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ve vazifesidir. 

' • 
man askerleri ek topr 

Macarlar Karpatlaralbna girdiler! 
Slovakya ve 
Almanya'nın 

Karpatlaraltı 

himayesinde 
Ukranyası da ayrıca 

istiklôllerini ilôn ettiler 

Geçen devrede yapJan ikinci müntehip .seçiminden bir görünü§ 

---==J 
Cümhurreisimizin 

kabul 1 

resmı 

Ankara, 14 a.a. - Reisicüm
hur İsmet İnönü, bugün saat 
1 7 de, Çankaya köşkünde, An
kara' da bulunan ordu subayla
rı için bir kabul resmi tertip ey
lemişlerdir. 

L. 
Çekoslovak devletinin yok oluşuna tckaddum eden safhala
rı, geçen eyliıl ayı zarfında Almanya'ya, Polonya'ya, ve Ma
caristan'a terkedilen topraklan, bu toprakların nüfusunu, 
Slovakya, Karpatlaraltı Ukranya'sım gösterir harta 

Milli hakimiyetin en büyük le<ellisi 

Yurtta i inci ınün ip 
seçimi bugün başhyor 

USUN 81 SAFHASI 
Anafarialarda ve Doğanbeyde oturan 

vatandaşlar reylerini bugün kullanacaklardır 

Altıncı Büyük Millet Meclisini seçmek üzere seçim hakkına 
malik olan bütün türk vatandaıları, yurdun her tarafında bugün 
reylerini kullanmıya bqlıyacaklardır. 

ikinci müntehip intihabı, bugün Türkiye'nin dört köşesinde 
başhyacak ve 21 mart 1939 günü tamamlanmıt olacaktır. Mütea
kip günlerde ikinci müntehipler, yeni mebuslanmızı seçecek· 
lerdir. 

Bulgarİ•tan BQ§vekili 
B. Kö•eivanol 

Sandık 
baıında~ •• 

F. R. ATAY 

Dün gazetemiz Ankara ikinci 
müntehip namzetleri listeai·ni 
neşretmiıtir. Genç cümhuriyetin 
tarihi günlerinden birine daha 
yaklaııyoruz: Millet beşinci Ka
mutay azalarını seçecektir. 

Her hangi bir parti ekseriyeti 
kazanmak ıçın çalıımıyoruz. 
Milyonların fikir, his ve menfaat 
birliğini ifade edecek olan milli 
bir intihap aref eaindeyiz. Bu bir· 
lik dün Atatürk'ün etrafında idi. 
Bugün ismet lnönü'nün etrafın
dadır. Reis değişmiıse de, birliği 
vücude getiren asıl amil, yani 
milletin, kendi kurtuluıunu bu· 
günkü idarenin devam ve istik· 
rarında görmek ıuuru, bakıy 
kalmııtrr. Kıymet bundadır. 

Bu intihabm iki müstesna 
hususiyeti var: biri, Atatürk'ten 
sonra ilk Kamutay seçiminin ya
pılmakta olmasıdır, ikincisi, bey
nelmilel vaziyetin, 1918 denberi, 
en nazik zamanında, türk cephe
sinin emin salabetini gösterecek 
olmasıdır. 

iç nifakların, emperyalizm mü
dahale ve tahakkümlerine en faz 
la vesile teşkil ettiği bir devirde 1 
bulunuyoruz. Milli birliğe, yalnız 
kuvetlerimizin hiç bir damlasını 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Parti umumi merkezine vilayetler
den gelen malumata göre, yurdun her 
yerinde seçim faaliyeti büyük hara -
ret, alaka ve neşe ile devam etmekte
dir. Türkiye matbuatı; gazeteler, mcc 
mualar ve her türlü neşir vasıtaları, 
bütün hüriyetlerin ve milli bakimi -
yetin kaynak ve garantisi olan seçim 
hakkı üzerinde halkı aydınlatıcı neş-

Bulgar Baıvekili 

B. Köseivanof 
bugün Edirne' de 

riyata başlamışlardır. Bu akşamdan Sofya'dan bulgar ajansının bildir
itibaren vilayet ve kazalardaki Parti diğine göre Bulgaristan Başvekili B. 
ve Halkevleri binaları donatılmıştır. Köseivanof bugün Sofya'dan hareket 
Ankara radyosunun seçimin devamı edecek ve akşam Edirne'de olacak· 
müddetince yapacağı neşriyatı halkın Komşu devlet ba k·1· "'-'-- _ 
k 1 1 kl k

. . . . h tır. şve ı ı AnAca 
o ay ı a ta ıp etmesı ıçın er tara· ı ra'da üç gün kalacaktır. 

(Sonu 9 uncu sayfada) . 

Seçim mıntakaları 
İntihab Mebusan Ankara Heyeti Tefliıiye Reisliğinden: 
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1 • Macarlar 
Karpatlaraltı 
ukranyasını 

işgal ediyorlar 

Karpatlaralh ukranyası da 
istiklalini ilin etti 

Budapeşte, 14 a.a. - Munkaçevo'da 

1 
yeni ve ciddi bir hadise zuhur etmiş _ 
tir. Bir macar men.bamdan bildirildi • 
ğine göre, çek hudut muhafrzlan bu 

(Sonu 7. nci sayfada) 

4 -londra ve Paris 

Müdahale 
etmiyorlar 

Paris, 14 a.a. - Bone ile lngil tere 
sefiri Fipps, dün akşam slovak mese -
lesini tetkik etmişlerdir. Selihiyetli 
mahfillerde söylendiğine .göre İngilte
re ve Fransa hükümetleri vaziyet ne 
şekilde inkişaf ederse etsin müdahale 
etmemeye karar vermişlerdir. Çünkü 
Çekoslovakya'nın hudutları henüz ga
ranti edilmemiştir ve Münib itilHna-

(Sonu 9. uncu say/ada) 

5 -Polonya 

Hududa 
asker yığıyor 

Londra, 14 a.a. - Havas ajansın
dan : 

İyi bir mcnbadan öğrenildiğine gö
re, Polonya hükümeti Almanya'ya Po
lonya'nın bir Karpat - Ukranya dev
leti ihdasına ve yahut Karpatlaraltı 

(Sonu 7 inci sayiada) 1 

2-Slovakya 

İstiklôlini 
ilan etti 

Bratislava, 14 a.a. - B. Tisso, dün 
akşam saat 19 da.• 22 ye kadar B. Hit. 
lcr ile görüştükten sonra tayyare ile 
Viyana'ya hareket etmiştir. Mumai -

3-Almanlar 
Dün gece Çek 
topraklarını 

İşgale başladılar 

(ek Detlet Reisi Hasa 
dün Berlin' e gitti , 

leyh, oradan otomobille Bratislava'ya Prag, 14 a.a. - Almanya'nın müda
gelmiştir. Slovak nazırları, burada halesi, muhtariyet taraftarlarının em
fevkalade bir içtima akdetmişlerdir. I niyetini kazanmJ1 olan şahsiyetler. 
Maksat, yeni ve müstakil bir devlet den mürekkep yeni bir slovak kabine-

' (Sonu 7 inci sayfada) (Sonu 7 inci sayfada) 

~==========================================~ 

Çek - Macar hu -Macarlar dudunda şiddetli 
çarpışmalar ol • 

muı hunun üzerine macar hukümeti 
Karpatlaraltı Ukranya'ımdaki çek 
kumandanına bir iıltimatom vererek 
bu memleketin 12 saat içinde tabii • 
yuini istemiştir. Bundan sonra ma -
car askerleri Karpatlaraltı Ukranya'
ıına resmen ıirmişler ve ilerlemiye 
baıılamışlardır. Macarlara ıöre bura
sının Macaristan'a ilhakı lizımdır. 
Fakat macarlar ilerlerken, Karpatlar
alu Ukranyası da istiklilini ilin et • 
miıtir, 

Polonya hudutta 
Polonya aaker tahıit et • 

mektedir. Lon • 
dra'dan biklirildiiine söre, evelce 
müşterek bir Macaristan - Polonya, 
hududuna tarafdar olan Polonya, 
bir Karpatlaraltı Ukranyaaı ihdasına 
ve yahut Karpatlaraltı Ukranyasının 
Macariıtan'a ilhakına razı deiildir. 

Alman ajansmın 

Hadiseler bildirdiiine cö -
re eveHti ııun ve 

dün bütün Slovakya'da alman aleyhta
rı nümayiıler yapılmııtır. Bratislava'
da Slovakya'nın 'bir çok yerlerinde 

ı;arpışmalar olmuş, almanlar öldürül • 
muı alman koyleri yakılmııtır. 

Ç k 
Çekoılovakya'nın e ya : bir parçası olan 

. Çekya diye artık 
hır devlet kalmamış, iftirakçı diye 
Slovakya başvekillığinden Tiaso'yu 
azleden ve Tisso'nun Almanya'ya 
dehalet etmesine sebep olan Çekya 
devlet reisi Haşa da kıziyle beraber 
Berlin'e gitmiştir. Dün gece alman 
askerleri çek hududunu geçerek ıler -
lemeye başlamııılardır. 

B 
. B a y Hitler'le 

ratıslava kon~ımak. u~ere 
Berlın'e &'ltmıı o

lan eski başvekil Tısso Bratislava'ya 
donmüştiır. Diyet derhal toplanarak 
Slovakya'nın istiklalini ilin etmiı. ye
ni bir kabine kurularak baıına B. Tis
IO geçmiş ve B. Hitler'e bir telcraf 
çekerek Almanya'mn himayesini iste
miıtir. 

B. Bone inciliz Pa ris sefiriyle konuş • 
muıtur. İnırtlte -

re ve Fransa, hadiseler ne şekilde in
kiıaf ederse etsin, ı;ek - slovak hadi
selerine mudahale etmemeye karar 
vermişlerdir. Zira çek - slovak hu • 
dutları henuz pranti edilmemiş bu • 
lunuyor. Bazı ıaı~teler, Slovakya ha
diseleri dolayısiyle hukıimete hucum 
ediyorlar. 

Kabine hldiıeleri Lond ra dıkkaue takip et-
mekle beraber, 

fevkallde bir toplantı yapmak niyetin
de de~i.ldir. Avam Kamarasında B. 
Atlee nın suvallerine cevap veren B. 
Çemberleyn, İngiltere'nin çekoslovak 
toprak büttinlugünü caranti etmek ü
zere her hanıi bir teahhüde ciriıme
diğini bildirmiştir. 
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• muvaffakiyeti insan ve kültür : Mekteplerde intizam Bir • 
eserımızın 

Çek- Slovakya 
Münih ilacı yaramadı. Çek-Slovakya 

tarthe karıştı. Çek olan parça, şimdi 

artık, kendi kendine yaşıyamaz bir 
kötürüm halindedir. İstiklalini ilan 

- Nasıl, Çek - Slovakya'yx daha 
doğrusu, Avrupa'nrn ortasında kah -
vermiş olan bir avuç İslav'ı kurtara
bilcliniz mi ? 

ve inzibati lemin 

Muallimler talebeden 

Dost 1 ran ve 1 rak 

Kırallarının doğum 

yıldönümleri 

Dost ve müttefik İran'm büyük hü
kümdarı Şehinşah Pehlevi Hazretle • 
rinin bugün doğum yrldönümüne te -
sadüf ettiği için İran büyük elçiliğin
de bir suvare verilecektk. 

Meşhut suçlar kanununun 
tatbiki müsbet neticeler verdi 

eden Slovakya'nrn "istikTal" den ne - Siz kurtaracak mı idiniz? 
anladığını ısormasak daha iyi ederiz. - Ben, belki öldüreeelttim. Fakat 
Diyebilir ki, "çeklerin yardımiyle şerefi kurtulacaktı ve istiklale layık 
müstakil olacağıma Almanya'nrn hi - olduğu anlaşılacaktı. Ve belki de, Av
mayesiyle olurum, daha iyi!., ne ce - rupa barba girecekti ve, ya bizimle 
vap verebiliriz- Rütenya mıdır, Kar - batacak yahut bizimle çıkacaktı. 
patlar • Ukranyası mıdır, slovak mı- - Görüyorsunuz ki, Slovak kardeş
dır, macar mıdır, rus mudur, bir türlü terimiz bizi bırakarak ayrıldılar. Ara
belli olmıyan üçüncü dilim ise, henüz dan halbuki, bir sene bile geçmemiştir. 
sahipsizdir. Dediğiniz yapılsaydı, yazık olmaz mı 

Münih'ten sonra, Çek - Slovakya. idi? 
nrn eğer yaşamak istiyorsa Almanya- - Onları bizden ayıran intirika ve 
nın dilmen izinde yürümekten başka propaganda olmuştur. 
çaresi olmadığı malumdu. Anlaşılan. - Ya bizi birleştiren ne idi? 
Çek • Slovakya, geme bunun haricinde Bir dialog, bu tarzda cereyan etme-
bir takım imkanlar aramıya koyuldu.. se bile su dakikada zihinlere en ma -
Geriye kalan 20 milyon ingiliz lirası. kul geİe~ şekli budur. Çünkü emriva
nı alırken, acaba gene boyundan bü - ki, muhakemeye tekaddüm etmekte -
yük teahhütlere mi girişti? Onu aym dir. 
ham hayal peşinde koşmxya acaba ge • * 
ı:ıe kim sevketti? Çek _ Slovak hiidısesi, Almanya'nı:ı, 

Her halde, birkaç aydanberi, Al- yanı başında görüp ötedenberı bcgen
manya'nın Münih Çek - Slovakya'sın- medigi bir politik cismi, kendisine bu 
dan memnun olmadığı ve bu üç dilim- hususta l.Uım ola:ı salahiyeti bir ham
li memleketin daha ziyade Slovakya le silsilesi ile aldıktan sonra, yuğu

ve Rütenya dilimlerini sevip tercih et- rup bir ba:;;ka şekle sokmasıdır. 
tiği görülüyorriu. Fakat Prag bükü- Bunu yapan Almanya'nın salahiye
meti, nasıl geçen defa sallanan dost- ti, her halde azaLmaz, artar. Çek-Slo
luklara inanarak büyük şirnal komşu- vakya'dan sonra kendisiyle diğer po
suna kafa tutmaktan çekinmedi ise, bu litik cisimler hemcivar olacaktır. Bun
sefer de, Mü-nih'e ve kendi yeni ana- ları beğenip beğenmiyeceği ise mcç
yasasma inandı. Ve gene kafa tuttu. hulümüzdür. Bildiğimiz bir şey varsa, 
Bu dik kafayı, nihayet bugün, gövde- bu cisimlerin de kendisinin fikri so
sinden koparılmtş görüyoruz. Ve tes- rulmadan ve reyi alınmadan meydana 
bit ediyoruz ki Habsburg'ların büyük getirilmiş olduklarıdır. 
politika mektebinde, en az şey öğren- Salahiyet artar ve cisıimler teselsül 
ıniş olanlar, çeklerdir. Şu saatte, en ederse, hiç hadise durur mu? Hiç ha
rayiç kanaat her halde yukardaki olsa diseleri çözüp sevkeden irade ve bunu 
gerektir. tahrik eden hesap yorulur mu? * Çek. Slovakya'nın Münib ilacı ta-

Şimdi, General Sirovy ile sabık Re. r~fmdan ~urtarılamamış . olmasmd~ 
· · ·· h B • b. H··ı··ı d" ı zıyade bızce vefatmdakı sebep mu-

gu" yaptırarak dinlerııek, Beneş, diye· hundlir. 
ısıcum ur eneş e ır o u er - ıa o .

1 

. . • • 

bilir ki: Burhan BELGE 

İngiliz köyü 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Profesör Baker dün halkevinde 

bu mevzudaki konferansını verdi 
Dün Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi İngilizce prof esö

rü O. R. Baker İngiliz köyü isimli bir konferans vermiş ve konfe
rans güzide bir kalabalık tarafından büyük alaka ile dinlenmiştir. 

Konferansçı sözüne "insan şehir- bahçıvanlık, güvercin yarışı ve spor 
leri, tanrı ise köyleri yaptı" mealinde- meşgaleleri vardır. Kadınlar içıin ise 
ki eski bir ingiliz darbı meseli ile baş- kadın enstitüleri mevcuttur. Buralar
lamış, köyleri, evela "şehirlere yakın da kadınlar yemek pişirme, terzilik, 
köyler", ve "şehirlerden uzak köyler" cirgü hakkında konferanslar dinlerler. 

Sergiler, nıüsabakalar 
olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

Sonra şehirlerden uzak hakiki köy
lerin çok canlı bir resmini çizmiş, bu Köyde her sene bir çiçek sergisi ve 
gibi köylerin bir milletin bel kemiği- panayır yapılır. Çiftçiler yetliştirdik
ni teşkil ettiğini ve ortadan kalkarlar- leri mahsullerle müsabakalara girer
sa niçin zararlı olacağını anlatmıştır. ler. En iyi mahsul yetiştirene müka
İngiltere'de köyleri, tarihı abide ve fatlar verilir. 
m ,_il · oldugv u gibi muhafaza et- x·· ·· ·a · 'h · h ı · evAJ erı . oyun ı aresı ı tıyar eyet erme 
mek için büyük bir cexnıyet ~evcut tevdii edilmiştir. Her köyün bir fakir
olduğunu ve kasabaların k~~le~ın kıy- leri himaye cemiyeti, postanesi ve bir 
metini takdir etmediklerını ızah et- mahkemesi vardır. Bu mahkeme aza -
miştir. lan fahri olarak iş görürler. Ve adi 

Konferansçıya göre tipıik bir i~_gi- cürü~l:r h~k~ı~~fa karar verebiliFler. 
liz köyünü tasvir ederken ilk goze lngılız koyunun folkloru, garip a-
çarpacak şey bir futbol sahası ve bir detleri ve batıl itikatlan hakkında 
havuzu da ihtiva eden köy çayırıdır. söylemek istediği şeyleri profesör ~a
Bunun etrafında köyün belli başlı bi- ker diğer bir konferansa tehir etmiş
naları bulunur. Bu binaların en mü- tir. 

evel sınıfa girecekler 
Mekteplerde talebeni1n gittikçe ço. 

ğalması, intizam ve inzıbatı temin hu. 
susunda idare unsurlarını büyük müş. 
kilat karşısında bırakmakta olduğunu 
göz önüne alan Vekalet intizam ve in
zıbatm temini işlerinde muallimlerin 
de yardımda bulunmalarını kararlaş _ 
tırmıştır. 

Şimdiden sonra zil çaldığı zaman 
muallimler talebeden önce dersanelere 
girecekler ve talebenin gelmesine inti
zar edeceklerdir. Dersin sonunda da 
talebe tamamen çıktıktan sonra muaL 
limler dersaneden çıkacaklardır. Maa
rif Vekaleti bu husustaki kanaatini 
teşkilatına şöyle izah etmektedir: 
"Öğretmenlik vazifesini, sırf ders 

vermek suretinde a:ılayan bir zihniye. 
te taraftar değilim ve öğretmen arka
daşlarımın, dersten başka hususlarda 
vaki şikayetlerinden kendilerinin de 
benimle hemfikir oldukları:u sezmek. 
teyim. Öğretmenin okul içi vazifesi. 
dershaneye değil, okul kapısından içe
riye girildiği andan başlcu· kanaatin -
deyim. Bu bakımda~. idarede çalışını -
yan öğretmenlerimizin, idare vazifesi 
almış arkadaşlarına yard'm etmeleri • 
ni, bir zaruret telakki edirorum." 

Karadeniz' deki 
fırtına dindi 

Si:ıop, 14 a.a. - Karadenizde dün 
öğeleden sonra başhyan ve gece saba, 
ha kadar devam eden karayel fırtınası 
şimdi sükunet bulmuştur. Havanın 

şiddetinden yoluna devam edemiyen 
Ankara vapuru ile İnebolu'ya uğrıya
mıyan Aksu vapuru, yolcularını lima
nmuza aktarma ediyorlar. 

\l-IAVA 

w:~ 
Dün ha-va luımen ""'"''" Ot:\tİ 

Dün şehrimizde hava kısmen bulut
lu geçmiş, rüzgar cenuptan saniyede 
3 metre kadar hızla esmiştir. Günün 
en düşük ısısı sıfırın altında 5, en 
yüksek ısısı da 10 derece olarak tes· 
bit edilmiştir. 

Yurdda hava, Trabzon, lzmi.t ve 
Bodrumda yağışlı, Trakyada kapalı, 
diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların karemetre 
ye bıraktığı su miktarı Rizede 30, 
Trabzonda 16, Bayburtta 12, Orduda 
11, Sıvasta 10, Erzurum ve Zongul
dakta 6, Termede 4, tznık, Tokat ve 
Karsta 3, Bursa ve Dörtyol da 2, Ko
caeli ve Kayseri'de 1 kilogramdır. 

Karla örtülü yerlerde: karın top -
rak üzerindeki kalınlığı Erzurum.da 
4, Bayburtta 7, Malazkirtte 15, Muş
ta 22, Hakkaride 48, Sarrkamışta 69, 
Nazımiyede 91 santimetredir. 

Rüzgarlar Karadeniz kıyılarında 

şimalden saniyede 15, diğer bölgelet'
de cenuptan en çok 7 metre hızla es
miştir. En düşük ısılar sıfırm altrn· 
da~ Konyada ve Afyonda 4, Kütahya
da 5, Eskişehir ve Yozgatta 6 dere
cedir. 

En yüksek ısılar da tzmirde 13, An
talyada 15, Adana'da 18 derecedir. 

Majeste Irak Kıratının 

doğum günleri 
Kardeş lrak'ın genç kıralı Majeste 

Gazi'nin doğum yıldönümüne tesadüf 
eden 20 mart gecesi Irak elçiliğinde 
bir suvare tertip edilecektir. 

Her iki hükümdarm doğum yıldö. 
nümleri münasebetiyle elçiliklerde 
tertip olunacak suvarelere birçok ri -
cal ve bütün kordiplomatik davet o -
lunaca.ktır. 

T. Tarih kurumu 
belleten inin 

son sayısı çıktı 
Türk Tarih Kurumu tarafından her 

üç ayda bir neşredilmekte olan "Bel
leten" in 9 uncu sayısı Kurumun 1938 
yılındaki hafriyatlarından bir kısmı
na ait raporları ve ayrıca orijinal ta
rihi etüdleri ve garp dillerinde inti
şar eden muhtelif mecmualardan 7g 
nüshanın fihristini ihtiva etmek su
retiyle intişar etmiştir. 162 sayfa ve 
78 siyah, 3 renkli levhayı ihtiva eden 
bu güzel eserin fiatmı Türk Tarih 
Kurumu, bilhassa öğretmenlerin ko -
layca tedarik edebilmeleri için, 25 ku
ruşa indirmiştir. Satış yeri Ankarada 
Akba kitabevi, İstanbulda Ankara 
caddesinde Üniversite kitabevidir. 

( a.a.) 

Halkevinde konferans 
C. H. P. nin • tertip ettiği konfe

ranslar serisinden olmak üzere, Ta
rih, Dil, Coğrafya fakültesi ingilizçe 
Doçenti Bayan Saffet Dengi bugün 
saat (18) .de Halkevi konferans salo
nunda (Şha.kespeare trajedisi) mev
zulu bir konuşma yapacaktır. İngtiliz 
edebiyatına derin bir vukufıu olan Ba
yan Saffet Dengi'nin bu konferansına 
herkes gelebilir. 

Ankara Halkevinde 
resim ve tezyin 

sanat sergisi 
Mersin lı.alkevi resim kursu dör-

AI5.ıkalı makamlar, meşhud suçlar 
kanunun tatbikinden alınan neticele
re ait enteresan bir eıtüd hazırlamış
lardır. MalClmdur ki cilmhuriyet dev
rinde ceza davalarında sürat ve sade
liğin teminine ehemiyet ver·ilmiştir. 
Umumi usul kanıunumuz bu bak:m
dan ıslah edilmiş olduğu gibi 936 se
nesi birinciteşrinin başındanberi tat
bik edilen meşhud suçların muhake
me usulü kanunu, meşhud suçlar hak
kında ameli ve seri bir sistem kabul 
etmiştir. 

Meşhud suçların mahiyetleri ve iş
lenme tarzları sürat ve sadeliğin ada
let icaplariyle telifine müsaittir. Çün 
kü meşhud suç faili ya suçu işlerken 
görülmüş ve üstüne varılmıştır veya 
suçu işlerken görülmese bile suçun 
işlenmesinden hemen sonra suçtan 
husule gelen zararlı neticeyi gören
ler tarafından teessür ve heyecan i
çinde takip edilerek yakalanmıştır. 
Suçu işlerken görülmese ve vaka ma
hallinde böyle bir takibe maruz kal
masa bile suçlu suçu pek az evel iş
lediğini gösteren eşya ve esesrlerle 
ele geçmi~tir. Suçun meşhud mahiye
ti haiz olması için icabeden bu şartlar 
delillerinin kolaylıkla tespit edil
mesini temin eder. Bunun içindir ki 
meşhud suçların delilleri tahkikatın 
derinleştirHmesini iCabettirmiyecek 
surette k.endiliğindeiı olgun ve müte
bariz bir mahiyıettedir. 

Cemi ye· in süratle ceza tatbikini a· 
mir olan menfaat•i karşısında sıuçlu
nun ferdi menfaati de himaye edil
melidir. Hakimlerin, işin hakikatine 
nüfuz ederek vicdanlarının tamamiy
le tenevvür etmeleri ve hüküm verir· 
lerken hiç bir tereddüde duçar olma
maları imkanını temin etmek icabe
der. 

lU ü.sbeı neticeler 
lşte meşhud suçların muhakeme u

sulü kanunu adaletin tam olarak te
cellisini süraıt ve sadelikle telif et
miş olmak itibariyledir ki iki seneyi 
tecavüz eden tatbikatında, tatbik sa
hasını genişletmek temayüllerini u
yandıran müsbet neticeler vermiştir. 
Kanun suçu işlediği gün suçlu hak
kında karar verilmesini istihdaf et
miştir. Zabıta yakalanan suçluyu tan-

d~ceği ma .... ddi ~ubut d~lilleriyl~ -bir
likte vakit geçirmeksizin aynı günde 
Cümhuriyet Müddeiumumiliğine tes
lim ve Cümhuriyet Müddeiumumisi 
de gene aynı günde, vaka şahitlerini 
ve ehli hibreyi de hazır bulundurmak 
suretiyle suçluyu mahkemey.e sevket
mekte ve mahkeme de gene aynı gün-
de suçlu hakkında kararını vermekte-

düncü resim sergisi yarın saat 16 da dir. Bu suretle suç işlenir işlenmez 
Ankara halkevi ealonunda umuma açı- ımahkeme de delillere el koyarak işin 
laca.ktır. Bu. ıergti~e ev e.şyaları ~e lhakikatına nüfuz etmek imkanına 
tablolat' tcşhır edılecektır. Mers~n l"kt. Mahkeme k·endisine arzedi-

ık . 1 . d çal 1 m ma ı ır. 
ha evı ate yesın e ışan genç er u d lilleri toplarken biraz evel ha-
bir kısım eserlerini teşhir eden bu ld~n ~ ·· hade etmiş olan şahitle-• . . • besli .. v _ ıseyı muşa 
sergıyı Mersın Halkevı ar ~u og · t al"-~tına istinat etmekte-. C mal B . ırın aze m u.ıu .. 
retmeni ressam Bay Alı e . enım ·dir. Mahkeme tahkikatında tam bir 
tertip ederek bu yolda Mersın ~ke- 'Selamet mevcuttur. Hadise vukuunu 

· · d yerli rahşınalarmı kendı e- ' vının eg ~ ' ··t k'p mahkemeye delilleriyle ar-
seri olan Atatürk tablosunu da tal~- m~·~a /ş olması dolayısiyle tahkikat 
b 1 · ı b' ı·k 'de teşhır ze ı m e erıy e ır 1 te aynı sergıı her türlü tesir ve tezvirden azade bir 
etmektedir. surette cereyan eder. Bu pratik ve kı-
... • • ..... • • ........... • 11•• 11 •uı 111" sa sisıtem mahkemenin selametini ve 

Yurdun muhtaç çocuklarını .adaletin açık bir surette tecellisiıni 
meaut görmek hususundaki ıtemin etmek itibariyle cemiyetin ve 
asilane, insani düşünceleriniz ,ferdin hukukunu aynı suretle hima-

K ıye altına almaktadır. 
Çocuk Esirgeme urumuna Cümhuriyet Müddeiumumileri meş 
vereceğiniz bir lira ile tahakkuk hud olarak işlenen suçların delil-

edebilir. flerini aynı günde tespit ve izhar e-
1111111u111111111111111u11111•1111111• der ek mahkemeye müracaat etmek 

himi INN denilne ve içinde içki içi- -------------------------------------------------------
len hanlardır. Birçok köylerde kilise l l l l l l l l il l l l l l il l lll il l lll l il l l lllll l l l l lll llll l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
adedi kadar inn vardır ve bu iki mües- bi, acaba, bu heaa.plarla fennen 
sese biribiriyle rekabet halıindedirler. Yazık oldu.... iza.h edilmiş mi oluyor? 

lngiliz köyünde fuıyat 
Köyün başlıca şahsiyetleri papas, 

köy ağası, mektep muallimidir. Bu
günkU ingiliz köylüsü hala ananeleri
ne sadık ve dindardır. Yeni fikirler, 

sosyalizm ve saire daha oralara nüfuz 
edememiştir. 
Heınen hemen her ingiliz köyünde 

bir ilk mektep vardır. Fakat olmıyan 
köylerde çocuklar civardaki mektep
lere vilayet idare meclisleri ar~~mdan 
tedarik edilen bisiklet ve otobuslerle 

gidip gelirler. 
Köyde hafta sonlarını geçirmek için 

r 
Milletin mürakabesi, idare ü
zerinde hakiki ve fili olmadık· 
ça ve böyle olduğuna mill~tçe 
kanaat edinmedikçe halk ıda
resi vardır denilemez. Onun 
için Büyük Millet Meclisinin 
vazife ifa etmesi en ufak bir 
tereddüde mahal vermiyecek 
salabetle olacaktır. 

1. lNONU 

Bizim edebiyatçılar ve münak
kitler, hala : 

'"Yauk oldu Sleyman efendiye,, 
mısramın üzerindedırler. Rah

metli Süleyman Efendiye yazık o
lup olmadığı hakkındaki fikrimi 
tekrarlryacak değilim. Fakat gözü
nüzü biraz dünyaya çevirecek olur
sanız, larkedersiniz ki yeryüzünde 
Süleyman efendiden çok fazla ken
disine yazık olanlar yok değildir. 

Bugün gazetede okuyacağınız 
haberler, Slovakya'nın Çekya'dan 
ayrıldığını, Karpatlaraltı Ukranya
sının Macarütan'Ja Lehistan arasın
da bölüşüldüğünü, hülasa, harp son
rasında doğan Çekoslovakya deli
kanlısının gençliğine doymadan, 
hayatının yirmi birinci baharında 
gözlerim yumduğunu size anlata
caktır. 

O hal<le Süleyman efendiye de
ğil, Mazarik ile Beneş'in ülkesine 
yazık oldu. 

lngiltere'de ve Amerika'da de
mokrasi ve Çekoslovakya hakkın
da konferanslar vermiye giden za
vallı Beneş'e de, artık, dinleyicileri 
önünde hitabeler değil, mersiyeler 
okumak düşecektir. - T. 1. 

/Jwarlnrm oizı! 

Adamın biri viran evinin kar
şısına geçip: 

_ Sakın, bana haber vermeden 

yıkıl ayı~, deme; ııonra ~ll~h 
göstermesin, çoluk çocuk hepım.ız 
altında kahnz! 

dermit. 
Böylece günler, h~~tal.~~~. aylar 

geçmiş .Bir ka§am dondu~ za. 
man a.odamcağız bakmış ki ev yı
kılmı• · bütün aileyi altma almıJ. s• ., 

Biçare teessürle açını§ agzmı, 

ywnmuş gözünü: 
- Böyle mi sözleşmiştik senin

le diye bağınnı§, hani yrkılma
dan önce haber verecektin? 

Nihayet, harabenin dili açılını§: 
- Ha.her mi vermedim? dem.iş, 

dıvarlarmıda çatlak &andığın şey. 
ler benim açılan ağzımdı. Fakat 
sen sıva ile, çamurla bunları ka-

patır ve benim sana söylemek i1. 
tediklerimi anlamazhktan gelir
din! 

lngiltere'de senelerce hapiste 
yattıktan sonra çrkan eski bir 
mahkumun "dıvarlarm ağ21 var~ .. 
isimli bir kitap yazaT1&k zengin oL 
duğunu okuyunca bu hikayeyi ha-
tırladnn • 
Dıvarlarm ağzı da var demek! 

Dili olduğunu eakiden beri bilir
dik 

·'vrııpa - Amerika? 

Bir franaız aliminin yaptığı he
saplara göre, &Üneım bir takını 
tesirleri neticesi olarak Amerika 
ile Avrupa senede bir metTe ka
dar yerlerinden oynarlar; birbir
lerine ya yakla§ır, yahuıd da uzak
laşırlarmı§. 

Dünya vaziyetinde bir türlü is
tikrar temin edilememeşiııin sebe-

Fakat, bilemiyoruz: ne zaman 
bu iki kıta birbirine yakla§ır, ne 
zaman uzaklaşır? 

Bu uzaklatmal~rla yaklaşma
ların vasatisini alırsak, belki de, 
şöyle bir netice e lde edilecektir: 

Amerika Avrupa'nm demokrat 
memleketlerine yakla§makta, de
mokrat olmıyan memleketlerin
den uzaklaşmaktadır. 

Bunun da günetin tesiri ile o-
1 up olmadığını ise, artık, Japon
lara sorunuz. Çünkü yer yüzünde 
giine§İn oğlu olduklarını iddia e
denler onlardır. 

fAık·i lsa. yeni lsa! 

İstanbul mahkemelerinden biri
'5İnde karısını ve kaynanasmı öl
düren lsa'nm muhakemesi görü
lüyor. 

Zaman ne kadar değişmiş gö
riiyor musunuz? Bizim bildiği
miz, yahud bildiğimiz demiyelim 
de duyduğumuz eaki Isa, e l a le
min ölülerini diriltirdi. Bu lsa ise 
hem karısını öldürmüştür, hem 
kaynanasını! 

foıkanrna maliktirler. Fakat bazr h.i
ıdiseler olabilir ki bunlarıııı haiz ol
ldu·klarr şerait Müddeiumumilerden 
ıderhal mahkemeye müracaat etmek 
.imkanını nezeder. Bunlar müstesna 
.haller.dir. Esas itibariyle suçu işler

ken görülen veya suçun işlenmesini 
müteakip suçlu olduklarını gösteren 
.eşya ve eserlerle yakalanan suçlu bak 
kında delillerin derhal zabt ve tespit 
edilerek mahkemenin takdirine arze
.dilmesinde müşkilata tesadüf edil
mez. Şu kadar ki müstesna hallere 
de maksur olsa meşhud suçlar kanu
nu Müddeiumuminin noksan deliller
le mahkemeye müracaatını terviç et
memiş ve bu takdirde kendisine, de
lillerini noksansız tespit edebilmesi 
için 24 saatlik bir mühlet vermiştir. 
Kanun mahkemede adaletin tamamiy
ıle tecelli etmesine o derece itina gös
·termiştir ki, Cümhuriyet Müddeiu
mumisinin davasını derhal inkişaf e
debilecek tamamiyle olgun ve mustah
.zar bir hale getirmeden ikame etme
.sindeki esaslı mahzuru nazarı dik
·kale alarak hakiki bir zaruret mev~ 
.cut ise pek müstesna hallerde kendi
ısini gösterecek bu zaruret karşısında 
ıC. Müddeiumumisine umumi usule 
müracaat edebilmek salahiyetini de 
•tanımıştır. 

Bir kaç rakam 
Suçluların suçu işledikleri gün 

ımahkemeye sevkedilerek tecziye edil 
ımeleri cezanın ibret verici tesirini 
•şayanı kayıt bir surette artırmı§tır. 

•Bu suretle kanunun halk üzerinde 
•yaptığı terbiyekar tesir dolayrsiyle
odir ki, faraza lstanbul'da kanunun 
·tatbikine başlandığı 936 senesi birin
-citeşrin ayında meşhuden mahkeme
.ye intikal eden (511) iş tedri<:en te· 
ınakus göstererek bugün yarıdan aşa· 
•ğı bir miktara inmiştir. Ankara ve İz
•mir mahkemelerinden alınan ihsai 
•malfunat, oralarda da meşhud suçlar
ida aynı mikyasta bir tenakus göster
mektedir. 
Yukarıda izah edil.etiği üzere kanu

ınun asıl hedefi, bel kemiği suçlu hak
ıkmda, hakiki bir zaruret karşısında 
ikalmmadıkça suçu işlediği gün mah
•'kemeden hüküm almaktır. Kanun, tat 
ıbikatında bu hedefinde tamamiyle 
--··--.Ç(.=-lr. ıeı.l.rr.··~q.il•J.• ...... ;ı~~-_.__ 
•te meşnua suç ıauıcrı yuzue uç, oort-
le ifade edilebilecek pek az bir mik· 
tarı müstesna olmak üzere aynı gün
ıde mahkemeye sevkedildikleri gibi 
mahkeme de işleri, denilebilir ki he
men aynı günde hükme bağlamakta
dır. Kanuni zaruretler dolayısiyle i
ışin bir celsede karara bağlanması 
ımümkün olmıyan hallere pek nadir O· 

.ıarak tesadüf edilmiştir. Bu nadir 
hallerde de mahkemeler bu imkansız
ılığı doğuran noksanları en çabuk va
\Sıtalarla ikmal etmek suretiyle işi 
on.ihayet ikinci celsede karara bağla
maktadırlar. 

Kanunun, tatbikatta göst>erdiği mu
ıvaffakiyetin canlı bir delili olmak 
•üzere kendisine en geniş bir tatbik 
sahası bulan İstanbul mahkemeleri
ınin vaziyeti gösterilebilir. 

Istanbul mahkemelerine 936 sene
si haziranı başından 937 senesi mayıs 
ıayı sonuna kadar geçen bir senelik 
müddet zarfında (3785) mcşhud suç 
ldavası sevkedilmiş, mahkemeler bu 
ıdavalardan pek azını kanuni zaruret
ıler dolayxsiyle yakın bir celseye te-
1hir ederek günü gününe halletmişler
•dir. 937 senesi haziran ayına girildiği 
sırada bütün İstanbul mahkemelerin
ıde meşhud suç vakalarına ait olmak 
tüzere elde ancak (6) dava bulunmak
ıta idi. 

Netice ••• 
İşte kanunun memleketin her tara

ıfında verdiği, gerek adliye ve gerek 
zabıta için şeref kaydeden ve tatbikı
ına geçildiği turada en nikbin düşün
-c.eleri de geride bırakan bu müsbet 
rıeticeleri tatbik sahasını genişletme
:ğe vesile olmuş ve kanun tadil göre
·rek 13. 7. 1938 tarihinden itibaren a
•ğır ceza mahkemelerinin vazife gör
odükleri belediye hudutları içinde iş
•lenen ağır cezalı meşhud cürümler 
•hakkında da tatbik edilmeğe başlan
mıştır. Bu sahada alman neticeler de 
'SÜrat ve adaletin tecellisi bakımından 
-şükranla kaydedilecek derecede müs-
1hettir. 

Teşekkür 
Validem Avide Tengirşenk'in vefa

tı dolayısiyle cenazeye iştirak eden 
ve sair suretlerle taziyette bulunan 
dostlara ayrı ayrı teşekkür ederiz. 

Aile namrna oğlu Recai 

Mesut bir doğum 
Fotokrafçı arkadaşımız Celal Şa • 

hingil'in bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Bay ve Bayan Şahingil'i teb
rik eder, yavruya uzun ömürler dile
riz. 
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Sovyetlerin dı_ş politikası 
Kollektif bari§ sisteminin yrkılı

§rnı takip eden istihale içinde sovyet 
dış polilikasmm he-def ve istikameti 
günün en ehemiyetJi meselesini teı

Hindliler istiklôl 
istiyorlar 

kil ebnektdir. Filhakika Münih an.. Londra, 14 a.a. - Tripuci'den bildi
la§Masmdan beri, bu mevzu üzerin- rildiğine göre, Hindistan milli kon
de hiç bir salahiyetli sovyet devlet gresi dün kabul ettiği karar suretinde 
adamı söz aöylemiş değildir. Geçen İngiltere'nin harici siyasetini tenkit 
eyliilden sonra enternasyonal m.üna- etmiş, Gandi'ye itimadını beyan eyle
aebetlıer harpten evelki gibi bir mü. miş ve hintJlilerin kendi mukadderatı
va.zeneye doğru yürümektedir. Ja- na kendilerinin sahip olması hakkını 
ponya, Almanya ve ltaJya tarafın- istemiştir. 
dan tetJcil edilen üçler kombinezo. Milli meclis gelecek toplantısını 
:nuna karşı, biri komünist, üçü de ilk kanun sonlarında Bih.anda aktede
demokrat hnak üzere dört büyük cektir. 
devletin kombinezon yapmaları 

mümkündür. Bu dört büyük devlet- Belçı·ka'daki kabine 
tıen ikisi - lngiltere ve Fransa - an- _ 
laşmışlardır. Anıerika'nm vaziyeti h b J • 
ve &iya.si ananesi böyle bir anlapna bu ranının se ep erı 
yapmıya müsait değildir. Fa.kat bir 
Avrupa harbi çı;kacak olursa, Ame. 
rika'nm önce demokrat devletlere 
büyük mikyasta maddi yard.anda bu.. 
lunması ve nihayet bu devletlerin 
cepheaine jltihak etmesi ihtimali ga
]tptİr· Amerika'nm dıt politikasın. 
dan bugün için daha büyÜk sarahat 

Brüksel, 14 a.a. - Başvekil Pier
lot "İndependance Belge., gazetesi 
muharririne yaptığı beyanat:ta Belçıika 
devletinin bugün ge~irmekte olduw~u 
buhranın harici sebeplerden degı], 
münhasıran ve katiyen dahili sebep
lerden ileri geldiğini söylemiş ve önü-

İSPANYOL HÜKÜMETÇİLERİ 

İKİ ŞARTLA SULH Y APMIY A HAZIR: 
• 

ispanya tamamen 
müstakil olmalı 

Hükümetçilere 
tedbi rferi 

karşı misilleme 
alınmamalı 

Roma, 14 a.a. - NeşTolunan resmi bir tebliğe göre, italyan gö
nüllülerinin İspanya' da 13 şubata kadar uğradıkları zayiat şudur: 

müzdekıi parlamento seçiminde her 
belçikalının vazifesi ana yasanın ve 
diğer kanunların makul bir şekilde 

tefsirini mi? Yoksa devletin inhitatı
nı mı istediğini bildirmek olduğunu 

ilave eylemiştir. 

Ölü: 272 subay ve 2793 asker, yara
lı: 889 subay ve 19.819 asker, kayıp: 

6 subay ve 108 asker, esir: 5 subay, 361 
asker. 

Hiildimetrilerin iki srılh şartı 
Madrit, 14 a.a. - Milli müdafaa , 

meclisi 1915 ve 1916 doğumlu ihtiyat 

beklenemez. 

Japonya katı zaferi 
kazanmaktan uzaktır 

efradı ile muavin servJslerin "ikinci 
grup" una mensup efradın terhisine 
karar vermiştir. 

Albay Kasado, ecnebi gazetecilere 
Madrit şurasının "harbi tasfiye" ye 
karar verdiğini söylemiş ve şunları i
lave etmi~tir : 
"- Franko,nım ne suretle hareket 

edeceğini henüz bilmiyoruz. Mümkün 
olursa şu iki esas dahilinde şerefli bir 
sulh aktetmek istiyoruz: İspanya'nın 
tamamiyle müstakil olması, mukabelei 
bilmisil tedbirleri alınmaması.,, 

Çin Hariciye Nazırı Vang Çing Vey 
radyo ile neşredilen bir nutuk verdi 

Fakat aca.ba sovyetlerin vaziyet
leri nedir? Sovyetler, mal\ıın olduğu 
üzere, uzun zaman yalnız kaldıktan 
sonra tedricen büyük harpten evelki 
tabirle "Avrupa konserine" doğru 
yakla~rak nihayet, 1934 senesinde 
milletler cemiyetine de iza olmuf
lardı. Sovyet Rusya bundan aonra, 
kollektif barış sisteminin en hara. 
retli taraftarı oldu. Acaba bu aistem 
yıkıldıktan sonra aovyetler tekrar 
Avrupa'ya karşı arkalarını mı çevir
mişlerdir? Garbi Avrupa demokra- Japonlar Hankov'u zaptettikten sonra, ötedenberi tekrar ettik-
sileriyle el birliği yapmıya hazır mı. leri aulh şartlarını tekrar ileri sürmüşler, fakat Ça·n • Kay - Şek 

Komünistlerin serbest 
bıraktıklan subaylar 

dırlar? Şarkta tecavüze uğnyacak bunları gene reddetmişti. 
olan küçük devletlere yardım ede- h 

Bunun üzerine ariciye nazın cekler mi? 
Bu ısuallere beklenildiği derecede Vang Çing Vey, Hanoy'a hare-

sarih olmamakla beraber, sovyetle- ket etmiş, oradan Çan • Kay -
rin en salahiyetli devlet adamı, Sta. Şek'e bir telgraf çekerek japon 
lin, komünist partisinin on sekizinci sulh tekliflerini kabul etmenin 
kangresinde söylediği nutukta cevap lüzumunu anlatmıftı. Bunun üze
vennektedir. Evela aovyet lideri, üç. rine Çin ınilli hükümeti Vang 
otoritec de.vletin ~~. kar§ıs.m- Çing Vey hakkında ceza tedbir
da kollektiI. barıı sıstemını~ yıkıldı- leri alımı ve kendisini Kuomin
ğmı bir hakık~t ~larak tes~~t etmek- tang' dan çıkarmııtı. Şimdi Vang 
tedir Bu vazıyetin mesulu de, Sta- Çı"n V b' . "d h l t'' t · ı · F 'd g ey ır nevı e a e e-lin' e göre, ngıltere ve ransa ır. _ • . ' . • 

l .d · k il kt"f barı• sistemi- lakkı edılecek olan yenı hır ha-
Sovyet ı eı-ı, o e ı -s '- • J l h. _; .. ·-'-·'---·-.J-- -ovv~tlçrin enuıL ren.et yapmış, ıa~n ~ a ey ın
yeti tehlikeye düşecegmı zannet- de Dır nutuk vermıştır : 
melde lngiltere'nin Ye Franaa·
yanıldıklannı bildirmektedir. Stali.. 
n'in bu bahis üzerindeki sözlerinde 

50vyel milli müdafaasına kartı bea • 
lediği itimat hissedilmektedir. Mü

Şunklng, 14 a.a. - Milli Çin hari
ciye nazırı Vang Çing Vey, radyo ile 
neşredilen bir nutuk söylemiş ve ez.. 
cümle demiştir ki: 

nib anla§masiyle §-arka doğru ge- "- Japonya'nm hakiki niyeti, Çin
ni§lemekte aerbest kaldığı beyan e - in istiklalini yıkmak, pasifik mınta
dilen Almanya'nm, Ukranya'ya ta - kasını nüfuzu altına almak ve aynı 
arı-uz edeceğinj 5Öyliyenleri .ovyet zamanda Uzak Şarkta bütün Avrupa 
lideri fuatçılıkla ittiham etmittir. ve Amerika menfaatlerini de iflas eıt:-

ğunun hegemonyasını kurmağa yar -
dım eylemeğe hazır değildir. 

Madrit, 14 a.a. - Komünistler ta
rafından rehine tutularak tahliye edi
len Madrit valisi B. J ohe Gomez Os -
sorio ile 51 yüksek rütbeli ve 200 kü -
çük rütbeli subay kendilerine fena 
muamele yapıldrğmdan ve paralarının 
ve eşyalarının çalındığından şikayet 
etm.işlerdir. 

Yabancı büyük devletlerin. Japon
ya'nın tasarladığı bu yeni nizama mu
kavemet göstereceğine büyük ümidim 
vardır. Fakat Çin, buna, herhalde ta
mamiyle azmetmiş bulunmakıtadır. 

Çin. kendisine karşı gösterilen sem-
patilerin ve yardımın kıymetini tak- Konıii.nist isyanı bastırıldı 
dir eylemektedir. Saint - Jean - de - luz, 14 a.a. -
Yabancı bükü.metlerin, uzak şarkta Madrit'ten bildirildiğine göre, komü

birlikte hareket etmeleri pek muhte- nist kıyamı şehrin merkezinde tama
meldir. HerhaLde ümit ediyoruz ki, men bastırılmıştır. Komünistlerin 
uzak şarkta menfaatleri ağır surette tardedildiği binalarda kıymeti mil
halehiar olan devletler. yakın bir za- yonlara yükselen sanat eserleri ve mü 
ınand .. , .d..Ja.. .r-ı -..-c enerjik bir suret- c.evtıer ve mUhirn aıikt.arda yiyecek 
te Japonya aleyhine döbecek:ıtir.., bulurunuştur. 

Türk parası Hatay'ın 
resmi parası oldu 

Stalin demittir ki: tirmektir. 

- Bu matbuat mümessilleri, al- Yalnız, japonlar, Uzak Şarkta yeni 
nıanların sovyet Ukranyaama kartı nizam ismini verdikleri vaziyeti bil
yürüdüğünü, bugün takriben yedi dirirken, kartıların.dakilerin zekasını. 
yüz bin nüfusu bulunan ve bunlar ta.- bilgisini ve azmini hiçe saymak gibi 
rafından Karpat Ukranyası teemiye çocuklukta bulunmuşlardır. Japonya. 
edilen yere girmiş olduğunu, en geç Filhakika, çabuk bir zafer kazanaca
bu ı;enıen.İn ilkbaharında JO milyon ğını sanmıştı. Halbuki bu zaferi ka
dan fazla nüfuslu sovyet Ukranyası- zanmaktan \!Zaktır ve hatta kazan
nı bu yere ilhak edeceklerini &esleri mak için bugün hiç bir şansı kalma

Hatay 

ittifakla 

buna ait kanunu 
arasında kabul etti 

Millet Meclisi 

ve alkışlar 

Antakya, 14 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi-
riyor: 

kışılmcıya kadaıt bağıra bağıra &Öy- mııtır. 
lediler. Bu şüpheli gürültünün hede. 

Millet Meclisi B. Abdülgani Türkmen'in başkanlığında toplan· 
mıf, hükümetin teklif ettiği türk parasının Hatay'rn resmi parası 
olarak kabulü hakkındaki kanunu müzakere ederek ittifakla ve 
alkışlarla kabul eylemiştir. 

fi her halde Sovyetler Birliğini Al- Çin, Japonyanın bu işte sandığı gi- Kanun metni şudur: 
' k h'dd ti nd' k bi kuklaların idaresi altında deg~ildir. d 1 T" k H , manya'ya artı ı e e ırme , Mad e - ur P.arası atay m 

havayı zehirlemek ve gözükür ııebep Çin, bütün milli menabiini Japonya- resmi parasıdır. 
olmadan bir anlapnazlık çıkarmak- ya terketmeğe ve japon imparatorlu- Madde Z - İşbu kanunun neşri ta-
lı. Filhakika Alnıanya'da fili, yani rihine kadar Suriye parası üzerinden 
aovyet Ukranyaıınm, Sineğe, yani manya ile Paris paktmı imzaladrk _ tarh ve tahakkuk ettirilmiş bilumum 
Karpat Ukranyası dedikleri yere tan sonra Fransa'nm Rusya'ya kar. vergi, resim, harç ve para cezaları bu 
birleştin:neği tahayyül eden delile - tı vaziyet azıcık değiım.itlir. kanunun neşri tarihinde Türkiye 
rin mevcudjyeti pek muhtemeldir. Stalin, sovyet dı§ politikasanm va Cümhuriyeti Merkez Bankasınca ka
Eğer orada hakikaten bu gibi muva- sıflarmı sayarken, üçüncü madde 0 _ bul edilmiş olan kur üzerinden türk 
zenesizlikler varsa, şuraımdan emin larak demi~tir ki: parasına tahvil edilir ve türk parası 
olmalıdırlar ki, bizim memleketi- "Taarruza uğrıyarak yurtlarmm olarak tahsil edilir. 
mizde de bu deliler için lüzumu ka- iatiklili için mücadele eden milletle- Madde 3 - Umumi ve hususi hüt-
dar deli gömleği bulunur. re muzaharet taraftarıyız •• , çelerin varidat muhammenatı ve mas-

Bu So .. zle~ın· man· ası ... r,·htir: Sov- raf cetvellerindeki rakamlar ikinci 
·~ ..... Filhakika bu sözler, sovyetlerin dahT de 

Yet Rusya. bir tec.a.vüze uğrıyabıle- '11 1 . . k maddedeki esas ı ın türk para-
, b mı et er cemıyetı pa tı ile girittik- sına tahvil olunur. 

eeğinden endişe etmiyor. Çünkü Öy. leri taahhüdü ifade eder. Fakat bir. 
le bı·r ihtım" al yoktur. Fakat olsa da Madde 4 - Suriye parası üzerin -kaç gün eve] gene Mo$kova'dan ve-
kendini tecavüze kar•r koruyabile- ·ı d'V b. h b 1 b' d den tediye edilmekte olan maaş, üc-~ rı en ıger t1' a er e ır ara a o • . . 
cek vaziyettedir. k ak l b ı d k ·· ret tahsisat, tazmınat, tayınat, yem unac o ursa, un ar an ço şu- ' ah' . 

Bununla beraber, ııovyetler, umu- mullü bir mana çıkannak mümkün. bedeli ve bu m ıy~~eki bılcümle is-
mi barıtm takviye.inde sulhçu dev. dür. Moakova'dan verilen bu ha'ber- tihkaklarındaynen ~rk parası olarak 
}etlerle el birliği yapmaktan kaçın - de sovyetlerin, hiç bir kartılrk iste. tediyetıine evam 0 un ur. 
mamaktaıdırlar. Stalin, bu makaatla mekıizin t.ecavüze uğradıkları tak- Madde 5 - Umumi ve hususi büt-
1935 senesindenberi sovyetlerin bazı dirde Ro:nanya ve Polonya'ya yar. çelere ait veznelerde halen mevcut 
komşu devletlerle ve Fransa ile im- dnn etmiye hazır olduktan bildiril- Suriye parası resmi kur üzerinden 
zaladıklan anlapnalan saymı§ ve mişti. Malıimdur ki İngiltere de Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban-

kasının Hatay'daki tubesine devrediınilletler cemiyetinden bile büsbütün Belçika'ya karşı aynı teminatı ver. 
. ümidini kesmediğini ıöylemittir. mittir. Acaba ıovyetler de Polonya- lir. 

İngiltere'de ötedenberi, sovyet. yı ve Romanya'yı kendi emniyetleri Kanunun diğer üç maddesi bu ka
lerle iş birliği yapmıya taTaftar olan bakımından tukta birer Belçika mı nuna muhalif ahkamın ilgasına, neş
zümreler vardır. Fakat lngiltere'nin telakki ediyorlar ? rine ve icrasına aittir. Kanunıun ka
mukadderahnı idare eden Çember - Stalin'in aovyet dış politikasını L bulü mii?.asebetiyle Millet Meclisin
leyn ve taraftarları buna yanaşma - zahı ~üphesiz her tarafta aliıka u- de tezahurat .yapılmış, mebuslardan 
makta idiler. İngiltere üzerindeki yandıracakhl". Biz türkler, aovyetle.I d~kt~r İb~ım._ünal~ do~tor V~di 
Alman tazyikinin Münih'ten aonra rin sulhçu s~yaaetlerine ötedenberi Bılg_ı~ nu soyl~ışlerdır. ~alıye 
da devam etmeıi karııamda lngilte. inanmıt olan bir milletiz. Ve aovyıeıt- Vekıh Cemal Bakı ve Başvekıl Ab -
rıe hükümetini tetkil eden bazı un- lerin kuvetli olmalarında aulh\Dl ga.. durrahman Melek beyanatta bulun -
ıurlarda da &ovyetlere kartı bir te- rıantiaini gördüğümüzü ifade etmek muşlardır. 
mayÜI görülmiye batlamıttır. Fakat frraatmı hiç bir zaman kaçırmı§ de- Türk parasının resnıt para olarak 
agrip tecelli olmak üzere, Bone ha- ğHiz. kabulü Hatayın her tarafında büyük 
riciyeye geçtikten ve bilhaşsa Al- ıA. Ş, ESMER sevin~le kar§ılanmıştır. 

Hatay Millet Meclisi Reisi 
B. Abdülgani Türkmen 

Patrik Kristea'nın 
. 

cenazesı kaldırıldı 
Bükreş, 14 a.a. - Kıral Karol'un, 

veliaht Mihai'nin, bütün hükümet a -
zasmın, askeri, mülki ve ruhani yük
sek ricalin ve büyük bir halk kütlesi
nin huzuriyle, bugün saat 11 de büyük 
kilisede, sabrk başvekil patrik Miron 
Kristea'nın defin merasimi yapılmış

tır. 

..J•··································\. 
: lnlulapçıt inkilap partisinin : 
~ kadrosunda yer ahr. ~ . . 
"···································" 
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iSTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nedir? 

Yunus Nadi, bu başmakalesinde, seçim 
iııleri miınasebetiyle Turkiye .Buyük Mil
let Meclisı hakkında hatıralarını tazele
meyi faydalı buludugunu soyliyerek "Tur
kiye Büyük Millet Meclisi, inıparatorlu
gun yıkılışı gibi tarihi muazzam bir hadi
se içinde türk milletinin biruıefis kendi 
dahiyane kudretine dayanarak yarattıgı 
ve kendi mutlak hakimiyetine biricik te
celli sahası olarak yükselttigi muessese
dir,, dedikten ı;onra, turk milletinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine daya -
narak varlığını ve istikllilini kurtarması
nı tarihte eşi bulunmak bir kahramanlık 
destanı olarak tavsif etmekte ve şimdi 
beşinci defa seçimleri yapılmakta olan 
meclisin yaptıgı işlerin büyüyeceğini 
tebarüz ettirerek, yapılacak olanların da 
daha az bi.ıyük olmadıgını, bu sebeple, 
bu en büyi.ık müessesemize bütün millet
çe en buyük itina ve ihtimamlanmıı:ı 
göstermekten geri dıırmıyaca~ımızı ili -
ve etmektedir., 

Su saatleri 

"Kendi kendimizi tenkit" si.ıtununda, 
elektrik ve havagazmın saatlerıni mi.ış
teri kendisi okuyabildigi halde terkos 
suyu saatlerini neden yalnız memurun o
kuyabildigi sualıııden sonra, terkosun be
lediyeye geçmesini müteakip su paraları
nın çoğaltıldıgından şikayet ediyor. 

YENİ ~A'4H. -
Karşılıklı manevralar 

Hıiseyin Cahit Yalçın, bu başmakale -
sinde, beynelmilel siyaset alemindeki 
gizli diplomasi dolaplardan bahsediyor 
ve son giınlerde ikseden Avrupa haber -
leri etrafında mütalealar yürütuyor. 

Seçim ve türk vata·ndaşlarının 
borcu 

Cemalettin Saracoğlu, "Her sabah sü
tununda, ı;arşamba gtinu yapılacak olan 
seçim münasebetiyle yazdıgı fıkrada, bir 
milletin seçime verdiği ehemiyetle mü
tenasip bir surette siyasi rüşdunıı isbat 
etmiş olacağını söyliyerek, vatandaşları, 
bir memleket meselesi hakkında gögüs -
terini gere gere mütaleada bulıınmak is
tiyorları>a, çarşamba sabahı rey sandığı 
başında mevki almıya ve yurda karşı va
zifelerini yapmıya davet etmektedir. 

İKDAM 

Halk ve intihabat 
A. N. Karacan. bu -ban.ki ba.,..alnıJe -

sinde, Turkıyc'dc 15cçimın, klasik demok
rasilerde olduııu gibi afi:; ve çıglık mev
zuu olmadığını, çünkü devlet ve milletin, 
yüce bir şefin idaresi altında kar§ılıklx 
emniyetlcrin bir terkibi olduğunu, her 
vatandaşın, Cümhuriyet Halk Partisinin 
programında kendi milli emellerini ve 
kendi benliğini bulduğunu, bu suretle, 
Tiırkiye'de halk idaresinin milli menfa
atleri kamilen mükemmel şeklini bııla -
bilece&ini soylemektcdir. 

TAN -
intihap ve propaganda 

M. Zekeriya Sertel, başmakalesinde, 
Halk Partisi hatiplerinin bu ka; gıindür 
devam eden propaganda nutııklarını ve 
Milli Şef hmet lnoni.ı'ni.in, üniversite 
kiırsüsunden halka verdikleri hitabeyi 
mevzuubahis ederek, bütün türk milleti
nin o nutuk etrafında bir fert gibı top -
!anacağı ı.uphesi;ı; olduı;unu, çunkü mil -
!etin Halk Partisine ve Millı Şefe sar
sılmaz itimat beslediğini, Halk Partisi 
namzetlerini seçecek olan Milli Şefin 
iş arkadaşlarına rey vermek, Milli ljefin 
ilan ettigi prensiplere rey vermek oldu -
ı;unıı söylemektedir. 

Vereme hücum için tek 
silah, para 

Akagündüz, bu başlık altındaki ma
kalesinde eı;kiden veremin memlekette 
yaptıgı tahrıbau ile aynı hastalıı;ın bu -
ı;i.ınkiı vaziyeti hakkında bir mukayese 
yürüterek inkilabın her türlü nimetleri
nin bu m~v;ı;uada ikramda bulunduğunu 
soyledikten sonra "neye yarar k.i ~enuz 
kolayca gidip yatacak hastanelerırnız az, 
neye yarar ki bugün için fakiriz._ Her: ş~y 
var yatak yok" diyor ve zengınlerımız 
de haıkımızın sıhi büdccmize mıişterek 
ve devamlı yardımda bulunmasını bu i
şin en müsbet çaresi olarak gördıigi.ıniı 
ilave ederek hatta bu bir vergi şeklinde 
bile olsa katlanmak lüzumunu ileri sürü
yor. 

Çocuk ıslahhanesi 

1938 büdcesine konulan tahsisatla ad
liye vekaleti tarafından, mahkum çocuk
l~r i~i'! bir islahhane açıldıgrru, bunun iç
tımaı ış ve muavenet sahasında ileri a
tılmış bir adım olduğunu söyliyerek cüm
buriyet r~jiminin bıı sahadaki çalış~aları 
daha genııletece.:i ümidini izhar ediyor. 

\_ 

Sömürge davası nasıl 
halledilmeli? 

VAKİT 

Asım Us, bugünkü başmakalesinde, 
Avrupa'nın geçirdigi harp tehlikesinin a-
sıl sebebi sömürge davası oldu&unu söy -
liyerek bu işin nasıl halledilmesi lazım 
geldiği hakkındaki mütalealarıru beyan 
etmektedir. 

Halkevleri ve parti 

"İşaretler" sütununda Sadri Ertem, 
Milli Şefin, bir nutkunda, yarınki politi
ka adamlarının parti saflarından ve hal
kevlerinden seçileceği yolundaki sözleri
ni mevzuubahis ederek, bunun manası ve 

a.a. Matbuat Servisi 

hedefi çok vazıh olduğunu, halkevlerinin 
Turkiye'de politikanın bir mektebi hali
ni alacagını söyledıkten sonra, tasavvur 
ettigimiz hayata tamamiyle kavuşmak i
çin, parti faaliyeti ile halkevleri çalışma
ları arasında bir beraberlik hüküm süre. 
cegini ilave ediyor. 

Amerika'ya giden eserler 

"Gunlerin pe~inden" sutununda, Hasan 
Kumçayı, Amerıka sergısine gonderilen 
eserlerin ziyaı ihtimalini ileri sürerek 
itıraz edenlerin duşıincelerine ilaveten 
bu meselenin diger bir cepheden de mıı
talea edilebilecegini söylüyor ve başka 
memleketlerin, tarıhi eşyayı, seyyah cel
betmek için yem olarak kullanmalarma 
mukabil, bizim memleketimize seyyah 
gelmesine hacet bırakmadan bu gibi e -
serleri kesemizden para sarfederek ec -
nebilerın ayağına. gönderdigimizi söylü-
yor. 

Kim haber verdi? 
lllış«u,a~ı ııua vdıı konağından denize 

kadar uzanan ve emlak bankasının malt 
oıan bostanların ınşaata musaade edile
cek olan k15ımları ımar planında, arazi 
spekuıasyununa meydan vermemek mak
sadıyle gızli tutulduğu halde, Bay Hayri 
ı~ınınde bır zatın bıınu haber alarak Em
lak bankası marıfetiyle bu arsalan mu -
zayeı.leye koydurduğunu, fakat bostan -
!arda ınşaata musaade edileceğinden hiç 
diye ımar mıidlirluı;unden müstafa Bay 
.Hayri'nin bunları ucuz bedelle satın al -
dıgını, bu yıı;ı;den emlak bankaı>ının bü
yuk bir para kaybettıgini yazıyor. Bele
diye imar mıidilrli.ıgünden Müstafa Bay 
Ziya'nın Bay Hayri tarafından teşkil e -
dılen bir şirkete müdi.ır tayin edildii}ni de 
hatırlatarak bunların, tetkiki icap eden 
noktalar olduğuna dikkati celbediyor. 

Donanmamız 

Son gelen Taymis gazetesinde, Vikers 
Armstrong firmasının Turkiye'den dort 
denizaltı gemisi sipariıı aldığına, bundan 
evel iki muhrip daha sipariş edildiğine da
ir neşrettıgi haberi iktibas ediyor. 

Milli Şef'in faaliyeti 

Almanya'da çıkan Fölkişer Beobahter 
gazetesinın, Mılli Şef lsmet İnônü'nün 
faaliyeti hakkındaki "İ&met İnönii iş ba
şında" ve "Ankara'dan taze bir hava esi
yor" başlıklı yazılarının dahili ve harici 
siyasetimiz, Cümhurreisımizin halkla te
ması, Hatay meselesi, yeni intihabat. 
Milli Mudafaa budccsine yapılan zam ve 
diğer icraat hakkındaki ııitayişkar sözlo
ri ihtiva eden kısımlarını naklediyor. 

Silahları azaltmak mümkün 
olacak mı? 

Necmettin Sadak, bu başmakaleııinde 
silahsızlanma siyasetinin safhalarını ha
tırlatıyor ve tekrar sık 15rk mcvzuubahi. 
oJmıya başhyan silahların tahdidi mese
lesini tahakkuk ettirmek imkinı bıılıı .. 
nup bulunınıyacağını tetkik ediyor. 

SON POSTA 
Adliyenin bir tamimi 
ınünaseoetiyle 

E. Talu, Adliye veki.letinin divalarm 
suruncemede bırakılmaması, mumkıinae 
bir tek celsede bitirilmesi yolundaki em
rini mevzuubahis ederek, imparatorluk 
rejiminde halka "Allah kimseyi mahkemo
ye dıııııirmesin" dedirten sebebin davala
rın uzayıQ gitmesi oldugunu, cümhuriyet 
rejiminde, adlin, mülkün esas olduğunu 
hakkiyle takdir ettiğini söyledikten son
ra, cümhuriyet adliyesinin göğüsleri if -
tiharla kabartan mahiyetini tebari.ız et • 
tirmekte ve Adliye vekiletinin bu kara
rının itimat ve minnettarlıiı arttıraca -
ğına şi.ıphe olmadıgını ilive etmektedir. 

HABER 
Köseivanof'un seyahati 

Nızamettiıı Nazif, bu unvanlı yazısında 
Harıciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu'nun 
Sofya'dan geçerken görmüş olduğu hlı&
nıi kabule, Köseivanof'un Ankara'yı zi
yareti esnasında aynen mukabele edile
ceginın tabii olduğunu yazdıktan ve Ti.ır
kiye'nin Bulgaristan hakkında daima çok 
güzel temenniler izhar etmiş olduğunu, 
buyük harpten sonra içine duşmuş oldu
gu talisiz vaziyetten dolayı Bulııaristan'
nın bu temennilerden icap ettiği ve müm
kun olabildigi kadar istifade edememiş, 
olmasının muhtemel bulundugunu ve kom
şuları için iyi olmakta çok sabırlı bir iı
rara sahip bulunan Tıirkiye'nin artık um
duğu neticenin geçikmiyeceğini sanabil
rnek saadeti içinde olduğunu yazdıktan 
sonra balkan paktı içindeki Bulgariı
tan'a balkan paktı dışındaki Bulgaris -
tan'dan daha çok faydalı olabileceğimizi 
söylemektedir, 

SON TELGRAF 

İntihabata girerken 

Reylerimi:zi haklarında kullandıiıauz 
müntehibi sani namzetleı inin dun akşam
danberi efkarı umumiyeye arzedilmış ol -
duğunu bunların hepsinin sosyal fazilet
leriyle, karakterleriyle, bu n:ıemlekete 
olan hizmetleri ve baghlıkları ıle tema -
yıiz eden ve ayrıca da memleketi kurta
ran kuran, ve butün inkilaplarımıza ana
lık 'eden Cumhuriyet Halk Partiıi nam -
zetleri olduklarını yazdıktan ı>onra §oyle 
demektedir: "Yarın memleketin her ye
rinde başlıyacak olan ıntihap milletin 
siyasi olgunlueunun bir kere daha büti.ın 
dıinya nazarında denenmesi olacaktır.,. 

Almanya'da yeni bir sergi 
açacağız 

Almanya ile ihracatımızın artmakta 
ithalatımızın ise azalmakta oldu&unu ya~ 
zan Son Telgraf gazetesi, Türk ihracat 
mall~rının Almanya•da rağbet görmekte 
oldugunu ve alman ithalat tacirlerinin 
mallarımızı tercihan almakta olduklarını 
ilave ettikten sonra Almanya'da bir türk 
i~r~ç mahsulle~i sergisi açılaca~ı habe • 
rını vermektedır, 
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Hakiki dôva ! 
• 

iptidai madde meselesi 

Harp tehlikesi dünya pazarlarının 
taksimi yüzünden çıkıyor! 

1 LA REPUBL1QUE'TE EMİL ROCHE YAZIYOR. ı 

1914 -1918 harbını do -
t u ran buyuk ve ha

kiki dava, dunya paz darının 
taksimi mesclcsıdır. Muhtclıf 
kapitalıst devletler, bu mesele
nin hallini bir turlu ıstcmıyor
lardı. Mctodla yarışır derece -
sine terakki eden bu devletler, 
git gide endişclcnmegc ve kuş
kulanmaca başladılar. Nıhayct 
boğuştular: dort buçuk sene 
bir bogazlaşma 1 

Hitlcr'in iddiasına bakılırsa, 
bu fırsatta ıngıliz arslanı, pen
çelerinden ancak Almanya'nın 
iktisadi kudret ini yok etmek i
çin istifade etti. 

Hitlcr'in soziınde hakikat o
lan bir taraf varsa, o da, Al -
manya'nın, lngıltcrc'nin elin -
den buyuk dcnız yolları hiki
miyetini almak ıçın çarpıştıgı
dır. 

Bugun de gorulüyor ki, u
mumı harp, mılletler arası ıkti
sadi yarış davalarını hıç bır 
suretle hallctmcmıştır. Bucun 
Almanya, dunyanın dcnızcı o
larak ikınci devleti de ıldır. 
Fakat suratle bu dereceye gcç
miyccck mi? Mesela Japonya 
vasıtasiyle, Buyuk Okyanus'ta 
ingıliz deniz ticarctıni sıkıntı
ya sokmuyor mu? 

İngiltere, harpte biricik ra -
kibinı bertaraf ederek pazar 
miıcadclesıni ortadan kaldır -
mış dcgıldır. Bundan başka, bu 
rakibin yerine başkaları ka -
im olmuştur. Fazla olarak, Al -
manya, Tuna ve !atın Amcrika
sı pazarlarında tekrar yukscl • 
miş ve kendisini tekrar goster
militir. 

Harp, galip devletler lehin • 
de pazarları taksim etmedı mi? 
Vaktiyle bulunulan noktaya 
gelinceye kadar milyonlarca 
insan varlıgı yok cdılmeklc hiç 
bır fayda elde edılmcdi. Boy • 
le olacagına, masa etrafında 
munakaşa edılsc daha ıyı ıdi. 

Tccrube bize kanlı fakat 
kıymetli bir ders verdi. 

Y a şimdi neredeyiz? Dö -
guliccek yerde, bu me • 

seleleri masada halletsek daha 
iyi olmaz mı? Bu meseleler ki, 
bizi yeni bir cihan harbına da
ha sürukluyor. 

Zamanımızm büyiık kavgası 

pazarların taksimine tevecciıh 

etmiyor. Fakat bu kavga yalnız 
manzarasını değiştirdi. Halbu
ki aynı tabiatl ta ıyor. Şımdi, 

iptidai maddelerin taksimi 
mevzubahis. Bazı devletler, 
dünyadaki iptidai maddelerin, 
büyük endüstri memleketleri
nin ihtiyaçları nispetinde tak
sim edilmesini istiyorlar. Bu 
ilk maddeleri, göz boyayıcı se
bepler ileri siırerek, yeni top -
rak taksimatı ile karı:ıtırıyor -
lar ve birleı;tiriyorlar. 

Hitler :;öyle söyledi: "Dün -
ya serveti ya zorla taksim edi
lecek, yahut sulh yolıylc. İki -
sinden biri." 

Zorla mı? Yirmi sene evel 
tccriıbcsini görduk, korkanm 
ki bu usulu taksim, kımscyc 
yaramıyacak. Zorla yapılacak 
taksim dunya servetini paylaş
maga değil, bu zengınligın 
mahvsılmasını intaç edecek. 
Her devletin bir harp için or· 
taya atacağı vasıtalarla dunya 
milletleri eheıniyetli derece • 
de fakirleşecek. Ve teessufle 

soyliyclim ki, dunyanın asıl en 
buyuk serveti kaybolacak: me
dcniyet 1 

S ulh yoliyle sözüne gelin
ce, boylc bir taksim u-

sulil olur mu 1 İnsan birisini 
tepelcrsc, ister istemez clindc
kinı almak için silahla onu 
korkutursa bu sulh ve sukünla 
mı taksimdir? 

Hitler, devletlere "ya taksim 
yahut harp" diye bir teklıf ya
pıyor. Onların da cevabı "ha -
yır" dır. 

Diktatorlcrin kullandıgı usul 
iyı bır usul dccıl. Proletarıen 
ısmınl taşıyan mıllctleri dunya 
servctınc ıştırak cttırmek içın 
ıptidai madde çıkaran toprak -
lan paylaşmak elzem olan bir 
§ey dcgildir. Bu iptıdai madde
leri hep birden işletmek kafi • 
dır. Bu maddeler miıbadele ya
pılır, işle, veya iş semcresıyle 
odcnebilır. İptidai madde, tıb -
kı iş gibi, her yerde hakıki ik
tısadı imtiyazını bulacak yerde 
sadece sılihlanmaga yarama -
sın! 

Mal mulk mubadelcsi ve in -
san muhacereti durdu ıse, iptı
dai maddeler ve el ışlcrı, mılli 
mudafaa kuvctlerı gıbı her tara 
fa sefer cdilmıştir. Bu otarşı
nın kanunudur. 

" Bugun iptidai maddeler saa
det amılı gibi dcgil askeri ik
tidar amilı gibi tclakkı edili -
yor. Sebebi de bu maddeler u
zcrine her hangi bir talep vaki 
olursa ehemiyctlc karşılansın 
diye. 

Yalnız, bir dünya konferan
sıdır ki, siyasi degil fakat ikti· 
sadi olmak şartiyle ,bu davala
rı halledebilir ve sulhun izzeti 
nefsin ve saadetin şansını art
tırabilir. 

(eklerle Slovaklar 

arasındaki antaımaıhk 

Sabık slovak başvekili Tiso
nun kabinesi ciddi mali guç
lukler içinde kalınca açığını 
kapamak için Prag'ın yardımı
nı istemiştı. Yardım vadedil -
militİ. Fakat Bratislava'nın fe
deral anayasaya yani ı;ekoslo
vak devletine sadakat vadinde 
bulunması ve ondan Slovakya'
yı ayırmıya matuf cereyanları 
tedip etmeyi tcahhut etmesi 
sartiylc. 

Halbulı;i :Br-atialava bu pclc. 
me:in'l taleplere boyun eg'mek 
istemiyordu. 

Slovaklar, çekleri son dağılı
şın kcndilcnne kaybcttirmiıı 
oldugu hakimiyeti tekrar ele 
almak istemekle itham etmek -
tedirler. Dün Tcmps'ın yazdığı 
gibi çek devletinin ''200 gene
ralinden ancak bir tanesı slo· 
vaktır." 

Alman matbuatında bu ııiki
yctlcrin geniş akisleri gorul -
mcktcdir. "Hamburger Frem
denblatt" Prag'ı eylulden on
ceki "mcrkeziyetci fikirlere 
donmck" istemekle itham et -
mcktcdir. *Voclkischcr Beo -
bachter" gazetesi diyor ki "bu 
tahakkum slovak hukumctinin 
hareket scrbcstisini tchlıkcye 

duşurmcktcdir." Ve ilave edi • 
yor ''bazı mahfıllcrde mustakil 
bır Slovakya kurmaya matuf 
temayüller belirmektedir." Fa
kat Almanya'nın bu maksada 
erişmek için hiç bir gayretten 
geri durmadığını da ilave et -
meyi unutuyor. 

Bu alman - slovak tesanüdü 
yeni bir vakıa değildir. Al -
manya, şiddetle sovyet aleyh
tarı ve aynı derecede yahudi 
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Alman yürüyüıüne karıı 
Temps gazetesi Romanya dış işler bakanı B. Galenco'nun 

Varşova ziyaretini tahlil ve tefsir ettikten sonra diyor ki: 
Alman yıiryuşune karşı üzerinde aldanılması güç olacak 

mukavemet hareketleri uyanmaktadır. Ôyle ki bunlar Çe
koslovakya meselesinin halli ertesinde vaziyetin içinde inki
şaf ettığı havayı değiştirmek neticesini doğurmaktadır. Bel
grad'da B. Stoyadinovıç'in düşmesi, ne denilirse denilsin, Yu
goslavya dış siyasetinin daha buyuk bir hareket serbestisi 
Romanya ve diğer Balkan devletleriyle daha tam bir tesanüt 
veçhcsınde kalkınmasını ilan etmiştir. Bükreş'te, nazileria 
tahrıkçi harek.etlerinın bastırılması ve Berlin'e pek aşikar bir 
surette tabi mahfillerin nilfuzuna karşı en enerjik. bir reaksi
yon kıra/ Karol'un romen mılletinin derin hislerini karşılıyan 
bir ıstık/al siyaseti takip etmek hususundaki arzusunu ifade 
etmıştır. Patrik Miron Cristca'nın haleli olarak baş vekalete 
"Demır muhalrz" teşkilfıtını kati surette yıkmış olan iç baka
nı B. Calinesco'nun getirılmiş olması bu bakımdan manidar
dır. Macaristan'da bile, antikomintern pakta iltihaka rağmen, 
alman yıirüyuşüne karşı mukavemet günden gune sarahat 
kesbetmektedir. B. !mrcdy'nin mecburi çekilişi Macaristan'rn 
dış siyasetinde kökten bir değişmeyi ifade eder mahiyette ol
maması mümkündür, Fakat bu memlekette mısyonal - sosya
list partisinin feshi ve faaliyetten meni hadisesinin :şümulü ü
z erinde aldanmıya da imkan yoktur. Varşova ile Budapeşte 
arasındaki hakiki müşterek menfaatlere ve ananevi bir dost
luğa istinat eden güvenli münasebetler, Polonya kamoyunun 
biltün temevvıiçlerinin macar kamoyu üzerinde akisler yap
masını intac etmektedir ve Polonya'da bugıinku ruhi balet 
Budapeşte'de pek dikkatle takip edilmektedir. Bütün bunlar 
öyle ,alametlerdir ki pek kati formüller çıkarılması doğru ol
masa bile orta ve şarki A vrupa•da partinin oynanmış olmak
tan uzak bulunduğunu, burada Polonya ile Romanya'nrn en 
büyük rolü oynadıklarını düşünmeye mahal verir. lşte B. Ga
lenco'nun Varşova'ya yapmış olduğu z iyaretin basit bir ne
zaket ve dostluk hareketi şümulünü çok aşan bir dikkat uyan
dumış olması da bu yüzdendir. 
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düşmanı olan Slovakya'da dai
ma Prag'a karşı bir istinat 
noktası bulmuştur. Bugun Al
manya, kendi tahakkümüne 
karşı beliren bazı çek mukave
metlerini yenmek için bu yeni 
tehditten istifade edebilir. 

Fakat, Almanya aynı zaman
da, Romanya'nın müşterek bir 
leh - macar hududuna muvafa
katini bildirdiği bir sırada ak
tucl bir hale gelen Rıitcnya ü
zerindeki macar emellerini a -
kamete uğratmıya da çalı~ -
maktadır. 

Çünkü, müstakil bir Slovak
ya, Almanya'ya karliı bir set 
haline getirilmek istenilen bu 
Rütenya parçasını kendine il -
hak edebilir. Aynı zamanda bu 
Slovakya Macaristan'da bulu -
nan bir kaç yüz bin slovak için 
bir cazibe merkezi halini de a
labilir. Demek oluyor ki mem· 
leketin nazileımeaine mukave .. 
met etti ı lçtn Bcrun·ın 'kcnQl• 
sinden hoşlanmadığı Budapeş -
te üzerine tazyik yapmak için 
bu bir vasıta olacaktır. 

"Drag nach Osten" siyaseti
ne muhtemel iki yoldan birini 
açacak olan Ukranya hakkın -
daki alman planları Polonya'
nın mukavemeti yüzünden ge
ri bırakılmıştır. Cenuba doğru 
inecek olan yol ise Macaris
tan'la Yugoslavya'nın el birli-
ğini icap ettirir, fakat bu iki 
devlet de buna yanaşmıyorlar. 

Fakat alman diplomasisi bu 
vaziyet karşısında aczini kabu
le yanaşmıyacaktır. İşte Al -
manya'ya ideolojik sempatile -
ri olan ve demokratik kalkın • 
maya karşı komliularından da -
ha az müsait görünen bir dev -
Jet namzedi ortaya çıkmıştır. 

Üstelik bu devlet Almanya'nın 
petrol hiılyalanm bcsliyen Ro-
manya'nın üzerinde bulunmak 
üstünlıiğune sahiptir. 

Bunlar, Almaıiya'nın Slovak
ya'ya karliı gösterdiği alakayı 

ve ona yaptığı teşvikleri haklı 
gösterecek şeyler değil midir? 

ED!TH BR!CON 
La Republique 

Dünya 

çıldırmış mı? 
Zihnen dünyanın etra -

fında bir seyahate çıkalım. 
Bir müşahedede bulunmak 
zaruridir: tehdit eden fela
ketlerin derin sebebi dün -
ya servetlerinin paylaştl -
ması arzusudur. 

Şurada, kendilerine "ha
yati bir saha" koparmak is
ti yenlere karşı müdafaa i
çin teşkilatlan ılıyor; ötede, 
daha şimdiden fetih harp -
terine girişilmiştir. Hile 
- p~nd· "'V'Ol\Y.\ .. .ı..-
tane lıul0 1 ; çelik ve d ina-

mitle sert müdahaleler; ku
vetle silahlı taarruzi veya 
tedafüi blokların teşekkü
lü; her tarafta taksim et -
me ikarzusu veya taksime 
uğramak korkusu hakim -
dir. 

Uzak şarkta, Çin, münbit 
topraklarının ve madenle -
rinin Japonya'nm eline 
geçmemesi için mücadele e
diyor. 

Tuna ve Balkan Avrupa
sında, devletler Almanya'
nın ziraate müsait, zengin 
petrol ve madenleri olan 

topraklara doğru önüne ge

çilmez yürüyüşünü dur -
durmak çarelerini arryor -
lar. 

Akdeniz'de, kendine zen
gin bir imparatorluk kur -

mak niyetinde olan İtalya, 
Habeşistan istismarının se-

Oburü sükunetle: 

~KURBAGA DAMGASI 
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- Counecticut'liı derseniz daha doğ
ru olur, diye cevap verdi, takat Geor
gie'de de oturdum. Bir anahtar zinci
ri almaz mısınız? 

Gözlerinde bir şeytanlık )Jarladı. 
Elk önünde serili eşyaları karıştı

rarak: 

Elk, en dolambaçlı yolu tercih ede
rek Scotland Yard'a dogru yüriıdü. 
Koluna asmış oldugu eski şcmsiyesiy 
le işsiz bir memuru andırıyordu. Bur
nunun iızerine yerleştirmiş olduğu 
çelik kenarlı gözlükleri de bu benze· 

yişi tamamlıyordu. Yaz kı~, h!ç . ili~
lemediği koyu kahve rengı kırlı bır 
pardösü giyerdi. Epey zamandır he~ 
aynı, sarı ile kahve rengi arasındakı 
elbiseyi taşıdığı görülürdü. 

İnce. devamlı bir yağmur yağıyor
du. Şapkası sırılsıklam olmuştu, fa
kat gene şemsiyesini açmryorduı Za
ten şimdiye kadar kimse onun bu şem
siyeyi açtığını görmemişti. 

Trafalgar Square'a kadar geldi. O · 
rada durdu. Bir an dü ündii, sonra ge· 
riye dönmeğe karar verdi. Richard 
G ordon'un bürosunun tam karşısında 
bir adam <luruvordu. Bu. uzun boylu 
kibrit, anahtar zinciri, kurşunkalem 
ve sair ufak tefek şeyler satan biri· 
siydi. Eşyaların üzeri parlak bir mu
ı::ambayla örtülmüştü. Simdiye kadar 
hiç nazarı dikkatini celbetmiven bt• 
adamın Whitehall'in f' kötii . hir ı-:
senin kısa bir an için olsun durup ö-

Yazan: Edgar WALLACE 
teberi almak aklına gelmıyecegi bır 

yerde aurmuş olmasına hayret ettı. 

uezgıncı, okçelerıne kadar ınen bir 
muşamba giymişti. Yumuşak fötr şap
kasını gözlerine kadar çekmişti. Fa
kat, Elk, bir şahin yüzünü andıran 
ou çenı c karşıs.nda durdu: 

- İşler yolunda mı? 
- Hayır. 

Elk meraka düştü, Bu adam Ameri
kalıydı. Fakat kendisini Londranın 
ayak takımından göstermek istiyor
du. Lakin gayreti boşunaydı. Zira 
Londranın bu sınıf halkının talaffuz 
ve şiveı:;in~ taklid imkansızdır. 

- Siz Amerikalısınız, değil mi ? 
Neresinden? 

Bu sefer adam sesini değiştirmeğe 

lüzum görmeden : 
- Goorgie'den, dedi. 
Elk elini uzattı: 
- Vesikanı göster, dedi. 
Satıcı kağıdını uzattı. Bu kağıt 

Joohna Broa<l adına yazılmış ve kanu-

ni idi. 
_ Siz Georgia'h değilsiniz, fakat 

bunu ehemiyeti vok. Hampshire veya 

Massachunets'lisiniz. 

- Anahtar kullanmam, zatan şim

diye kadar kilitlemeğe değer şeyim 

de olmadı. Bu yer, sizin için pek te 
karlı olmasa gerek. 

Öbürü: 
- Evet, dedi. Scotland Yard'a pek 

yakın, Mösyö Elk. 
Elk ona baktı: 
- Nasıl, beni tanıyor musunuz? 
Karşısındaki mahzun bir tavırla: 
- Oo .• siz oldukça meşhur sayılır

sınız, dedi. Elk onu dikkatle süzdü, 

sonra: 
- Allaha ısmarladık, diyerek yolu

na devam etti. 

Satıcı gözleriyle onu takip etti ve 
Elk gözden kaybolunca işportası
nı örttü, sıkıca bağladıktan sonra ay
nı istikamete doğru yürüdü. 

Maitlands'dan yemek yemek için dı
şa;ıya çıkarken Bennett kötü giyin
mış ve mahzun tavırlı birinin kaldırı
mın kenarında beklemekte olduğunu 
gördü fakat aldırış etmedi. Zira Elki 
tanımıyordu. Ve Philoyla beraber ye
mek yemeği itiyat edindikleri lokan
taya kadar takip edildiklerinden şüp
helenmedi. Zaten bugün etrafına dik-
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bebiyet verdiği inkisardan 
sonra, fransız sömürgeleri
ni ve bütün sömürge impa
ratorluklarının deniz yolla
rını tehdit iddiasındadır. 

1spanya'da, siyasi entri -
kalar, yabancı devletlerin 
silahlı müdahaleleri, diğer
leri arasında şu ıhedefi güt
mektedir: memleketin ma -
den servetlerini şu veya bu 
devlet lehine olarak istis -
mara çalışmak. 

Amerika' da, son Lima be
yanatı, kabul edenleri kö -
!eleştiren bazı ticaret me -
todlarına karşı,pıüdafaa in
siyakı tarafından dikte e -
dilmiştir. 

Coğrafi vaziyetleri iti -
bariyle bitaraf olan fakat 
bazı ham maddeler itiba -
riyle zengin olan şimal 
memleketleri sükunetlerini 
temin için silahlanmak 
mecburiyetindedir. 

Harpler, ihtilaller, mih -
verler, müselleslerı siyat;i 
bloklar, her şey milletler a
rasında dünyanın yeni tak
simi etrafındaki bu müca -
deleyi aksettirmektedir. 

İşte, iktisadi buhranın 
doğurduğu sıkıntılara ve 

bunun ihtiva ettiği parlak 

derse rağmen bu işin kolay 

olduğu yıllar zarfında mus

lihane bir hal şekli buluna

mamış olan ham maddeler 

meselesi bugün bu şekle 

girmiştir. 

Sırf iktisadi servetlerin 

yeniden taksimi fikrinde 

muta.bık oldukları için hat

ta umumiyetle müşterek 

menfaatlere sahip olmıyan 

devletler arasında bile bir 

tesanüt teessüs ediyor. 

İtalya, Triyeste üzerin -
..ı-ı..; ~ ........... 
kendisi için teşkil ettiği 

tehlikeyi bilmesine rağ -
men şarıkta Almanya'ya 
müzaharet ediyor. 

Almanya, Roma'nın is -
panyol ham maddelerine 
tesahüp etmesinden kork -

masına rağmen, Akdeniz'
de İtalya'ya müzaharet e -
diyor. 

İtalya ve Almanya, mü
kafatlarının galibiyeti ha -

linde onun tarafından Çin

den kovulmak olacağını 

bildikleri halde, Japonya'
yı destekliyorlar. 

Enternasyonal münase -

betlerde artık mantık kal -
mamıştır. Ancak herkes a -

rasında açık bir konuşma -
dır ki bu mantığı yeniden 
diriltebilir. 

Emil Roche 

La Republique'den 

Bel(ikada'ki 

siyasi buhra.n 
Bclçika'da devam etmekte o

lan siyasi buhran normal par -
lamento yoliyle hallcdilcme -
digi için Kıral Lcopold mec -
!islerin feshine karar vermek 
mecburiyetinde kaldı. Gerçek -
ten, çıkmazdan kurtulmak için 
anayasanın bah§cttiği yegane 
imkan bundan ibaretti. Şimdi 
bakalım intihabat v~ziycti ay
dınlatabilecek mi ı 

Belçika'da meri olan intihap 
nizamı, en miıfrit ııckliylc nis
bi temsil usulüdur. Bu intihap 
hususunda en adil şekildir, de
nilecek. Şıiphesiz... Fakat aynı 
zamanda bu usul hükiımcti ik -
tidarsızlığa mahkum etmekte -
dir. Böyle bir intihaptan hiç 
bir mütecanis ekseriyet çıkmaz. 
Onun içindır ki, Belçika, harp
tenbcri ıiç buyük parti olan ka
tolik, liberal ve sosyalist par -
tilcrdcn mürekkep milli bir1ik 
esasına muracaata daima mec
bur kalmıljtır. Son sc:çimlcrdc 
(Ağustos 1936) yeni bir unsur 
parlamento teşkilini daha güç
leştirmişti. Bu da "rexime" in 
zuhuridi. B. Dcgrclle'in parti -
si, filhakika, 21 mebusluk ele 
geçirdi. Bu kazanç katoliklcrc 
on altı, sosyalistlere üç, libc -
rallcrc iki mebusluk kaybettir
miş ve üç hükümet partisinin 
nisbi vaziyetlerini daha zayıf -
Iatmıştır. 2 Nisanda ne olacak
tır, ve meclislerin bugünkü te
şekkülü ne olçüdc degişecek -
tir? Bunu kimse söyleyemez. 

Bclçika'da vaziyet hiç bir za. 
man bu kadar karıliık olmamıli
tır. Maertcns meselesi Flanand 
!arla Wallonlar arasında gc -
çimsizligi alevlemiştir ve bun
lar arasında çetin bir mücadc -
le beklenebilir. Üstelik, iktisa -
di konjonktürler hiç de iyi de
ğildir ve bu da seçimlerin ru
hu haletleri üzerinde müessir 
olmaktadır." Bu itibarla seçim· 
lerin vaziyeti düzeltmesi pek 
muhtemel değildir. 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

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 

ÇARŞAMBA - lS-3-1939 
12.30 Proeram 
12.35 Türk muziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans, mctcorolo1i haberleri. 
13.15-14 Rıyascti Cumhur ban -

dosu - Şef: İhsan Kunçer l -
Mozart - Turk marşı. 2 - Le -
reux - Göl kenarında bir ak -
fjam.... (Obua içın fantezi ) 
3 - A. Thomas - .t<aymond o -
perasının uvcrtiıru. 4 . Kal -
man - Cambazhane prensesi 
opera~ınılan potpuri. 

18.30 Program 
18.35 Mıi:.:ık - Pl. (Bir konser -

to). 
19.00 Konuşma 
19.15 Turk muzigi (Fasıl he -

yeti - Celil ToKscs ve arka -
da:ıları) 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
bcrleri, zirat borsası (fiyat). 

20.l!> Turk muzigi: Çalanlar : 
Cevdet Çagla, Fahire Fcrsan, 
Refik Fcrsan. Okuyanlar : 
Mustafa Çağlar, Safıyc To -
kay: 
l - Refik Fcrsan - Şcddiara -

ban peşrevi, 
2 - Faı:.:c - liadei vuslat içil -

ı>in. 
3 - Kazım Uz - Gam seni ter

keyleme:.:se, 
4 - Şemseddin Ziya - Ey gon-

cc açıl, 
5 - Himen Şen - Gül olsam. 
6 - Cevdet Çagla - Taksim. 
7 - Refik Fcrsan - Yakdı ci -

hanı atefjİn. 

8 - Ali Galip - Her lahza sc -
ni. 

9 - Şemseddin Ziya - Olalı 
ben sana bende. 

10 - Refik Fcrsan - Oyun ha -
vası. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuljma (Güzel sanat -

!ar). 
21.15 Esham, tahvilat, Kambi

yo - nukut borsası (fiyat) 
21.2S Neşeli plaklar. 
21.30 TEMSIL (Yurdum, her 

lieY senin içini.. ... ) Yazan : 
'l'cymcn Cemil Akıncı. 

22.00 MÜZİK: (Küçük Or • 
kcstra - Şef: Necip Aşkın) 
1 - Löhr - Tempo tempo - Ga-

lop. 2 - Johann Stra~ - Sa· 
hah havadisleri (Vals) 3 • 
Toman - Viyana hulyaları • 
(Vals) <4 - Kalman - Kontes 
Marıça operetındcn - Pot • 
puri 5 - Zander - Bolka. 6 • 
Lohr - Dugun marşı. 

23.00 Müzik (Cazb;ınd - Pi.) 
23.4S-24 Son ajans haberlcrı ve 

yarınki program. 

OPERA VE OPERETLE>R 
16 M unih - 18 Haırnbw:& -
19 Konıgsbcrg - 19.30 Sof· 
ya - 21 Droytviç, La.,ypzig, 
Milano, Paris - P.T.T. -
21.30 Lil. 

ORKESTRA &ONSE.R.LBIU 
VE SENFONİK KOMSeit
LER : 12 Beromiınstcr -
ıs.ıs Prag - 17.15 Varşova 
- 19.15 Kolonya __.20 Bcro
münster - 20.10 Ştuteart -
21 Kopcnhag - 21.30 Dol'Ç
land Zendcr - 21.30 Straz -
burg - 22.20 Münib - 22.30 
Ştutgart. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Bedin-
18.20 Munih - 20.15 Milin<> 
- 20.3S Prag- 22.lS Kok>n
ya. 

SOLO KONSERLERİ : 14 
Ştutgart - 18.S Konigsbcrg 
- 18.10 Kolonya - 18.20 
Laypzig - 18.30 Bcromüns
ter - 19.30 Stokholm - 21 
Varşova. 

NEFESLİ SAZLAR { Marıı 
v.s.) : 6.30 Brcslav - 8.30 
Keza - 12 Fra'lkfurt, Layp
zig, Breslav - 24 Königs -
bcrg. 

ORG KONSERLERi VE KO
ROLAR: 16.30 Varşova -
17.15 Kolonya -17.30 Ham
burg. 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Ko •· 
lonya - 8.30 Miınih - 10.30 
Hamburg - 12 Alman istas
yonlan - 14 Laypzig-14.15 
Frankfurt - 15 Bertin - 18 
Keza - 18.20 Brcslav - lg,5 
Laypzig - 19.30 Frankfurt 
- 20.10 Konıgsberg, Layp • 
zig - 20.15 Frankfurt - 21 
Hamburg - 21.10 Brno -
21.15 Berlin - 22.30 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Şü
tutgart - 19.15 Munih -
23.20 Budapcşte ( SİGAN 
ORKESTRASI ). 

DANS MÜZİÖİ : 20.10 Bres
lav, Viyana - 22 London -
Rccyonal, Sottcns - 22.S 
Bcromünstcr - 22.15 Stok • 
holm - 22.30 Breslav -22.35 
Königsberg - 23 Ştütgart, 

Floransa, Roma - 24 Dro:yt
viç, Lükscmburg, Paris..-

Esasen, Belçika'da bu kadar 
lüzumlu olan kalkınma mu -
hakkak partiler yoliyle mi ta -
hakkuk ettirilebilir? Liberal-, 
terin tecrübeli liefleri vardır, 

faka ttarafdarları çok defi! - ------------------------
dir. Sosyalistlerin tarafdarları 
~~~!ı.J!~aJ_lif.UW.X91wı;sc kullandıkları paraların nereden 
mektedirlcr. Katoliklerin hem zı~-;;; Avrupa'nın noktasın -
tarafdarları, hem §efleri var • da bir zayıf nokta aramakta ol
dır, fakat aralarında öyle ih • duklan ve bu zayıflamanın 
tilaflar mevcuttur ki bu yilz - Hallanda'Yı da tehlikeye koy • 
den otoritelerinin büyük bir duğunu nasıl farkctmcmcli 1 
kısmını kaybetmektedirler. Git Bir Avrupa harbi halinde Hol -
gide 'iahimleşerek nihayet mec landalılarla Bclçika)ıların ma -
lislerin feshini inta çcdcn buh - ruz bulundukları tehlikeler 
ran hakikatte parlamento gi - hakkında yapılan ihtarları na
riftliklerinin çerçevesini aş - sıl ihmal etmeli ? 
maktadır. Bu demokrasinin fe- Bu neviden ihtimaller kar§ı
na işlemesinde, ferdlerin inzi- sında, ne Wallonlar, ne Fla -
batsızlığından ileri gelen de - manlar, ne katolikler, ne libe
rin bir buhrandır. Baıvekile rallcr, ne sosyalistler, ne 
gönderdiği mektupta kıral Le _ Rexisteler mevcut olmalı, sa -
opold parmağını tam yaranın dece belçikalılar, yani dünya -
üstüne basmaktadır. İlite bu nın en vakur ve haysiyetli mil
mancvi inhitata karşı harekete leti ortada kalmalıdır. Belçika 
geçmek lazımdır. Esasen cıni- bu noktayı daha ciddi olarak 
niz ki Belçika crgeç buna mu _ duşıinmclidir. 
vaffak olacaktır, çıinkü kabili- Wladimir d_'Armesson 
yctli ve enerjik adımlardan Le Fıgaro 
mahrum değildir. S ... . 

Fakat bizi hayrete düşüren uudı Arabıstanı ve 
liCY -. bunu açıkça söyfüyoruz -
Bclçıkahların bugünkü ııartlar 

içinde kendilerine bu lüksıi bu .. yu .. k devletler 
bahşetmcleridirl. Adeta mcm -
!~ketin maruz bulunduğu tch -
lıkedcn haberleri olmadığı sa -
nıhr. Filhakika, .Flanıandların 
mücadelesi arasına en zehirli 
P~opagandaların karıştığım 
gormcmek mümkün miıdür ı 
Flamand muhtariyet!iilcrin 

Cidde'den bildirilıyor : 
Ciddc'dc, takriben 7S avrupa

lı vardır. Zaten, Suudi Arabis
tan'ında, devamlı bir surette 
avrupalıların yaşayabildikleri, 
biricik şehir de Cidde'dir. Bun-

~~·~f .§~~~8!-~~ı kum -
rında, Hasa denilen bölgede 
yaliıyan bir kaç eksperi vardır. 
Bu amerikalılar, Standard Oil 
kumpanyasının ililetme imtiya -
zını aldığı petrol araştırmala -
rında çalı5maktadırlar. 

Altı milyon nufusu olan bü
yük bir devletin hudutları için
de, sadece 7S avrupalının bu -
lunması, dikkati üzerinde top -
lıyaeak derecede azdır. Fa.kat, 
bu 75 kilii, dunya yüzünde mev
cut büyuk devletlerin menfa -
atlerini korumakta, onları tem
sil etmektedir. Bu buyuk dev -
letlerc ait umumi karargli.hla -
rın hepsi de aynı caddede bu -
lunınaktadır. 

Cidde'de, İngilizlerin ve italyaıı 
larm, fransız ve hollandalıla -
nn, mısırlıların, Iraklıların, i -
ranlıların diplomatik mümcs -
silleri vardır. Yakın zamana 
kadar Sovyetler Birliginin de 
mumcssilleri vardı. Şimdi Al
manya da Suudi Arabistan'ına 
bir elçi gondermilitir. 

Buraya ilk evci elçi gönde -
ren devlet, İngiltere'dir. 

Fölkişer Bcobahter 

kat edecek halde değildi. İhtiyar Mait 
land'dan bugün yeni gördüğü hakaret 
bütün düşüncesini işgal ediyordu. 
Johnson'un yanında yürürken : 

- Bilir misin, mesut olmanın sırrı 
hiç ıbir şeyi arzu etmemekdir. Böyle 
yapınca bısan her zaman ihtiyacı ol
duğundan fazlasına sahiptir. Kız kar -
deşin nasıl? 

- Evet, dedi. 

- İhtiyar şeytan, diyordu, yevmi _ 
yeleri yüzde on indirmek ve buna ben
den başlamak 1 Sonra da ıbu sabahki ga
zeteler şimal hastanelerine beş bin 
sterling teberrü ettiğini yazıyorlar. 

- O eski bir insaniyetperverdir. Se
nin yevmiyene gelince, onu ya indir. 
meli, yahut da seni kovmalıydı. Şika _ 
yet etmen lüzumsuz. Ticaret durgun, 
pazarda bunun neticesi gözüküyor. 
Patron seni işten atmayı bile düşün -
müştü, sana ihtiyacı olmadığını söylü
yordu. Haydi canını, Rey, hayatı biraz 
da iyi tarafından göremez misin? 

Genç adam: 

- Hayatın iyi tarafı 1 Diye alay etti, 
sonra yüzü hiddetten kızardı, bir ço -
cuğun alacağı yevmiyeyi alıyorum 
Philo, halbuki benim paraya çok ihti
yacım var. 

Philo içini çekti, her zaman neşeli 
olan yüzü karardı, sonra geniş bir te
bessüm yüzünün hatlarını tekrar gev
şetti: 

- Eğer senin gibi düşünseydim ya 
çıldırırdım yahut da dolandırıcı olur _ 
dum. Senden yüzde elli fazla alıyo -
rum, fakat elimden milyonlar geçiyor, 
bu da talih. 

Fakat Maitland'ın cimriliği ona ne
şesini kaybettirmemişti. Yemeğini bi
tirince tabağı itti ve sigarasını yaktı: 

Rey lakayt bir sesle: 
- O çok iyi, dedi. O da sizin gibi 

düşünüyor. Zaten mesele başkalarına 
ait olunca felsefe yapmak kolaydır. 

Sonra yanlarındaki masaya oturana
damı göstererek: 

- Kim bu herif. diye ilave etti. 
Philo miyoptu, gözlüklerini düzelt

ti ve masalarına gelip oturan adama 
gülümsiyerek: 

- Scotland Yard'ın memurlarından 
Elk, dedi. 

Rey sıkılmış, memnun olmamış gi
biydi. 

- Dostum M. Bennett, müfettiş 

Elk. 
Elk homurdanarak: 

- Çavuş, diye tashih etti. İmtihan
larda şansım hiç yardım etmiyor, bir 
türlü tarihleri hatırlıyarnıyorum. 

Muvaffakiyetsizliklerini saklamak 
şöyle dursun, Elk onların sebeplerini 
de izah etmeden duramazdı. 

- Anlayamıyorum neden, bir adam 
'Georges Waschington'uu doğduğu ve
ya Napolyon'un öldüğü seneleri bilin
ce daha iyi bir taharri memuru telak
ki ediliyor. Aklımın ermediği bir sır 
bu. Siz her zaman burada mı yemek 
yersiniz, mösyö Rey Bennett2 

Rey başını sallıyarak: 

- Babanızı tanırım, Horsham'dan 
Jhon Bennett değil mi? Ben de öyle 
tahmin ediyordum. 

Rey dayanamıyarak ayağa kalk.tı, 
bir mazeret beyan ederek onları Jiaıl
nız bıraktı. Elk: 

- Nazik çocuk doğrusu, dedi. 

V: Kısım 

Mösyö Maitland evine dönüyw 

Maitlands Consolidated'iın gösteriş
li binaiına yaklaştıkları zaman )hon -
son felsefi konuşmasını en ıharare.tli 
yerinde birden kesti ve admılarmı Mk
laştırmaya başladı. Rey Bennett, bir 
kaç metre ilerde lkaldırımm üstünde 
duruyordu. Yanında ince bir kadın 
vardı. Arkası dönük olmasına rağmen 
Elk, Ella Bennett'i tanıdı. Onu ancak 
iki kere görmüştü. Fakat bu sahada şa
yanı hayret bir hafızası vardı. Jhonson 
ona doğru şapkası elinde giderken ka
dın döndü, kendisini bir gülümseme i
le karşıladı: 

- Sizinle karşılaşmak saadetifli hiç 
beklemiyordum, matmazel. 

O, hafif lbir gülüşle: 

- Şehre inmiyecelctim ama, babNn 
gene ortadan kayboldu ve işin garibi 
tireni gideli iki saat olduğu halde onu 
biraz evel bir otom<>bilde görür gibi ol
dum, dedi. 

(Sonu uar) 
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Yemek • 
nızamı 

Yemek yenilirken bir sıra vardır. ni görmesi için azotlu gıdalardan 
Mesela önce çorba yahut ordövr ge- 133, yağdan 115 kalori lazan olur. 
lir, arkasından et yemegı, sonra BUll'da ~erin cinsinin bile tesiri gö
aebze, en sonunda da tatlı ve yemi§. rülür. Uzüm ıekerinden 100 kalori 
Fakat bu sıra herkesin keyfine gÖ- yetişmediği halde, pancar §ekerin_ 
re deği§d>il.ir. Çorbayı yemek SO- den 102,5, nıfa&tadan gelecek şe
nunda içenler bulun·duğu gibi, bi- kerden de 106 kalori ister. 
z.im en sonra yediğinıiz kavunu bazı Altıncı madde - Fikir işi, adamı
yerlerde en önce yerler. Onun için na göre, dünyayı değiştiı·ebilecek 
bu yemek sıraaoına bir nizam denile- netice verdiği halde onun sarfettir -
mez. diği kalori ölçülememiştir. Yalruz 

Benim SÖylemek istediğim herke- Amerika'da yapılan bazı tccrühele
sin riayet etmesi, hiç olmazsa bil- rin neticesine göre fikrin işlemesi ıde 
me•i, lüzmnlu olan fence yenıek ni- gene kanda §eker bu]unmasma bağ
zaınıdll'· Şinıdiye kadar elde edilen Jıdır. 
bilgilere göre bu yemek nizaınmın yedinci madde - insan gibi sı. 
- ıimdiHk - on bir maddesi var. cak kanlı_ hem de en çoğunun ka
dır. Bu maddeleri sıra ile söyliyece- nı sıcak - hayvanın dışarıdaki sı
ğim. cakhk deği§melerine kar§ı içinde da-

Birinci madde - Olgun bir insa- ima az çok aynı derece·de sıcaklığı 
na vücudundan her gün deği§lirdiği muhafaza etmesi için üç türlü gıda
parçaları yerine koymak Üzere ağır - dan her biri itine yarar, tabii, her 
lığının her kilosuna günde bir gram birinin verdiği kaloriye göre. 
albümin yani azotlu gıda lazımdır. Sekizinci maıdde - Ancak vücu
Çocuklar ve ihtiyarlar için bu nispet dun hararetini temin için yalnız a -
değifİr. Onlara lüzunılu olan azot zotlu gıda yenilirse, bunun vereceği 
maddeleri daha karışık ve ayrıca kalori hem iyi cinsten değildir, hem 
yazılacak bir iştir. Bir de her günlü- de vücutta zehir bırakır. Yalnız yağ 
zumlu olan azotlu maddeyi herhan- yenilirse 0 da gene zehir olan seton 
gi bir türlü albüıninlc temin etmek maddesi bırakır. Demek ki vücudun 
yetişmez. Vücudun muhafazası,, ha- sıcaklığını muhafaza etmesi için de 
yat:ı- lüzumlu o!an. ~ükürdün meta- şeker lüzumludur. 
bolızmasını temın ıçm ayrı ayn al - Dokuz.uncu madde _ Gıda olarak 
büminleri bulmak ıda lüzumludur. ediğimiz yağ ile §eker arasında bir 
Bunların da ayrıca izahı zaruridir. y ispet bulunmak laznn:dır· Şeker ya-

lkin~i madde - Vücuda lüzumlu iın dörtte birinden az olunca kanda 
ola~ .mikta:d~ . fazla azotlu ~ıda aseton hasıl olur, vücut şiddetle ze
yenıhnce hıç hır ışe yaramaz. Vucut h' l · B d k ı· h •t"'larm hiç .. ır enır. u a şe er 1 aJ ... 
a~otun fazlasından kurtulmak uze- k 1 · · kadar yan şe er yememe erının ne • 
re onu hemen parçalar, sonra da ya- l ld v •• t · Şekerli hasta-. f lb.. ış o ugunu gos erır. 
kar. Ondan dolayı ınsan azla a u- 1 t hl"k · d kurtaron 

A • • b"" arı aseton e ı esın en -
min yemekle, mesela, adalelermı u. k d' .. gene te' er ır. 
yutemez. dd Onuncu madde - Fakat şekerin 

Üçüncü madde - Azotlu nıa e . . · · - d 
dık k ı · · d bu · · vücutta kalon temın etmesı ıçın e 

y~n çad ~-ıcdr.ı veorırse . ~ ı'u·· ıyı yağ lazımdır. lnsanın gıdasında yağ 
cınsten egı ır. nun ıçın zu- · ı · · 

d f 1 t 
·· t · · dah bulunmayınca azotla ıeker ış erını 

mun an .ı.z a azo vucu ıçm, a . ı· b" ı k · d b l B akl göremezler, ınsan dehşet ı ır açı 
zıya e zarara se ep o ur. ars a-
rm içinde kaldrkça orada çürür ve duyar • . 
gaz hasıl eder. Kana karışınca da On birinci madde - Öncek~leri~ 
ondan amonyak· ve daha baıka za- hepsinden uzun ve pek ehemıyetlı 
rarh maddeler çıkar. olduğundan bugün onu yazı;nıya yer 

D 
.. du""ncü mad·d _Hareket i- kalmıyacaktır. Zaten bu nızam ye-or e . . · 'di B. 

· · ·rin en iyi da .u>kerdir. A- nıek meseleınnın nazarıyesı r. ır 
çın, 1§ ı.,.. gı ... - de • . • . • kar k 

1 h 
eket · k vücudun j ...... _ nazarıyenm ntJtıceaını çı ara 

zot a ar , ış anca Y- d . b"k" · ·· k k 
risinde $eker kıtlığında olur, o da mad elerın tat 1

1 
~.1 g.oste~~- .a..1 uır naSta(IK 0.Cme LU • lu • D .... ~ da, o. Dl"rln<>ı nuuıı""'° l e 

Be§inci madde - Tam istirahat birlikte, baş.kabir gün okuraunuz. 

halinde bile vücudun fizyoloji işleri- G. A. 

• 

intihap terbiyesi 
Yazan : H. Re§it TAN KUT 

Cüınhurjyetin altmcr Kaınutaymı ı ıekli. idarenin kurduğu emsalsiz 
aeçmek arifesinde bulunuyoruz. Be- emniyet, huzur ve vatandaşın çalış
şinci Kamutayın kendini tazeleme ma alanında erdiği kolaylık gibi a. 
kararı martın yirmi altıncı gÜnÜ fiil sırların himmetine hakan büyiik ba
sahaama geçmiş olacak ve teşkilab şarrlan bu milli intihap terbiy~ine 
esasiye kanunumuz.a göre müste- borçlu olduğumuzu iftiharla kayde
mirren münakit olan Büyiik Millet debiliriz. 
Meclisi milli iradenin süzgecinden Gene ınilli intihap terbiyeınizin 
geçıniş olarak yeniden faaliyete hazırladığı imkanlardır ki büyük 
ba§lıyacaktır. Bizde milli irade yaL 
fuz Kamutayın eliyle kullanılır ve ölçüde bir ziraat ve endüstri kalkın-

ması ya.pmıf bulunuyoruz. Hiç yok
nıilli hakimiyet yalnız onun tarafm-
dan tatbik edilir. Halk bu hakimi- tan yedi bin kilometreye varan de-
yete yakın irtibatını muhafaza et- miryollan memleketin çehresini bir. 
mek için dilediği zaman meclisini denbire değiştirdi. Zaınan ve mesa
gene meclisinin karariyle tazeler. fe mefhumunu alt Üst eden müna~a
l çtimai şartlarımız ve seçkinlerin lat kolaylığı vatandaşın dı§ goru. 
amme hizmetindeki temiz halkçılı- nüşünü güzelleştirmekle kalmadı iç 
ğı, seçenler ile seçilenler arasmda benliğinde de medeni hayat §&rtla
başka memleketlerde az görülür rına intibak meylini uyandırdı. Ve 
bir gönül bağlılığı ve bir güven sağ- bu meylin yarattığı dinamizm ile 
lamlığı doğurdu. Onun içindir ki çalışan vatanda§m istihsal kıymeti 
cümhuriyetin jlk gününden ba§lıya-
rak bugüne kadar başlan başa bü- devlet bütçesini 129 milyondan 250-

tün memleket, reyini tek bir irade 
halinde kullanmakta ve partinin 
namzetlerini gönül hoşluğu ile ve 
vazife dü~künlüğünün kemaliyle be
nimsemektedir. Zaten fert1erin me. 
deni manada kıyıneti ve camiaların 
siyasi anlam•da terbiyeleri intihap 
sandıkların başında ölçülür. A
henk ve ıttıradı bozan, reyleri dağı
tan amiller her yerde başka başka 
olduğu halde her yerde bir ve müş_ 
terek olanları da var, bunların baş
lıcaları; ferdin milli hakimiyeti kul
lanma bakımından olgunlaşmaması 

260 milyona çıkardı. Halk dersane. 

!erine ve kitapsaraylara sığıruyan 

vatanda§ların ve üç yüz binden bir 

milyona çıkan okul talebesinin sa
yısı önünde sevincin en bahtiyarını 

yaşarken bunu da milli intihap ter
biyesine borçlu olduğumuzu elbette 
hatırlarız. 

BüyÜk sıhhi tedbirlerle akıllara 

hayret verecek bir artım göstermek 

te olan asil milletimizi mem1eketin 

dışında liyakatle temsil edenler bü
yiik bir millet §eref ve itibarı yaşı-

ve camianın tek bir ideolojide inan yorsa tek bir ifade ile genç Türkiye 
birliğine varmamış olmasıdır. Tek ciimhuriyetinin dıt ve içteki prestiji 
§efe elini uzatmı§, tek partiye uy. 
muş, yani tek bir ideolojiye bağ
lanmış siyasi caınia olarak, türk mil 

gözleri kamathrıyor ise bunu yapan 
kudretli amili milli bütünlüğümüze 

leti şefinin işaret ettiği naınzetlerde ve bu milli bütünlüğü doğuran inti-
hap terbiyemize vermelidir. 

işte bugün altıncı Kamutaym se. 
çim arifesinde bulunurken de baıta 
Şef gene Milli Şef, parti gene milli 
partidir. Devlete kudretini kazan

dıran elamanlann hepsi dünkülerin 
ya kendisi veya aynı bulunuyor. 
MiJli seciyeyi işlemiş olan milli jeni 
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S E R V E T L E R D E N : Hayvancıkiımız ı 1 Günİcin 

Dokuz sene içinde yeniden 
______ ...;;.... ___ ·-

İkinci müntehip seçimi 

başlarken 22.500.000 baş hayvan 
"Cümburıyct Halk Partisi, şimdiden 
memleketin biıtun menlaatlccini ve 
bıitun evladlarmı kuı.:aklıyan bir siya
sı aıle haline ı;elmiştir ... G üzel yurdumuzun istikbal 

içinde bize yetecek kadar 
geni§, iklimin çeşitli, coğrafi vazi
yetin müstesna bir halde bulunuşu 
onun kıymetini bir kat daha artır
maktadır. 

kazandık 
çi teşkil eden varlığın hakkı hiç ol
mazsa bugün erişilen noktanın üç 
kat ilerisidir. 

Cümhuriyet hükümeti; memleke
tin. her sahasında büyük işlere baş
lam·ştır. On beş sene gibi uzun sa
yılmıyan zaman içinde başarmış ol
duğu işler çok büyüktür. Yurdun 
birçok yerlerinde, muhtelif ihtiyaç
lar için fabrikalar açılmıştır, bun
ların hakiki hedefi, memleket ihti
yacını temin eylemek içindir. 

6 - Ill. - 19J9. 1. İNÖNÜ 

On büyük, otuz üç küçük zirai 
bölgeye ayrılan dünyanın ayrı ayrı 
kıtalarında yetiıjebilen zirai mah
sul ve hayvanlar, memleketimizde 
hem de kolaylıkla yetişmekte<lir. 
Bölgelerin çeşitli oluşu, sahaların 
genişliği, bu güzel yurdda, şuurla 
başlanan ve yapılan her işin müs
bet neticelerini her zaman göster
mektedir. 

Bundan evelki yazrlarımın birin
de, on bir sene içinde ziraat mah
sulleri arasında yalnız buğday ar
tışı yüzünden kırk milyon liralık 

milli gelirin coğaldığmı, rakamlara 
istinat ederek izaha çalışmıştım. 

Bugfr:ı de resmi istatisti ğ i işhad e -
derek ziraat mahsulleri arasında 
büyük bir miktar ve kıymeti haiz 
bulunan hayvanların artışında!1 
bahsedeceğim. 

H ayvan artışı hakkında neş

redilen istatistik tamamen 
doğrudur. Zira artan bu hayvanlar, 
sayım vergisine tabi oldukları için, 
yapılan tetkikat kontrolludur. 

1929 - 1937 yıllarına ait istatisti
ğe nazaran memlekette sayım ver
gisine tabi çeşitli hayvanlar: 

1929 1937 

Koyun 10.185.000 21.724.533 

Kıl keçi 2.585.000 11.050.344 

Tiftik keçi 2.785.000 4.958.612 

Karasığır 4.685.000 8.765.858 

Manda 492.000 903.511 

At 455.000 1.057.955 
Katır 35.000 76.844 
Eşek 844.000 1.686.383 

Deve 74.000 119.378 

Yekfin 27.898.000 50.341.518 

Yukarıki cetv·ele göre 1929 yılın
dan 1937 tarihine kadar dokuz sene 
içinde memlekette, hayvan artışı 

22.453.518 baştır. 
1936 yılına nazaran 1937 de bir 

senelik muhtelif hayvan artışı 

3.677.222 oaştır. 

1938 senesine ait resmi isı:nis
tik henüz neşredilmiş olma

makla beraber yaptığım tetkikat 
neticesinde geçen sene içinde, as
gari iki milyondan fazla bir artış 
olduğu görülmektedir. 

1939 senesi içinde ve ilk ayla
rında bulunduğumuza göre henüz 
bu sen.eye ait hayvan sayımı yapıl
mamıştır. Bu seneyi de ilave eder
sek on bir sene içinde (26.000.000) 
çeşitli hayvanların artmış olduk
larını sevinçle göreceğiz. 

Artan hayvan kryımetini enaz bir 
bedelle faraza beherini, on lira ile 
kıymetlendirecek olursak on bir 
sene içinde iki yüz altmış milyon 
lira mukabili hakiki bir servetin 
artmış olduğunu görmek bahtiyar
lığında olacağız. 

On bir senede artan yinni altı 
çeşit hayvanların senede verdikle
ri, yün, süt ve gördükleri işleri de 
hesap edersek mill1 servetin bu 
yüzden birkaç milyon yükselmiş 

olduğu sevinçle görülecek.tir. 
Hayvan artışı nasıl olmuştur. 1-

şin en mühim noktası işte burada
dır. 

8 u artışın birçok sebepleri 
vardır. 

Başhcaları: 

1 - Yurdumuzun geniş, iklimin 
çeşit hayvan yetiştirmesine müsait 
bulunuşu; 

2 - Türk köylüsünün hayvan ye-

.J. 11il11 •• 1111 •• 11111 ••• 1 ••••••• 1. 1 ·-.. 

: Cümhuriyet Halk Partisinin 'E 
~ tarihi büyük milli zaferlerle ~ 
: doludur. : . . . . ._, ...........................•...... .-

İ ................ Y ozon : ................ ! 
1 Tahsin COSKAN 
............... _.. ............ - ........... J 
tiştirme hususunda yüksek istidada 
sahip bulunuşu; 

3 - Ziraat vekaletinin, bilhassa, 
bulaşık çeşitli hastalıklarla esaslı 
ve planlı olarak mücadele edişi; 

4 - Hayvan, sayım vergileri ü
zerinde tenzilatın yapılışı; 

5 - Hükümetin, köylülere ve 
hayvan yetiştiricilere, damızlık 

hayvan dağıtışı; 
6 - lktısadi hayatta, hayvan 

mahsullerinin para edişi. 
7 - Hükümetin, müsabaka ve ser -

giler açışı; 
Gibi çare ve tedbirler, hayvan ar

tışının hakiki müşevviki olarak sa
yılabi1iyor. 

On bir sene gibi pek de çok sayıl
mıyacak yıllar içinde, bi' .ün 

yurdseverleri sevindirecek mahi
yettıc olan, yukarıda izaha çalıştı

ğım hayvan çoğalması, ancak, tari
he gömülen imparatorluk devrinin 
fena idaresine ve kara günlerine 
göredir. Yoksa vasıl olmak istedi
ğimiz nokta daha çok ileridedir. 
Zira 762 küsfu bin murabba kilo
metrelik müsait bir kıtaya sahip o
lan on sekiz milyonluk büyük türk 
milletinin yüzde yetmiş beşini çift-

Toplanll projesi 
son ıeklini aldı 

M emlekette en büyük müs

tehlik köylü tabakasıdır. 

Köylünün pazardan alım kabiliyeti 
ne kadar yükseltilirse fabrikalar 
o nisbette fazla işliyebilir. Ticari 
hayatımızda hareket, gene köylü 
tabakas·nın alım kabiliyetiyle müm
kündür. Şu halde sınai, ticari ve 
ilmi alelıtlak umumi ve iktısadi 
hayatımızın mesnedi köy ve hare
ket nazımı da köylüdür. Bu mesned 
ve nazımı ne kadar çabuk tanzim e
dersek milli gayelerimize o kadar 
az zaman içinde erişmiş oluruz. 

Memlekette zirai mahsulla, hay

van yetiı,tirip çoğaltmanın himmet 
ve gayretle mümkün olduğunu, ge
çen yılların tecrübe ve onun neti
celeri bize göstermektedir. Halen 
bulunduğumuz nokta üzerinde du
rup, geçmiş yılların, müsbet ve 
menfi neticeleri bir daha tetkik e-
dilerek çalışmaya hız verilecek o
lursa, önümüzdeki ikinci bir on yıl
da aşılacak mesafe ve ulaşılacak, 

noktanın şimdiye kadar eriştiği

mizden üç kat da ileride olduğu 

görülecektir. Bu mesud neticenin 
de uzak olmadığını kuvetle ümit 
etmekteyim. 

Muaıerer kaideleri 
talebeye öğretilecek 

Menıleketin her tarafında bugun 
ikincı miınteh·p seçi.mine başlanı
yor. 'ı irmi iki yaşını bi tirmi§, ntecıe. 
ni haklarına sahıp, kadın ve erkek 
bütün vatandaşlar, birinci münte
hiplik haklarını kullanmak ve vazi
felerini yerine getirmek mevkiinde 
bulunuyorlar· Cümhuriyet Halk 
Partisinin, yoklama talimatnamesi 
hükümlerine göre isimle.-ini tespit ve 
bir liste halinde neşretıniş olduğu i. 
kinci müntehip namzetlerini, vatan
daşlar, kendi namzetleri olarak seç
mek üzere biribirleriyle müsabaka 
edercesine sandık başına ko~cak. 
tardır. Bun·dan, herkes gibi, biz de 
eminiz. 

Bu em.niyetin saiklerini tavzih et
mekte şu fayda vardır ki bugün i
kinci müntehip namzetlerini göste. 
recek olan Cümhuriyet Halk Partisi, 
teşekkülünden bugüne kadar olan 
mütemadi tekamülü ile, Cüm.hun-ei
simizin salahiyet ve kudretle ifade 
ettikleri gibi, "Şimdiden memleke
tin bütün menfaatlerini ve bütün eJV

latlarmı kucaklıyan bir siyasi aile 
haline gelmiştir.,, Memleketi tanı
yan, onun ihtiyaçlarını bile~, ~üny~
nın gidişi hakkında az çok fıkır s.ahı
bi olan her vatanda§ Cümhuriyet 
Halk Partisini takviye etmenin milli 
bir vazife olduğunu da idrak etmiş 
olmak lazımdır. Zira, onun ideoloji
si ve istinat ettiği cümhuriyetçilik. 
milliyetçilik ,halkçıhk, laiklik, dev -
!etçilik ve inkılapçılık prensipleri 
yıeni Türkiye'nin yalnrz kurulu~da 
değil, istikbalinin temin ve teyidin
de de en hayırlı rolleri oynıyacak
tır, ve zira, bu prensipler bizim mil
li bünyemize en uygun olan prensip. 
ler<lir. Bu müddeanın sebeplerini 
uzun uzadıya tahlile de hiç lüzum 
yoktur. Türkiye Büyiik Millet Mec
lisinin bu prensipleri ana yasaya al
mıt ve Türkiye Cümhuriyetini cüm.. 
huriyetçi, ınilliyetçi, halkçı, laik, 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğün- Maarif Vekaleti muaşeret kaidele- devletçi ve inkılapçı olarak ilan et-
ce hazırlanmış.bulunan tecemmuat ka rinin talebeye öğretilmesi hakkında miş bulunması Cümhuriyet Ha~ 
nu:ı projesi son şeklini almış bulun - teşkilatına bir tamim yapmıştır. Yurt Parti•i ile türk ınilleti araşrndaki 
nıaktaCtir. zo -ne eveJki prtJara gö- gençliğinin terbiyeaf noktasmdan e - münasebetlerin ne kadar sıkı oldu -
re hazırlanmış olan tecemmuat kanu - heımiyetli gördüğümüz bu tamimi ya-
nu bugünkü içtimai, iktısadi ve sınai zı:yoruz: 

ğunu ispata kifayet eder. 
Meşrutiyette tttihat ve Terakki ve 

inkılap şartlarına uygun bulu':lmuyor. .. 
d B 

.. k"" .ht" 
1 

. 
1 

1 - Okullarımızda taleıbemize mu. Hüriyet ve itilaf fırkalarile ba~layıp 
u. ugun u ı ıyaç arın ıcap arını t k ·d 1 · · ··v v t . · T kk. .. . . aşere aı e erını ogretmege ve bu cünıhuriyette kıncıgrup, era ı. 
~a~şılamak, cumhurıyet kanunlan ıle kaideleri itiyat haline getirmeğe kafi pel'Ver, Serbest Cümhuriyet fn·kala
ıçt~~a~t. ve Atecemı;ı~at kanunlarınr:ı derecede ehemiyet verilmediği göri.il- riyle zaman zaman yenilenmiş olan 
t~lıfını ımkan ~~ılı.~e almak ~a.~sa - mektedir. Bazan okullarımızın yük - birden fazla partili siyasi hayatı, te
dıyle umum m~du;luk bu pro1eyı ha- sek sınıflarına devam eden talebenin menni edelim ki, bu memleket bir 
zyırlamı_ş ve proJ"1ın hazı1rlarunasm.d~ bile, tesadüf edeceği bir zata nasıl daha görmesin. Partilerin teaddüt 

unamstan Almanya ve tal ya gıbı ıA u • • •• l d 'il t b .. ' . . . se am verecegını, ona nasıl hurmet ettiğı bazı memleket er e mı e u-
garp devle~le~ının ~evzuatma da tnil- "göstereceğini, nasıl el sıkacağını, ica- tüıılüğünün nasıl teşettütlere uğra
racaat etmıştır .. Proje, ~~~:lac~~ ~-op - hında nasıl şapka çıkaracağını, nasıl makta olduJunc görüyor ve iç pol•
laı;ıt:ları mahallın en buyuk huku~et konuşacağını, sofrada ne gibi kaide- ıikalar·.,\ı- hiç bir alak21mız olmadı. 
re~.sıne beyanname ve~ek suretıyle lere riayet edeceğini, bir ziyaret es- ğı halde, ancak ve ar:cak milletlerin 
musaa~:_ alınmasr:ıa baglı ~utma.~t~ .• nasında nasıl hareket edeceğini öğ - saadeti kaygllll ile, onların ıstırapla
dır. Hala toplantılar mahallı en buyuk rerunemiş olduğuna sık sık şahit ol _ 1 ruz· Bu husustaki tec
mü_lkiye amirine malU~at ven:ı:k su- yoruz. Her ferdin, hayatının her sa~- ::'~efe~rm"i~ıy:illetin murakabesine 
retıyle yapılıyordu. Musaade ızın ve- hasında daima müracaata mecbur ka- tAb• b" · k' gibi bir parti hayatının 

"k il ek k · d 1 a ı ızıın ı sı ası ver m şe lın c o acaktır. lacağı muaşeret kaidelerini daha 0 _ milli birliği idamede güvenileeek en 
Toplantı yapacaklar toplantınm ma - kulda iken öğrenerek tatbik etmesi b " "k kuvet olduğunu hepimize VU

~~y~ti~i ~e ne için ~üsaade istenildi - muvaffakiyetini temin edecek mühim 2 :'1ve sarahatle göstermiştir. Kalp
gını bıldırmekle mukellef olacaklar - bir amildir. Ont.m için okul idare ve 1 · -de memleket ve millet sevgısı 
dır. Proje toplantıları iki kısma ayır - taliın heyetlerinin okullarımu:m e _ 0~::: cümhuriyet çocukları, bütün bu 
":'.11<.~a ve .toplantd~ra müteallik uzun sa.sh vazifelerinden biri olan bu me- sebeplerle, Cümhuriyet Halk Partisi 
hukumlerı muhtevı bulunmaktadır. seleyi layxk olduğu ehemiyetle ele al- etrafında toplanmış olarak, yeni se-

malarım, talebeye muaşeret adabı ve çimin fili safhasına giriyorlar. 
kaideleri hakkında sık sık konferans- Seçim hakkını haiz her vatanda. 
lar ve musahabeler yapmalarını, tale- tın bugün yapmakla mükeJlef bu-Munzam • 

mesaı 

1 1 

mzamnamesı hazulanıyor 
İş kanununun 37 inci maddesi mu

cibince yapılacak munzam mesai ni
ı:amnamesi iş dairesince hazırlanmış
tır. 

Nizamname Devlet Şura.sına gönde: 
rilmek üzeredir. lş kanunu hükümle
rine göre haftada 48 saatlik ve esas 
iş müddetine ilave olarak iş yerleri, 
görecekleri zaruretler dolayısiyle 
günde üç saati ve senede 90 günü geç 
memek üzere munzam mesai yapabi
lirler. Hazırlanan nizamnamede iş 
kanununun bu hükümlerinin tatbik 
suretini gösteren esaslar mevcuttur. 

bede bu kaideleri itiyat haline getir- 1 d v 'f ·ı · f d d t 
u 

1 1 
ftd un ugu vazı e aı esı e ra ını, os -

mege ça ışma arını ve muaşeret a a - 1 . v • 

b 
· · 

1 
b 

1 
. 1 armı ve dıger vatandaşlarını seçını 

ına rıayet etmıyen ta e e erı yo a .. . 
getirmek için ciddi' tedbirler almala- sandıkl.a~ı ba.şına kutle ~alm~e sevk 
rını ehemiyetle rica ederim. etmek ıçın elınden gelenı gerı bırak.. 

. mamaktır. 
2 - Yurtbilgisi derslerınde muaşe-

ret kaidelerine temas edecek bazı e
sasların konulması mukarrerdir. Fa -
kat şimdiden talebeye tavsiyesi lazım 

gelen muaşeret kaidelerinin öğret_ 

menler meclisince tesbit edilmesi 
' 

teknik ve orta öğretim okullarının 

Nasulıi BA.l'DAR 

Son maçın hakemi 

Geçen pazar günü Ankara Gücü 
Beyoğluspor arasında yapıla:ı futbol 
maçı yazısında hakeme ait cümlelerde, 
yanlış tefsir edilecek bir mütalea var
dı. Hakem maçı, muvaffakiyetle ve 
dürüstlükle idare etmiştir. 

:-- YENiŞEHiR .......... .. 

İ U L U S Sinemasında 1 
j Bugün ve bu akşam i 

Mesut bir evlenme 

müteaddit olduğu yerlerde bu esas

ların okul direktörler meclisince de 
görüşülerek karar altına alınması la
zımdır. :Şu kararlar Martın 31 ine ka
dar vekilliğimize gönderilecektir. 

.. 3 - ıı:s~sh talimat hazırlanıp bü _ 
tun teşkılata tebliğ edilinceye kadar 

- Bütün Ankara halkı ve -
sinemamızın sayın müşterileri 

i Bu mevsimin en güzel filmi i Merhum Maraş valisi B. Salih Ce
! J mal Gülen'in kızı, Bayan Handan ile, 

i AŞK ve MA c E RA f Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası j merkez müdürlüğü senedat servisi şe-
! Baş rollerde: fi, kıymetli bankacılarımızdan B. lh -
f EDWlGE FENİLLERE sa:ı Çelen'in evlenme töreni, dün An -
1 JEAN MURAT kara belediyesi salonunda seçkin bir 

okulla~ca tatbiki kararlaşacak muaşe
ret. kaıdelerini her öğretmenin, her 
vesıled~n istifade ederek talebeye öğ
retmesı ve bunları kuru bir bilgi ha
linde bırakınryarak gençlerde maşeri 
bir meleke hali·ne getirmesi icap eder.,. 

j Ayrıca: Metro Jurnal en son davetli kalabalığının huzuriyle kut • 

J Matinet:;~~~a;~d~:~~i- 18,30 ~~~:ş~;~~e;~e;~;:ıere mesut bir ha- f";~·~·~i~~~·~ç~~·~~ ... ~~~·~"'' 

hazırlanınız .... 
Şimdiye kadar misline raslan

mamış bir aşk romanı 

ZAN BAK 
Pek yakında 

Yeniıehir 

ULUS 

daiına kıendi hüviyetini görmüş, 
kendi temayiillerini tanımış ve ken
di sevgisini sezmiş bulunuyor· Bu 
yolla kazanılmış yüksek intihap ter. 
biyesi iledir ki cümhuriyetin ıyıye 
ve ileriye doğru olan hızı günden 
güne artmakta ve memleketin re
fah ve saadetini yapan işler ve ba
tarılar gittikçe hacnnlanmaktadır. 

Genç cümhuriyette milli ordunun 
dışta ve içte kazandığı büyiik hür
met, a•dli işlerin yüksek bir medeni
yet seviyesi gösteren kanunlaşma 

iyiyi ve kötüyü kesin olarak ayırmış 
olduğu için bu seçimde de ha.kim o
lacak kuvet sade ınilli intihap ter
biyemiz olacaktır. 

f ve 21 de haşlar 1 f RAMi ve onu takip eden çocuk 
i 12,15 ucuz matinesinde i Göncn•cle elektrik i haftası yurdun en büyu""k ve en 

1 • ı 1 H A S R E T i Gönen, (Hususi) - Kazamız ya- ileri davası olan çocuk mesele-
............. , .. Ti: 

2193 
......... ,_J kında elektriğe kavuşuyor. Tesisat lerini önümüze koymaktadır. 

bitmek üzeredir. l u 111111111111111 • 11 • 111 uu 11 11 11111111111111111 u••u• 

sınemasırun 

en büyük muvaff akiyeti 
olacak 



Yazan: Franci. Je Croiuet -6- Çeuiren: L. Karamanoila 

Sıcak iklimlerde şafak 
Hindistan'ın ağır bir gerdanlığını andıran şekli altrnda Seylan, 
kıymetli bir mücevher gibi sarkar ve arzın kupğına kadar iner. 

Kolombo'nun plijı gözümün önü- bozuyor. Siyah ve feci bir yeşillik, 
ne geliyor. Biliyorum ki orada ye- tuğla bacalar, mağazalar, duvar i-
til ve yaldızlı bir mahfenin kubbesi lanları ve tramvayın müstekreh ci-
altında; Alber Bernard'ın resimle- lası. 
rine benziyen beyaz bir fil, kırmızı Kolombo bu mu? 
kumlara yayvan ayakları gömülmü1 Seylan! Seylan 1 Ne iç.in ona bu 
beni bekliyor. Biliyorum ki, hortu- kadar ittiyak gösteriyorlar. İşte bu 
munun rehberliğile, bir Budi prensi sesler hulyalarımın güzelliğini bo
gibi sallana sallana, mavi tavusla- zuyor. Elindeki iki çantayı sallıyan 
nn tüyleriyle yelpazelenen Yugle'e bir gemici sevinçle bana: 
gireceğim. Biliyorum ... fakat haki- - Seylan 1 İnelim 1 - diye sealen-
ki ada da ne kadar süratle bize yak- di -
Jaııyor. Onu artık görmek istemi- Öyleya, madem ki geldik inmeli-
yorum. Çehresi benim hulyalarımı yiz. 

Karaya çıkış 
11d tekerlekli küçük el araba

sı beni otele doğru götürü
yor. Saçları kız gibi kesilmiş genç 
bir aeylanlı, kısa peştemalı vücudu
na yapıfDUf, parıldıyan bir at gfüi, 
arabanın kolları arasında tırl8 tırl8 
koıuyor. Bir otomobilden kaçmak 
için hamleler yapıyor, bir tramvay
dan kurtulmak için arabayı çeviri
yor, ve bütün evleri ingiliz koteç
leri gibi ripolinli temiz tehrin kır
mızı kumlu kaldırımları boyunca 
ıduraklıyor. 

Bizimle kartılapn diğer koıucu
lar, arabamı çekeni bir porselen 
heykel gülütiyle ıelimlıyorlar. Bir 
küçük 110kak. Bir sokak daha ve 
itte mavi denizin boyunca bir bay
rak gibi uzanan yolun ateşin halnu 
üzerinde ilerliyerek {Kolombo) dan 
çıkıyoruz. Burada artık ne otomo
bil ne tramvay var. 

Asabi ayaklariyle kumları serpen 
narin koıucularm arkasında ıüzU
lüp geçeıı ve içlerinde birer iri Jİ· 
mal çiçeği gibi ingilizler oturmuı. 
ıepet arabalardan bafka bir fCY yok. 

Akbabalarının boğuk çığlık

larından, denitn:nh iniltilerin
den ve leylek tb prip martı
larıa neslell haykırlflarmı1.a -... 
ka bir sea işitilmiyor. 

Kan rengi mendireğin ucunda 
kofucuları dinlenmekte olan aayı
ıu el arabalarmm beldedili yerde, 

denize kartı. bir sarı kışla: burası 
palaatır. 

Fakat otelin önündeki plajın üs
tünde semaya doğru dalgalanan bu 
koyu renkli sorguçlar nedir? Bun
lar o kadar yüksek ki görmek için 
başımı eğmek mecburiyetindeyim. 
Yan tarafa meyletmit olan bu üç 
divt ağaç, Andre Clievrillan'ın 
Ceylan bandhiquie isimli kitabında 
bahsettiği o üç harikulade Hindis
tancevizi ağacı olduğunu anladım. 

Cilalı dalları, vahşice fışkıran 
huzmeleri güneşe doğru bir kavis 
halinde yükseliyor, sonra tıpkı bir 
seylanlı haçını andıran parlak ve 
siyah bir ıekilde yağmur gibi ya
ğıyor. 

Yedi katlı otelden iki defa yük
sek olan bu üç münferit ağaç insa
na adeta bir orman heyecanı veri
yor. Onların, bu sakil garp kıtlnı 
yanında çıkıtları bir tesadüf eseri 
değildir. İçine girilmez o eık or
manların birkaç kilom'!tre ö -
nünde bulunutları belki bu deniz
leri gözetlemek ve orada görünecek 
ecnebi dumanlariyle limanın dalga
ları arasında, köpek balıiı karnı 
IPbl parıl4ı,,.a 4-plto\ms lııoUa
mak içindir. Hiç şüphesiz bunlar, 
büyük ormanın emriyle burada ile
ri karakol vazifesi yapan sabırlı, 
ciddi ve ıeeaiz nöbetçilerdir. 

Kolombo palas 
8 eyu elbiaeli, yağlı saçları bir 

çatal tarakla kaldırılmıf, kn· 
taneden oyulmuf gibi görünen ve 
kirpalderi iğreti zannedilen bir bay, 
bmakları boyanm1' zayıf parmakla
riyle asansörün düğmelerini itip çe
kiyor. Bizim vapurdaki yol arkadaf" 
larmdan butları '°Too .bot for worda" 
diyerek, otıcmatik olarak katlara da
ğılıyorlar. 

-See you later on" son bir hamle; 
itte yedinci kattaymı. Önümde tu
nel gibi karanlık bir koridor uzam -
yor. Her kapı önünde, in.giliz zabit
lerinin çizmeleri sanki çiçeklerini 
bekliyen yiilmek bakır vazolar gibi 
duruyor. Bazan ukerl konduralar i
le kilçilk iskarpinler yan yana göril
lUyor. Bunlar o odada bir çiftn mev
cut olduğunu anlatıyor. 

Sabahın sekizi, otel halkı uyanı
yor. Kapı ar~sından pijamalar~ 
valtılarmı iıtıyorlar. Horlıyan bır o
daya mukabil iki oda çıngırak çalı
yor. Bu tünel daha böyle devam ede
cek mi? 

Birdenbire dehtetle geriledim. 
Köıeyi döner dönme~ ~endimi b~ 
yaz ate§ haline gelmıt bır terasa o
nünde buldum. Acaba bu k;zgın y~
rin yanında mı oturacağım. Bay kı_r
piklerini indirdi, ben de gözlüklerı-
mi taktım. 

- Your roam Sirl (odanız efen -

dimi). 
Çatı altına gelen bu oda ışıklara 

garkolmuftu. Yakıcı sıcak bir .. ha~ 
cereyanı yaygaracı martıl~~ın uç ko
te kanatlarını çarptıkları, uç pence
remin siyah storlarını kımıldatıyo~. 
Yatakta cibinlik, tavanda da van~ı
latör yok. Ratıp bir hava girdabı sıv
ri sinekleri rahatsız ediyor. Odamın 
beyaz dıvarı üstünde !>ir kaç _kerte~
kele avhyacalı:ları ıınelderı beklı-
yor. .. 

Itık gözlerimi kamattırıyor. Ruz-
glrın sesi asabımı bozuyor. St?run 
kıpırdanmaması için pencerwelerı k~
patıyorum. Fakat derhal ~gulu~ ~
bi oluyorum. Nefes alabılmek ıçın 
pencereleri tekrar açıyorum. En kü
çilk bir hareket ıpor mahiyetini alı
yor. Kutların bağırıflD&ları, nıiite -
beyyiç denizin iniıltileri, el arabacı-

larıntn bayıkırmaları, kut.ık tırmala
yıcı prkılar. Bu gurbet seslerini 
kalbim sıkılarak dinliyorum. Kolom
bo'ya nisan ayında geldiğimden do
layı pifl!Wl mı olacağım acaba? Ce
saretim kırılRlJ! bir halde iskemleye 
oturuyorum. Fakat, kifgın bir hale 
gelmit olan iskemlem beni yerimden 
fırlatıyor. Ne yapmalı Bir banyo! 
Bunu daha evet niye dütünmedim? 
Şimdi kollarım göğüsümün üze -

rinde çaprazlanmı,, dutun altında 
duruyorum ve kalbim ümit ile dolu. 
Fakat ıu çok kıt, ılrk ve çamurlu. 
İnsan kendisini bir iliç damlalığı 
altında sanıyor. K.oe kocaman bir ö
rümcek tavanın ortasında kara bir, 
ampül gibi sallanıyor. 

Meyus, odama avdet ediyorum. 
Hiç olmazsa bir kitabmı veya bir şi
fe kolonyam olsaydı ... 

Çantaları gelinceye kadar insan o
tel odasında kendisini çok yalnız 
hissediyor. 

P alasın yemek salonunda genç 
bir fr.,.ız çifti var herkes on. 

tara yan gözle bakıyor. Fakat onla -
rın tazelik ve sevimlilikleri bu ba -
kıtları yumuptıyor. Bununla bera
ber gene kilükal mevı:uu oluyor -
tar: çünkü evli değilter. 
Amerikalı bir kadın, bu hali hay

siyetine bir tecavüz addederek on -
ırı bana gösteriyor. Halbuki buma

dam ancak otuzunda olduğu halde 
bet kere bopnmı' 1 

Genç çift de her halde ~unu bili
yor ki, ona kinayeli ve biraz da muh
kirane nazarlarla bakıyorlar. İki me
deniyetin görüt farkları masaları bi
ribirinden ayırıyor. Amerikalı ma -
dama, fU darbımeselimizin miniaını 
anlatmağa çalışıyorum. 

(Sonu var) 
., •.................................• ~ . 

Milletimizin büyijk fedakar- : . 
hklarla elde ettiii inkılap e- : . 
aaalannı muhafaza eden, ve : 

• 
inkılap prenaplerinin hiç bi
rinden fedakarlık kabul etmi
yen tepldriil Cümıa.iyet 
Halk Partiaidir. 

. . 
• • • . 
• . 
• . . 
• • 

~ ................................... ,. 
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Ressam Ali Cemal Sergisi 
bugün Halkevinde açıhyor 

Reaaam Ali Cemal Benin 

Matbuatın emaktarı ressam 
Ali Cemal Benin Menin Halk
evinde senelerdenberi çalq
makta ve orada yeni iatidatlara 
reıim deni vermekte idi. Reı
l&Dl Ali Cemal ve talebelerinin 
vücuda getirdikleri tablolar 
bundan iki ay evel Menin 
Halkevinde bir sergi halinde 
açdmqtı. Ali Cemal Benin bu 
sergide muvaffak olan 80 ka
dar eserle kendi eserlerinden 
birkaçını ankaraldara görmek 
fınatını venniıtir. Ressam Ali 
Cemal'in bu sergisi buaün 
Halkevinde törenle açılacak. 
tır. Reuam Ali Cemal'in Ata
türk'ün aıkeri üniforma ile 
yaptığı yağlı boya reımi, mu
vaffak olmuf bir eser halinde
dir. Sergiyi aanataever ankara
ldara tavıiye ederiz. 

izmir'deki cinayet TraQa haJYaılığı aeniJliyor 1 
Edirne, 11 a.a. - Trakyanın hay-

!111 
vancılık harekıetleri genişlemiştir • 
Devlet malı İnanlı deposu ile vila
yetlerin aygır depoları kadrolarını 
bu sene biraz daha B(tınnış ve 127 
ye çıkarmıştır. Nisan, mayıs ve ha-
ziran aylarmda faaliyet başlıyacak
tır. 

Bu sene hayvanların ve koyun sü
rülerinin doğum itlerinde hissolu
nur bir fazlalık vardır. Eneme ve 
şarbon aıılaruıa yakında başlanacak
tır. 

Bitlis'te Kızılay 
Bitlis (Huıuıi) -Kızılay merke

zi bir sene içindeki çalışmalarını 
son kongresinde izah etti. 

Kızılay bu yıl içinde eski idare 
Birkaç gün evet lzmir'de k ·skanç- heyetinden t:levrediJen alacakları da 

tahsil ederek 1300 lira bir varidat 
Irk yüzünden Ali Osman adında de- temin etmiştir. Fakir ve muhtaç ai-
nizbank amelesinden bir gencin Mü- lelere 60 Jira kadar yardım yapmıt 
rüvet adında sevdiği bir kadını öl- ve 20 ilk okul talebesini de baştan 
dürdüğünU ve dört kadını da ağır aşağı giydirmit ve bunun için de 
surette yaraladığını yazmııtık. Ka- 220 lira aarfetmittir. 
til yakalanmıı ve hakkında kanuni Kızılay kolu batkanı do~tor Remzi 

. .. Tınas ve idare heyeti bu hayır mil-
takıbata başlanmıştır. Yukarıda ol- eaıesesinin gelirini artınn9k ve o 
dürülen Mürüvetin resmini görüyor-.J_~;!! de etrafına ~ ~k 
....... • ..... ..,..ıljbiati • 

Çank1rı'da hayvancıhk 

Alagöz köyünün bogalan ue dölleri 

Çankın (Husuıi) - Bundan evelki mektuplarımdan birinde 
Çankırı bölıeainin hayvan yetittirmeğe ve hayvancılığa çok mü
sait oldujunu yazmııtım. Vilayette mevcut hayvan neslinin ııla
bı ve h~yvancdıiın tetviki için bazı tedbirler almmıfln'. 
Bu arada 2000 liralık boğa alınarak 

1 

· 
köylüye dağıtılması kararlatmıttır. 
Buu itin tahsisatı da bütçeye kon-ı Bir adam kaza De arkadaşını 
muştur. Vilayetin yukarı Alagöz °'ld.'rd"' 
köyünde cins boğalar vasıtasiyle el- O U U 

de edilen bir sürü vardır. Bu SÜTÜ lzmir (Hu.uıt) _ Seydiköy na-

Meran HalkeuinJe reuam Ali Cemal'in talebeleri taralınJaıt 
yapılan reaim •ergi.inin açılma töreninden bir gÖriinİİf 

..... , .. n .................. m••• ..... .., •• su• •• .., 

Edirne'de k1r koşular1nın 
sonuncusu da yapıldı 

.....,..... -,... ... Bütün mıntaka 
larda tertip edilen 
kır koıularının be
Jinci haftası koıu
ları da dün yapıl
dı. Son olan bu ya 
rııın aynı zaman
da mıntaka birin
ciliği addedilme
si, müsabakalarm 
ehemiyetini artır
mıt ve koşu mey
danına yüzlerce meraklının toplan ı-
muına veaile olmuştur. IAf 

Saat 9 da küçüklerin 2000 metre-
lik ilk koşusu batladı. Buna 18 atlet yon 
iştirik etmiı bulunuyordu. Netice
de liseden Nihat birinci, Uhan ikin
ci, ve orta okuldan Halil üçüncü gel 
diler. 

Büyüklerin müsabakuında liseden 
Tahsin birinci, Sanatlardan Hasan 
ikinci, liseden Nazım üçünücü gel
diler, ve takım tasnifinde liıe ekipi 
9 puvanla 16 dakika 20 saniyede bu 
mesafeyi katetmek suretiyle birinci, 
sanatlar ekipi de ikinci geldiler. 
Gönderdiğim fotoğraf küçüleri 

milaabakadan evel göatermektedir. 

lzmir su şirketi de 

satın al.nacak mı ? 
İzmir {Huıaıi) - Nafıa veklleti, 

İzmir Halkapınar ıu 'irketinin men
kul ve gayri menkul mallarmın ve 
son vaziyetin tesbitini aJikadarlara 
bildirmiştir. Nafıa haf müfe«itliği, 
vekaletin sualleri üzerinde tetkıikle
re başlamııtır. Bu suallerin, hükü
metin bu 1irketi de devlet müesse
seleri arasına almak i•temesiyle ala
kadar olduğu ınuhakka.k görülaıek
te, hattl, vekilete menaup bazı sali
hiyettarlarm tetlmkat yapmak için 
gelmeleri bile beklenmekıtedir. 

Kayseri' de hastane 

Halkevinde 
çalışmalar 
Afyon (Hususi) - Halkevimiziıı 

her hafta yaptığı köylü ve halk ge
cesi toplantıları munw•man devam 
etmektedir. Son günlerde halkevi
miz temsil kolu ve müzik kolumuzun 
ittirakiyle dört büyük temsil veril
mit bu temsillerde Kanun adamı, 
Bir gönül masalı, Devrim yolcuları 

ve Kızıl çağlıyan piyesleri temsil 
edilmiştir. Okuma yazma bilmiyen
ler için açılan kuralar devam etmek
tedir. Bu arada muhtelif konular ü
zerinde üç defa konferana verilmit
tir. 

Halkevi bqkanı, köylü ve halk ge 
ceıinde, Milli Şefimizin son nutuk
larında Halkevleri hakkındaki ilti
fatlarını tebarüz ettimıittir. Bu ve
sile ile halk, Milli Şefimize tükran 
tezahürleri yapmııtır. 
Gönderdiğim resimler halkevi tem 

ıillerinden bir kaç sahneyi gieter
mektedir • 

Tıfıdllrle mmı•llı 
tamamiyle baz ıraktan yetitmittir. hiyeainln GeraJi köyünden çavuı 
Vilayetin bir köyünde mevzii olarak oğlu t.mail, köy kahve.inde taban
muvaffak olan bu iş, yeni bogalar Kayseri (Hususi) - §ehrimllıde 

cumı kurcalarken ateı aJdırmıt ve lispanaer halinde bulunan ve iptida-dağıtıldıktan sonra bütün köyler~e 
bir kaç sene içinde çok faydalı netı Kadir mmmda bir arkadatmı vura-

1 
i bir halde bulunan ziihrevi haatalık

r..ı.. ~ 

Edime, 11 a,a, - MüatahaiH tefecL 
lerin etinden kurtarmak mabadiyle 
Trakya koyuncularına ziraat banka-
11 tarafından kıt başındanberi ve
rilmekte oı.n llıtedi 318.118 -.,, ..... , ... ._ celer wrecelıblı. 

- -.-~ llır miiıe•eHıi baıliaıe --~--
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Macarlar Karpatlaraltı 
Ukranyasına girdiler 

Karpatlaraltı 
da istiklalini 

Ukranyası 
ilan etti 

((Başı 1 inci sayfada) 
sabah erkenden macar arazisi istika -
metinde ateş açmışlardır. Macar hu -
dut muhafızları mukabelede bulun -
muşlardır. Macarlar, Munkaçevo ya -
kininde kain Orhegyalja kasabasmr 
işgal etmişlerdir. Macarlar, çek müf -
rezelerini tardetmişler ve bir miktar 
esir almrşlardır. 

Ungvar ve Nagydobroy'da da mü
masil hadiseler zuhur etmiştir. 

Çek - Macar hudu'dunda 
Budapeşte, 14 a.a. - Ormod mınta. 

kasında bir çek devriyesi iki macar 
köylüsünü öldürmüştür. 

Perecseni'de de çek askerleri bir 
ınacar rahibini öldürmüşlerdir. 

Üstünde eski bir tabanca bulunan 
bir nıacar, örfi idare kanu11u ahkamr -
na tevfikan Kiuberezna'da kurşuna 
dizilmiştir. 

Prag, 14 a.a. - D.N.B. Macar hü -
kümeti, bu sabah Karpat Ukranyasm -
daki çek krtaatı kumandanına bir ul • 
timatorn vererek bu memleketin 12 sa
at içinde tahliyesini istemiş aksi tak. 
dirde çek krtaatmın buradan cebren 
çıkarılacağını bildirmiştir 

Macar kıtaları Karpatlaraltı 
Vkranyasına girdiler 

Betlin, 14 a.a. - Budapeşte'deki bir 
alman tnenbamdan bildirildiğine gö -
re, macar kıtaatı, Karpatlaralt1 Ukran 
yası hududunda vukua gelen hadise -
ler Üzerine bu mıntakaya girmişler -
dir. 

Berlin, 14 a.a. - Bugün öğleden 
sonra lJngvarda:n gelen haberlere gö. 
re, macar krtaatı Karpat Ukranyas1 hu 
dutlarl'l'u geçerek çek kuvetleriyle bir 
kaç müsademe yaptıktan sonra ileri 
yürüyüşüne devam etmiştir. Macar 
kuvetleri Domanieze ve Nevicke Pot 
Hrad1'ye vannışlardır. Diğer bir ma
car müfrez · d Ungvardan Disoska 
üzerine yürümektedir. 

Ungvar ve Mu:ı.kaçevo'nun ~aca:.">
tan'a terkinden sonra bundan hır mu<L 
det evel yapılan yeni yollar kamilen 
nıacarlarm eline geçmiştir. 

~Macarlar as1cer topluyorl.ar 
Budapeşte, 14 a.a. -Öğleden sonra 

neşredilen yarı resmi bir tebliğde "is. 
tisnai vaziyet'' e karşı koymak üzere 
binlerce gencin silah altına çağrılmış 
olduğu bildirilmektedir. 

Macarlara göre Karpatlaraltı 
Ukranya.'4ının vaziyeti 

Budapeşte, 14 a.a. - D.N.B. Karpat 
Ukranyası meselesinin halline dair sa
lahiyettar macar mahafilinde denili • 
yor ki: 

Münih anlaşmasının hükümleri Prag 
hükümetinin ihmali yüzünden tatbik 
edilmemiştir. Slovakyanın istiklfili Ü

zerine Karpat Ukranyası meselesinin 
derhal halli icap eder. Macaristan da -
ima milletlerin kendi mukadderatları
na sahip olmaları prensipine riayet et
miştir. İşte bu prensip mucibincedir 
ki Macaristan Karpat Ukranyasını is
temiştir. Karpat Ukra-:ıyası halkı Ma. 
caristanla birleşmek istiyor. Macar 
hükümeti bu hususta binlerce istida al 
mıştır. Karpat Ukranyası aynı zaman
da Macaristan emniyetinin de anahta
rıdır. 

lıalyan - Macar temasları 
Roma, 14 a.a. - Hariciye Vekili 

Kont Cia·:ıo Macaristanın orta elçisi 
Villany'yi kabul ederek merkezi Av
rupa vaziyeti hakkında uzun bir mü -
lakatta bulunmuştur. 

Macar elı;;isi Budapeşte hükümeti • 
nin Praga gönderdiği ültimatomun bir 
suretini italyan haricye nazırına tev -
di eylemiştir. 

Romen - Çek hududunda da 
lılcdiseler oldu 

Budapeşte, 14 a.a. - Henüz teey. 
yüd etmiyen bazı haberlere göre, ro -
men • çekoslovak huludunda vukubu
lan hadiseler esnasında birkaç romen 
öldürülmüştür. 

Çek - Macar miisademesi 
Budepeşte, 14 a.a. - Macar ajansı 

tebliğ ediyor: 
Munkaçevo şehri civarındaki mınta
kadan çekler birçok macarı cebren sü 
rükliyerek götürmüşlerdir. Halkın 
emniyeti namına, macar askeri ku
mandanlığı icabeden tedbirleri almış
tır. Küçük macar müfrezeleri, ınacar 
topraklarına çekler akm etmesine 
mani olmak için, bu sabah Kienderse 
ôrbtecyalja ve K.lastramalja nahiye
lerini işgal etmişlerdir. 

Diğer tarafüan bu sabah, çek müf
rezelerinin müzaheretile Ukranyalı 
tethişçiler Salank ve Fekete Patak 
nahiyeleri arasında demiryolunu at
mıya teşebbüs etmişlerdir. Macar hu
dudu muhafızları bunları tüfek ateşi. 
yle def etmeye teşebbüs etmişlerse de 
mütecavizler mitralyöz ateşiyle ve el 
bombalariyle mukabele eylemişlerdir. 
Macar hudut muhafızları takviye kıta 
atı istemişlerdir. Öğleyin müsademe 
hala devam ediyordu. 

Karp<ıtlaraltı U kranyası 
istiklalini iliin etti 

Prag, 14 a.a. - Karpat Ukranyası
hükümeti bu akşam saat 19 da Prag
daki bütün ecnebi devlet mümessil
lerine bir muhtıra tevdi ederek Kar
pat Ukranyasının kendini müstakil 
olarak bir devlet saydığını ve bunu 
ilan ettiğini bildirmiştir. 

Almanya' dan rica 
Prag, 1'4 a.a. - Stefani: Karpat Uk

ranyası hükümeti ecnebi devlet mü
messillerine tevdi ettiği muhtırada 
hulAsatan şöyle diyor: 

Slovakların istiklallerini ilan etme 
leri neticesinde Çek - Slovakya cüm
huriyeti ortadan kalkmıştır. Binaen
aleyh Karpat Ukranyası da, Karpat 
Ukranyası milletine kendi mukaıdde
ratma sahip olmak hakkını tanıyan 
Münib anlaşması prensiplerine istina 
den k~ndini tamamiyle müstakil bir 
devlet ilan etmiştir. 

Muhtrrada, Karpat Ukranyası mil
letinin yeni müSıtakil devleti himaye
leri altına almaktan imtina etmeme -
]erini Hitler'den, alman milletinden 
ve alman hükümetinden rica etmiş 
olduğu ilave edilmektedir. 

5-Polonya 
Hududa 

asker yığıyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

Ukranyasmın Macaristan'a ilhak edil
meSiine taraftar olmadığım bildirmiş
tir. 

Polonya _ Çek - Slovakya hududu 
boyunca ve bilhassa Lwow ve Cieszyn 
mıntakalarında askeri tedbirler itti
haz edilmiş ve buralarda demiryolu 
münakalatı kesilmi~tir. 

Almanya'nın Varşova sefiri B. 
Hans Von Mol tke, B. Bek ile uzun bir 
görüşme yaptıktan sonra bu sabah Ber 
line gelmiştir. 

Varşova, 14 a.a. - ?et ajausı neş

rettiği resmi bir tebliğde, Slovakya 
hadiseleri dolayısiyle Polonya - Kar
pat Ukranyası hududundaki Polonya 
müfrezelerinin takviye edilmiş oldu
ğunu bildirmektedir. 

J1acar - Lelı temasları 
Varşova, 14 a.a. - Pat ajansı neş -

orta elçisinin Çek - Slovakya vaziyeti 
nakkında görüştükleri zannedilmek -
tedir. Almanya ile Polonya arasında 
da görüşmeler yapılıp yapılmadığı 
meçhuldür. Fakat Almanya'.nın Ru
tenya'nm Macaristan'a ilhakına muva
fakat edeceği zannediliyor. Dönen ba
zı şayialara göre, B. Durcanski, BB. 
Hitler ve Tisso ile görüşmelerinden 

sonra, Slovak meclisine Slovakya'nm 
istiklalinin ilanını ve muhtemel olarak 
da Almanya iLe gümrük ittihadı tesisi
ni teklif edecektir. Bu takdirde, Po
lonya'nın Çek - Slovakya ve Rütenya 
hakkındaki hareketini tekrar tetkik 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Polonya iki şık karşısında 
Lehistan şimdiye kadar Sidor gibi 

slovak nazırlarının muhakkak sempa
tisine Prag'ın Viyana hakem kararın
dan sonraki vaziyeti muhafazada men
faati olacağına güveniyordu. Filen Al 
manya'ya bağlı müstakil bir Slovakya. 
Polonya'yı şu iki şıktan birini ihtiyar 
vaziyetine koymaktadır: cenup hudu~ 
du boyunca bir veya birden fazla Al
manya'ya tabi devlet mevcudiyetini 
kabul etmek ve yahut diplomasi yolu 
ile veya diğer bir vasıta ile Polonya -
Macaristan müşterek hududunu temi
ne çalışmak. Bu ikinci şık Polonya'
nm menfaatine daha uygun gelmekte
dir. Zira Ukranya ittihadı ocağını or
tadan kaldıracak ve şimal _ batı - ce
nuptan çevrilmesine mani olacaktır. 

---- ---- ~·- ..... --

Eylüldeki taksimden sonra Çekoslovakya'nın kay
bettiği yerleri .tı:österir harita (Burada da Çekoslo -

vakya kareli yerlerle gösterilmiştir.) 

Eylül hadiselerinden evel Çekoslovakya'nrn vaziye
tini gösterir harita (Kareli yerler Çekoslovalıya 

topraklarını gösteriyor.) 

Vaziyet: (kareli yerler Çekya, ufki çizgili yerler 
Slovakya, beyaz gösterilen yer Karpatlaraltı Uk -
ranyası) geceki hadiselerden sonraki vaziyet ayrıca 

gösterilememiştir. 

Slovakya istiklôlini Alman kıtaları dün 
resmen ilôn etti Çek sınırını geçtiler 
B. Tisso tekrar Başvekil oldu 

Eyliil taksiminden evel Çekoslovakya'Ja sakin milletleri 
gösterir harta 

(Başı 1 inci sayfada) 
kurmaktır. Bu yeni devlet, B. Tisso 
tarafından idare edilecek ve kendisi -
ne "devlet reisi,, de7lilmiyecek, "mil
let babası,, denilecektir. Bir hükümet 
mevcut olmıyacak, B. Tisso'nun ya -
nında yalnrz bir istişari heyet buluna. 
naktır. 

Y e 11i d ev'let totalite r olacak 
B u mahfiller, yeni devletin t o tali • 

ter olacağını ve B. Tisso'nun yanında 
nazırlar değil, müşavirlerden mürek -
kep bir grup bulunacağını ilave et " 
mektedirler. 

Halihazırda askeri kuvetler, Bratis.. 
lava' da nizam ve asayişi temin etmek -
tedirler. 

Caddelerde nizam ve asayi~ halkın 
yüzde 30 unu te~kil etmekte olan al -
manlar tarafrndan temin olunmakta -
dır. 

Siyasi vaziyette vukua gelen deği· 
şikliklerin sürat ve şiddeti altında e -
zilerek bunalmış olan slovaklar, büyük 
bir şaşkınlık içindedirler. Çekler, a
lelacele slovak arazisini terketmekte 
dirler. 

Monsenyör Tisso, ou sabah hava 
yoluyla Berlinden gelmiştir. Slovak 
kabinesi derhal Tisso'nun iştiraıkiyle 
toplanmıştır. Eski başvekil Bertin gö. 
rüşmelerinin neticelerini Sidor ve ar
kadaşlarına anlatmıştır. 

İçtimadan sonra slovak diyet mec
lisinin liderleri hususi surette toplan. 
mışlardrr. 

"M iistaı-il bir Slovak devleti 
ister m isiniz? 

Bu sabah diyet meclisinin hafi cel
sesi esnasında Slovakya'nm istiklali 
ilan edilmiştir. Başvekil B. Karol Si
dor, celsenin başlangıcında istifasını 
vermiş ve istifasının esbabını izah et
miştir. Monsenyör Tisso, bunun üze
rine Bedin görüşmeleri hakkında iza.. 
hatta bulunmuştur. 

Celse, kısa bir müddet için tatil e
dildikten sonra aşağıdaki sual soruL 

I· 

B. Tisso l 
B. Sano Mach, propaganda şefi olmuş
tur. 

Slovakya cümhurreisi 15 gün sonra 
intihap edilecektir. 

Hali hazırda Bratislava'da bulunan 
macar ekalliyeti lideri B. J ean Ester
hazy ile Presov mm takası mebuslarrn
dan üç kişi diyetin bu celsesinde ha
zır bulunmamışlardır. 

Diyetin celsesi sonunıda slovak ka-
binesi, slovak milletine hitaben neşr
edilecek beyannameyi tanzim etmek 
üzere bir toplantı yapmıştır. 

Y.eni anayasa 
Bundan sonra muvakkat bir ana 

yasa kabul edilmiştir. Bu ana yasanın 
metni aşağıdadır: 

Madde 1 - Slovak memleketi ken
dini müstakil slovak devleti olarak 
ilan eder. Slovak meclisi, Slovakya 
devleti parlamentosu haline inkılap e
decektir. 

Madde 2 - Kati ana yasanın ilanı
na kadar, bütün icra kuıveti, meclis di
vanı tarafından tayin olunacak hükü
mete aittir. 
Madde 3 - Mevcut bütün kanunlar 

muştur: ve nizamnameler, müsaıkil Slovakya' -
"Müstakil bir Slovak devleti ister nın istiklali üzerine icap eden tadil-

misiniz?,. lerle meriyette kalacaktır. 
Bütün mebuslar, istiklal lehinde Madde 4 - Hükümet, ~S;ö-yişi muha-

rey vermişler ve "Hei slovaki" milli faza ve slovak devletinin menfaatle-
marşmı terennüm etmişlerdir. rini vikaye için lazım gelen emirna-

Yeni kabine ıneleri ısdar etmiye mezundur. 

Bunun üzerine diyete yeni kabine- Madde 5 - İşbu kanun derhal me-
nin teşekkül etmiş olduğu bildirilmiş riyete girecektir ve hükümet tarafın

dan tatbike konulacaktır. 
ve kabine yemin etmiştir. 

Yeni Tisso kabines.i şu veçhile te- B. Tisso Almanya'nın 
şekkül etmiştir: himayesini istedi 

Başvekil B. Joseph Tisso, başvekil Berlin, 14 a.a. - (Havas) Emin 
muavini B. Bela Twka, dahiliye naziırı bir menbadan öğrenildiğine göre 
B . Carol Sidor, hariciye nazırı B. Fer- Monesnyör Tisso, Hitler',e bir tel
clinand Durcanski, maliye nazırı B. graf çekerek Slovakya'nm istiklalini 
Fruzinsky, iktısat nazırı B.Medricky, ilan ettiğini bildirmiş ve Almanya'
milli müdafaa nazırı B. Caplos, terbiye nın himayesini istemiştir. 
nazm B. Joseph Sivok, adliye nazırı Alman hariciye nezareti mahfille
B. Geiza Fritz, münakalat nazırı B. rinde söylendiğine göre, Almanya, 
Julius Stano. Slovakya'ya yardrm edecektir. Çünkü 

B. Martin Sokol, yeniden niyet zaten Slovakya, ancak bu şartla haya
meclisi reisliğine intihaE edilmi~ ~e ~mı idgıne edebilecektir. 

(ek Devlet Reisiyle Hariciye Nazır1 Berlin' de 
(Başı 1 inci sayfada) 

sinin teşekkülü üzerine zail olmasx 
daha dün ümit edilen Çekoslovak buh 
ranmı canlandırmıştır. 

Slovak hükümeti, vaziyete hakim 
idi. Fakat 12-13 mart gecesi Bratisla· 
va almanlarına gizlice silah dağıtı1 -
mrştı. Her an bir yabancı müdahale
sine intizar edilmekte idi. Gece ya -
hudi mağazalarında ve Sinagog'da 
kestane fişekleri patlamıştLr. Slovak
larla yeni hükümetı arasında hadise
ler çıkmakta idi. Tisso, o zaman Hit
lerle görüşmeğe gideceğini söylemiş
tir. Karel Sidor, Prag hükümetiyle 
istişarelerde bulunduktan sonra Al -
manya'ya mukavemet etmenin imkan
sızlığını anlamıştır. 

Sidor'un aldığı tedbirler 
Tisso, Hitlerle ilk mülakatını yap

tıktan sonra Sidor'a telefone ederek 
mumaileyhten sair saba.hı slovak di
yetini içtimaa davet etmesini istemiş
tir. 

Resmen Başvekil olan Sidor, ana 
kanun noktasından hiç bir resmi sı -
fatı bulunnuyan bir şahıs tarafından 
gönderilmiş hakiki bir ül tlmatom kar 
şısında kalmıştı. 

Çekoslovakya Cilınhurreisi Emil 
Haşa, vaziyeti kurtarmak iç i n son bir 
gayrette bulunmuş ve Sidor, zevahiri 
kurtarmak için diyet m~lisini içti
maa davet etmiştir. Sidor, aczini an
lıyarak aynı zamanda müfritlerle u
yuşmağa karar vermiş ve siyasi müc
rimleri serbeSıt bıraktırmıştır. Bun -
lann en meşhurlarından biri olan Sa
no Mach, derhal bir nutuk s.öyliyerek 
slovak istiklalinin bugün ilan edile· 
ceğini ihsas etmiştiT. 

Alman Hariciye Nezaretinde 
sabaha kadar çalışıldı 

Bedin, 14 a.a. - "Havas": Harici
ye nezareti binasının sabaha kadar ı
şıkları yanmıştır. Binanın önünde o
tomobiller durmakta idi. 

Sabah matbuatı, bilhassa slovakla
rm "tahammül edilmez vaziyet,, in
den ve çek askerlerinin Bratislava' -
daki alman ekalliyetlerine karşı yap
tıkları fena muamelelerden bahset
mektedir. 

Dlin akşam geç vakit başvekalet da
iresi ile propaganda nezareti binası 
etrafında mutat hilafında bir faali -
yet ve hareket müşahede edilmiştir. 

istiskal olunan sefirler 
Bertin, 14 a.a. - Havas ajansın

dan: Çekoslovakya'nın Berlin sefiri 
B. Vojtech Mastny, dün öğleden son
ra hariciye nezaretine gitmiş ise de 
bir türlü kendisini kabul ettirememiş 
tir. Her müracaatında kendisine al -
man hariciye erkanının mühim konfe 
ranslarla meşgul oldukları cevabı ve
rilmiştir. 
Öğrenildiğine göre İngiliz sefiri 

B. Henderson da alman hariciye er
kanını görmeğe uğraşmrş ise de mu
vaffak olamamıştır. 

Almanya kati harekete 
geçerken 

Berlin, 14 a.a. - Havas ajansından: 
Selahiyetli müşahitler, federal Çe -
koslovak devletinin statüsünü tadil 
etmek üzere Almanya'nın yakında 
kıati bir hareketle müdahale edeceği
ne kani bulunmaktadırlar. 

Mükerrer tekziplere rağmen Çe
koslovak hududunda alınanların as -
keri hareket icra etmiş olduklarına 
dair olan şayia rsrar ile ortada dolaş
maktadır. 

Alman makamlarının hiddeti 
Müşahitler, alman makamlarının 

çekler tarafından altı aydanberi Al
manya'ya karşı takip e<lilen hare.ket
ten sıkılmış ve Münih itilafları ile 
Viyana hakem kararının ihdas etmiş 
olduğu vaziyeti yeniden gözden ge
çirmeğe karar Y'C("Dlıİ§ oldukları mü-

taleasmda bulunmaktadır. 
Bu müşahitler, Karp\tlaraltı Uk

ranyasının Macaristana ilhakı muh-
temel olduğunu ve bu ilhakın Polon
ya'nm büyük bir Ukranya teşekkülü 
ihtimali karşısında duymakta olduğu 
endişeleri teskin edeceğini ve müşte
rek Polonya - Macaristan hududu ha
yalini tahakkuk ettireceğini ilave et
mektedirler. 

Slovakya, müstakil olduğu takdir· 
de Karpatlaraltı Ukranyası, tamamiy
le çek devletinin sair aksamından ay• 
rı olacak ve bizzat müstakil kalmak:· 
ta güçlük çekecektir. 

200.000 alman askeri 
ltarekete hazır! 

Bcrlin, 14 a .a. - Havaıs Ajansın. 

dan: İyi malilınat almakta olan mah· 
filler, yekunu 200.000 kişiye baliğ o
lan 14 alman fırkasının üç noktada 
tahaşşüt etmiş olduğunu ve bugünkü 
salı sabahx Çekoslovakya'da harekete 
geçeceğini istihbaratına atfen bildir
mekte ise de bu istihbarmı teyit ede· 
cek malfunat almamıştır. 

Bu 14 fırka, Dresden, Laypzig ve 
Viyana'da tahşit edilmiş üç ordu ha
linde cemedilmişti::-. Bu frrkaların he 
deflerinin Bruno ve Bratislava oldu
ğu söylenmektedir. 

1913 sınıfına mensup gençlerin a
ni olarak Münihte silah altrna çağrıl
mış oldukları ve askeri trenlerin Vi
yana'ya gitmek üzere Münih'ten ha
reket ettikleri haber verilmektedir. 
Zannolunduğuna göre Münib aske

ri makamatı, hususi eşhasa ait kam
yonlara vaziyet etmişlerdir. 

Motörlü alman kıtalan 
Bratislava önüntk 

Prag, 14 a.a. - Motörlü alman kı
t.alan, bütün gece Tuna'nın alman kı
yısı üzerinde Bratislava karşısında 

toplanmışlardır. 
Hlinka muhafızları Çekoslovak hu

dudunu işgal etmekte ve Slovakyaya 
girilmesini meneylemektedirler. 

Moravya'mn şimalinde alman nazi 
hücum kıtaatınm tahaşşüt etmekte 
oldukları, beraberlerinde zzrhlr tank
lar bulunduğunu ve bütün kıtaatrn 0 • 

tomatik silahlarla müsellah bulunduk 
!arı haber verilmektedir. 

Bratislava'dan Prag'a mütemadi -
yen trenler gelmektedir. Bu trenler 
Slovakya'dan kaçan çek ve yahudi 
mültecileri ile doludur. 

Alman kıt.alan Çek 
hududunu geçtiler 
Prag, 14 a.a. - Alman kıtaa

tı bu akşam çek budu-dunu ge. 
çerek Ostrau ile Maehrisch-Os
tra'ı İşgal etmişlerdir. Buralar. 
daki çek memurları ve zabıta 
kuvetleri kendi binalarına çeki
lerek sil&hlumı teslim etmişler
dir. 

Alman kıtaatı çek hududunu 
diğer muhtelif noktalardan da 
geçmişlerdir. Kruchau civarın

da Oder köprüsündeki çekler de 
keza silahlarını teslim eyleın.iş
lerdir. Müteakiben motörlü al
man kıtaatı cenubu şarki istika _ 
metinde ileri yiirüyüşlerine de
vam etmişlerdir. 

R. Haclıa Rerlinde 
Berlin, 14 a.a. - Çek devlet reısı 

Haşa bu gece saat 22.40 da hususi 
trenle Berlin'e gelmiştir. Yanında kı
zı ile çek hariciye nazın ve diğer ba
zı müşavirler vardır. 

Çek devleti reisi Haşan'ın Berlin 
garına muvasalatmda kendisine aske
ri merasim yapilmıştır. 
Şvalkovski alman hariciye nazırını 

ziyaret edecek ve fon Ribbentrop da 
bu ziyareti otelde iade edecektir. 

Bundan sonra fon Ribbentrop B. 
Haşa'yı ziyaret ederek kendisini Hit
ler'in yanına götürecektir. tık müla-

(Sonu 9 uncu say[ ada) 
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~ ............................................ ~ -
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
llde olarak Halkevi salonunda umumi heyet toplantısı yapılauktır. 

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 
Jlenilerinin VC altı yedek azanın seçilmesi 

4 - Müddetleri biten üç murakip yerine yenilerinin seçilmesi. 
1111111111111111111111111111111ıııı111111111ııııil111111111 l l llll llllllllll 111111 .. 11111il1111111111111• 

F evkalide toplantı müzakerat ruznamesi 

Eaaa muluı.vclcnl\lllemizin 15 ve 18 inci maddelerinin tadili. 
Tadili teklif olunan maddelerin 

ESKİ ŞEKLİ .. ,.._. ı 

Madde 15 : idare meclisi tarafından şirket mahallesinin planları 
ihzar, inta bedellerinin keşfi icra ettirilecektir. Evler aynı tipte 0 _ 

lauk üç odayı geçmiyccck ve en fazla yetmiş beş murabba üzerin
de kurulacaktır şirket belediyeye taalluku olan işleri göremez. 

YENİ ŞEKLİ 

Madde 15 - İdare meclisi tarafından şirket mahallesinin plan
ları iluar, inp bedellerinin keşfi icra ettirilecektir. Evler ikiz, tek, 
üç oda, ij& oda bir hol olmak üzere muhtelif olup, en büyükleri hiç 
bir .saman yUz metre murabbaım tecavüz edemez. 

ESKİ ŞEKLi 

Madde 18 : İlk inşaata 1 Mayıs 1938 tarihinde başlanır. Evler 
her aecıe fazlalatmak üzere müteaddit guruplar halinde 1944 sene
ıinde tamamlanacak bütün ortaklar evlerine girmiı bulunacaktır. 
1944 aıcncsindcn sonra ortaklardan yalnız 20 lira alınır. Bütün borç
lar ödendikten sonra evler ortaklara temlik edilir. Evler parça par
ça yapılauğına göre yapılacak her gurup için ortaklar arasında 
kura çekilir. Namına kura düşen ortak inıaata başland ığı tarihte 
her ay vereceği 10 liradan mada dcfatcn 60 lira verirler ve evleri 
ikmal edilir edilmez istifade ederler. Müteakip senelerde aynı su
retle muamele yapılır. 

YENİ ŞEKLİ 

Madde 18 - lnıaata 1939 senesi inpat mevsiminde batlanılarak 
aynı sene içinde evlerin hepei birden ikmal edilir. Her ortak ıirke
tin yapacağı ilk ihbarda defatıen altmı§ lirayı bankaya yatırmağa 
mecburdur. lnpat 10nunda yapılacak bir toplantıda, ortakların in
tihap ettikleri tipler arasında kura çekilerek evleri teslim edilir. 
Müddeti muayyenesi zarfında tartnameye nazaran görülen nevakıs 
bitilanal kabutil katisi yapıldıktan sonra ortağın hiç bir şikayete 
hakkı kalmaz. İıbu kabulü kati kağıdına, ortağın da imzası alınır. 
Evini teaeltiim eden ortak, evinin maliyet fiyatına on iki senelik 
faia Ye tlrketin ihtiyar ettiği muraflardan kendi hiuee\n• duten Jıu. 
ıım llhe edtıdlkten sonra çıkacak olan borcun hakiki mlkdarmı 
kabul ile mezkur borcu on iki senede itfaya ve her aya isabet eden 
takaitleri geciktirmeden tediyeye mecburdur. 

İkiz tip atan ortaldarm birer listesi kendilerine gönderilir ve bu 
ıuretle bu tipleri atanlara komıutarrnı seçme hakkı verilir. 858 -,,ı ........................................... r 

Demiryolları 

Muhtelif ölçü ve tamir 
aletleri ahnacak 

D. D. Yollan Satm Alma Komia; 
JOlltmclan : 

Muhammen bedeli 9000 lira olan 
motar tamirine ait muhtelif ölçü ve 

tamir ilctlcri 24. 4. 939 pazartesi gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankara'aa idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 675 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği Yesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da rualzcme dairesinden Haydarpa
p'da tesellüm ve sevk ıefliğinden da-
ğıtılmaktadır. (786) 10804 

Makine alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları &fağıda yazılı iki kalem 
maldna 24. 4. 1939 pazartesi günü saat 15 de ayrı ayrı kapalı zarf uauliylc 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiycnlcrin knunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa-

ta'da teaellUm ve sevk ıefliiinden dağııtılacaktır. (764) 10802 
Muhammen B. Muvakkat teminat 

No. Malzemenin cinsi 
1 Bir adet susta muayene tezga

hı 

2 Bcı adet motörlil hava komprc-
sörü 

Lira • Lira 

12.000 900 

21.000 1575 

Vagon yedek aksamı ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komiayonundan: 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri apiıda yazılı muhte
lif cins inta edilecek vagonlar için yedek aksam ayrı ayrı ihale edilmek 
suretiyle 25 nisan 1939 salı günü saat 15 de sıra ite Ankara'da idare bina· 
aında kapalı zarfla aatın alınauktır. 

Bu ite ıirmck iıtiycnlcrin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reislifinc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa-
p'da tesellüm ve ıcvk ıcfliğindcn dağıtılmaktadır. (808) 10858 

Ebittmc No. ıu E9yanın cinsi 
1 - Pllk dti gard, cer kancası, 

kotum takımı ve aaire gibi 
vagon abamı • . • . kalem 

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

3 - Buvatıgrcs komple • • • . 
adet 

Miktar 

23 

420 

900 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

52837 3891.85 

64680 4484.-

18350 

Okullar 

uı;us 

iündm 12 lira bedel mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Ebll1me 3--4-939 pazartesi gü
nü aaat 15 tıe Traıbrooda transit yolu 
birind mmtaka bepnüdUrlüğü bina
sında toplanacak komiayon tarafm
dan yapılacaktır. 

Balkon mozayikleri 

değiştirilecek 4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc Satılık: 
yapılacaktır. 

Ankara Mektepler Muhaaiıpli- 5 - Eksiltmeye girebilmek için i.s-
ğinden : teklinin "12.905" liralık muvakkat tc-

sı.yasal B'lg'l Ok 1 h · d minat vermeai ve apğıdaki vaikayı 
ı ı er u u cep csın c. .. . 

kı" balkonu "k ~~u . deyi. got1tcrmcaı lizımdır. n mozayı aoşemesı g,. • •- . .. 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe
hir, Maltepe, istasyon arkası, Kocate
pe ve Kavaklıderedc kelepir Tel 2406 
bayram caddesi No. 1 738 tiril-ek b kı tamı' teri A - .wtckhnin ihaleden 8 gun evci '"" ve u sının sıva r Tr '--- • A • U ı k · 

Ve k bo 1 lıkı t at.MVn vilayetıne m racaat a omıs Satılık - Ankaranrn her tarafıında urşun ru arı pazar a yap ın - . . 
lacaktır. Ke 'f bedeli 479 liradır. Pa- yonu mahsua tarafından ehlıyet vcsı-

şı . . kası alması prttır. 
zarlık 27-3.939 tanhındc Ankara mele. 6 T kl'f k l ·· ·· ·· mad 
t 1 ı..-- ı..- ·ı· y • b' nda - c ı me tup arı uçuncu ep er muı-e~ı ıgı ınası aatm d d 1 b' t ı· 
1 . K c c yazı ı saatten ır saa evve ınc 

a ma komısyommda yapılacaktır. c- k d k d .. .. k · 
'f k . h .. a ar yu ar a sozu geçen omıayon 

şı evra ı ve yapılacak ışlcr er gun • • Y• k b'l' d · 
·· '"leb'I" Ok 1 "d . .. t rcıslıgınc makbuz mu a ı ın c vcrı-goru ı ır. u ı aresıne muracaa 1 . . .. 00 'l k k 

olunmalıdır. ( 920 ) 10919 cccktır. P.oata ıle go crı ~cc mc • 

1
. """"" ..... ,.. " .................. " ....... "l 
.~ ......... Y..~.~.~~~.!.~~'~'''''''''"' 
Şose yaptırılacak 

A eaırdag V iJayeu Uaunı .c.ucu. 
aıeninden : 

ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye çıkarılan Malkara - Keşan yolunun 
.>8 'T 000 - b2 -r 462 kilometn:lerı ara • 
sında 7630 metre tulündcki kısmın şo
se inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartnamckı ve :vrak 
şunlardır ; 

A - Keşif hülisa ccdveli. 
B - Matraj cedveli. 
C - Grafik 
D - Taf, kum, su, mesafeyi va.ati-

ye ccdveli 
E - Mukavele projesi 
F - Eksiltme ıartnamesi 
ô - Hususi ve f enni şartnameler. 
K - Bayındırlık işleri genel ,art -

namesi. 
3 - Kctif bedeli (35296) lira 2 kuruı 

tur. 
4 - Bu f&rtnamedeki evrakı gör

mek istiycnler Tekirdağ nafıa müdür
lüğünden alabilirler . 

5 - 10-3-939 tarihinden başlamak ve 
25-3-939 cumartesi günü saat 15 de Te
kirdağ vilayet daimi c-ncümcnindc i
hale edilmek üzere 15 gün müddetle 
eksiltmeye çıkarılmııtır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 8 
gün ~vel nafıa mUdürlilğüne müracaat 
la bu iti yapabileceklerine dair veeika 
almaları lbnndır. 

tupların nıhayet saat 15 c }(adar gel· 
miş olması ve dı' zarfın mühür mu
n;ıu ile iyice kapatılmıı bulunması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1607 / 895) 10910 

inşaat ilanı 
lzmir Nafıa Müdürlüğünden 
33.000 lira keşif bedelli İzmir kız 

enstitüsü birinci kısım inf38tının 11 
mart 939 da yapılan kapalı eksiltme . 
sinde teklif olunan fiyatlar layık had. 
de görülmediğinden mezkOr eksiltme
nin pazarlıkla yapıhnaaına karar ve -
rilmiş olduğundan isteklilerin 16 mart 
939 per,embe günii aaat 15 c kadar 
İzmir Nafia MüdUrlUğUndeki komis • 
yona baş vurmaları. (827/901) 10912 

Bir okul binası 

yaptlrllacak 
Tekirdai Vili.Yeıti Daimi encü

meninden : 
1 - Kapalı zarf uauliyle ck.eiltme· 

ye konulan Çorlu il.çeainde yeniden 
inta ettirilecek 6 unıfh ilk okul. 

2 - Bu huausa ait f8rtname ve ev • 
rak ıunlardır. 

A - Proje, 
B - Vaziyet plinı, 
C - Ke,if tafsilat cetveli, 
D - Keşif hulasa cetveli. 
E - Fenni prtnamc, 
F - Elmiltme prtnamesi, 
G - Mukavele projesi, 
K - Silailei fiyat bordrow. 
L - Genel ıartname, 
3 - Kcıtif bedeli (17718) lira 2 ku. 

r~tur. 
7 - Ebiltmeye girebilmek için iı - 4 _Şartname ve diğer evrakı gör -

teldlleda MIO U.. ~ twin9&. tızll> '>t ,.. a a ......,. 
vermesi Jllzımdır. diirlüğünden alabilirler. 

8 - Posta ile gönderilecek mektup- 5 _ 24.3.939 tarihinden başlamak 
larm nihayet betinci maddede yazıtı ve 7_4_939 cuma gilnU aaat 14 te Tc -
saata kadar gclmit oMnalı ve dıt zar • kirdai villyeti daim! encümenince i • 
fm mUhllr mumu ile iyice kapatılmış bale edilmek Uzere ı 5 gUn mllddetlıe 
ohnau lbımdır. Pomtada olacak ge - elmiltmcye çıkanlmıttır. 
-nemeler kabul edilmez. 10705 6 _ t.teklilerln ibate tarihinden 8 

irat getirir beton ve ahpp ev ve a
partmanlar. Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 ; 739 

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

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

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

1 
Acele satı/ık arsalar - Maltepe as· 

faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 
fiyatlı 3 arsa Karaoğlan · Koç Ap. 4 
Tl: 2181 750 

Satılık kelepir - Kcçiörcn'dc en 
güzel mevkide büyük arazi kargir bü
yük evi ile bağ yeri. Koç Ap: 4 Ti: 
2181. 754 

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

755 

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

756 

Satı/ık hane - Kavaklıdere fran-
sız, macar ve yugot11av sefaretleri ara. 
smda. Ti : 3843 766 

Satıllk - İsmetpaıa mektebinin ya· 
nında hemen i1lfil4lta bllflanabilir 
400 M. luk 2 ana ve ayrıca 1 ev. Çok 
ucuz satılıktır. Maarif Cemiyetinde 
Muammer'c müracaat. Ti: 2816 

842 

Satılık Spor Otomobil: - O.etand 
Marka Spor otomobil 350.- liraya 
Liatiklcr yeni Otomobilin her tarafı 
muntazamdır. Selanik cad. No. 21. 

Satı/de - DikmeAin üvcç yatağın
da otuz ilti dönüm bal aatılıktır. Bü
yük Millet Meclisi Muhasebe mü
meyyizi Cemal Göktürke müracaat. 

847 

Satılık - Asri yeni mobilya misa-gUn cvel Nafia mtıöllrlilttlne mUraca· e.k 
at ederek bu iti yapabileceklerine da- fir rem ve yatak oda takımları her Su projesi yıpt1rıllClk 

ıc.1 .. ri Vila1etinden: 
1 - Talu nabiycai merkezbe ait 

"içme suyu" fenni ketif ve proje tan· 
zimi aşağıdaki terait altında eksiltme 
ye konmuıtur. 

2 - Bu iıte ait bedeli kqif (500) 
beı yüs liradır. 

3 - Suyun mcnbaı tahminen yedi 
kilometredir. 

4 - Eksiltmeye iıtirik edenler % 
yedi buçuk teminatı adiye verecekler 
ihalede:ı sonra % on bete iblai ede
ceklerdir. 

5 - Yapılacak ketif ve proje avra. 
kı mukavele tarihinden itibaren kırk 
bet gün zarfında ikmal edilmeıi ınet
ruttur. 

6 - Yapılacak proje ,ve kClifname
nin nafıa vekaletince tasdiki mctrut
tur. 

7 - İhale 16 mart 1939 perşembe 
günü ıaat o:ı dörtte Talaı belediye
sinde icra edilecektir. 

8 - Fazla malOmat alm3k istiyen
lcr, Talu belediyesine ve Kay«ri bu· 
susi muhasebe müdürlüğüne mürau· 

• :•- a1mal 1A ti vakıt müracaat. Havuzba91 Ragıp 808• 
ır vea-a arı azım gc r. ka . 

7 - Eksiltmeye girebilmek için is- yal Ap. pı 1 daıre 1. 864 

tcklilerin (132ı9) lira muvakkat temi. -------------
nat verilmesi :lizımdır. 

8 - Poeta ile gönderilecek mektup. Kiralık: 
larm nihayet 5 inci maddede yazı1ı 
aaate kadar gelım. olmMı ve dıt zar. 
fın mıllhUr mumiyle iyice kapatılınlf 
olması gerekmektedir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmu. 

10920 

Kalörifer tesisatı 
AfJGG Poata, Telpaf .. Telefon 

Müdürlüiündea ı 
Afyon P.T.T. binallnda yaptırılacak 

6346 lira bet kW'Uf kefil bedelli ~ • 
lorifer tesisatı fenni tartname, plan 
ve mukavelelerine göre 29 mart 939 

arf8!Dba &ilııtl ... t 15 de Afyon P.T. 
~. müdiirlUiU binMında iıhale edil -
mck Userc 15 po müddetle açıık ck
ıiltmeye komıtımııtur. 

Muvakkat teminat mikdarı 4 7 5 li. 
ra 95 kuru9tur. lateklilerb tayin olu· 
nan müddet sarfında Afyon P.T.T. 
mUdUrlUiUne müracaatları ilin olıu _ 

-
Kiralık dükkAn - Ycnitehir Dik

men caddesi N. 13 Aygün apartmanı 
3 Nr. ya mürauat. 743 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev. 
leri yanında elektrik ve suyu mevcut 
bahçeli ev. Görmek istiycnlcrin ka
ğıtçı Halil Nacı Mrhcıoğluna veya 
Dahiliye Vekilcti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğluna müracaatları, 763 

Ucuz kiralık odalar - Havuzbllfın -
da güne,li bahçeli güzel odalar. Çok 
ehven kiralıktır. Selinik cad. No : 16 

794 

Möble Apartman - Konforlu 5 oda 
150 liraya kiralıktır. Vckiletlcrin kar
şıamda Metrutiyct caddesi. Konur so. 
kak No: 12 alt kata müracaat. 

799 

at etmeleri ilin olunur. 
(150~831) 

10921 10827n _ur_. _______________ __ Kiralık - A~ sefareti karfısı:n. 
da 61 No. evin ilet katı devren 3 oda 
hol mutfak banyo 1U ve elektriği var
dır. Ankara P. T. T. muha.ebeıinde Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilcinı 
Kazalar 

Trabzon - lnn Tranait Yolu Bi- Bir elektrik fen memuru ahnacak 
rinci Mmt•a Bqmiiclürlüjiisaclen : 

1 - Ekailtmeye konulan it: Tran· 
ait yolunıun kilometre 1 + 000 - 63+300 
arasında parke kaldırım, ıosc esutı 
tamiratı ve dere tahkimatı. 

Bu işlerin keşif bedeli "233.068" li· 
ra 32 kuruştur. 

2 - Bu ite ait ıartname ve evrak 
şunlardır. 

A • Eksiltme tartnamcai 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel tartna· 

meal 

Bolvadin Beledi,. Rei.lifinclen: 
Nafıa VckAleti yüce katından 

musaddak diplomalı bir elektrik fen 
memuruna ihtiyaç vardır. Taliplerin 
diploma ve bcmecrvisleriyle beraber 
teklif iatidalarının bir haftaya kadar 
Bolvadin belediye riyasetine mUraca • 
atları ilin olunur. 

(1571 - 890) 10884 

Nazarı dikkate 
Usanköprii KaJIDAkamlılmdan : 
Usunköprll kuamma ballı Karaman 

Ahmet 81~ 

Kiralık - Ankara'nın en itlek ve 
merkez bir yerinde, zahire veya baıka 
bir ite elvcritli gcnitÇe bir depo. MU -
racaat Tel-24S4 820 

Kiralık - 4 oda bol mutfak banyo 
mU.takil bahçeli ev. Maltepe Uludağ 
IOkak No. 2 Yeni.tehir Karanfil aokak 
beton Ap. kapıcıya mürac:aat odilmeıi. 

827 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar 
tısında Karanfil ve Bilge sokağı kö. 
teeinde tam konforlu 4 ve 5 odalı dai
reler. İçinde 8 No. ya müracaat. 828 

15 - 3 - 1939 

Küçük llôn Şartlar. 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için SO Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruı alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kur :ı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört ntırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kunıı alı
nır. 

Küçük ilinların 120 harfi geçme -
meai lizımdır. Bu miktarı geçen i • 
llnlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

partımanında kalorifer ve suyu bulu
nan bir oda kiralıktır. Gönneık için ka. 
pıcrya müracaat. Telefon 1465 sn 

Kiralık - Aile nezdinde döteti oda: 
kalorifer, banyo ve bütün konfor. Ye
niıchir Atatürk bulvarı Toygar Ap. i
kinci kat 5 No.ya müracaat. 844 

Kiralık Apartman - Altı oda hoJ 
ve konfor. Dcmirtcpc yaltrık caddesi 
asfalt köprünün batınd~ görmek için 
içindekilere. Tel: 1616 848 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 
otobüa durak yerinde Ozgcn apart· 
manında kalorifer ve parkeli 4 ve bet 
odalı iki daire. Kapıcıya müracaat. 

852 

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

Kiralık depo aranıyor - Ulus mey
danına yakın semtlerde olmuı prt
tır. Bankalar caddeeinde TURK 
PHlLIPS LiMİTED ŞiRKETiNE 
müracaat. 855 

Kiralık oda - Aile yanmda 1 veya 
2 bayana. 13, 17 lira. Y. tehir Atatürk 
alanı Arım Ap. No: 9 Ti: 3~5 Ati 
Al tuğa. 856 

Kiralık - Türe caddeei Ankara 
paata salonu Uscrindc Çulha ude Ap. 
2. ci kat 2 oda ayrı ayrı biri konfor-
lu diğeri konfol'9Uz. 866 

Ucuz kiralık apartman - Nakil do
layıaiyle Demirtcpe Fcni Çakmak 
sokak Emek apartmanında 2 numara
lı daire (bet oda bi.r büyük hol aıcak 
su ve kalorifer~i) ucua fiatla devren 
kiralanacaktır. İçindekilere müracaat 
edilmesi rica olunur. 868 

Kira/ık arazi - Oveç yatafmda el
li dönüm arazi kiralıktır. Miitcaddit 
suyu vardır. Her fCYC elvcritlidir. 
Ziraat Bankaaında Ali Berkman& m6-
racaat. 868 

iş verenler: 

Aranıyor - Lise bitirme 11nnr için 
fen ve riyaziye gruplarmdan dera ala
cağım. İıtekli öfretmcn baylarm ,m
larmı Uluı'ta (M.M. 1289) a yumala -
rL 798 

Zoyiler 
Zayi - Çorum nüfus idaresinden 

aldığım nüfus tczkcrcmlc 198 ci alay
dan aldığım askerlik vesikamı kay -
bettim. Yenilerini atacağımdan eski
lerinin hükümleri olmadığı ilin olu
nur. 

Ankara Altındağ mahallesi 572 No. 
da Mehmet Gökçen 859 

Zayi - Enez kazuı niifus idarcsin 
den aldığım nüfu• tczkeremlc Anluı.
ra belediyesinden aldığım 665 ehliyet 
7 sicil numaralı toförlük vcaikamı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kieinin hükmü olmadığı ilin olunur. 
Melmıet oğlu Mustafa Zen&in 860 

Zayi - Kuleli askeri lisesi 10 cu 
ıınıftan 8-5-935 tarih ve 195 numara 
ile almıı olduğum fdıadctnamcmi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Eekiıehir Dcmiryol müfrczesindc 
Stajiyer Aptullah Dülger 861 

Zayi - Kastamonu ukerlik tube
sinden 340 senesinde aldığım aakcr -
likten terhiı tezkeremi luı.ybcttim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilin olunur. 

Telefon iılerindc tef 318 1i Halit 
Altuğ. 862 

D • Fenni ve busuat prtname 
E - Kcfif, ailailei fiat ve metraj 

cetveli 

b ldSyil w iatMyonun belediye hudut- ICJralık konlorlu dairel~r - Çocuk 
lan dahWne alnısm9r hôk11ıdstld ka- sarayı caddfti Çocm FAirgeme Kuru- -------------
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F - Proje 
la ti yenler bu evrakı Trabzon Nafıa 

müdürlüğünden ve Gümüpnede tran
ıit yolu bir.iaci mmtaka btf!IMidtirli· 

1'111' - ·~ e ran etmiftir. odal :.LZ dai - -
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ekoslovakya yokoldu! 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı . 

işgalden ve istiklalden evel 

Slovakya'da kanh 
hôdiseler oldu! 

YiyanQ anlaımaınna göre eylUI taksiminde macarlara terkeclilen 
yerleri, SlovQkya'yı ve KaTpatlaraltı Ukranya'ırını gösterir harta 

Br~ti~lava, 14 a.a. - Dün belediye 
daire~ı cinünde altı kişinin ölümüne 
sebebıyet vermiş olan infilaktan başka 
Tuna köprüsü üzerinde ve Hlinka 
meydanında da bir takım bombalar 
daha patlamıştır. 

Slouakyanın isıikUili 
Dün Kanon otelinin önünde ifti

rak~ılar tarafından yapılan nümayişe 
üniformalı "Hlinka nıuhafizları" ndan 
200' ü de dahil olduğu halde 1500 kişi 
iştirak etmiştir. 

tftirakçıların lideri Sano Mach, 
bir nutuk sÖyliyerek hiç bir isim zik
retıneden geçen 10 martta isyan çıka
ranlar~ tenkit etrni~ ve demiştir k·i: 

"Bız hüriyet için mücadele ediyo -
ruz. Slovakya'nın ietiklili için yapı
ları ınücadele cezri bir gekıilde, Slovak
ya•nrn istiklali ile neticelenmiıttir.,, 

Halk arasında asabiyet 
Dün akşam sükfinet hUküm stir

oıi.iştür. Maamafih eskiden Beneş'in 

0aşiri efkan olan "Az-est" gazetesi i -
d'rehanes.inin önünde bir kestane fi -
{e~ i at d w haber verilmektedir. 

"Hlinka" ıınuıh&fıst-.n tiç lıı:ere •te9 
etmişlerdir. Kimseye bir şey olmamıı;-
tır. Maddi hasarat da yoktur. 

Polis devriyeleri sokaklarda dolaş
aıakta ise de askeri tahşidat yoktur. 
galk arasında büyük bir asabiyet hü
küm sürmektedir. Herkes slovak di -
yet meclisinin bugünkü ''tarihi" cel
sesinin neticesini beklemektedir. 

Bir sergi yakıldı 
Pre10burg, 14 a.a. - Alman ajansı 

bildiriyor: 
Dün cekler burada birkaç saat için

de altx ;ilahlı tecavüzde bulunmuşlar
dır. Belediyeye atılan bir bombadan 
iki kişi ölmüştür. Bundan başka anti
bolşcvik sergiye ateş verilmiştir. 

1'ecaviizler 
,fglau, 14 a.a. - Alınan ajansı bildi

riyor: 
Çek tezahürcüleri tarafından yara

lanan alman iş borsası direktörü En
gelmann ve Röder hastaneye kaldırıl
mışlardır. Tezahürcüler Rossa alıman 
kitap evinin bütün camlann1 kırmış -
tardır. Polis ancak hadiseden ~onra 
müdahale etmiştir. Çekler bundan son 
ra grup grup sokaklarda dolaşarak 
"alınanları öldürünüz" diye bağırmış
lardır. Bir alanın elektrikçi çek polisi 
tarafından dövülmüş ve polis karako
luna götürülmüştür. 

Çel" komiinistleri )'angın 
çıluırmı*lar 

Presburg, 14 a.a. - Alman ajansı 

bildiriyor: 
Aşağı Karpatlarda ve ezcümle 

Malacky bölgesinin cenubunda silahlı 
çek komünistleri alman orman işçileri
nin evlerine ateş vermişlerdir. Yangın 
Modern kasabasına kadar yayılmış
tır. Bu kücük kasabada komünistler 
almanları dövüyorlar. Viyana radyosu 
dinliyen üç eve bombalar atılmıştır. 
Kösing ve Görgen'de de yangınlar çı· 
karılmıştır. 

Yaralanan alınanlar 
!glau, 14 a.a. - Alman ajansı bildi-

riyor: . . . 
Stanger'de bir alman otelı sahıbt 

rovelverle pek ağır surette yaralanmış 
tır. Alman bankası veznedarı da evine 
giderken çekler tarafından ağır suret
te yaralanmıştır. 

Belt•(live iizaları iiz.erine atef 
Şust, i4 a.a. - Alman ajansı bildi-

rivor: 
Macaristan - Ukranya hududu üze

rinde bulunan Sevljus yakınındaki 
N'lD'ys zölös'te çek askerleri macar be 
lediye azası üzerine ateş etmişlerdir. 

Azadan biri yaralanmıştır. 

Briin' de lu1cliseler 

Brün, 14 a.a. - Alman ajansı bil. 
diriyor: 

Prağ yakınındaki Kladno'da çek 
Marksistleri ile alman mühendisleri 
arasında hadiseler olmuştur. 

Alman kıtaları 

dün Çek sınırını 
geçtiler 

(Başı 7. nci sayfada) 

katın saat 23.30 da vukuu bekleniyor. 

Teklifler 
Hıaşa'nm bazı teklifler getirdiği 

tahmin edilmektedir. Alman mahafi
linde beyan olunduğuna göre Haşa 
ancak çek vilayetleri namına söz söy
lemek selahiyetini haizdir. Slovakya 
ile KarJ?.at Ukranyası adına söz söyli
y-•. MW&kat ç.e.lr vUliycı-t"leri Ue 
Almanya aıraamdaki müstakbel müna 
&ebetler etrafında cer.eyan edecektir. 

Taşa'nrn, alman ekalliyetlerinin sü 
kutunu temsil için bir alman nazareti 
ihdasını teklif edeceği tahmin edilmek 
tedir. Fakat Almanya'nın çek vilayet -
leri hakkında nasıl bir karar derpiş 

etükleri heni.iz belli değildk. 

inhidam baş gösterdi 
Berlin, 14 a.a. - Prag'dan gelen ha

berler bu şehirde büyük bir karışıklı -
ğın mevcut oldugunu gösteriyor. Şe -
birde bin türlü şayialar dolaşmakta -
dır. 

Bütün memlekette tahammül edil -
mez bir gerginlik hüküm sürmektedir. 
Ve infisah alaimi başgöstermiştir. 

bütün Bohemya ve Moravya'da ko -
münistler halkı alınanlar aleyhine tah 
riık etmekte ve bu suretle mütemadi 
hadiseler çrkmaktadır. 

Hükümeıin beyannamesi 
Prag, 14 a.a. - Bu gece radyoda o -

kunan resmi tebliğde, Slovakya'nın is
tiklal ilan etmesi üzerine yeni çek dev
letinin dahill ve harici münasebetleri -
nin tamamiyle değişmiş olduğu bil diril 
dileten sonra deniliyor ki : 

"Bugün çok ağır teşkilat meselele -
riyle karşılaşmış bulunuyoruz. Bu me
seleleri, hudutlarımızın beşte dördü -
nü ihata eden Almanya ile bütün nok
taları tam ve kati olarak aydınlatma -
dıkça halledemeyiz.,. 

Bu beyanat halkı sükfinete ve disip
line davet ederek hitam bulmaktadır. 

Sovyet Ukranyası 

mütearrızlara 

karşı koyacak 
Moskova, 14 a.a. - Tas Ajansı bil

diriyor; Komünist partisinin kongre
sinde söz alan Ukranya partisinin 
merkez komitesi sekreteri Kruşçef, 
Ukranya milletinin parti ve B. Sta
lin etrafındaki birliğini ve bu mille
tin mütearrızlara karşr koymak azim 
ve kararını teyit eylemişlerdir. 

Suriye kabinesi 

istifasını verdi 
Şam, 14 a.a. - Suriye kabinesi isti

·a etmiştir. İstifa ancak cümhurreisi 
tarafından kabul edildikten sonra kati-

Çek - Slovak hadiseleri ne 

ı şekilde inkişaf ederse etsin 

İngiltere ve Fransa 
karışmıyacaklar 

(Başı l inci sayfada) mlması düşünüldüğünü sormuştur. 

mesinde derpiş edilen bazı şartlar ye- Gnnınti tatbik edilmiyecek 
rine getirilmedikçe de garanti edilmi- Çemberleyn, böyle bir sualin varit 
yecektir. olmayacağını söylemiş.tir. 

Çek-slovak hadiselerini mevzuu ba Atlee, tngiltcre'nin Münih garan -
his eden gazetelerden bir kısmı Dala- tilerine tevfikan Slovakya'nın tamam
diye ile Çemberleyn'e şiddetle hücum lığında menfaati olup olmadığım sor -
ederek bunların Münib dönüşünde, muştur. 

"Sulha hizmet ettik" derken yalan söy Çemberleyn burada garantinin tat -
lediklerini pekala bil<liklerini yaz - bik edilemiyeceği cevabını vermiştir. 
maktadır. Çemberleyn. garantinin ancak, se -

Çek· - Slot•ak hudutları bebiyet verilmeksizin maruz kalına -
ve lngillere cak bir tecavüz karşısında bahis mev -

Londra, 14 a.a. _ Bugün Avam Ka- zu olabileceğini ilave eylemiştir. 
marasında muhalefet işçi partisi lide- Kabine toplnnm1yac<ık 
ri Atlee'nin Çek-Slovakya hadiseleri Londra, 14 a.a. - Salahiyettar ma 
hakkında yaptıitı istizaha cevap veren hafilden alınan malfımata göre ingiliz 
başvekil Çemberleyn, Hitler ile Tisso nazırları Çek-Slovakya hadiselerini 
arasında yapılan mülakatın mevzu.una büyük dikkatle takip ediyorlar. Fakat 
dair sahih malO.matr olmadığını söyle- bu gece için fevkalade bir kabine top
miştir. lantısı yapılması derpiş edilmemiş -

Atlee Çek-Slovakya'nın toprak ta -· tir. Kabine yarın sabah mutad içtima
mamlrğmı .temin için İngiltere hükü - ınr yapacak ve taibatiyle Gek-Slovak
meti tarafından ne gibi tedbirler ah - va meselesini müzakere edecektir. 

ouncu:ıooı:ırcCOIJTS ~· arrunAilJlJll.J?ttttTi10llJ1lllJiJ 

Slovakya nasJ 
bir memlekettir ! 

Slovakya'nın tarih ve cografiyasına kısa bir bakış 

~ff~ .. r:-;.,o~E....... 

Ç eko - SloıJakya' nın iktııadi ıJazİyetini gösterir harita 

Garbinde Küçük Karpatlar, şima
linde Tatra dağları, şarkında Tuna'
ya akan U dava suyu ve cenubunda 
Tuna bulunan Slovakya, büyük bir zi
raat memleketidir. Büyük ve geniş o
vaları her türlü hububat ziraatine el
verişlidir. Bu bakımdan Slovakya, 
Çeko-slovakya'nın zahire anhan sayı
lır. 

Slovakya toprakları 48.933 kareki
lometre, nüfusu üç milyon kadardır. 
Fakat bu nüfus arasında çekler, ınol
davlar ve hayli macar da vardır. 

Çambel'in ile-ri sürıdüğü bir nazari
yeye göre Slovaklar, cenup Slavları 
grupunun bir kolu olmak iktiza eder. 
Fakat, umum.en kabul edilmiş olan 
diğer bir mütaleaya bakılırsa bunlar, 
kendilerine xrkan yakın bazı kabile
lerin gelip Moravya ve Bohemya'ya 
yerleştikleri çağlarda Oder ve Vistül 
taraflarından müstakbel Macaristan'-
m şimal mmtakaalrma göç etmiş ka
bilelerden ibarettirler. 

Slovakya, IX uncu asırda Büyük -
Moravya hükümetinin bir parçası ol
muştur. 906 tarihinde macarlann bu 
devleti yıkmaları üzerine bir müddet 
lehlilerle çekler arasında münazaa 
mevzuu olan Slovakya XI inci asır 
başlangıcında tamamiyle macar haki
miyeti altına girmiştir. Bu hakimiyet, 
slovak medeniyetinin inkişafını toev -
kif etmişse de Slovakya'nın şahsiye

tini tahribe muvaffak olamamıştır. 
XIX asır başlangıcında, macarlar 

latinceyi kaldırarak yerine macarcayı 
ikame edip Sentetiyen tahtına tabi 
büyük bir macar imparat<nluğu kur
mak istedikleri sıralarda bu vaziyet 
değişmiş ve slovaklar, bahsettiğimiz 
macarlaştırma politikasına karşı şid
detle mücadeleye kalkışmışlar, Mati
ka Slovenska adiyle ve halkı terbiye 

yet kesbedecektir. 

Bir muhtıra 
Şam, 14 a.a. - Fransız fevkalade 

k-01niseri, Suriye ile Fransa arasın -
daki münasebetler hakJkında Suriye 
hükümetinin noktai nazarını ihtiva e -
den bir muhtıra almıştır. 
Fransız .dostluğundan bahseden bu 

muhtıra derhal Paris'c gönderilmiştir. 

maksadiyle bir cemiyet kurmuşlarsa 
da bir muvaffakiyet elde edememiş
lerdir. 1914 harbi başladığı sırada iki 
milyon slovakın macar parlamento
sunda ancak iki mebusu vardı. Harp 
esnasında slovaklar itilaf devletleri
ne sarih surette temayül göstermiş -
ler ve çek mebusların Viyana parla
mentosunda takip ettikleri usulü Bu
dapeşte'de tatbikten geri kalmamış -
lardır. 

Slovaklarla çekler, Amerika'nın 

Piçburg şehrinde, 1918 mayısında ak
tettilcleri bir kongrede Çekoslovak -
ya devletinin kuruluşuna dair bir an
laşma imza ederken Slovakya'nın hu
susi bir idaresi, parlamentosu ve ad
liyesi ve slovakçanın resmi lisan ola
cağını tasrih etmişlerdi. Merkezi A~
rupa imparatorlukları dağıldıktan 
sonra çekler Slovakyayı işgal etmiş
ler ve Bratislava'da bir Slovakya ka
binesi kurulmuştur. Fazla bir kültür 
sahibi olmryan, çoğu katolikliğe sa
lik ve idealist ziraatçilerden ibaret o
lan slovaklarla iyice tek:imü1 etmiş 
ve müspet fikirli çeklerin bir arada 
yaşamak zaruretinde kalmaları hayli 
mühim anlasmazlıkları intaç etmiştir. 
Bu sebepte.' Slovakya halkçı partisi 
- ki istiklfil taraftarı idi - senelerce 
şiddetli tahriklerde bulunmuştur. Ve 
ni!hayet, Slovakya, 1 temmuz 1928 ta
rihinde hususi idaresi, parlamentosu 
ve hükümetçe tayin olunmuş bir re
isi bulunan bir eyalet haline getiril
miştir. 

Ancak, o tarihten sonra, istiklal ta-
raftarJarı faaliyetlerini oldukça azalt
mışlardı. Slovenlerin Almanya'ya il
tihakından sonra bir müddet sükunet 
bulmuş görünen Slovakya, son ihti
lat hareketini müteakip bugünkü va
ziyeti almıştır. 

• 

llôn 
Türkiye iş Bankası A. Ş. : 

Heyeti Umumiye münasebetiyle 
17 Mart 1939 cuma günü öğleden son
ra Bankamız gişelerinin kapalı bulu
nacağını sayın müşterilerine bildirir 

865 
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Milli hakimiyetin en büyük tecellisi 

Yurtta ikinci müntehip 
seçimi bugün başhyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
fa hoparlörler konulmuştur. Halk 
kürsülerinde halk hatipleri; seçim 
dolayısiyle cürnhuriyetin memlekete 
kazandırdığı eşsiz eserleri anlatacak
lar, Cümhuriyet Halk Partisinin pren 
sipleri, inkılap esaslarını anlatacak
lar; türk milletini, hür ve medeni bir 
vatandaşın en mukaddes hakkını kul
lanmıya teşvik edeceklerdir. Seçimin 
tam bir intizam dahifinde olmasını, 
temin için büyük şehirlerimizde inti
habı mebusan teftiş he~tleri şehirle
ri seçim mıntakasına ayırmışlardır. 

ılliintelıip sayısrntfa artış: 
Seçim hazırlıklarının tamamiyle 

bitmiş olması dolayısiyle memleketin 
her köşesinde Cümhuriyet Halk Par
tisinin namzetleri ilin edilmiştir. 

Seçime iştirak nispetinin, vatanda~ 
ların ilk müntehip listelerine göster
miş oldukları büyük alaka dolayısiy
le geçen devreye göre mühim bir fark 
göstereceği tahmin edilmektedir. Be
şinci Büyük Millet Meclisi seçimine 
rey vermek üzere tesbit edilen 
8.077.310 birinci müntehipten 2.716.846 
sı kadın ve 2.828.503 erkek olmak ü-

Sandık 
başında ••. · 

( Beşı 1 inci sayfada ) 

İsraf etmeksizin başarabileceği
miz emsalsiz bir inşa ve kalkın
ma davası içinde bulunduğumuz 
için muhtaç değiliz. Milli Müda
faa ve emniyetin de sağlam te
meli odur. 

intihapta bu birliği yeniden is
hat etmek, teşri ve icra hayatın
da ise bu birliğe halel verecek 
her türlü aykırılıklarla mücade· 
le etmek, ileri hamleler, müshet 
eserler, halk refahını ve memle
ket umranım artıran teşebbüsler
le onu kuvetlendirmek mevkiin· 
deyiz. Uzun ve çetin bir yolun 
üstünde olduğumuzu unutma· 
ınak Jazun. İati.kbalin lü.zwn ııöa
tereceği fedakarlııklar, mazının 

it.temit ve almış olduğundan da
ha az değildir. Ancak on beş se
nelik tecrübemiz bize, bütün mu· 
vaffakiyetlerin esası olan nefis 
itimadım kazandırmıştır. Yapıl
mak zaruri olup da karşısında 
aciz duyacağımız hiç bir teşeb
büs, yenilmek lazım gelip de ö
nünde irkileceğimiz hiç bir mÜş· 
kilat yoktur. Saltanatın en bü
yük fenalığı, millette bu itimadı 
zayıflatmış olmaktı: Kemaliz
min başlıca eseri de, onu en yük
sek ölçüde tesis etmiş olmaktır. 
Sandık başına giderken, yeni 

intihabın her tarafta delalet ede
ceği müstesna manayı düşüne· 
lim, Türkiye'nin milli tarih, ye
niçağ insaniyeti ve beynelmilel 
vaziyet karşısında vazifeleri o 
kadar mühimdir ki onlar ancak 
halkın tamamına ve şuurlu irade
si·ne istinat eden bir iktidar tara
fından kar§ıla11:abilir. Çok çile 
çekmişizdir: hele bu halk kendi
ni cehenneme susatan az~p ve iş
kencelerden geçmiştir. Mesud 
olmağa bizim kadar kimin hak
kı olabilir? Fakat saadetin sırrı
nı nihayet bulduk. Onu bir daha 
melfuı büyücülere çaldırmak ni
yetinde değiliz. 

F. R. ATAY 

(ocuk E~irgeme Kurumu 

altın madalyası 
Zonguldak Amele Birliği Teavün 

Sandığı yoksul, bikes çocuklara bir 
yardım olmak üzere Zonguldak Ço • 

cuk Esirgeme merkezine iki bin 
lira para yardımında bulunmuştur. 

Amele Birliğinin ötedenberi yok
sul yavrular için yapmakta olduğu 

yardımlara ilaveten bu kere iki bin 
lira yardımda bulunması Çocuk Esir

geme Kurumu Genel Merkezince tak
dir ve şükranı mucip görülerek Ame
le Birliği teavün sandığı hükmi şah
siyetine Çocuk Esigeme Kurumu al -
tın madalyası verdiği memnuniyetle 
haber alr;ımıştır. 

Amele Birliği üyelerinin bu hayır
lı yardrmlarından dolayı biz de kendi
lerini tebrik ederiz. 

zere 5.545.341 vatandaş iştirak etmiş 
ve 5270 i kadın, 32.577 si erkek olmak 
üzere 37 .847 ikinci müntebip seçil
mişti. Bu 1935 nüfus sayımına göre 
yapılan ilk seçim olması itibariyle 
bu sefer, ilk ve ikinci müntehip sayı
smda büyük bir fazlalık vardır. Ge
cen devrede Ankara'dan 122.270 va
tandaş üzerinden seçim hakkına ma
lik olanlar ayrıldığı halde bu sefer 
bu rakam 172.600 ü bulmuştur. 

Sehrimizde luızırlıld.ar: 
" Dün belediye meclisi salonunda se
çim hazırlıkları tamamlanmış ve rey 
sand kları yerlerine konulmuştu. 
Şehrin her tarafı, bilhassa ana cad

deleri bayraklarla donatılmıştı. 
Seçim bugüı: saat dokuzda ba~rya

caktır. Dünkü sayımızda neşrettiği· 
miz intihabı mebusan teftiş heyeti 
reisliğinin tesbit ettiği mıntakalara 
göre bugün, Ana' al ar ve Doğan· 
bey mıntakasında oturan ankaralılar 
reylerini kullanacaklardır. 

Rey sand kları saat 9 dan 17 ye ka
dar, fasılasız olarak, vatandaşların bu 
en büyük haklarının tecellisine hazır 
bulundurulmaktadır. 

J 11il11 •• 11111 ••• 111111 ••• 1. il 11 •• 1.-.. 

: Türk milletinin medeniyetin : 

en ileri saflarında yer tutma-
sı mi11i emelimizdir. Bu emeli 
tahakkuk ettirmek için laik 

bir devlet kuran, millete müs
bet ilim zihniyetİllİ rehber o
larak kabul eden Cürnhuriyet 
Halk Partisidir. 

... il 111 •• 1111 •• 11 ••• 11111 •• 11 ••• 1111,, 

Ankara Borsası 
14 Mart 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Ac;ılıt F. Kapanıf F. 

Londra S.9J S.9J 
Nevyork 126.JS 126.35 
Paris J • .1525 3.3525 

Milano 6.65 6.65 
Cenevre 28.7475 28.7475 

.Amsterd11m 67.JJS 67.JJS 
Berfin 50.7175 50.7175 
Briıksel 21.27 21.27 
Atina 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Prag 4 .1225 4.3225 
Madrid 5.93 5.93 

Varşova 23.845 23.845 
Budapeştc 24.9675 24.9675 
Biıkreş 0.905 0.905 
Bclgrad 2.83 2.83 
Yokobama 34.62 34.62 
Stolcholm J0.5375 30.5375 
Moslcova 21.8525 23.8525 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 Türk borcu 1. 19.60 19.60 
(Vadeli) 

1913 Türk borcu 11. 19.575 19.55 
(Peşin) 

Sivas - Erzurum 
Hattı ls. I. 19.325 19.]25 

A. O. (evirge M. 1 

Odun kömürü ve saire 

satışı 

Ankara Orman Çevirge Müdür. 
lüğünden : • 

Ankara vilayet orman müdürlüğü 
depolarında yedieminlerde mevcut 
müsadereli emvalden 57070 kilo meşe 
ve kayın odununuın beher kilosu 1 ku
ruştan 2570 kilo meşe kömürünün be
her kilosu iki buçuk kuruştan 2431 kL 

lo çıranın beher kilosu iki kuruştan 
17 top çam kasnak çemberlerinin be
her topu otuz kuruştan, 37 adet çam 

çamaşır sepetinin beher adedi üç ku
ruştan, 34 adet gürgen kürek sapının 
beher adedi 7 kuruştan, 55 adet çam 
sepet tahtasının beher topu 30 kuruş. 
tan nevileri muhtelif 18.693 metre mi
kap mamul çam kerestesinin beher 
metre mikabı 18-25 lira arasında ol. 
mak üzere açık arttırmıya çıkarılmış
tır. 

1 - Arttrnna günü 24. 3. 939 tarihL 
ne müsadif cuma günü saat 14 te A.n

4 

kara vilayet orman müdürlüğü bina
sx.nda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muvakkat teminatı 61 
lira 44 kuruştur. 

3 - Satış projelerini görmek ve da
ha fazla izahat almak istiyenler her 
gün orman miidürlüğüne müracaat e. 
debilirler. (788) 10785 



iç işler Bakanhğı 

Eskişehir halihazar 
haritası ahmı işi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 
Eskişehir kasabasının 1/500 ve 

1/2500 mikyash halihazır hartaları ü
zerinde yapılacak tashihat ile gayri 
meskQn sahadan 120 hektarlık bir kıs
mının yeniden hartalarmın alınması 
işi ile 1100 hektara varan 1/5000 ta
keometrelik umum hartasının alımı 

pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
lşin bedeli 7250.- Liradır. 
Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi gü. 

nü saat 11 de Eskişehir belediyesin
de toplanacak belediye eksiltme ko -
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 545.- liradır. 
Şartnameler biHibedel Ankara'da be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
ve Eskişehir belediyesinden ahnabi -
lir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat ona kadar Eskişehir belediyesi -
ne verilmesi veya bu saate kadar pos
ta ile gönderilmiş olması lazımdır. 

(737) 10765 

Biga kasabası 

halihazır haritası alımı 

işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : : 

Biga kasabasının 150 hektarlık kısmı. 
nı hali hazır hartalariyle bunu muhat 
30 hektarlık kısmı ile 180 hektara va
ran sahanın yalnız 1/2000 lik münha. 
nili hartasının yeniden alımı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmiye çıkarılmıştır. 
İşin maktu bedeli 2500 liradır. Muvak. 
kat teminatı 187,5 liradır. 

Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi gü
nü saat 11 de Biga'da belediyedairesin 
de toplanacak belediye eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
bilabedel, Ankara'da belediyeler imar 
heyeti f cn şefliğinden veya Biga bele. 
diyesinden alınabilir. Tekliflerin ta. 
yin edilen günde saat ona kadar Biga 
belediyesine gönderilmesi veya bu sa
ate kadar gönderilmiş olması lllzımdır. 

(738) 10766 

Bünyan kasabası 

halihazır haritası alımı 

işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 
Bünyan kasabasının 90 hektarlık 

kısmının halihazır haritalariyle bunu 
muhat 60 hektarlık kısmı ile 150 hek
tara varan sahanın yalnız 1/2000 lik 
münhanili hartasının yeniden alımı 

işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. lşin maktu bedeli 2500 
liradır. 

Eksiltme 27. mart 1939 pazartesi 
günü saat 11 de Bünyan belediyesin
de toplanacak belediye eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 187 lira 50 ku
ruştur. 

Şartnameler bilabedel, Ankara'da 
Belediyeler lmar heyeti fen şefliğin
den veya Bünyan belediyesinden alı
nabilinir. 

Tekliflerin tayin edilen gü~de sa
at ona kadar BUnyan belediyesine ve
rilmesi veya bu saate kadar posta ile 
gönderilmiş olması lazımdır. (739) 

10767 

lskilip kasabası su 
projesi tanzimi işi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 
İskılp kasabası içme suyu tesisatı 

etüd ve projeleri tanzim işi kapalı zarf 
usuliyle eksilmeye çıkarılmıştır. 

ı - İşin muhame'n bedeli 1500 lira
dır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel, A:ıkara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler 1~~r 
Heyeti Fen Şefliğinden veya İskıhp 
Belediyesinden alabilirler. . . 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarıhıne 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
İskilip beldiyesinde toplanacak eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun l 6 ve 17 
inii maddelerine uygun 112 lira 50 
kuruşluk mupakkat teminat. 

B - Kanunun tavin ettiP.i v sikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci· 

1 hince eksiltmeye girmiye bir manii 
.>ulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 

j mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saatt kadar komisyo:la gel. 
miş bulunması Iazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin :nelediyeler İmu Heyeti 
Fen Şefliğine ve İskilip Belediyesine 
müracaat etmeleri. (746) 10768 

Niğde kasabası su 
tanzimi 

. . 
proıesı ışı 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Niğde kasabası içme su tesiatı etüd 
ve projeleri tanzimi işi kapalı zarf usu 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2350 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
ela Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Niğde be 
lediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi -
ne rastlıyan pazartesi günü saat on bir 
de Niğde belediyesinde toplanaiak ek. 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve· 
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 176 lira 25 ku 
ruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

Zile kasabası su projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Zile kasabası içme suyu tesisatına a. 
it etüd ve projelerin tanzimi işi kapalı 
zarf usuliyle eksilbneye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 2000 lL 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fe:ı şefliğinden veya Zile bele -
riiyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart -939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
Zile belediyesinde toplanacak eksilt -
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygu:ı 150 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasa.ya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Zile belediyesine mü. 
racaat etmeleri. (749) 10771 

bude Bayburt belediyesinde toplana
cak eksiltme kıomisyonunda yapıla • 
cakt:ı.r. 

4 - Eksiltme~ girebilmek için is.. 
tekıilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
azını.dır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 'Y'C 17 
inci maddelerine uygun 187 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksilbneye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekle~ 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik Jıen vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyen]erin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Bayburt belediyesine 
müracaat etmeleri. (7vl) 10773 

Adıyaman kasabası su 
projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletin-den : 

ışı 

Adıyaman kasabası içme suyu etüd 
ve projelerinin tanzimi işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 2700 li. 
rad:r. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Adıyaman 
belediyesinden alabilirler. 

Bu iş hakkında fazla izahat almM 
istiyenlerin Belediyeler 1mar Heye.ti 
fen ı;eflıiğiıne ve Mardin bdodiyelline 
mÜRtcaat etmdeci. (7 53) 1077 5 

yoa reil'HiiDC --.. ftmıit oh 1arı 
!M.ncl .. : 

A - 2490 sayıic Jr.:uw.nwı l-6 ve 17 
iGGi maedelttine 1JNUCl 7 2 .SO liral ık 

IGJIM'ıl ... :.a·t teminat, 
Bafra kasabası su projesi B - Kanunun ~illettiği ~ıar 

C - Kanuıımı 4 iıilldi madıeei muci-

tanzimi işi eksiltmesi bmce elcsiltmeye gfrmiye bir manii 
bu.l.•nmadığma dair imzah bir mektup • 

Dahiliye Vekaletinden: 
Bafra kasabası içme ·suyu tesisatına 

ait etüd ve projelerin tanzimi işi ka -
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - 4in muhammen bedeli 3600 Ii
rad ır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Bafra be • 
tediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
Bafra beledLyesinde toplanacak eksilt. 
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 270 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzah bir mektup 

D - Münakasa.ya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo;ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Bafra belediyesine 
müracaat etl'llelri. (754) 10776 

D - Mibakasaya i.ftirak edecek mü 
~tlerin su tesisatı işleri yapmış ol. 
duklarma dair vesika~rrru teklif :aarf
lıar~ beraber vermeleri lazımchr. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar ınalWttz mukabilinde 
komifiyon reiSliğine verilecektir. 

P06ta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeloi teahhiitlü almaeı ...e 
nihayet bu saate kadar lııomi9j'OM gel
miş bulunması lizormdıır. 

Bu iş hakkında fazla izehırt: aıKnak 
istiyenlerin Belediyeler İmar lfeyeti 
fen şefliğne ve Siirt beledi~ne JlllÜ. 

ı-acaat etmeleri. (7 59) 1'M'7'8 

Bayındırlık Bakonhğı 

• 
BeloAanne.,,. ilfıllıı 
Nafıa VekaletİINlea : ı 

1 - Bursa vilayetinde KıaıfacabeY
Bandırma yolu üzerinde ahş.ap (Hani· 
federe) köprüsünün betonarme olarak 
yeniden inşaatı (27000) 1.tr.ı keti! be
deli üzerinden kaplı zarf U9a'J.i,..ıe mü
nakasaya çıkarılmığtır. 

2 - Münakasa 20. 3. 939 tar.iıbine 
müsadif pazartesi günü saat (15) te 
Nafıa Vekaletinde şose ve köpl'iiler 
reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartınamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (135) kuruş mu
kabilinde adı.geçen reislikten almabL 
lir. 

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

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on bir -
de Adıyaman beldiyesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. Tosya kasa bası su projesi 
teklilerin afğıda yazılı teminat ve ve-
saiki aynı gün saat ona kadar komis tanzimi işi eksiltmesi 

Kırşehir kasabası SU i~~~~~l:iğine teslim etmiş olmaları 
Dahiliye Vekaletinden: 

5 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kasiyle 2025 liralık muvakkat temi -
natlarını havi olarak 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyocakla
rı kapalı zarflarını ikinci maddede ya. 
zılı vakitten bir saat eveline kadar ko
misyon reisliğine makbuz mukabiHnde 
vermeleri muktazi olup postada olacak 
gecikmeler ve mühünıüz zarflar kabul 

' projesi tanzimi 

eksiltmesi 

ışı 
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

inci maddelerine uygun°202 lira 50 ku Tosya kasabası içme suyu tesisatına 
ruşluk muvakkat teminat, ait etüd ve projelerin tanzimi işi kapa..: 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar lı zarf usulile eksiltmeye konulmuş -
C - Kanunun 4 üncü madesi muci- tur. 

D h·ı· v 1c·ı · d 1 - İı:ı.in muhammen bedeli 3000 Ii· a ı ıye e a etın en: bince eksiltmeye girmiye bir manii radır. " 

edilmez. (728) ~ 
D - Münakasaya iştirak edecekte. 

rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
•u tevsik eden veslkalannı ~klıif zarf. 
Jariyle beraber vermeleri lazımdır. 

Kırşehir kasabası içme suyu tesisatı bulunmadığına dair imzalı bir mektup 1 • hHJ. • • • ....._. • 

etild ve pro~ler\ ~bul 19' Jmıpiıl• D - MUnakaaaıY.a l tırak cdecdtle. 2 • • • .-.ı.... ~ .r.t.--ı-~-~-llllAlllo-•4 

zarf usu.liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek pro~~ .saır evr:OO .bıla~el An;ara. 
5 - Teklif mektupları ihale günü 

saat ona kadar makbuz mukabilinde 
1 - İşin muhammen bedii 2700 li - mühendis veya mühendis olmaları ~ . ~lıye ~~~e:ı Beledı>;lıer ı;: 

radır. şart olduğundan isteklilerin bu husu- 1 rtei ·~şe ~g~~· cin veya osya 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel. 
miş bulunması Hizımdır. 

2 - istekliler bu işe ait şartname, su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. e 
3 
yesıEn,_~1 a ı7ır er. 

1939 
.h. 

. . kı b"l"b d 1 Ank . 1 b b 1 . lA d - AM tmc 2 mart tarı ı -prOJC ve saır evra ı d e e ara. lany e era er verme en azım ır. 
da Dahiliye Vekateti Belediyeler İmar 5 - Teklif mektupları ihale günü ne rastlıı.van pazartesi günü saat on 
heyeti fen şefliğinden veya Kırşehir saat ona kadar makbuz mukabilinde birde Tosya belediyesinde toplanacak 

1 b. · 1 eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak 

istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Niğde belediyesine 

belediyesi':ıden a a ılır er. komisyon reisliğine verilecektir. 
3 -r Ebiltme 27 mart 1939 tarihi - Posta ile gönderilecek teklif mek- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 

ne rastlıyan pazartesi günü saat on - tuplarmın iadeli teahhütlü olma~ır ve teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
birde Kft-şehir belediyesinde toplana - nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
cak eksiltme komisyonunda yapıla - miş bulunması Hizımdır. yon reisliğine teslim etmiş olmaları müracaat etmeleri. (747) 10769 

Develi kasabası 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

su 

ışı 

caktır. Bu iş hakkında fazla izahat almak 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is. istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 

teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve- fen şefliğine ve Adıyaman belediyesi
saiki aynı gün saat ona kadar komis. ne müracaat etmeleri. (752) 10774 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: Mardin kasabası su 
ışı 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 202 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat, 

Develi kasabası içme su tesisatı e. B _ Kanunun tayin ettiği vesikalar 
tüd ~e proje~eri tr.ızimi kapalı zarf C _ Kanunun 4 üncü madesi muci
usulı.yle ~ksıltmeye ÇLkarılm~ştır. . bince eksiltmeye girmiye bir manii 

1 - İşın muhammen bedelı 2800 li. bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

projesi tanzimi 
eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 

radır. . • D - Münakasaıya iştirak edecekte. 
2 - 1steklıler bu işe ait şartname, . · 1 · d ahı'b' ·h' ·sas "ksek 

Mardin kasabası içme suyu tesisatı 
etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - İşin muhammen bedeli 6000 li. 
radır. 

. . . rın su ış erın e s ı ı ıu , yu 
proJC ve saır evrakı .bılabe~el Ankara. mühendis veya mühendis olmaları 
da Dahiliye Ve.~~letı Be1edıyeler ~mar şart olduğundan isteklilerin bu husu
heyeti fen şeflıgı~~en veya Develı be- su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lediyesinden alabılırler. . . lariyle beraber vermeleri lazımdır. 2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Mardin 
belediyesinden alabilirler. 

3 _Eksiltme 27 mart 1939 tarıhıne 5 _ T krf kt ları ihale günü 
. .. •. t b" d e ı me up 

rastlıyan pazartesı gunu saa on ır e saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Develi belediyesinde topla:ıacak ek • 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 210 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
Iariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli \eahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo;ıa gel. 
mis bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyel~r lm~r !f eye~ 
fen şefliğine ve Develı beldıyesıne mu 
racaat etmeleri. (748) 10770 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mek

tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Kırşehir belediyesine 
miiracaat etmeleri. (750) 10772 

Bayburt kasabası su 
projesi tanzimi 

eksiltmesi 

ışı 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat on birde 
Mardin belediyesinde toplanacak ek. 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim et,Jniş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 450 liralık 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci~ 

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
Dahiliye Vekaletinden: bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

Bayburt kasabası içme suyu tesisa- D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
tı etüd ve projeleri tanzimi işi kapa- rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
1ı zarf usuliırle eksiltmeye çıkarılmış. mühendis veya mühendis olmaları 
tır. şart olduğundan isteklilerin bu husu-

l - İşin muhammen bedeli 2500 li. su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
radır. lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

2 .- lıte.kliler bu işe ait şartname, 5 - Teklif mektupları ihale günü 
pro1e ve saır evrakı bilabedel Ankara. saat ona kadar makbuz mukabilinde 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar komisyon reisliği-ne YCritecektir. 
heye~ fe~ şefliğinden veya Bajburt Posta ile gönderilecek tekHf mek-
beledıye~nn.den alabilirler. tuplarmm iadeli teahhütlil olcnast ve 

3 - Eksıltmc 27 mart 1939 tarihi - ni'hayet bu saate kadar kouıiıl,.O'llıa gel. 
ne rastlıyan pazartesi gÜınü aaa.t on mJiıl l:ıal m9W8t JUnndtr. 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 225 liralık 
muvakat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksil~eye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat. ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Tosya belediyesine 
müracaat etmeleri. (755) 10777 

Siirt i(me suyu lesisah 
İJİ eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 

Siirttc takriben 4 kilometre mesafe. 
den terfi ile su isalesi pompaj, filtre 
tesisatı, su deposu, şehir şebekesi ve 
sair müteferri işlerb yapılması kapa. 
h zarf usuliyle ebiltmeye konulmuş. 
tur. 

1 - İşin muhammen bedeli 120000 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 600 kuruş muka. 
bilinde Ankarada Dahiliye Vekaleti 
belediyeler imar beyti fen şefliğinden 
veya Siirt belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 nisan 1939 tarihL 
ne raatlıyan pc~ günü saat 11 de 
Siirt belediyeııinde toplanacak eksilt.. 
me komisyonunda yapılactktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is.. 
teklilerin aşğrda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ooa lmdıar kıamiııı.. 

Sac dosya dolabı ahlllClk 
Maliye Veka.Ietinden : 

1 - 2020/1000/510 milimetre eba. 
dında ve muhammen bedeli karasaç 
(Tomas) olduğuna göre beher.i 651ira 
ve Simens Martin Double decape oldu 
ğuna göre de beheri 75 lira olan 120 
adet saç dosya dolabı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27. 3. 939 pazartesi 
günü saat on beşte Maliye vekaleti le
vazım müdürlüğünde toplanan eksilt. 
me komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - Şartnamesi !t vazım müdürlü· 
ğünden ve İstanbul'da Dolmabahçe' 1e 
Maliye evrakı matbua ambarı memur. 
luğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve karasaç (Tomas) a talip 
olduğuna göre 585 ve Simens Martin 
Double decape'ye talip olduğuna göre 
de 67 5 liralık teminat makbuzu veya 
banka kefalet mektuplariyle birlikte 
kanunun tarifatı ve şartnamedeki şe· 
raite tamamen uygun ve noksansız o
larak yazacakları teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evel komisyon reisine verme
leri. (801) 1~34 

Jandarma 

Telefon teli ve saire al•ıılk 
Jandarma Genel Komutanliic AD 

kara Satın Alma K.om~ıiı-: 

1 - Vasıflarına uygwı ve ıamamı. 
na sekiz bin dokuz yüz doksan altı Ji. 
ra yirmi altı kuruş krymet takdir edi
len üç mili metre kalınlığında altı 

yüz kilometre galvenizli telefon ve on 
dört kilometre galvenizli bağ teli va
sıfları dairesinde yekdiğerine bağlan
mış Deveboyunlu üç numara porselen 
fincan kapalı zarf usuliyle 27. 3. 939 
pazartesi günü saat onda satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiye:ılerin 676 liralık ilk te
minat banka mektup veya vezne mak
buzunu muhtevi teklif mektuplarını 

belli gün saat dokuza lıılıııiM' komisyo
na vermic; o1"'8lat'I. 

(602) Mi .ss 



15 - 3 - 1939 u~us 

Milli .M.~~laa Bakanl_ığ; ""] 
Kurşuni ve siyah seten 

arınacak 

için 1000 kilo çinko tozu 17. 3. 939 I 
cuma günü saat 11 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Hepsine tahmin edilen fi 
yat 950 iradır. 

Askeri Fabrikalar ·. · l 
ton demir hurdası Kırıkkale i6t.asyo
nunda teslim şartiyle beher tonu 
şartnamesinde izah edildiği veçhile 

1 (22) lira (16) kuruştan satın alına-

M. M. Vekaleti Satır. AJtna Ko. 
misyonundan : 

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

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

3 - İlk teminatı (269) liradır. 
4 - Evsaf ve prtnamesi bedelsiz o

larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temina -
tiyle birlikte ihale saatında M. M . V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(711) . 10716 

3 hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

zııisyonundan : 
1 - Eskişehir'de üç hangar yaptı

rılacaktır. Keşif bedeli (253390) iki 
yiiz elli üç bin üç y üz d<>ksa':l lira 13 
on üç kuruştur. İlk teminatı 15107 1i 
radır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 29. 3. 939 
~rşamba günü saat 11 de vekalet sa. 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif proje ve şartnamesi 12 
Jira 70 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılr kanu
~un iki ve üçüncü maddelerinde yazı. 
lı: vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarrm ihale saatmdan bir 
saat eveline kadar komisyona verme 
teri. (843) 10840 

2 Tayyare hangan 

yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ı:nisyonundan : 
1 - Eskişehir'dc iki adet tayyare 

ba~garı yaptırılacaktır. İlk keşif be
aelı 110896 lira 52 kuruştur. İlk te
t11inat nıiktarı 6795 liradır. 

2 - Şartnamesi ve nümunesi her 
gün M. M. V. satrn alma komisyonun 
da görülebilir. 

3 - Kati teminatı 142 lira 50 ku. 
ruştur. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
kanuni teminat ve vesikalariyle bera
ber M. M. V. satın alma komisyonun· 
da bulunmaları. (915) 10915 

[~~~;~ ~;a~~;,~~~ir~!.Ö;] 
Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Islahiye ve Maraştaki askeri 
birliklerin hayva-:ıat ihtiyacı 378500 
kilo yulaf K. zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 1646 liradır. 

3 - Eksiltmesi i 7-3-939 cuma günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye giref:eklcrin eksilt
me günü 2490 sayılı kanuınun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek. 
lif mektuplarını Adanada Tüm. Sa. 
Al. Komisyonuw vermeleri. (695) 

10698 

Zeytinyağı alınacak 

Ankara•Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 28000 kilo zeytinyağı makam
ca gali görüldüğünden yenide.'l kapa. 
lt zarfla eksilbneye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 14698 lira 
20 kuruş olup ilk teminatı 1102 lira 
36 kuruştur. 

3 - İhalesi 27. 3. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa. 
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılt ka':'lunun 2, 3. ·ü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinden en geç bir saat eve
line kadar teminat ve teklif mektupla 
rını komisyona vermeleri. 

(854) 10849 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 3. 
939 salı günü saat 15 de vekfilet satın 
alm~ komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Proje ve şartnamesi 5 lira 55 Muhtelif erzak ohnacak 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerb. 2490 saydı kanu. 
nun 2 ve 3 üı ü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte ilk tenıinat Ye teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 

(844) 10841 

Bir tayyare hangarı 
yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - A~ğıda cins ve ınikdarlan ya
zılı erzak pazarhkla satın alınacağın -
dan taliplerin· teminatlariyle birlikte 
ıs. 3. 939 çarşamba günü saat 14 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko • 
mi'Syonuna gelmeleri. (917) 

Cinsi Miktarı 

Havuç 

M M 1 · S 1 Ko- Kereviz • • Veka etı atın Ama 
Taze bakla 

450 : 900 
400 : 800 
950 :1850 
230 460 
200 : 700 

mısyonundan : 
1 - İzmir'de bir tayyare hangarı 

yaptırılacaktır. İlk keşif bedeli 
125135 lira 42 kuruş olup ilk teminat 
miktarı 7 507 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksilbnesi 28. 3. 
939 salı günü saat 16 da vekalet satı:ı. 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif proje ve şartnamesi 6 li
ra 26 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikle ilk teminat ve tek. 
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisy.ona verme
leri. (846) 10843 

11 adet benzin f ankı yapftnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Ekmek kadayifi 
Tahin helvası 

10917 

Sut kostik alınacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji h 

leri Umum Müdürlüğünden : 

Umum müdürlüğümüz ihtiyacı için 
satın alınacak olan (2800) kutu sud 
kostiğin açık eksiltmesi görülen lü -
zum üzerine 21.3.939 sah günü saat 
15 e talik edilmiştir. (916) 10916 

Harta 
1 - Muhtelif malıallerde 11 adet 1 

be·:ızin tankı yaptırılacaktır. Keşif be
deli 116.665 lira olup ilk teminat mik-
tarı 7085 liradır. --------------

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 3. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. 

3 - Keşif, resim ve şartnameleri 5 
lira 85 kuruş bedelle alınabilir. 

'4- - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nu·n 2, ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla ilk teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saaat e. 
veline kadar komisyona vermeleri. 

(8b7) 10844 

Sülüsyon allnacak 
M. M. V. Satm Alma Komisyo. 

nundan : 
1 - 500 kilo (Firestone Goodrich) 

marka sülüsyon satın alınacaktır. Pa
zarlığı 17.3.1939 cuma günü saat 14 de 
vekalet satın alma komisyonunda ya -
pılacaktu. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatta 
komisyona gelmeleri. (880) 10880 

Çinko tozu alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - G;u genel komutanlığı ihtiyacı 

Bir bina yaphnlacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Genel Dr. Deposuna ila
veten yaptırılacak bir binanın inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme Cebecide Harta On. 
Drk. binasında Sa. Al. komisyonunda 
7 Nisan 939 cuma günü saat 10,30 da 
yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli on bir bin yedi 
yüz bir lira bir kuruş, Muvakkat te
minatı sekiz yüz yetmiş sekiz liradır. 
Teminat olarak Banka mektubu veya 
Maliye vezne makbuzu kabul olunur. 

4 - Bu işe gireceklerin en aşağı 
on beş bin liralık inşaat yapmış ol -
duklarına dair nafıa vekaletinden a
lınmış vesika ile ehliyetname ve 2490 
sayılı kanunun 2. ci ve 3. cii maddele
riyle aranılan vesaikin komisyona ib
razı lazımdır. 

5 - Teklif mektuplarının kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edilmiş ol
duğu halde yukarda yazılı eksiltme 
saatinden en aşağı bir saat evvel ko
misyona makbuz mukabilinde teslim 
edilimş olması şarttır . . (778) 10781 

caktır. 

Şartnameler bilabedel merkez sa
tın alma komisyonundan verilıir. Ta
liplerin 30. mart. 1939 perşembe gü
nü akşamına kadar teklif edecekle-

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 

• ri demir hurdası kadar % 7.5 nisbe
tinde teminatlariyle birlikte şartna

meyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahati havi fiyat tekliflerini mer
kez satın alma komisyonuna verme-

Askeri Fabrikalar 
dürlüğünden : : 

Umum Mü-

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere 
tesviyeci ve tornacı alrnacaktrr. İs
teklilerden Ankarada bulunanların 
silah fabrikasına, Istanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabrikasına, İzmirdcki
lerin de I zmirdeki silah fabrikası
na, bu yerl er haricinde olanların da 
istida ile umum müdürlüğe müraca-
atlar. (745) 10790 

327 takım i~ elbisesi ahnacak 
Askeri fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Mt:rkez Satan Alma Komisyo
nun•dan : 

Boy Bedeni 
100 takım iş elbisesi 1/ 90 0/ 50 
100 ,, ,, ,, 1/ 80 0/ 48 
100 " ,, ,, 1/ 60 0/ 46 

5 ,, " 1/ 60 0/ 42 
11 ,, ,, ,, 1/ 72 0/ 46 
11 " " ,, 1/ 7 5 0/ 50 
Tahmin edilen bedeli (2125) lira 

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

Talipleri·:ı kati teminat olan (318) 
lira (83) kuruş ve 2490 sayılı kanu -
nun 2. ve 3. madd-elerindeki vesaikle 
mezkfir gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. (840) 10864 

7 karem biryah 

ah nacak 

yatak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
Jüğü Merkez Satın Alma Komisyo. 
nUil'dan : 

Tahmin edilen bedeli (2866) lira o· 
lan yedi kalem bi1yıalı yatak Askeri 
Faıbrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın Alına Komisyonunca 27.3-1939 
pazartesi gilnU saat 14 te açık eksilt -
me ile ihale edilecektir. Şart:ıame pa -
rasız olarak komisyondan veri1ir. 

Taliplerin muvakkat teminat ola:n 
(214) lira (95) kuruş ve 2490 numara. 
lı kanunun 2 ve 3 maddeleri1n.deki ve -
saikle mezkfir gün ve saatte Komisyo 

na müra<:aatlan. (868) 10867 

20 fon Flüspa.f alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satm Alına Komisyo_ 
nun.-dan : 

Tahmin edilen bedeli (800) lira o -
lan 20 ton flüspat Askeri Fabrikalar 

1 Umum Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 28.3-1939 sah günü sa
at 15.30 da açık eksilt~e ile ihale edi
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi':ıat olan 

60 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkfir 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
n. (886) 10877 

149 kalem ateşe 

mukavim muhtelif tuğla 
ve harçlar alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (151.170) li
ra •olan 149 kalem ateşe mukavim 
muhtelif tuğla ve harçlar Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 2. 5. 
1939 salı günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (7) li
ra (56) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8.808) lira (50) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde sa.at 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (841) 10890 

685~710 ton Demir 

hurdası alacağız 
Askeri Fabri.ka1ar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satıq Alma Komisyo. 
nundan : 
3284 sayılı kanun mucibince 685.: 710 

leri. (842) 10891 

5 adet muhtelif fireze 

tezgôhı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo. 
nun•dan: 

Tahmin edilen bedeli (23650) lira 
olan 5 adet muhtelif freze tezgahı As· 
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer· 
kez satın alma komisyonunca 2-5.939 
salı günü saat 15.30 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname paras ız o -
!arak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat temina•t olan 
(1773) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14.30 
a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfü 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (907) 10911 

·~- -. ._·orman Kof.uma.· 
•• , • ~ 4 ' • • • 

Y azhk elbise 
ah nacak 

Orman Koruma Getnel Komutan
lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman korum genel komutan
lık kıtalarx ihtiyacı içb bin takım 

yazlık elbise kapalı zarf usulü ile iha. 
lesi 27 mart 1939 pazartesi günü saat 
11 de Ankarada YenişeJıirde Komu . 
tanlık binasındaki satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

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

3 - Şartnameler her gün parasız o
larak köınisyonda görülebilir. 

4 - 1steklileroi':l şartnamesinde ya -
zılı vesikalarla beraber teklif mektup. 
tarını ihale saatmdan bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu.. 
nur. (866) 10865 

Çamaşır ah nacak 
Orman Koruma Genel Komutan. 

lık Satın Alma. Komisyonundan :. 
1 - Orman koruma genel komu -

tanlık kıtalarr ihtiyacı için 8200 ta • 
kını çamaşır kapalı zarf usulü ile iha
lesi 27 _mart - 939 pazartesi günü sa. 
at 15 de Ankarada Yenişehirde Ko. 
mutanlrk binasmdaki satrn alma ko . 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9020 lira ve 
muvakkat teminatı 677 liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklileri':l şartnamesinde ya -
zxlı vesikalarla beraber teklif mektup. 
larını ihale saatmdan bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (867) 10866 

Ankara Belediyesi 

Abone plôkoları 
yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri için yaptırılmasına 

lüzum görülen bir numaradan 6000 
numaraya kadar ikişer adet su abone 
plakaları on beş gün müddetle açık 

eksilbneye konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli (960) lira

dır. 

3 - Muvakkat teminat (72) 
dır. 

lira. 

4 - Şartname ve nümunesini gör. 
mek istiyenlerin her gün yazı işleri ka 
lemine ve isteklilerin de 21. 3. 939 sa
lı günü saat on buçukta belediye en
cUmenine müracaatları. 

(757) 10746 

İnşaat münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Kavaklıdere ve Srlıat vekaleti 
önündeki otobüs bekleme yerlerinde 
ıyapılacak inşaat on beş gün müdctle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1225.75) 

liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (92) liTa. 

dır. . 
4 - Şartname ve keşfini görmek is. 

tiyenlerin her gün yazı i)ileri kalemi. 
ne ve isteklilerin de 21. 3. 939 sah gü
nü saat on buçukta belediye encüme· 
nine müracaatları. _(7 58) 10747 

-H-

Kllğıt ve karton satlşı 
Sümerbank Sellüloz senayii müessesesinden : 

Müesse~iz 1939 haziranının sonuna kadar teslim edilmek üze
re sipariş kabul etmektedir . 

Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara ait 
fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. Hazirandan sonraki devreye ait 
olarak kabul edilecek siparişler için ayrıca ilan verilecektir. 

Srenz kağıtları (Bakkal kağıdı) 

M2 sıkleti 70 ve 110 Gr. beher tonu T.L. 231 

M2 .. 130 ve 140 Gr. ,, ,, T.L. 221 

M2 .. 170 Gr. .. ,, T .L. 216 

Srenz sergi kağıtları 

M2 sıkleti 110 Gr. 220sm. genişliğinde beher tonu T.L. 206 
M2 ,, 140 Gr. 220 sm. ,, ,, ,. T.L. 201 
M2 ,, 170 Gr. 220 sm. ,, ,, ,, T.L. 197 

Kartonlar 

Gri karton 50-140 numara beher tonu T . L . 226 
Beyaz mukava (Kaba) 45-140 numara beher tonu T. L. 246 
ı. - Mezkur fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Fran

ko vagon İzmit, (Fabrika) teslimi için muteberdir. 
2. - Cif İstanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olunur. 
3. - Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 gra

maj ve 3 ebattan fazla kabul edilmez. 
4. - Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın 

ihzarını müteakip gönderilecek ihbarname üzerine mal bedelinin 
bildirilecek bankaya hemen tediyesi lazımdzr. Malın sevki, bedeli
nin ödenmesine mütevakkıftır. 

5. - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan 
siparişlerde mal bedelinin % 10 nu peşinen ödenir. 

6. - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli öden
mediği takdirde 15 günden sonra geçecek beher gün için T.L. 5 
(beş) Türk Lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet hiç 
bir suretle yeniden 15 günü tecavüz edemez. 

Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay zarfında mal be\}e
li ödenmediği takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan % 
10 irat kaydolunur. 

7. - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, si
pariş mektubu üzerine ve imalat vaziyetimize nazaran gerek sipa
rişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, mtişte
rinin arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz 
tarafından tesbit edilir. 

8. - Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarda yazılı şe
rait tahtında kabul edilir. 

9. - Her türlü müracaatın İzmitte müessese müdüriyetine ya-
pılması rica olunur. 703 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

Gümrük ve in~ B. 
1 - Postahane caddesinde imarm 

850 ada Ye 10 nurna.raJı parselinde be
lediyenin 116 metre murabbaı ada ve 
45 metre murabbaı yol fazlası yer 15 
gün müddetle aç.ıık arttuma suretiyle 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4830 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 362,25 lira -

dır. 
4 - Krokisini görmek istiyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine ve istek • 
lilerin de 31. 3. 939 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra -
caatları. (918) 10918 

Kırklqrelinde açılacak 

artezyen kuyusuna 

ait eksiltme ilônı 
Belediyeler imar Heyeti Fen Şef_ 

liğinden : i 
Kırklarelinde tahtezzemb su araş -

tırmaları için bir artezyen sondaj ku. 
yusu açılması işi 2490 sayılı kanunun 1 

hükümleri dairesinde kapalı zarf usu 
Iiyle eksiltmeye konulmuştur. 

İşin keşif bedeli 13186 liradır. Mu
vakkat teminatı 989 liradır. 

İhale 6. Nisan. 1939 tarihine rastlı-

Parafoner tesisatı yapfır"-ak 
Ankara İnhisarlar Baş Müdürlü .. 

ğünden : 
1 - İdaremizin barut depolarına 

yaptırılacak parat~er tesiı:;atı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2244 lira 23 kuruş 
ve ilk teminat para~a 168 lira 37 kuruş
tur. 

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

4 - Açık eksiltmeye iştirak edecek 
taliplerin nafıa vekaletince tanınmış 

ve elektrik enstelatör ehliyetini haiz 
olması lazrmdır. 

5 - Keşif varak~ını ve şartname}~ 
rini şimdiden görmek ve fazla malfi -
mat almak istiyenlerin idaremiz barut 
şubesine mürac~atları ilan olunur. 

(804) 10818 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
yan perşembe günü saat on birde Kırk Ankara Kadastro Müdürlüğün.. 
lareli belediyesinde toplanacak eksilt- den : 
me komisyonunda yapılacaktır. Keçiören'de çoraklık mevkiinde k~ 

Münakasaya iştirak edeceklerin bu. in ev ve bağ kayıdı bulunmadığı halde 
na muadil sondaj işi yaıptrklarrna dair kadastro mahkemesinden verilen ila • 
Nafia Vekfileti vesikasını teklif zarf. ma göre 1717 ada 51 parsel sayısiyle 
lariyle beraber venneleri lazımdır. 7885 murabba metreden ibaret olarak 

Şartnameler bilabedcl Ankarada Be Kezban, Abdurrahman, Salih, Abdul
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden lalı ve Hacer adlarına mülkiyeti sabit 
ve Kırklareli belediyesinden almabi - olmuştur. 
lir. Bu hususta fazla izahat almak is - Bu yerde aynr hakkı olanlar varsa 
tiyenlerin belediyeler imar heyeti fen belgeleriyle birlikte iki ay içind~ Ne. 
şefliğine ve Kırklareli belediyesine catibey mahallesinde Aydın sokağın -
müracaatları ve kapah teklif zarfları- da 14 numaralı apartımanda buluna.'1 
nın muayyen günde saat ona kadar kadastro komisyonuna müracaatları, 
Kırklareli belediyesine verilmiş veya bu mü<ldet içinde müracaat eden ru -
posta ile bu saate kadar gönderilmiş hur etmediği takdirde tescil olunup 
olması lazımdır. Postada vaki olacak tapu senedi verileceği ilan olunur. 
gecikmeler kabul edilmez. (887) ı (909) 10913 

10909 

Satılık enkaz 
Ankaıra Belediyesinden : 

Muha. Bedel Muvakk. Bedel 
Cinsi Mahallesi Ada Panıel Lira: kuruş Lira: kuruş 

---- ---
Ahşap hane Dua tepe 285 13 -10 00 00 75 .. .. 285 16 -10 00 00 75 .. .. 285 33 50 00 3 75 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure
tiyle satılacaktır. İhalesi 17-3-939 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Talip
lerin İmar Müdürlüğünde müteşekil komisyona müracaatları . . (725) 10733 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 11 • 3 - 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
ALTIN: Safi kilogram 17.171,286 
BANKNOT., •••••••••• •.•• 
UFAKLIK .•••••• , •• , , ı ı ı ı 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası .. , • , •• , • • • • • • ı ı 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dövizler 
Diger dövizler ve borçlu klirig 
bakiyeleri ............... . 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARi SENEDAT.,,,,,,, ı 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

~ - karşılığı Esham ve Tahvilat (lti • 
bari kıymetle) •••••.•••••••• • 

B - Serbest esham ve tahvilat •• • , ı • 

:Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans .• 
Altın ve döviz üzerine ..... " 
Tahvilat üzerine ...... 

Hissedarlar 
Muhtelif 

LİRA 
24.138.722,28 
12.481.760,-
1.040.355,06 

748.721,56 

12.736.038,33 
28.122,52 

11.561.887,68 

158.748.563,-

16.397 .316,-

84.967 .478,03 

41.631.882,81 
7.922.748,94 

2.832.000,-
139.964,07 

7.897.877,?5 

LİRA 

37.660.837,34 

748.721,56 

24.326.048,53 

142.351,247,-

84.967.478,03 

49.554.631,75 

10.869.841,82 
4.500.000,-

12.486.111,52 

PAS 1 F .: 
Sermaye LİRA 
ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalide •• , • •, 1 •• 1111 2.712.234,11 
Hususi • • • • • • • • • • • • .. • • 6.000.000,-

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye... 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat- 16.397.316,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 142.351.247,-
KarşılığJ tamamen altın olarak ilS • 
veten tedavüle vazedilen •••• , • • • 19.000.000,-
Rceskont mukabi1i ilaveten ted. vazd. 39.000.000,-

Türk Lirası Mevduab : . 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler ••• •, 3.784,84 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri .••••••• • • • • • • • 24.679.400,24 

Muhtelif'-

LİRA 

15.000.000,-

8. 712.234,11 

200.351.247 .-

20.938.987 ,85 

24.683 .18 5 ,08 

97 .779.263,51 

HASTALIKlAR·I KÖK.ÜNDEN TEMiZlfR 
~. , .. . ~ .,,.. • ~, ...... ;t, • 

YekWı 367.464.917,55 Yekô.ııı _ 367.464.911,ss 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren:lskonto haddi% 4 altın üzerine avans% 3 

Yağmurdan, Rüzgardan, 
Gripten, Nezleden Pervası Yok 

en fena havalarda bile: 

COK - • 
~ ~NEŞELi 
,~ 

~ltüNKİ 
i • 

~ i 
~ -~ 

l 
~ 

Tek kaşe 6, Altılık kutusu 30 kuruştür. 

Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

lş Bankası karşısında Tl: 2018 747 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
~ Hissedarlar Umumi Heyeti ~ - ------- toplantısına dôvet ---- --- --
~ Koç Ticaret Türk Anonim Şirketinden : ----- -=: Şirketimizin yıllık umumi hissedarlar alelade toplantısı § 
=: 31Mart1939 tarihine müsadif cuma günü saat onda Ulus := 

meydanında kain merkezimizde yapılacağından hissedar· =: 
=: ların bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. E - -= MÜZAKERE RUZNAMESi = - -=: 1 - idare meclisi raporunun okunması = =: 2 - Mürakip raporunun okunması =: 
~ 3 - 1938 senesi kar ve zarar hesabının tasdikiyle idare § 
= meclisinin ibrası = := 4 -- Murakibin ücretinin tayini =: 
=: 5 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince ida- § = re meclisi azalarının bizzat veya bilvasıta şirketle ti- = 
=: cari muameleler yapmalarına müsaade verilmesi hu- § 
E susunun müzakeresi. 857 =: 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Zeytin yağı 

KAR 
Saf, nefis ve leziz zeylin yağ

lanm111 tammıı olan sayın 

müıterilerimizin tenekeler ağ
llndaki mühüre dikkat buyur
malarım hasseten dileriz. 
Büyük satlş yeri : 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

(Ve diğer lüks bakkaliyeler-
den arayınız.) 659 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -
~ Satıhk hayvan ~ - -- -- -§ pancarı § 
- -: Çiftlik mahsulü hayvan : 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma : pancarı müsait fiyatlarla sa- : 
: tıhktır. Taliplerin Orman : 
: Çiftliği Direktörlüğüne mü- : nevralji, kırıklık ve hütün ağrılarınızı derhal keser. 
: racaatlan. 867 : icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7109 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

.,......................................... .ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Ankara Valiliği 

Bina yıktırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

Muhammen 
keşif bedeli M. teminat 

Ada Parsel Lira K. Lira K. 

- -- -- -- -
g Para biriktirenlere ikramiye verilecek § - -- ------ -----Osmanlı Bankasından : - -- -: Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet arzu· : 
: sunda olan OSMANLI BANKASI, AİLE SANDICI (Ta- : 
: sarnıf cüzdanı) hesabına tevdiat yapanlara kur'a keşidesi : 
§ suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri tevzie karar vermiştir. § 
: Keşideler 25 Mart ve 25 Eylül tarihlerinde icra olunacak : 
: ve her keşidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır. : 
: 1 adet T.L. 1000 T.L. : 

~ ................. ,;;-
Dr. M. erit Korkut 331 

16 
2 

1200 90 00 - -= 4 ,, ,, 250 " = s ., ,, 100 .. = = 

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel; 1499 
Adres; Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 695 

Kütahya namı ile maruf 

KİREÇ 

900 67 50 

1 
1 - Tıp fakültesi inşa edilmek ü

zere Sıhhat Vekaletince istimlak o -
lunan nümune hastanesi civannda 
kain yukarda ada parsel ve muham
men keşif bedelleri yazılı binaların 

enkazı müteahhide ait olmak üzere 
hedmi işi açık artırmaya konulmuş

tur. 

2 - İhale 31-3-939 cuma günü saat 
15 te defterdarlıkta toplanacak ko· 
misyonda yapılacaktır. 

25 ,, ,, 50 
50 " ,. 25 

------- " --" 

------ -- -
: Yani ceman: 85 adet T. L. 5000 Türk liralık ikramiye : - -- -: Aile sandığı hesabındaki mevduatı kuranın keşide edil- : 
: diği tarihe tekaddüm eden altı ay zarfında T. L. 50 Türk li- : 
: rasından aşağı düşmemiş olan her mudi bu keşidelere işti· : 
: rik edecektir. 575 E - -.,, .............................. , ................................................ ... 

Satılık tarlalar 
Sanayi caddesinde Yabanabath a-

partmanında Hüseyin Orak Tl: 2078 3 - !haleye iştirak edebilmek için 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı Hü Nafıa müdürlüğünden alınacak ehli· 
seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya yet vesikası ve hizasında yazılı temi
namiyle maruf en temiz ve en fazla nat ~k~uzu .~~~a banka mektubu 
ra·:ıdunan veren KİREÇ toptan ve pe- ~kabılınde sozu geçen günde ko
rakende yalnız bu müesseselerde bu- mısyona gelmeleri. 

Ankara Valiliğıinden : 

Miktarı 

Hektar 
Muhammen kıymeti 

Lira K. Mevkii Cinsi Ar 

Ayman kın Kıraç tarla 72 80 2912 00 
Alemdar bağı Sulu tarla 00 5 60 00 

lunur. Menfaatinizi araıyınız. 697 4 .- Bu işe ait şartnameyi görmek 
------------- ve ızahat almak istiyenlerin defter

darlık milli emlak müdürlüğüne mü-

Akbaba kayası Kıraç ,, 00 5 20 00 
Yukarda evsafı yazılı Nallxhan kazasında idarei hususiyeye ait üç kıt'a 

tarlanın açık artırma suretiyle mülkiyeti satılacaktır. İsteklilerin 21-3-939 
salr günü saat 16 ya kadar Nallıhan hususi muhasebesine müracaat etme-Atletik hututunuzu nwhafat.a 

edil az . 
Şifmınhklı mOcıdıle dl· 
"lı •• bunu" en iyi çırnl 
olen SHORT LIHIA yı glyl· 
nlı. Oılml mıujı"ı" tHI· 
rllı yığlı tabıkıyı giderir. 
Huıuıl elhtlkl bir triko· 
dan yıpılmıf olan SHORT 
LINIA ıdl bir kOlol gibi 
yıkın ... 

Ffyıll 10 fireden itibaren. 
Satış yerf yalnız ı 

.J. ROUSSEL 
--..;ı--.: Parls, 166 Bd. Hıu-nn 

ISTANBUL, 8e7oğlu 
TGnıl mıydın• 12 Nı>. hl: 

"1daıam•tı zlyıret ıdlnlz "'•' 
1g No.lu tarllwmlı) lıtıylnlı. 

ULU S - 20. inci yd. - No: 6326 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin K8mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basmıevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: AH Rıza BASKAN 

racaatları. (914) 10914 
leri ilan olunur. (839) 10833 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI ERKEM 
.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ Yeni Sinemada Sus Sinemasında ! - --- Bu Gün Bu Gece --
~ SATILIK 

Bilaistisna herkesin seveceği ve .zevkle 
BEBEK 

seyredeceği bir eser ----= Baş Rollerde: 
§ JOAN CRAWFORD - SPENCER TRACY 
_ Seanslar: -= 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de -- ~ = Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 
§ AMAN KAYNANAM DUYMASIN 
:: Baş rolde: LUC!EN BARROUX -

-Bu Gün Bu Gece =: 
RAY VENTURA ve Arkadaşlannın zengin =: 

CAZl'nın iştirakiyle vücuda getirilen § 

NEŞ'E YAGMURU 
Baş Rolde: 

MONA GOYA 

Eğlenceli, Musikili zevk ve neş' e filmi 
Seanslar: 

12 de Ucuz Halk Matinesi 
Normal Seanslar: 

14 • 16 · 18 - Gece: 20.30 da 
Telefon: 3589 

------------------------------== +Mı••tıııuıutnıııın•H•t1ıuuııııuıtııııııııııtuııııııın••uııııuıııuııuıııttııııtıtıttıtııııtu•uu•uutuı1tıtıırntıııııııııtııııııııııııtııı1tı := := Yeni Sinemada Yeni Varyete numaralan muvaffakiyetle devam etmektedir. -::: ................................................................................................................................................................. == 
§ HALK Sİ N EMAS 1 yepyeni tesisatla bir iki güne kadar tekrar a(ılacakhr. 
~ııııııııııııııırıııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
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Menfaatini 
bilen 

Radyo tekniğinin Q 
Şaheşeri olan PTA Radyolarını görüp 

dinliyerek karar verir SATI~ YERİ: 
M. ve A. HANEF KARDEŞLER 

Ankara'da Posta caddesi Hal karşısı ~ 3150 
869 


