parlamentonun mühim kararlar ittihaz edeceği zannolunuyor. 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Müthiş bir fırtına 
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İznıir' de iki motör bir yelkenli 
Karadeniz' de dört motör battı 

Vapurlar limanlara sığındılar / 
İzmir, 14 (Telefonla) - Dün şehrimizde başhyan yağmur, sa

at 19 a doğru şiddetli bir batı fırtınasiyle beraber hızını artırarak 
gece yarısına kadar devam etmiştir. Yağış, civar tepelere kar ha
linde olmuştur. Fırtmaonın şiddetinden Karataş iskelesinde de
mirli bulunan Gelibolu limanına mensup ve Şeker Ali kaptan ida
resindeki on tonluk Allahkerim ve Karaburun' da demirli bulunan 
Çefme motörü ve iki tonluk Tayyarıbahri yelkenlisi parçalan
mıtlar ve batmışlardır. Batan gemilerin tayfaları kurtarılmışbr. 

1 
Yağmur ve fırtına civarda da bazı 

Niyork Sergisinde zararlar yapmıştır. 
Vapurlarda gecikmeler: 

Türk Paviyonu 

Dr. Vedat Tör 

Komünist partisinin 18 inci 
kongresinde bir nutuk irat eden 

Bay Stalin 

B. ST ALİ N'E GÖRE 

Bugün Avrupa 

harp halindedir 

İ§te bunun için en mühim nokta 
bu iki unsuru milletimizin karakte
riııtik vasıfları, milli ruhu içinde a· 
yar edebilmektir. Bu sebepledir ki 
dünyanın bütün demokrasilerinin 
esasta müşterek olmakla beraber, 
idare tarzı biribirinden hayli farklı
dır. Fam.sız, İngiliz, Amerika, İs
viçre d.emokruilerinin idare §ekille
rinde, kuvetlerin tevzininde bulduk- f 
lan formüller birbirinden ayrıdırlar. f 
Bu formüller, kendilerinin milli ha- i 
yatlarında geçirdikleri uzun tecrübe l 
ile içtimai vicdanlarında tebellür e
den hakikatlerdir. Bu hususta bi. 
zim formülümüz de Milli Şefimizin 
pek güzel izah ettikleri gibi "anar -
şiye ve zora meydan vermemek" tir. 
itte biz bu prensip içinde kuvetleri
mizi idare ve tevzin edeceğiz. Yeni 
meclis büyük ve tarihi vazifeler kar
şısmdada. Yapılan işler kadar yapı
lacak i§ler vard1T. Bugün milletimi
zin varlığmda tamamiyle istikra~ 
kazanını§, ve milli vicdanda kökle§
miş bulunan büyük inkılabımızı ye

. lzmir vapuru bugün yedi saat ge
cıkerek gelmiştir. Vapur kaptanı Mar
marada senelerdenberi böyle bir fırtı
na görmediğini söyle:rniştıir. Vapur bü.. 
yük bir mücadeleden s.onra Gelibolu'ya 
gelebilmiş, 35 kulaç suda demirlemiş
tir. Yolcular büyük bir telaş geçirmiş-

A-Anafartalar, Doğanbey mıntakasında oturanlar : hareketı•nderı evel lerdir. Bugün Ayvalık hattından bek-
15 - Mart - 939 Çarşamba günü. lenen Bartm vapuru da sahillere sı- 8. Sfalin Sovyellerin dış Ye 

ni icaplar, ve cemiyetimizin yeni is
tekleri karşısmda, taJll 'hir emniyet 
ve huzur içinde inkişaf ettirmek, en 

(Sonu 8. inci sayfada) 

B - Demirfırka, Dumlupınar, Kurtuluş, Keçiören, Etlik ve ğınmıştır. Akş.am hareket eden Ça- • 
civarlarında oturanlar: 16- Mart- 939 perşembe günü hazırlıkları anlattı nakkale vapuru ~dde-+-li fırtınaya rağ- ·~ polilikasım anlattı 

men yoluna devam etmiştir. Ko ·· · t · 
C- Yenişehir, Çankaya, Cebeci, Dikmen, istasyon ve civa- munıs partısinin 18 inci kon-

d l 17 M 939 l .. . . Demiryolunda bozukluk: gresinde B. Stalin'in bir nutuk söy-
rın a oturan ar: - art· cuma günü. 1939. Ne. vy. ork dunya sergısı türk Yag-an şı"ddetlı· yag-murlar dolayı- ı d"- · · e ıgını telgraf haberi olarak yazmış-

0 - Yukarıki nuntakalarda oturup da reylerini günlerinde heyetı reısı doktor Vedat Nedim .Tör siyle Manisa ve Çobanili istasycınlan tık. Bugünkü dünya vaziyetini Sov-
JcuDanamryanlar: 18 - Mart-939 cumartesi gÜnÖ. • bu akşam ~cvyork'a hareket ettı ve ı~mda demiryolu bozulmuş, suların yetler Birliği bakımından izah eden 

1 ı hareketten once şunları söyledi: tesiriyle 13 metreliık bir yarıntı ol- bu nutkun mühim parçalarını bugün 
'-. ....................................................................................................... ,.,., (Sonu 9 uncu sayfada) ( Sonu J üncü sayfada ). sekizin~i sayfamızda bulacaksınız. . 



-2- ULUS 

İnsan ve kültür: 

Barış görüşleri Telefon : 

t H. P. Nill ACTl61 
HiKAYE MÜSABAKASI 

Son günlerde iki devlet adamı, 
barıı davasına dokunur beyanatta 
bulunnıu§lıırdır. Bunların birisi Sta
Jin, diğeri de İngiliz dahiliye nazırı 
ve Laval - Hoare planının mÜ§terek 
aahibi Sir Samuel Hoarc'dur. 

Stalin, meınleketinin barııçı ol
duğunu temin etmekle beraber, ci
han barışı hakkında pek optimist 
değildir. Bilakis, kendıne göre yeni 
cihan harbi çoktan ba§lamı§tı:. Ve 
ne mü&elle&ler, ne mihverler, ne de 
paktlar, bu hadiseyi örtmiye muk
tedir değildir. Almanya, Japonya 
ve İtalya, §İmdiye kadar alacakları
nı aldıktan başka, §İmdiden sonrnsı 
için de, fütuhat programlarını ba
tamıakta devam edeceklerdir. 

Bu cihan harbi, devam ettiğine 

&öre, her halde bir takım istikamet
lere doğru geniıliyecektir. :::ıtalin, bu 
iatikametlerden herhangi birinin 
Sovyet Ruaya'ya doğru oıamıyaca

ğmı ve bunun böyle olabileceğine 
ina.nanlarm §İmdiden fikirlerini ta$
hih etmelerini söyledikten sonra, 
hatayı "kollcktif barıı'' prensibini 

bir çıban çıksa, bütün gövdemizi ra
hatsız ettigi için, onu her uzvumuz 
benimser ve derhal doktora koıarız. 
Fakat ba§kasmm ayağında çıkacak 
olursa, doktora gitınesini tavsiye et
mekle kalırız. 

Demek oluyor ki, dünyamızın 
gövdesinde patlak vermi§ olan son 
harpleri takdir meselesinde, butün 
gövdenin kendini her uzvu ile mütc. 
sanit görmesi meselesi mühimdir. 

Bitmesini dört gözle beklediğimiz Parti Genel Sekreterliğince evelce 
Y cnişehir santıralı, Ankara'nın hemen h_alkevlerinio edebiyata hevesli üyele. 
hemen meskeın darlığı haddini bulan rı .~asında a~rlnuş ola':'l küçük hikaye 
telefon buhranını hafifletinciye kadar musabakası memleketin her tarafın -
bakkal, kasap, kahve gibi en yakın te- d~ büyük bir alakayla karfılanmı• ve 
lefonu olan yerlerden faydalanmakta bırçok halkevliler bu müsabakaya iştL 
devam edeceğiz. Ankara bir iş şehri- rak için hikayeler göndermişlerdir. Bu 
dir. Evlerimize kolaylıkla v b kl suretle parti merkezinde toplanan hi -
mcclen telefon alacak kadar bo~ ne e: kayelerin yeklr.ıu 218 dir. Bu hikaye
ra bulsak bile, gene bu telefonla= le~r arasm~a on tanesine yüzer lira mil. 
halk bugünküler kadar ist"f d k kafat verılecek ve takdir edilen diğer 

ı a e etıne - h'k4 1 1 b" l"k te devam edecektir. ı aye er e ır ı te bunlar gazetemiz. 
T e lefon kanununun b" . . dd de ve Ülkü'de neşredilecektir Bu hi • 

sinde umuma mahsus t 1 ıfrıncı mla . e- kayelere derece verecek ve k~anan 
d 

e e on yer er141- 1 t . 0 k -
tün cihan için baılanıış bir tehlike en mükfileme ücretini halk lehine :!- ~~1 _ayı':l e ece olan hakem heyeti 
&aymaktadır. Yani, tahlilin verdiği zami ucuz bir had olarak 5 kuruş ola_ dun ılk toplantrsınr Parti merkezinde 
müspet neticeyi, buna kategorik bir rak tayin etmiştir. Ve postane ile ba- yapmıştır. Falih Rıfkı Atay, H. Vedat 
vasıf atfederek, bütün gövdeye te§- zı yerlerden yapılan konuşmalarda 5 Fıratlı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ah
mil etmektedir. Hastalrk ba§laınış- kuruş ödenmektedir. Fakat bazı yer- ~et Kudsi Tecer, Mustafa Nihat Öz
tır. Cihan harbi ba§lamı§tır. lcrde 7,5 ve hatta 10 kuruş alınmakta- on, Nafi Atuf Kansu, Sadri Ertem, 

Stalin'in görüşü ha·ddi zatında 
üniversalist ve internasyonali&t ol
duğundan, o, mevcut harpleri, bü-

Bir diğer gÖrÜ§c göre, bu gövdede dır. Yaşar Nabi ve Bayan Fevziye AbduL 
bu gibi °?"ah~lli arızalar, tabiidir. Bir bakkal dükkanı.nm, bir kasap lah'ta':l mürekkep olan hakem heyeti 
Bunlar, hır nıspet dahilinde kaldık- dükkanının veya bir pas tane ve gazi_ müsabakaya iştirak eden hikayeleri 
ça, gövdenin tamamı için tehlike nonun hususi müessese olduğunu unu- tetkik ettikten sonra bu ayın 28 inde 
yokt_uk~· Evet, şu günlerde, dünya_ tuyor değiliz. Fakat nihayet telefon ikinci toplantısını yapacaktır. 
nın ı ı noktuında filen harp mev- halk hizmetlerine mahsus ve tesisatı 
cutt~r.. Ancak, bunadn bir cihan devlet tarafından kurulmuş bir vasıta Mekteplerin spor müsabakalan 
ha~bmın patlak vermiş olduğu neti- değil midir? Yiyecek, içecek, giyecek 

Tahlil raporlarında, ~yle tabir - CC3ıne varılmamalıdır. ~~dele.rinde bile kar ve kazanç had-
ler vardır: .. Albümin: bir ız buluna- H atta, eğer bazı tedbirler alınır- dını tayın ederken, telefon gibi ucuz
mamııtır. Yahut ~u nispette bir iz sa, cihan, şimdiye kadar tanımadığı !uğuna daha çok dikkat etmemiz la
bulumnuıtur.,, ı.,.,_..u.-, tıer izin bu- bir refah devresiyle tanı§acaktır. 1§.zım gelen bir şehir hizmetine de ö
Junup bulunamama:: •• , bulundu i_ Öylesine bir bet senelik plan yapı_ denecek parayı tespit ve fazlasının a
ae, bu izin temsil eyu,mekto olduğu labilir ki, §İmdiye kadar nasyonal ~mmasına mani olmak lazım ... Telefon 
nispete göre teıhiıini koyar. ölçüde olan planların hatta yekünu ıdaresine mükaleme sayı:ıına göre dört 
Fak.at bu, iz nispetine tabi olan has· buna yaklnşmıf sayılamaz. Elverir veya beş kuruş ödiyerek işi için tele
talrklarda böyledir. Çünkü aynı za· ki, Avrupa'nın üç diktatörü ve iki fon almış olan, bu telefonu ile diğer 
manda öyle haatalıklar vardır ki, baıvckili, bir araya gelerek böyle ~~nuşmaları~ da. yapılmasına müsaade 
mikroskopun altında, aranAn basil, bir şeyin lüzwnuna karar verebil- ıçın bunu bır tıcaret mevzuu telak
diri olarak bir tıc&pit edilebildi mi, sinler. ki ederse o zaman bu işten de kazancı-

baltalıyanlarda buluyor. 

baılamak üzere 

derhal, hutalığm mevcut olduğuna Belli ki bu ikinci görüşün sahibi nı ~~in etmek zarureti vardır. Devle-
karar vermek Jazundır. Sir Samucl Hoare'dur. Optimist ingi- te dort kuruş vererek halktan yedi bu-
Bmıun gibi, dünyanm §U günler- liz nazırının şartına mukabil pessi- ç~k v7ya. on ~uruş almak, halk için te

de yatadığını sandığı barış devresin_ mist Stalin'in tahlil raporunu görü. sıs edılmış hır medeni vasıta üzerinde 
de, teapiti luıbil olan "harp'' basili- yoruz. Bunların hangisi doğnr.iur? fazla para almak değil de nedir? 

ni, nubi olarak mı yoksa hati olarak ·~isinin ortasında mı kaim.ah? Ha- Yabancı dil: 
mı, ha.stalığm mevcut olduğuna e- kıkat acaba orada mıdır? Pek kani 
şaa alaca.ğı.z:, değiliz. Hakikat büyücü Tarih'in 
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• kapalı avuçları arasınladır. Şurası 
Gerçekten, dunya.nuzm oırkaç yalnız muhakkak ki, dünya gövdesi 
inıd "h ,, hal. yer e. arp • a mevcuttur. nöbetler geçirmekte ve sancılar duy-

Bu huausta kimacnin ihtilaf göster- makta olduğu halde ha•tal wm -· !_,_. ok l . & , .. ıg ı a 
mesme KJULan Y tur. htilaflı nok- yakta gcçinniye çahpnakta ve gi_ 

Kültür Bakanlığı, yabancı dil bilen 
memurları hır cıerece teru t:Ltırmek 

ıçin müsabaka imtiha.nı açmakta.dır: 
uırçok tarauarını '.1 urkıye ue tatbıke 
çalı:?tığırnız garp hayatını kavramak i
çin, medeni ve ileri bir yabancı dili biL. 
menin mühim bir hususiyeti olduğu 

niç bir tefair götürmez. 

Türkiye'de, ana dilleri oları tür~e
dc.n ha ka bır dU bilenletın say 

Kız liselerinin ikinci devreleriyle 

kız öğretmen okullarında ticaret lise _ 

leri ve kız enstitülerinde apor yurt · 
lan teşkil edileceği yazılmıştı. Öğ . 
ı-endiğimize göre bu yurdların faali . 
yete geçmelerini temin için alakal: 
mekteplerin spor baş kaptanları Kül -
tür direktörlerinin riyaseti altında 
toplanacak ve bir tetkik komİtC6i teŞ
kiI ederek kızlarımıza koşu, atış ve 
voleybol müsabakaları yaptıracaklar -
dır. 

Maarif Vekaleti bu münasebetle a -
lakalılara gönderdiği tamimle bu mü
sabaka neticelerinin on beş gün için -
de Vekalete bildirilmelerini istemi' -
tir. 

Faturası olmıyan veya tas
diksiz lmlunaıı eşya 

l4 - 3 -1939 

Yeni kabotaj kanunu 
son şeklini aldı 

Proje Meclisin bu devresine yefi~firilecek 
. İktıaat ': e~aletince hazırlanmış bulunan kabotaj kanun proje

ıı so~ şeklım almış bulunmaktadır. Türkiye sahillerinde deniz 
~akhyatı, kabotaj .ve limanlarla karasuları içinde icrayı sanat ve 

tı~a-~et -~a~mdakı kanunun bugünkü ihtiyaçları önliyemediği 
gorulmuıtur. 

On seneden fazla süren uzun ı hareket edenler hakkında bin liradan 
bir tatbik devresinden elde edi- on bin liraya kadar para cezası, altı 
len neticelere göre bu karoınun aydan üç seneye kadar hapis cezası 
bazı hükümlerinin değiştirilme- h~k~?lu?abilecektir. Hükme kadar 
sine ve bugünkü ihtiyaçlara ce- cu~un ıkam~a kuJianılan vasıtalar 
vap verebilecek yen' h""kü" 1 tevkıf olunabılecek ve bu vasıtaların . ı u m er sah· 1 • • d. w 
ilavesine lüzum ve zaru t h 1 ıp ~rıne aıt ıger vasıtalar altı ay-
olmuştur. re ası dan bır seneye kadar türk karasula-

Buna göre hazırlanmı b l k rında çalışmaktan meneolunacaktır. 
u unan a- Bu kan a .. 1 k 

nun projesine göre türk karasuların- un gore a ınaca nakdi ce-
da iç denizlerinde ve Türkiye hud t- zala~la zapt ~e _musadere olunacak 
ları içindeki göl, nehir ve kanaltar~a vesaıt bedellerının yüzde Y.irmisine 
ve bunların sahillerinde h C 1.. kadarı s~çlunun yakalanmasında fi -
nakliyat, cer ve kılavuzluk ;~kl~~~ len veya ıhbar ~uretiyle hizme_ti mes
ve boşaltma, Limbo, oturmuş gemile- buk olanlara hızm_et der:c~lerıne gö
rin kurtarılması, kısmen veya tama- re ~hke~e kararıyle mukafat olarak 

b t 
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. verılecektir. 
men a mış gcmı erın ve sair enkazın 
çıkarılması, dalgıçlık, arama ve tara-
ma, su altında ve üstündeki servetle
rin istihsali, gemi havuzlama, boya
ma ve tamiri, gemi acenta veya mü -
messilliğ i, kumanyacılık, deniz bakkal 
lığı, deniz müteahhitliği ve emsali 
deniz ticareti işlerinde bilavasıta ve 
bilvasıta ticaret ve bu işlerle fikren 
ve bedenen çalışmnk tilrk vatandaşla
r~na ve tamamI türk vatandaşlarına 

aıt sermayelere münhasır olacaktır. 

Türk karasuları umumi surette sa
hilclen itibaren altı deniz mili açığa 
kadar olan kısımdır. Ecnebi bir dev
let sahili ile türk sahili arasında 12 
milden daha az olan denizlerde iki 
sahilin ortasına isabet eden mevhum 
hattın türk sahiline doğru olan kıs
mı türk karasuları sayılacaktır. 

!ürk karasuları~da ancak türk bay-
r~gını t~şıyan denız vasıtaları çahşa
bı!e~ektır. Ecnebi bayrağını taşıyan 
gemıler ancak ecnebi limanlarından 

aldıklarını türk limanlarına, türk li
manlarından aldıklarını ecnebi liman 
la~ına götürcbilecekler-Oir. Ecnebi ge
mıler ancak ecnebi limanlarına gide
cek yolcuları alabileceklerdir. Ecne
bi gemilerinin accnta ve mümessilli-
s-• ... ,ı au""~"" ... "'' a.-ı~ u.a.u ueyncımıu:ı 

Yenişehir Telefon 

santralının tesellümüne 
başlandı 

Yenişehirde yapılmakta olan oto.. 
matik telefon santralı tesisatı mütıe
hassıs bir heyet tarafından teslim e _ 
dilmiye başlanmıştır. 

Santral evelce de yazdığımız gibi 
ileride beş .... . ıe kadar çıkarılmak üze· 
ıe şimdilik iki bin aboneliktir. 

Umumi hıfzı ıhha mecfü~Jeri 

ta, hıenü.z lokal gözüken bu harple- dip yatağına uzanarak doktoru, ya
rin bat1-mıt bir cihan harbinin meb- ni ıuurunu, çağnımamaktadır. Hep 
deleri mi yoksa, dünyamu.m gövde- biliriz ki, yntağmn zamanında yat
aine zanıan "'8Dlan iırız olup "ma. mıyan ve tedavinin mutlak lüzumu
lifne" cinsinden değil de "berugnc" nu anlamıyan hastayı, günün birin • 
c.inaind-=n olan çıbanlar mı olduğu. de, ya runeltayat masasma yahut tc-
dur. neşire yatırırlar. 

Hep biliriz ki, kendi ayağanızda Burhan BELGE 
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~ İkinci müntehip se~imi baıladı. Yurttaı, sandık baıma ! ~ . . 

2.258.377 dir. Bu türk çeden başka dil 
tabiri · çinde 34 lisan vardır. 

Nüfuswnuzun ana lisanı olan türk
çeden başka, konuştuğu ikinci lisana 
ait rakamları, Türkiye'de garp dille
rinden birini iyi bilenlerin ne kadar 
kıyemtte olduğunu anlatır: 7 .936.516 
erkek vatandaş arasında almanca bi
lenlerin sayısı 7094; kadınlar arasında 
2615 tir. Fransızca bilen 34055 erkek, 

Faturası olmıyan eşya için ~rük 
lerce fatura ibrazını teminen o eşya -
ya ait resmin yüz<k onu nisbetinde 
raz olunmuı.:ın veva faturası tasdik
siz olanlar için de tasuıı.c cnıuum;;h 

ınak3adiyle 150 kuruş alınmakta idi. rejime tabi tuttuğu ticaret limanla
Alakalı tücçar fatura getirmeyi bir rında, ecnebi tebaası yapabilecektir. 
külfet saymakta ve neticede teminat Fakat bunların memur ve müstahdem 
alınmasından bir fayda hasıl olma • lerinin türk olması şart olacaktır. 
maktadır. Bunu göz önüne alan güm. lktısat Vekaleti lüzumunda ecnebi 
rük ve İnhisarlar Vekaleti fatura _ib - m?tehassısı istihdamına, ecnebi ge _ 
ra zolunmıyan veya faturası tasdık - mılerinin Türkiye'deki resmi acenta
siz olan e~ya için tasdikli fatura ib - sının veya onun tayin edccewi 
I"azını tcmınC':l alınmakta olan depo ~ iki b 1 d g 

Vilayet ve kazalarda mlit•kkil 
bulunan umumi hıfzıssıhha meclisle -
rinin şehir ve kasaba ve köyler sthi 
vaziyetinin rslahı ve mevcut mahzur • 
ların izalesine yarayan tedbirlerin a • 
lınması, sari ve saLgın hastalıklar hak
kı~da istihbaratı tanzim. sari ve içti -
maı hastalıklardan korunma çareleri 
ve sıhi hayatın faydalan hakkında hal
kı tenvir ve sari luıntalılc: zuhurunda 
hastalığm izalesi için alınan teabınc 
rin ifasına muavenet eylemek olan va
ıifelerini daha 2e<nis ve etraflı bir ee. 
kilde yapa.oıımek u2ere topıantııarını 
s rk sık yapmalarr Srhat Vekaletjncc 
alakalılara bildirilmiştir. 

:1···································\. . 
: lnkıl&bı seven onu korur, ko. : 
: ruyucu tetkiJat Cümhuriyet E 
: Halk Partisidir. : . . . . 

: .....•............••..............•.....................•..................... : 

Çeltik ekiminde sıhi 
tedbirler 

Milletler Cemiyeti 
mesai bürosu Müdürü 
dün şehrimize geldi Sıhat ve lçt~ Muavenet Vekale

ti ~eltik ekimi hazırlıkları mevsimi
nin yalıtaşmış olması dolayısiyle şiın.. 
diye kadar olduğu gibi, tatbikı icap İş kanunu mucibince kurulacak 0 _ 

eden sıhl tedbirlerle hu husuta tanzim lan işçi sigortası teşkilatına ait kanun 
edilecek raporlar hakkında alakafila _ layihası üzerinde hazırlıklar dolayısi
n.'!' ~iltltat ınazarı:nı çekmeyi lüzumlu le davet edilen Milletler Cemiyeti me
gonn~ _ve teşkilatına şu tamimi gön_ sai bürosu müdürü B. Osvalt Ştayn 
dermıştır. dün sabahki trenle şehrimize gelmiş • 

.. Çeltik ek.imi her tarafta kabul 0 _ tir. 

15.299 kadm; ingilizçe bilen 5.498 er
kek, 2491 kadın; İtalyanca bilen 1037 
erkek, 632 kadın; macarca bilen 356 er
kek, 164 kadın vardır. Rusçayı 8049 er
kek, 2479 kadın biliyor. 

Bu rakamları gördütken ve bir lisa
nı konuşmakla bilmek arasındaki farkı 
da hatırladıktan sonra Kültür Bakan
lığının hareketini nasıl takdir etme· 
yiz? 

Kutay 
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: Milletimizin büyÜk fedakar- : . 
: lıklarla elde ettiği inkılap e- : 

lunduğu veçhile, sıhati fevkalfide ilgi- B. Osvalt Ştayn dün İktısat Vekili 
lendiren ve s.ıhi. bir mesele halinde mü B. Hüsnü Çakır tarafından kabul e - . . . talelia oldurı:nası ıcap eden bir ziraat dilmiştir. MütehasAıs dünden itibaren &aslarını muhafaza eden, ve 
şek ol ugundan ekilen yerlerde zirai tetkiklerine başlamıştır. Bu arada lk-randıman kadar sıhi endişelerin vazi· tısat Vekaleti iş dairesi reisliğinde inkılap prensiplerinin hiç bi- : ı..ı:k· lm rinden fedakarlık kabul etmi- : 
yete ılci ım o ası zaruridir. Bu se • temaslarda bulunmuştur. : 
beple çeltik mıntakalarında sıhi teşki Cemiyeti akvam mesai bürosu mü- yen te§ekkül Cüiiıhuriyet : 
latımızm bu hususta deruhte ettiği a- dürü şehrimizde bir ay kadar kalarak Halk Partisidir. : 
ğır mesuliyet de kendiliğinden teza- tetkikleri neticesinde hazırlıyacağı -. ..... il. il ......................... r 

. al d f -.l· memurun, acentası u un u -
zıtonun ınmasın an sar ınazar ıcuı • ğu gemi ile türk karasuların _ 
lerek bu lüzum ve ihtiyacı itibara al· da seyahatine ecnebi sefir ve aefa.. 
mıyanların eşyalarr:ıın hepsinin açılıp ret erkan ve memurlariyle ailelerinin 
muayene edilmesini kararlaştırmıştır. ecnebi bayraklı turist gemileri ile 

'"\ türk limanları arasında seyahatlerine, 
yolcularının karaya çıkarılması veya 
alınması için kafi veya elverişli ma
halll vesaiti bulunmıyan limanlarda 
seyyah vapurlarının bu i§lere ait ken 

Halkevinde koni erans 
Halkevi Başkanlığından: 
Tarih Fakültesi ingilizce pro-

fesörü Bay O. R. Baker tarafın-

ı 
dan bugün saat 18 de ingiliz kö- ı 
yü mevzulu bir konferans verile
cektir. Bu konferansa herkes ge
lebilir. 

\... ............................................... ..1 

di vasıtalarını kullanmalarına izin 
verebilecektir. 
Muvazaalı olarak türk bayrağı al

tına girmiş olduğundan 9Uphe edilen 
vesait lcra Vekilleri heyeti karariy
le çalışm~kta? men, mahkemeye sevk 
ve bu vazıyetı sabit olan vesait musa
dere olunacaktır. Bu kanuna muhalif 

Türkiye'de ikinci müntehip se(imine, bu hakkı haiz kadın 
ve erkek, her vat andaı İJlirak eder, 

~ •...............................•.• ~ 

F1rt1na Nazilli ve 

Muğla .. da zararlar yaptl 
Dün ıehrimiz<k hava sabahleyin ka

palı, 6onra hafif bulutlu geçmiştir . 
Geceden başlıyan kuvctli lodos rüzga
rı bir müddet sonra şiddetini daha faz_ 
la arttırarak fırtına şeklini almış ve 
saniyedeki hızı 22 metre olarak tes -
bit edilmiştir. Eın büyük ısı 2; en yük
sek ısısı da 14 derece olarak kaydedil· 
miştir. 

hür eder. Binaenaleyh· 3039 numaralı raopru İktısat Vekaletine verecektir. 
kanuna göre çeltik komisyonlarma iş. - - - --------- - -------------------- ------------ ------- ---·------=--
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Yurdda Trakya bölgesinde hava ka
palı, diğer yerlerde yagışlı geçmiştir. 
24 saat içindeki yağışların karemetre • 
ye bıraktıkları su mikdarlan Tekirdıı
ğında 51, 1stanbulda 19, Yalova'da 13, 
Çorlu'da 10, Uludağda 39, Bigada 8, 
Kocaelinde 12, Çanakkalede 42, Balı -
kesirde 11, Ispartada 18, Uşak'ta 16, 
Şilede 19, diğer '.Y'ağış gören pek çok 
yerlerde de 1 - 9 kilogram arasında • 
dır. 

tayıin ve tesbiti esnasında, mahalli va· 
ziyete ait verilecek raporlarda, sıhi du 
rum üzerinde şiddetle ısrar edilmeli 
ve görülecek mahzurlar karşısında e _ 
kimin me:ıi ciheti iltizam olunmalıdır. 
Esa9etl kanunun ve talimatnamenin sı
hi hükümleri de bu hususta çok sarih
tir. Vekaletimizin ve teşki1atın l':l se -
nelerden beri en titiz bir itina ile ta -
kip ettiği umumi sıhatin her hangi bir 
vesile ile ihlaline müsaade etmiyeceğ i 
çok tabii olmakla, tabiplerin bu hus us
ta müdellel ve kati raporlar vererek 
bil.assa sıtmalı yerlerde, çeltik z ira -
ati':ıin, muhaberclere meydan verilmi
yecek bir şekilde meni cihetine gidil -
mesi Hizımdır. Bunlardnn maada mü -
cadele mıntakasına dahil mahallerde 
teşekkül eden çeltik komisyonlarında 
aza olarak behemahal mücadele tabi -
bini':1 bulundurulması hususuna itina 
elilmesi tamimen tebliğ olunur.'' 

f~ vcrt·nlc'r)c i~çi1r·r ara mdaki 
ihtilafların halli 

!ş verC'nlerle işçiler arasında çıka -
cak ihtilafların tahkim ve uzlaşma yo. 
Juyla halline dair olan nizamname 
Devlet Şurası tarafından tetkik edile
rek Vekiller Heyetine verilmiştir. 

Yapmak masdonna 

dair ! 
Yıllardanbc · t- k · 11 ur çemıze musal-

!,at olaıı hastalıklardaıı birisi de şu 
yapmak., masdarının yersiz kulla

nılış1dır. Bu kabahati işliyenler, kı
yaslnma yolu ile bir dilde tabirler 
uydurmamn mümkün olduğunu sa
nanlardır. 

Mesela: 
- Bir gezinti yapalım/ 

cümlesini yadırgamıyoruz. Hatt§ 
"banyo almak" mürekkep masdarı
mn ~ivesizliği yanrnda: 

- Ben bir banyo yapacağım. 
cümlesini de aykrrı bulmıyabiliriz. 

Fakat "yaptığı beyanat", "yapılan 
söylev", "konferans yapmak", "mu
sahabe yapmak" gibi tabirler türk
çenin hem ahe:ıg,'r.i, hem de ~ivesi
ni yaralartıaktadır. 

Hiç şüphesiz, bu yanlışlığı en ön· 
ce dile sokan k ötü tercüme olmuş
tu. Şimdi de bunları tckrarltyan/ar 
bu kötü tabirleri kendilerine örnek 
olarak seçenlerdir. 

Eve/ki gün radyoda o gün ve ya-

hut ertesi gün verilecek bir konfe
ransı ilan eden spiker, şunları söy
ledi: 

" .•.•• tiirkçcmizi neden fena 
konuşuyorlar? mevzulu konuşması
nı yapacaktır . ., 

Buradaki "konuşmasrnı yapacak
tır,. cümlesi de verilecek konferan
sa .daha verilmeden hazrrlanmış bir 
mzsal, bir örnek sayılama~ mı? T. 1. 

Su<ıllt1r vı• cet)(IJ>l.arı ! 

iki yeniçeri, bir akşam meyha. 
nede kafayı tütsüledikten sonra 
dı§8rıya çıkıp gök yüzünde par
lıyan aya bakarak bir münaka. 
§aya giriımi§ler.. Birisi: 

- Gökyüzünde pa.rhyan aydır! 

demiş. Ötekisi : 
- Hayır, ay değildir, güne.ıtir! 

diye iddia etmİf. 
Müııaka~ iki tarafın da pa

lalarını çekmelerine kadar vara. 
cağı bir sırada oradan geçen bir 
ermeniyi durdurup hakem yap4 
mı§lar. 

- Gökyilzünde parlıyan günet 
değil mi? 

- Gökyüzünde parlıyan ay 
değil mi? 

Ermeni dütünmü,. 
- Güne§tir l dese birisi, 
- Aydır 1 de&e öteki&i üzerine 

çullanacak! 
Nihayet: 
- Vallahi bilmem ağalar, diye 

işin içinden uyrılmı,, ben bm'alı 
değilinıl 

utanbul'da çıkan bir arkadat•
mızm bir "süal cevap,, sütunu var. 
Burada bir ta.kun aualler ~ ce-

vaplar çıkıyor. Geçenlerde bi-
risi sorınu§: 

- Ankara'daki Dil, Tarih, Coğ--

rafya fakültesi leyli mi:dir, değil 
midir? 

Gazete !U cevabı veriyor: 
- Leyli değildir. 
Halbuki burnumuzun dibinde

ki fakültenin hem leyli hem ne. 
hari talebesi bulunduğunu biliyo-
ruz. 

Keşke bu gazete de hikayedeki 
gibi: 

- Bilmeyiz, biz Ankaralı de
ğiliz ! 

diye itin içinden sıyrılıaydı! 

Rahmetli Süleyman Nuit : 
- Nereye "yeni,, aıfatı takılmı§. 

sa, oranm harap ve metruk oldu
ğuna dikkat ederim. 

derdi. 
Buna benzer bir tezad da aon 

yangın münaaebetiyle hatJTa ge
liyor. 

Sultanhamamı ismini taşıyan 
bir semtte koskoca bir yangmı 
aöoıdürmeğe ki.fi au bulunamadı. 

Karla örtülü bulunan doğu ve orta 
Anadolu bölgelerinde karm toprak il. 
zerindeki kalınlığı Karsta 5, Çankırı
da 8, Bayburtta 9, Erzurumda 10, Na
zımiyede 94 santimetredir. Uludağ'da 
kar yüksekliği 2.14 metredir. 

Rüzgarlar doğu ve cenup Anadolu -
sunda cenuptan saniyede 7, diğer böl
gelerde yer yer fırtına şeklinde sa~i • 
yede 19 metre hızla esmiştir. Karade -
nizde kuvetli karayel fırtınası devam 
etınektedir. Nazilli'de ve Muğladaki 
şiddetli fırtına ağaçları devirmek, 
kırmak; Kuşadasındaki şiddetli yağış 

da ekinleri yatınnak suretiyle zarar 
yapmıştır. 

En düşük ısılar sıfırın altında Çor. 
lu, Eskişehir ve Edir.ıede bir, Kars ve 
Kütahyada 2 derecedir. 

En ıyıülaıek ısılar da Malatya ve E. 
Hizığda 12, Siirtte 14, Antalya ve Di
yarbakırda 16, Adanada 18, Trabzon· 
da 22 derecedir. 
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DÜNYA . HABERLERi 
İngiltere teklifinde israr ediyor 

c D 0 N K n ) 

iSTANBUL gazeteleri 
1 Nevyork'ta 

Filistin' de müstakil şiddetli bir TAN 

Münih anlaşmasiyle neticelenen 
krizden llonra alınanlar, polo.nyah
la.r ve macarlar Çekoalovakya' dan 
aynlm.ı§ olmakla beraber, bu mem
leketin dertleri halledilmiş değil. 
dir. Çekoslovakya, İslav ırkmm bir
çok kollarm•dan ikisini te§kil eden 
çek ve islovaklardan terekküp 
etmektedir. Orta. Avrupa Avusturya 
imparatorluğunun hakimiyeti altın
da iken, her iki millet de bu impara. 
torluğa tabi idi. Macaristan, 1867 
seneainde Avusturya'dan muhtari
yetini elde ettiği zaman, lslovakya 
ve bunun farlunda gene ba~a bir 
ialav kolu ile meskiln olan Rütenya, 
Macaristan'a intikal ebni§tİ. Bina. 
enaleyh 1867 senesinden sonra bü
yük harbe kadar Çekoslovakya'nm 
iki garp mıntakası, Bohemya ve 
Moravya doğrudan doğruya Avus. 
turya'ya, iki şark mmtakası lslo
vakya ve Rülıenya da Macaristan'a 
tabi idi. Çarhk Rusyası bilhassa on 
dokuzuncu asrm ikinci nısfın•dan 
sonra Balkanlar ve orta Avrupa'da. 
ki islavlarm kurtul~unu harici po
litikaamm esaslı bir umdesi olarak 
kabul ettiği için Ruaya'nın bu teteb
büııüne mani olmak noktasında a
vusturyalılar ve macarlar birle§mİf. 
lerdi. 

b. d 1 t k 1 k kar fırtınası ır ev e uru aca Nevyork,13a.a.-Birkarfırtına-
Bir .kısım berberler belediye 
cezasından tikayet ediyorlar 

Mim Şefin açtığı çığır üzerinde yü -
riıdüı;unıi soyliyerek halk arasındaki an
ketine deva eden bu gazete, bugunkü nüs
hasında berberlerle konuııtugunu yazı· 
yor ve berberlerin hafta tatilinden ve 
belediye cezahrmm in::;afsıı:ca verilme· 
sinden şikayet ettiklerini soylüyor. 

a.a. Matbuat Servisi 

rak kanununun i~ini es;ı.sh surette halle
decegini haber verdikten sonra köylü· 
nün ikinci derdi olan pulluk meselesini 
de, Aııkara'da buyuk bir zirai iletler ya
pan bir fabrika açmak ve buradan köy
lüye ucuz alet vermek suretıyle halledi
leceğini bildiriyor. 

Bir intikal devresinden sonra 

Bu devlet ıimdiki manda 
hükınnetinin yerine geçecek 

Londra, 13 a.a. - B. Mak Donald ile B. Butler ve Lord Duff erin 
dün ak§am Filistin konferansındaki yahudi murahhaslarile görüş
mütlerdir. 

sı ve onu takip eden rüzgar ve yağmur 
üç iünden beri Nevyork ve civarr:ıda 
tahribat yapmaktadır. Fırtına beş ki -
şinin ölümüne birçok kimsenin yara -
)anmasına ve birçok otomobil kazası -
·:ıa sebebiyet vermiştir. 

En mühim hasarlar, parklarda ve 
varoşlarda vııkua gelmiştir. Buralar · 
da beş binden fazla ağaç harap olmuş
tur. 

Eriyen karlar, münakalatı ağıriaş · 
tırmış ve havai metroraylar buz 
tutmaması için bütün gece işlemiştir. 

Alınan maltımata göre, B. Makdo -1 
nald, yahudi delegelere hük.~ınetin IF nk akı d M d •d' 
görüşünü izah ederek,. on beş gun eve! ra o y n a a n e 
iki tarafa yapılan teklıflerde ısrar et -
miştir. Bu tekliflerde Filistin'de müs. 
takil bir devlet tesis edilecek ve bu 
devlet bir intikal devresinden sonra 
şimdiki manda hükümetinin yerine 
geçecektir. Bu intikal devresi zarfm. 
da yahudiler ve araplar istişari ve ic. 
rai konseylere iştirak edeceklerdir. 

karıı taarruza geçecek 

Büyük harp A vuaturya ve Maca
ristan imparatorluğunu dağıtb. Bu, 
gerek A vusturya'ya ve geı-ek Maca. 
ria.tan'a tabi olan islavlarm kurtulu
JU demekti. Bu İslavlar birleşerek 
Çekoalovakya deıvletini kuı-.dular. 

Fakat bu, kolayca ba.§oarılmıı bir it 

Malfündur ki yahudi ajansı bu tar
zı halli reddetmiştir. Ve öyle zanne _ 
diliyor ki, yahudiler dün akşamki tıop 
lantıda, hükümet planında, mim yahu. 
di yurdunun inkipfının koru-nacağı 
hakkında bir kere daha teminat iste _ 
mişlerdir 

olmadı. Çeklerle islovaklar, aynı İs
lav ırkınm iki kolu olmakla beraber İyi ınalfunat almakta olan mehafile 
birçok noktalarda biribirinden ayrı: nazaran yahudiler dün akşam İngilte
JıyorJardı. Çekler münevver Jaik, re hükümetinin yeni plarunın milli ya. 
sanayi vıe ticarette ileri ve ~h§kan hudi yurdunun müstakbel inkişafını 
bir miJletti. 1slovaklar ise papasla. hi:11aye _edeceği hakkında teminat iste 
rm nüfuzu altında müteassıp kato- µuşlerdır. B. Makdonald da kendile -
lik, ziraatle me~guİ bir halktı· Avus. rine bu ba~taki ~n~işelere mahal ol • 
turya, Macaristan imparatorluğuna madığmı soylemıştır. 
kartı kurtuluş mücadelelerinde çek
ler ve islovaklar beraber yüriiınÜ§ Plan tasdik edildi 
lerdi. Fakat bir defa hu gayeye vıar- Nazırların bir kısmının iştirakiyle 
drktan aonra ialovaklar, m.\licadde. bugün toplanan komitede Filiıstin hak 
ratlannı büshii.h;- -s--ı-1- - \..-~ 1---ı: 1'"-,ı...ı..: ~-sai• pıa.,. +,_dik edilmiştiT. 
ist,_..:<1ııer. lki millet aras~dakı Pla.n intikal devresinden sonra kuru.. 
ınünaııebetJeri tanzim etmek Üzere lacak olan Filistin devletinin siyasi ve 
ha .. bin M>nunda Pit&burg §ehrinde idari muhtariyetini temin için alma • 
bir içtima aktedildi. Ve orada bü- cak tedbirleri ihtiva etmektedir. 
yük Çekoslova.kya'nm1 taraftarı o.. FillatliiOe bununla beraber. bir do 
lan Mazarik, çekler namına, ialo- milli yaıhudi yurdu bulunacaktır. 
vaklara otonomi vadeden bir itilaf. İngiliz planı yarın Makdcr.ıald ta -
name imzaladı. Bilahare Benef de rafından yahudi ve araıp murahhasla • 
sulh müzakerelerinde südet alman- r111a tevdi edilecektir. 
larma aynı vaitlerde bulunmuıtu. Konferansın çahşmalanna perşem. 
Binaenaleyh Çekoslovakya islav ır- be gÜ':ıü resmen nihayet verilecektir. 
kmm muhtelif kollarını ve bu 1Tktan 

Mülteci t.a§1yan bir oopu.r 

karaya oturdu 

Hazı r1 ı klor gizli tutuluyor 
• 
ısyanı Madrid' deki komünist 

bastırıldı; şehirde vaziyet normal 
Burgos, 13 a.a. - iyi malumat almakta olan mahfiller, general 

Franko'nun yapacağı taarruzun yakın olduğunu, çünkü birkaç 
gündenberi askeri hazırlıkların ve esrarın ifşa edilmesine mani 
olmak için hiç bir gazeteciye Madrid cephesine gitmek müsaade
sinin verilmediğini beyan etmektedir. 

Bu mahfiller, nasyonalistler tara
fından yapılmış olan her taarruzdan 
evel bu suretle hareket edilmiş oldu -
ğuna işaret etmektedlirler. 

Madrid' de komiinistlerin 
umumi karargahı 

işgal edildi 
Madrit, 13 a.a. - "Hıava6 ajansı mu 

tıabtrlnden" : Dün öğleden sonra ko
münistlerin istiklal meydanında kain " 
umumi karargfilılarm.ı.n Kasado'nun 
kıtaları tarafından ıiş.gali üzel'.inc bil
kuvve hi~ enniştlir. 

Bfnıanın cepheaJınde -.oiJerfn aç
mış oldukları delikler NapolyO!Il zaına 
nmda yapılmış bombardımanların nı -
şaneleri ile bir arada görülüyordu. 
Kasad-0, kttalarmm kati hareketten 
sonra komünistler, mukavemetin fay
dasız olacağım anlamışlar ve teslim 
olmuşlaI'dtr. 

Macellanos gemisine bayrak 
ayrı olan macarlan, almanları ve 
polonyalılan bir araya toplryan bir 
devlet vaziy-etinde müstakil devlet 
hayatma baıladı. Fakat ilk adımda 
ınerkeziyetçi ve çek unşurunun ha -
kimiyetine dayanan milli bir devlet 
mekanizması kurulduğundan iki 
zorlukla karşıla§tı: 

Son ınukavemet yuvalan 
tahrip edildi çekildikten sonra 

Var~ova, 13 a.a. - Bükreşten gelen At meydanmda ve Şamartin mrnt:a- k 
haberlere göre Panama bandıralı Kie. k en te rar işe başlamıya davet eylemic:ı. 

1 - lslav olmıyan alman ve ma. 
carlarla müstakil Polonya'ya kOD'lfU 
olan polonyalılarm Çekoşlovakya'
dan büsbütün ayrılmaları cereyanı· 

2 - lslovaklar ve rütenJer aN.sm. 
daki otonomi cereyanı. 

kasında bulunan son mu avemet yu- :s 
po vapurunun Girid adası civarında vaları da dün öğleden sonra tahrip e - lerdir. 
~araya otıu~d~~u ~ü~ akş~m Köstence dilmiştir. Muharebelerin vukua gel
lımanr:ıa bıldırılmıştır. Kıepo. P~lon - miş olduğu mıntakanın merkezinde 
ya ve Çekoslovakya yahudılerınd:rı bulunan Romanya sefarethanesi dün 
700 mülteciyi hamil olduğu halde hı~- sabah tahlis edilmiştir. Sefarethane 
~aç. ~n ~vel K~tence limanmda1:1 1:1- etrafında vukua gelen ve altı gün de -
lıstın e müteveccihen hareket etmıştı. vam eden muharebe esnasında komü-

Kaza hakkr:ıda tafsilat alınamamış - nistler sefaret binasının diplomatik 
tır. masuniyetine riayet etmişlerdlir. Ro

Mavera)·ı Vrdiin' de asilerle 
miicadele devam ediyor 

Hayfa, 13 a.a. - Maverayı Üürdün
de vuku bulan muharebe esnasında ö. 
len asilerin mikdarı 45 kişidir. Tay · 
yareler bu muharebede büyük bir rol 
oynamışlardır. Üç muhtelif filoya 
mensup 15 tayyare asileri bomlıardı -
man ettikte:ı sonra mitralyöz ateşi al 
tına alarak bunları !:limal istikametin 
de rica ta icbar etmişlerdir. 

manya sefareti binasrna ancak kaza e-
seri olarak pek az bomba isabet etmiş-
tir. 

Nornıal lıa.yal avdet etti 

Karto.ca'da isyan 
Paris, 13 a.a. - Valansiya'dan gelen 

haberlere göre komünistler Kartacada 
isyan etmişlerdir. 

Resmen bildirildiğine göre ma.re -
şal Peten, çarşamba akşamı Burgos'a 
gidecektir. 

lhıiliil lıeniiz 
bastırılmamış mı? 

Faris, 13 a.a. - Paris matbuatı İs • 
panya vaziyeti hakkında bilhassa Mad 
rid radyosunun verdiği haberleri bü -
yük bir ihtirazla kaydetmektedir. Ga... 
zetcler hakiki vaziyet ve bilhassa ko
münistlerin tenkili işi hakkında kati 
bir fikir edinmiye imkan olmadı ğı 
mütaleasrndadır. 

YENİ SABAH 

Maarif Şurasına hazırlık 
Hüseyın Cahıt Yalçın, bu baş makale

de, toı,.ılanacak olan maarif şurasında gö
ruşulmesi muhtemel meselelerden bah
sederek talebenin mektep haricindeki 
vaziyetını tetkık için talebe arasından 
bir tetkık komisyonu tcşkıli teklıfıni, 

tatbık bakımından gayet kabiliyetsiz bir 
duşı.i.nce telakki ettıgini, bu teklifin ye
ni bir naı:ariyelerden miılhem olduğunu, 
ancak maarifin bu kadar şikayete davet 
eden halinin bir aralık nazariyeye fazla 
meyledilmesinden ileri geldigini talebe
ye, arkadaşlarının hareketlerinin teftiş 
salahiyeti vermenin çok fena istimalle
re yol açacak bir hayalperverlik olduğu
nu söyledikten sonra, muallimlerin yek
nesak elbiı;e giymeleri meselesini ele a
larak bunun gıilünç bir arzu olduğunu 
yazıyor ve "bırakalım bunları nihayet
leri. fransızca aisme,, ile biten türlü 
tıirlü mezhepler tatbik etsinler,, dedik
ten sonra, ferdiyeti, hususiyeti zedeliyen 
bu gibi hareketlere inkilapçı türk kapı -
larını sıkı sıkı kapalı tutmasının en bü
yiık vazife olduğunu ilave ediyor. 

İnönü'nü dinlerken 
Serbest fikirler sutununda, Sami De -

gan, Mıtiı i;lefın ünıverı;ıtede gençlıge 

hıtap eden nutku etrafın<la yazoıı;ı bır 
yazıda, bu nutkun muhtelıf parça.ıar.uıı 
naklederek, hitabenın en müessir kısmı, 
ahlaka ve fazilete temas eden s<izler ol -
dugunu söyledikten sonra, cümhuriyetiıı 
ahlak ve fazilet demek olduıunu İnönü -
nıin nutkundan sonra bir daha anlamııı 
oluyoruz, diyor. 

CUMHURİYET 

Matbuat ve hükümet 
"Kendi kendimi2i tenkid,, sütununda, 

tütun limited şirketi tarafından Kana.
daya satılan partinin yüz bın lira zarar 
verdiği hakkındaki yazıya inhisarlar ida 
resi tarafından gönderilen tavzih ve son 
gunlerde Denizbank tahkikatının salim 
neticelerini gösteı:en haberlerden sonra 
iktısat vekaletinin bir tebliğ neşredece
..ı; kararuu ınevaubaha ederek. bunu ınat 
buatta çıkaıı ya..ı:ılaıa hükumetin ali -
kadar olduguna delıl teşkil ettigıni yaz
makta fakat günahsız vatandaııların hak 
taleplerinin korunması da başta hükü 
met olmak üzere cümlenin birinci dere
cede ehemiyet vereceği bir mesele ol • 
duğunu ilave etmektedir. 

Toprak meselesinin halli için 
tedbirler düşünülüyor 

Milli Şef İnönü'nün çiftçilerle yaptı -
ğı görüşmelerin en mühim neticesi top
rak ve topraksızlık oldugunu yazarak ala
kadarların ilk hamlede ve adil bir nisbet 
dahilinde milli araziden münasip mik -
darrnı köylüye tevzi etmeği zaruri 
gördüklerini, hükümet, bu sene top • 

Acı bir kayıp 
İktısat Vekaleti 

Sanayi umum mü • 

diirliiğü sınai müL 
kiyet şubesi müdü. 
rü B. Sadi Ağar, 

kısa bir hastalığı 
müteakip vefat et
miştir. 

Mumaileyh, 25 
seneden fazla bir 
zamandır devlet 
hizmetinde bulun _ 
makta idi. B. Sadi Ağar 

Partinin bilançosu 
"Nalına mıhına,, sütunu muharriri A

bidin Daver, mebus intihabı günlerinin 
yaklaşması münasebetiyle halk partisi 
hatiplerinin partinin 15 senedir faaliye
ti hakkında nutuklar söylemeğe başla
dıklaruu yazarak, umumi intahabatnı 
siyasi partiler için bir muhasebe olduğu
nu, memleketimizde siyasi parti bir tek 
olmasına rağmen, yine halka hesap ver
mek mecburiyeti bulunduğunu söyledik
ten sonra, 1908 den beri geçirdiğimiz 
parti hayatiyle halk partisinin on bcı 
senelik faailyeti arasında bir mukayese 
yapmakta, halk partisinin ve büyük Şef
lerinin millete verdikleri bilançonun çok 
yüklü olduğunu izah ederek, büyük mil
li Şef İsmet İnönü'nün dünkü hayatı, 
yannki programının ta kendisidir, de
mektedir. . 

iKDAM 
Bir mukay~e 

Ahmet Agaoıı;lu, planlı diktatörlükle 
plansız ve serbest ıki memleket iktııa
di faaliyetinin neticelerini tetkik ettigi 
bu makalesinde Almanya ile Fransa ara
sında mukayeseler yurutmektcdir. 

Hangisine inanırsınız? 
"İnkilabıu me§aleı;i,, sütununun K .. 

malist imzalı muharriri, Ekrem Könis 
dolandırıcıhgı, Impeks rezaleti, Deniz
bank yolsuı:lu~ hakltında gazetelerde ı.ı
kan yazıların, mı.i.fettışler tarafından ya
pılan tahkikat neticesinde tekzibe uira. 
dıgını anlatarak, iddiaların hiç bir deli
le istinat etmedigine, miıfettişlerin ~ 
vcsaike müste•it hükümler verdiklerine 
göre "hangisine inanırsııw: ?., ııualini 
sormaktadır. 

VAKİT 
lnönü dikkati ile 

Gunun akısleri sutununda, ıehirdeki ba
zı motorhı ve yelkenli ve$8it sahiplerinın 
aldı.klan yı.i.kü az göstererek rusum ka -
çak.çıhğı yaptıkları hakkındaki iddiayı 
mevzuubahis ederek, vatandaıları boyle 
bir hile yapmıya sev.keden bir &ebep olup 
olmadığını ara:itırmakta ve reisiciımhurla 
goruşen halktan ba:ı:ı kimselerin, bu gi
bı kaçamak yollarını Milli Şefe açıkça 
anlatınıli olduğunu hatırlatarak, onun da 
bu cihetleri not etmiş olduğunu hatırla -
tarak, mevzuubahis kaçakçılığı bir de bu 
göı;le mıitalea etmek lüzumunu ileri sür -
mektedlr. 

Abide işinde israfa kaçmıyalnn 
. N~dir Nadi, bu başmakalesinde, Ma • 

nısa da yapıI:-ıcak i~ilap abidesi için açı
lan beynelmılel musabakayı bir fransız 
heykeltraşının kazanması iızerine aka • 
demi müdiırü Burhan Toprak'la heykel • 
tra:ı Nejad arasında çıkan münakaşayı 
mevzuubahis ederek, türk inkilabırun 
haşmetini tecessum ettirmek istedigimiz 
zaman ııüphc::;iz ki altın ve pırlanta hey
keller de dikilse kafi bulunmıyacagını, fa
kat canlandırmak istenilen şeyin ruh ol
duğuna göre memleketimizin iktisadi öl
çülerini aşma.ınaga ve kendi yaf ım.ızla 
k~vnılmıya dikkat etmemiz lizuu geldi&i
nı yazmaktadır. 

_. ..................................• - ~ 
: Bir milletin siyasi erginlik im- : 
• tih ) • .. !L • : an uman an nwıap gün- : 
• l "d" • : erı ır. : . . -'""···································" 

Çorum' da Çoçuk 
Esirgeme kuru mu 

bir balo verdi 
~orum, 13 a.a. _ Şehrimiz Çocuk 

Esırgeme Kurumu menfaatine dün ge
ce, halkevi salonunra kostümlü bir ba-

Merhum bugünkü vazifosinde.n e ı t · 

Birmci zorluk Münih'ten sonra 
Çekoslovakya 'nm parça.lanmasiyle 
tasfiye edilmittiı. İkinci zorluğa ge
lince; çekler, diğer iki Il"k kardetle. 
rine, islovaklarla rütenlere, otonomi 
vermek suretiyle bu meseleyi de 
halletmiye çalışmıılardır. Fa:kat bu 
arada enternasyonal vaziyet de de
ğişmiştir. Çekoslovakya'nm zafmda 
ve dağılmasında ~rka doğru geniş. 
lemek fıraatmı gören Almanya, itr 
Jovakları ve rüten:t:ri tutmıya bat • 
lamıştıır. Eğer kuvetli Almanya bu 
iki isJav milletini tutmamı§ ol&aydı, 
Rütenya ve belki de lslovakya, 
harpten evelki gibi, Macaristan'a il
hak edilecekti. Abnanya'dan bu 
yardnnı gören bir zümre isJovak)ar, 
bundan sonra, Berlin'e balonıya ve 
Prag'ı ihmal ebniye başlamışlardır· 
Bunlar arasında cümhurreisi Ha. 
~'nm başvekillikten azlettiği Tiso 
baıta gelir. Ahnanya'nm Bratisla
va'yı doğrudan doğruya kendisine 
bağlamaktaki menf~ti 8.§ikardır. 
Bu memleket, istiklaline ehemiyıet 

verdiği Rütenya ile beraber, Ro. 
manya'nm ve Ukranya'nm zengin 
servetlerine doğru uzanan bir kori
ciıar vaziyetindedir. Binaenaleyh Al. 
nanya, çes:ıercien '1le macaTlardan 

;ııoyave ısiovaklara ehemiyet ver 

mektedir. Almanya lslovaıkya'nm 
tecavüzden masunluğunu macarlara 
kar§ı müdafaa edeceği gibi, lalo. 

Asiler arap lejyonu tarafından ta • 
kip ve muhasara edilmi'>lerdir. Lejyo
nun zayiatı biri zabit olmak üzere 5 
kişiden ibarettir. 

Normal bayat avdet ettiğinden 
madritliler, komünistlerin siperledni 
görmek üzere sokaklara dökülmüşler -
dir. Belediye müstahdemini tekrar işe 
başlamışlard ı r. Tıamvay amelesi, e
lektrik tellerini tamir etmekle ıne~gul 
dür. Dükkanlar bugün açılmıştır. Sos
yalist sendikaları radyo ile ameleye 
hitap eden beyannameler neşretmişler 
ve komiinist isyanının hitamına bina -

Gazeteler ispa;ıyol nasyonalistle _ 
üç günden beri Nevyork ve civarında 
rinin neşriyatına atfen komünist ihti -
talinin henüz bastrrılamadığrna işaret 
ediyorlar. 

• 0 . . er. tıp edildi. 500 kişinin h~tira:k 
vel Hariciye Vekaleti emrinde muh - tt - b T 

telif konsolosluklarda ve İktısat Ve _ e ıgı u baloda 300 e yakm milli kı -
yafetli kadın ve erkek göze batıyor • 

kfileti emrinde şirketler komiserliğin- d S b 
de, İktısat müdürlüklerinde, İstanbul u. a aha kadar devam eden bu top -

lantı çok nezih ve neşeli geçti. Kıya • ticaret müzesi müdürlüğünde bulun _ f 

vakya'nın muhtariyetini çeklere k:ır

§1 koruyacaktır. 

Çeklerle müfrit ialovakJar ara. 
smda çıkan bu ihtilaf, nihayıet müf
rit zümrenin İ§ baf~ uzaklqtı. 

Diğer cihettc.J Filistin'de Kafrin, 
Baiad. Arunba ve Rihanya mıntakala· 

nnda askeri kıtalar tarafınılan yapılan 
araştırmalar esnasında asilerden 4 ki
şi ölmüc; ve 5 kic;i yaralrı:ımıştır. 

Hayfa ve Akka'da, ka~mlya teşeb 
büs eden asilerden Şerabi'nin öldürül 
mesini protesto etmek üzere vapılan 

grev. hemen umumi bir mahiyet al . 
mıştır. 

rılmasiyle nihayetlenmiş gibi goru
nüyor. Ba~vekalete geçen Sidor, çek. 
lerle birliHe geçinmek taraftarıdır. 

Fakat bu, nihai bir hal şekli değil
dir. Almanya Tiso'nun azline itiraz 
etınittir. Alman gazeteleri de Beneş 
rejiminin geri geldiğini yazıyorlar. 
Orta Avrupa'nm bugünkü vaziye. 
tinde İslovakya hakkında Alman
ya'nm tasvip etmiyeceği bir hal şek. 
li uzun zaman devam edemez. Bina
enaleyh kriz henüz geçmiş sayıla. 
maız. 

• 

Sıtma mücadele mıntakaları reisleri dün öğleden sonra Sih.at ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinde Sıhiye Vekili Dr. Hulusi Alataş'ın reisliğinde top_ 

lantılarma başlamışlard ı r. Toplantıyx Vekil bir nutukla açmıştır. Üç dört 
gün sürecek olan toplantılar sıtma mücadelesinin yurtta daha verimli bir ha
le getirmek için konuşulacak ve gereken tedbirlerin alınması için kararlar 
verilecektir. Sıtma mücadele reisleri, komisyona, mıntakaları hakkında birer 
ra_eor &etirm~lcrdir, Yukarıdaki reaim dün.kil toplantıyı göı;termekted.ir. 

· hl-k .et .müsabakasında Türkan Kavukçu muş tenuz a a ı ve meziyetleriyle te-
mayüz etmiş değerli bir memurdu. ısmınde genç bir bayan birinciliği ka

Kederli ailesine ve arkadaşlarına 
başsağı dileriz. 

Muğla'da şiddetli 

bir fırtına 
Muğla, 13 a.a. - Dün şimalden e • 

sen kuvetli bir rüzgar §ehir içindekı 
bazı ağaçların devrilmesine ve damlar
daki kiremitlerin yere düşmesine se _ 
lıep olmuştur. Rüzgarı takiben kuvet· 
li bir yağmur başlamış ve fırtına ku _ 
vetini kaybetmiştir. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

,., ................................... "' 
; lnkrlapçı, inkili.p partisinin ~ 
: kadrosunda yer alır. E . . -. •••••••••••••••••.••••••••••••• ..,..1' 

zandı. Kendisine hediyeler verildi. 
Esirgeme kurumunun tertip ettiği 

bu toplantr vesilesiyle kurumun geli • 
rinin artmakta olduğu görülmektedir. 

Müthiş fırtına 
(Başı 1 wcı sayfada) 

muştur. Seydiköy civarında sular bıir 
arabayı hayvanları ve iki yolcusu ile 
beraber almış, götürmüştür. Sular Kor 
donu aşmış, vapurlar işlememiştir. ı< ır 
tına devam ediyor. 

Karadenizde de /ırtma: 
İstanbul muhabirimizin telefonh 

bil~r~ğine göre Karadenizde de ~ıd
detlı bır fırtına vardır. Birçok vap..ır
lar ?emirlerini taramışlar, yolda o.ı.an
Jar ılk rastladıkları limanlara sı..,m
nuşlardır. Batan motör sayısı dördu 

bulmuştur. Karadenizde de f•rtına .t:-4 

ge denizinde olduğu gibi devam et.:ıeı~ 
tedi.c. 
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Uzak Şark'ta da bir 
'' Stıdet nıeselesi ,, mi ? 

14 • 3 -1939 

11K 1Y: A D y ,~F~. v~c~ <- u 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÖU Japonlar bir " Cenuba doğru 

yayılma ,, politikası güdüyorlar 

S on zamanlarda Siyam'ın 
merkezi olan Bankok 

şehrinde, kütiıpanelerde bir ce
şid cografya hartası teşhir e
dilmeğe ba~lamış. 

lince, burasının da, İngiliz im
paratorluğuna ne zamana ka
dar iştirak edeceği sorulabilir. 

Cenuba doğru olan gayele
rimız i tahakkuk ettirmek için 
bir saniye bile vakit geçinni· 
yelim . ., 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Fransız sömürgelerinde 

Mülteciler meselesi Almanlara ticaret İngiltere1nin 
askeri 
tedbirleri 

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

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

T. A. Q. 

Ankara 

Malipiero: Dört iııvansyon 
(4 İnvenzioni). a) Allegro 
grazioso, leggiero b) Alleg
ro grazioso. c) Andante ç) 
Allegro festos 5 • Marcel 
Poot: "Ouverture joyeuse., 
(Şen uveı:tür,) 

2Z.30 Müzik (Operetler) PL 
23.00 Miizik (cazband • Pi.) 
23.45 • 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki prograı:n. 

Avrupa 
Bu hartaların hususiyeti ve 

Avrupalılara garip gorunen 
tarafı, hartada Kamba, yuka
rı Laos, Tonkin, Annam ile bu
günkü İngiliz birmanyası gibi 
memleketlerin eski Siyam ara
zisi olarak gösterilmiıı olma
sıdır. 

Aceba Siyam, bu topraklar 
için bir "Südet meselesi., mi 
çıkarmak istiyor? 

Bu hartalara bakarsanız, 
büyük bir facıa keşfedersiniz. 
Öyle bir facıa ki bunun ya. 
nında çin harbi hiç mesabe
sinde kalır: Japonlar sulh yo
liyle SiyamI feth ederlerse, 
Asya'daki fransız İngiliz müs
temlekelerine ayağim attı bil
meli. 

B ir Asya hartasına göz 
gezdırelim, Japonla • 

rın Çin'de işgal etmiş oldukları 
yerlere bakalım: Kora yarım • 
adasI, Şanghaya kadar uzanan 
§İmali çın. Buraya Teuçang 
adaları da dahil. Formoz ada
sı, Kanton ve nihayet Hainan. 

Japon bahriyesi ~ s1;1retle 
yer alınış bulunuyor kı ~1.~ s~
hillerini boydan boya goz 0 • 

nunde bulundurabilir. _ 
Eski Ming imparatorlug~

nu kuşatan bu stratejik ~c:vkı· 
!eri terk etmesi için lngı~ızle· 
rin Fransızların ve Amerıkan
lann Tokyo'ya birlikte yap. 
tıklan protestolar kale alın -
madı. . . . .. 

Japonların çın araz!sı uze. 
rinde elde ettikleri bu strate
jik noktalar, fransız arazisini 
Hindiçini'den ayrılmakta ve 
Hongkong'deki İngiliz üssü • 
nün kıymetini azaltmaktadır. 

J ponlar, Haynan adasını 

işgal etmekle yalnız 
Şankay - Şek'in cenuptan yap
tıgı silah ve cepane ithalatını 
önlemiş almıyorlar; aynı za
manda stratejik bir mevki el
lerinde bulundurmuş oluyor
lar. Yani bir kelime ile: Ja
ponlar cenuba doğru bir iler
leyiş yaptdar. 

Çin'in fethi demek, ~tra -
tejik ehemiyeti olan hinter
landının işgali demektir. Ja· 
pon genişlemesini~ haki.ki _he: 
defi cenubi Asya nın ıptıdaı 
maddelerini elde etmektir, 

19J.4 de ilk defa olarak Ja· 
ponlarla Siyamlılar ~asın~ 
gizli bir anlaşma oldugunu bı~ 
haber vermiştik. O zamanki 
sözlerimizin doğruluğunu ııim· 
di hadiseler gösteriyor. 

Japon gazeteleri beıı sene
denberi durup dinlenmeden 
hep haykırdılar: "Tarihi vazi
femiz, cenuba doğru yayılmak
ur.,, 

B ir çok kereler inkişaf et• 
tirilen japon progmaı, 

1935 de hususi bir ehemiyeti 
olan "Siyam cemıyeti., nin re
isi tarafından bir konferans
ta teşhir e~~n_ıiştır . . Bu. _Prog
ram 1iÖyle hulasa edıl~bılır: . 

"Çın'e cenuptan gırm~ız, 

şimalden yapacağımız .nufuz. 
dan daha faydalıdır. Bıl?assa 
ilk madde noktasından. Sıyam, 
bizim cenuba doğru yayilma 
hattımızın üstünde bulunuyor. 
Siyam, almanya ile Franı;a'nı~ 
ikisi kadar genişlikte ve tabıi 
servetleri itibariyle fevkalade 
zengin bir memlekettir. 

Siyasi vaziyet daima değişi· 
yor. Hollanda'nın, kendi ara
zisinin altmış misli olan müs
temlekesini ne zamana kadar 
muhafaza edeceğini kim söy
Jıyebilir 7 

Hindistan'ın vaziyetine ge • 

Bu plan bir hayal değil, ve 
bu adımlariyle hakiki olabile
cek bir plandı. 

Ç in fakir bir memlekettir; 
yalnız çinin toprak altı 

servetleri pek zengindir. Bu
rada bir çok masonlar vardır. 
Fakat işletmek ister. Bu da 
uzun senelere ihtiyaç göste
rir. Fakat Japonya'da bunları 
derhal işletebilecek azim ser
maye yoktur. 

Japonya, ilk maddeye siirat
le muhtaç bir mem!ekettır. lp~ 
tıdai maddelerı Jap~nya . hep 
para ile jlhr. Halbukı S~yam, 
ıngıliz b!rmanyası ve bılhas: 
sa yeni lrlanda adalan ıptıdaı 
macıde cıhetinden çok zengin
dir. 

işte, Japonların Siyama a
yak basmak, Asya kıtasında a
razi sahibi olmak istemelen
nın sebei budur. Bunu da, ce
nup çıni suratle feth ederek 
tanakkuk ettireceklerdir. 

Tokyo'nun ileri görünüşü -
nü takdir etmek hnkan haricin 
de: japon kıtaları çini zaptet
miye kalkıştıkları anda, japon 
memurlan da Siyamı sulh yo
lıyle japonlaştırmağa başla -
dılar. Sıyam, Avrupalıların 
Asyadaki müstemlekelerine 
karılı bir haline getirilecek· 
tir. 

S iyam, Hindistanı ile fran 
sız Hind • Çinisi ara

sında bağ olan bir tek müsta
kıl memleketti. Burası çok mü· 
himdir: cenubu Çin' de yerle§• 
miş olan Japonya ile fransız • 
ingiliz arazileri arasında bir 
tampon devlet vazifesi görü
yor. 

Siyam, Malaka yarımada
sında, Kota'ya kadar uzatmak· 
tadır. Kota, dünyamn en bü
yük ve en kuvetli deniz üsle
rinden biri olan Singapur'a 
beıı yüz kilometre kadar bir 
mesafededir. O Singapur ki, 
bugün japonlar için bir korku
luktur. Singapur, Uzak Şarkın 
bütün deniz yollarını kontrol 
eden kuvetli bir askeri liman· 
dır. Bundan başka Siyam • Ma 
lezya hududunda olan Kra ka
nalı Malaka yarımadasI ile 
Hollandalıların Sumatra ada
sına komşudur. 

Siyam çok zengin bir mem• 
lekettir. Son senelere kadar 
Siyamın cesim ormanlarını iş· 
letme inhisarı İngilizlerin e
lektrik sınayi Belçikalıların, 
altın madenlerinin kontrolü 
de Fransızların elinde idi. 

Paris • Midi'den 

Filistin 

meselesi nasıl 

halledilecek! 
Filistin konferansı yeni bir 

sa/baya girmiş bulunuyor. in -
giliz delegeleri araplara teklif
lerde bulunup da teklifi kabul 
etmiyecek. olan yabudilerle mü 
zakerede bulunmanm hiç bir 

1 
Noye Zürher Saytung'tan: ı ---

T aribte iştirak edenlerin sayısı itibariyle kavimlerin 
muhaceretini de aşan muhaceret hareketleri görüldü. 

Bunun en gi.ızel misali, Avrupa'dan Amerika'ya göç eden mil
yonlarca inı>an kafilelerıdir. Cihan barbı ve bu barptan sonra 
meydana gelen siyasi değişikliğin yığın halinde muhacereti i
cap ettirdi. Mamafi bu son :;eklinde, bu hareket artık bir mu
haceret değil, bir iltica hareketidir ki, bugünkü günde dünya· 
nın bir çok şehirlerindeki sokaklar hep bu mültecilerle dolu· 
dur. 

Rusya'daki komünist ihtilali, Avrupa'nın ve yakın şark'm 
bir çok şehirlerini yüzbinlerce mülteci Ue doldurdu. Anado
Iu'daki lstikli.1 barbından sonra 1.200.000 rum Yunanistan'a, 
500.000 türle de Türkiye'ye göç etti. Faşizmin lta/ya'daki za·. 
feri üzerine, Musolini'nin siyasi muarızlarından 30.000 kişi 

memleketini terketti. Almanya'daki nasyonal - sosyalizm ise 
1938 son teşruıine kadar 170.000 kişiyi vatansız bıraktı. Bu ra
kamları, Sir John Hope Simpson'un geçenlerde neşredilen ra
porundan alıyoruz). ilk kanun karğaşalıklarından sonra Al
manya'yı terketmiş olan yahudilerin sayısını tamamı tamamı
na tespit etmek kabil değilse de, lsviçre hudutlarında bugüne 
kadar edinilen tecrübelere dayanılarak, mültecilerin sayısı 
yükselmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilhassa lspanya'dan kaçan mültecilerin vaziyeti çok feci
dir. Koca bir ordu düşmandan kaça kaça nihayet Fransa'ya 
sığınmış ve berberinde sivil ahaliyi de sürüklemiştir. Şüphe
siz ki, bu sivil halk ve Fransa'ya sığrnmış olan ordunun büyük 
bir kısmı tekrar ana vatanlarına dönecektir. Fransa'dan ge
len haberlere göre, halk cephesine mensup 60.000 ili 70.000 
milis, siyasi sebepler yüzünden tekrar !spanya'ya avdeti red
detmekte olup, Fransa da bu vaziyet karşısında sesini çıkar
madan onları iskan etmek vazifesini üzerine almaktadır. 

Muhacirlerin memleketlerine komşu bulunan devletler ha
diselerin seyri karşısında müşkül vaziyete düşmüşlerdir. Bu 
memleketlerde, evela yardım çareleri aranmış, fakat, yardıma 
muhtaç olanlar sayısı karşısında aciz gösterilmiştir. 

Mültecilere planlı bir şekilde yardımda bulunabilmek İm· 
kanlarını, ancak 1938 ilk baharında temin edilebilmiştir. Tec
rübe ile :uılaşılmıştır ki, davanın azameti karşısında muvaf
fak olabilmek için, bütün devletlerin el birliğiyle çalışmaları
na lüzum vardır. Halbuki, bundan evel takip edilen politika, 
tamamiyle, bir Kaos'u ifade ediyordu. 

Siyasi mülteciler meselesinin pratik bir şekilde lıaIIi, on
lara, yerleşip, ekonomik varlıkları için çare ve vasıtalar bu
labilecekleri yerleri temin etmeğe bağlıdır. Siyasi kurbanların 
sayı azameti karşısında hususi yardımlarla toplanan para, ye. 
niden kurulacak olan varlıklara. kafi bir mesnet teşkil etme
mektedir,- bunun için, kaçıp terkettikleri ana vatanlarındaki 
servetlerinin bir kısmını kendilerine iade etmek, bu davanın 
muvaffakiyetle başarılmasında ilk şarttır. 

193 den 1937 ye kadar, Filistin, yahudi göçmenler için en 
ehemiyetli bir iskan sabası idi. Arapların muhale/etleri ve za
ten çok küçük olan bu memleketteki iskan imkanlarının mah
dut oluşu yüzünden, bu sabanın ehemiyeti çok geçmeden ikin· 
ci planda kaldı. 

Birleşik Amerika, son vaziyet karşısında, göç edecek olan 
alman/ar için ve bilhassa alman yahudileri için, kabul edebi
leceği göçmen sayısını Z7.000 kişiye çıkardı. Diğer memleket
ler dahi, mesela, Kanada, Avusturalya, Filipinler, mahdut mik
tarda göçmen kabul etmeğe muvafakat etti. 

Ancak, A lmanya ile eski A vustu,,..a J•e•nda. s:-vF- A
ya' da sayısı epey büyük olan yahudiler de müstesna, :;adece 
şarki Avrupa' da beş milyon yahudi yaşamakta olduğu, (Le
histan' da J, Macaristan, Romanya, Çekoslovakya ve Litvaa• 
ya'da 2 milyon) ve bu memleketlerdeki yabudi aleyhtarı pro
pagandanın var lcuvetle çalıştığı düşünülecek olursa, göçmen
leri damla damla kabul etmekle bu meselenin azametinde biç 
bir değişiklik olmıyacağı anlaşılır. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
neticeye varmıyacağı kanaati • 
ne ermişlerdir • 

Bir kaç gün içinde kabine, 
Filistin meselesini etrallıca. tet 
kik ve yüksek komisule istişa
re edecek, onun ileri süreceği 

teklifleri de göz önünde bulun
durarak bir bal suretwe vara -
caktır. Gelecek hafta bu esası, 
bem araplar, hem de yabudiler
le müzakere ve münakaşa olu
nacaktır. Bu mıizakerelerde e -
sas nokta, teferruat üzerinde 
tadilat yapılabileceği, fakat 
prensiplerden biç birisinin de -
ğiştirilmeyeceğidir. 

Böylece bir anlaşmaya va -
rılması için son gayret sade • 
dilmiş olacaktır. Mister Mak -
donald ile arkadaşları, bu su • 
retle hareketin muvaffakiyet -
le neticelenebileceğine inani • 

yarlar. 
Bu anlaşmanm imkansızlığı 

likrınde bulunanlarm delilleri 
kuvetlidir. Fa.kat hiikümet, bu
na rağmen az veya çok ümit ve
ren bu hareketi tatbik kararın
dadır, 

Bu müzakerelerde her iki ta
rafın da fikir ve mütalealarına 
azami mev/Ü verilecektir. 

Eğer bu müzakereler bir Fk
maza ~a.rırsa o zaman bu mu -
vaffakiyetsizlik ilan edilecek 
ve mesele yeni baştan bükü -
metin kararına bırakılacaktır. 

Ondan sonra hükümet, Fi· 
Iistm mandasının sahibi sılati
le siyaset ve kararını orada tat· 
bık ettirecektir • 

W.N.E. 
- Daily Herald -

KURBAGA DAMGASI 
gibidir ... Bilmem hangisi. .. 1074 te ö • 
len mi? Yoksa 1573 teki mi? Kıral 
Hanri ile veya kıral Şarl'la. pek iyi bil
miyorum, ama ~kisinden birisiyle ... 
Galiba hoşuna giden bir altın enfiye 
kutusu yüzünden evlenen kadın .. Pek 
iyi hatırlamıyorum, ya altın bir enfi -
yelikti veya gümüş bir karyola mevzu 
bahisti... Her neyse. İstediğini elde et
ti ama onu da sonra idam etiller. Ta
rihi de ... Tarihi unutmuşum. 
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ıv. Kısım 

EJk 
Dünyada hiç kı.uw~ Blk çavuştan da

ha az polise benziyemezdi. Uzun boy· 
lu ve halini büsbütün çelimsiz göSte -
recek şekilde hafifce kanbur bir adam· 
dı. Elbiseleri üzerinden sarkıyordu. 
Bir iskeleti andıran karanlık yüzü ek
seriya matemli bir ifade taşırdı. Umu
miyetle amirleri onu halsiz, mecalsiz 
bulurlardı. Şimdiye kadar hiç terfi e
dememişti. Bu, onu daima hayatı bi
raz teessürle görmeğe alıştırmıştı. 

Gayrı kafi tahsili onun başına dertler 
açmıştı. Belki on defa imtihana gir
miş, on defa da hep aynı dersten, ta
rihten, muvaffak olamamıştı. Amirle -
rinden onu daha iyi tanıyan Dick, bu 
muvaffakiyetsizliklerin onu zan edil
diği kadar sarsmadığını tah.min edi • 
yordu. Hatta ona öyle geliyordu ki 
Elk, vakayiin tarihini hatırlamamakla 
adeta övünüyordu. Hatta bir dertleş -
me anında kendisi gibi az tahsilli bir 
adam için daha yüksek bir mevkiin 
muvafık olmıyacağınr söylemişti. O-

Yazan: Edgar W ALLACE 
tururken: 

- Ah 1 M. Gordon, bizler için hiç 
istirahat yok, dedi. Amerika'ya olan 
bu seyahatimden sonra bana bir müd
det için izin verirler sanmıştım. 

- Bana Lota Bassano hakkında ma· 
lı1mat lazım. Dostlarının kim oldukla
rını, niçin birdenbire Maitlands Con· 
solidated'de memur Raymond Ben • 
nett'e karşı derin bir alaka duyulduğu. 
nu ve bilhassa dün akşam St. James 
sokağında buluşmal~rının se~ebini, °: 
radan niçin otomobılle çocugu kendı 
evine götürdüğünü bilmek isterim. 
Kulüpten çıkarken tesadüf~n. ~nları 
gördüm. ·Gözetledim. En aşagı ıkı saat, 
otomobilin içinde, haşhaşa kon~ş~ulat. 
Ben yağmurun altında, otom~bıl_ın ar
kasında ,ne konuştuklarını dınlıyor • 
dum. Genç adam kur yapmış olsaydı 
anlardım ama, bilakis paradan bahse
diyorlardı. Ancak sabahın dördünde 
erkek evine döndü ve Lota da gitti. 

Elk piposu ağzında tessürle başını 
salladı: 

- Oh? Her ne olursa olsun Lola 

yalnız paradan bahseder. O kıraliçe 

Dick, gülerek: 
- Mukayese için teşekkürler, dedi. 

Fakat Lota' altın veya gıümliış enfiye 
kutusunun peşinde koşmuyor. Genç 
Bennett'in beş parası yok. Bu an1 dost
luğun sebebini öğrenmek isterim. 

Elk, düşünce içinde, piposunu ~ek,: 
meğe devam ediyordu. Nihayet Dıck ı 

hayrette bırakarak: . 
- Genç Bennett'in bir kız kardeşı 

var, dedi, güzel bir kız. İhtiyar Ben -
nett'e gelince ... O doğrusu şüpheli bir 
adam. Muntazam bir işi yok. Birden -
bire günlerce ortadan kayboluyor, 
sonra yüzünün hatları gerilmiş, yor -
~n argın tekrar meydana ÇLkıyor. 

- Nasıl, siz onu tanıyor musunuz? 
- Evet, ihtiyar Bennett beni mera-

ka düşürmüştü. Mahalli polis şüpheli 
gidiş ve gelişlerini işaret etmişti. Gö
zümü açtım. Fakat sırrı keşfe muıvaf • 
fak olamadmı. Hayatta her şeyi yapan 
bir adam: dört gühde ıslrklarla karşı
lanan, bir piyes yazmış . Sonra at yarış. 
Jarında yeni bir usulle para kazanma-

imtiyazları ! 
Paristen bildiriliyor : 
Muayyen fransız sömürgele -

rinde Almanya'ya bir takım 
ticaret imtiyazlar ıverilmesi 
meselesinin pek yakında İn • 
giltere tarafından ileri sürül • 
mesi beklenmektedir. 

İçlerinde hariciye, maliye ve 
ticaret nezaretlerinin de mü -
messilleri bulunan resmi bir 
fransız ticare tdelegasyonu bir 
kaç güne kadar Berlin'e gide· 
cektir. 

Bu heyetin ilk vazifesi, sü • 
det bölgesinin ilhakından sonra 
ortaya ı;ıkan fransız • alman 
ticaret meselelerinin halli ola· 
caktır. 

Bu müzakerelerin iki mem • 
leket arasındaki umumi tica • 
ret münasebetlerine de te:ımil 
edileceği umulmaktadır. 

Almanya'ya bir takım fran -
sız sömürgelerind eticaret im • 
tiyazları vermek meselesi, esa· 
sen, burada tetkik ve mütalea 
olunmaktadır. 

Mesela, bu cümleden olarak, 
şimdiye kadar fransızlar tara • 
fından enine boyunan tetkik e
dilmi:ı, fakat sermaye azlığı 
dolayısiyle başarılamamış o -
lan Sahrayıkebir demiryolunun 
alınanlara yaptırılması düııü • 
nülmektedir. 

Fakat bu türlü imtiyazlarm 
verilmesine şiddet aleyhtar o -
lan kuvetli bir fransız grupu, 
vardır ki sömürgeler nazırı B. 
Mandel de bunların arasında • 
dir. 

- Daily Herald -

Almanlar aleyhinde 

~ahıan Leh partisi 
Leh milli partisi tarafından 

bütün leh - alman sınırı boyun
ca bir alman aleyhtarbğ ecre • 
yanı uyandırılmıştır. 

Bu parti, İtalya hariciye na· 
zırt Kont Ciano'nun Varşova • 
yı ziyareti esnasında talebeye 
alınanlar aleyhinde nümayiııler 
tertip ettirmi§ olan kuvetli mu
halefet partisidir. 

Bu parti, hudut kasabala • 
rından bir ı;oğunda yaptığı top.. 
}antrlaril~ T •h;.,.t;ın'ın alman 
saldırganlık emeuerıne ıtarıı~ 
hazırlıklar yapmasını istiyen 
kararlar vermiııtir. 

Bu karar suretinde denili • 
yor ki: "Almanya'nın günden 
güne artan kuveti, yalnız Bal • 
tık'ta değil, aynı zamanda ce • 
nubu şarki Avrupa'sında Le • 
histan'ın vaziyetine karııı ta • 
kmdığı tehditkar tazyik kar • 
şısında bütün lehliler lazim ge
len mukavemet tedbirlerini al· 
mahdırlar. 

Mutavassıs sınıf ve talebe a
rasında büyük bir kuveti haiz 
bir sağcı fırka olan bu leh mil· 
li demokrat fırkasI, son seçim
de boykotaj yaptığı için bugijn 
parlamentoda temsil edilme • 
mektedir. 

Bununla beraber bu parti, 
son belediye seı;iminde garbi 
leh vilayetlerinde yüzde yetmio 
ile seksen arasında kahir bir 
ekseriye tkazanmıııtır. 

Bu milli demokrat firkasx -
nın baıılıca ııikayetleri arasında 
ukranyalılar arasında muhtari -
yet hareketine alınanların mu -
zahareti de vardır. 

Bugünkü günde Lehistan hu
dudları içinde 5.000.000 ukran • 
yalı vardir ki bunların da "Uk
ranya ordusu" için silfilı altına 
alınması istenilmektedir. 

- Daily Herald -

Büyıük Britaınya'n•ın bu
gün., kara ordusuna verdi • 
ği ehemiyet, donanmasm
da yapmakta olduğu feda
karlıktan aşağı kalmamak
tadır. Şimdiki halde, !n -
giltere'nin talim ve terbi
ye görmüş 600.000 askeri 
vardır. Önümüzdeki yılın 
kara ordusu bütçesi 161 
milyon ingiliz lirasıdır ki, 
bu miktar, 1932 deki tahsi· 
satın dört mislidir; o tarih 
te, dünyanın dört bucağı
na dağılmış olan bu ordu
nun bakımı muazzam bir 
yekiln tutuyordu; bugün, 
asıl masraflı tarafını, ma
kine ve teknik vasıtalarla 
techiz edilmesi teşkil et· 
mektedir. 

Geçenlerde ingiliz mü -
dafaa bakanı bu ordunun 
vazifelerini şu suretle tel
his etmiştir: Aana vatanı 
ve deniz aşın ingiliz ülke
lerini müdafaa etmek müt
tefiklerle mesai teşrikinde 
bulunmak. 

Bugünkü ingiliz ordusu 
nun sulh zamanındaki mik 
tarı 115.000 kişiden ibaret 
olduğuna ve deniz aşırı 
memleketlerde bu orduya 
düşen vazife, 1914 ten e
velki günlere nispetle kat 
kat büyüdüğüne göre, bir 
Avrupa harbi çıktığı tak
dirde, onun faaliyet saha
sını da tahdit etımek key • 
fiyeti kolay hallolunaıbile· 

SALI - 14. 3. 939 
12.30 k'rogram. 
12.35 Tür~ müziği - PL 
13.00 Memleket saat ayarı, a

Jans, metearoloJi haberleri. 
13.15 Müzuc. (Dans müzıği • 

Pl.) -
13.4.5 - 14 Konuşma. (Kadın 

s~ti). 
18.30 Yrogram. 
18.35 Müzııı:: ~;:,enfonik plak

lar). 
19.110 Konuııma (Türkiye pos

tası). 

19.l!ı Türk müziği (Halk mu
sıkisi • Tanburi Osman peh 
livan,). 

19.35 Türk miıziii ( Karışık 
program - Hakkı Derman). 
ve arkadaşları). 

.20.00 AJans, meteoroloji ha
berleri, .zıraat borsası (fi
yat). 

Z0.15 Türk müzigi çalanlar: 
Vecihe, Re§ad Erer, Cev
det Kozan, Kemal Niyazi 
Seyhun. Okuyanlar~ Sadi 
Hoşses, Melek Tokgöz. 1 -
Osman bey • Saba peljrevi, 
2 - Dede - Saba ljarkı - Gu -
şeyle gel buıbulleri. 3 • 
husnü efendi - Bestenigar 
şarkı • Çok sürmedi. 4 • Tan
buri Mustafa • Bir esmere 
iönül verdim. S - Re -
şad Erer • Taksim. 6 - S. 
Kaynak • Şevık.ef.ıa ııarkı -
Durupta bir bakı§m. 7 - Sa
i t dede - Şevkefza saz sema
isi. 8 - Kazun Uz - Kani de
ğil. 9 - Rahmi bey - Bir sih
ri tarab. 10 - Muhlis Saba
hattin - Bahar iCldi. 11 - ..... 
• Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konu5ma (Hukuk ilmi 

yama kurumu). 
21.15 Esham, tahvilat, kambi

yo • nukut bor5ası (fiyat). 
21.25 Ne5eli plaklar • R. 
21.30 Müzik (Radyo orkestra

sı • ııef: Praetorius) 1- Grct 
ry • Mottl: Balet süiti. a) 
Tamourin. b) Menuetto c) 
Gigue. 2 • Antonio Vivaldi: 
Concefto grosso sol minör, 
op. 3, Nr. 2. Adagio e spi
ccato - Allegro - Larghet -

cek d~valardan değildir. to • Allegro. 3 - J. Haydn: 
Bundan dolayıdır ki, Bri- Senfoni do minör, Nr. 95. a) 

•· wi Allegro moderato. b) An· 

OPERA VE' OPERETLER 
19 Künisberg - 19.30 Buda· 
peşte...- 20 Varşova - 21.30 
Strazburg. 

OKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER 
LER: 12 Bermünster, Ko
lonya - 14.15 Frankfurt -
15 Stokholm - 16 Laypzig 
- 19 Berlin - 20.lS Ber
münster, Frankfurt - 20.35 
Prag, Stokholm - Z4 Frank 
furt, Ştütgart. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Ham
burg - 17.5 Varşova - 18. 
20 Viyana - 21.15 Paris -
21.20 Viyana - 22.20 Ku
penhag. 

SOLO KONSERLERİ : 14 
Laypzig - ıs.ıs Bresdav -
21.15 Keza. 

NEFESLI SAZLAR (MARŞ 
v. s.): 10.30 Hamburg - 12 
Keza - 19.lS Miiııih - 20.10 
Bertin. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Frank· 
furt - 8.30 Münib - 12 
Frankfurt, Münib 14.10 Bres 
lav - Alman istasyonları -
17.30 Stokbolm - 18 Bedin. 
Hamburg - 18.20 Münib -
19.15 Breslav 20.10 Ştutgort 
- 21 Berlin - 23.30 Ham
Burg. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştiıtgart - 20.50 Münib -
21 Hamburg - 22.20 Budape§ 
te (Sinan miiziği) 

DANS MtlZiG1 : 16 Frank
furt - 19 Laypzig - 20.30 
Kolonya - 21.30 Floransa 
- 22 Sofya - 22.35 Künisg
berg - 22.40 London - Re
cyonal - 23 Floransa, Mila
no - 23.45 Tuluz - 23.55 
Droytviç - 24 London - Re
cyonal, Lüksemburg - 0.30 
Droytviç. 

30.000.000 dinleyici 

tanya ordusunun goreceg j d~te. c) Menuetto • Trio 

vazife, efkarı umumiyeye L.. ,----~-------------
sık sık anlatılmakta ve bu • .:;-- •· · :..: 'L.~ •• ı. cri\r 
suretıe, aıakauar makam· olmaktadır. 

Bu akşam saat 21 1/ 2 -
22 arasında ve 31.28 metre 
kısa dalgalar üzerinde 
Hollanda'nın "PH!L!PS 
PCJ" radyo istasyonunun 
vıereceği üçüncü Türk mu
sikisi konoor1ni dinliye· 
cektir. 71?5 

!ardaki fikir aykrılrklarr.. Evelce fransız rei.sidhn
nm ortad~ kaldır~lmasma huru, beraberlerinde bir ve. 
gayret edılme~ır. ya iki çoculdannı: da götür

Noye Zürher Saytung meği d~ndükleri halde., 

Fransız Cümhurreisinin 
Londra'ya göndere<eği -
hediyeler 

Paris'ten bildiriliyor: 
Mösyö ve Madam Le.b -

rön, Londra'ya yapacakları 

ziyaretin pro.gramını tet -
kik etmekte, kırala, kırali -
çeye ve kendilerini karşılı
yacak olan prens ve pren • 
seslere götürecekleri hedi -
yeleri se,çmekle meşgul ol -
maktadırlar. Hemen bütün 
fransız şehirleri ve her tür. 
lü endüstri, bu hediyelerde 
kendileri tarafından hazır
lanacak olanların da bulun
masını istediklerinden bu 

sonradan böylece teşrifat i
şinde karışıklık olacağı a,n... 

l~ıldığmdan, sonra vaz 
geçmişlerdir. 

Fransr.z reisicümhuru ve 
refik.ası Lon.dra'ya gittik • 
ten sonra, Elize sarayında
ki eşyaların da hususi apar
tı.manlaruıa nakil işine baş-
lanacaktır. 

Bu suretle saray, gelecek 
reisicümhur için temizle -
nip hazırlanacaktır. 

-E. P. A.-

Slovakya' da büd(e 

a(ığı ve işsizlik 
Bratislava'dan bildirili • 

yor: 
Slovak hükümeti büdce 

. ---kapayabilmek için meml~ -
ketin bütün elektrik fahri -
kaları:nı millileştirmeği dü
şünmektedit. 

Bu fa:brikalar millileştik
ten sonra· elektrik ücretleri 
arttırılacak, bu fark da Slo.. 
vaık hazinesine yatınlacak
ta.. 

Slovak haiznesi ayrıhp 
kendi başına kaldıktan son
ra varidatın hayret edile -
cek surette azalmaşı, bu 
büdce açığına sebep olmuş
tur. 

Evelce varidatın en faz -
lası Bohemya'lıların verdi
ği vergilerden gelmekte ol
duğu şimdi ifşa edilmekte
dir. 

Slovakya'da son üç ay i
çinıde işsizlerin miktarı alt
mış bini geçmiştir. 
Yalnız son kanunda bu 

artış nispeti yüzde elliyi 
geçmiştir. - E. P. A. -

ğa teşeu.>bus etnuş, az kalsın ıUas edi
yormuş . .ı:ı.n nı.tıayet muhabere yo:1uy
la ttoı·:ma.m oa Oır mektep tt:sıs et -
mış. Bu gun de fotogratçıu.ı<ia meş.gul. 

Dick; 

- ~liıphesiz, dedi ve ayağa kalktı. 
ışte onun katwerınden oırı ciaha. 

Dic.lc pencereye yaklaştı. Elk onun 
arkasınaan oaıuyvruu . .I:' uat ıcaıaırı
mın üzerındekı acıam kayboldu. 

E1k ile tekrar 0uluşuncaya ıtauar ~

.ıı;unetıni muha.taza ett.ı. 
- Garajda yapmış olduğum tahkikat 

onların no;;uuc1. gıu.u.e~ oısa gen:.k. 
.ti'akat hiç te vakıt kaybetmediler: e. 
ve gırerıs.en az kals.m, kuçuk bir oto· 
moı:nıle, beni ezmek içm ustaca bir 
manevra yaptılar. Bu melun araba ar 
kamdan kaldırıma bile çıktı. 

- Hoyıc meslek uc~•ştırınt:gt: bdi!I· 

yalı çok oluyor mu? . 
- Senelerdenberi. On yedı sene 

evelisine kadar tetkik ettim. O zama·.1 
bir daktilografi bürosu idare ediyor
muş. Zaten, bütün ~u ~lerin g.erç.e 
bazısı biraz para getırmışse de hıçbı
ri tamamiyle semereli olmamış. Fa
kat doğrusu hakiki mesleğini öğren
mek için her ferakarlığı yapardım. 
o, muntazaman ayda bir bazan iki, ba· 
zan daha fazla kayboluyor. Onu bul
mak veya ta.kip etmek imkansız. Şeh
rin bütün sabıkaldarını suale çektim. 
Onlar da meseleyi benim kadar me
rak ediyorlar. Lota ile beraber çalı

şan şu iri atlet Lew Brady var ya, 0 

da Bennett'in ne iş yaptığım merak 
ediyor. Bir gün ondan zorla öğrenme
ğe kalkmış, ama, Bennett daha bas • 
kın çıkmış. 

Dick inanmıyarak: 
- Haydi canmı o ihtiyar bir adam, 

böle şey yapabilir mi? 
- Ne diyorsun, ihtiyar ama bir bo

ğa gibi kuvetli. Bunu ilerde hatırla
malda iyi edersiniz. Lolayı da görme
ğe çalışırım. Gerçi ruhen fena kadın 
değildir ama, böyle maceraperestler
den hiç hoşlanmam. Demek anlaşılan 
Genter ölmüş. Bu da kurbağaların bir 
i~i olsa gerek. 

Elk; 

- Nerede? diye sordu. 
- Şimdi oradan kayıboldu. Ben ... 
Bu anda cam parçalandı. Dick, Elki 

kuvetle geriye çekti ve kurtardı. 
Richard Gordon süıkunetJe: 
- Bu, Auslow Gardens, 94 numara. 

nın damından geliyor, dedi. Ben de 
kendi kendime bu serseriler nereden 
ateş edecekler, diye &O'ruyordum. Sa
bahtan beri bu, hayatıma kar~ı ikinci 
tecavüz oldu. 

Auslow Gardens, 94 numaranın düz 
damında bulunan boş bir kovan ve ka
tilin ayak izleri ele geçen yegane e
mareler oldu. Bina boştu ve kapıcı 
her sabahki g~bi öteberi almak için 
dışarıya çıktığını söyledi. Bir dük
kancı eve elinde olta sırığına benzer 
bir şeyle bir adamın goirdiğini görmüş 
olduğunu söyledi. Bu, olsa olsa bez 
kıhf içinde saklı bir karabinaydı. 

- Bu, gün giıbi aşikar. 
Dick, Elk'e doğru döndü: 
- Kurlbağa dar;beyi iyi hazırlamış : 

katilin, emniyet merdiveninden başka 
en aşağı yarun düzine kaçacak YQlU 
var. 

Elli sessiz ve düşüneeliydi. Neşe • 
li görünen Dicık Gordon bürosunda 

- Plaıkasmı görebildiniz: mi? 
Dick; 
- X. L. 19741, dedi. Fakat uydw· 

ma olsa gerek, böyle bir numara mev
cut değil. Otomobili kullanan., ben 
davranıncaya kadar kaçtı, 

Elk çenesini kaş.ıdı ve inanmıy<>I'· 
muş gibi Dick'e baktı: 

- Hum! İş mühimleşmiye ibaşlııyıor. 
dedi. Bu devirde gizli cemiyetlerin 
çokluğu dolayısiyle kurbağalardan 

bahse<l:ıdiğine pek ehemiyet vermi
yordum. Bu nevi teşekküllerin ancak 
kitaplarda olabileceğini düşünüyor

dum. 
Yanağını kaşıyarak devam etti: 
- Ne olursa olsun, inanmak için 

kendimi zorluyorum. Bir serseri gru
bunun sistematik bir tarzda hareket 
etmeleri bana hiç te taıbii gelmiyor. 
Burada mükemmel bir teşkilat var. 
Bahse girerim ki bütün vakaların biri 
birleriyle alakaları mevcut ... 

Ve netice olarak şunu ilave etti: 
- Eminim, Lola bu sahada ço k şey 

biliyor. 
(S?nu var) 
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Develer 
nasıl 

güreşirler? 

YURTTAN RESİMLER 
Yazan: Francia de Croiaaet - 5 - Çeviren: L. Karamanoğlu Balıkesir (Hususi) - Tekspor sa

hasındaki deve güreşleri çok alaka
lı oldu. Senelerdenberi yapılmıyan 
bu güreşleri görmek üzere sahaya 
binlerce kişi toplanmıştı. Saat 14 de 

Uzak Sark enstantaneleri 
Bombay' da yaz intibaları - pehlivan develer ikişer ikişer sahaya 

-2-
çıkımağa başladılar. Davul ve zuma 
avazeleri arasında ağır ağır ilerliyen 

Ağaçlar artık yeşil değil. Hindu
larm sarıkları penbe değil, Parsis'
lerin cilalı karton külahları siyah 
değil, hatta ingilizlerin üniformala
rı bile artık haki değil. 

Bu kıvılcımlı buhar içinde bütün 
renkler, erimiş karışık dondurma 
gibi biribirine ak:ıyor. Burada izabe 
edilen bir madende olduğu gibi ışı -

ğı hararet doğuruyor. 

Edmond Bostand'm şu iki beyti -
ni hatırladım : . 

· ve mağrur bir eda ile başlarının sağa 
sola çevirip göz süzen hırslı develer, 
ağızlarından köpükler saçıyor ve bir 
an evel boğuşmak için adeta sabır-

0 soleil ! toi sans qui les choses sızlanıyorlardı. 
Ne seraient que ce qu'elles sont/ İlk defa birkaç çift güreştikten 
"Ey güneşi Sen olmıısaydın.,, sonra sıra pehlivan develere gelmiş-
" Bütün eşya, mahiyeti ne ise o ti. Hüsnünün ve Mustafanm develeri 

olurdu.,, sahaya çıktıkları zaman birbirlerine 

Sükut kuleleri 
uzun uzun baktılar. Biribirlerine yak 
!aştılar. Bir iki defa bacaklariyle bi
ribirlerine hamle yaptılar. Boğuşma 
uzun sürmedi. Berabere kaldılar. Her 
kes yarım dünya ile rakibinin güre
şini bekliyordu. Halk heyecanlan
mış, davul ve zurnalar coşmuştu. 

Bağlı ağızlarından köpukler saçarak 
hırslı nefesler alan develer sahada 
karşılaştrlar. Derhal biribirlerinin 
üzerine atıldılar. Kara deve bir ara
lık boynunu yarını dünyaya kaptır

dı. Yarını dünya rakibinin boynunu 
altına aldıktan sonra üzerine iyiden 
iyiye yüklenmeğe ve onu bütün ku
vetiyle ezmeğe başladı. Buraya eğ

lence için toplanan halk bu vahşi man. 
zaraya tahammül edemedi. Herkes 
artık develeri biribirincen ayırmak 

istiyordu. Fakat yarım dünya tam 
manasiyle kızmış, kudurmuştu, altı

na aldığı rakibini eziyor, eziyıordu. 

Nihayet otuz kırk kişi iple ve urgan
larla yarım dünyayı bağladılar ve çe
ke çeke güç halle rakibinin üstün
den alabildiler. 

B ombay, tıpkı başına t aç t~~
mış yoksul bir kadın gıbı. 

:M.aıa.bar tepesindeki Parsis bahçe
siyle süslenmişti. 

Fakat sisten biraz kurtulduğu 

için, seçilebilen renkleri gene ifade
siz ve nankör. 
Ratıp bir buğu arkasına saklan -

mış olan güneş, soluk şualar saçıyor. 
Bu akçil ışık altında çimenliklerin 
otları madeni gibi görünüyor. 

Her çimenzar üzerinde keskin 
r enkli çiçekler, kırmızı harflerle 
Zendavesta'nın ibadete davet eden, 
dini ve mukaddes bir sözünü terkip 
c.Jiyorlar. 

Çünkü bu bahçe ölüm bahçesidir. 
Palmaların haşin gölgeliklerinde ().. 
teye beriye konulmuş olan bu sıra -
lar mesut çiftleri tanımazlar. Onlar 
yalnız mat emlileri... Zarathasust
ra'ya ibadet için oraya gelen çivit 
renkli denizin teşkil ettiği bir fon 
üzerine resmedilmiş insan resimle
ri gibi görünen, Parsis kadınları ile, 
siyah külahlı eşlerinin beyaz ma
temlerini bilirler. 

Bira zötede, çinko bir levha üze -
rine bastırılmış sigara külleri gibi 
duran, bodur kale burçları görünü -
yor. 

Bunlar sükut kuleleri, ölüm ka
leleridir ki orada, günde iki defa in
san laşeleriyle akbaıbalara ziyafet 
çekilir. 

Birinci kulenin kapısını görüyo
rum. B u kapı, sabahın onun da, a k
şamın beşinde, sade, beyaz eldiven
li ölü taşıyıcılara ve onların cena -

ze sedyelerine açılır. Cesedler, mer
kezi bir kuyuya dogru, Kacıeme ka

deme inen yuvarlak terasalar üzeri
ne dizılir. Birinci terasa erkekle -
rin, son terasa da çocuklarındır. Ve 
derhal gagalama başlar. 

Az bir zaman sonra, ıskelet etleri 
temizlenmiş olarak meydana çıkar. 

Bır günlük güneş bunları kurutmaya 
kili gelir ve, yağmurlar sedlerin 
kaypak sathı üzerinden bu iskelet
leri kuyuya doğru sürükler götürür. 
Bu suretle Zentavesta'nın "Ana olan 
toprağı asla kirletme,, diyen mukad
des sözü yerine getirilmiş olur. 

Bir kadını sevmek, sonra onun öl
düğünü görmek, bütün çizgileri ez
bere bilinen o çehrenin didiklendi -
ğini, bakışlarının J:ı,asretine yaş dök
tüğünüz o gözlerin , kimin gagalari
oyulduğunu görmek, buselerini tat
tığınız o ağzın parçalanmasına ta
hammül etmek 1 

Ben mezar kurdlarını tercih ede-

Tekspor kulübü mefaatine tertip 
edilen güreşler bittikten sonra, bü
tün pehlivan develer önlerinden da

rim. İnsan hiç olmazsa onları gör - vul zurna olduğu halde caddelerde 
müyor. 

Bu akbabalardan nefret etmemek 
elden. gelir mi ? 

Benden yirmi adım ötede ve çok 
besli vücutlariyle ağırlaşmış bir at
maca var. Kanat çırparak ve müte
vehhiş boyunlarının üstündeki pen
be ve kel kafalarını sallayarak oy
naşıyorlar. Aralarından biri, ağır a-

ğır havalanıyor, birinci kulenin et -
raf n<la bir çark çevirerek inivnr 
ve gagasında bir leş parçası ile yLk
seliyor. İnsan nasıl par-sis olabilir 
bilmem? 

dalaştmldılar. 

Bahkesir'de sosyal çahımalar 
Balıkesir, 11 a.a. - Kızılay ve ço

cuk esirgeme kurumları yılhk top
lantılarını yapmış, h er ilçe kurumu
nun bir yıll ık faaliyet raporları o
kunmuıtur. 

Kızılay bir yrl zarfında 7.210 lira 
varidat temin etmiş, bununla muh
taç vatandaşların yiyecek, giyecek, 
kömü ve odun gibi ihtiyaçlarını ön
lemiştir. 

Sıcak iklimlerde şafak 
Hindistan'rn ağır bı'r gerdanlığı•• andrran şekli altında Seylan, 
kıymetli bir mücevher gibi sarkar ve arzrn ku~ağrna kadar iner. 

Çocuk esirgeme kurumu da bir 
yılda 2.209 liralık varidatla yoksul 
yavrulara on iki bin kap sıcak ye
mek verilmiş, 300 çocuğun okul ih
tiyaçları giderilmiş, 50 çocuk sün
net ettirilmiş, 300 çocuk da giydi
rilmiştir. 

Ba rtın çarşısı içinden bir görünüş 

B 
n yedi günlük bir seyahatten 

bugün Seylan'a çıkaca~ız. 

Daha henüz terli gecenin maviliği 
icindek.i güvertede sabırsızlıkla ge
ziniyorum. Sabah habercisi serince 
bir rüzgar. İri yıldızların şuleleri
ni ihtizaz ettiriyor ve artık bu lü
zumu kalmıyan kandilleri birer bi
rer söndürüyor. Ay bir çehre gibi 
değişiyor, soluyor ve kendi kursu 
içinde eriyor. 

Biraz sonra güneşin vuzuh vere
ceği müphem ve loş fezaya batıyo
rum. İşte güneş sanki tehditkar. 
Önce deniz seviyesinde bir çizgi, 
sonra onu takip eden ateşin bir ka
vis. Kırmızı lakeden bir hilal beli
riyor, kayıyor, yükseliyor; nihayet 
ufuktan kurtularak yeşim bir sema 
içinde yuvarlaklaşıyor ve cesim bir 
kırmızı balon gibi tayeran ediyor. 

Ressam Coramandel'in bir güne
şi gibi suni, mücella ve üstadane bir 
güneş yayı bir ciddiyetle parlıyor. 
Fakat ışıldamıyor. İşte semanın 
kubbesi ortasında tevakkuf eder gi
bi, sanki kızıl mühüriyle gök yü
züne günün damgasını vurmak için 
duraklryor. Bir mercan kayalığını 
andıran müteheyyiç esir içinde e
riyor ve bu enstantane şafakların 
çarçabuk solan renkleriyle çiçek
lenmiş denize akıyor. 

Artık parıldıyan, o hatarsız kır
mızı balon kurtuldu: ipi koptu. 

Sükftnet bulan penbe semayı, 
fütursuz ve mütevekkil bir garplı 
göziyle seyrederken mütehevvir 
bir şimşek gözlerime kargısını sap
ladı. Sema yanan bir çatı gibi çök
tü. Deniz çatladı, ve rengi uçan ha
va madeni bir levha gibi ihtizaza 
başladı. Sallanarak irkildim. Fakat 
bu, güneşin bataryaları altında tu
tuşan her günkü gündüzden başka 
bir şey değildi. 

• • • 

S ey la~ ı. Se!.la.~ 1 Bir~~ .. öte~e, 
denızın ustunde gorunmcge 

başlıyan koyu yeşil bir bahçeye 
doğru bir alay dürbin ve bir sıra 
Kodak çevrildi. Teneffüs ettiğim 

Endre Cbevri11an 

havada hiç bir rayiha yok. Halbuki 
bu sihirli adaya yaklaşırken, insa
nı güzel kokularm karşılıyacağım 
söylemişlerdi. İki saat sonra Rıh
tıma çıkacağız. 

(Seylan 1) (Seylan!) esrarengis ada 
gittikçe yaklaşıyor. Bu ingilizler 
ne kadar tuhaftır. Adayı görür gör
mez kendilerine malettiler. Halbu
ki hiç birisi benim kadar büyük bir 
tahassürle onu özlemiyordu. Mar
silya'danberi sanki, sevgilimle bu
luşmağa gider gibi idim ve vapur
da hislerimi mahrem tuttum, haya
limi bozarlar korkusu ile kimseye 
bir şey açmadım. 

Hayır, koyu renkli ormanların 
bir kuşak gibi sardığı muattar vü
cuduna dürbinle bakmıyacağım. Bi
liyorum, onu tahayyül ettiğim şe
kilde bulamıyacağımı biliyorum ve 
işte o sebepledir ki buluşma saati
ni geciktiriyorum. Gözlerimi kapa
yıp bu adayı düşündüğüm zaman, 
şimdi onu seyreden Anglo-sakson
lara göründüğünden yüz misli gü~ 
zel görüyordum. Biraz sonra belkı 
aleyhinde bulunacağım. Gördükten 
sonra düşeceğim sukutu hayali dü
şünerek şimdiden kendi kendimle 
eğleniyorum. Bunlar hep seyahatin 
garabetleri 1 

İnsanı daima iki türlü görüşlerle 
karşılaştırır. Birisi hayaldeki dü
şünme ki, tasavvurun dumanları i
çinde kurulan şekli, öbürü de 0 bi. 
aman fotograf adesesi olan gözün 
gördüğü şekildir. 

Fakat bu ne? Küçük yünden bu
lutlar semayı tutuyor. Demek bizim 
adanın üstünde bulutlar var. Bir 
madam kişner gibi bir gülüşle, eli
küpeşteye doğru uzatarak bana: 
"Yağmur, yağmur.,, dedi. İçimden 

onu boğmak geldi. Fakat hakkı var
mış. Hakikaten yağmur yağıyor ve 
düşen damlalar bir buh .. r kazanın
dan dökülüyormuş gibi sıcak. He
men gözlerimi kapadım. Tahayyü
lata başladım. 

(Sonu var) 

V ali köylülerle konu§uyor 

Çankırı köylerinde tetki k ler 

Köylü pulluk dört 
• ve 

tekerlekli araba istiyor 
Çankın (Hususi) - V ilayet, köy kalkınması programım dik

katle takip etmekte, va li köylülerle sık sık temaslar yapmakta
dır. ~eçen gün vali ile birlikte Kızılırmak çevresindeki köyleri 
gezdık. Köylü medeni ihtiyaçlarını kavramış bir vaziyettedir. 
Sapanı pullukla, iki tekerlekli arabayı dört tekerlekli araba 
il~ ~değiştirmek için sabırsızlanıyor. raba temin edecektir. 
Vılayet, köylünün bu arzusunu önü- Bu temaslarda köylerin 
müzdeki yıl tahakkuk ettirecek u- dırılması, bağların ihyası, 
zun taksitlerle kö3lüyc pulluk ~e a~ te,?1gahlarınm artıtmlmasr, 

ağaçlan
dokuma 

köylerde 

Bu yıl fuara iştirak eden 
devletlerin sayısı arhyor 

lzmir (Hususi) - Fuar komitesine gelen malumata göre, bu 
sene fuarın beynelmilel mahiyeti daha geniş olacaktır. lran kon
solosu, dün belediye reisini ziyaret ederek, hükümetinin bu se
ne de fuara İ§tirak edeceğini bildirmiş, yeni vaziyet ve ıartlar 
hakkında malumat almıştır. 

Gelen bir habere nazaran, geçen 

sene fuara iştirak edemiş olan dost 
Romanya'da bu sene fuara resmen 

iştirak edecektir. 

Şimdiden, iştirakleri tahakkuk et
miş devletler olarak, yukardakiler -

den başka şu isimler geçiyor: 
İngiltere, Yunanistan, Rusya, Al

manya, Fransa, Polonya, Filistin. 
Almanya için, 400 metre murabba

mda bir pavyon ayrılmıştı. Bu mik

dar beş yüze çıkarılmıştır. 
Diğer taraftan Fransa pavyonunun 

da büyük olacağı anlaşılmaktadır. 
Polonya hükümeti de Varşova 

türkofisi vasıtasiyle, fuar komitesine 

müracaat ederek resmen i§otirak arzu 
sunu bildirmiştir. Yeni fuar planın
da Polonya'ya da yer ayrılmaktadır. 

Fuar komitesi, sık sık içtima ede
rek işleri ve ihtiyaçları gözden ge
çirmektedir. Bu sene, Yugoslavya i
le lrak, Mısır ve diğer bazı devletle
rin iştirakleri de beklenmektedir. 
Hatta, Milano sergisine iştirakimiz 
dolayısiyle, 1talya'nın da iştiraki 
hatıra gelmektedir. 

yeni mektepler açılması işleri de gö 
rüşülmüştür .. Bugün Kızılırmak çev
resindeki köylerde mektep yoktur. 
Buralara eğitmen gönderilmesi ka-
rar1aşmıştır. , 

Nahiyenin köyleri telefonla biri
birine bağlanmıştır. - K. Karman 

Fuardan bir gece görünÜ§Ü 

Çankuı'do yoksul 

çocukla ra ya rdım 

Çankırı, a.a. - Çocuk esirgeme ku
rumu Çaınkırı merkezi, 1 mart 939 
dan beri ilk mekteplerdeki 50 yok
sul çocuğun her gün sıcak yemek 
ihtiyaçlarını temin etmiştir. Kurum 
bugünden itibaren iaşe kadrosu~u 
seksene iblağ etmek suretiyle faali
yetini genişletmiştir. 

Kayseri' de hükümet konağı 

Kayseri (Hususi) - Yeni yapıla· 

_ak hükümet konağının eski hükü
met konağı yerine yapılması Y'\rar· 
!aşmıştır. İnşaat için hazırlıklar baş
lamı~tır, 



Yukarıda: 

Üzerinde beyaz pualar bulunan siyah krepten bir öğ· 
le sonu robu. 

Solda: 

Tayyörlerde yeni biçimler. Lacivert ve siyah yünlü ku
maşlardan yapılmış olan bu modellerden siyah renkli· 
sinin üst kısmında bir bluz vardır. 
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Platin rengi 

veç'in ötedenberi 
meşgul olduğu mü 
him bir endüstri 
ubesidir. Bu kürk 

lü hayvanlarrn en 
başrnda da, "Mavi 
tilki" denilen "ar
gente" tilki kürk-

~
leri gelir. On beş 
erreaen fazla bir 
amandanbari, Nor 

eç dünyanrn en 
ibüyük "Mavi ti/-

\

• ki" ihracat cısıdır. 
Yalnız Paris'te, bu 
kürklerden her se
ne on binlerce sa

i tılrr. 
i Fakat, gene Pa
f ris'ten çok heye· 
tcanlı bir haber ve
friliyor: Norveç'te
iki kürk müstahsil
Feri uzun gayret
tıer neticesinde en 
ıince zevkleri bile 
iitatmin edecek ye-
ni bir kürk tipi 

1939 ilkbahar 
modasının 

başlıca vasfı: 

Kısa ve 
bol etek 

' 

J 939 ilkbnharl' ınodıuının en lca.
rakteriatik tarafı, hiç şüphesiz, 
kısa eteklerin tekrar moda olma
sıdır. Bu roblarda olduğu gibi 

J tayyörlerde ve öğle sonu robla-

1 
rında da böyledir. Aynca, etek
lerin bol olması da şarttır. Pariı 

• terzileri bu iki şekli ~cederek 

l çok güzel modeller yaratmışlar· 
dır. 
Yukarda solda, hu şekilden mül

i hem olarak yapılmıı bir kloş e-

l tek görüyorsunuz. Üst kısımdaki 
jile, siyah düğmelerle kenardaki 
siyah şeritler ve siyah eldivenler, 

i buna mukabil beyaz yaka ve be· 
yaz manşetler hu roba çok güzel 

.:!J lll!:. 
~urr 

keşfetmeğe muvaffak olmuşlardır. Mavi tilkilerin ~ifıleştirilmcsinden ha-
bir şekil veriyor. 
111111111111111111111111111111111111111111 

Yukarıda: 

Muhtelif renklerde devekuşl 
tüyleriyle süslenmiı siyah renkte 
bir kaplin. 

• 
Solda: 

Kısa etekli modeller, bunlan gi
yenlere mektepli kızların gençli
ğini, lakaytlığını ve neşesini 
veriyor. Modeldeki rop ekose re
yondan yapılmııtır • 

• 
Sağda: 

Bol ve kısa eteğin başka bir tat
bik tarzı: siyah tafta jaketin al. 
tında siyah · beyaz taftadan bir 
etek. Aynı etek uzun yapılırsa 
bir bluzla birlikte akıamları da 
giyilebilir . 

• 
Aşağıda: 

Suare robları xvuı ve xıx uncu 
asır renamlarının tablolarındaki 
rop modellerinden ilham almak
tadır. Kulandan aaten gibi ağır 
kumaşlar, bu roblara hem ''dik", 
hem de hafif bir eda veriyor . 

.:!J 11 l!:. - -- -
~lllF 

sıl olan bu kürk, açık sarr, yani platin rengindedir. Oslo'daki kürk pana
yırında satışa çıkarrlan 14 tane platin rengi kürk, yapılan müzayededen 
sonra baş döndürücü fiyatlarla Parisli bir terzi tarafından satrn a/rnmiş-

~ i 
Norvcç'in kürk yetı'ştirip satan başlıca memleketlerden biri olduğunu! 

!
söylemiştik. Kanunen Norveç'ten kürklü hayvanların ihracı yasak oldu-f 
ğundan, Norveç uzun bfr müddet için platin kürkler bakımından diğeri 
m_emleketlcre göre çok müstesna bir mevki işgal edecektir. Yukarıki re-j ~ 
sım, bu kiirklerclcn birkaçmı gösteriyor. i r 
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C. H. P. Ankara ikin<i münlehip 
namzetlerini teshil eHi 

B. Stalin'e göre bugün 
Avrupa harp halindedir 

B. Slalin Sovyellerin dıı, i~ politikasını anlattı 

Yeni Büyük 

Millet Meclisi 
(Başı 1 ir:rci sayfada) 

eaaşJı vazifelerimizden biri olacak -
tır. Halle idaresinin en güzel vasıf. 
larmdan birisi de zaten budur. Dai
ma yeni objektiviteler karııamda 

milli menfaatleri ona uydUTabilınek 
kabiliyetine malik olmasıdır. Kah
ramanlrk kadar idaı:re etmek sana
ttn'da da daima liya'kat göstenni~ 
olan türk milleti ve onun saym ınü
meşgitıeri bu iti muva.ffakiyetle ba. 
§arabilecek ve milletin hakiki fikir 
ve arzularına tamamiyle tercüman 
olabilecek ve onmı mutlak itimadını 
kazanmı§ kllııseler olacağı muhak
kaktır· 

Seçim ayın on beşinde başhyacak 
ve on sekiz akşamı bitmiş olacak 

her ihtimale 
ilôve etti 

Sovyetler Birliğinin 
karşı hazır olduğunu 

Moskova, 12 a. a - Tass ajansı ko- letin açtığı emperyalist harp, bütün 
münist partisinin 18 ind kongresinde bir sulh rejimini kökünden yıkmı~tı.r. 
Stalin tarafından verilen nutku bildir_ Japonya, dokuz devlet muahedesını, 
mektedir. Stalin bu nutkunda son beş Almanya ve İtalya Versay muahede
sene içindeki değişiklikleri anlatmak- sini yırttılar. Bugün Avrupa'da harp 
ta, kapitalist memleketlerin bu devre- hal~ :'ardır ve harp patlamıştır deni
de büyük karışıklıklar geçirdiğini i - lebılır.,, 

C. H. P. İ lyönkurul Başkanlığının tebliği 
(Başı 1 inci sayfada) . . f ?uldak mebusu C.H.P. Gcnyönkurul 

Arar: Kızılay 'Genel Sekreterı, Azıze azası, Hamdi Yalman: Ordu Mebusu C. 
Taşgın: Hukuk Mezunu C.H.P. Sa - H.P. Genyönkurul azası, Hilmi Atlı -
karya kamun azası, Ahmet Hanifoglu: oğlu: C.H.P. M. kaza başkanı, Hakkı 
Belediye meclisi azası, Ahmet Korur: Saydam: İçel Mebusu, Hakkı Saffet 
Encüineni daimi azası, Arif Çubukçu: Tan: C.H.P. Kavaklıdere ocak ba\ika -
C.H.P. İlyönkurul azası, Ali Rıza Te - m, Hürriyet Sırmaçek: Mühendis, C. 
miz: Umumi meclis azası, Adviye Ha- H.P. İstasyon kamun azası, Hıfzı Nu
nifoğlu, Ahmet Ademoğlu: Tüccar, ri İnal: Doktor, Hasan Kös tem: Dok
Ahmet Çulha, Ali Nazmi Özü gür, A - tor, HalCık Nihat Pepeyi: Belediye re
bidin Urganlıoğlu: Tüccar, Ahmet Ka- is muavini, Hüseyin Ertuğrul Eti: 
ra: Tüccar, Abdullah Sadioğlu: Tüc - Doktor C. H. P. Anafartalar kamun 
car, Doktor Ali Vahit Yaşat: Belediye başkanı, Hayrullah Özbudun: Ankara 
M. azası, Abdürrahim Taşpınar: Avu - Baro reisi, Hamid Esen iş: C.H.P. İl -
kat, C.H.P. İngilap kamunu başkanı, yönkurul azası, Hamid Osman Olcay: 
Alaeddin Ongun, Asım Bulgurluoğlu: Doktor, C.H.P. Çankaya kamun baş -
Tüccar, Asım Başağaç: Tüccar, Ah - kanı. Hakkı Olcuv\ar: C.H.P. Evrak 
met Ulus: Ankara Mebusu, Abidin Er- ve arşiv şefi, Hasbi Sargın: C. H. P. 
ker: Ticaret odası azası, Ahmet Cazım Cebeci kamun başkanı, Halil Hamam -
Küçün: Umumi meclis azası, Abidin cı; Tüccar, Hüseyin Fevzi Hakman : 
Yurdakul Abdullah Ongon: C.H.P. Avukat, Hasan Alemdar: C.H.P. Çan -
Keçiören 'kamunyönkurul azası, Avni kaya ilçeyönku~ul ~z-ası, Hil~i ~ünü~~ 
Yurdakul: C.H.P. Yeni turan ocak baş- Selızeciler cemıyctı azası, Hılmı Raşı. 
kanı Abdullah Başaran: C.H.P. Dik - Yaman: Avukat, Hüseyin Hüsnü Sarı: 
men,kamunyönkurul azası, Avni Özel: Vilayet U. M. azası, Halit Tura:. Tüc-
Muallim. car, Hüseyin Güllı..i: Tüccar, Halıl Na-

B ci Mıhcıoğlu: Tüccar, Hamdi Be kem : 
BilV Akba: Belediye meclisi azası, Kızılay maske fabrikası müdürü C.H. 

Bedri Tümay: Mimarlar cen:iiyeti rei- P. Mamak ocak reisi, Halil Sezai El -
si, Bekir Hamamcı: Tüccar, Bedia Ak- kurt: C.H.P. Musabey ocak başkanı, 
kerman, Baha Kantar: Hukuk Fakül - Hüdai Ergun: C. H. P. Öztürk ocak 
tesi dekanı, Belkıs Baykan: Muallim. lıaskanı, Hasan Adalx: İmalatı harbiye 
Bahattin Kutay: Başvekalet Neşr. Md. ustalarından, Hüsnü Gcmberk: Emck!i 

c 
Celil Bayar: İzmir Mebusu, Cemil 

Uybadm: Tekirdağ Mebusu, Cevdet 
Kerim İncedayı: Sinop Mebusu C.H.P. 
genyönkurul azası, Cemal Tunca: An
talya Mebusu C.H.P. Genyönkurul a -
zası, Cazibe Kütükçü, Cemal Gönülal: 
C. Merkez Bankası idare meclisi azası, 
Cevdet Gölet: Emlak Bankası Umum 
Müdürü.. Cafer Tayyar Benadam: &
zacı, Cemal Hazım Görkmen: Avukat, 
Cemal İlal, Cevat Akkerman: Kızılay 
Ankara merkezi başkanı, Cemil Ökten: 
C.H.P. Kavaklıdere ocak idare heyeti 
azası, Cemal Gülcen: Yenişehir C. H. 
P. ocak idare heyeti azası, Cemal Aker: 
C.H.P. Sakarya kamunyönkurul azası, 
Cavid Arıç: Sebzeciler cemiyeti reisi. 

D 
Daniş Yurdakul: Çankaya kaymaka

mı, Daime Nazikioğlu: C.H.P. İnkilap 
Nahiyesi idare heyeti azası. 

E 
Esat Uraz: Amasya Mebusu, C.H.P. 

Genyönkurul azası, Eşref Demirel_: 
Ankara Mebusu, Emin Sazak: Etlık 
C.H.P. kamunyönkurul azası Eskiş~ -
hir mebusu Es.at Arsebük: Profcsor, 
Ekrem Erg~n: Avukat, Belediye Mec
lisi azası, Enis Behiç Koryürek: İş da
iresi reisi, Emin Attaroğlu: Tüccar, 
Enver Behnan Şapolyo: Muallim, Ek
mel Kfilıyaoğlu: Tüccar, Emi:ı Ergun: 
Avukat belediye meclisi azası, Edip 
Meltem: !ş Bankası hukuk müşavirli
ğinde, C.H.P. Cebeci semt ocağı ba~a-
nı. 

F 
Dr. Fikri Tuzer: C.H.P. Genel 

Sekreteri .h.rzurum lVlelıusu, 1 aık U;ı: -
trak: Dahiliye Vekili, Fuat Ağralı: 
Maliye Vekili, Fikret Sılay: Adliye 
Vekili, Fahriye Tandoğan, Fuat Bul
ca: Çoruh Mebusu, Ferid Celal Güven: 
Halkevi reisi İçel mebusu, Falih Rıf
Kı Atay: Ankara Mebusu, Fuat Umay: 
Tekirdağ mebusu Çocuk Esirgeme Ku 
rumu reisi, Faide Ejder, Feyzi Kütük
cü: Belediye meclisi azası, Fahri 'J'.an 
doğan Feyzi Tosun: İmalatı harbıye 
ustaba~ılarından, Feyzi Müs.evvido~l~, 
Faik Doğan İnan: Kız lisesı muallımı, 
Fuat Fişek: C.H.P. ilyön~urul sekre : 
t i Fuat Dinçmen : Vilayet umumı 
;::·tisi azası, Fahri Tümel: C.H.P: 

Dumlupınar idare he!et~. a~a~ı. Feyz~ 
Bali: Hukuk fakültesı mucluru. Fehm~ 
Sayan: Doktor, Feride. Ergi.n~. Feyzı 
J•nkman: Doktor, Fevzı Ycsıloz: C.H. 
P. Erzurum semti ocağr başkanı, Fahrı 
İzgi: Doktor, 

H 
Hasan _ Ali Yücel: Maarif Vek~li~ 

Hüsnü Çakır: İktisat Vekili, Hulusı 
Alataş: Sihat ve içtimai Muavenet Ve
kili Hasan Saka: Trabzon Mebusu, C. , ·u 
H. P. grup reis vekili, Hilmı . ran: 
Seyhan mebusu; C.H.P. grup reıs ve
kili, Hcşna Öztrak, Has.an Reşit 'fan -
kut: Maraş Mebusu, Halid Bayrak: 
Bayazrt Mebusu, Hazım Börekçi: Kır
fdıir Mebu-su, Ham Türkmen: Zon. • 

yarbay C.H.P. Çankaya ocak yönkurul 
azası, Hasan Rasim Gürçay: Kamun 
yönkurul azası. 

ı 
İsmail Sabuncu: Giresun Mebusu C. 

H. P. Genyönkurul azası, İskender Ar
tun: Belediye meclisi azası, İbrahim 
Rauf Ayaşlı Avukat, C.H.P. İlyönku
rul azası, ismet Yenen: Belediye mec -
lisi azası, ihsan Pehlivanlıoglu: Vila-

yet u. M. azası, İsmail Yağcı-0ğlu: Tile 
car, !sınail Teber: Zahireci, İbrahim 
Otabatmaz, İsmail Hakkı Göreli :Dev
let şurası reisi, İbrahim Kemal Oran : 
Avukat, belediye meclisi azası, İbra -
him Öğüt: C.H.P. !nkilap kamun aza
sı, İbrahim Köklü: Tüccar, İhsan Ez -
gü: Temyiz reisi, İsmail Gür~~: Avu
kat, İrfan Hazer: C.H.P. Keçıoren o -
cak başkanr, İbrahim Ercan: Tüccar. 

K 
Kazım Özalp: Balıkesir Mebusu, 

Kemal Gedeleç: Riyaseticümhur U -
mumi Katibi. Kazım Sevüktekin: Di -
yarbakır mebusu, Kemal Zaim: C. Mer
kez Bankası U. M., Kenan Uluergüven 
Emekli Tuğbay, Kemal Atakay: C.H. 
P. İstasyon kamun başkanı, Kutsi 
Süer: Umumi meclis azası, Ke::mal Ça
kın: C.H.P. Cebeci Kamunyönkurul 
azası. Kemal Sarıgöl: Bankacı C.H.P. 
İsmet Paşa Ocak başkanı, Kerim Ömer 
Çağlar: C.H.P. Kalaba ocak baş~~nı, 
Kamile Aygün: Doktor, Kemal Kok -
tan: C.H.P. Dumlupınar kamunyön 
kurul aazsı, 

L 
Lutfi Günay: Mühendis, C. H. P. İs-

tasyon ocak başkanr. 

M 
Makbule Mecdi, Müveddet Özalp, 

Müzeyyen Gedeleç, Mu.lılis .Erkmen : 
Ziraat Vekili Mümtaz Ökman: Anka
ra Mebusu c.' H. P. Genyönkurul aza. 
sı, Münir Akkaya: Giresun mebus.u, 
C.II.P. Genyönkurul azası, Muttalıp 
Öker: Malatya Mebusu, Melek Tekçe, 
Mczide Seyfi Düzgörcn, Muammer E
riş: Ankara mebusu, İş Bankası urnum 
müdürü, Makbule Naci Eldeniz: Bele
di ye meclisi azası, Mithat Dülgeroğlu: 
C.H.P. ocak azası, Muzaffer Gürcan : 
Eczacı, Bl. M. azası, Mustafa Cemal 
Germen: Belediye meclisi azası, Mec
di Sadrettin Sayman: Belediye Mec -
lisi azası, Muammer Köktürk: Hukuk 
mezunu, Mazlume Akman, Muammer 
Karademir: C.H.P. başkatip muavini, 
Mazhar Karaeğe: C.H.P. Vilayet ka -
tibi, Mustafa Kınıcı: Tüccar, Mithat 
Mengi: C.H.P. Dumlupınar kamun a -
zası, Mustafa Tayıpoğlu, Muhlis Ser
tel: Mühendis, Mehmet Ali Ergüt : 
Tüccar, Muharrem Eryönet: Esnaf ce
miyetleri muhasebecisi, Mustafa Hak
kı: Doktor, Müzeyyen Arman: C.H. P. 
Cebeci kamunyönkurul azası, Mehmet 
Celal Hamamcı: Tiiccar, Miikerrem 
Keğmen: Muallim. Meh~et Fevzi ~~
temer: Tüccar, Hilal Magazası s::ıhı~ı. 
Mehmet Zaim: Baytar, C.H.P. Etlık 
ocak başkanı, MazlUm Saltık:. C.H.P. 

Atıfbey Ocak başkam, 

N 
Naci Tınaz: Milli Müdafaa Vekili, 
Nahide Kaya, Nedime Nuri Conker, 
Nevzat Tandoğan: Ankara Valisi, 
Nafi Atuf Kansu: Erzurum Mebusu, 
C.H.P. 'Genyönkurul azası, Necip Ali 
Küçüka: Denizli Mebusu, Naşit Uluğ: 
Kütahya Mebusu, Növber Sevüktekin: 
Belediye mecliı>i azası, Nusret Metya: 
Merkez Bankası idare meclisi reisi, 
Nurullah Esat Sümer: Sümcrbank u -
mum müdürü, Nusret Meray: Ziraat 
Bankası umum müdürü, Naşit Toygar 
Belediye meclisi azası, Nusret Evcen: 
Belediye meclisi azası.Nadire Serattar, 
Nasuhi Baydar: C.H.P. İlyönkurul a
zası, Necip Nerdibenlioğlu, Naim Gü -
düllüoğlu, Nezahat Savran: C.H.P. 
Çankaya !lyönkurul azası, Nurettin 
Yatman: Eczacı, Nevzer Tür közü: Et
lik Kamunyönkurul azası, Nusret Na
mık Uzgören: Çankaya merkez kamun 
idare heyeti azası, Necla Kayaalp, Ne
zahat Rağıp, Nuri Sümer: C.H.P. Hi -
sar oca?;ı başkanı, Nevzat Sipahi: Mat
baacı, Nadiye Çubukçu. Namık Arı.bar
cı: Matbaacı, Nihat Athman : C. H. P. 
Eğlence ocak başkanı. 

o 
Osman Öntürk, : Belediye meclisi 

azası, Osman Saydam: Belediye mecli
si azası, Osman Tarhan: Fişek fahri -
kası koıvan memuru. 

R 
Dr. Refik Saydam: C.H.P. Umumi 

Reis Vekili, Başvekil, Reşide Bayar, 
Rana Tarhan: Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili, Recep Peker: Kütahya Mebu -
su, Refet Canıtez: Bursa Mebusu, 
Rahmi Apak: Tekirdağ Mebusu, C. H. 
P. Genyönkurul azası, Remzi Güres : 
Gaziantep mebusu, C.H.P. 'Genyönku -
rul azası, Rifat Börekçi: C. H. P. İl -
yönkurul azası, Rifat Bulgurlu: An -
kara mebusu, Reşat Mirnaroğlu: İzmir 
mebusu, Raife Koç, Rauf Baykan: C. 
H. P. Sakarya kamun başkanı, Rifat 
Çulha: Zahire borsası reisi, Recai Ca
ner: Tüccar, müteahhit. Raşid Börek
cci: Mühendis, müteahhit, Reşad Er -
bcğli: Belediye meclisi azası, Rcmiye 
Eti, Raşit Çalış: Belediye meclisi a · 
zası, Raşit Bilgin: Esnaf cemiyetleri 
U. katibi, Rahmi Göken: Milli iktisat 
ve tasarruf cemiyeti umumi katibi, İz
mir mebusu, Raif Ongur: C.H.P. Ana
fartalar nahiyesi azası, Refik lmre : 
Diş doktoru, Remzi Günan: İstasyon 
nahiye idare heyeti azası, Reşid Katip
oğlu: Umumi meclis azası, Remiz San
cak: Vilayet umumi meclis azası, Dr. 
Rağıp Tüzün: C.H.P. Yenişehir ocak 
başkanı, Rüstü Capçı: Doktor, Raşid 
Özesen: C.H.P. Dere ocak başkanı. 

s 
Saadet Renda, Samiye Börek~i, Saf

zah etmekte bilakis Sovyetler Birli - Antikomintern paktın mahiyeti ü -
ği içi·n bu d~vrenin muvaffakiyetle do zerinde duran B. Stalin demiştir ki: 
lu geçtiğini söylemektedir. . "- Ha~p, .arı:an ~ermez ~ir h_ak.~ka.~ 

929 da başhyan ekonomik buhran - tır. Harbı ~-ızl~yebılec~k, hıç hır ort~ 
dan yeni kurtulan kapitalist milletle - mevcut degıldır. Ne mıhverler ne mu 
rin, 937 nin ikinci altı aymda başlıyan selles~er, ne de antikomintern paktl_ar, 
yeni bir buhrandan müteessir oldukla. bu muddet zarfında Japonyanın Çın
rını ve 937 de 14 milyon olan eşsiz de muazzam arazi almasını, İtalyanın 
sayısınrn 18 milyona çıktığını söyli -ı Habeşistam zaptetmesini, Almanya -
yen B. Stalin, 929 ve 937 buhranları nrn Avustury~·~ı ve südet mı~takası
arasında bir bünye mukayesesi yap _ nı elde ~t~esını ve Alın:1nya ıle İtal
mış ve demiştir ki: yanın bırlıkte İspanyayı almaları 

"- Ekonomik bakımdan kuvetli keyfiyetini maskeliyemez. Ve bütün 
bulunan ve mütecaviz olmıyan memle- bunlar, g~y~imüteca;ıiz devletlerin 
ketler, buhran devresinden çrkmıya menfaatlerının a~eyhıne olarak !apıl
başlarken altın ve bittabi madde kay. n:ıştır. ~arp, d.~ıma ~arp ve muteca-
naklarmı harp humması içinde tüke - vızler daıma mut~cavız k~lır .. v • 

ten mütecaviz memleketler müthiş bir Yeni em~er~alıst harbın dıg:r b~r 
buhran devresine gireceklerdir.,, vasfı da, şımdıye kadar ~~umı bır 

B. Stalin; Almanya, !tal ya ve Ja _ harp bir dünya harbi halını almamış 
ponyanm altın ihtiyatmın yalnız ts _ olmasıdır. Mütecaviz devletler, her 
viçrenin ihtiyatından az olduğu-nu suretle, mütecaviz olmıyan devletle
söylemiş ve demiştir ki: rin ve en başta İngiltere, ı:r~nsa ve 

" - Sovyetlcr Birliği, dünyada buh Amerika Birleşik devletlerının men
ran mevcut olmıyan ve endüstrisi mü. faatlerini ihlal ederek harp yap_mak~a 
temadi surette terakki eden yegane İngiltere, Fransa, Amerika Bırleş~'.k 
memlekettir. Buna mukabil, Amerika devletleri ise geri çekilmekte ve ~u
Birleşik devletleri, İ:ıgiltere ve Fransa tecavizlere karşı fedakarlık üzerıne 

d d · ekonomik buhran şimdiden fedakarhk yapmaktadır. Bu suretle, 
a erın .. . 1 1 · 

b 1 inkişaf etmekte bulunmuş mutecavız olmıyan dev et erın men-
aş amış ve faatleri aleyhine, bu devletler tara -

tur." 
fından hiç bir mukavemet teşebbüsü 

V ç 1devlet anlaşması yapılmaksızın, hatta bu devletlerin 
Almanya, İtalya ve Japonya için bir bir nevi müsamahası ile, dünyanın ve 

endüstri gerileşmesinin mukadder. ~l- nüfuz mıntakalarmın açıktan açığa 
duğunu ifade eden B. Stalin, polıtık bir taksimine şahit oluyoruz. Bu, ina-
vazieyte geçmiş ve demiştir ki: nılmaz bir şeydir, fakat hakikattir.,, 

"Tecavüz fiillerini haklı göstermek 

N.A. KOÇUKA 

peryalist bir harp ise her halde husu
si bir ehemiyet arzetmektıedir. Buna 
binaen memleketimiz, bar:upn muhafa
zası politikasma inhiraf ebneden de
vam etmekle beraber, ord1.1muzun ve 
dona.nmamızm muharebe kudretini 
arttırmak için ehemiyetli bir surette 
çalışmıştır. 

Sovyetle rbir.liği aynı zaman.da 
beynelmilel vaziyetlerini takviye ıiç.i.n 
detedbirler almıştır. Milletler cemi-
yetinin zafına rağmen. mütearrızın 

maskesini ortaya çıkarmıya hizmet e
den bir tribün ve harbe karşı bir fren 
vazifesi görebileıPeğini göz ön.ünde 
tutarak, 1934 senelerine doğru bu ce
miyete girdik. Sovyetler Birliği bu ka 
dar gergin bir zamanda, milletler ce -
miyeti gibi zayıf bir beynelmilel te.
şekkülün de ihmal edilemiyeceşi ka.. 
naatindedir. 

1935 mayısında Fransa ile Sovyetler
Birliği arasında muhtemel herhangi 
bir tnarruza karşı karşılıklı yardmı 

paıktx aktedilmiştir. 
1936 da Mogolistan halk cüminıri· 

yeti ile bir karşılıklı yardım paktı 

aktettik. 
1937 ağustosunda, Sovyetle:r Birli

ği ile Çin cümhuriyeti arasm<la bir a
demi taarruz paktı imza edildi. 

İşte Sovyetler Birliği bu milşkü1 
beynelmilel şartlar içinde barışı müda
faa eden d11 politikasını eevk -vıe idare 
etmektedir. 

Sovyetler Birliği politikosınuı 
ana lıatlan için, Japonya, dokuz devlet muahede

sinin imzasından, kendisine haksız 
muamele edildiğini, Fransa ve İngil-

Bir dünya harbı korkusu 
Demokrat devletlerin geretk elrono- Bundan sonra B. Stal~.n. ~vyet po-

mik, gerek askerlik bakımından olan litikasrmaı ana vagıfları uzerınde dUl'-
tere muazzam rnU•teri>leli.c\ere --ı;.ı.. 

iked Çin hesabına kendi arazisinin~ ge
nişletilmesine müsaade olunmadıgını 
ileri sürmektedir. 

İtalya, birinci emperyalist ha~ten 
sonra ganimet ve Fransanrn nufuz 
mıntakalarından bir taviz araması icap 
ettiğini hatırlamıştır. 

Birinci emperyalist harptan ve 
Versay muahedesinden vahım surette 
zarar gören Almanya, Japonya ve 1 -
talyaya Utihaık eylemiş ve Avrupada 
arazisinin genişletilmesini ve galipler 
tarafından elinde·n alınan müstemlekt
lerinin iadesini talep eylemiştir. 

t) ç mütecaviz devletlerin bloku 
işte bu suretle teşekkül etmiş v_e ~~ 
yolu ile dünyanın yeni bir taksımı 
selesi de bu suret! nırnameye alrnmış-

tı~,abeş, Avusturya ilhaklarından, İs
panya hadiselerinden, südet ~ıntaka
S'nın Almanya ile birleşmesınden ve 
bu hadiselerin mahiyetinden. b:ınse
den B. Stalin, şunları söylemı~tır: 

.. _Üç mütecaviz devlet ve uç dev-

Ynunaı<.aııa gu1.urmez tm11Unluı.tıerın'C' ""'"Y ·- .__ r-c ... ıt-•..-- ~ ... ., .. _ -~- ... --. 
rağmen, faşist devletleri serbest bı: tır: 
rakmalarının sebebinin bir dünya 1 - Bar11m ve bütün memleketler· 
harbine meydan verilmesi korkusu ol le dış münasebetlerimizin takviyesine 
duğunu kaydeden B. Stalin, karışmaz taraftarız. Bu memleketler biziı:nle 
lık poLitikasını demokratların bir zaf aynı mi.iınasebetleri mu.ha.faza ettikleııi 
eseri olarak tavsif etmiş, demokrat ve sovyet hudutlarının bütünlüğüne 
matbuattaki neşriyatın, hatta Alman- zarar vermiye çalışmadıkları müddet
ya'yı Sovyet Rusya üzerine taarruza çe bu hattı hareketimize devam edece
sevkedecek mahiyette olduğunu söy- ğiz. 

lemiş ve bu mevzu üzerinde demi,tir 2 - Sovyetler birliği müşterek hu-
ki : dudu olan bütün komşu memleketler-

"- Fransız ve ingiliz ve amerikan le sı:kı sulh münasebetlerine tarafta
matbuatının Sovyet Ukranyası hah- rız. Ve gene bu memleketler bizimle 
sinde yaptıkları gürültü, karaktersiz- aynı münasebetleri idame ettikleri ve 
liktir. Bu matbuat mümessilleri, al - sovyet hudutlarının bütünlüğüne za
manların Sovyet Ukranyasına karşr rar venniye çalışmadııkları müddetçe 
yürüdüğünü, bugün takriben yedi bu hattı hareketimizde devam edece -

ğiz. 
3 -Taarruza uğrıyarak yurtlarmm 

istiklali için mücadeel eden milletlere 
muzaharet taraftarıyız. 

fet Arıkan: Er:.:incan Mt:busu, :::)eyfi . .. .. 
Oran: Divanı Muhasebat reisi, SeJa.11 sör, Şefik Kavur: Et.ıbankta, _ Şukru 
Cimcoz: İstanbul Mebusu, C.ll.P. Gen-T Özuran: Tüccar, Şerıf Uzunoglu: Ec
yönkurul azası, Seliih Yarğı: Kocaeli I zacı, Şükrü Yusu.~ Sarıhaş: Doktor, 
ı~Iebusu, Sadi Batu: C.H.P. Çankaya Şakir Hazım Ergokmen. 

yüz bin nüfasu bulunan ve bunlar ta
rafından Karpat Ukranyası tesmiye 
edilen yere girmiş olduğunu, en geç 
bu senenin ilkbaharında otuz milyon
dan fazla nüfuslu Sovyet Ukranyası
nı, Karpat Ukranyası tesmiye ettikle
ri bu yere ilhak edeceklerini s.esleri 
kısılmc·ya kadar bağıra bağıra söyle
diler. Bu şüpheli gürültünUn hedefi, 
herhalde Sovyetler Birliğini Alman -
yaya karşı hiddetlendirmek, havayı 

zehirlemek ve gözükür sebep olma -
dan Almanya ile bir anlaşmazlık çı
karmak idi. Filhakika Almanya'da, 
fili yani Sovyet Ukranyasım sine
ğe yani bunların Karpat Ukranyası 
dedikleri yere birleştirmeyi tahayyül 
eden delilerin mevcudiyeti pek muh
temeldir. Eğer orada hakikaten bu 
gibi muvazenesizlikler varsa, şurasın
dan emin olmalıdırlar ki bizim mem
leketimizde de bu deliler için liizu_ 
mu kadar deli gömleği bulunur. 

4 - Mütearrızların tehditlerinden 
korkmuyoruz ve sovyet hudutlarını 
ihlal etmek i&tiyen harp amillerinin 
her darbesine muzaaf darbe ile muka
beleye amade bulunuyoruz. 

İşte Sovyetler Birliğinin dış poli
tikası budur. 

Sovyetler Birliği, dış politikasında 
aşağıdaki esaslara dayanmaktadır: 

1 - Kendis.inin gittikçe büyüyen 
ekonomik, politik ve kültürel kuveti-

ilçeyönkurul başkanı, Semiha sarak - T 
man, Seniye Rı:.ı:a Gürcan, Seniye Ka - Türkan Berker: C.H.P. Demirtepe 
vur: Muallim, Sabit Sağıroğlu: Zira- ocak azası, Tahsin Kayaalp: Belediye 
at Bankası idare meclisı azası, Salih reis muavini, Tahsin Başar: Yüniş mu 
Vahit Eroğlu: Belediyeler bankası ida amelat şefi, Talat Vasfı Öz: Doktor, 
re meclisi reisi, Safa Apaydın: Sümer- Tevfik Bağlum: Dumlupınar kamun 
bank idare meclisi reisi, Servet Onur, azası Tevfiık Yapıcı: Tüccar. 
Suad Tambi: Eczacı, Sabri Çelikkol : ' O 
C.H.P. Merkez kaza idare heyeti aza- ünzüle Kayaalp. 
sı, Sait Tartan: Avukat, Selahattin V 
Kahyaoğlu: Misakımilli nahiyesi ida
re heyeti azası, Selalıattin Anadolu 
C.H.P. İstasyon ocak idare heyeti aza -
sr Selahattin Üner: Vali muavini. Sü 
r~yya Ülgür: Belediye __ meclisi azası, 
Servet Kamil Tokgoz: Hıfsısıha 
enstitütü müdürü, Selahi Durusoy: 
Doktor, Seyit Sami Bağlu?'1: C. H. P: 
Sakarya kamunyönkurul azası, Samı 
T . C H p Dı"kmen ocak ba~anı, asman ... · 
SaÜh Bulgurlu: Tüccar, Sadullah : 
Manifaturacı, Sami Ulus: Doktor. 

ş 
Şükrü Saraçoğlu: Hariciye Vekili, 

Şükrü Kaya: Muğla mebusu, Şükrü Ali 
Öğel: İstanbul mebusu, C.H.P. Gen
yönkurul azası, Şakir Kınacı: Ankara 
Mebusu, Şükrü Asal: C.H.P. Muame -
lat şefi, Şerafettin Karaca: P.T.T. U
mum Müdürü, Şükrü Koçak: Erzurum 
mebusu, Şuayıp Barın: Dr. Kızılay 
merkez heyeti azası, Şefik Başman : 
Merkez Bankası idare meclisi azası, 
Şevket Mehmet Ali Bi.l,:gi§iru. Pıo.fe -

Vehbi Demirel: Dahiliye V. Müs -
teşarı, Veysel Genya: Büyük Millet 
Meclisi genel sekreteri, Vedit Uzgö
ren: Kütahya Mebusu, Veli Necdet 
Sünkitay: C.H.P. Ilyönkurul azası, 
Dr. Vehbi Demir: C.H.P. tlyönkurul 
azası, Veli Ulusu: Belediye Meclisi 
azası, Vehbi Koç: Ticaret odası reisi, 
Vefik Pulat: Dolctor, göz hastalıkla
rı mütehassısı. 

y 
Yakup Çeke: lmalatz harbiye ma -

rangoz fabrikası müdürü, Yahya Ga
lip Kargı: Ankara Mebusu, Yusuf 
Hikmet Oktar: Belediye M. azası. 

z 
Zekiye Ziya Arıkan, Ziya Lı Gevher 

Etili: Çanakkale Mebusu, Ziya Sıdal: 
Umumi meclis azası, Ziya Arkant: C. 
H.P. Başsekreteri, Zehra: Muallim, 
Zekiye Haydar, Zekai A taısavun: C. 
H.P. nahiye ocak azası meclis mat -
basında, Zeki Bilsev: C.H.P. Cebeci 
kamun azası. 

Fakat, delileri bir tarafa bırakıp ta 
normal insanlara hitap edilirse, Sov
yet Ukranyasının Karpat Ukranyası 
tesmiye edilen yer ile birleştirilme -
sinden ciddi surette bahsetmek, sarih 
surette gülünç ve manasız olmaz mı? 

ne, 
2 - Sovyet cemiyetimizin manevi ve 

siyasi birliğine, 
3 - Memleketimi.?Ji teşkil eden mil-

letlerin dostluğuna, 
4 - Ordusuna ve donanmasına, 
5 - Barış politikasına, 
6 - Barışın muhafazasında hayan 

menfaati olan bütün memleketler işçi
lerinin manevi muzabaretine, 

7 - Herhangi sebeple olursa olsun, 
barrşın bozulmasında menfaati olmı
van memleketlerin kiyasetine, 
· Partinin dış politika bakımından 

Karı*nwzlık telılikeli vazifeleri şunlardır: 
bir yoldur 1 - Barış politikasına ve bütün 

Karışmazlık politikası taraftarları- memleketlerle iş müna:.ebetlerinin 
ının başladığı büyük ve tehlikeli bir takviyesi politikasına devam etmek, 
oyun olarak vasıflandıran ve kendileri 2 - İhtiyatlı olmak ve memleketi
için ciddi bir akametle nihayete ere- mizi harp amillerinin tahrikine kapıla 
ceği.nıi. söyliyen B. Stalin, bu zihniyet rak ihtilaflara süruklememek, 
karşısında sovyetlerin her ihtimali 3 - Ordu ve donan.ımamızın muha
hesapladıklarmıı söyliyerek demiktir rebe kudretini her vasıtaya müracaat 
ki: edere karttırmak, 

Sovyetler Birliğinin bu teh.Dikeli 4 - Mlilletler aTasında barışı ve 
hadiselere bitaraf kalmamaaı pek ta- .ıostıuğunu muhafazada menfaati olan 
bi1dir. Dünyanın uzak birk~ nokta- bütün memleketler işçileriyle beynel
sında mütearrızlar tarafından başlana- milel dostluk bağlarım ta.rsin eyle
cak bir harbin, sirayet sahası da:r da mek.,. 
olas, sulhçu memleketler için biT teh- B. Stalin bundan sonra sovyetlerin 
like te~ktil edeceği şüphesizdirı Asya' iç politikasından bahsetmiş ve bu poli 
da, Afrika'da ve Avrupa'da 500 mil- tikanın day.lnd.ğı uımeıı..i i9lılı et
~ fazla ıi:nsanx dairesine alan em ıni.tj4ıir. 



H i K A y E 
Maskeli balonun felsefesi 

l' azan : Peter Pee 
Bu defa da, bir maskeli baloya git

tniş olan yaşlıca bir adamdan bahset
tnek istiyorum. Umarım ki, hepiniz 
huna muvafakat edersiniz. Kaç yaşın
da mı? Eh, şöyle, kırkı aşmış bir zat. 
40 lık bir kadın için "tam çağında", 
daha gençleri için ise, "yarı ihtiyar" 
sayılan bir erkek. Bütün gün masası 
başından ayrılmryan, eve gelince, he
men hemen her akşam başmr dosya
lardan kaldrrmıyan, yalnız perşembe 
günleri bazı arkadaşlariyle gezip do
laşan çalrşkan ve ciddi bir adam. O
nun, kendisinden on dört yaş küçük 
'bir kadınla, nikah yüzüğü ve evlen
me dairesi delaletiyle bütün ömrünce 
bağlanmış olması gibi, hem iyi hem 
de mahzurlu bir tarafı da var. 

Çeviren : Hikmet Tuna 

Şimdi: akşam olunca, bu zat, yeni 1 ·yor. Fakat, ister kendi karıs.r .0 .sun, bir kürk yakalı nefis bir manto içinde k d 
·isterse olmasın, onun için ı ısı e 

karısının adeta kaybolduğunu görü-
yor. Kadın, şapkasız; kürk yaka al- bir. kl" k 

- Bütün gece burada _Pi.ne .. ıyec_e 
tından ve mantonun ayrılan önünden -1 d 

deg-ilsin ya; insan kendını. eg en ır-birçok renkler pırıldıyor. Bayan ko- 1 
1 1 1 .. k .. 1 h meli, vaktini hoş geçirme 1• 

casını aeacee opere, gece er a- _
1 

·ıd· - · ·bilmiyorum 
" d d'k k 1 · - Nasıl eg enı ıgını yır olsun e ı ten sonra, mas e ı . ·ık defa bir maskeli 

bal . . . d' - . b'l dol kı. hayatımda 1 o ıçın getir ıgı ı etten ayı ona ' ld' 
teşekkür ediyor ve odadan dışarı frr- baloya ge ırn. l 1, İlk defa mı, 
1 O b h k . · k b' 1 _ Ne? Nasr, nası . · 
ryor. nun u are etı, tıp ı ır yr 1 · bu kadar çok mas-

evelki gibi; hayır, iki, üç yıl evelki ·Bu yaşa ge mış ve ha? 
• . . . •keli balo kaçrrmı!jsınız 
veOhatta hher yılkı gıbkı obl.~y~~· 'b' - Buna kaçırış denebilir mi? Mas-

nun ayattan pe uyui" nası 1 
• ı daki ibenin nerede oldu-

] d _ . . b b h 1 h kelı ba o caz 
o ma ıgı ıçın, ayanın u a ve a- _ h tl d"şünüyorum. 

k . . h .. 1. z k gunu ayre e u re etını oş gorme ı. aten, ocası l ~ . . . 
da onun bu tavır ve hareketinde bir - Daha nasıl olsun; eglenılıyor ış-
değişiklik yapmak niyetinde değil. te. . 

Bay. her vakitki gibi, masasının ba- - Eğlenmek ~unun neresınde? .B~ 
şma geçiyor, bir dosya açıp tetkik et- rada oturmuş, bır yudum şarap ıçı
meğe koyuluyor. Kendini işine o ka- yor, dereden tepeden konuşuyor,_ k~
dar veriyor ki, hiç farkına varmadan, dınların, başka zamanlar .as.la gıyıp 
her akşam olduğu gibi, gece yarısı o- kuşanmadıkları tuvaletler ıçın~.e zıp-
1 uyor; (perşembe müstesna), sessizce layrp oynadıklarını, kaskatı gomlck
yatağına giriyor ve deliksiz bir uyku ler içinden c.a~larr çıkan erke~Ier~e 
ile sabah·n yedisini buluyor. dans ettikle~ını'. ve b~ erk~klerın hıç 

Bu hikayede "bir hadisenin ecre- görmediklerı, bılmedıklerı kadı~Jarı 
yan etmesi" icabettiğinden, bayımızı kolları arasına aldıklannı seyredıyor. 
gece yarısına kadar dosyalarla meş- Bunun adı eğlenmek mi? 
gut etmek istemiyorum; saat ona doğ - Belki senin başka sahalarda 
ru, sırf bir istisna olmak üzere ona tecrüben var da, onun için, her hangi 
biraz temiz hava alınağa müsaade ede. bir şeyin arkasında g.izli olanı mey
ceğim. Onun için, dosyayı kapıyor, dana çıkarmağa çahşıyorsun. Kadın 
eliyle anlını tutuyor, başını sallıyor, maskeli, kostümlü olmaktan hoşlanır 
kendisinde bir şeyler hissediyor ama, ve bazı şaylere ancak burada imkan ... 
ııe olduğunu anlıyamıyor, şapka ve - Peki ama, faraza karım kanarya 
'Paltosunu alarak sokağa çıkıyor. Ba- sarısı bir şapka satın alıp bununla so
ynnı:z işini nasıl olsa bir yana bırak- kaklarda dolaşınca, k-0stümlü sayıl
-tığından, onu "gazino" ya götürmek ınaz IDI? Yahud, kıpkırmızı plaj pi-

• •benim için artık gUç bir i11 değildir; jamaiyJe, ınavl f•karpinleriyle, lame 

yeter ki., sizler buna razi olunuz. Ra- tuvaletiyle bu murad~na ~nniy<ır mu? 
·zi mısınız? Öyle ise, peki 1 Yoksa, çok daha cazıbelı olan podra 
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NOBETÇlECZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar3amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sabat ve Yenişehir (,.) 
: İstanbul eczanesi 

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

talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyele[' hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihban: (1521). -Telefon mü['acaat
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elelııtrik ve Havagazı a -
rıza memurluğu (1846). - Mesajerı 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincirlicami civan: (2645 • 
1050 - 1196). - Samanpazarı civan: (2806 
- 3259). • Yenişehir. Havuzbaşı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaşı Güven tak • 
si: (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 
Uluı; M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçıören'den Ulus M. aa 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikala['a 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehi[''den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarın'dan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus Meydaniyle lııtasyon arasında her 

beıı dakikada bir sefer olup tren zaman • 
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 e ve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. * Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 de
ki son seferlede bunların Ulus meydanı
na dönüşleri sinemaların dağıhıı saatine 
tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat ( 18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihe · 

tine mektup kabul eder. 
Tren saat.eri 

Hayda['paşaya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Pcr -

Samsun hattı 

D!yaL"bakır hattı: 
]:ongu dak battı : 

şembe. Cumartesi. 
Her gün 9.35 (Kayse -
ri, Sivu, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 
Toros sürat.) 
Her gUn 9,35 
Her gün 15.00 

, , •• 1 ••••••••• • ••••••••••••• 

Gazinonun kapısr önüne gelip du- ile ruj maskesinin yerini tutmuyor • 

oran bay, dalıp düşünmeğe başlıyor. mu? 1 
23 - NlSAN - ÇOCUK BAY -
RAMl ve onu takip eden çocuk 
haftası yurdun en büyük ve en 
ileri davası olan çocuk mesele
lerini önümüze koymaktadır. Otomobiller geçip gidiyor, maskeli- - Sen yanlış bir yoldan giderek 

ler, kostümlüler, fraklı, smokinli er- işi tahlil ediyorsun. Karının gardrop 
·kekler, otomobillerden iniyor ve mü- daki kostümleriyte karnaval kostüm- ........................................................ . 
1:ecessis şaşkınlıklar arasma karışıyor leri arasında dağlar kadar fark var. 
lar. Çok ge!:meden bizim bayımız da, Çehreyi kökünden değiştiren maske, 
kendisinin salak bir şaşkın olduğu- kağıt ve kartonu sayesinde hüviyeti 
nun farkına varıyor ve iki hal çaresi- yok etmek, kadın is-in çok cazibelidir. 
ni aklından geçiriyor: ya temiz hava - Tatlı tatlı konuşmasını bilmi
almağa devam etmeli veya içeri gir- yorsam, beni affet ama, bu sahte mas
meli. keyi yüzünden atacak olursan, şimdi-
Bayın içeri girdiğine hiç kimse kinden çok daha sevimli olacaksın; 

şaşmıyacaktır. O, tıpkı bir uyurgezen hele böyle, gelene gidene, dansları 
gibi, bir bilet alıyor, lizerinde gece el reddederek, yaşlr bir adamla hasbihal 
bisesi olmadığını unutarak, salona edince, daha ziyade sempatik olacak
·giriyor, halinden memnun, fakat, ya- sın. 

bancrlrk hissettiği bir masaya oturu- Ka9ın kıs krs gülüyor. O kadar gü-
yor. ızel konuşuyor ki 1 

Acemilerin bir talih melaikeleri - Ya gözlerim şaşı, yanağunda 

vardır. Bizim bayımız da bunlardan- koskocaman bir et beni varsa 1 
dır. Hiç şüphesiz ki, o, gece yansın· Bay duraklıyor. Hakkı da yok de
dan soura saat bire kadar masasının •ğil. Çünkü maskeyi taşıdığı müddet
başında rahat rahat oturabilir ve bu ıçe, il Uem, onun altında, şen, şatır 
vaziyet karşısında kendini fevkalade ıımilıkemmel bir genç kız olduğunu sa
bahtiyar sayardı. Fakat onun bu hali ınryor. Gülümsüyor; çok canlı gözleri 
mantıka aykırı geldiği gibi, talih me- ıvar. Ondan bahsetmemek daha hayrr
laikesine de iş kalmazdı. Bundan do- h olacak. 
fayı, onun biraz rahatmı kaçıralım ve - Karınla, artık niçin alakadar ot
onun ba~ından küçük, hem de küçü- muyorsun, kuzum, söyler mi,. in? Ka
cük bir macera geçirelim. drnlar nebat gibidirler; taravetlerini, 

Yaşlıca bay, yarım şişe şarap nmı.ar- ıeliriliklerini muhafaza edebilmeleri 
lıyalı çok geçmeden, karşısına maske- •için, bakılmaları lazrmdrr. 
li bir kadın gelip oturuyor. Bayanın - Yavrum, bu, senin söylediğin 
kostümü, tamamiyle bir fantezi; ken- ışey, nazik bir mevzudur. Benim işim 
-dine bir de "ilkbahar tuvaleti" adını ıbaşımdan aşmıştır; kendisiyle, hatta 
vermiş. Peşkirler, tuvalet sabunlariy- haddinden fazla meşgul olunca bile, 
le süslenip donanmış bir kostüm; ba- ıbunu takdir etmiyor. 
şında da çelik talaşlarmdan yapılmış - Buna emin misin? 
bir perüka var; hasılı, hakikaten çok - Tabii eminim. Arada bir, tiyat-
gülünç bir manzara. coya birlikte gittiğimiz zaman, yal-

Peki, nasıl tanışıp konuşuyorlar, ımz başına gittiği zamankinden, ya
diyeceksiniz, değil mi? Maskeli balo- ıhud evde hoş bir akşam geçirdiğimiz 
da bundan basit bir şey yoktur. Bay •günlerdekinden daha ziyade neşelen
dans ediyor mu? Hayır mı? Sahih miyor. 
mi? Ne kadar yazık. Mamafih, ken- - Masa başına geçip, ağzından tek 
disi, denildiği kadar yaşlı da değil. ıbir kelime çıkmayınca, bunun hoş o-
Bayan acaba bir kadeh şarap beraber ılan tarafı nerede? 
içer mi? Kabul buyruluyor mu? Efen - Bunu nereden biliyorsun? 
dim? Mükemmel. Kaşla göz arasmda - Tasavvuru güç bir şey değil ki? 1 
kadeh dolup, bekliyor. Ondan sonra, Bayımız, yavaş yavaş sinirlenmeğe 

- Evli misin ki, böyle yapyalnız o- ıbaşlryor. Kadının evdeki vaziyeti tas
turuyor ve arpacık kumrusu gibi dü- ıvir edişinde büyük bir isabet var; ya
şünüyorsun? ıni, karısı da ona daima aynı şeyleri 

- Evet, karım da burada. Fakat na- ıtekrarlamıştrr. Belki de, karşısındaki 
sıl bir kostüm giydiğini bilmiyorum.. •kadın karısıdır; ihtimal ki değildir 

Nerede olduğundan da haberim yok. ıama, allah bilir, erkek kadmı di.kkat
Belki de sen benim karımsın, kimbi- •le tetkik ediyor. Yüz maskeli; saçlar, 
lir. çelik perükanın altında gizli; eller, 

Hakikaten o anda, l:lu kadının ken- ıhavludan yapılmış eldivenler içinde. 
di karısı olması ihtimalini düşünü· _§_imdi, bu vaziyette siz ne dersiniz? 

>' 

~ 

Ankara Borsası 
13 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

' Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.40 126.40 
Paris 3.3525 3.3525 
Milano 6.65 (i.65 
Cenevre 28.7475 28.7475 
Amsterdam 67.1425 67.1425 
Berlin 50.7175 50.7175 
B['üksel 21.2675 21.7675 
Ati na 1.0825 1.0825 

~fya 1.56 1.56 
ag 4.3325 4.3325 

Madrid 5.93 5.93 
Varşova 23.845 23.845 
Budapeşte 24.9675 24.9675 
Bükreş 0.9050 0.9050 
Belgrad 2.83 2.83 
Yokohama 34.62 34.62. 

Stokholm 30.5325 30.5325 
Moskova 23.8525 23.8525 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani ~ 19.975 19.975 

Yurtta 35 MiL YON TÜRK ne 
büyük kuvetli ve saadet kay -
nağıdır. Çocuk Esirgeme Ku -
rumu teşkilatım yardımınızla 
kuvetlendirmek bu saadeti bize 

bir batında temin etmeğe 
kafid:r. 

•Kadın, bizim bayın karısı mıdır, de

ğil midir? Ben şahsen bu kadın onun 
karısı olına.dığı kanaatindeyim. Çün

ıkii, bu kadrn, şayed onun kartBı ol
muş olsaydı; biliyor musunuz ne ola. 
caktı? 

Evela, büyük bir terbiye ve edep 
ıdai.resinde, ona kısa bir konferans ve-
•rerek, bazı erkeklerin karılarını ih
mal ettiklerini anlatacak ve ondan 
sonra maskesini çtkarmadan ortadan 
sıvışacaktı. 

SLOVAKYA VAZİYETİ ÇOK VAHİM 
~ 

Slovak sınırında Alman 
kıtaları hareket yapıyor 
Bralislava'da kanh ~arpıımalar oldu 

(Başı 1 inci sayfada) 

Alman himayesinde müstakil 
Slovakya 

Budapeşte, 13 a.a. - Çeko-Slovak
yada:ki macarların Prag mümessili o
lan kont Esterhazi Slovakya Başveki
li Sidor ile görüştükten sonra ansı
zın Prag'dan BudapC'§teye hareket et
miştir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 

Macaristana ilhak olunan mmtakanm 
mümessili ve eski Çekoslovakya'daki 
macar lideri Szullo da Bratislava'ya 
gitmiştir. 

Nihayet, hastanede tedavi altında 

bulunan macar hariciye nazın Kont 
Caki de bugün hastaneden çıkmış Y.C 

hariciye nezaretine gelerek vazifesi 
başına geçmiştir. 

Budapeşte'nin bazı siyasi mahafi -
tinde beyan olunduğuna göre, Slovak 
yanın alman himayesinde müstakil 
bir devlet olarak ilanı bir saat mese
lesidir. 

Karpat UJ~ranymunın ·uaziyeti 
Aynı mahafilde, Karpat Ukranyası 

meselesinin de Almanya - Polonya -
Macaristan arasında halledileceği ila
ve olunmaktadır. 

Polonya hariciye nazırı Bek, orta 
elçisi Iloryi kabul ederek kendisiyle 
çok uzun bir mülakatta bulunmu,Ştur. 

Slovakya'dan gelen haberlere göre, 
mütemadiyen Karpat Ukranyasına 

çek kıtaatı sevkolunmaktadır. 
Bratislava'dan buraya gelen haber

lere göre, eski Çeko-Slovakya Başve
kili Hodza tekrar Çek-Slovakya'ya 
dönmüştür. 

K1smi .lfeferberlik mi? 
Viyana, 13 a.a. - lglauda çeklerin 

bugün öğleden sonra kısmi seferber
liğe tevessül ettikleri müşahede edil
miştir. lglau'a iki batarya hava mü -
dafaa topu yerleştirilmiştir. Civar te
peler topçu ve kuvetli piyaıde müfre
zeleri tarafından işgal edilmiye baş
lanmıştır. 

tglau'dan gelen haberlere göre, çek 
jandarmalarının taarruzları karşısın

da onu ağır olmak üzere 50 alman ya
ralanmıştır. 

Görlng anaunn A l naanya,ya 
döndü 

Roma, 13 a.a. - Mareşal Göring ile 
zevcesi bugün saat 15.45 te hususi 
trenleriyle ansızın ltalya'yı terkede -
rek Almanya'ya dönmüşlerdir. 

Giornalc d'ltalia Slovakyadaki va
ziyetin mütemadiyen vahimleştiğini 
ve Çeko-Slovakya'nın 1938 eylülün -

Hadisekr, çarpışmalar, 
bombalar 

Olmutz, 13 a.a. - (D.N.B.) Dün ak
şam. Masarik meydanında 1ıekler bir 
genç alman grupuna tecavüz ederek 
dövmüşlerdir. 

Çek polisi işe karışını~ ve tıpkı Beneş 
rejim.inde olduğu gibi taarruza uğrı
yanları tevkif etmiştir. 

Prostnitz'de komünistler Almanya 
ve onun rüesası aleyhinde ağır ittiham 
ları havi beyannameler dağıtmışlar ve 
halkr eılmanlar aleyhine tahrik etmiş -
lerdir. 

Bratislavada meçhul kimseler al
manlarm yaptıkları büyük tezahür es 
nasında bir bomba atmışlardır. Bu nü
mayiş .. iştirak eden aimanlaroan bir 
kısmı Cümhurivet meydanından geçer
ken de gene bir bomba patlamıştır. 

Tirnau istasyonu civarındaki fabri
kada da bir bomba patlamış ve mühiim 
hasar yapmıştır. 

Bittabi bütün suykastlerin failleri 
ni karışıklıklar çıkarmak istiyen çek
ler arasında aramak lazımdır. Son ha
diseler dolayrsiyle halk arasında gale 
yan gittikçe artmaktadır. 

I ndirtilen alman bayrakları 
İglau, 13 a.a. - Kahramanlar günü 

nü kutlamak için burada alınanlar dün 
gamah haç taşıyan bayraklar çektiğin 
den çek polisi ev ev dolaşarak bu al -
ınanlarr mezkur bayrağı indirip çekos 
lovak bayrağrnr çekmiye mecbur et -
miştir. Sokaklarda kollarında ga.."llalı 
işaret taşıyanlar çek1er tarafından dö 
vülmüştür. Alman jimnastik evinin 
bütün camları krnlmıştır. İglau alman 
larmın şefi, Slacek ile diğer iki alman 
Çek - Slovak bayrağı çekmek isteme -
dikleri için tevkif olunmuşlardır. 

Serbest bırakılan mii/ritkr 
BratisLava, 13 aa. - Tisso hüküme

tinde propaganda nazırı olan ve geçen 
gföı çekler tarafından tevkif edilen 
Maeh serbest bırakılarak bugün bura. 
ya gelmiştir. Fakat onunla beraber 
tevıkif edilen profesör Tuka henüz 
tahliye edilmemiştir. 

Haber alındığına göre, yeni Slo -
valı:ya baJVekOi SidOr bu .-balı gerek 
Mach'ı gerek Çern.ak'ı ıkabul ederek 
bunlarla görüşmüştür. Çcrnak, Tisso 
hükümetinde maarif nazın bulunu -
yordu. Bu müzakerelerde Sidor müs -
bet biç bir netice elde edememiştir. 
Çunkü muhataplan çeklerle hiç bir 
mutavassıt sureti hal kabul edemiye -
ceklerini bildirmişlerdir. 

ve Çek - Slovakya'nın 1938 eylülün- Slovak kabinesi toplandı 
deki buhrana benzer bir buhran ge-

Bratislava, 13 a.a. - Slovak hükü • çirmekte olduğunu yazıyor. 
metinin dün akşam vaziyeti tetkik et-

Prtıg kabinesi dllimi mek üzere toplanmış ve icap eden bü-
içtima lıalinde tün kararlan vermiş olduğu bildiril -

Prag, 13 a.a. - (D.N.B.) Nazırlar mektedir . 
meclisi daimi içtima halindedir. Bu cümleden olarak hükümetçe a -

Haber alındığına göre, nazırlar ara- lman askeri tedbirleri kaldırmış ve sL 
smda derin ihtilaflar başgöstermiştir. vil çek memurlariyle jandarmalara ea
Hariciye nazırı Şvalkovski kabine lahiyetlerini iade etmiştir. 
toplantısında çeklerin Slovakya ve Çek jandarmaları 24 saat içinde 
Ukranyaıdaki hareketlerini şiddetle memleketi terkedeceklerdir. Başvekil 
protesto etmiş, ötedenberi Almanya Moravya ve Bohemya'ya sevkedilen 
ile kayıtsız ve şartsız olarak işbirliği mahpuslarla tevkif edilen Papas, me. 
siyaseti istediğini hatırlatmış ve Slo- bus ve Hlbka muhafızları şeflerinin 
vakya hadiselerinden bu hadiselerin serbest bıraktlmasrnr emretmitşir. 
vukuundan sonra haberdar edildiğini Başvekil, demiştir ki: "Hlinka muha
beyan ederek arkadaşlarını tahtiye ey fızları hükfunete yardrm etmek üzere 
lemiştir. ihdas edilmişlerdir. Vazifeleri itaat 

Çeko- Slovakya Cümhurreisi akşam etmektir." 
üzeri hariciye nazırını kabul etmiş -
tir. Bratislaua' da va=iyeı 

Emin menbalardan alman haberle- Hükümet, devamlı surette toplantı. 
re göre çek makamatr Brunoda eski lar yapmakta ve vaziyetin inkişafını 
komünist teşkilatı mensuplarına as - dikkatle takip etmektedir. 
keri tüfekler dağıtmrya başlamıştır. Şehir, tamamiyle sükihıet içinde ve 
Almanlar tarafından ikamet edilmek caddeler ıssızdır, çünkü halkın hususi 
te olan diğer şehirlerde de aynr su - bir sebep olmadan evlerinden çıkınala. 
retle hareket edildiği anlaşılıyor. Ye- rı yasak edilmiştir. Tramvaylar ve o
-:ıi hadiseler alman mıntakalarında tohüsler, boş olarak sefer yapmakta -
girişilmek istenen çek tethiş hareke- dırlar. 
tinin bir başlangıcı sayılabilir. BIP'V,IW l 

~., ..... nnanıe er 
Alma~ gazetelerinin hücumları Bratislava. 13 a.a. - Bu akşam hal

Berlın, 13 a a. - Çekoslovakya hak ıka beyannameler dağıtılmıştır Bu be
kında matbuattaki lisan gittikçe daha yannamelerde deniliyor ki: , · 
şiil ı,.:ıi. h ;r ""kil ;t}maktadır.. . "Prag'a para ile hizmet eden hainle 

Fblkışer Beobahter gaze.tesı, ~u hu- re artık slovakya milleti itimat etıni-
sustakı )'dZISJna "::,Jovaı.:ya da ~l:K lt.l" yor. Çek tcthi~ileri sı ak ' ·1 
ıh' .,, "tah ikl t or" "almana- :ı-~ ov yanın mı 
ışı • r er ar ry .b'. ba lıkl li tezahürlerini bastırıyorlar. Bir slo-

leyhtarr taşkınlıklar,, gı 1 ş ar vak devleti olmak Sl k ' 
sızın ov aya nrn 

Niyork 
Türk 

Sergisinde 
Paviyonu 

((Ba§l 1 inci sayfada) 

.. _ Şimdiye kadar yapılmış olan 
cihan sergilerinin Amerika mikyasın
da en eıhemiyetlisi ve en büyüğü olan 
1939 Nevyork dünya sergisinde Tür
kiyeyi temsil etmek şerefine layik bir 
eser yaratmak. vazifesi bana bu sene
nin ikincikanunu ba§tnda verildi. 
Serginin otuz nisanda açdacağrna gö
re bütün hazırlıklar aşağı yukarı dört 
ay zarfında ikmal edilecekti diyebi
lirim. Çok büyük ve çok yorucu me
sai istiyen bu hazırlığın bu kadar kı
sa bir zamanda başarılması muvaffa
kiyeti bu işte vazife alan arkadaşla
rımla türk sanatkarlarına bilhassa 
muhterem Başvekilimiz doktor Refik 
Saydam'la tktısat Vekili B. Hüsnü 
Çakrr'm yüksek himaye ve müzahe -
retlerine borçlu olduğum şükranlarr 
tebarüz ettirmek için söylüyorum. 
Nevyork'ta muvaffak olmak için alın 
ması 15.zımgelen ve mümkün olan bü
tün tedbirler alınmıştır. Memleketi -
mizin enteresan ve inkılabımızm bil
hassa Amerika'da sempatik oluşu 

N evyork'taki muvaffakiyetimizin bel 
li başlı amili olacaktır. Türkiye'nin 
1939 Nevyork dünya sergisine götür
düğü eşyaların seçilmesi için yüksek 
vekiller heyeti başta olmak üzere ala
kadar makam ve !jahsiyetlerin Türki
ye'yi ve Amerika'yr gayet iyi tanıyan 
birçok amerikalı dostlarımızın müta
lea ve fikirlerinden istifade edilmiş 
ve bunların emniyetle nakilleri için 
azami tedbirler alınmıştır. Türk pav
yonu Nevyork'ta gününde açılacak-
tır . ., 

Tenisçi Fon Krom 
Almanya'yı temsil 

etmiyecek 
Kahire, 13 a.a. - Burada bulunmak

ta olan Fon Kramm, Amerika ve A · 
vusturalyanın kendisinin pasaportunu 
vize etmeleri takdirinde bu memleket
lerde yapılacak olan şampiyonluk mü
sabakalarına iştirak etmek niyetinde 
o1duğu:ıu beyan etmiştir. Mumaileyh, 
bundan başka, bu srrada kendisine iyi 
bir teklif yapzldığı takdirde profes -
yonel olmak tasavvurunda bulundu -
ğunu söylemiş, Vimbledon müsabaka_ 
larına iştirak etmek ı:ıiyetinde olma -
dığmı ve Daviıs kupası için yapıla -
cak mütıabaıkalarda Almanyayı temsil 
etm..iyeceğini ilave etmiştir. 

Bükreşlilerin Patrik 

Kristea'ya son tôzimi 
Bükreş, 13 a.a. - Dün öğleden so·;ı. 

ra, ıkrralın, kıral müşavirlerinin hükü· 
met azasmm, yüksek devlet ricalinin 
ordu ve kilise mümessillerinin ve mü. 
teıessir büyük bir halk kütlesinin hu· 
zuriyle, patrik Miron Kristea'nm naşı 
istasyondan Bükreş büyük kilisesine 
nakledilm~ ve orada bugüne kadar 
halkuı ziyaretine açık bırakılmıştır. 

Almanlara fena mrwmeful 

İglau, 13 a.a. - Süngülü çek asker
leri bugün öğleden sonra, sokaklarda 
dolaşmışlar ve alınanlara mütemadi
yen fena muamele yapmışlardır. 

Çek marksi:~tlerin de silahlandıkla -
rı haber alınmıştır. Vaziyet çok ger -
gindir. Yeni müsademelerin vukuun
dan korkuluyor. Gissebelde tevkif e -
dilen alınanlar meçhul bir tarafa gön
derilmişlerdir. Orada alınanlardan 

birçoklarının yaralandığı bildiriliyor. 
Çek jandarmaları burasını muhasara 
altına almışlardır. Halk civar orman
lara kaçışm.aktadır. 

J' • h' '- . azıyet va ımwşıyor 

Bratislava, 13 a.a. - Burada vazi
yet gitgide tehllikeli bir şekil almakta
dır. Akşam üzeri çek askerleri her tür 
lü ihtiyat ı elden bırakmışlardır. Sido
r'un vaziyete hfil<inı olmadığı anlaşılı
yor. Çek kıtaları şehrin mühim nokta-
!arını işgal etmiştir. Tuna köprüsü
nün karşısında müze binasma mitral
yözler yerleştirilmiştir. Kışla avlula -
rına elli kadar tank getirilmiştir. 

Çek" Slovak hududan 
ve Almanya 

koymuştur. . , vazi etin ta muhtariyeti mevzuu bahis olmaz. Slo-
Gazetc, Bratıslava da Y - vakya rek t tJi" .1 :....ı•~ ik" al Londra, 13 a.a. - Bugün avam ka-.. b" kfl al kta olduğu ~ e ışçı er .... _. tazy ı - . 

hammülsıuz ır şe ı ma . - tında hür yaş 1 ma.rasmda işçı mebus Baker, 1938 ey-
nu ve çeklerin. halkın husumetı sebe - Hlı'nka muhaıyfam.azt ark~'ı~t b _,_ lQlünde İngiltere ve Fransa tarafından 

· · "b' b' h"k"' ız eş ı a ı u <ııKşam 
biyle, istedıklC:ı gı 1 ır u um~t t.eş saat 20 de Hüriyct meydanında Prag yapılan tekliflerin altıncı maddesi 
kiline muktedır olmadıkl.a.rını bildlir- .. .. . . . 'b" ç k Sl k • . hükurnetının ıcraatma karşı bir nüma.. mucı ınce e - ova yanın yeni hu 
me~tedır. ... yiş mitingi ter11ip etmiştir. Teşkilat, dutlarının garantisi için İngiltere ta -
Bır alman bayragı par~ndı alınanları da bu protesto nümayiş.ine rafından Berlin nezdinde teşebbüste 
Pr~, 13 a.a. - (D.N.B.) Bır çek iştirake davet eylemiştir. bulunulacağı haberinin doğru olup ol-

askerı Alten~erg'te kılmcını çekerek Fakat çek polisi, bu akşamki büyük madığmı sormuştur. 
alınan bayragmı parçalamıştır. Alman slovak nümayi~ne mani olmuştur Hiikilmet ·ı 
hal'kı çek askerinin bu hareketine rağ- Çek askerleri başlarınaa çelik miğ ~ bu sualin bir ~ı~a ve~ı ~n ceva~~~ 
men onun kılıcını elinden almakla ik- ferler olduğu halde nümayişçilere ve binaenale h abrazıyelycdıs~ınadt etdtıg~ 
• · k · km .. _ .. . .. . . Y u sua e ogru an og 

tıfa et:mı9 ve as en serbest lbıra ış - sungu ıle hucum etmışlerdır Bu es - ruya cevap verı"l · ~ · b'ld" ·1 · ·• emıyecegı ı ırı rnış-
~ ınada silah da atılmıştır. tir. 
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Milli Müdafaa Bakınhğı 
. 

20 ton karpit alınacak 
M. M. Vekil.ti Satm Alına Ko.. 

miı70nundaıu 
1 - 20 ton karpit satın alınacaktır. 

Muhammen tutarı 3850 lira olup ilk ~
rninat mikı.rı 288 lira 75 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 27.3.939 pazar
tesi günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyoııunda yapılacaktır. 

3 _ :ıı:vaaf ve fartnamesi her gün 
konıia~nda göriılebilir. 

4 _ bteklilerin muayyen saatta ilk 
temir:ıat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (816) 10820 

Uçuş pisti yapt1r1lacak 
M. M. V ekileti Satın Alma Ko. 

ıaıiıyonunclan : 
1 - Eskiıehir'de bir uçuı pisti yap 

tırılacaktır. Muhammen bedeli 262800 
lira olup ilk teminat miktarı 14390 li
radır. 

2 - Eksiltmesi 16. 3. 939 perşembe 
günü aaat 11 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

ruftur. 
3 - İlk pazarlık günü 15.3.1939 çar

f8!Dba günü aaat 11 dedir. 
4 - Ekıiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 aayılı kanunun 2, 3. Uıı
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara LV. imirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (853) 

10859 

Fırın tômir ettirilecek 
Ankara Levazan Amirliii Satın 

Alma Kamiaycmunclaıı : 
1 - İıtaayonda askeri furunda tami

rat yaptmlauktır. Ketif bedeli 990 li
radır. 

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

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

4 - isteklilerin 150 liralık teminat
lariyle LV. Amirliği satm alına komis· 
yonuna gelmeleri. (883) 10882 

150.000 •Ho un ahnacak 
Ankara Leva.z- Amirliii Sam 

Alma KamiSJODundan : 

gün ve saatte komisya:ıa müracaatları. 
(860) 10852 

Fi11k fabrikasında mevcut 
36 metre yüksekliğinde 

~ bacanın sökülmesi 
Aak«İ Fabrikalar Ummn Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komiıy• 
nunclan : 

Keşif bedeli (150) lira olan yukarı
d.. yazılı it Aakeri fabrikalar umum 
müdürlüğü Merkez satın alma komüs -
yonunca 28.3.1939 salı günü aaat 11 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 
prtnaıneyi görmek üzere her gün öğ
leden sonra ve pazarlığa ~irili: için 
kati teminat olan (22) lira (50) kurut
la mezktlr gün ve saatte lromiayona 
müracaatları. (885) 10883 

Bayındırlık Bakanlıgı 

Regülatör kapaklar1 
aypt1rılacak 

Devlet Demiryolları ilanları 
Derince tahmil Ye tahliye ameliyeainin tunif ve fMım 

D. D. Y oA.ı S.un Alma K.oaU.~an : 

Maden köm6-
rii krom ve Muhtelif 
emsali dökme Beher Kok kömürü Beher malzeme eşya 

Ameliyenin nev'i 

1 - Ambar dahilinde ıupalana hazır
lamak ve vapur dahirlinde vinçle su -
palan yapmak bu ameliyede rıhtım 
veya silo iakeleaine veya vapur gü
vertesine vermek ve bırakmakta da-

cevher 
ton 

hildir. 46407 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen de vagondan aupalan 
ve idare vinci ile ngondan denize 
vermek veya müıtekabilen denizden 
almak 26189 

3 - Vinç iştiriki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesiM veya güverteden 
alarak vagona tahmil etmeık veya mü-
tekabil-en 44593 

4 - Supalandan almıp açrk araziye 
nakil ve istif etmek ve müte-kabilen 12325 

5 - Silo iakeleaine yanapıı va
pur güvertesinden veya silo iskele • 
sinden nakil ve yerlettirmek 

6 - Vinç iftirlki olmabızm vagon-
dan tahliye ve açık araziye mağazala-

tonu 
Ku. 

10 

4,5 

17 

23 

5 

8 

Briket tonu ve emtia 
tıoD Ku. ton 

23 

4992 g 

5526 22 11776 

23 975 

9 

2103 24 8904 

Beher 
tonu 
Ku. 

23 

9 

18 

!6 

23 3 - Fenni şartnamesi 13 lira 14 
kuruı mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin belli saatta ilk te
minat mektup veya makbuzlariyle ko-

1 -150.000 kilo un müteahhit nam 
ve heubmı A. ebUıtme utm alı

nacaktır. 

ra nakil ve istif ve mütekabilen. 25140 

-------------------------------------------------------------~---· 
Nafıa Vekaletinden : 

Ekailtmiye konulan it: 

misyona gelmeleri. (889) 10900 2 - M•ab•mmen bedeli 19500 lira 
--------------ıolup ilk temi':ıatı 1462 lira 50 kuruf

1 - M. Kemal pa,a deresi üzerinde 
inp edilmekte olan regülltöre ait ka
pakların imli ve montaj itleri keıif 
bedeli (47.709) liradır. 

1 .. Ankara leYaııın Amlrliii 

Bir yüksek mimar 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

ı - Merkezi Kayseri'de olmak vt 

askeri binalar inşa işlerinde çalışma .. 
üzere bir yÜksek mimar hizmete alına· 
caktır. Aylık ücreti (250) liradır. Ci
var garnizonlara muvakkat memuri -
yetle gönderilirse kanuna uygun ola -
rak harcırah verilir • 

tur. 
3 - Elceiltmesi 18-3-939 cumartesi 

günü saat 11 de Siirt satın alına ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 
nun 2, 3, cü maddelerindeki belgeleri. 
le birlikte Siirt Tüm eatın alına ko -
misyonuna müracaatları. (906) 

10905 

Askerl Fabrikalar 

Tabip alınacak 

2 - Eksiltme 3-4-939 tarihine raat
lıyan pazartesi günü saat (15) de Na
fia Vekaleti sular umum müdürUlğU 
su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - !ateklilerin eksiltme 13rtna -
mesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
i§leri genel 13rtnamesi, fenni tartna
me ve projeleri (2) lira {39) kuruı 
mukabilinde sular umum müdürlü • 
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin (3598) lira (20) kuruılu:k 
muvakkat teminat vermesi ve ekailt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
evel ellerinde bulunan bütün vesika
larla birlikte bir istida ile vekilete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 

Askeri Fabrikalar Ummn Müdür- üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
lüiiiDden : ibraz etmeleri prttll'. Bu müddet i · 

7 - Vagondan idare vincile açık ara
ziye tahliye iatif ve mütekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kü
felerle veya aralık ile ve el ile çıka
rılarak vagona tahmil açık araziye 
mağazalara nakil ve istif etmek ve 
miitekabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle müteahhitten alınacak a
mele. 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 

269 

20411 

268 

18 

7 

20 

5 

18 

120 

5 475 14 

195 24 277 18 

7 9 

Derince limanının on bir ameli~den ibaret olan ve 25595 lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan tahmil ve 
tahliye iti bir sene müddetle kapalı zarf uaulile münakasaya konmuftur. Her ameliyenin altında göaterilen 
tonaj tahmini vıe takribidir. Aynı zamanda bu ameliyelerin beher tonu kaçar kurup yapılabileceği de hizala
rında gösterilmiıtir. 

Münakasa 20-3-939 tarihine müaadif pazartesi günU saat .. 11 .. de Haydarpap gar binası dahilinde Birinci lt
letme Komisyonu tarafından yapıılacaktır. Taliplerin 1919 lira 63 kuruı muvakkat teminat ile aynı gün saat 
"10" a kadar komisyon kaleminde teklif mektuplarını .ermeleri lbımdır. 

Bu ite ait prtnameler, Haydarpap Liman Bqmllfettiıliiinde "P,W•ız" olarak verilmektedir. (1461/798) 2 - lateklilerin 1 - Tem. - 933 Ta. ve 
161 aayılı ordu emirııameaiyle nqr• • 
dilmi9 olan 551 No: lu talimatta yuılı 
prtları haiz olmaları lazımdır. Bu ta
limat Aa. Ş.lerinde görülebilir. 

AakMm. Kut 'n'• ... ~ ..... ~·.ıı.11.-..-...... ~111 -•"'f'"·--·,.-
ta istihdam edilmek Uzere Uç tabip lar eksiltmiye iştirak edemez er. ----------------

.ın1gg 

ereste alınacak 
3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 

cins vesikalarının, diplomalarının, bon 
servislerinin musaddak servislerini 
fotoiraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
illnı yapan komisyon veya bulunduk -
tarı mahallin Aa. Ş. başkanları vaaıta
siyle Kayseri'de uked aatm alına ko
misyonu ba9kanlığma gönderilmeli • 
dirler. 

alınacaktır. İsteklilerin şartları öğ - S - İsteklilerin teklif mektupları
remne-k Usere ıifahen veya iatida ile nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
Umum MUdürlüğe müracaatlBTı saat evetine kadar ıular umum mü • 

4 - lıteklilerin en geç 15 - mart -
939 tarihine kadar müracaatla bu te -
kemmill etmif evraklarını göndermi9 
bulunmaları rica olunur. 

(694) 10698 

Sığır eti ahnacak 
~ Le.azan Amirliği Satm 

Alma Kamiayommclan : 
1 - Edirne tümen birliklerinin ih

tiyacı olan 95.000 kilo sığır etinin ka
palı arf uauliyle ıs mart 939 da ek
ıiltmesi yapılacaktır. 

2 - ls~klilerin 2137 lira teminat 
akçaları ve lc:abeden vesaikiyle muay
yen eUnde komisyonumuza müraca'at-
ları (713) 10718 

Un ahnacak 

(661) 10689 düdüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

46 klllftl muhtelif malzeme Postada olan gecikmeler kabul e • 
dilmez. ( 442) 10461 

ıh nacak 
Atıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Komis. 
yonundan: 

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

Taliplerin muvakkat temi:ıat olan 
(189) lira (38) kurut ve 2490 numa. 
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezk<kr gün ve saatte komiı· 
yona müracaatları. 

Ulus meydanı Koçak apartımanında 
Maarif Cemiyeti Resmi ilinlar büro. 
au vasıtasiyle Ulu. gazetesi idare mü· 

Regülatör kapaklar1 
aypt1r1lacak 

Nafıa Vekaletinden : 
Ekisiltmiye konulan it: 
1 - Derme çayı üzerinde in'8 edil

mekte olan regülitör kapaklarının i
mil ve montaj itleri ketif bedeli 
(16.000) liradır. 

2 - Eksiltme 3-4-939 tarihine rast
hyan pazartesi günü saat (16) da Na
fia Vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odas·nda ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - htekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işle ge
nel ıartnamesi, fenni ıartname ve pro 
jeleri (80) kuruş mukabinilde sular 
umum müdürlüğünden alabilir. 

(858) 
dürlüğü:ıe. 

10850 4 - Eksiltmiye girebilmek için is-
teklilerin (1200) liralık muvakkat te-

60 ton do .. ku·m kllftU lhlllClk minat vermesi ve eksilteminin yapı -
lacağı günden en az sekiz gün evel el-

Ankara l..eYaz111a Amirliii Satm .. "kal Ummn Mü- lerinde bulunan bütün vesikalarla bir 
'.Alma Komiayonandan 1 A.kerı Fabrı ar . likte bir istida ile Vekilete müracaat 

Kilo : 442700 Un dürlüiü Merkez Satm Alma Komis. derek bu ite mahsus olmak üzere ve-
Yukarıda ci:ıa ve miktarı yazılı bir yonımcl~ : . . . sika almaları ve b~ veıikayı ibraz et

kalem erzak kapalı zarf uauliyle satm Tahmin edılen bedelı (3800) .. lıra ~ meleri prttır. Bu müddet içinde ve
almacaktır. Hepsinin tutarı 48697 lL lan 60 ton dö~ k~~~ Aakerı Fabrı- sika t~lebinde bulunmıyanlar ebilt-

d Şartnamesi parasız olarak ko- kalar umum müdürlugu merkez aatm miye •ttirak edemezler. 
:.ır~ndan alınabilir. alma komisyonunca 28. 3. 1~39 ~1 5 - lsteklilerin teklif mektupları-

İ:al •• 25 mart 939 cumartesi saat ~ünü saat 14.30 da açık ekııltme ıle nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
~aı. ıhale edilecektir. Şartname parasız o- saat eveline kadar sular umum müdür 

Uİdedır. • t 3653 liradır larak komisyondan verilir. lüğüne makbuz mukabilinde vermele-
lk temına ı:. kl 2490 sayılı Taliplerin muvakkat temi':lat olan ri lazımdır 

Eksiltmeye gıredcde 1 erı"nde yazılı bet (285) lira ve 2490 numaralı kanunun Postada ~lan gecikmeler kabul e -
kanu:ıun 2, 3 ma e er 2 3 dd 1 rlnd ki "kl : • . · et odası vesi- · ve · ma e e e vesaı e mez- dilmez. (445) 10462 
gelerıyle ılgılerce tıc.ar .. .. k ktlr gün ve saatte komisyona müraca. 
kaaiyle birlikte eksıleme. gun:_~ - atları. (859) 10851 
siltmeden bir saat evelıne • ar 
teminat ve teklif mektuplanyle 
Manisa satın alma komisyonuna mü. 

racaatları. (848) l0845 

Katar peyniri alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alı

nacak olan 2100 kilo kapr peynirinin 
eklittmealnde iatekli çıkmadığından 
3.3.939 dan itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa kon1DUftUr. 

2 - Muhammen bedeli 1264 lira 20 
kurut olup ilk teminatı 94 lira 82 ku -

216 ton Kirec ıllnacak 
A.keri Fabrikalar u....,_ Mü

dürlüiü Merkea Satm Alma Komis. 
yonımclan ı 

Tahmin ~dilen bedeli (3880) lira 
olan 216 ton kireç Askeri Fabrıkalaı 
umum müdürlüğü merkez aatın alma 
komiayonu:ıca 28. 3. 1939 salı günü 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname par•ız olarak ko
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(291) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vea•l1de mezkar 

Sulama tesisatı 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan it : 
1 - Tokat kazaaınuı sulanması için 

Yetilırmak üzerinde Gömenek mevki
inde yapılacak regülitörle açılacak 
•at sahil sulama kanalı hafriyat ve sı
nat lmalltı ketif bedeli (1456126) 1i -
ra (53) kuru9tur. 

2 - Ebiltme 24-3-939 tarihine r•t
lıyan cuma ıünü uat (15) de Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüiü su 
eksiltme komisyonu odamda kapalı 
azrf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler cbiltme ,artnımeai, 

mukavele projesi, bayındırlık itleri 
genel ,artnamesi, fenni prtııame ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirfer • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia -
teklilerin (57433) lira (80) kurufluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekıilt -
menin yapılacağı günden en az aekis 
gün evel ellerinde bulunan bütün nal
kalarla birlikte bir istida ile vekilete 
müracaat ederek bu ite mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri prttır. Bu müddet i -
çinde vesika talebinde bulunmıyan 
eksiltmeye ittirak edemezler • 

5 - isteklilerin teklif mektuplarmı 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlU -
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
Ulzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (533) 10634 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaletinden : • 

Eksiltmeye konulan it : 

1 - Büyük Menderes üzerinde 1-
tıkh gölünün sulama suyu iddihar 
havuzu haline konması, ketif bedeli 
(1.133.860) liradır. 

2 - Eksiltme 13. 4. 939 tarihine 
raatlıyan pertembe günü saat 15 de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme 13rtınamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık itleri 
genel ıartnamesi, fenni ıartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç.in 
iateklilerin (47.765) lira (80) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve ek
siltmenin yapılacağı gün.den en az se
kiz gün evel ellerinde bulunan bütün 
vesikalarla birlikte bir istida i~ ve· 
kilete müracaat ederek bu ite mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri p.rttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye ittirlk e
demezler. 

s - lstekLilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı aaat:tea bir 
aaat evetine kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
me~ri lhımdır. 

Poatada olacak gecikmeler kabul e-
dilmCz. (820) 10898 

9. anca lıletme Miidürlüjiinden: 

Beher M' nin muhammen bedeliyle ietenen miktarın •gari ve azamisi 
ve asam! miktara göce muvakkat teminatiyle cinai qağıda yazılı olan 2 
kalem muhtelif ebatta kereste ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf ueuliyle 
25. 3. 939 cumarteel ıUnU aaat 11 de Sirkeci'de 9. ifletme binumda aatm 
alınacaktır. İsteklilerin kanuni vesika ve temlnatlariyle tekliflerini ihti
va edecek olan kapalı zarflarını aynı gUn saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lbımdır. Şartnameler par•ıı: olarak Ankara, İzmir ve 
Sirkeci itletme müdürliiıklerinden verilmektedir. (1426/ 794) 10805 
Muhammen bedel istenilen miktar M' Teminat Kerestenin cinai 

Lira Asgari Azami Lira 
45,5 299,71 372,49 1271,13 Çıralı çam 

GöJmar • 45,5 273,73 344,64 1176,09 

Ankara Valiligi 

HükOmel konalı tamir eftirilecek 
Ankara V alilitinclen ı 

Kükürt ahnacak 
Ankara Vila,.tinclen ı 

ı - Viliyetimizin külleme hasta
lığın.dan zarar gören bağcılarma da
ğıtllmak üzere 8000 kilo kükürt ek
siltme ile ıatın alınacaktır. 1 - Ketif bedeli 6000 liradan ibaret 

bulunan viliyet hükümet konağımn e-
saslı tamirat iti 16-3-939 per9embe gü- 2 - Kükürdün muhammen bedeli 
nü saat 15 de viliyet binası dahilinde 1360 liradır. 
nafıa komiıyonunda ihalesi yapılmak 3 - Şartnameei Ankara ziraat mii-
lizere açık eksiltmeğe konulmuttur. dürlüiilnde görülebilir. 

2 - lateldilerin 450 liralık muvak- 4 - thalesi 23 mart 939 pazartesi 
icat teminat mektubu veya makbuzu, günü saat 16 da viliyet daimi encü
ticaret odası vesikuiyle nafıa müdür- meninde yapılacaktır. 
lüğilnden bu ite girebileceklerine da - 5 - İ•tekliler muhammen bedelin 
ir alacakları fenni ehliyet vesikaaiyle % 7,5 tutarı olan meblağa ait banka 
birlikte yukarıda adı ya.zıh gün ve aa- melctubu veya hususi muhasebe mU
atte nafıa komisyonuna gelmeleri. dürlüğU ve.zneaine yatırılmıı mald>us 

3 - Bu ite ait keşif ve ,artname her ile b~rlikte ebiltme günü göaterilen 
gün nafıa mildürlliğünde görillebilir. saatte viliyet daimi encümenine gel-

(679) 10686 melezi illn olunur. (803) 10807 

Bina yıktlrdacak 
Ankara Valiliiincl.. ı 

Muhammen keıif bedeli 
Ada Parsel Lira Kurut --

228 2 600 00 

Depozito 
Lira Kurut 

45 00 

1 - Bahriye caddesinde eski Yifenbey maliye tubeai iıgalincle bulunan 
binanm kereste ve tatlarile ve sair malzemesi müteahhide ait olmak üzere 
bedmi ve yerinin prtnameıi mucibince tesviyeıi iti açık artırmaya konul
muıtur. 

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

3 - latekliler hi.zaamda yasılı teminat ıukbusu veya mektubu muka
bilinde ve Nafıa MUdürlUlUnden alacakları ehliyet vesika.aile birlikte adı 
geçen gtın ve uatte komisyona gelmelerL 

4 - Bu ite ait prtnameyi görmek ve izahat almak iıtiyenlerin Deft•· 
darlık lli.lll &n1ik MtıdilrliliUDo müracaatları. ,(806) 10808 
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iç işler Bokanhğı · 

Bünyan halihaur haritası ahmı 

iıine ait ilamn tashihi 
Dahiliye Vekaletinden: 

5 ve 10 mart 939 tarihinde Ulus, 
Akşam ve Cümhuriyet gazetelerinde 
intişar etmiş olan Bünyan halihazır 

hartası alımı işine ait ilanda rakam _ 
lara ait bir sehiv olduğundan haliha -
zır hartası ah-nacak kısmın 90 hektar 
olup bunu muhat kısmm da 60 hektar 
olduğu tashihen ilan olunur. (905) 

10904 

Jandarma . --

(ama11rhk bez ahnacak 
Jandarma Genel 

Mkara Saten Alma 
dan : 

Komutanlığı 
Komisyonun-

1 - Bir metresine yirmi beş kuru~ 
kıymet biçilen vasıf ve örnegine uy· 
gun yüz kırk bin metre çamaşırlık 
bez kapalı zarf usuliyle 30. 3. 939 
perşembe günü saat onda satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi yüz yetmiş beş ku
ruş karşılı ğında komisyondan alına

bilecek olan bu eksiltmeye girmek is
tiyenlerin 2625 liralık ilk teminat ban 
ka mektubu veya vezne makbuzu ile 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarım eksiltme gunu 
saat dokuzdan evel komisyona ver-
miş olmaları. (862) 10899 

· Okullar 

111 kalem Lôborotuvar 

malzemesi alınacak 
Ankara Hıfzıssıhha Mektebi Mü 

dürlüğünden : : 

1 - Hıfzıssıhha mektebine satın a -
tınacak (lll) kalem laboratuvar mal
zemesi muhammen bedeli (3466) lira 
(20) kuruştur. 31. Ill. 1939 cuma gü. 
nü saat 11 de açık eksiltmesi mektep
te mübayaa komisycr.ıu tarafından ya. 
pılacaktır. 

2 - Muvakkat tenıinat (259) Hra 
(97) kuruştur. 

3 - Şartname ve liste Ankarada her 
gün mektep müdürlüğünden ve İstan
bulda sıhat müdürlüğünden parasız te-
min edilebilir. (903) 10903 

r A. O. F. M. 

5000 -25000 Akasya, 
Dişbudak ve Kara ağa( ahnacak 

Ankara Orman Fidanlığı Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - 5000 - 25000 akasya, diş.budak, 
karaağaç açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Fidanların boyu iki buçuk met 
re gövdesinin kalmlılı 10-12 santim o
lacaktır. 

3 - İhale tarihinden itibaren 6 gün 
zarfmda teslim edilecektir. 

4 - 5000 adedinin muhammen be. 
deli olan (1500) liranın % 7,5 temi
nat akçesi veya banka mektubu verile. 
cektir. 

5 - İhale 24. 3. 939 cuma günü sa. 
at 15 de orman mesul muhasiplikte 
yapılacağından şeraiti öğrenmek is
tiyenlerin m ezkur muhasipliğe müra. 
caat etmeleri. (865) 10855 

- Posta, Telgraf ve Telefon 

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

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

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

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

4 - Direkler idaremizin Kırşehir 
kasabasında göstereceği de·po mahal -
linde teslim edilecektir. 

5 - lhale 22-3-939 da çarşamba gü
:ıü saat 16 da Kırşehir posta telgraf 
müdüriyeti dairesinde icra edilecek -
tir. 

6 - Münakasa açık olarak yapıla -
caktır. (879) 10875 

Hava Kurumu 

Paraşüt olrnocok 
TürkkU§U Genel Direktörlüğün. 

den: 

25 tanesi sırt, 25 tanesi minder ol
mak üzere 50 İrving paraşütü muba
yaası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
ko·:ıulmuştur. 

Orijinal mamulat olmak üzere bebe 
rinin muhammen bedeli sif Ankara 
450 Türk lirasıdır. Şartnamesi dahi
linde lisans manıulat için de teklif 
kabul edilecektir. 
Şartnamesi parasız verilir. 
Eksiltme 18. 3. 939 tarihine tesadüf 

eden cumartesi günü saat 12 de Türk 
kuşu levazım bürosu~da yapılacaktır. 
Taliplerin o gün eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar usulü dairesin. 
de ve yüzde yedi buçuk nisbetindeki 
ilk teminatlarını da ihtiva eden kapalı 
zarflarını makbuz mukabilinde Türk. 
kuşu levazım bürosu-:ıa teslim etmele. 
ri lazımdır. Postada vukua gelecek ge 
cikmeler kabul olunmaz. 704 

Kanat bezi ve şeridi 

alınacak 
TürkJna9u Genel Direktörlüğün. 

den: 

Türkkuşu için alınacak muhtelif tip 
ve ebatta ceman 23500 metre kanat 
bez ve şeridi açck eksiltmeye konul
muştur. 

Şartnamesi her gün Türkkuşu leva
zım müdürlüğündeı:ı alınabilir. 

Muhammen bedeli sif Haıydarpaşa 

4.089.7 5 lira, ilk teminatı 306.73 lira. 
dır. 

İhalesi 17. 3 939 cuma günü saat 16 
da Türkkuşu levazım bürosunda yapı. 
lacaktır. İsteklilerin belli gün ve saat. 
ta vesika ve teminatlariyle birlikte ha 
zır bulunmaları. 705 

Muhtelif ilôç ve 

sıhi malzeme alınacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün -

den: 

Şartnamesi ve listesi mucibince muh 
telif ilaç ve sıh1 malzeme mübayaası 

açık eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 24. 3. 1939 tarihine rastlı. 
yan cuma günü saat 15 te Türkkuşu 

levazım bürosunda yapılacaktır. 

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

İsteklilerin muayyen gün ve saat-

Devren satılık Lokanta 
Ankara'da Bankolar caddesindeki 

ÇİFTLİK Lokantası demirbaşı ile beraber 
talibine devredilecektir. 

Atakadarlarrn 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 Bakanlıklar karşısı - Ankara. 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu Orman Çiftliği ~ Ankara 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu lstanbul Bürosu 
İstanbul - Bahçekapı Kutlu Han 2. ci kat. 

UlUS -·-
te vesaik ve teminatlariyle birliılne ba. 
zır bulunmaları. 

! 
............................ ~ 

Vilôyetler 
ı .................................................. .. 

Kopalı zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Ceyhan 3e<lediye Reialiğindee : 

- Belediyemizin Ceyhan'da yap • 
tıracağı elektrik tesisatı ve santral hi· 
nası inşaatı (direkler hariç) 35428 li. 
ra 40 kuruş bedeli keşif üzerihden ek 
siltmeye konmuştur. 

2 - Elektrik direkleri, şartname • 
si_nde ~azılı evsafa uygun olarak bele· 
d~yem~z marifetiyle tedarik ve iş ye • 
rınde ıhzar ve müteahhide teslim olu
nacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 
kuruştur. 

4 - Eksiltme, kapalı zarf usuliyle 
5 - nisan • 939 çarşamba günü saat 15 
de Ceyhan'da belediye salonunda ya -
pxlacaktır. 

5 - İstekliler, bu işi yapabilecekle. 
rine ait Nafia Vekaletinden alaımış 
ihtisas vesikasını ve ayrıca müteahhit. 
lik vesikası ile 939 senesi ticaret oda • 
sı kayıt makbuzunu ve muvakkat te • 
minat makbuz veya banka mektubunu 
teklif mektuplarına leffetmiş olacak • 
!ardır. 

6 - Teklif mektuplarrnm, 2490 sa
yılı kanunun 32 inci maddesine uygun 
surette hazırlanmış ve eksiltmenin a. 
çılmasından bir saat evetine kadar be· 
lediye reisliğiıne verilmiş olması şart
tır. 

7 - Postada vukubulacak gecikme. 
ler kabul edilmez. 

8 - Proje dosyası, on lira bedel 
mukabilinde belediyemiz muhasebesin
den verilecektir. 

9 - Daha fazla izahat almak isti
yenler her gün mesai saati içinde be • 
lediyemiz fen işleri bürosuna müraca
at edebilirler. 

10 - Mektupla sorulara derhal ce-
vap verilir. (546) 10553 

Nakliyat münokasası 
inhisarlar Samsun Tütün Fahri. 

1tası Müdüriyetinden : 

Kapah -rf uauliyle ekailtndye çr. 
karılıp 3 mart 939 cuma günU ihaJesi 

yapılacağı ilan olunan fabrikamızdan 

bir sene içinde şartnamesinde yazılı 

yerlere yollanacak tütün ve sigaralar

la sair e'§yanm nakliye ihalesi görüleın 
lüzum üzerine 23 mart 939 perşembe 
günü saat 14 te yapılmak üzere temdit 
edilmiştir. İstekliler eksiltme şartna
mesiiıi resm! dairelerin açık olduğu 
saatlerde her gün fabrika sevk şubesi. 
ne müracaatla görebilirler. EksiltmL 
ye çıkarılan nakliyatın muhammen 
bedeli 5340 liradır. İsteklilerin eksilt. 
miye girmek için bu paranın yüzde i 
buçuğu nisbetinde dört yüz lira mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır 
Talipler, muvakkat teminat makbuzla- , 
rı ile teklif mektuplarını muayyen ' 
günde (23 mart 939 perşembe günü) 
eksiltme saatinden bir saat evel komis 
yon başkanlığına vermiş bulunacaklar 
dı~ 10816 

Bahçe yaptırılacak 
İzmir Belediye Reisliğinden : 

Yapılacak şehir oteli bahçesinin in
şa ve tanzimi kapalı zarflı eksiltme _ 
ye konulmuştur. Şartname ve vahidi 
fiat cetveli baş mühendislikten iste -
nir. Muhammen bedeli on sekiz bin 
sekiz yüz on sekiz liradır. İhalesi 
28-3.939 salı günü saat on yedidediı'. 
2490 No. lu ka;ıunun tarifatı daire _ 
sinde hazırlanmış teklif mektuplar; 
ihale günü azami saat on altıda eneli -
mende riyasete verilir. Muvakkat te 
minatr bin dört yüz on bir lira otu? 
lıe s kuruştur. (902 - 819) 10901 

Unutulmuş eşya 
Zonguldak Emniyet Müdürlü

_; ünden : 

1stanbulda':l limanımıza gelen Ülgen 
.rapuru yolcuları tarafından iskelede 
iki çuval eşya unutularak Emniyet 
dairesine teslim edilmiştir. Sahibi zu. 
hurunda almak üzere vilayet emniyet 
müdürliiğü üçüncü krsma müracaat 
eylemeleri ila:ı olunur. (911) 10906 

Kazalar 

Zahire satışı 
Çubuk Hava Kurwnu Şubeı.in 

-ien : 
Şubemiz anbarınde, mevcut bulu-

naııı 36119 kilo buğday ile ~ kıüo 
arpa 24 mart 939 cuma güni artKma 

ile satılaca.ktıı:r. :ktddileriın ~ 
müracaatları iMın olımıw'. 786 

Satılık deriler 
ÇulMt Hava ICunmMı ~- ön- SatıJ&:: 

den: 

Şubemiz anbarmda• ~cut 235 ta
ne kuru sığır 142 tane koyun 136 tane 
tiftik 45 tane kıl keçi ve 56 tane çıp
lak kurban derisi 17 mart 939 cuma 
günü artırma ilesatılacağı ilan olu. 
nur. 787 

Elektrik tesisatı 

G~ük Belediye Reisliğinden : 

1 - Belediyemizin Göynükte yaptı
racağı elektrik tesisatından dürbin, 
din.ama. cebri boru nazım tevzi tablo
su ve bunların bilumum teferruatı

nın teslimi ve montajı 5100 lira bedeli 
keşif üzerinden eksiltmeye ka:ımuş

tur. 
2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

27 mart 1939 pazartesi günü saat 15 
de Göynük belediye salonunda yapı
lacaktır. 

Satrlrk arsa/al' - Cebeci, Yenişe
hir, Maltepe, ista.yon arkası, Kocate
pe ve Kavakhderede kekpir Tel 2406 
bayram caddesi No. 1 738 

Satılık - Anka.ı:anm her tarafında 
iraıt getirir beton ve ahşaıp ev ve a
partmanlar. TeJ: 2406 bayram caddesi 
No.1 739 

Satılrk otomobil - 937 modeli Hud
son Teraplan. Peşin veya taksitle. 
(333) numaralı posta kutusuna tahri-
ren müracaat. 746 

Kelepir arsalar - lstasyon arka
sında muhafız alayının olduğu yerde 
metresi 2 liradan parsellenmiş. Koç 
Ap. Tl: 2181 748 

Satılık kargir ev - Ayda 125 lira 
kira maktuatı 8650 lira Ankaranın en 
iyi mevkiinde bol güneş ve nezaretli 
Koç Ap. 4 Tl: 2181 749 

Acele satılık arsalar - Maltepe as
faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 

Küçiik İlôn Şortları 
Dört satırlık küçik ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 7<J Kuruş 
Dört defa için 80 Kurulj 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kur:.:ş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -

rmdaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme -
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
tanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık - Alman sefareti karşısm
da 61 No. evin üst katı devren 3 oda 
hol mutfak banyo su ve elektri ~i var
dır. Ankara P. T. T. muhasebesinde 
Ahmet 819 3 - İstekliler bu işi yapabilecekle

rine ait nafıa vekaletİ'nden alınmış 
ihtisas vesikasmı ve ayrıca müteahhit 
vesikasiyle 939 senesi ticaret oda1u 
kaıyırt makbuzu ve muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunun tek
lif mektuplarına lef etrniış olacaklar. 
dır. 

fiyatlı 3 arsa Karaoğlan Koç Ap. 41 Kiralık - Ankara'nın en işlek ve 
Tl: 2181 750 merkez bir y erinde, zahire veya başka 

bir işe elverişli genişçe bir depo. Mü -
Satılrk kelepir - Keçiören'de en racaat Tel-2454 820 

güzel mevkide büyük arazi kargir bü
yük evi ile bağ yeri. Koç Ap: 4 Tl: 

4 - Teklif mektuplarının 2490 sa
yılı kanunun 30 cu maddesbe uygun 
surette hazırlanmış ve eksiltmenin i
halesinden bir saat eveline kadar be
ledi ye reisliğine verilmesi meşruttur. 

5 - Postada vuku bulacak gecikme 
ler kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat 382,5 lira
dır. 

7 - Proje dosyasını görmek isti. 
ye':ller Galata'da Halilpaşa sokak Ça
nakçrlı han 4 cü kat No. 28 de m~
kim yüksek mühendis A. Samuel"e ve 
ya Göynük belediyesine müracaat et-
meleri. (835) 10829 

Elektrik ve su projeleri 
yaphnlacak 

Birecik Belediyesinden : 

1 - Kasabaya yapılacak elektrik ve 
su tesisatı projeleri ( 10-3.939) tari 
hinden itibaren bir ay müddetle kapa. 

2181 754 

Satılrk - Jandarma okulu yanında 
asfalt üzerinde ve arkasında ilişiksiz 
inşaya hazır. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

755 

Satılrk apartman - Yeni kübik An
kara'nın en eyi kira getiren yerinde 
bedelinin yüzde kırkı borç olarak 
devredilecek. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

756 

Satılık hane - Kavaklıdere fran
sız, macar ve yugoslav sefaretleri ara. 
srnda. Tl; 3843 766 

Satılık - Asri yeni mobilya. Misa
fir, yemek ve yatak oda takımları. Her 
vakit müracaat. Havuzbaşı Ragıp Sos
yal Ap. kapı 1, daire 1 de. 

Satıllk - İsmetpaşa mektebinin ya
nında hemen inşaata başlanabiliı 

400 M. luk 2 arsa ve ayrıca 1 ev. Çok 
ucuz satılıktır. Maarif Cemiyetinde 

uammer'e müracaat. Tl: 2816 
842 

1ı zari uauliyle ekailtmeye konulmut- S.tıhlc Spor Otomobil: - Oveland 
tur. Marka Spor otomobj] 350.- liraya 

Ek .1 ( 11 4 939) t ih" Lastikler yeni Otomobilin her tarafı 2 - sı tme - - ar ıne ... . 
.. . .. .. muntazamdır. Selanık cad. No. 21. 

musadıf salı gunu saat 0 4) te kayma- Tel: 3854 845 
kam ve belediye dairesi odasında ya - • 

pılacaktır. Satılık - Dikmenin üveç yatağın-

3 - Muvakkat teminat (150) lira - da otuz iki dönüm bağ satılıktır. Bü
yük Millet Meclisi Muhasebe mü-

dır. 

4 - Mufassal malUmat alabilmeık is. 
tiyenler Birecik belediyesindeki bu işe 
ait şartnameyi görebilirler. Ve yahut 
bilabedel aldırabilirler. (910) 10907 

Mahkemeler 

meyyizi Cemal Göktür.1ke müracaat. 
847 

~----------------------------
Kiralık: 

1 
Kiralık dükk9.n - Yenişehir Dik

nen caddesi N. 13 Aygün apartmanı 
3 Nr. ya müracaat. 743 

Kiralık - 4 oda hol mutfak banyo 
müstakil bahceli çv , 'lal tepe Uludağ 
sokak No. 2 Yen:· --· ·• Karanfil sokak 
beton Ap. kapıcıya müracaat edilmesi. 

827 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar 
şısmda Karanfil ve Bilge sokağ ı kö. 
şeı;i - c tam konforlu 4 ve 5 odalı dai
reler. İçinde 8 No. ya müracaat. 828 

Kiralık konforlu daireler - Çocuk 
sarayı caddesi Çocuk Esirgeme Kuru
mu apartnnanında kalorifer ve daima 
sıcak su bulunan 4 ve 5 odalı iki dai. 
re kiralıktır. Telefon 1465 830 

Kiralık konforlu oda - Bahriye 
caddesi Çocuk Esirgeme Kurumu a
partımanında kalorifer ve suyu bulu
nan bir oda kiralıktır. Görmek için ka. 
pıcrya müracaat. Telefon 1465 831 

Kiralık - Aile nezdinde döşeli oda: 
kalorifer, banyo ve bütün konfor. Ye
nişehir Atatürk bulvarı T oygar Ap. i
kinci kat 5 No.ya müracaat. 844 

Kiralık Apartman - Altı oda hol 
ve konfor. Demirtepe yaltrık caddesi 
asfalt k<>prünün başında görmek için 
içindekilere. Tel: 1616 848 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 

otobüs durak yerinde Ozgen apart
manında kalorifer ve parkeli 4 ve beş 
odalı iki daire. Kapıcıya müracaat. 

852 

Kiralık evli bağ - Aşağı eğlencede 
No. 27 de Hacı Mustafa veresesine 
ait evli bağ. Ankara Çocuk sarayı cad 
desinde No. 61/63 evde Omer Ergüle 
müracaat. 854 

Kiralık depo aranıyor - Ulus mey
danına yakın semtlerde olması şart
tır. Bankalar caddesinde TÜRK 
PHlLlPS L1MlTED ŞIRKETINE 
müracaat. 855 

Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mah 
kemeainden : 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev. Kiralrk oda - Aile yanınöa 1 veya 
!eri yanında elektrik ve suyu mevcut 2 bayana. 13, 17 lira. Y. şehir Atatürk 
bahçeli ev. Görmek ietiyenlerin ka- alanı Arım Ap. No: 9 Tl: 3480-35 Ali 

Ankara Samanpazarı Ganem soka -
ğında mukim iken 37 senesb.de ölen 

Börekçi Satılmış'm terekesine malı -
kemece el konmuş olduğundan kefale. 

ti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil 
olduğu halde bilcümle alacaklı ve 

borçluların ve mirascr:un vesaiki res. 
miyeleriyle beraber bir ay zarfında 

3 üncx sul hhukuk mahkemesine mü 
racaatları ve alacaklarını vaktiyle kay. 
dettirmiyenlerin mirascıya ne şahsan 

ve ne de terekeye izafeten takip ede. 
miyecekleri lüzumu ilan olunur. 850 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha. 
kimliğinden ~ 

ğrtçı Halil Nacı Mıhcıoğluna veya Altuğa. 856 
Dahiliye Vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğluna müracaatları. 763 

Kiralık - Halin arkasında her yere 
yakın konforlu bir oda. Ayla apartı -
ınanx No: 1 dairede. 767 

Kiralık - 3 oda 1 hol, pazara yakın 
ve merkezi bir yerde. Yenişehir Sağ
lık Bakanlığı arkası Süleyman Sırrı 
caddesi No. 11. 778 

Kiralık - Ev ve bağ Cebeci Top
raklıkta tuz nazırı bağı yanında No: 
140 da 4 oda, bir mutfaklı bağ ve bağ. 
hane acele kiralıktır. İçindekilere mü 
racaat. 780 

iş veren]eı·: 

Aranzyor - Lise bitirme sınavı için 
fen ve riyaziye gruplarından ders ala -
cağım. İstekli öğretmen bayların şart
larım Ulus'ta (M.M. 1289) a yazmala -
rı. 798 

Zoyiler 

Atıfbey mahallesi dış kapı karşısm. . Kiralrk _ Konforlu güzel bir oda. 
da 221 numaralı Sdlahi evinde kiracı 

Kız ılay karşısında Paşakay Ap. kapı-

Zayi - Ankara Hukuk Fakültesin
den aldı ğım diplomayı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Hüsnü Yaı:gan'a: 

Ankara N aumbey mahallesinde bak. 
x.al İbrahim Özcabı vekili avukat Ne· 

dlın Yelç.o tarafından aleyhinize açı -
lan 15 lira 4 kuruş alacak da.vası.un 

yapılmakta olan duruşmada göste
rilen adresinizde bulunamadıgınudan 
tebligat yapilamamış.tır. Usulün 141 
inci maddesi mucibi:ıce ve yirmi gün 
müddetle ilanen tebligat yapılmıştır. 
Bu defa da gene usulün 141 inci mad
desi mucibince ilanen ve bir şahit 
dinle':l.diği bildirilerek gıyap kararı 
gönderilmesine mahkemece karar ve • 
rilıniş ve duruşma da 6. 4. 939 perşem 
be saat 9,5 a bırakılmı.ş olduğundan 
mezkfir günde mahkemede bizzat ha. 
zır bulunmadığınız veya bir vekil gön 
dermediğiniz takdirde mahkemenize 
gıyaben bakılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (900). 

10902 

cısına müracaat. 783 853 lzzet GUR 

Kı:r~lık .- .~emur bayan veya bir 
bay ıçın aıle ıç ınde bir oda Bakanlık- ------- -----------
Iara (7) dakika. Y. Şehir Kocatepe .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 
karşısı No. 12 elverişli fiyat. 785 § Pek yakında : 

Kiralık ardiye ve dükkan_ Orman §RADYO MUHABERESİ 
çiftliği satış mağazası arkasında bir 
dükkan ve yanında ardiye olmrya mü

----.,11111111111111111111111111111111111111,. 

sait bir mahal kiralxktır. Cümhuriyet ----------------------
otelinde aile mutfağı sahibi İsmail 
Yamana müracaat. 791 

Ucuz kiralık odalar - Havuzbaıpn -
da güneşli bahçeli güzel odalar. Çok 
ehven kiralıktu. Selinik cad. No : 16 

794 

Möble Apartman - Konforlu 5 oda 
150 liraya kiralıktır. Vekaletlerin kar
şısında Meşrutiyet caddesi. Konur so. 
kak No: 12 alt kata müracaat. 

799 

DIŞ fABlBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün baa
taJaruu kabul ve tedavi eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparl:ımanı No 1 
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• İŞ BANKASI 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32.000 Lira mükafat 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 Eylul 1 İkinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektir 

İkramiyeler: 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 ,, 1000 u - 5.000 

" 
8 ,, 500 " - 4.000 ,, 

16 ,, 250 ,, - 4.000 ,, 
60 ,, 100 ,, - 6.000 ,, 
95 ,, 50 " - 4.750 ,, 

250 ,, 25 ,, - 6.250 ,, 
435 32.000 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmi§ 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olur•unuz. 

~--------------------------' 

Hissedarlar toplanhsı 
Ergani bakırı Türk Anonim Şirketinden : 

Ergani Bakırı Türk Anonim şirketi esas mukavelename
sinin 24. üncü ve Ticaret kanununun 361. inci maddeleri 
hükümlerine tevfikan hissedarlar heyeti umumiyesi 31 
mart 1939 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de alelade 
toplanacaktır. Şirket hissedarlarının bu içtimada hazır 
bulunmak üzere o gün gösterilen saatte şirketin Ankara' -
da Ulus meydanında Koç hanında kain idarehanesine gel
meleri, ve hisse senetlerini içtima gününden bir hafta eve
line kadar Etibanka veya Türkiye İ§ Bankasına yahud tir
ketin veznesine tevdi eylemeleri rica olunur. 

ldare Meclisi 

Müzakerat ruznamesi : 
1 - Şirketin 1938 senesine ait idare Meclisi raporunun 

okunması. 

2 - Murakipler tarafından verilen raporun okunması. 
3 - 1938 senesi bilanço ve karii zarar hesabının tasdiki 

ile İdare Meclisinin ibrası. 
4 - istifa eden idare Meclisi azaları yerine intihap o

lunan azanın ta.adiki intihabı ve Meclisi idare azaları hak
kı huzurlarının tesbiti. 

5 - 1939 senesi için murakipler tayini ile ücretlerinin 
tesbiti. 849 

SİNGER 
Bayanlara mahsus elmaslI ve pırlantalı Sing~r saatlerinin yeni 

modelleri gelmiştir. Fiatları 7S liradan başlıyor 

SİNGER SAA TLARININ ACENTASI 
ŞEREF KUYUMCU Anafartalar 37 ANKARA 

Makine ve Endüstri işleri T. A. Ş. "AT AK,, 
Alelôde Umumi Heyet toplantısı 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
Hissedarlar Umumi Heyeti 

toplantısına davet 

------------
-
~I ---- --- -

§§ Koç Ticaret Türk Anonim Şirketinden : :: - -= -:= Şirketimizin yıllık umumi hissedarlar alelade toplantısı := 
:= 31Mart1939 tarihine müsadif cuma günü saat onda Ulus E: = meydanmda kain merkezimizde yapılacağından hissedar- §§ 
:= ların bu toplantıda hazır bulun.malan rica olunur. := --

Kuzu eti fiyah 
Belediye Reisliğinden: 

Kuzu muvaridatı artmış olduğundan fiyatı (55) kuruş
tan (50) kuruta indirilmiştir. Sayın halka ilan olunur. 

10908 

MÜZAKERE RUZNAMESi = 
=: 1 - 1 dare meclisi raporunun okunması = ~ l il lll lll il l il l lll il lll l il il l il lll il l il il il lll l 111111111111111111111111111111 ~ - - -
-
= 2 - Mürakip raporunun okunması = u H 1 -= 3- 1938 senesi kir ve zarar hesabının tasdikiyle idare§ = muml eyet top antısı 5 = meclisinin ibrası = = - ---- -= 4 - Murakibin ücretinin tayini _ = = 
:= 5-Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince ida- = =: Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi § 
- re meclisi azalarının bizzat veya bilvasıta şirketle ti- § 

cari muameleler yapmalarına müsaade verilmesi hu- =: § İdare Heyetinden : 
susunun müzakeresi. 857 = = ----

----- --- - - Statümüzün 63 ncü maddesine göre Umumi Heyetimiz § 
':i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rr ;; aşağıda yazılı işleri kararlaştırmak üzere 31-3-1939 cuma =: 

=: günü, saat 17,30 da Halkevi salonunda toplanacaktır. = 
~l .. llİlll ........................................ IL 

Adi ve fevkalade Umumi 
Heyet toplantısı 

Ankara Küçük Evler Yapı Kooperatifi idare 

Meclisinden : 
31-3-939 cuma günü saat 14 adiyen ve bunu müteakip de fevka

lade olarak Halkevi salonunda umumi heyet toplantısı yapılacaktır. 

Alelade toplantı müzakerat ruznamesi 

1 - İdare meclisi ve murakip raporlarının okunması ve kabulü 
2 - Bilançonun tasdiki ve idare meclisi ile murakiplerin ibrası 
3 - Müddetleri biten dört idare meclisi azası ile iki münhale 

yenilerinin ve altı yedek azanın seçilmesi 
4 - Müddetleri biten üç murakip yerine yenilerinin seçilmesi-

................. ' .............................. 11 t l I ......... 1 .......... ' ........ ' ....... 1 ............ .. 

Fevkalade toplantı müzakerat ruznamesi 

Esas mukavelenamemizin ıs ve ı8 inci maddelerinin tadili. 
Tadili teklif olunan maddelerin 

ESKİ ŞEKLİ 

Madde 15 : İdare meclisi tarafından şirket mahallesinin planlar ı 

ihzar, inşa bedellerinin keşfi icra ettirilecektir. Evler aynı tipte o
lacak üç odayı geçıniyecek ve en fazla yetmiş beş murabba üzerin
de kurulacaktır şirket belediyeye taalluku olan işleri göremez. 

' 
YENİ ŞEKLİ 

Madde ıs - tdare meclisi tarafından şirket mahallesinin p lan

ları ihzar, inşa bedellerinin keşfi icra ettirilecektir . Evler iki z, tek, 
üç oda, üç oda bir hol olmak üzere muhtelif olup, en büyükleri hiç 
bir zaman yüz metre m~rabbaım tecavüz edemez. 

ESKİ ŞEKLİ 

Madde 18 : İlk inşaata 1 Mayıs 1938 tarihinde başlanır. Evler 
her sene fazlalaşmak üzere müteaddit guruplar halinde 1944 sene
sinde tamamlanacak bütün ortaklar evlerine girmiş bulunacaktır. 

1944 senesinden sonra ortaklardan yalnız 20 lira alınır. Bütün borç
lar ödendikten sonra evler ortaklara temlik edilir. Evler parça par
ça yapılacağına göre yapılacak her gurup için ortaklar arasında 

kura çekilir. Namına kura düşen ortak inşaata başlandığı tarihte 
her ay vereceği 10 liradan mada defaten 60 lira -ııerirler ve evleri 
ikmal edilir edilmez istifade ederler. Müteakip senelerde aynı su
retle muamele yapılır. 

YENİ ŞEKLİ 

Madde 18 - İnşaata 1939 senesi inşaat mevsiminde başlanılarak 
aynı sene içinde evlerin hepsi birden ikmal edilir. Her ortak şirke
tin yapacağı ilk ihbarda defaten altmış lirayı bankaya yatırmağa 
mecburdur. İnşaat sonunda yapılacak bir toplantıda, ortakların in
tihap ettikleri tipler arasında kura çekilerek evleri teslim edilir. 
Müddeti muayyenesi zarfında şartnameye nazaran görülen nevakıs 
bilikmal kabulü katisi yapıldıktan sonra ortağın hiç bir şikayete 
hakkı kalmaz. İşbu kabulü katı kağıdına, ortağın da imzası alınır. 
Evini tesellüm eden ortak, evinin maliyet fiyatına on iki senelik 
faiz ve şirketin ihtiyar ettiği masraflardan kendi hissesine düşen k r
s ·m ilave edildikten sonra çıkacak otan borcun hakiki mikdarını 
kabul ile mezkur borcu on iki senede itfaya ve her aya isabet eden 
taksitleri geciktirmeden tediyeye mecburdur. 

İkiz tip alan ortakların birer listesi kendilerine gönder ilir ve bu 
suretle bu tipleri alanlara komşularını seçme hakkı verilir. 858 

.,, tr 

-GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: = ----- -= 1 - idare Meclisi ve Mürakip raporlarının okunması ve 
kabulü 

-------= -= 2 - Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki ve § 
:= idare Meclisi ile Mürakiplerin ibrası, =: = -= 3 - Statümüzün 38 ci maddesine göre müddetleri biten =: = dört münhal ve iki asıl ve 6 yedek azalığa yenilerinin =: 
=: seçilmesi, § 
§ 4 - Müddetleri biten 3 Mürakip yerine yenilerinin seçil- § 
:= mesi. 840 -- -
-:;'1\1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ji?' 

............................................. 
Bir Baı Mühendis aranıyor 

Bursa Belediye Riyasetinden: 
300 lira aylık ücretli belediye baş mühendisliği münhal

dir. Askerliğini yapmış ve memur olmak vasıflarını haiz, 
yüksek mühendis mektebinden diplomalı isteklilerin elle
rinde mevcut vesikaların birer örnekleriyle birlikte mart 
sonuna kadar Bursa belediye reisliğine istida ile müra-
caatları lüzumu ilan olu"Dur. (697) 10713 

• • 

iSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ 
kullanmakla bu hallerin hepsi ortadan kalıkar, çocuklar ve büyük
ler sıhatlerine, n~elerine kavuşurlar. 

Kullanış tarzı kutuların içinde izahlı olarak yazılıdır. Okuyu
nuz ve ç.acuklarınıza senede birkaç bisküvit ihtiyaten veriniz. 

Makine ve Endüstri işleri T. A. Ş. /1 AT AKH 

Fevkalade Umumi Heyet toplantısı 
Şirket Hissedarlar Umumi Heyeti, 30 Mart 1939 perşembe günü saat 

11.5 da Ankara Selanik caddesi 21 numaradaki şirket merkezinde fevkala
de olarak toplanacaktır. 

Hissedarların, Ticaret kanunu maddei mahsusuna tevfikan içtimada Jia.. 
zır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 

1. - Şirketin fesh ve tasfiyesine karar verilmesi 
2. - Likidatörün tayini, tahsisatının, selahiyet ve vazifesinin tesbiti. 846 Şirket Hisse~a~lar Umu~i Heyeti 30 Mart 939 perşembe günü saat 10.30 

da Ankara Selanık caddesı 21 numaradaki Şirket merkezinde adi olarak 
toplanacaktı r. Toplantıya iştira~ edecek hissedarların toplantıdan en az 7 
gün evvel Şirket Merkezine müracaatla duhuliye kartı almaları rica olu· --· nur. 

DOKTOR 
.:!JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 

RUZNAME 
1. _ İdare meclisi ve mürakip raporlariyle bilanço ve kar zarar hesaP,

larınm tasdiki 

ASAF YAK ~ Yeni Sinemada 1 Sus Sinemasında ~ Deri, saç, tenasül hastalık· 
2- - İdare Meclisinin ve mürakibin ibrası 
3. - İdare meclisindeki tebeddülatın tasdiki 

--------
Bu Gece 20.30 dan itibaren ları mütehassısı 

Yeni Eczane karşısında Rehber 
Ap. ıs den 19 za kadar _ 

--- Bu Gün Bu Gece 

4. _ ı938 senesi temettüünün sureti tevzi. 851 

------~--~--~----~----~----------~~!!!~T~l:~l~7=25~~~~= 
SATILIK BEBEK 

Bilaistisna herkesin seveceği ve zevkle 
seyredeceği bir eser 

---NES'E Y AGMURU ---Baş Rolde: MONA GOYA 

Et alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Kurumumuz talebe ve müstahdernininin iaşelerinden aşağıda miktarları 
yazılı iki kalem et kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

20. 3. 939 pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında müteşekkıl ko· 

misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. . . . w. 
Teklif mektupları ihaleden bir saat eveline kadar komısyon reıslıgıne 

vermeleri. 
Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire 

müdürlüğüne müracaatları. (741) ıo7S2 

Cinsi 

!{oyun eti 
.Kuzu eti 

Miktarı 

10000 kilo 
3600 .. 

Muhammen 
fiyatı 

50 Kur~ 

100 ,, 

Muvakkat 
teminat 

645 liradır 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6325 
' İmtiyaz sahibi 

Nurettin KAnıil SUNER 
Umumi neşriyatı idare ~en 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

--------- Baş Rollerde: = JOAN CRA WFORD • SPENCER TRACY ----------------

Seanslar: 
14.4S - ı6.45 - 18.45 - Gece: 21 de 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 
AMAN KAYNANAM DUYMASIN 
Baş rolde: LUClEN BARROUX 

i 

Bugün 12 Ucuz Halk Matinesinde ve 
14 - 16 - 18 Normal sean~larda 

son defa olarak 

BÜYÜK V.AL: 
Bu şaheserler şaheserini göremiyenlere 

son bir fırsat 
Telefon: 3589 

---------------------------== ......................................................................................................................................................... , ...... == 
=: Yeni Sinemada Yeni Varyete numaralan muvaffakiyetle devam etmektedir. = == ................................................................................................................................................................ -== ~ 
§§ HALK Si N EMAS 1 yepyeni tesisatla bir iki güne kadar tekrar a(llacakhr. ~ - -
"=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 


