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Millet 
Cö:derimizin önünde, fU birkaç sene içinde, bir takım camiala

nn bqma bazı hailer geldi. Bu camialara, hep ajnı kliteJİ tatbik 
ederek "millet" t;ledik. Fakat bu "millet" ler, blribirlerinden ne 
kadar farklı bir mizaç ,&tererek, ne kadar farklı m...-lu ... 
çirdiler. Habei milleti, hp4a7ol milleti, Çin milleti ç&..-loftk 
milleti! ' ,---

Ne tuhaf, Habeı milleti, Çekoslovak camiasının varmıt olduiu 
medeniyet aeviyeainin yüzde birine varmaınıı olduiu halde Ru
larile, braı ve mızr,Jdan ile, döiüfmekten çekinmedi ve ıilih 
elinde olarak aldü.. 

Buna mukabil, en mükemmel ailiblara ve orduya ve bcmlan 
~Jeeek bir harp endu.trisine malik olduiu halde, Çekoslovak 
milleti, meydana ıeldiii gibi dağıldı .. v .... m. mukadderat pa· 
zanada, memleketler babp memleketler dolarbn. iki adam, el
lerinde e9rak çantalan ve haritalar, bir Çekoelonk milletinin 
~ olclaiunu iapat ettiler, bir dev.ık yarattilar ve bwran ha
,_. seçtiler. 

Bu iki adamdan bii,Uiü ft mübareli; Maaryk,. yu"1unun "is· 
tildil" in ancak rüyaamı s&-Gt oldup ılbi korlm-.ç bir hakikat 
ile brplqmadan, çıplak bir oduun içinde, ı..1a~ni JUID• 
da. ~a renci ve daha polit~n, Senet, 1Gnijp ltirinde, Ciim· 
hurreubif aaraymı ~ elinde çantaaı bi'-.lft)'Jah " kon· 
feranaçı oldu. 

Ve ba8iin, •JDJ ~ .. -aloYakya'mn Ubk ~ olmadıflm, 
gitti bir ~ dnlet _., üçüncü Reicla'ia ,.._,,ine bildirdi '" 
bir mhtar tialim ede~ --1eketiai teli" ettL 
Kim~.~ ~aı.ma~ •. Çinldi istiklal~ Ull'larclaD 

eo~a ~ahı ılmi veark&lara ıstınat ederek ispat edebilen çek mil-
1-:t!: b_ır ~ K~~a .çıkaracak kan asaletini aöatwemedi. Demek 
kı mıllet dedıgımız fey, sadece bir akıl mdtsulü olamazmıf. 
Akim çrka!dıim~ a~ıl ıilebitiyor. Fakat kanın çıkardıimı, tarih 
ıehadet edıyor kı, kımıe silemez. 

Bir ileri de l.panJol milletine bakalım. 0-n da macerası ne 
'8•ar :c'riptiı'. Ne kolay ikiye bölündü? Ve he güç ne çetin bir 
aaücadeleden sonra, aradığı birliği bulacaktır. 

Çia'e. ıelince onun için bir kıtadır, bir ümmettir, bir halitadır, 
~er~erdı. Ve harbi; kanı, kavgayı ıevmediii MSyleDirdi. Bütün bu 
ıddıalar, ne kadar farazi imiı ! 
• "Millet". Gzerinde durulacak bir hldisedir. "Millet", bim ~ 
ımparatorl9iumuz batmadan, ~ümhuriyetimizi klrrtardık. Bunu 
naad yaptık! Ne ile yaptık? Birfilde. şeı fcımyarall. Daoa için 
ölerelı oe 

Bugün de, dün Ribi, betabaö, ıeRmis 5ajlinwladar oe daoa 
İ~ ölmesini anatmadılı. 

Bur/wpı BELGE 

Seçim mıntakaları P. T. T. deki büyük inkişaf 
• 

Şehirlerarası telef on devreleri inlllllll Mellllaı Al**ı 1'etd Teftlllye Relslliladen: 

9.000 kilometreyi buldu 1 -15/ Mart/ 939 Çarşamba günü Belediye Meclisi iıalonunda 
müntehibisani seçimine bqlanacak ve 18/ Mart/ 939 Cumar
tesi günü akpmı sona erecektir. 2-Seçim her aün aaatdokmıdan 

00 
__ u __ kadar devam _..ı ___ ,__ Posta Telaraf ve Telefon idaremizin, cümhuriyetin kuruluşun-

·- ~ ~~ danberi deYam eden feyizli çalıımalan neticesinde bütün hatla-
tir. rm yeni ihtiyaçlara ıöre ıalihı tam•mlanmqtır. 

3 - Bu seçim için hemşeriler bulunduk.lan mmtakalara göre rey -}erini apğıda gösterilen günlerde kullanacaklarc:lır. Posta, Telgraf ve Telefon servis- siaatmın yapılmaa:na muvafakat ede-

A 
terimiz üzerinde tam bir intizam VF bilmit ve fakat bu teaisatm itletme 

- Anafartalar, Doğanbey nuntakalarında oturanlar : sürat temin edilmittir. Saltanat dev- imtiyazını da bir ecnebi 'irkete ver-
15/Mart/939 Çarşamba günü, rinde birkllÇ günde bir posta gireıı miştir. Cümhuriyet devrinde ecnebi 

B - Demirfırka, Dumlupınar, KurtulU§, Keçiören, Etlik ve yerlere bugün her ıüıı ve hatti ıün· tlrketler elimle bulunan diiu itler 
civarında otunmlar : de iki defa sefer yapılmaktadır. Bu 

1 
meyanında İstanbul telefon t~isatı 

arada bir misal verelim: tren· olduğu da satın alınmı' ve villyetlerin bir 
:=-~· dev:irde bile Ankara"dan l9tanbura çoğunda ayrıca dahilf telefon şebe-16/Mart/939 p"'__..be gu""nü, 

C - Y enifehir, Gankaya; Cebeci, Dikmen, istasyon ve civa - haftada iki sefer yapılırdı. Bugün se- keleri tesis edilmiı olmakla beraber 
vannda oturanlar : fer miktarı gUnde üç postadır. birçok ıebirler de telefon hatlariyle 
17 /Mart/939 Cuma günü, Türkiye ölçlieünde olan ıu rakam· yekc:lilerine baflanarak balkın tele-

D y lara bakınıs: fon ihtiyacı da karş·lanmıt ve yapı-
- ubnki mmtakıalarda oturup ela reylerini günlerinde Salta.nat devrinde bütün Türkiye lan telefon tesisatı uzaklık mefhumu-

kullanamıyanlar ; 1 dahilindeki posta ve telgraf merkez nu ortadan kaldırdığı için memleket 
18/Mart/9'39 Cumartesi günü. 1 ve şubeleri 688 adetten ibaret iken iktısadiyatında da mühim bk tesir 

._. __ ıı."4 __ .._,....~~ ..... ------------~-~ bugün 1329 adede baliğ olmuı ve elim vücude getirmiıtir. 

Sıtma mikı-'e · 
Kongresi butin , 

sona eriyor 
Evelki gün toplandığını yazdıiı

'11IS ~tma mücadele kongresi dün öl. 
leden evel •e 10nra olmak Uzere ilci 
toplantı yapımftır. Bu toplantılarda 
sıtma mücadele reialerinin mıntakala
ruıın sıtma vaziyeti hakkında verdik
leri izahat dinlenmiş ve münakaşa e. 
dilmittlr. Umuml iııtibıa, mücadelenin 
birçok mıntakalarda iyi neticeler ver
dill merkulndedir. Yalnız pirinç e
kilen yerlerde· sıtmanın artmakta oL 
duiu lr.;ıydedilıniftir. 

~ı'dı sulır lllfı 

huriyetten evel yalnıs 15 hatıta po9• Şimdiye kltdar çekilen tehirler ara-
talar otomobille nakledilirken bugıln sı telefon devrelerinin tulU 8890 ki-
167 poeta hattında nakliyat otomobil- lometreye ve telefon ı&"utm-lne a
lerle yapılmakta bulumnuıtur. Salta· çık merkezler adedi de 200 e. baliğ ol
nat devri klSylUnUn postadan iatlfrıde· muı olup hilkUmetçe kabul edllmit o
sini hiç nuarı dikkate almatnıt oldu- lan telefon programı mucibince pek 
ğu halde cümıburiyet J>09tacılıiı bu yakm bir Atide bUtUn •iliyetlerln te
nokta üzerinde de ehemlyetle dura- lefon hatlarlyle yekdilerlne bağlan
rak köylüler namma aelen mektupla- maaı hususundaki pye tahakkuk et
rııı sahiplerine salimen ve muntua· mit olacaktır. 
man utaıtırılmumı temineıı posta Tüı-k radyoau 1 
merkezlerinde mecmuu 28871 adede Her medeni YU:taıdlft memleketıl· 
çıkan köy kutuları vUcude getirmit mlı:l feylzlen.dlnneyl fiar edlnmlı o-

Dtln phrimizde bav• umumi,etle ve posta g\iserglhmda bulunan köy- lan ctlmıburiyet rejimi radyonun haiz 
kapab ve fasılalı yaimurlıı pçmifflr. lere ait ~raaellt da dolrudan dolru.. olduiu ehemjyetl göz iSnUne alarak 
Rüs8'r cenu.p latUrametlnden saniye,- ya potta .UrilcWerl VMıtaaiyle köyle- 926 aenelılnde radyoyu da memlekeıt
de en çok 12 metre kadar bula emılt- re g6nderllmekte bulunmuftUt. illa- tc tatbiık lllhMına lroymuı '" bu' lti 
tir. En dGfUık ıaı ııfırm O.tünde bef, mafih adli tebliptın po1ta idarni va- bidayeten (Türk tellb telefon ano
en yllmek aı da 10 4eredlr. Yurtta s·taaiyle yapılması hakkmda olup ya- nim tirketl) adlı mUU bk firkete vcr
Trakya, Kocaeli, ıtıe, cetıap AnadıD- kında tatbik mevkllne girecek olan mit lee de bunun ılrbıt tarafmdan 
lu'su bötgelerlyle Kandenis kıyıla • kanun~ .!-t~katıaa bqlenıdı~ matlup pldlde idare edllemeclili 16-
nnda ve orta Ana.dolu'nun garp taraf- sonr~ koylulerımiz p09tadan daha §Ü· rillünce bu itin de hükümet eliyle 
larında hava kapalı ve yağıflı, difer mullü bir tekilde latifade etmeğe bq- tedviri muvafık göriiılerek radyo neş-
bölgelerde ise ka}>alt geçmiştir. Yatış, lıyacaklardır. riyatınm idal'eai prketten alınarak 
Upk, KUtahya 11e EsklfChlr'de kar Telgra/ iflerlııe gelince: P.T.T. idaresine devredilmit ve aynı ltOnğrede buna 6nlemek için pirinç 

kanununa, bu ziraati yapan köylüle
rin sıhatlerinl koru#acak bazı hOıtdJm.. 
ler il&vt=lt temtnmi edpiftli'. 

---.,..-~------:--.:..-~~--~-....... Qlnadlğtmiu aite no .... 
Yurdun muhtelif yerlerinde .. n ıopıan ....... yapa ..,... 

1eklindedir. 24 aaat içinde yurdun Ak- Saltanat devrinde poeta itleri yu- zamanda biri 120 kilovat anten tala
deniz cihetlerindeki umumi yağışla - karıda yazıldığı tekilde mühmel bir tinde uzun dalgalı ve dilerl 20 kilo
rın kare metreye bıraktıkları su mik • vasiyette bulunduiu pi telgraf iş- vat anten takatinde kısa dalgalı iki 
tarı Edlme'de 22, GeUbolu'da 15, Ulu- leri de aynı halde idi. Müterakki postafı ihtiva etmek Ulıere Ankara'da 
dal'da 23, DuRunıbey•de 21, Edremit'- memleketlerden sarfı nazar komşu Eetim'9ut'ta kuvetll bir radyo wta
te 20, Berganıa'da 16, tzmir'de 14, M,a.. P.T.T. idarelerinde bile telgraflar se- yoniyle Ankara'da tehir dahilinde blr 
navgat'ta l 1, diğer yafıı g6ren pek-- rt makinelerle alınıp verilirken mem- radyoni yaptmlarak kürreyi dolapn 
yerlerde ı . 10 klloğram anmmdadı:r. leketimlade en iptidai telgraf maki- sealer araa:aa türkün gür seainoiıı de Drlll Bankaı 1931 yıl• 
Kül& 6rtUHl bulunan ve orta A. nnl olan Mom kwlandmakta n tel· &inııe•i temin oltına)Uftur. 

T ürkiye Cümhuriyeti Ziraat banka. kar kalınlığı Erzurum'da 1, Ardahan•

Bazı yerlerde ahıap binalar yıkıldı, telgraf sınm 1938 yılı bi~u baarladlmt- da 25, Nazimiye'de 82 santimetredir. 
tar. BJıteço bUCUn.lcrde tıe.Wlr w t11- Uludai'da. kar yUJımckliil Z.40 mctro-

d• ki · ~ 1 d •ıd· dik otuAmak kere tktıut veWetlae cUr. 1re er ve a"aç ar evrl f ve umumi murakabe heyetine verile- Jl.ibllrlM' Tnkya ~-indeı. ti. 

Şeh • • -•- aı~ _.__ lk" -ıı-ı..t L-A-- L-- • cektir. ımWm. dil• bölcelmle uaunlyetle 
nmıze ım • vur-• •~ eft 1 •- ............. TI• Banka 1938 hesap yılmda 1~37 ho- cenup lltllmnıeıtinı4en IMliyede en gok 

l&yetlerimizde ufak bazı sararlar yapmıı, telefOll ft elcikblL hat- aap yılma nuaran, bir milyon liradan 15 metn imla W''*ttk• 
lanm bozmuf, alallan •• telpf direklel'İllİ ~· Bazı fuıa aaft blr 1rlr temtn etmlftlr. ıru- KarlKm .-1me1lnden Malatya'mn 
Jerlerde de zelzefe-olnriıftui. baklka blnkanm yeni bl.lin~na g6.. Melet•UJU 170, Sultan •"1'1 da 1IO 
Prbna tzmir'in Balbkuyu mahalle., re kazancı 1,820.000 liradır. 1937 de- •tlmetre yUbelmJttlr. Konya'da •· 

ainde bir evin dıvarını yıJmııı, evin T •• kk • k 1 ld klr miktan iıe yalnız 770 bin kll- at 14.30 da. Antal 'da 11.22 de ita • 
pencerelerini uçunnqtur. Çetme ka- Ur UJU yenı amp ar sOr liradan lbarettl. Bmılranm safi ha- , ya y saaında da birçok abfap binalar yıkıL sılltuıda görlllen bu ar~ bllbuu ..ı ~e l4.lO da cenuptan fırtma tek -
mq, ~ de•rilmit. telef on, tel- tlÇ&JOI' köylUlerlmiızln 935 aenealnde hususi llnie Men rtısctrıarm lalllfedeki huı 
paf ve elektrik hatları bozulmuştur. blr kanunla 15 Mtıe müddetııe taksit. ıs ... treyt ~1anaftUI'. Bil ~k •ı-
KemllpaJa. ~m Kızılca köyü;ıün Türn Hava bıamunun TilrkkufU lendirllmit ohm borçlarını kolaylrkla ı.r ~ele 12, A~ da ;

4
• Dl • 

miaanai uçmuı, tahta per~ dWarlat ıubeleri mevcut olan Ankara, Adana, 8demelerinden ileri gelmlftlr. Banka· ,.t.Jar'da 16, Acllma da l8 erece • 
telefon ye tc'craf dlreld~ri yıkılm'f- Babua\r, Bursa, Deni.dl, Edirne, Ga- nın bu alacak heubınlan 1937 de bir cllı'. 
tir. zian~. Konya, 1.wıbul ve bmlr ıe- milyon 916 bin lira tahaillt yapmMI• B'a 4öttlk •tlar Slfts'ta ııfrrm al -

Burdur villyetinin *•ni, Buelık lpirlednde la&ıü bavacıbk kampı gibi na mukabil, 1938 beup ydmdakl talı. tiDda 1, Kaetmnocu'da Z, Çonam'da 3, 
ve Yctllcwa ~da ;.aetU baft klmplan açılacaktır. allttı ttç mil~u geçmittlr. Bnnaınam'da &, Kan'ta 12 derecedir. 

fırtına olm11f n fı~ _,._.._ bl- "l'trk geıtçlilkiü Jıavac:ıbla karp Yonl bllinçoya göre, bankanın ıg3s 
rlal fidletli ve 3 ..:ır,e-.,_., •ıt-. gittikçe artan iwıl ye alaka.dan yurd beup yrlındaıld zirat kredi plaanıan· 
rl hafif ve dört saniye devamlı iki müdafaası bakanından da. istifale et. ları yeld\ııu 72 milyon lirayı bulmak· Bir amelenin ayağı kınldı 
zelzele obınıtt\11'• Zelzele ~ .t~ 111enin 6nemini giSs &ıUne alan Maa- tahr. latanbul, 15 (Telefonla) - Ciıban -
mn mutterek teal.nrle Çeltrkçı nahL rif vcklleti liselerin ikinci devrele- Bu millt ban.kamızm elde ettiii me. gir'de Susam eokağmda inpatta ça -
yol ,atı me~~~: ~-yüılmıf, findaı kamp~ tü;bf bydecllW>ile. aud netice, köy kalkmıba dhamUm ıı-.. ı.+ .. olan imeıle Seyit bir divarı 
dı.arlarmda ~ hu- bal " ~e.ıa. ~ leYgiai· muvaffakiyetle tatbik edilmekte olma ır-- ' ' . 
tk. alp·~~ -· ltl«in •Kii ga.teı:mcai ltilıorlyle de moınn•· ı yıkarken eııku altmda ı.ldı. Bır ba-
Aynı gün Japarta't\a 4'50 d• U fl"" yapıı.a.n& tlUi ~tir. niyet uyandırıcı bir ııaahiyetteclk. cağı kmlmlf olaNk kurtarıldı. 

etmiş bulunmakta idi. Cümhuriyetin programlarındaki mükemmeliyet hal· · 
tee98Usünden 10J1ra telgraf itlerimi- kın bu nepr v•ıtuma kartı olan all
zin ıalihına da ehemiyetle allka g&I- kasını artınnıı ve firket zamanında 
terilerek webeke yeni makinelerin ia- 6175 adetteıı ibaret bulunan r.tyo a
timaline ıalih bir vaziyete eokulmut bone adedi sene beeene mUhlm teza
ve P.T.T. merkezlerinin bir çoğu ıi- yilt ga.tererek bugUn 46244 adede ba· 
mena, hülc, teleemmpriılll&r ve telep- liğ 01ma1tur. 
rlnter gibi sert ve tabii maldnelerle Radyomusun yaptıfı ilmi ve bec!it 
teçhiz edilmittir. cumhuriyet dev- n~riyatla memleket kalkımnumda 
rinde mevcut telıraf hatlarına illve pek mühim himmetler lfa etmekte ol
ediılen tellerle yeni-den yapılan hat- du&u.nu da kaydetmek çok yerinde 
ların mecmuu 16907 kilometre tulilb- bir lrac:Urt1ıı-11k olur. 
de bulunmaktadır. VclbMlıl memleketi uyma nlmet-

Cümhurlyet ldareei telll tellfaf kıı lere muhar kllaıl cUmıhuriyet rejimi 
mmda bu ısWıatı yapmakla beraber beı uhada olduiu gibl P.T.T. itle
meaıleketin telsizden de lstifadeslhi rinde de yukarıda iAh edllıdill tekil· 
düşünerek tstanbul'da ve Ankara•4a de bkçok yenilikler .Ucıade ıetiımlt 
alıcı ve verici teı.b letaayonları vti- olap de•leti.n eliler tetekldlllerinde 
cude getirmil ve bu sayede memlelı:e- oldulıa ıibi bu tetcklriil de rejimin 
tlmizin muhtelif memleketlerde dol- hamleleriyle mütenuip blr ıurette 
ruca telslsle ınubaberı edebllmeaini mütemadiyen tektmtlle doina yjirii-
tcmln eıtmlttir. mektoclir. -Tele/on iflerlmiz: 

Telefondan diğer memleketler 19 Yırılma llldlselerl Y8 ilk ledaYI 
uncu asırda i•tifadeye b&§ladıkları 
halde memlekete her yenijiii IOk
makta tevehhüm eden saltanat devri 
balkı bu vasıtadan dıa mahrum bıra
karak ancak metnJtiyetln illnından 
tonra yalnu t.tanbuı•da telefon te-

vusturya•yı aldı. 

detti, 5.30 da hafif •c .urekU, ~ J& • 

1 ·k· tzele olmuıtur ~ s S' _._ ten ıe eo:ı 1 1 zdae 
7 50 

de u."ı ..... r ..,. 1111111tllJlllllll11"111il)Jllllll ıılılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll11111ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
birde iee 6.10 ve · • ...,.. 
niye deWllD eden ve ,imalclen gelen s· t ~ .. r.ı . ... 

Kazaen veya kuten Wıkuboluı ya -
ralama hldiklerinde, yadlılarm en 
yakın bir euane vcya hutaneye nakl~ 
dilerek hayatmı ltuıtaımak iglıl ılcap 
eden tedavinin vaktinde yapıkmsı li
•mı pllrken, bası emniyet memurları 
tarafmdaıı adli tabklbtı )'11PllCS olan 
cUımh•lyet ~leri veya 
M&lb h&kimlerl b&cliM yerini gellnciye 
bdK mecrublafm oldutu ,eNe bıra -
kıldılı anlqıkmttn'· Emniyet itleri 
genel direktesrliliil hem yaraluım ha -
yatını kurtarmak, hem. euçlu Y&tallda -
ım cuuınm çoğalmnma' ..t>ebiyet 
,,..rnıemek lçin yaralının adil memunm 
pı.n-tnl beldemekaisin derhal teda
visine giritilmealnl, bldiM mMıatline 
ıeleu herhanıi bir doktorun da ilk 
nrildahalesine mani oluamanwsuu teı-

orta drecede Ud zelzele kaydedilmit- ıyase ulG!mOdutu..·I 
tir. Sıvaa viliyetinin Yıldızeli kazasın Öğretmen •a.fl fle: 
cı.c da 21.30 da hafif bir zelsele 01 "' 

mattur. t u~ 
Zeke1e ve fırtına en çok zmir v d 

Jeti:ncle tahribat yapmı,tır. 

a;h..,....,.-,alaUar' da fr,rtına 
.. KaralUIU'. 15 L&. - Dün il~. 

mizde gtlııdU:ll ... t a:ı buçuka ve~ 
pma yakın tidletli ve yapurhr n&. 
gir ftrtınası olmufttU. Hasar yoktur 

Ersinmn'da lodaa fırhAID• 
Erzinaan, 15 a.a. - Gece lodosla 

bqhyaa yaPbaf sabahleyin ainmlttir 
Şehirdeki karlar klmi1en ve dağlarda· 
ki lmman erbniftir. Lodos fırtınası 
devam etmektedir. 

nm mrıvalla'k/'yetlerlnden bahseden 
Ye yarmı tertip argo tfblrlm kul· 
lanmaktan da boılanan bir dostu -
muz: 

- Abmmya'11111 lfi ..,.ya1ı1 de
di .... ılOIU'a llb• fl'ttl: 

- J,ıer tnwyafı oldaJrtaıı MIU'll 
1*mlehtte tereyafı jaluımMllU§ 

-~' • 
Mani 

14 mart 1931 da in Çekollovakya
yı yok ettl. 

Bu itibar ile orta Avrupa işleri 
bah•e mnz&ı oluaca bi:Um atalar .a
zlinü. acaba. 

"Mart kapıdan baktırır, sllU slJa
ga tılrtırırn demek dofru olar mu? 

T. l. 

• 
Kaba kliğıı, lceıe J«iirdıt 

letaabul'da kaba kalıt kulla
nan beaplan cnaı.ndınmtlar 
Oldmn ola917a ta kaba k&ilt fe
na bir ..,.ur. 

Bu M'&da klfıt herlnd• kaba
bk ppmanm da çirkin .. kötü 
olduimm ...... .,...,... 

killtma bildimıiftir. 

Gaıeted Tllllrln ölilmilne 
sebep vıreı ıotör malilm 

oldu 

lstanbul stadyom 

sahasının -
Çelı - lllovalq1'12111 yok olduğunu 

;;penen mektttp çocrıltluı - çocuk
luk bu yal • sevinçle baylurdılar: 

Muaaddak tmar pllluna göre Dol· _ Artık coftalya jmtilJMımda 

Bl•d• bir atalar dd Yudır: 
·•an apıdu bdtnır; ..... .ti
ni yalmrnl,. ,,..._ 

D&t bet .. ..u •. ,,.,,.,, bdtı· 
,..,, manna ae1&r 19t1fı111 ayde
dellm: 

Kaha klfıtlar sin bir talmn 
k ... kliatlarmm ela ceısayı ica
bettirecek halde olcluldannı bili· 
ri:ır. 

Elld bir saa•teci. bir zamanlar 
s.atel•d• it hulem.a•q, haya
tmı kete kiflclı yapıp Mtıarak ka
zamn11tı. Onun ..ıattılma göre 
kese katıtlann aiırlıiwu .mr
mak için bir takım twtihat ( ! ) ri-

htanıbul, 15 (Telef onla) - Ağır ce
za mahkemesi Tan ıuetnl yuı itleri 
müdtırü Tahir'iaı 01Umiyle neticelenen 
otomobil faclumın muhakeme.ini b!
tirdi. Şoför Kemal"ln suçu sabit gö • 
rt11d41. Kendisi lki 1tne hapse ve 200 
lira da para cezuına mahkam oldu. 
.1•nıı11111111111111111uı1111111111~ 

• • 
: Cimhmi;ret Halk Partiainin : 

ma~ yapılkak latanbal •~ Çekoaloni1~Y• .,,...ıad 
mu için ayrtlan yerde bulunan ~ • 
timlWae- katar verilen baY&ıazı fir· H H L- ? 
kedaıe ait uh m iatiınl&k elilm~ aşa mı~ tınn mı· 
Dabili7c vekiletince kabul edilmiftk. Bizdt: ialllibaları ya aslında ol-

T 
w , 

ereyaflı. 

• 
Soa. badişe tlolayis'lyte 'Al1111ayE-

il,..,, 1111 te Al-.. .-dNııf 
uhrlli asulana yeniden ihdas etti 

1 .llW1 1136 da Lolıarao'ya iptal 
edip Rea'I İflal etti. 

14 mart 1131 de U§lua yıpıp_ A· il:ade '8tia-* m6ın'aı.ıllt. 

• • 
i tarilai bGyiiık milli •f•lerl• i 
: clehad•. : • • • • 
~ .... ~ .............................. ,. 



18. 3. 1939 ULUS -3-

r. .............................................. , 
f DIŞ POLİTiKA DON YA HABERLERi 

( DUNKU ) 

• ...... _ ......................................... 
Çekoslovakya'nın sonu 

t ""-vusturya • Macariıtan impara
or-luğunun enkazı Üzerinde kurulan rk -Slovakya devleti §U unsurlar
an terekküp ediyordu: cekler, alo. 

;•lclar, rütenler, polonyalılar, .mac:ar. 7 ve almanlar. Fakat memleket bu 
• h unsurdan terekküp etınekle be
t~ber, harptan aonra kurulan çek • 
g Ovak devlet mekanizma:n çek un -
~lll'unun hakimiyetine dayanmakta 
ıd' 

Bugün Kızdorduınun 
kuveti ne kadardır? 

Hatay'da C. H. P. 
kongrelerinin 
çalışmaları 

ISTANBUL gazeteleri 

Mareşal Voroşilof'un bir nutku Antakya, ıs a.a. - Anadolu ajansr
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Abideler hakkındaki 
münakaşa 

TAN 

ı. Bu sebeple alınanlar, macarlar 
\'ıe Polonyalılar arasmda ayrılmak Var · ı f d.. d · ı" h 1 · ı h . . Ceı-eyanJarı belirdi. Bu üç wıaurdan Ojl o unya a Si Q anmıya verı en e emıyetı 
her biri, Çek_ Slovakya'dan aynla • 
reJc komşu alman, macar ve Polonya 
devletlerine iltihak etmek istiyonlu. 

ve Kızılordunun vaziyetini anlattı 
sı Moskova, 15 a.a. - Tas Ajansı bildiriyor: Mareşal Voro•ilov, 

l 
~vaklar ve rütenler iae, muhtariyet- S 'S' 

e ıktifa ediyorlardı. Münih anla§. ovyetler Birliği komünist partisinin on sekizinci kongresinde be-

Hatay'm her tarafında Cümhuriyet 
Halk Partisi ocak ve mahalle kongle -
leri akdine başlanılmıştır. Antakya' -
nın Şeyhköyü ve şehir içindeki Orha
niye semt ocakları, kongrelerini yap
mışlardır. Bu münasebetle Şeyhköyün
de yapılan törende sporcular ve köylü.. 
]er milli marşlar söylemiştir Kongre 

. Sabiha Zekeriya Sertel, gazetelerde a
bıdelere dair olarak çıkan yazıları mev
~~ubahis ettigi başmakaleıoinde, abideler 
ıçın Pll:ra sarfından çekininmemesi yo • 
l~n<ia~ı mutaleaya iştirak etmedi&ini, şe
hırlerın bu hususta biribirleriyle reka -
bete gi.r~rek lüzumundan fazla para sar· 
fetmeıının memleket namrna zarar oldu
ğunu söylemektedir. 

Adalet niçin gecikiyor? 
llla.aından sonra Çek. Slovakya' dan yanatta bulunarak demiştir ki: 
aI.na.nlar, macarlar ve polonyalılar Muzaffer sosyalizm memleketi, 
anıldılar. Çekler, slovaklar ve rü - bütün dünya memleketlerinin en sulh 
tenlere de muhtariyet vererek, bir severidir. Fakat muhasım emperya
federal devlet kurdular. Fakat bu list memleketlerle muhat olduğun -
likidasyon• ile çek _ slovak meşelesi dan ve ~amanı geçmiş kapitalizmin 
halledilmiı olmadı. Bu defa slovak- kabusu bulunduğundan, her memle -
l•r ve rütenler, muhtariyetin genit - ketten daha ziyade askeri tecavüzün 
letilmeaini talep etmiye ba§ladılar. mütemadi tehdidi altındadır. Sovyet
Ve federasyonu tetkil eden üç unsuT ler Birliği milletlerinin iyi semerele
•raaındaki ihtilaf gittikçe büyüdü. rini on beş senedenberi bildikleri 

diyebileceğim değişiklikler vukua 
gelmiştir . ., 
Mareşal Voroşilov bundan sonra 

bu esasl•ı anlatmış ordunun bir kad
ro ordusu haline geldiğini söyledik
ten sonra demiştir ki: 

azaları anavatana olan sarsılmaz bağ -
!ılıklarını izhar ve Atatürk'ün ölmez 
hatırasını anarak büyük Milli Şef 
İnönü'ne sevgi ve saygılarını hep bir 

Sabiha Zekeriya Sertel, "Goriıeler" sü
tununda, babası tarafından sokaı;a atıhp 
üc giiıı uç gece sokakta yatan 10 yaııında 
Ali isminde bir çocugun macerasını anla
tarak, çocugu ıokaga atan bu baba hak
kında neden takibat yapılmadıgını sor • 
makta ve "tesadufiın yardımı ile kurtulan 
bu c;ocugun babasını neden aiialetin kar
ıııı;ında cörmiıyoruz ?" demektedir. 

Bu arada ılovaklarm Berlin'e doğ. sulh, partimizin, hükümetimizin ve 
l'\l temayül ettikleri görülmekte idi. bütün milletin muazzam çalışmasının 
Slovak hüküm.etini Nazi usullerine neticesidir. Memleketimiz için sul -
"Ydunruya çalıştılar. Yahudi aleyh- hu, bizler, bizzat kendi ellerimizle 
t•rlığı gittikçe tiddetlendi. lktısadi yaratıyoruz. Stalin'in beş yıllık iki 
tnünaaebetlerini tanzim etmek için planının mükemmel surette tatbik e
Berlin'e heyetler yolladılar. Bu jfti - dilmesi ve memlekette sosyalist kül
tira.kçı cereyana mani olmak için türün görülmemiş bir tarzda yayılma-
9ekler alovaklar üzerine tazyik yap. sı Uzerine sosyalist ekonomimizdeki 
rnıya başladılar. Ve nihayet geçen muazzam kalkınması esasına dayana
haftanın aonuna doiru çek cümhur - raktır ki, Stalinimizin doğrudan doğ
reiai Hacha, iftirakçı ılovak başveki.. ruya idaresi altında, merkezi komite 
li Tiso'yu azletti ve Slovakya'daki ve hükümeti. kızıl ordu ve kızıl do -
i&tiklal hareketini bastırmak ıçm nanmadan mürekkep silahlı kuvetle
le-dbirler alındı. Fakat Almanya'nm rimizi, durmadan takviye etmiş ve 
alovaklar lehine müdahalesi, çek • tekamül ettirmi~tir. Bu korku verici 
alovak federal devletinin tarihe ka - kuvetler, vatanımızın hudutlarını bek 
rıfmaaı gibi bir netice ver:mİ§tİr. Bu, lemekte ve düşman tecavüzüne karşı 
eylUlden beri Almanya'nm çek_ ılo. vatanımızı garanti altına almaktadır. 
Vale işlerine ikinci müdahalesi olu .. Mareşal Voroşilov, kapitalist mem
Yor. Birinci defa kendi ırkdaşları na- leketlerin silahlanmasının bariz va -
tnına yapılmıştı. Ve bunun neticesin. sıfJarrnı, harp bütçelerini ve harbe 
de Südet almanları ve bu arada po - hazırlıklarını anlattıktan sonra si1ah
lonyahlar ve macarlar ayrıldılar. ları~ b~yü~ inkişafını kaydetmiş ve 
Şimdi de alovaklar lehine müdahale demıştır kı: 
tt:mektedir. Bu dıefa da çek _ slovak "- Sitahlar~nı yalnız dört defa faz-

d l t • b •. b'·tün·· d i lmıttll'· Slo- lalaştıran lngıltere hariç olmak ilze-
ev e ı ua u a ı b ·· .. d · -

•aklar, çeklerle münasebetlerini büa.. re, utun ıger memleketlerin silah-
)ri•~\\nJi&~~ istiklallerini ilin et - ları, bet a.ltı ve hatta yedi ve dokuz 

1, • ~-···-- --:ıo- - - -1.f ., f .. ~1 "'1"'.PM •• 'Dn1"" " .. ..,. .. F; 1 ::ın 
ta tutunamıyac:aldarmdan Alman- dıya ıse sılanıarını on ·ki defa • 
Ya'nın himayeaine ııirecoklerini bil - f~zla yükaeltınittir. Bu keyfiyet. bU
dirmiılerdir. Slovakya'nnı çeklerdıefl t~n bu ıncmle.ketle~in ~rbe girer 
ayrılmaaiylo Prag'm Rütenya ile g~rmez nasıl hır felaketlı gerginlik i· 
nıünaaebeti keıilmektedir. Rüt.enler çınde bulunacaklarını gösterir. 
de istiklallerini ilan ettiler. Fakat Dünya~ı~ y~niden paylaşılması için 
öteden beri bu memleketi ilhak et. yapılan ıkıncı emperyalist harp, şinr 
rnek istiyen Macaristan bunu bir fır- d~den b~~lamıştır. Yolları önünde hiç 
aat telakki ederek Rütenya'yı i&til&. hır manıaya rast gelmiyen mütecaviz
ya baılamıttır. Alman askerlerinin ler, ilk ve kolay muvaffakiyetlerinin 
de çek hudutlarını geç.tikleri bildi_ sarhoşluğu içinde yüzmekte ve yeni 
rilmektedir. kurbanlar aramaktadır. Bu ikinci em 

Çek _ Slovakya geçen eyliil sonun- peryalist harbin bi1ilıare nasıl inki
ıda Münih kararına boyun eğerken, şaf edeceğini kestirmek güçtür. 
hudutlarmm İngiltere, Franaa, ltalya Bizim için münakaşa götürmez bir 
ve Almanya tarafından garanti edil. t~~ nokta varsa o da, Sta1in'in bugün
nıesiııi tart olarak ileri sürmüt ve bu kil enternasyonal vaziyeti tahlilinden 
tart da dört büyük devlet tarafmd.an çkan aşağıdaki şu noktadır: 
kabul edilmişti. Fakat bu hudutla- Biz, daima ve tamamiyle yenilmez 
rın nihai olarak çizilmesi uzun sür - olarak amele ve köylü kızıl orousu i
dü, ve arada Almanya orta Avrupa. le kızıl donanmasına malik olmalıyız. 
da hakimiyet kurduğundan ln.gilte - Geçen son beş sene zarfında kızıl· 
re ve Fransa garantiyi vermekten o__r..tu ve donanmanın teşkilatında si
çekindiler. Şim·di de Çek _ Slovakya. la~l~masın.d~ . ve hazırlanmasında 
nın uğradığı bu felaket karşıamda mühım değışıklıkler, hatta radikal 

yan çizmektedirler. Binaen.aleyh fn. 
giltere ve FranM orta Avrupa işleri. • • yanın vazıyeti daha sarihtir. Bunlar 
ne karıpnak niyetinde değillerdir. • ikı· ıı ıs.t a .erini ilan etmi,.Jer ve --ke. 
Esasen karıtmak iıteaeler de bugün- 8 Y ........ A 

ZJ ratulava olmak Üzere müııtakı'I 
kü vaziyette müe~sir bir tıedbir ala - b' d 

.ır evlet kurmuılardır. Bu devletin 
bilecekleri şüphelidir. Bu vaziyette 
Çek • Slovakya'nm dağılma.smı bir sıyaaeten ve iktısaden ayakta dur -
emrivaki olarak kabul etmek li.znn- ma.sma imkan yoktur. Çünkü Slo-

vakya, geçen senenin sonunda huğ 
dır. day yetiıtiren mmtakalarmı Maca: 

Acaba bu karışıklık durulduğu za.. riıtan'a verdikten aonra eski Slovak
man orta Avrupa'nın yeni haritası ya değildir F k t Al b • 
ne olacak? Bu dakika-da kati bir devleti hıma· ' a ad km.anyBa. u yenı 
t hm

. d b 1 k .. kün. d v ·ı ye e ece hr. ınaena 
a ın e u unma mum egı • leyh bu d .. h · Al • 

d
. F k · Ç S a fUP esız manya'run 
ır. a at eskı ek - lovakya'yı teş- va&al' ol -'- k b · . 

k·ı d .. kik ı ar .... ya§ama mec urıyetin 
ı e en uç unsur ayrı ayrı tet e • dedir -

dilmek icap eder: 3 • R'. · 
1 - Evela çekler. Çekler eıski Çek • -:- .. uten!~ya gelınce; bunun va.. 

. zıyetı ıuphelıdır. Bu memle:k t • M 
• Slovakya'nın garp mmtakasmı ıt- . . . e ın a.-

1 ed B h M k 
carıstana ılhak edılmesini Polonya da 

ga en o emya ve oravya rta. ı 1 . 

"- Malüm olduğu üzere, hudutla
rımızı, en zayıf kısımlarında müstah
kem mıntakalarla çevirdik. Evelce ya 
pılan tahkimatı kuvetlendirmek ve 
hudutlarımızın müdafaa sistemini e
saslı bir surette tarsin edecek mütem
mim tahkimat vücuda getirmek için 
icabeden tedbirler alınmıştır. Müstah 
kem mıntakalardaki hususi kıtaat mü 
him surette arttı. Ordunun adetçe ve 
tekniık itibariyle ilerletilmiş olması 
ve muhariplerin de talim ve terbiye 
ihtiyaçlarının artması üzerine bir ko
miserler heyeti teşkiline lüzum gö -
rüldü.,, 

Bundan sonra Voroşilov, ku:ıl or
dunun tcalihatında ne gibi değişik
likler olduğunu anlatmış ve demiştir 
ki: 

"- Eğer partinin on yedinci kon
gresi zamanındaki mevcudu vahidi 
kıyasi olarak ele alırsak ordu 2, 3 mis 
li artmıştır. Bu tezayüt her sınıf için 
ehemiyetine göre tahakkuk ettirilmiş 
tir. 

Teritoryal sistemin bulunduğu za
mana nispetle piyade kuvetlerimiz on 
misli fazladır. O zaman bir pi.ya.de 
fırkamızın seferi mevcudu '13 bin i. 
ken bugün 18 bine çıkarılmıştır. As
ker mevcudu bilhassa, gilahların ço -
ğaltılması neticesi olarak topçu ve 
mitralyöz gubeleritııde artmıştır. 

B ir kızıl piyade kolordusunda, tak
n ben t>o.wu asıterı, ropçu~u. tarutıarı 
ve daha diğer silahlan vardır. Fran
sa'da, üç fırkadan mürekkep bir kol
ordu topçusunun bir salvo'su, 6363 ki
logramdır, aynı surette terekküp e -
den bir alman kolordusu topçusunun 
bir salvo'su, 6078 kilogramdır. Kızıl 
orduya mensup bir kolordu topçusu· 
nun bir salvo'su da 7136 kilogramdır. 
B.ir fra~srz kolordusunun topçusu, 
bır dakıkada 51462 kilo.gram obüs a
tabilir. Bir alman kolordusunun top
ç.usu, gene bir dakikada 48769 kilo
gram obüs atabilir. Bir kızıl ıkolordu
sunun topçusu da gene bir dakikada 
66605 kilogram obüs atabilir. 
~ğer. topçunun bir dakikada attığı 

obus mıktarın.a, lağımların, silah bom 
balarının ve kur unların miktarı da 
ilave edilirse, bir dakikada, bir fran
sız kolordusu 60980 kilogramlık. bir 
a~man kolordusu 59509 kilogramlık ve 
bır kızıl ordu da 78932 kilogramlık 
salvo yapmaktadır. 
Mareşal Voroşilov, bundan sonra 

ordunun muhtelif kuvetlerinde-ki te· 
zayüt nispetlerini saymI.Ştır. Bu nis
petler arasında çok mühim bir fazla
lık göze çarpmaktadır. 

ağızdan tekrarlamışlardır. Toplantııda 

ocak idare heyetiyle kongre mümessil 
leri seçilmişlerdir. Orhaniyede de ay
nı merasim yapılmış idare heyeti ve 
kongre mümessilleri seçiJmiştir. Hata
yın her "tarafında ocak kongreleri ha -
raretle devam etmektedir. Yalnız Or -
du kazasında 26 ocak kurulmuştur. 

Çocuk Esirgeme kurumuna 
teberrulrır 

Antakya, 15 a.a. - Anadolu Ajan -
sınrn sususi muhabiri bildiriyor: 

Çocuk Esirgeme Kurumu bir top· 
lantı yapmıştrr. Bu toplantıya Antak
ya'nın bir çok güzide bayanları iştirak 
etmişlerdir. Bayanlar kuruma para te
berru etmişlerdir. Kurum menfaatine 
Orduevinde bir balo verilecektir. 

Halkevi haberleri 
Dün saat 15 de Ankara Halkevinde 

çocuklara karagöz oynatılmıştır. Bu 
oyunları Halkevi, hemen her hafta ço 
cuklara tekrarlamakta ve oyunların 

senaryosunu kendisi hazırlamaktadır. 
Kara.gözün senaryolarında çocukla

nmızı:ı terbiyesi üzerinde müc.ssir o
lacak mevzulara titiz bir şekilde yer 
•eritmektedir. 

Stenoğrafi kur.•u 
Halkevinin açtığı stenoğrafi kurs

larına dün ba lanmıştır. Kursa kaydo-
"·~t:\2.,..1-- ıılıl!!\ ... FTCT ~l\lc@"-• _.._:,:.lııf.,<;ıQ.,, İ..r..-

dir. u yü-ulen üç kunı açmak uru
reti hasıl olmuftur. 

Birinci kursu':l dersleri pazartesi ve 
çarşamba gi.µ11eri saat (18) le (19) a
rasında 

tkinci kunıun dersleri $alı ve per
şembe günleri saat (18) le (19) ara
sında 

Üçüncü kursun dersleri ise salı ve 
perşembe günleri saat (19) la (20) a
ra~ındadır .. 

Kurslara kayıtlı olanlarr:ı bu saat
lerde Halkevind.e bulunmaları 1iznn
dır. 

Hal.kevin'ae konferans 

C.H.: .. nin tertip ettiği konferans I 
lar serısınden olmaka üzere, Tarih, . 
Dil, Coğrafya fakültesi tarih doçenti 

Ş. Akkaya, bugün saat (18) de Halk

evi konferans salonunda "Makyavel'in 
tarih telakkisi, tarihçilikteki mevkii" 

mevzulu bir konferans verecektir. Bu 
konferansa herkes daıvetlidir. 

&sim sergisi kapandı 

CUMHURİYET 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
nedir'! 

Yunu~ Nadi, bu serlevha altındaki baş
malcalesınde, lstanbul'un iııealı ıı;unlerın
de işıal kuvetleri tarafından evinden 
zorla nasıl çıkarıldıgına dair olan !iiahsi 
bir hatırasını anlatarak, Ataturk'tin Bü -
:ıriık, Mıllet .Meclısini ne tekilde kurduı:;u
nu ızah ettıkten sonra, Türkiye Bi.ıyük 
Millet Meclısinin, tiırk milletinin dört 
elle sarılarak daima etrafında annsıkı top
lanacağı en buyi.ık temel devlet muesse
ı~s~ olduğunu, dün bunun böyle olduğu 
gıbı bue-un de boyle olduğu, yarında böy
le olaca~nı ıôylemektcdir. 

Sanayilef!De zaferi 

Nalına mıhına, ıiıtunu muharriri birin
ci beş senelik sanayi programmm tatbikt 
m~vaffakiyetle ikmal edildiğini ve yakında 
y~de;ı I'!zla fabrika ihtiva eden yeni en
dus~r~ planının tatbikatına geçileceği ha
~erını mevzuubahis ederek, ilk beş sene
lık programın inşaat, makine, para ve in
san bakımından, onu başaranlara şeref 
verecek parlak bir muvaffakiyet olduğu
nu ıöylemekte ve 1933 den denberi baş
lıyan sanayileı;me hareketi etrafında taf
•ilit vermektedir. 

İKDAM 
Meselenin ruhu nerede? 

. AMıet A&ıı.?glu, ~ugiinku başına.kale -
sinde ııazetecılerın ıntihapçılan rey ver
m-.e tqvık odeıı yazılarını, bu hl15uııta 
Yipılan toplantrJan, verilen konferaııa • 
lan mevzuubabiı ederek bunların halkı 
alıştırma bakımından faydasız olınadıiı· 
nı, fakat mutlak bır ihtiyaç halıni alma
l~n ancak memlekette kanunen tanınmış 
bı~ ka~ f~r~anın mevcudiyeti, yahut Fran~ 
sa dakı gıbı bu nisbette reylerin verilmiş 
o.~ınası. gibi hallere vabute bulundui;unu 
soylcdıkten sonra, işin ruh ve esasını me
bus namzetlerini tayinde oldugunu, reisi
cümhurumuıun bu mesele ile bizzat meş
aııl olarak derın ve geniş tahkikat yaptık
larını yazmakta ve namzetler listesinin 
İ!"let İnönü devrini açacak ilk ve en mü
hım hatve olduııunu ilave etmektedir - . 

Okuma ihtiyacı ve bağlılık 
"İnk~libm m~lesi" siıtunu muharriri 

Kemalıst, maarıf !iılraıanda ilk mektep 
~uallimlerinin istiyeccklerı şeylerden bı
rı de ,devlet yayım evi neşriyatının ucu.z
latılmas~ meseleıoi olduGunu soyledikten 
son~a, bız.de gazeteden kitaba kadar her 
nevı ne~rıyatın pahalı oldu~u, bunun 
sebep!erı ı:ı.ıey~~1.nd.~ kağıdın pahalılığı i
le ~agıt .ııumrueunun yı.iksekligi bulun _ 
dugunu __ ız~ ve mekteplerden her sene 
çık~~ yuz bınlerce genci kitap ve gazete 
karıı yapmanın luzumunu müdafaa cdi _ 
yor, 

YENİ !ABAH 
Mareşal, tayyare kuvetlerinin artı

şından bahsederken şu mühim teza
yüt nispetin~ de işaret etmiştir: 

Halkevlerinin yıldönümü münasebe
t!yle 19 şubatta Ankara Halkevi ar şu 

besi ressamlarının açtığı dördü:ıcü e
sim ve heykel sengısı kapanmıştrr. 

Sulh konferansı 

1934 senesıı;ıe nazaran, askeri tay
yare kuvetlerındc çalışan askerlerin 
miktarı yüzde 138, tayyare adedi ise 
yüzde 130 fazlalaşmıştır. 
. 1934 senes.~ne ~~aran bugün, hava 
fılomuz motorlerının beygir kuvetin
de, yüzde 213 fazlası ile 7.900.000 bey
gir kuveti tezayüt vardır. 

. 
Japon Bir deniz 

üssünde isyan 

Sergi, Halkevlcrinin sanata verdiği e
hemi.yet ve değeri tebarüz ettirecek 
kadar olgun eserlerile ~anatsever An
.kara halkına yirmi üç gün ~ık bulun

durulmuştur. Bu sergiyi bu müddet 
içbde ziyarete gelmiş olanların sayı
sı (23400) dür. 

Resmi kiiğrtlarda:ki antetler 

~ü.ı.eyin Cahit Yalçın, başmakalesinde 
İngıltere ba§vekılinin Londra'da topla ~ 
~ak tasavvurumla bulundu&undaa bahs.e
dılen ıulh koıiferansı etrafında mut.alca 
yurutuyor. 

Kula, müteahssıs bir hekim 
istiyor 

1 d k
. d. 

1 
V d. w .iki ta ya da Macarııtan da istemi,.lerdi. 

arın a aa ın ır er. e ıger V M · t ·ıh '- y 

mmtaka ile mukayese edilecek olur- e acarıs ana 1 asma her 3 devlet 
.. t k'I d l t kur b'l k k de çalıtmıtlardı. Fakat Almanya ve sa, mus a ı ev e a ı me no - R 

tasından daha «."lverişli vaziye~e. om.~ya, ayrı ayrı sebeplerle buna 
. .. manı oldular, Romanya'nrn aon 

dırler. Mantıkan slovaklar ve ruten- • . za -
1 

. ma.nlarda bu ıtırazmı geri ç kt · v • 

er ayrıldıktan sonra çeklenn Bohem b'l . .J' •1. F k Al e ıgı .. h . . Ç k .. h ı ~ırı ıyor. a at manya'nm va 
ya cwn urıyetı veya e ya cum u. z' t• · • 1• -

• t• 'b' b' . ' it d .. -ak'l ıye ı ıyıce ma um değildir. Alman -
rıye ı gı ı ır ısım a rn a mu .. ~ ı Boh 

Hongkong, 15 a.a. - Çin ajansı bil
diriyor: Japonların Yokasuka deniz 
ü~ünde bir is!an çı~tığı öğrenilmiş.
tır. Burada, bızzat, Japon antifa.şist 
teşkilatına mensup japon bahriyeli
leri tarafından beş japon bahriye tez
g.ihı tahrip edilmiştir. 

Dairelerde. kullanılan resmi kağıt. 
!arın antetlerındeki (Türkiye Cümhu. 
riyeti) ibaresinin bazı daireler tara _ 
frndan bütün, bazı makamlar tarafr:ı _ 
dan da (T. C.) remzile ve muhtelif şe. 
kilde bası.ldığı görülmekte olduğun • 
dan sadelık ve yeknesaklığını temin 
için bu-:ıların, merkez ve mülhakatta 
resmi daire ve müesseselerde normal 
yazrlarla mühürlerde olduğu gibi ha _ 
sit olarak "T. C.'' şeklinde kullanılma. 
sı; İcra Vekilleri Heyetince kabul o -

"Her sabah" sutunu muharriri, Cema -
lettın Saracoglu gazetenın 2 mart tarıhli 
ntishasında Kula'nın bır hekime ıhtıyacr 
oldugu hakkında neşredilen bir okuyucu 
mektubunu mevzuubahs ederek aynı oku
yucudan ikinci bir mektup geldi~ini soy
lemekte ve orada gıt gide artan çocuk ö
liımleri karıjısında ı;ıhıyenin ~ımdıye ka
dar çoktan tedbir alması icap ettigıni 
kaydettikten ıonra ,bizzat tecrubelı bır 
doktor olan ba~ve,.iıımizin nazarı dıkka
tini celbetınektedır. 

VAKİT 
Beklediğimiz zafer 

d 1 t k 1 1
- d ya, enıya ve Moravya'yı ilhak 

ev e urma arı azım ı. • etmeanıe ve Slovakya'yı nüfuzu altı. 
Fakat Cümhu.rreisi Hacha, Hari- im k na a asına arşılıık olmak üzere 

ciye Vekilini yanına alarak Alman - b k u mınta anm Macaristan'a ilhakı • 
ya'ya gitmiş ve çeklerle meskun o. na razı olabileceği gibi, Romanya ve 
lan Bohemya ve Moravya eyaletle - Uk... ' ·d • anya ya gı en yol üzerinde oldu-
rini Almanya'nm himayesine terket- wund • t"kJ·ı· · g an ıs ı a ı uzerinde ısrar da 
miştir. Evelki günü sabahtan beri edebilir. Fakat Rütenya müstakil 
~lma.n orduları bu iki mmtakanm bir devlet olarak yaşamak noktasın.. 
ışgalıne ba§lamıılardır. Buralar için da batta Slovakya'dan d d h • · 
d- •• -1 - , _. ki. . a a a acız 
uşunu muş 1<1are şe ının mahiyeti bir vaziyettedir. Binaenaleyh Al-

ne olursa olsun, Bohemya'nın ve Mo. manya'nm ısrariyle istiklali muhafa 
ravya'nın fili surette büyük Alman- za e-dilebilae de bu ancak bir devlet 
Ya'va ilhak edildiği anlaşılmaktadır. karikatürü olabilir.' 

2 - ikincisi slovaklardır. Slovak- '}(. Ş. ESMER 

r·~---......... -------------................... ~-' 

Sabahattin Ali 
nın 

İ~imizdeki Seylan 
adlı romanı 

Bi.rkaç güne kadar gazete
mızde çıkmağa ba,lıyacak· 
tır. 

lunmuştur. 1 
.J•·································· - ~ E MiUetimizin büyük fedakar- : 
: hklarla elde ettiği inkılap e- : 

E $8.$larmı muhafaza eden, ve 

: inkılap prensiplerin.in hiç bi
: rinden fedakarlık kabul etmi

: yen te§ekkül Cünıhuriyet 
: Halk Partisidir. . " -•.................................• ,.. 

Asım ~··. bug~u başmakalesinde, 
c~~rreı.ı;ının un.ıverı;ite nutkundan, yc
nı ıntıhabattan şerefle ve muvaffakıyet • 
lC: çık~la_cagına emin oldugu yolundaki 
ııozlerını na.lc.le~erek, memlekette yapıla
cak olan ııeçımın cereyan tauı hak.kın _ 
da ~~lUmat ~erdikten sonra, seçim neti
c~sınuı aza~ı .~~ref getirecek dereceye 
ı.,oturulmeı;ı .butun rey sahiplerinin san
Jık ba~ına gıderek rey vermeleri ile ka
ı.>ıl olacağını liÖylemekte meclisin sade
ce teşrii ve icrat kuvetl~i vücuda' getir
m~kle .m~~.ellef olmayıp aynı zamanda 
mı~U bırhgın ve beraberliğin yüksek tim
sah .oldufunu, Halk partisine rey ver· 
menın memlekete ıilih11z bir zafer ka -
zandımıak olacaiıru bu mesut saferi em
niyetle bekliyebileccğiıni~ ilive etmek
tediı'. 

a.a. Matbuat Servisi 

Reylerin sayısı ve 
reylerin ağırlığı 

Sadri Ertem "İşaretler" süutnunda 
Turkiye cunıhuriyetın in altı prensipini~ 
hudutlarını tayin ettiği ileri bir demok -
rası oldugunu sôyliyerek Avrupa demok
rasileri ile aramızda.ki farkı tebariız et
tirdikten sonra, bizde mesuliyetin millet 
tarafından kabul edilmiş olup, demokra
sımiLin gonul bırliklerinin ifadesi oldu
gunu izah ve Turkiye halkının reylerinin 
sayısı kadar bu reylerin kaliteli muhte
vaları ve agırlığı da ehemiyetli olduğunu 
ilave ediyor. 

Heykel 

"Gunlerin peşinden" sütunu muharriri 
Hasan Kumçayı, ıı;ençlerimiz arasında 
gi tgıde geniıleyen yanlı~ bir fikir cere
yanı hissedildigini, bunun da, önce mem
leketi imar edip sonra heykel dikmek ve 
bilhassa gi.izcl sanatlara yabancı eller ka
rıştırmamak fikri oldugunu söyledikten 
ı;onra bu noktai nazarı tenkit etmekte ve 
inkılapçı Turkiye'de, yabancı eliyle de 
yapılmış olsa heykelin hususi bir minası 
bulundugunu, bıiyük bir l akikatin ifade 
vasıtası olan heykele butun turk nesiJle
rinin ihtiyacı olduğunu illve etmekte -
dir. 

Sıhiye Vekaletinin timimi 

Hikmet Mıinir "Güniın akisleri" sütu
nunda, şehir, kasaba ve köylerde wnumi 
hıfzısuha meclislerinin kanuni toplan -
trlarmı yapmağı ihmal ettiklerini göreıı 
ııhiye vekaleti tarafından bu meclislerin 
ıık sık toplanmaları hakkında verilen şid· 
detli emri mev:ı:uubahiı ediyor ve buna i
llveten bir tedbir olmak lizere şimdiye 
kadar ihmalden zarar gören mıntaka me
sullerini ceı:alandırmak lüzumunu ileri 
sürerek, "sıhi ihmal, milletin caıu ile OY· 
namak demektir" diyor. 

AKŞAM 

Mebus intihabatı münaaebetile 

l'<lcl:Dletun ~aoax, ~taturk'un fani in
INW omru xaoar xın cıeıııı, neııılierden 
ıu:ı;uıeıe ıntı.JEaı cc.ıerek 51.lrece« oıan bır 
eı;er yaratuı;ıru, .t.bellı :;,eı 'ın oıumunaeıı 

ı;onra mıııeıın muıı:aoacratına halriı:n ye
g.uıe kuvet oıaraıt kalan muesı;esenın 

;d.Uu;t ı.ıccıısı oıuuır;ı.ınu ııoylecııgı bu b.ı.ş
uıa.tcaacı.ıııoe, turıı: nıı ııeunı sars11maz oır
ııı:ını ııaue cucu, mechıın, .lwnet .loonli'
nu ~wnnurreııı ıseçmCliının, meclisin nti
fuz ve ıtıoarım na.ı.x nazarında bir kat 
daha yukısclttıginı yazarak lialk Parti
sının ve Mıllet Mechısınin amme men
faatlerıni gaye cdınmış birer te~ekkiil 
mahıyetını tcbanız ettırdiJcten sonra bu 
partı!1ın ve onun yi.iksek şefinin bu&ün • 
den ıtıbaren memleketi mebus seçımine 
ô.lvet 't:ttıgıni ve ıntihaba 11\ikadar-olma
run her vatandaş için vazife olduğunu 
ılave edıyor. 

Derme çatma ithamlar 

Va-Niı "Dikkatler" autunwıda, muhake
me edııenlere uaı.r, &eillil gu.zel küçuk it
hamlar ne§recıudıgııu yazarak, bu e-ıbi 
ıttıamlann, 5UÇU buyu.lc olan bır ma:ı:nu • 
nu .magdur bue g4sterebıleceıı:ini, buyük 
salilııyctıerın ıuyıstımaıı karşısında bu _ 
lunduııumuzu soylemekte, dermeçatma 
aeuıkoau teıerruatı ıçınde buyiık mesu • 
ııyetıeı ın ru.tıu Kayboıduguna i;ıaret et -
mektedır. 

Mebus olan profesörler 

Haber aldı&ma &Öre, hem univcnitc 
proıeııoru hem mebus olan zevattan 
ya.Lnu !'rofesor Neıet Omer'ın profelior· 
lugu tercıh, dı&edcnnin mebuıoluıı:a nam· 
zet eosterılmelerını rica ettıklerını ya:ı: • 
ı.UKtan sonra, unıversıte rektoru Cemil 
öıltiel'ın de namzet costerılerek yerine 
sabık sıhiye mustepn doktor Hiısamet· 
tın'ın rektcir tayın cdıleceıinden kuvet
ıe bahsolunduı;unu ilave etmektedir. 

SON POSTA ---------
Hakkın ve hakikatin zaferi 

. E. Talu, Sozun kıı;aı;ı ı;ütununda, De
nızbanx taııkıkatının halkın ve hakıkatın 
:ı:aıerı ıle netıceıenc.lıtöını, .Ueni:ı:bank ve 
~mpeks declıkoduıannın, iktıd.a.r mevki • 
ınae deıııııklılC oldukça bır evelki ıaht1-
lara hucum etmek cıbı bir secıye ve ah _ 
la.lı: zaatından dogmuş bulunduıı;unu, ın
tıkam, hased ve tama hırsıyle yapılan u
luorta ısnatların lgrenç çamurunu, re
ıınıın m1;1kaddeı; c~pı:ıesıne &ıçratacak hale 
geldığıru kaydettikten sonra, Milli Şe -
ıımızıe, Başvckihmızın bu mesele ~e -
rındekı ~ass~& alikaıarını tebarüz ettir -
mekte,. şımdı, hakka hurmet etmeliİni ve
cıbe bılen cumhuriyet hukumetinin müf
tenlerı kanunun pençesıne tevdi etme:;ı 
bıl~ çok mu.tıtemel oıduıunu soylemck • 
tedır. 

Belediyede sistem 

Burhan Cahit, "Sabahtan sabaha" sü -
tununda, belcdıye muamelatını teftişle 
me~gul mufettı~lcrın oldukça kalabaıık 
heyet haline geldiklerıni kay<'ederck, şe
hır mecliı;inın ve daımi encunıenın mev
cudiyetine ragmen, belediye İ!ilerinde ıJa
ha yuksek bir teftişe ihtiyaç gostereceı< 
yolsuzluklar oldugunu yudıktan sonra, 
belediye teşkilatını mutchassıs unsurlar
la kuvetlendirerek esaslı bir değişiklik 
yapmak luzumundan bahsetmektedir. 

_, •....•............................• - \.. 
: Cümhuriyet Halk Parti1li hal- : 

E km, halk için, ve halk tara- : 

: fın·dan idaresini ııar edinmiş- : 
E tir. : . . 
~ -................................... ;-

1 .............................. ... 
f ( 23 -Nisan -Çocu~·~:~=·;··ı 
İ Bayram yapamıyan yurt ço -
i cuklannı hatırlamak bizlere f 

L.~~:~~.~~~.~~!.:~.~ .. :~::~~.:~~:~. i 
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Slovakya buhranı 

Slovaklar herıeyi göze 
almıı bulunuyorlar 

1 DOYÇE ALGEMA YNE SA YTUNGT AN: 1 
Ç ek devlet reisinin Tiso'· 

nun reisliğindeki slo • 
vak hiıkumctini azletmesi ü • 
zerine, Çckoslovakya'nın son 
devlet §cklindcn sonra ve ba
husus, 6 ilk teşrin 1938 tari -
hinde yapılan Sillcin anla!jma • 
ıını takip eden ve tamamiylc 
ortadan kalkmıyan ihtilaf, tek
rar canlanmış oluyor. Slovak 
milleti, yirmi yıl süren çetin 
bir mücadeleden sonra ,ilk de • 
fa olarak bir devlet şekline gi· 
rcbilmişti. Fakat, asıl ebemi -
yctli noktayı, Silicin anlaşma
sındaki şartları pratik ve poli· 
tik olarak tatbik sahasına sok· 
mak teşkil ediyordu. 

Bu bakımdan, yegane çare, 
Silicin anlaşmasının esas ve 
ruhunu tc!ikil eden hıikumet ve 
icra kuvetinin merkezden ayır
mak meselesini halletmekten İ· 
b3rctti. Halbuki, bu mesele et
rafında daha ilk günlerde CÜ!i· 
lukler ortaya çıktı. Slovakla • 
rın fikrince, Prag hükumeti, 
eski merkezcilik zihniyetinden 
a.sıa vaz geçmemiş ve slovak 
devletinin inkişafına mütema· 
dıycn engel olmaga çalışmış • 
tır. İşte, bundan dolayıdır ki, 
Slovakya başbakanı Tiso'nun 
azledilmesi, Slovakya'da büyuk 
bir asabiyet uyandırmıştır. 
Çiınkıi, Silicin beyannamesin • 
de, Tiso, tekmil partilerin iti
madını haiz bir liahsiyet ola· 
rak tebad.ız ettirilmili ve o da, 
tekmil partilerin muvafakati İ· 
le ilk slovak kabinesini kur • 
muştur. 

Fakat, bilindiği gibi, ıcçcn 
yılın çek buhranında biıyük bir 
rol oynamış olan Pittsburg 
muahedesiyle sarih bir hak ka
zanmış olmalarına ratmcn, 
&lovakların kendi milliyetlerini 
serbestçe inki&af ettirebilmek 
ümıtleri suya düşmiı§tiır. Giiç· 
lükler, evcla mali mavaı:ene 
etrafında yapılan münakaııalar
da b3şlam13tır. Bu mali muva • 
zene meselesi Slovakya için 
buyük bir chemiycti haizdir; 
zira, slovak devleti, çeklerin 
merkezcilik zihniyeti karliısın
da, kendi ekonomik kudret ve 
kuvetini, devlet mefhumunun 
istilzam ettiği bir şekilde inki· 
eaf ettirmek imkanını bulama
mıştır. 

F akat, asıl bahsin mevzuu, 
mali mesele dciil, keli

menin tam mini.siyle bir dev • 
Jet meselesi idi. "SlovenslU 
Pravda" gazetesi bu noktayı ıu 
aurctle tebarüz ettirmektedir: 
"Bahsin mev:.ı:uunu teşkil eden 
mesele, mali işler de&il, poli
tik işlerle birlikte bilhassa a&· 

kcri mcacledir. Slovakya, ılo • 
vak milletinin mevcudiyetini 
emniyet altına almak mecburi· 
Yetindcdir; bundan dolayıdır 
ki, alovak bükümeti, ileri ıilr • 
dü&ıi taleplerinden vaz geçe· 
mcz. Slovaklar her ljeyi go.:e 
almı&lardır.'' 

Prag bukümeti, başbakan Ti
ıo'nun yerine, muavini Joscf 
Sivak'ı ıetirmekle pek acele 
etmiljtir. Cümhur rciainin al • 

, mıı olduğu tedbirdeki gayenin. 
çeko • ılovak vahdetinin bo • 
zulması oniıne geçmekten iba
ret oldugunu tebarüz ettiren 
çek hı.ikiımetinin yarı resmi 
dekliruyonu, merkez bükü • 
metinde bulunan slovakyalı ka· 
bine lzası Kari Sidor'un ma -
kamında alıkonulmasındaki ga
yenin de, &ırf bu vahdetin mu· 
hafaza11nı iııtihdaf ettiğini kay
dediyor. Ancak, slovak milleti· 
nin de aynı fikirde olup olma· 
dığını anlamak için, birak bekle 
mek icap edecektir. Profesor 
Tuka ile arkadaşlarının tevki • 
fi, Slovakya'daki kaplıca şehir· 
lerinde örfi idare ilan edilme • 
si, bakan Sidor kumandasında-

ki Hlinka muhafızlarının si • 
!ahtan tecridi, Slovakya'ya po
lis ve jandarma gonderilmcsi 
de gösterıyor ki, Prag, Slo • 
vakya'da mukavemetle karşı • 
laljmayı hesaba katmıştır. 

B u münasebetle şunu da 
• kaydetmek lazımdır ki, 

.l'rag la l'resburg arasında 
mevcut ve bu&un ası&a vurul
mu:ı olan ihtuatıar, l'rag huku
metıyle Karpat Ukranyası a • 
rasında da uzun zamanoanbe • 
ri mevcuttur. C,,:ck cumhurrci -
si bu davaya da mudanale ede· 
rck Karpat Ukranyalı bakan 
Revay'ı azlctmiıtir. Tedbır, 
general Prchala karpat Ukran
yasına gönderilmeı;ıyle alaka • 
lıdır ki ukranyalılar bu hare • 
keti hiÇ de boş görmemişler • 
dir. 

Çekoslovakya'da yaııamakta 
olan alınanların vaı:iyeti bakı • 
mından, çek hukümetlnin kar • 
şılaşmış olduğu zorlukların, 
Almanya için de büyük bir e • 
hemıyeti vardır. 

Ve nihayet şunu da hatırlat. 
mak luımdır ki, Viyana'da ha
zırlanan hakem kararında ha
kem mevki inde bulunan' Al • 
man.y~ ile İtalya, Prag bükü • 
metını, tekmil Çekoslovakya'· 
da &iikiin ve asayiıin muhafa • 
zasiyle mükellef tutmuı;tur. 
Ancak, Prag hükümeti, bu da • 
vayı devlet hukukunu tatbik 
yerine, süngü kullanmakla hal
ledemez. Bu siıtemle eski Çe
koslovakya'da hareket edili -
yordu. Fakat, o gUnler çoktan 
ıeçmiıtir. 

Vaıinglon'la 

Riyo dö Janeyro 

arasında örnek 

bir anlaıma 

Amerika birlelik devletleri 
namına B. Cordcll Hull, ve Be
rezilya birleşik devletleri na -
mma B. Aranha, Vaşington'da 
geni:ı bir enternasyonal ıümu
liı olan iktisadi, mali ve nakdi 
bir anlaşma im:ı:alam13lardır. 
Dhl~tıs .ı,. .. \.,-.ı.-. hn ıpıl4s

ma ile, bilhassa Berezilya ya 
ve umumiyetle cenubi Ameri· 
ka'ya karır, 1ngiltere'nin Çin'e 
karşı aldığı duruma benzer bir 
durum almaktadır: her iki ha
reket de, ıı:crck maksatları, ge
rek vasıtaları itibariyle biribi· 
rine muvazidir. 

Londra'nın olduğu gibi Va
şington'un da maksadı, "dina • 
mizm''leri git gide tehlike kes
beden devletlerin nüfuıiyle 
mücadele ederek ticari piyasa
ları ve siyasi dostlukları muha
faza etmektir. 

Uzak şarkta japon genişle • 
mcsi kadar, alman genişlemesi 
de cenubi Amerika'da tehlikeli 
bir mahiyet almaktaydı; üçun
cü Rayh'a oraya olan ihracatı
nı % 80 nispetinde arttırmak 
için dört sene ki.fi gelmi~ti. 
Almanya ile yapılan aynı mü • 
badcleler ıerbcst dövizli mil • 
letlerin ticaretinin yerini tut • 
maya doğru gidiyordu. Birle • 
~ik devletler vaziyetlerini mü
dafaa etmek arzusunu teyit et
mi&lerdir, tıbkı lneiltere'nin 
Çin'e müzaharet etmek ıure • 
tiyle mukavemet arzusunu iı • 
har etmiş olması gibi. 
Vaşington'un Ber~z.ily.a ~ze

rinde tesir yapmak ıçın ıntıhap 
etmiş olduğu tedbirler Lon~r~
nın Asya'da tesir yapmak ıçın 

ıııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııırıııırrıııı 

Demokrasilerin kuveti 
lntransigeant gazetesinde Gıllus Fransa ve lngiltere'nin 

çok kuvetli ve askeri bakımdan mükemmelen siliblı oldukla
rım kaydederek dıyor ki: 

A/manya'nın bu hususta hayale kapılmadığı sanıllyor. Fa
kat şu son zamanl~r~ ~adar ltalya için vaziyet aym değildi • 
!ta/yan .mıı.tbuatl bız~ bır yandan tahrik eder ve manasız talep
ler_ ıler~ sürerken rmlletini lnı;iltere'nin bize yardım etmiye
ceı;ıne ıltnaa çallşıyordu. Artık bu iddiada bulunmısma imkan 
kalmamış olduğu söylenebilir. lngiliz imparatorluğunun mu
azzam lıuvetı bilindiği gıbi hiç de ıhma/ edilemiyecek olan 
lransız ~uvetleriyle birleşecektir. Bu suretle bize karşı oy
nanm~k ıstenen oyunun tehlikesi müthiş surette artmaktadır. 
Roma run bunun far/unda olmama:.ı imkansız görünmektedir. 
R.om~ eve/a bizim iç kavgalarımıza güvenmişti, fakat mütte
hı! bır hamle bizi ayağa k11/d11mıştır. Aym zamanda lngilte
re nın sulbcu/uğuna ve siliblıınma hususundaki gecikmesine 
de güvenilmişti. Fakat bir kaç ay içinde her şey değişmiştir. 
lngiltere anlamıştu. Endıistrisi tain randımanla çallşmakta· 
dır. lngiltere biç şıiphesiz kati neticeyi alacak büyük bir gay
ret sarhna baur bulunmak istiyor. Üstelik Fransa'nın kuvet
ten düşmesine müsaade etmemek hususundaki karan tamamen 
mahfuz kalmaktadır. lnı;iltere 1!114 ün hatasına yeniden 
düşmek istemiyor. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
tatbik edeceği tedbirlere mu • 
şabihtlr. liunıar ckserıyet iti • 
bariyle nakdi tcdbrilerdir. 
Londra bir Çın istıkrar fondu 
tesisi için 5 milyon sterlin kre
di açmıyor mu? Vaşington'da 
bir Berezilya kontrol fondu 
tesisi için 50 milyon dolar ik
ru edecektir. Çin Yuan'ı ster· 
tin • blokuna dahil olduğu gibi, 
Berezilya parası olan Mil reis 
da dolar blokuna girecektir. 

Yalnız istikrazın şartları bi· 
ribırindcn ayrıdır: <;in'c kredi 
açan Britanya bankaları oldu • 
tu halde, Bcrezilya'ya kredi a
çacak olan bizzat Amerika ha
zinesidir; cümhurreisi Roosc • 
velt kongreden bu hususta mü
saade istiyecektir. Diğer taraf· 
tan, İngiltere'nin ikrazı ster • 
lingle yapılmakta olmasına 
mukabil Amerika'nın ikrazı al
tınla yapılacaktır; Berezilya 
bunu kendi altın istihsaliyle Ö· 
diyecektir. (Bu istihsal 1938 de 
150 bin onsa yükselmiştir). Ni
hayet Berezilya'nın kontrol 
fondu için yapılan ikraza her 
halde, birleşik devletlerin yar
dımiyle tahakkuk edecek bir 
Bcrezilya Rcserve bankasının 
kurulması da refakat edecek • 
tir. 

Vaşington'la Riyo arasında 
yapılan anla,ına daha baljka ik· 
tisadi ve mali hükümleri de 
ihtiva etmektedir, 

"'• a:>. A"Ii"'l • -.-a. •-r-· -
Bank Bcrezilya'ya, Amerika 
ihracatçıları namına birikmi~ 
olan bloke alacakların kurtarıl
ması için 20 milyon dolarlık 
bir ikrazda bulunacaktır. 

Bcrczilya'ya birleşk devlet • 
!erden endiıstri mamülleri, ma
kineler ve demiryollan malze
mesi almak için 50 milyon do
larlık kredi kolaylıkları goıı.te • 
rileccktir. 

Diler taraftan Berezilya'da, 
1 temmuzdan itibaren dolar 
borcunu odcmek üzere dolar 
borcunun amortismanına yeni
den başlıyacaktır; ve kambiyo 
piyasasını o ıuretle ferahlata • 
caktır ki iki memleket arasın
da normal mübadeleler miim • 
kün olabilsin. 

Kısacası, birleşik devletler 
iktisadi mahreç ve nakdi ko • 
!aylıklar elde etmek ıçın 

(50+20+50=120 milyon do· 
}arlık bir ikraz yekuniyle) 
mili bir fedakarlığa katlanmak· 
tadır. 

Bu suretle tasarlanmış olan 
anlaema her iki taraf için de 
faydalı &örünmektedir: ikraz 
eden memleket &atabilecektir; 
istikraz eden memleket satın 
alabilecektir. 

Ve şimdiden memnuniyetini 
gizlcycmiycn Bcrcı:ilya mat
buatı birleııik devletlerle diger 
!atin Amcrika'sı milletleri ara
sında buna benzer anlaşmalar 
akdini tasarlamaktadır. Bu ya
kınlarda Lima kararı "refaha 
hızmet eden ve sulhu kolaylaş
tıran" iktisadi bir inşa işini 
tavsiye etmiyor muydu? Va. 
ııington ve Riyo do jancyro i
ki Amerika arasındaki rabıta • 
ları yeniden bağlıyarak bu 
prensiplerin pratik bir tatbiki
ne misal vermişlerdir. Kendi 
menfaatlerine hizmet ederken 
bu devletler ciddi davalara hiz
met etmişlerdir: Berezilya pa
rasını esaretten kurtarmışlar, 
mukavelelerin meriyetini te -
min etmi3ler, enternasyonal 
krediler menbaını yeniden aç • 
mışlar ve ticari cereyanların 
tesisini hazırbmışlardır. Dün
ya ancak bu yollardan ıitmek 
suretiyle sıhatle&ebilecektir. 

L' lnformation 

İ ngiltere'nin 

ordu mevc;udu 

cında, Britanya'nın anaıva • 
tan dışına maıhsus ordu 
mevcudu beş piyade ve bir 
de süvari tümeninden iba -
retti. Harptan sonra, Bri -
tanya ordusu bu tertibi yıl
larca muhafaza etti. Terito
riyfil ordusunun ise, on 
dört peyadc ve iki süvari li
vasından ibaret kadrosu ol
duğu gibi kaldı. 

Müteveffa fransız gene -
rali Baraticr'in 28 mayıs 

1938 tarihli "Tan" gazete • 
sinde, İngiltere'nin ilk ön -
ce 1914 ağustosunda çıkar -
mış olduğu kuvettıen daha 

fazla bir kuvet çıkaramıya
cağı, yani beş piyade ve 
bir de süvari tümeni çıka -
rıp Avrupa'ya sevi<edebile
ceği iddiası, her halde hak
sız bir mütalea değildir. 

Tabii, bununla murat edi -
len kuvet, nizami ordudur. 
Hatta, fransız generaline 

KURBAGA DAMG~SI l 
bilinmemesi oldukça garipti. Şehrin 
tanın~.ıı1 simaları içinde gazetelerde 
ken~ısınden en az bahsedilen de oydu. 
Polıs memurunun bu mühim ticaret a
damiyle meşgul olacak vakti yoktu. 
Vazifesi Lola Bassano'yla meteliksiz 
banka memurunun münasebetlerinin 
derecesini tetkik etmekti. İyi biliyor
du ki Dick Gordon'un genç adamla o
lan alakası tamamen hasbi değildi. 

Haklı olarak, Rey'in güzel kardeşinin 
buna sebep olmasından şüphelendi. 

Genç kız, arkada duran Elk'e bir na
zar atfetti; fakat onun asık yüzü ken
disine bazı kötü hatıralar canlandırmış 
olacak ki yüzünü bir gölge kapladı. 
jhonson biraz sıkıntı içinde: 

- Dostum Elk, diye takdim etti. 
Elk: 
- Tanıştığımıza meımnun oldum dL 

yerek selfun.ladı ve Rey'in gayri mem
nun halini görerek gizli bir sevinç 
duydu. Genç kız onu hafifçe;, başıyla 
selamladı, sonra kardeşine döndü ve 
ona alçak sesle bir şeyler söyledi 
Genç adam kaşlarını çattı. Polis me • 
murunun duyacağı kadar bir sesle: 

- Eve geç dönmiyeceğim, dedi. 
Johnson n elini sıktı, Elk'e uzak

tan a a selam verdi ve onlardan ay. 
rıldı. Elk ve Jh.onson genç krzın uzak
laşmasını seyrettiler. Rey Bennet de, 
Maitlands Consolidated'e girmi,ti. 

- Matmazel Bennett'i tanıyor mu • 
sunuz? 

Elk süklınetle: 
- Biraz, diye cevap verdi Ben, iyi 

olsun. kötü olsun herkesi, ~Jirııır tam • 
rım. İnsanlar iyileştikçe benimle 
muarifeleri azalır .. Ne garip bir adam! 

Yazan: Edgar WALLACE 
Jhonson, hayretle: 
- Kim? Diye sordu, babasından mı 

bahsediyorsunuz? Onun, bana karşı 
biraz daha az soğuk davranroC:lsını is -
terdim. 
Elkı kısaca: 

- Bak.buna inanırım, dedi. Şimdilik 
allaha ısmarladık. 

Jhonson Maitlanda'ın merclivenleri
ni çıkarken o da ağır ağır uzaklaştı, 
fakat çok gitmedi, yolu geçerek beri
ye döndü ve Maitlands'ın kapısını gö
zetlemeğe başladı. 

Saat dörtte bir taksi binanın kapısı 
önünde durdu. Bir kaç dakika sonra 
ihtiyar Maitland sağa sola bakma
dan, güçlükle yürüyerek dışarıya çık
tı. Elk onu merakla tetkik etti. Banke
ri ancak şahsen tanıyordu. Bürolarına, 
müstahdeminin çalmış oldukları öte
beri için bir iki kere uğramıştı. İhti • 
yar Maitland yerine muavinini bırak
tığı için Philo ile de bu sayede tanış -
mıştı. Elk ihtjyarın afllğı yukarı yet· 
miş yaşında olacağını tahmin etti. Ne
rede oturduğunu ve yapyış tarzını 

'11erak ediyordu. Acaba bir ailesi var 
mıydı? Banker hakkında hiç bir şey 

Fakat Elk, maliyecinin hususi haya
tı hakkında merakının gittikçe fazla -
taştığını hisset'ti. Bu sahada biraz faz. 
la malU.mat toplamak arzusuna daya· 
oamadı. Taksi hareket ederken o da bir 

diğerini durdurdu: 
- Bu taksiyi takip edin, dedi. 
Şoför sual sormadan itaat etti: za

ten tehirde bu melankolik polis memu
runu tanımıyan yoktu. 

Birinci araba Londra'nın şimalirie 
doğru aüratle ilerledi ve Finsbourg 
Park'ta, dört yol ağzında durdu. Bü -
yük maliyeciler, umumiyetle, şehrin 
bu kısmını ikamet için seçmezl er: çün
kü burası içinde iki veya daha fazla ai
lenin müştereken oturdukları küçük 
evlerden müteşekkil bir işçi mahalle • 
siydi. Bunun için ihtiyarın taksiden 
indiğini gören polis memurunun ağzı 
hayretten açık kaldı. 

Maitland parayı vermedi ve kalaba
lık bir cadde"e !'ı; ratle daldı. Elk onu 

takip ediyordu. Yüz metre ilerde bir 
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bu miktar bile yüksek gC: -
rünmektedir; çünkü, İn -
giltere'nin, Filistin'de, Mı
sır'da veya doğrudan doğ -
ruya anavatanda alıkoyma
sı icap eden kuvetleri de 
hesaba katmak lazımdır. 

Bu itibarla Avrupa kıtası -
na sevkedilecek kuvet iki 
veya üç tümeni geçmiye -
cektir ki, yuvarlak olarak 
bu miktar ancak 80.000 ki -
şiden ibaret kalacaktır. 

İngiliz müdafaa bakanı 
Belişa, Hindistan ve Bur
ma'daki Britanya kuvetle
ri hariç olmak üzere, İngi
liz ordu mevcudunun 531. 
bin kişiden ibaret olduğu -
nu söylemişti. Bizim yap. -
tığımız hesaba göre, nizami 
ordu 133.500, yedek 140.300, 
teritoriyal ordu 145.000, 
hava silahı 100.000 (bahriye 
dahil) kişidir. 

Bu tcvize göre, ordunun 
bütün mevcud:.ı, Belişa'nın 
531.000 rakamına mukabil 
518.800 dür. 

İhtimal ki, aradaki fark, 
ilk defa olarak derpiş edi -
len miktarı aşan teritoriyal 
ordusunun mevcudundan i
leri gelmektedir. 

Hor. Belişa, 6 ilk kanun 
1938 de vermiş olduğuma
lfunata göre, Hindistan ve 
Burma'daki askeri kıtalar 
da dahil olduğu halde, ni -
zami ordunun meıvcudu 200 
bin 88 kişiden ibarettir. 

Doyçe Algemayne Saytung 

• 

lngiliz 
gayreti 

"Eier Fransa bir taarruza 
uiraraa, lnıı:iltere derhal onun 
gün evci İngiltere har ıyc na
ı;ırı Hor Bclişa, avam kamara -
sında bu sözleri bir kaç kere 
tekrar etti durdu. YallllZ bun
ları değil; Fransa harbe girer 
girmez daha ilk günlerde Man3 
denizinden Fransa'ya geçecek 
yardım lı:uvetlerinin de sayıaı • 
nı söyledi. Hem de bu seferki 
yardım kuvetleri, 1914 deki kü
çük ordu gibi bile değil. 1914 
de, İngiltere'nin Fransa'ya ıön
dermi1 olduğu küçük orduya, 
alman Kayseri hiç ehcmiyet 
vermcmi§ti. Haksız olduğunu 
sonradan anladı. 

1914 in 6 fırkası yerine bu • 
gün on dokuz fırka yardım ~
decek. Bu, 200.000 ki~ilik b!r 
kuvet demektir. Bu iki yüz bın 
kişi, talim ve terbiyesi mükem
mel ve en modern ve en mcb· 
zul ıilih ve harp mal.:emcsi ile 
milcehhezdir. Fransa'ya yardı
ma gelecek olan kıtaların hep • 
ıi motörlü ve zırhlıdır. Bu ku
vctleri Fransa'ya nakledecek 
olan gemilerin sayısı malüm • 
dur ve tespit edilmiştir, 

Hülasa olarak diyebiliriz ki, 
bugün İngiltere kuvctlcrini 
derhal seferber edecek bir pitin 
hazırlamıştır ve bunu cihana 
ilan etmiştir. ''Eğer bir harbe 
sürüklenirsek, yardımlarımız, 

müdahalemiz öyle yarım yama
lak ve istemiyerek değil, tah
dit edilmi:ı mcsuliyct nazari • 
yelerine ıöre yapılacak, bu 
yardım ve müdahalemiz tam 
bir rol oynıyacaktır." Bu söz
ler, ingiliz hariciye na.zırının
dır. 

Almanya'nın bu mevzuda al
danmıyacağı zannediliyor. Son 
zamanlara kadar İtalya da al • 
danmıyordu. İtalyan matbuatı, 
bir taraftan Fransa'dan mana
sız taleplerde bulunurken, di • 
ğer taraftan da Fransa'nın, İn· 
giltcre'den yardım görmiyece
ğini halka inandırmağa çalışı -
yordu. Her halde, bugıin aynı 
iddiaları devam edemiyecek. 
İngiliz imparatorluğunun azim 
kuvelcri, hiç de ihmal edilmi
yecek olan kendi kuvetlerimi -
ze iltihak edecek. hte, bizim 
aleyhimi.:de oynanmak istenen 
oyun için tehlike, bu kadar bü· 
yüyccektir. Roma'nın bu kadar 
kuvete ehemiyet vermiyeceğini 
zannetmiyoruz. Evela, bizim 
dahili ayrılıiımızı &onra da 
İngiltcre'nin sulhcu bir siya • 
set gütmesini ve silahlanma -
da biraz gecikmesını nazarı 
dikkate aldılar. Fakat bir kaç 
ay içinde her şey degı§tİ, İn -
giltere vaziyeti anlaoı. ı::.ndust
rısi tam bir randımanla çalı~ı
yor. İngiltere, çok ehemıyetli 
bir gayretle hazırlanıyor. liu 
gayreti de katidir, buna şup • 
he etmiyoruz. 

TURKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU ,, 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw, 

31.70 m. !i46S Kes./ 20 Kw, 
T. A. P. 

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

Ankara 

PERŞEMBE: 16.3.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği • Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a .

jans, meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Muzik (karııaık prog

ram ·Pi.). 
18.30 Program. 
18.35 Muzık • Pl. (Melodiler, 

soli&tlcr). 
19.00 Konu$1Ila (Ziraat saati). 
19.15 Ti.ırk mıizigi (fasıl heye

ti) Tahsin Karakuş, Hakkı 
Derman, Refik Fersan, Ha • 
san liur, Hamdi Tokay, Bas
ri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat bor&ası (fi • 
yat) . 

20.15 1'ürk müziği Çalanlar: 
V ccihe, Cevdet Çağla, Eşref 
Kadri, Kemal Niyazi Sey • 
hun. Okuyanlar: Necmi Rı
za, Semahat Özdense&. 1 • 
. . . . . • - Peşrev. 2 • Ali ağa 
• Uşşak ı;arkı • Daim seni 
ben arardım. 3 - Mahmut Cc
latcttin paıa ·Narı firkat. 4 • 
Şevki bay - Tutuldu damı 
zülfiyare. S • Suphi Ziya • 
Gücendi biraz sö.:lerime. 6 • 
Kemal Niyazi Seyhun. Tak· 
sim. 7 • Refik Fersan. Göğ • 
sumdcn kaçıp gittin. 8 • Re-

Sonra da, İngiltere, Fransa'· fık Fersan • Ey benim gonca 
yı kıiçük düşürmemcge kati su- gülüm. 9 • Dede - Sana la. 
rette karar vermiş bulunuyor. yık mı ey gülten. 10 • Şem • 
1914 deki hataya düşmek iste- settin Ziya • Bıktım elinden. 
miyor. Malümdur ki İngiltere· 11 • • • •••.• - Saz semaisi. 
nin 1914 deki tereddütleri mü- 2100 Memleket saat ayarı 
tecaviı:leri ccsarctlcndirmiıti. 12ı.oo Konuşma. 

Hor Belişa'nın nutkunda 21.l!ı Esham, tahvilat, kambi • 
tank, tayyare, asker ve kıtala • yo • nukut borsası (fiyat). 
rın te:ıekküllcrindcn başka bir 21.25 Neşeli plil::lar. 
lieY me•zubaha edilmemiştir. 21.30 Muzik (kuçuk orkestra • 
Bu n~tuk, bu karışık zamanlar- şef: Necip Aııkın). 1 - Noack 
da bır devlet adamının kulla- - köy hikayeleri. 2 • Borche-
nabileceği en hakiki &ulhcu bir 1 ri • Bir gecenin romanı 
nutuktur. I_ 
Harbın izim güçlüklerini 

göstermek, harbı uzaklaştır • 
mak demektir, 

lntrasigeant 

HARP TAKDlRlNDE 

Kendilerine, İngiliz ve ame -
rikan hükümetlerinin yüzde 
yüz bir emniyet garantisi ver• 
meleri, 1919 danberi fransız -
tarın en biiyük arzularını tcş • 
kil etti. Halbuki, bu arzu, yir • 
mi yıl müddetle mütemadiyen 
hayal inkisarına uğradı: Ame • 
rikahlar, bu meselede Vilson'u 
inkar ederek, bitaraflığı ileri 
sürdüler. İngilizler, her ne ka· 
dar bu hususta biraz daha na
zik davrandılarsa da, fransız • 
ların israrı karşısında nihayet 
1925 de Lokarno paktı ile ken
dilerini kurtarabildiler. 

Fakat, bu pakt, alman fran -
su: hududu için bir taraflı bir 
garanti yerine dört taraflı bir 
garanti meydana getirdi. 

Ancak, Lokamo paktı, fran • 
sızların Moskova ve Prag'la 
kurdukları prk ittifakı neti • 
ccsinde mahiyetini değiştirin-
ce, Büyiik Britanya, Fransa'
nın ~ark hududu için doirudan 
doğruya ve bir taraflı bir ga • 
rantiye yanaştı. İşte, tam bu 
sıralarda Paris'le Londra ara • 
smda genel kurmay görüşme • 
leri başladı; bu görüşmeler, 

gitıide bir askeri ittifak ma • 
hiyetini aldı. Fakat, Fransa bu 

netice ile tatmin edilemedi : 
Taarruza uğrayan bir Fransa'· 
ya bütün askeri ve maddi ku • 
vetlcriyle yardıma geleceğini 
resmen ilin edilmesini Bri • 
tanya hükümetinden talep et -
ti. 

rı efkarı umumiyeye bildiril -
mek ıuretiyle, Fransa'nın arzu
su nihayet yerine getirildi. Öy
le umarız lı:i, bu suretle, Fran
sa'nın son kaygusu da artık or
tadan kalkmılitır. 

- Fölkişer Beobahter -

İspanya ve 

yabancılar 

Madrid'de cereyan eden 
hadiseler, Fransa'da bir 
çoklarını hayrete düşürü • 
yor. Fakat bizim kariler bu 
11adiselerde hayrete düşe -

cek bir fevkaladelik bul
mazlar zannediyoruz. Zira 

h.cp yazıp dut'\ıyoruz: eğer 
ispanyollar, "cümhuriyct -
çiler" ve "faşistler" diye 
tasnif ve ayırt ediliyorsa, 
bundan maksat lbcrik ya • 
rım adasında olup biten ha-

(vals). 3 - Leopold • Karls· 
had hatırası. 4 • Racherncgg 
• Viyana suiti. 1 • Küçuk ge· 
çit rumi 2 • Operada baıet 
müziği. 3 • Grabendc gezin· 
ti. 4 • Paratcrde a tlı karınca 
5 - Lehar • Eva operetinden 
• potpuri. 

2.2.30 Müzik (Çiğan ve &aire • 
Pl.). 

23.00 Müzik (cazbant • Pi.). 
23.45 - 24 Son ajans habcrlerı 

ve yarınki program. 

Avruı>Cl 

OPERA VE OPERETLER: 
14 Laypzig - 20 Monte Cc
ncri - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 14 Ştutgart - 15 Ber• 
!in - 16 Frankfurt - 16.lS 
Droytviç - 20.10 Kopcnhag, 
Laypzig - 20.30 Breslav -
20.50 London • Rccyonal -
21.10 Prag-21.lSS trazburg 
- 21.30 Brüksel, Faris • 
Eyfel kulesi - 21.45 Stok • 

holm - 24 Ştutgart. 
SOLO KONSERLERİ : 15 

Stokbolm - 15.25 Hamburg 
- 17.15 Varı;ova - 17.40 
Prag - 18.20 Münib - 18.40 
Kolonya - 18.45 Viyana -
19 Paris - P. T. T. - 19.25 
Brno - 21 Varşova. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş T. 
ı.): 21.10 Hamburg. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 2.2.30 Milano - 23 
Post Parizyen. 

HAFİF MÜZiK: 6.30 Ham -
burg, Laypzig - 8.30 Kö • 
niısbcrg, Mlınih - 10.30 
Hamburg - 12 Alman istas· 
yonları - 14.15 Frankfurt -
15.35 Berlin -15.50 Königıs-

berg - 16 Alman istasyonları 
- 18 Bcrlin, Hamburg, Ştut
gart - 20.10 Konicsberg -
22.15 Stokholm - 22.30 Ko
lonya. 

HALK MUSfKtst: 11.30 Ştut
gart - ıs.ıs Laypzig - 19 
Königsbcrg - 20,45 Bcro
münster - 22.30 Ştutgart. 

DANS MÜZfCf: 19 I.Gypzic 
- 20.10 Bcrlin - 22 Sofya 
- 2.2.35 Breslav - 22.45 Vi-
yana - 23 Floransa. Milano 
- 0.10 Droytviç, Lükscm
burı - 0.15 London • Rcc
yonal. 

diseleri krsaca ve basit bir 
şekilde anlatmak için bu i
simler kullanrlıyor. 

Kaç kereler bağırdık ça -
ğırdrk: İspanya'da 0 uzlaf
ma" olsun "mütareke" ya
pılsın dedik. Allah da bili
yor ,y:a, bizim bütün arzula

sinin isteği idi. Hatta cüm

hur rlııisi Azana bile, eer • 
bestçe söz söylediği zaman
lar, daima yaptığrmız bu 
telkinleri ileri siiı'dü. 

Şimdi Kasado ~ladı ay
nı sözleri tekrarlamağa: 

dahili bir sulh yapalım, bu
nun için bir program ha.zır
lıyalrm." Derneğe. 

Yani K asado şöyle de -
mek istiyor: 

- Ben Moskova'nın mü

messili olan komünistleri 

temizli}'.. v;m, tspanya'. 

dan, italyan, alman gibi ya

bancıları da çıkaralrm, an

laşalım. Böyle olursa, ara -

mızda mükemmel bir sulh 

yaparız. 

Hakikaten böyle yapacak 

olurlarsa, Fransa'da buna 
itiraz edecek bulunur mu? 

L' Oeulfre'den 

tramvaya bindi. Elk de bir sıçrayışta 
arabanın basamağına atladı. İhtiyar a· 
dam kendine bir yer buldu. Cebinden 
buruşmuş bir gazete çıkararaık okuma
ğa başladı • . Tramvay Seven Sisters 
Road'ı takip etti ve Tottenham'a gel
di. Maitland orada indi. Caddeye a -
mut ve sonsuz hissini veren bir soka
ğa daldı, şoseyi geçti, terkettiği yol -
dan daha kötü bir yola saptı. Sonra 
Elk'in hayreti içinde eski ve karanlık 

manzaralı küçük bir evin demir kapı

sını itti, ve içeriye girdi. 

Çıplak basamaklı bir merdiven ve 
eski halılar serilmiş bir koridordan 
başka bir şey görememişti. Mahalle 
halkının ağzını aramak istedi. Köşe -
deki bakkal: 

girseniz daha iyi edersiniz. 

Sokakta bir sürü fakir çocuk oynu
yordu. Elk gözlerine inanamıyarak 
tekrar eve baktı: pencereler kirliydi. 
Perdeler lekeli ve yırtıktılar. Hariçte
ki avlu tamamen bakımsızdı. Londra 
hastanelerine beş bin sterling veren 
milyonlar sahibi adamın, mösyö Eı-za 
Maitland'm ikametgahı burası mıydı? 

Bu hakikaten inanılmıyacak bir şey

di. 
Kapıyı çalmaya karar verdi. :Sir 

müddet bekledi. Sonra koridordan bir 
ayak sesi işitildi ve sarı yüzlü ihtiyar 

bir kadın kapıyı açtı. 
Elk cebinden bir mendil çıkararak: 
- Affedersiniz, dedi, içeriye giren 

efendi şimdi bunu düşürdü. 
Kadın vahşi bir gözle mendile bak

tı, sonra elini uzatarak onu kaptı ve 
kapryı yüzüne kapayıverdi. 

Elk acı &(:ı: 
- İşte bizim giizel mendilin akıbe· 

ti, diye d~ü:ıdü. 

- Maitland veya Mainland ismini 
taşıyor, dedi. Her ~ba.h saat dokuzda 
evinden çıkıyor ve bu saatlerde dönü
yor. Ne kim olduğunu ne de ne iş yap
tığını bilirim. Yalnız size hemen he -
men hiç bir şey yemediğini söyliycbi
lirim. Bütün erzaklarını benden alır· 
lar. İki kişi, bir çocuğun bir övünde 
yiyeceği yemekle yaşıyorlar. 

Elk meseleyi daha derinleştirmek i
çin garp tarafıha döndü. 

Fakat şimdilik bu şayanı alaka ka
dınla meşgul olmalıydı: M(\tmazel 
Bassano, Cavindish Square'a çıkan 
yollardan birinde zenginlerin oturdu
ğu büyük bir bina vardı. Bu lüks ma
halle için bile bu binanın kira fiyatları 
fevkalade yüksekti. 1.şte bundan dola· 
yı Elk, tola Bassano'nun bu binada bir 
daire işgal ettiğini öğrenince hayret 
etti. 

Maitlands bürolarının kapanmış ol • 
duğunu görünce Caverley House isti
kametinde yürüdü. Kapıcı Elk'e biraz 
şüpheİi nazarlarla baktıktan sonra 
matmazel Bassano'nun 3 üncü katta o
tıuduğunu söyledi. 

- Ç-Oktanberi mi burada oturuyor? 
Adam: 
- Sizi alaka.dar eder mi? Diye ce

vap verdi, h.cm siz servis kapısından 

Elk: 
- Şuna bakar mısın? Dedi. Polis i

şaretini gören adam nazikleşti ve çe -
nesi açıldı: 

- İki aydanberi burada oturuyor, 
dedi. Doğrusunu isterseniz ben de Ca
verley House'de bir daire nasıl tuta
bildiğini kendi kendime çok sordum. 
Bana, eskiden J ermy Street'te bir ku
marane işlettiğini söylemişlerdi. İşte 
kapı buradan. 

Kapıcı asansörden çıkarak sahanlı -
ğa açılan iki akaju kapıdan birini gös
terdi: 

- Diğer daire bir amcrikalı milyar
dere ait. 

Elk: 
• - Sahiden milyarder mi? Diye sor· 
du. 

Bir şeyler daha ilave edecekti ama 
kapıcı bir iki adım attı ve kapının tah· 
talarından birini hayretle muayeneye 
başladı: 

- Ne kadar garip, dedi, acaba bu ne· 
dir? 1 

Elk yaklaştı ve bir bakışta anladı. 
Tahtanın üzerine Dick'in kendisine 
göstermiş olduğu fotoğraflara bend -
yen kü~ük ve beyaz bir kurbağa res· 
medilmişti. Bu, biraz yana yatmış, bü
zülmüş bir ,kurbağaydı. R esme dokun
du. Mürekkep henüz yaştı. Aynı ~n
da garip bir şey vukubul d u : kapı bı~: 
den açıldı ve elinde t- ı 'r t """r~"l Elk 1 

(Sonu var) 
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A vrupaya gönderilen pamuk 
çuvallarının İçinden taş çıktı 

Türkofis Müdürlüğü tahkikat yapıyor 

16 - 3 - 1939 

Zonguldak halkevinde 

Köylü ile yakından temas 
ve sosyal yardım işleri 

Yazan: Francis de Groiaset - 7 - Çeviren: L. Karamanoğlu lzmir (Hususi) - İzmir Türkofis müdüTlüğü bugünlerde iz. 
mir ticaret muhitini müteessir eden çirkin bir hadisenin tahki
katiyle mefgul bulunmaktadır, hadise şudur: Kolombo palas 

1 
Bundan bir müddet evel Alınan

ya'ya gönderilen pamuk balyaları
nın birisinin içinden muhtelif bü
yüklük ve ağırlıkta taşlar çıkmış-

"Gençlik kendi hayatını yaşama
lıdır." O da bana cevap olarak "Bu
nun için evlenmek lazımdır!" Di -
yor. Artık israr etmiyorum. 

Bu genç !atin çifte, Amerika'da 
boşanmanın izdivaç teferruatından 
olduğunu, ve beş defa evlenme me
rasimi şerefine nail olmuş bulunan 
bizim amerikalı madama da, Avru -
pa'da boşanmanın bir kaza veya arı
za gibi telakki edildiğini nasıl anlat
malı? 

Fransa' da evlenenler bütün ömür
leri için evlenirler. Fakat uzun sür
meyebilir. Amerika'da ise bir kaç za
man içindir, hatta bu izdivaç bütün 
ömürlerince devam etse bile. Bizim 
alay ettiğimiz şeylere onlar hürmet 
eder. Onların alay ettiği şeylere de 
biz hürmet ederiz. Hakikatte anglo 
saksonlarla aramızda bir mizaç uy
mamazlığı var. 
Kısa beyaz bir caket ve bir beyaz 

entari giymiş olan seylanh hademe
ler, zaman zaman, kayar gibi gelip 
geçiyorlar. İş görürken kurnazca bi
zi de gözetliyorlar. Saçları kısa olan 
amerikalr madam, hademelerin ba
ğadan bir tarakla kaldırılmış par
lak uzun saçlarına istikrahla bakar
ken onlardan biri de, yemek tabağı
nın üstünden, madamın alagarson 
kesilmiş ensesini tetkik ederek u
zak şaı-klılara mahsus gizli bir te -
bessüınle gülümsüyor. 

- Burada erkeklerin ne çirkin a -
detleri var, tıpkı kadın gibi giyini
;- ·r ve saçlarını uzatıyorlar. 

Çok garplıca bir gülümsemeden 
kendimi alamadım. Bu çirkin adetin 
binlerce senelik bir anane olduğu

nu ve bundan on yedi asır evel ıbu i
lahi adaya Taprobane denildiği de
virlerde bile Agathemere'in bundan 
bahsetmiş olduğunu söylemek ney~ 
yarar? 
Kuş ka<iar büyük bir kelebek van

tilatörün altında çılgınca dönüyor. 
Kanatları üstünde adanın koyu züm-

rüdi renkleri parıldıyor. Ona hay _ 
ranlıkla bakıyorum. Gözlerim neka -
hattaki bir hastanın gözleri gibi. A
merikalı madam hor.s d'oeuvre'den 
sonra ne kadar değişti. Otuz beş 
yaşından sonra hemen bütün kadın -
l~r yemeğin sonuna doğru çirkinle
şırler. O söylüyor fakat ben artrk 
din~emiyorum. Kendi kendine cevap 
venyor. Etrafımdaki şeylerle o ka -
dar meşgulüm ki, onunla alakadar o
lamıyorum: bu baharatlı pilav, esrar 
engiz isimler taşıyan bu güzel mey
valar, mangalar, goyalar, letchisler, 
doerinler. 

Kırmızı, yumuşak acaip bir hay
vanı kesmekle meşgulüm. Orkide 
şeklinde bir meyva. Yemiş bıçağım 
kana boyanmış bir aleti carihaya 
benziyor. 
"- Allah aşktna onu yimeyiniz !" 

Deyince dura kaldım. 
- Burada kabuklu meyvalardan 

başka yemiş yememek lazımdır. Bu
ranın hasta veya pis olan yerlileri 
insana hastalık bulaştırırlar ... 

Bu tavsiyeye kızmakla beraber 
korkumdan itaat ettim. Esmer bir 
el, madeni bir kova içinde, üstüne 
Hindistan cevizi tozu serpilmiş al -
tın renkli bir şerbet uzattı. 

- Yook, dondurma olmaz, tifüs 
muhakkaktır. 

Tifoit diyecek yerde, ne için tifüs 
diyor? Şüphesiz iklime blir korkunç
luk vermek için. Artık canımı srk -
mağa başlıyor. Şimdi lak bir fincan 
içine mayi halinde anber dolduru
yorum. Seylan'da, Seylan çayı iç -
mek seyahatin icabatındandır. 
- Aman, lokantalarda katiyen çay 
içmeyiniz, yerlilerin hepsi yalancı
d[r. Suyu kaynatrnazlar. Ne iıhtiyat
sızsrnız 1 Talihiniz varmış ki yanı -
nrzda bulunuyorum ... 
. İçin için ona kı~rak, kerhen min
netdarane bir tebessümle onu tas -
dik ettim. Bu akşam, yemeği tek ba
şıma yiyeceğim. 

18 lira icin ... 

Arkadaşını boğan 
amele 

tır. Bu taşların bazısı 500, bazısı 600 
gram ağırlığında .idi. Pamuk bal}"e
lerini alan firma, balyenin içinden 
taş çıktığını görünce şikayette bu-

İzmir (Hususi) - Ödemişte Şey- lurunuştur. Almanya'daki 'tlı firma 
tanlı Karağaç mevkiinde müdhiş bir lzmir'den 8.000 balye kadar pamuk 
cinayet olmuştur. Amele Aksaraylı almıştı. Firma, içinden ~aş çıkan bal 
Mevlüd oğlu Kadri, Ödemişte ame- yenin numarasını ve işaretini tesbit 
lelik yapan Eşmeli Ali oğlu Yusufu ed~mediği için, taşın kıimin tarafın
parasın tama etmiş boğmak suretiyle dan ne suretle konduğunu tahkik et
kendisini öldürmüştür. Katil tutul- mek biraz güçleşmektedir. Bununla 
muş, üzerinde 18 lira bulunmuştur. beraber türkofis müdürlüğü yapaca
Suçlu, iş arkadaşını para'3ına tama ğı esaslr tetkiklerle bu çirıkin vazi
ederek boğduğunu itiraf etmiş ve ad- j yete sebep olan suçluyu yakalamak 
liyeye verilmiştir. üzeredir. 

Maraş1taki Kanhdere bir 
sıhat bulvarı haline kondu 

Dünün müteaffin bir köşesi olan bu 

yer Maraşın en temiz en güzel yeri oluyor 

Zonguldak, {Hususi) - Halk
evi çalışmaları verimli bir şekil
de devam ve inkişaf etmektedir, 
Halkevi binasınm bütün eksik
lerinin tamamlanışı, sinema, kü
tüphane, müze ve saire gibi bü
tün tesislerinin intizamla işleyi
şi muhit için çok faydalı olmak
tadır. 

Söz, gösterit ve konser kollarının 
çalışmaları, Halkevi varlığını şehrin 
en uzak köylerinde bile hissettirmek
tedir. Bilhassa halkevinin seyyar sah 
nesinden bu işlerde çok istifade edil
mektedir. 

Zonguldak Halkevinde iki canlı 
tablo 

Köy mevzuu üzerinde ve sosyal 
yardLlll hizmetleri çevresinde, Zongul 
dak Halkevinin kuruluşundanberi al
dığı teşebbüsler ve hareketler, sevin
dirici neticeler vermiştir. Zonguldak 
Halkevinin çalışma sistemi, Halkev
lerimizce örnek tutulmuştur. tık köy 
gecelerini, köylü toplantrlarmr ve 
Halkevinin bütün şubelerinin faali
yetlerinden örnekler vererek köylü 
ile kaynaşmalı gezileri, yoksullara 

:-~~~~~~~~~~~~~~-

pa~ as rz bakımı, ilk olarak düşünen ve l 
saglıyan: Zonguldaık halkevidir. Me rs· ı n şeh rı· 

Zonguddak Halkevi, tamamlanan 
vasıtaları ve tesisatiyle köycülük ve • 
sosyal hizmet sahasında, en geniş imar ı·çın· u·· ç 
çalışma imkanları verecek program-
lar hazırlamaktadır. 

Zonguldak Halkevinde, modern ci- b • • ı Id 
hazlarla bir poliklinik tesis edilmiş- o geye ayrı 1 
tir. 18 hekim, y~o'!'k~s~u!.;.l ~v,_...., ...... u.ı.ı;.Al.i.-U•!loliö: 't"ı'i:rtıff.i!Xlt>t'l 

tince tasdik edilmişti. 
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Kanlı clere .üzerinde yaptırılmakta olan beton köprü 

Maraş, (Hususi) - Ma.raş'ta imar çalışmaları yeni bir hız al
mıştır. Son beş sene içinde belediyenin başardığı işler arasında 
Ka·nlıdere köprüsü mühim bir yer almaktadır. Kanhdere bu adı 
saltanat tarihinden almıştı. O tarihlerde derenin iki tarafında 
yaşıyan iki tagallüp ve tahakküm zümresi mütemadiyen birbirle-

mışlardır. Derslerde ve kurslarda iyi 
neticeler elde edilmiştir. Yeni yılın 
bu sahada hazırlığı daha geniştir. 

Zonguldak Halkevinin verimli faa
liyetlerinden biri de: resim sergisi
dir. Geçen yıl açılan birinci büyük 
resim sergisinde yalnız "müstakil res 
samlar ve heykeltraşlar birliği" sa
natkarlarının eserleri vardr. !kinci 
sergiye bu ressamlar birliğiyle güzel 
sanatlar birliği ve akademi sanatkar
ları da iştirak etmişlerdir. Bu sergide 
de, büyük bir muvaffakiyet temin e
dilmiştir, eserler çok beğenilmiştir. 
Sergiye güzel sanatlar birliği resim 
şubesi sanatkarlarının ve akademi 
profesörlerinin 59 ve müstakil res
sasmlar ve heykeltraşlar birliği res
samlarının 103 parça tablosu ve yerli 
istidatların 3 tablosu konulmuştur. 
Eserlerden bir çoğu satın alınmıştrr. 

Bu ptana göre şehir üç mıntakaya 
ayrılmıştır. 

1 - Endüstri mıntakası, 
2 - Ticaret mıntakası, 
3 - tskan mrntakası, zerinde bir cenaze bize sürtünerek 

geçiyor. Ailesi acı sesli borular ve 
:::>mbelekler çalarak soluya soluya 
cenazeyi takip ediyorlar. 

Y erlilere mahsus bir şehir, di
ye bir şey yok. Fakat orma

nın içinde dağtnık olarak yeşil ve ı
şıklı gölgelere gömülü bir çok ratıp 
köyler var. Buralarda ne y<>l, ne so
kak mevcut. Ancak ağaç yaprakları
nın tıeşkil ettiği tabii kemerlerle ör
tülü geniş hayabanlar görülüyor. 
Balo maskeleri gibi kırmızı, sarı ve
ya lacıverde boyanmış, çamurdan 
evlerin üstünü bir şapka siperi gibi 
ileri doğru mail olarak uzanmış ka
mış damlarla örtülü olan bu evler 
yalnız birer katlı. Ne kapı ne pen -
cereleri var. Cılız direkleri arkasın
da ağzı açık gibi duran bu evler tıh
kı tiyatro sahnesinde kurulmuş bir 
odaya benziyorlar. 

Bombay'daki gibi aynı hörgüçlü 
öküzler bir Tamyl sürücünün değ -
nek dürtmeleriyle içinde bütün bir 
aile halkının sallana sallana uyu -
dukları üstüvani arabaları çekiyor. 
Şoförüm, kıyameti koparıyor. Cılız 
bilekli seylanlılar elfu>tıki bir zincir 
teş.kil ederek yolu kapatıyorlar. Trb
kı izinli bahriyeliler gibi kulakları 
arkasına birer kamelya takmış biri
birlerini küçük parmaklarından tu
tarak yolu kapatmışlar. Zincir kop
tu. Onları görmek için döndüm. Çiğ
nemekte oldukları kınadan dudak
ları boyanmış, hepsi de kırmızı kır
mızı glüyorlar. Şimdi de yolun or
tasında, genç seylanlr kızlar renkli 
bir gerdanlık gibi bir sıraya dizil -
mişler. Parlak renkli elbiseleri, bi -
rer sıra küçük altın yuvarlaklar ta
kılı alınları, bileklerinden daha in -
ce olan ayak enciklerinde halkalarla 
mabede doğru gidiyorlar. Başların
da, nezirleri olan çiçek dolu sepet
lerini denkliyerek geçtiler. 

Bir 
riyle hoğazlaşır ve hasımlarının 
canlı vücudlarmı bu korkunç de-
reye atarlardı. k Q Bu suretle vahşi zcvklerini tatmin 

Evlerin adedi kadar çok olan 
dükkanlarda hasırların üzerine bağ
daş kurmuş adamlar binlerce sene
lik bir sanatla meşgul. Fakat desti
leri ortasında çömlekçi. sepetleri a
rasında sepetçi, meyvalan arasında 
yemişçi, tıbkı dükkanlarının ilan 
levhaları imişlc:r gibi hareketsiz o
larak duruyorlar. Sayısız berber 
var. Berberlik ilme vabeste mühim 
bir sanat. Çünkü herkes kendi mez
hebinin, anane ve adabına göre traş 
olurlar. 

U zun saçlı şoförüm, kalabalığı 
açmak için bağırıyor ve kor

na çalıyor. Kükürt renginde bir el -
bise giymiş, traşh kafasını bir siyah 
şemsiye altına saklamış şişman bir 
budi rahibi acele acele seğirtiyor. 
Tunçtan yapılmış heykellere benzi
yen iki hamalm taşıdığı teskere ü-

Bir kızıl akasya önünde pan ya
parak duran şoförüm .. 

- Bu kalabalıkta ilerlemek kabil 

değil. Dedi. 
İndim. İki tarafı güneş ağacı is

mi verilen suringaslarla muhat kuy
tu ve karanlık cadde devam edip gi
diyor. Bu ağacın esrarengiz çiç:kl~
ri ancak soldukları va.kıt azamı gu
zelliği alırlar. Ölen bir suringas bü
tün gece bir şafak gibi ışıldar. 

S~neler<e sonra Maraf la 

yakalandı 
İzmir, (Hususi) - Bundan seneler

ce evel İzmirde yangın yerinde Os
maniyeli Hamdi oğlu lbrahimi öldür
düğü için on beş sene ağır hapse mah 
kum olan ve firar eden Necati adın
da bir katil, Maraş zabıtası tarafın
dan yakalanmıştır. 

Necati, hastalık bahanesi ile mem
leket hastanesindeki mahkfunlar ko
ğuşuna nakledilmiş ve oradan kaç~ 

mıştı. 

Maraşta'da müstear bir isimle dola
şırken yakayı ele vermiştir. Mahld\
miyeti orada geçirecektir. 

Aydın spor sahası 
Aydın (Hususı) - Aydın spor sa

hası inşaatı gün geçtikçe ilerlemek
tedir. Spor sahasına verilen ehemi
yet A)"dın'da spor sevgi ve alakasını 
canlandırmış ve her hafta musaba.ka 
yapmak imkanım vermiştir. 

Boluda köylü bankası 

Çarşı 

Bolu (Hususi) - Vilayet dahilin
de 700 köyün iştirakiyle bir köylü 
yardım bankası açılması ve vilayet 
bütçesinden her yıl bankaya 25 bin 
lira yardım yapılması vdlayetçe dü
şünülmektedir. 

Balık çarşısında yere çömelmiş 

Ç arşıya varmak iç~~.~ir gölden 
geçiliyor. Bu golun mumlu 

lü4u.:İ suyu bir sinek perdesi altın
da pmldayor. Çamaşır yıkayan ka -
dınlar bu sarı suyun içinde çamaşır 
çırpıyorlar. Acaba boyuyorlar mı? 
Su akbabaları uykuya dalmış olan 
çarşı üzerinde hay kırarak uçuşu -
y rlar. 

Bütün satıcılar, karpuzlarının, ye
sil biberlerinin, sitralarınm yam ba
Şında uzanmış yatmışlar. Burada a
hs veris zamanı adeta öğle uykusu 
s~atine 

0

benziyor. Kamış sepetlere 
:>ıktpılmliii olan .tav.ı.ıkların bilese-

si çıkmıyor. Müşteriler birer figü- baltalı adamlar, ellerindeki satırlar-
ran gibi sessizce geçip gidiyorlar. la büyük kaypaık balıkları, penbe, 
Asuri çehreli malezyalılar, lamba yeşil pullarını havaya uçurarak ses-
tutan zenci heykellerine benziyen i- sizce doğruyorlar. 
ri çıplak siyahiler, nahif yapılı sey- Siyah matem elbiseli kargalar bu 
lanlrlar, biri.birlerine karışma.dan konfetileri kapışıyorlar. Bu balrk-
sürtünerek geçiyorlar. çılar seylanlılardan daha adali olan 

Bahçe meraklısı bir adam, bir tamillerdir. Koyu esmer alınlarına 
çinlinin kendisine teklif ettiği kap- Siva'nın yuvarlak remzi dövü1tnüş -
Iumbağayı hiç bir söz söylemeksi - tür. 
zin satın alryor ve sonra, hemen o - Ve bütün bu ırklardan ne bir ses, 
rada geniş bir bıçakla hayvanı diri ne bir nida, ne bir gülme işitiliyor. 
diri soyuyor, kabuğundan ayırıyor. Burası gölgelerin buluşma yeri, 
Çünkü Buda dini nay;varu öldürme- bir ~ğ.e_ğil onun pandomimasL 
ği ınenedeA d , {Sorm~J 

ederlerdi. İşte bundan dolayı bu de
reye Kanlıdere ismi verilmişti. Kanh
derenin bugünkü kırık ve bozuk köp
rüsünden geçenler, o rutubetli derin
liklerde o iğrenç devrin eski vahşetin 
kan kokularını duyar gibi ürpenne 
ve heyecan geçirirler. 

Fakat ortaçağdan kalan o köhne 
zihniyeti bütiln teferruatiyle yıkan 
cümhuriyet, bu korkunç yerde mü
kemmel bir eser yaratmıştır. Derenin 
köprüye kadar olan mühim bir kısmı 
şehrin ana kanalizasyonunu teşkil e
decek tarzda kargir tonozlarla kapa
tılmış ve üzeri doldurularak geniş bir 
cadde haline sokulmuştur. Dün bu
radan burnunu tıkıyarak yüzünü ek
şiterek nefretle geçenler, bugün bu 
caddede bir haz duyarak geziniyor
lar; hele çocuklar koşuşup duruyor
lar. Şimdi derenin üzerinde son sis
tem geniş ve zarif bir betonarme köp
rü yapılmaktadır. Yarının kıymetli 
tarihi eserlerinden birini teşkil ede
cek olan bu köprünün yanlarında ya
pılacak merdivenli yollarla alt cad
de ve üst semtler birıbirlerine bağla
nacaktır. Sonra yolun şivlerine diki
lecek çamlarla yolun iki tarafı bir or
man haline sokulacaktır. Bu sene to
kozun mütebaki kısmı şehrin nihaye
tine kadar yaptırrlacaktrır. Şehrin iki 
güzel semtini birbirine bağlryacaık o
lan bu köprü altından güzel bir parke 
yolun geçmesine müsaade edecektir. 

Bu çalışmalarla meydana çıkacak 
olan manzarayı evelden gören ve an
lıyan belediye, bu yerin ismini de de
ğiştirmiş ve meşhur kanlıdere tabiri
ni tarihe mal ederek, bu caddeye "Sı
hat bulvarı" demiştir. 

Belediyenin son günlerdeki mühim 
eserlerinden biri de sıhhi imdat oto
mobili almak olmuştur. Belediye, 
memlekete tam tesisli bir bakteriyo
lojihane de hediye etmiştir. 

Gaziantep valisi 
Gaziantep, (Hususi) - Ali Rıza 

Çevik'in Seyhan vilayetine tayini ü
zerine vilayetimize tayin edilen Eta
zrğ valisi Şefik Bicioğlu şehrimize 
~~k~e§intb.~ 

Madeniyat kolleksiyonlarından baş
hyarak gittikçe kıymetli eserleri çev
resinde tophyan Halkevi müzesinin 
(viiayet müzesi) ne çevrilmesi hak
kında Halkevinin teklifi, Maarif ve
kaleti tarafından kabul edilmiştir. Bu 
suretle Zonguldak vilayeti bir mü
zeye kavuşmuştur. 

Müze, camekanlar. zarif köşelerle 
süslüdür. Müzede madeniyat kollek
siyonlarının, muhtelif tarih ~erleri
nin, resimlerin ve neşriyatın ayrı ay
rı bölümleri vardır. Vilayet umumi 
meclisi, tarih eserlerinin müzaye na
kil masrafına yardım olarak 500 lira 
tahsisat ayırmıştır. 

Halkevi neşriyat, spor, kl!tüphane 
işlerinde de büyük varlıklar göster
miştir. 

İımir'de bir merkez hali 
yaphrllacak 

İzmir, 11 a.a. - lzmir şehir mecli
si dün yaptığı fevkalade bir toplan
tıda şehirde bir merkez hali inşası 
için 390 bin lira sarfrna karar ver
miştir. 

İzmir Evkaftan 
hastane istiyor 

İzmir, (Hususi) - Vilayet umumi 
meclisinin son içtimaında, azadan ye-

Belediye, yapı yollar kanunun bah 
şettiği salahiyete dayanarak her mm 
takada yapılacak evlerin kat adedi
ni ve irtifaını aşağıdaki şekilde tes
bit etmiştir. 

Endüstri ve ticaret mmtakasıÔda 
yol genişliği ne olursa olsun bod
rum katından maada üç kat yapıla
bilecektir. Bodrum katının irtifaı 
azami iki, diğer katların yüksekliği 
azami dört metreyi tecavüz edemez. 
Buna göre bu mıntakalarda bir evin 
irtifaı en çok on dört metre olacak
tır. 

lskan mrntakasındaki evlerde bod
rum katından maada en çok iki kat 
olabilir. Burada da bodrum irtifaı i
ki metreyi, kat irtifaları da dört met 
reyi tecavüz edemez. 

Buna nazaran iskan mıntakasm
daki evleri umumi irtifaı en çok on 
metredir. 

Endüstri mm takası; istasyon ile
risi ve denizle tren hattı arası ola
rak, ticaret mrntakası da endüstri 
mıntakasından itibaren Halk sine
masının önünden geçen yola kadar 
olan sahadır. İskan mmtakası, aynı 
yoldan garbe doğru Mersin çayına 

kadar olmak üzere tesbit edilmiştir. 

Kendine tecaviiz etm,·k isti
yeni öldiiren kadın 

İzmir, (Hususi) - Geçenlerde Ba
yındır'da Furunlu köyünde Ayşe na
mmda genç ve evli bir kadın, kendi
sine tecavüz etmek istiyen Ali eŞn a
dın.da aynı köyden bir şahsı, tabanca 
ile öldürmüş ve adliyeye verilmişti. 

Ali Şen ölmeden önce, 
- Beni Ayşe vurmadı, hariçten a

tılan bir kurşunla vuruldum, 
Demiş bulunduğu için, cesedde o

topsi yapılmış ve kurşun çıkarılmış
tır. Şimdi kurşunun Ayşenin kullan
dığı tabancaya ait olup olmadığı tet
kik edilecektir. Bu tabanca, maktule 
aittir. Kadm, tabancayı Alinin belin
den kaparak vurduğunu söylemekte
dir. 

di sekiz imza ile bir takrir verilmiş N 
ve Evkaf idaresinin, hükümete ve cvyork sergisi ve 
halka bir iyilik olmak üzere yüz ya- Ege kıyafeti 
taklı bir hastane hediye etmesinin ri- İzmir, (Hususi) - Nevyork sergi-
cası istenmiştir. sinde teşhir edilmek üzere vilayet da-

Takrir, bu hususta teşebbüslerde hilindeki bazı kazalardan eski milli 
bulunmaık üzer.e .v~ meJramına kıyafete ait yüz takım istenmişti. El-

ilmiş~ \.. .ll*iıeıltı!ı;...~ ~elmeğe ~amıştır.. 
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Vatandaşlar reylerini büyük 
bir heyecanla kullanıyorlar 

(Başz 1 inci sayfada) 

:.4 nkara' da: 
Bugün belediyemizin önü, fevkaia-

de günlere mahsus bir dekor içinde 
idi. Caddeler, mağazalar, müesseseler 
bayraklarla süslenmişti. Şehrin muh
telif yerlerine halk hatipleri için kür
süler konulmuştu. 

Vatandaşlar sabah dokuzdan itiba .. 
ren reylerini vermek üzere belediye 
salonuna akın etmiye başlamışlardır. 
Bu alaka, geçen devreye göre muka
yese kabul etmiyecek kadar çok ol -
muştur. Dün reylerini kullanan Do -
ğanbey ve Anafartalar semtlerinde o
turan ankarahlarm rey verme faali -
yeti saat 18 e kadar devam etmiştir. 
Tesbit edilmiş olan saat 9-17 olması
na rağmen alakanın fazlahğı karşısın
da müddeti bir saat uzatmak lüzumu 
hasıl olmuştur. 

Dün sabahtan akşcima kadar kadın 
ve erkek olarak 18446 vatandaş reyle
rini kullanmıştır. Bu rakam, şehrin 
bu semtlerinde oturanların hemen he
men tamamına tekabül etmektedir. 
Dün akşamki yekun, bu seferki seçi
nıin bir işitr§k rekoru · vereceği halı:'! 
kındaki kanaati kuvetlendirmiştir. 

Halk kürsülerinde ve 
H alkevinde: 

Dün halk külsülerinde de büyük 
bir faaliyet vardı. Seçimin siyasi ve 
içtimai manasını anlatan konuşmalar, 
vatandaşlar tarafından büyük bir ala
ka ile takip edilmiştir. 

Bu hususi gün dolayısiyle Ankara 
Halkevinde de bir toplantı tertip e -
dilmişti. Toplantıda seçimin ebemi -
yeti, cümhuriyeti nyarattığı eserler, 
Parti prensiplerinin izahı, milli şef 
lnönü'nün büyük şahsiyeti anlatılmış 
şiirler oıkunmuş, ve bir film gösteril
miştir. 

Diğer taraftan Halkevinin birçok 
hatipleri, şehrin içinde halkın top
lu olarak bulunduğu kahvelerde do
laşmışlar ve halka, intihaba toplu bir 
halde herkesin iştirak etmesinin mil
li bir vazife olduğunu açık bir dille 
anlatmışlardır. 

Bugii.nkü mıntakalar: 
İntihabı mebusan teftiş heyetinin 

tesbit etmiş olduğu seçim mıntakala
rına göre, bugün rey verecek olan 
mrntakalar halkı, Demirfırka, Dum -
lupmar, Kurtuluş, Keçiören, Etlik ve 
civarında oturanlardır. 

Yenişehir, Çankaya Cebeci Dikmen 
ve istasyon civarında oturan vatandaş 
lar yarın reylerini kullanacaklardır. 

Memleketin her tarafından gelen 
haberlere göre Ankara radyosunun 
seçim mevzuu üzetindeki neşriyatı 

büyük bir alaka ~le dinlenmektedir. 
Başta Halkevleri olarak Esnaf Cemi
yetleri ve milli teşekküller kendi men 
suplariyle grup halinde giderek rey
lerini kullanmaktadırlar. Halk büyük 
bir şevk ve heyecanla sandık başına 
koşmaktadır. 

Vilayet ve kazalarda büyük mey
danlara hoparlörler konulmuştur. Bu 
hoparlörler vasrtasiyle bir taraftan 
radyo neşriyatı, diğer taraftan konfe
ranslar halka verilmektedir. 

Seçim faaliyeti baklanda parti mer 
kezine ve Dahiliye Veıkiletinc mu.n
tauıman maliimat gelmektedir. 

lstanbuf da seçim 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Bu sa • 

bahtan itibaren şehrin her tarafında 
intihabat başladı. Sabah saat 7 de kay
makamlar, nahiye müdürleri, teftiş he
yeti sandık yerlerini gezdiler ve san
dık lann içlerinin boş olduğunu göre -
rek mühürlediler. Saat 9 da rey atıl -
masın& başlandı. 

Halk akın akın sandık başına git 
meıye baı\JadJla.r. 

'Karpatlaraltı Ukranyasında 
Macar askerleri Polonya 
hududuna. doğru ilerliyor 

Budapeşte, 15 a.a. - Resmen bildi
rilıyor: Hariciye nazırı Kont Çaki, 
Karpatlaraltı Ukranyası başvekili Vo
lohin'e müracaat ederek, beyhude kan 
dökülmesinin önüne geçmek üzere, 
şimdiye kadar filen kendi elinde bu -

• Junan idareyi macar kıtaları kumanda
nına dcvretmiye davet eylemiştir. 

Kont Çaki, bu akşam saat yirmiye 
kadar Volohin'in cevabını bekliyecek
tir. 

Çek hükünıeıi macar teşekkül
lerinin silahlanmasını kabul 

etmiyor 
Budapeşte, 15 a.a. - İyi haber alan 

mahfillerde söylendiğine göre, macar 
ultimatomuna verdiği cevapta çek hü
kümeti, Rütenya'daltli macar teşekkül
lerinin serbestçe silahlanması hakkın
daki macar talebini kabul etmemek -
tedir. Bundan dolayı Macaristan ekaJ 
liyetinin emniyetini temin etmek için 
her vasıtaya müracaat emek mecburi
yetin<le kalmıştır. 

Macar hududuna yeniden 
taarruz edidi 

Buda~şte, 15 a.a. - Yan resmi mah 
filler, Ungvar civarında macar hudu
duna yeniden taarruz edildiğini l:fü -
dirmektedirler. 

Macar askeri kuvetleri şimdi hu -
dudun birkaç noktasında müstevlile -
ri takip etmektedirler. 

Macar kıtal.arı Polonya hudu
duna doğru ilerliyor 

Budapeşte, 15 a.a. - Hükümet, Kar 
patlaraltı Ukranyasına müdahale et -
miye karar vermiştir. Macar kıtaları 

Polonya hududuna doğru ilerlemekte
dirler. 

Dahiliye nazırı kayboldu 
Chust, 15 a.a. - Çeklerin karpatlar

altı Ukranyası dahiliye nazırlığına ta 
yin etmiş olduğu general Prchala, ka
yıptır. Kendisinin Romanyaya iltica 
ettiği sanılmaktadır. 

Slovakya' da alma'n askerleri 
Bratislava, 15 a.a. - Hlinka muha

fız teşkilatı reisi Murcas teşkilat ku
mandanlarına hitaben bir emri yevmi 
neşrederek derhal alman kumandan
larının nezdine giderek onların emir
leri altına girmelerini bildirmiştir. 

Rucas Slovakya halkını itidalini 
, muhafazaya davet etmekte ve alman 

kıtaatrnm Slovakyaya girişinin bir 
tecavüz olmadığını bildirmektedir. 
Başvekil Tisso memleket dahilin -

de asayişi muhafaza etmek ve alman 
kıtaatınm emri altında çalışmak üze
re bir gönüllü alayı teşkilini emret
miştir. 

Maoar 1.şgali 
Budapeşte, 15 a.a. - Karpat Ukran

yasında hemen hemen geçilmez yerler 
den ve kar fırtınaalrı aarsmda ilerle -
mek mecburiyetinde bulunan macar kı 
taatr ileri yürüyüşlerine muntazaman 
devam etmişler ve bu akşam saat 20 
de aşağıdaki nohalara varmışlardır: 

'I'heisse vadisinde: Verecse'yi, Bor 
saıva yadisinde Oserhalom'ı, Lator va
disinde C3szolivayı, Ung vadisinde de 
Ukemetı<:eyi işgal etmişlerdir. 

Bıu ooretle macar kıtaatı bugün 
yüzden fazla nahiyeyi işgalleri altı -
na almışlar ve her tarafta halk bu kı
taatı: coşkun tezahüratla karşılamış 
tııı. 

Budapeşteye gönderdiğini bildirmiş 

ve askeri harekatın durdurulmasını 

rica etmiştir. 
Macar hariciye nazırı verdiği cevap 

ta heyeti beklediğini ve fakat teknik 
sebepler dolayısiyle askeri harekatın 

durdurulamıyacağrnı bildirmiş ve Vo
lohfo'in beyhude kan dökülmesine ma 
ni olmak için elinde·ı geleni yapacağı 
ümidini izhar eylemiştir. 

Almanya himayesinde 

müstakil Slovakya 
hükumeUne gelince ••• 

Bratislava, 15 a.a. - Havas: SJovak
yanın istiklalini ilan eden diyet mec -
!isinin dünkü celsesinde Tisso, Berlin 
seyahati hakkında izahat vermiştir. 

Mumaileyh demiştir ki~ 
" ~lovaklar, Volkstum prensipine 

sadik kalmak isterlerse Almanya'nm 
müzaharetine nail olacaklardır. Aksi 
takdirde ne olacağını kestirmek güç -
t .. " ur. 

Slovak mebuslarından hiç biri bu 
sözlerin neye delalet ettiğini anlamak
ta güçlük çekmemiştir. Her mebus 
100.000 kişilik nüfusu olan Bratisla -
vada yaşıyan 30.000 almana son il:ci gün 
zarfında silah dağıtıldığını ve diyet 
meclisine bir kiloımetreden az bir me
safede, Tuna'nın öbür tarafında mo -
törlü alman kıtalarının beklemekte ol
duğunu biliyordu. 

Slovakya' dan Hitler' e sewm 
Slovakya hariciye nazın B. Dur -

canski, B. Hitler'e aşağıdaki telgrafı 
çekmiştir: 

"Devletinin muhtariyetini idrak 
neşesi içinde bulunan slovak mille~, 
büyük Führer'i selamlar ve Münih an
laşması ile milli prensipin realize edil
mesini mümkün kıldığından dolayı 

kendisine minnettarlığını bildirir. 
Muhtar bir slovak devletinin vücuda 
getirilmesi, Avrupa kıtasının bu kıs: 
tesisine büyük bir hizmettir, müstakıl 
mında milletler ..:ı.rsmda sükun ve sulh 
bir devlet kurmağa azmetınti§ olan slo
vak milleti, ancak bu mukaddes pren
sipi alman milleti ve onun bü~iik F~h
reri garanti altına al_dığı ta~~~rde, ıs -
tikbalden emin olabılecektı.r. 

Aydın'da fakir 

talebelere yardım 
Aydın (Hususi) - Aydın vakıflar 

idaresi (Cihan zade Hüseyin bey) 
vakfından hayır şartlarından mad
deten yapılmasına im.kan kalmayan
ların tebdilini umum müdürlüğe bil
dirmişti. Bu teklif idare meclisince 
kabul olunarak 50 liranın orta okul 
ve 71,5 liranın da Güzelhisar ilk o
kul muhtaç talebelerinin ders leva
zımlarına tahsisi baş vekaletçe tas
dik olunmuştur. 

Vilayet bu işin halkevi sosyal yar
dnn şubesi tarafından idare olunma
sını münasip görmüştür. 

Ege' de çekirge mücadelesi 

İzmir, (Hususi) - Bu sene Ege 
mıntakasında çekirge mücadelesi da
ha esaslı ve dah agen iş tutulacaktır. 
Şimdiden tedbirler alınmağa başla
mıştır. Vilayetimizde şüpheli yerler
de altı süvari işçibaşı dolaşacak ve 
vaziyeti, muntazaman ziraat dairele-
ri~ bildirecektir. 

Bohemya ve Moravya'mn 

idare ~ekli ne ·olacak 1 

Henlayn 
Bohemya sivil idaresi 

reisliğine tayin edildi 
~ 

Geçen sene aynı günlerde A vusturya'nın 
Almanya'ya ilhakında büyük bir rol oynıyan 
ve bugün Bobemya sivil idaresi reisliğıne 

tayin edilen Konrad Henlayn bir atsı 
tecrübesinde 

Berlin, 15 a.a. - Yarı resmi bir teb
liğde, Almanya çerçevesi içinde Bo
hemya ve Moravya'ya ilerde verile
cek idare şekli hakkında ecnebi mem
leketlerde çıkan şayiaların mevsimsiz 
olduğu bildiriliyor. 

Bu hususta, henüz kati hiç bir ka
rar verilmiş değildir. Bohemya ve 
Moravya'daki alman orduları kuman
danları muvakkaten icra kuvetini ele 
almışlardır. Bunlara bir sivil idare 
yardım edecektir. Netekim Bohem -
yayı işgal eden alman kuvetleri ku
mandanı general Blaskowitz halka hi
taben neşrettiği bir beyannamede Bo
hemyada Führer'in emriyle icra ku
vetini ele aldığını ilan etmiştir. 

Bundan sonra general Blaskowitz 
Bohemya sivil idaresi reisliğine kon
rad Henleyn'i tayin etmiştir. 

Moravya sivil idaresi 
Bertin, 15 a.a. - Beşinci alınan or· 

dusu kumandanı general List Morav· 
yada icra kuvetini eline almış ve Mo
ravyamn sivıil idare şefliğine Buerc • 
keli tayin etmiştir. 

Prag'da hükümet yok! 
Prag, 15 a.a. - Hükümet yerini 

Almanya ile işbirliği komitesi adı ve
rilen bir komiteye terketmiştir. Bu ko
mitede Dosek Freiburg, Gajda ve 
Passer göze çarpmaktadır. 

Passor radyoda bu kamitenin bir 
bevannıımesini okumuştur. 

Beyannamede komite azasının nazıı 
Irk istemediklerini ve milletlerinin i
yiliğine çalışacakları bildirilmektedir. 

Aydm'rla voleybol 

Aydın (Hususi) - Aydın orta o
kul sınıfları arasında tertip edilen 
voleybol maçlar: da on beş gün de
vem ederek sonuna ermiştir, 

2: B birinci, 3: B ikinci ve 3: N 
takımı da ~üncülüğü kazaru.nı§laı;.. 
dır. ı 1 
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ekoslov ya son nefesini verirken 
( Ba~ı 1 ıncı sayiada) 

Bu görütme esnasında, son haftalar 
hadiselerinin eski çekoslovak cünlhu
riyeti arazisinde vücuda getirdiği cid
di vaziyet, tam bir açıklıkla tetkik o -
lunmuıtıır. Gerek çekler, gerek alman 
lar, bütün gayretlerin hedefini, mer -
kezi Avrupanın bu kısmında sükfin, 
nizam ve sulhun muhafazası teşkil et
mesinin icabeylediği kanaatlerini iz -
har eylemişlerdir. 

Çekoslovak cümhurreisi, bu esere 
hizmet için ve kati bir sulh ve sükfina 
varmak için, çek milletinin ve memle
ketinin mukadderatını, itimatla, alman 
devletıi Führerinin eline teslim ettiği
ni beyan eylemiştir. 

Führer, bu beyanatı kabul etmiş 

ve çek milletini alman rayhının hima
yesi "protectorat" sı altına alacağı ve 
çek milletine kendi hususi karakterine 
uygun etnik hayatının inkişafını te -
min eyliyecegi kararını bildirm.i~tir. 

Berlin, ıs - mart - 1939 
İmza: Adolf Hitler 

Dr. M. Hacha 
V. Ribbcntrop 

Dr. M. Şvalkovski 

Çek nazırlar meclisi anlwsnwvı 
habul etti 

Prag, ıs a.a. - Bertin anla~ına 
muttali olmak üzere sabah saat uçte 
toplanan nazırlar meclisi, bu ani.aşma 
hakkında muvafık bir cevap verdıkten 
sonra toplantısına nihayet vermiştir. 

Prag şehri sokaklarına yerleştiril-

miş oparlörler, halkı sükfuıa ve alman .all111111111111111tlllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iL. 
makamlarmm emirlerini icraya davet 
etmektedir. : 

Çek gazeteleri, alman kıtalarının yil- E 
rüyüşterine başladıklarını bildirmekte E ÇEKOSLOVAKY A 

---------= iktifa eylemektedir. § 28 haziran 1919: Versay - 14 mart 1939: Prağ 
Hayat nornuıl olarok devam E : - D ü.ndenberi, Prag liitosunun üzerinde Hitler'in eamalı ha~ tıL111an bayra-

edecek = ğı dalgalanmaktadır. 1919 danberi ııra ile Mazarik, Beneıı ve Hacba'nın = 
Prag radyoları, aynı zamanda. çek - : oturdukları tarıhi Prag ııatosunda, timdi Hitler oturuyor. : 

leri, alınanların alman ordusunu kar • E Alman ordusu Moravya ve Bohemya'yı iısal etmiıtir. Macar ve Leh kıtaları : 
l : Riltenya topraklarında ilerliyorlar. Bratislava'da, bir kilometre uzaktaki al - : 

şrlamak üzere yaptıkları hazırlık ara : man toplarının tehditkar eölgeleri altında toplanan slovak diyeti de, "Alman- : 
hi~ bir suretle engel olmamağa davet : ya'nın himayesi., altında istikll.lini ilin etmiıtir. : 
etmektedir. Ezcümle gamalı haçlı - Daha bir hafta önce, orta Avrupa'nın bu noktasında, hudut direklerinin bir : 
bayrakları indirmek katiyen yasaktır. : kere daha Almanya lehine de4iııeceiini gösteren hi~ bir emare yoktu. Bir haf- : 

. . - ta içinde, iyi lyar edilmiı bir tiyatro piyeıinde olduğu eibi, hadiseler biribirini : 
Çek radyoları, askeri hiunet ıçın : takip etti ve Almanya' ıarka doinı bir adım daha attı. Slovak kabineıiııin az- : 

davet edilen genç çek sınıflarının bu : linin bôylc bir vaziyet doğuracağını kim tahmin edebilirdi t E 
davetinin geri alındığını da ilan etmit- E Simdi hadiselerin de kısa bir krokolojiıini yapalım: : 

Çemberleyn'e göre 

Bu·hadiseAvrupada 
.itimadı sarsabilir! 
Londra, Paris müdahaleye sebep görmüyor 

tir. Ticaret nezareti, bütün milessese • : _.,,, . . Çekoslovakya cilm - Berlin'e çairılan Ti1110 Hitler'le görü- : 
lerde işin normal tarzda devam etmesi ~· ıhurreisi B. Hacha, ıürken, Slovakya'nın Almanya hıma - : Londra, ıs a. a. 

. . B .. t ' ' d ı 1 o Mart Tisso kabinesini az - yeıinde iıtiklllini ilan edecegi, Kar- = - Avam Kamara-ne karar vermıştır. u un ev et me - _ 
• . lettı. Hu kararın ıe - pat Ukranyası meselc:ııinin de Alman- : unda Çek-slovak-

murları, bütün umumı servıslerin mun- : • • · bebi, Slovakya'nın ya - Polonya - Macaristan arasında : 
tazam surette işlemesi için işleri başı- çeklerden ayrılması için tahrıklerde hallolunacağı bildiriliyor. Alman ga- : y,a'da cereyan et-
na gideceklerdir. Mektepler de açık _ : bulunan bazı mufritlerin hareketle - :ıeteleri çeklere çok ı;iddetli hücum- : mc.kte olan hadi-

- cine Tisso'nun go:ı: yuııunası idi. Ka- larda bulunuyorlar. Alman Ajansı da, : lileleri izah eden 
: bincnın azlini, Slovakya'da kanlı ha- Çeko-Slovakya'daki almanlara yapı - : 

Çelder mukavemet = diseler ve orfi idare takip etti. Çek lan zulümlerden bahsediyor. = Çemberlayn' bu 
eımiycceldcr : aık;,r.ıeri resmi binaları işgal ederken tk· .. lk' keha :E devletin Münib an 

rn!,·~:,:,::.:;~· -;;:,;:;.~:~ü~7;i· ~~; ~ ~J:;;:~fü~E:Ei~tg~·~:f ~i ~ı:rl~;!:~~~:f ::~::~ ~ ~G:rq~~~~ 
mukavemet gösterilmemesini ve alman : arasında, haber veriyordu ... Bir ta - kabıne, Hıtler'le ko- : miş olduğunu ve 
kıtalarının vereceği bütün emirlere ita : raftan da Tisso Berlin'e muracaat nuştuktan sonra Berlin'den donen : fakat bu ümidin 
at olunmasını bu" tu"n __ 1·-ata t~-ı· _ :E etti. ' Tısso'nun reisliğinde kuruldu. Bir ~iın : 

uldl64lu ..,... _ evelki haberler de tahakkuk ediyor : _ tahakkuk etnıedi-
men bildirmiştir. : Ortalıkta bir ~şkm- Slovak diyeti ittifakla, memleketin : ğinl, Çek _ slovak-

Milti mü-dafaa nezaretinin emri Ü- ::{"""'*' " ' lıık havası umekte· Almanya himayesinde iıtiklfi.lini ilan : ya'nm inhilU ey-
~-;t 1 ı, Mart jliratislava ile dige; etti. Polonya hududa asker yığarken, = 

zerine, bütün çek general, subay ve er- -~ , _ buyuk ılovak ııehır - Macar kıtaları da, bu arada ayrıca iı- : lediğini, lngilte-
leri, ikinci bir emre kadar kışlaların - : ,,,,,_.......,,...,.,...,.... ....... , -- lednde nümayişler tiklalini ilan etmiıı olan, Rütenya top- : reye verdiği ıözü 

d k 1 __ kl d : devam ederken Prag'dan gelen haber- raklannda ilerliyorlar. Londra ve Pa- : tutmadı denı'lemı' _ 
a a._.a ar ır. : ler, Çeko-Slovakya'nm federal birli - riı'iıı vaziyeti kati: Hidiseler ne ıe- : 

tır. 

: gi muhafaza edilmek şartiyle çeklerin kilde inkiliaf ederse etsin, miidahale- : yeceğini, çünkil o-
: tavizlerde bulunacaklarını, Slovakya'- de bulunmıyacaklar. Geç vakit gelen : lanların Çek • slo- Ç~m~erleyn Çekoslovakya'yı kurtarmalı: için Münib'~ böyle 
:E ya çek askerleri sönderilmiıı olmakla bir haber, Ti11o'yu ılzleden çek ciım - : vak hükümetinin gıtmış, dönduğu zaman Şekspir'in bir mısramı tekrulıyarak, işgal başllyor - beraber odi idare ilan olunmadıı;ını hurreisile hariciye nazırının Berlin'e : "dikenler aras1ndan bir gül kopardım., demi~ti 
: bildiriyorlar Almanya'nın vaziyeti hareket ettiiini bildiriyor. Çek ciim- : 
: hakkında m~htelif haberler var: Ber- hurrelsi Haıa Berlin'de askeri mera- : rızasiyle vuku bulduğunu aöyJemiş 
: tin seyirci vaziyetinde. Henuz Tisso'- timle ve tıpkı tizlettiii Tisao &ibi sa- : ve demiftir ki: 
- nun miıracaatına cevap vermedi. Al - mimi bir ıekilde karıılanırken, Viya- : "- Ancak, •unu söylemeliyim ki, 
: man kıtalarmm harekete geçtikleri na'daki ieçid resmine iştirik edecek • : b k :r 
: yalan .. v.s ..... v.s .. Yalnız , Berlin'in "iyi leri söylenen alman askerlerinden bir E u ere takip edilen usul Münib zih-

malümat alan mahfilleri", azledilen hurreisi Hacha Berlin'de askeri mera- : niyetine uygun değildir. Şimdiye ka-
- hiıkıimetin gene Tisso tarafından ku- kısmı hududu geçerek Maerisch - Ö5t- : dar Almanya alman halkının oturdu-

Berlin, ı5 a.a. - Alman kıtalarınm roşuna gelmiştir. 

Bohemya ve Moravya'ya girdikleri bu- Alman ordu~u Prajfcla 
gı.in, B. Hitler, alman ordusuna hita - Berlin, ı5 a.a. - Baş kunmanda"nlı· 
ben aşağıdaki günlük omri neşretmiş · ğm tebliği: 
tir : Buz tutmuş yollara ve kar fırtma-

"Çek-Slovakya infisah ediyor. Bo - sına rağmen, alman kıtaları, çabukça 
hemya ve Moravya'da alman ırkına ilerlemektedir. Pilsen ve Olmutz şe· 
mensup kardeşlerinize karşı tahammül hirleri bu sabah işgal e<lilmiştir. Ge
edilmez bir tethiş icra olunmaktadır. neral Blaskowitz idaresinde kıtalar, 

- rulacagını sôyliıyorlar: Çok yerinde rau'ı iıgal ediyorlar. - ğu toprakları ilhak etmiştir. Fa -

ı:~·:~:·:~::::ıfi~~lf fl;~~~~ E~ ~:~~~i~~;~~i~]~~rı ı [:~~g:~~1~1::şrf ~f~t:~ 
§1, :'. '.'.'. : '. .:: reiıliii altında ku - ıt~madla, .alman. ~e':'letı . ~ührer'ın.ın : vaş yavaş vücut bulmıya batllnııt o-
- rulmuştur. Yeni kabinenin azası Prai'- eBlınebtcalım etktıgbınlı,. dbıldır!11tlektedırk. : lan itimadın esaslarını sarsabilir. Bu-
- da yemin ederken, yarı resmi bir al- ~ ~yanatı a u e ,en Hı .er, çe. : 

man kaynagı da, Rayh'ın fikrini şöy- mılletıni •,!man Rayh ı~ın hı~yeaı : nunla beraber tespit etmiş olduğu • 
ıs - Mart - 1939 tarihinden itibaren saat 10 da Prag'a varmıtJardır. 

alman ordusu ve hava kuvetlerine men- Bütün sıraıejik noktalar i.şgal 
sup kıtalar, bütün ahalinin hayatını edildi : le bildiriyor: Bratislava'da yeni bir altına ald_ıımı haber ve;!ror. ~ıtler, : muz siyaset yolundan dönmiyelim. 

: hukUmet kuruldu. Bu hükümet çekle· or.duya hıtaben neırettıgı ııl!ııuk e • : Hatırlıyalım ki, milletler sulhu iste-ve mal ve mülkünü muhafaza altına al- p p , b"" •• · ç k • · kl d' rag, 15 a.a. - rag ın utun atra-
mak üzere e ya ya gırece er ır. 1 .. k k 1 d d' - b" .. 

: rin pozisyonunu filen takviye ede _ mırde alınan kıtalannın Bobemya ve ; _",_..._.,._,11 __ .. • ...... rı~ ...... ..,.., 
- k k' . . ·a t . Mo vya..,.. 11rm mr - - ~ .. .. teJı no ta arı, ra yo ve ıger utün ede vke .es Bı vazıy~~ı . Y.enı ken desıs dir. Bu emri alan n askerleri Hrno: ma arzusu tekrar Üstün olmalıdır. 

e ece tır. enet re1ımım ço an ıran p , . 1 d 1 k Hitl r d -
- bu mantaliteye ve bu metodlara dö - ~e ~aı '1 il!'~. e Şe~~r e~i d' e çU:' : Hükümct ihtilafların sulh yollariyle 
: nü1, Almanya'da hayret ve derin en - ,,,~ai 1 ııekmkııbı~. el rbaahl n .ır. - : halline taraftar olmakta berdevamdır. 

Al.uhavemct butun vasıtalllrla umumi daireler, alman kıtaları tarafın-
kırılacak dan işgal edilmiştir. Yeni Prag ku-

Her alman askerinden, kendisini, iş- rnandanı general Von Gablenz, Prağ 
gal edeceği araziler halkının bir düş - şatosuna yerleşmiştir. 

d' l d kt h r kala az &u son çe a ınca aa a eyın son -
: ışe er uyan ırma an a ı m ... toplantısını yaparak Berlin'de alınan : Vakıa arasıra inkisar hayallerine uğ-
: . Vaziyet gittikçe ıer- kararları kabul etmiıtir. Tuna'dan :E rıyoruz. Fakat hedefimiz aynıdır. 

~~nı ~i~i değil, fakat yalnız Ray~ h~- Her tara/kı /.(amalı haç 
ku~etının bu. ~mt~kalarda yenı bı.r Prag, ıs a.a. _ Şehrin vaziyeti, bu 
te.cv~z olunabılır nızam. kurmak azını- saıbah, çabucak değişmiştir. Şafakla 
nın. ılericisi gibi telakkı etmesini bek- beraber birçok yerlerde Gamalı haçlı 
lerım 

~ 
' ıginlc~iyor: Slovak yükselen rüzclr, Praı ıatoıunun ilze- : Bu hedef öyle kolay kolay terkedile· 13 Mart hududundaki . aıman rindokı iamaıı haç taıııyan bayratı : 

_ kıtalarında bır kı - dalıalandırırken, Praı evlerinin pen· : miyecek derecede beşeri~tin aaade-
- ,..,.,..,.., ______ mıldanma var. Slo - cerelerlnden çıkmaya baıılıyan diler : ti için zaruridir. 

ı · ka alman bayrakları her tarafa asılmış· 
şgale karşı her türlü mu vemct, tır 

bütün vasıtalarla kırılacaktır. Çekler umumiyetle sakindir. Şeh· 
.Bundan başka, çek toprağm.a, bU - rin merkezi, ,ehre giren alman kıta· 

y~k .~.1~?ya'nın mümessillerı olarak larını şiddetle alkışlıyan alınanlarla 
gırdıgınızı müdrik olunuz." doludur. 

Führer ve ordu başkumandanı c;; h • l · • 
ADOLF H/TLER .,;e ırc e vdt;ıyeı sahın 

Alman I· l Prag, 15 a.a - Prag halkı ile Morav-
ı.U<ı arı luırekete ya va disi, ahalisi cümhurreisi Hac:ha'-

. luı::ıır nın çek milletini alman führer'inin e-
Be.rl:n, 1~.a.a. - ~~avas: Burada söy- li altına tevdi eylediği haberini, bu 

lendığıne gore motorlU ~iman kıtaları, sabah atman radyolarından öğrenmi1-
İglau, Olmutz, Brno, Pılsen alman "a
dacıkları,, istikametinde ilerlemeye 
hazırlanmaktadırlar. 

Hitler • Hacha görü mcleri dolayı _ 
siyle hududu geçme emri, şimdiki hal. 
de tehir edilmiştir. 

Alnwn kumtıntfonımrı 
bcytınrıumesi 

Prag, 15 a .a. - Moravska - Ostrava
da alman generali bir beyanname ne:ş -
rederek silah, patlay•cı maddeler ve 
radyo aletlerinin derhal teslimini ve 
halkın saat 21 ile 6 arasında hususi su
rette izin almadan evlerinden çıkma -
masını emretmiştir. Kahveler saat 20 
de kapanacaktır. Bu emrin hilafında 
hareket edenler, şiddetle tecziye edi · 
lecıklerdir. 

Alrıum ordusu yola çıl-uı 
Berlin, 15 a.a. - Ordu başkuman • 

danlıgının tebliği : 
Alman ordusuna men c;un kıtalar, bu 

sabah, piyade generali Blaskovitz ve 
ve piyade generali List'in emri altın · 
da alman - çek hududunu geçmişler 
ve Bohemya ve Moravya'da bu gün i
çin tesbit edilen merhalrlerine doğru 
ilerlemekte bulunmuşlardır. 

Alman ordusuna ve Adolf Hitler S 
S muhafız kıtalarına menc;up birlikler. 
daha dün akşamdan Witkowitz ve 
Maehrich • Ostrau'ı işgal eylemişler · 

dir. 
Alman hava ordusuna mensup müte· 

addit tavyare filosu da. g neral Kes
serling, Sperrle ve Loehr idaresi al -
tında aynı zamanda alman - çek hu • 
duıitl'ıu geçmişlerdir. 

Alnı"rı or<lrt"" n.,.n~•'ıln 
P 15 a a _ Alm"n kıtaları. 

raıı?, . · 
• ' • 'ı"lerd'ır ,.._ lrn.,n '-ıtaları-• rıı"'"" "'1rm ~ · 
"''n llrri lrolları "='"t " • ı; ~ .. Prııcr şa-
~osunun bulunduğu Hradsohink va-

lerdir. 
Çek radyosu, bu sabah, halkı sü -

küna davet eden ve çocukları her za -
manki gibi mekteplere yollamağa teş
vik eyliyen milteaddit hitaplarda bu -
lunmuştur. 

Prag'da sUkiin hüküm sürmektedir. 
Sokaklarda, yalnız, vukua gelen inki
şaf üzerinde görüşen ufak tefek bazı 
halk topfantıları vardır. 

Alman himaye idaresi altına konu
la.n Bohcmya ve Moravya arazisine 
gırmek ve bu araziden çıkmak, mu -
vakkaten yasak edilmiştir. 

.Hitl••r de' yola çıktı 
Berlın, IS a.a. - B. Hitler, Bohem -

va ve Moravya'da ileri yürüyen alman 
kıtaların~n yanına gitmek üzere bu sa 
hah Berlınden hareket etmiştit'. 

lliıler Prag yolunda 
Beohmisch - Lcipa, 15 a.a. -l.liitlcr 

yanında yüksek kumanda §efi general 
Kdtel hariciye nazın von Ribbentrop 
ve Almanya polis şefi Hirnmler oldu. 
ğu halde bugün saat 15 de buraya gel
miş ve Prag istikametinde yoluna de
vam etmiştir. 

Bohemya'daki alınanlar bütün yol 
üzerinde kurtarıc:tarını büyük tezahü. 
ratla selamlamaktadır. 

lliıler Prag'dll 
Prag, 15 a.a. - Hitler Prag'a saat 

19.15 de varmış ve saat 19.45 de de Pra
gın tarihi sarayına girerek erkanı.h~r
biyesiyle birlikte oraya yerleşmıştır. 
Bir piyade alayından mürekkep olan 
saray muhafızları tam saat 20 de sara
vın üzerine merasimle Hitler'in bayra
ğını çekmişlerdir. 

Hitler Prag'a ordu ile berabc~ ve 
rttözgözti görmiyecek· derecede şıddet 
li bir kar fırtınası !içinde eelıni§ ve 
girmiştir. 

: vakya üzerine bir yiırıiyüş mü? Al - gamalı haçlı bayraklar da, Verıf;'da, : 
man mahfilleri teminat veriyorlar: 28 haziran 15119 tarihinde doian : Almanlar nediyorlar 

_ Hayır! Bu kıtalar Viyana'da, Anş - Çekoılovakya'nın, 15 - mart - 1939 da : Berlin, ıs a.a. - SeHihiyettar al· 
- luıı'un yıldönümü dolayııiyle yapıla- Prae'da ıon nefesini verdiiini teyid : man mahafilinde beyan olunduğuna 
_ cak geçid resmine iştirak edecekler... ediyorlar.... = göre, İngiltere Başvekili Çember-
; ıı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111111111111 ır layn'in bugün Avam Kamarasında 

Alman ınilletine beyanname 
Berlin, ıs a.a. - B. Hitler, alman 

milletine aşağıdaki beyannameyi neş
retmi§tir: 

"Bundan birkaç ay önce, Almanya, 
kapalı aömürge arazileri:ıde yaşıyan 
alınanları himayesi altına almağa ve 
bunları, Çeko-Slovakya'daki taham
mül edilmez tethişçi rejime karşı mu 
hafaza eylemeğe mecbur kalmıştı. 

Geçen haf talar içinde, aynı hadise· 
ler yeniden kendisini gôste~~ftir. 
Bu keyfiyet, bu derece çok mılhyet· 
l'!rin bir arada yaşadığı bir arazide ta
hammül edilmez l:rir vaziyete doğru 
gitmektedir. Etnik grupların hayatı:ıa 
karşı çevrilmiş bu yeni tecavüzlere 
aksülamelle mukabele eden etnik 
gruplar, bugün l'rag'dan ayrılmışlar· 
dır. Çeko·Slôvakya bugün mevcut de· 
ğildir. 

Pazar günündenberi, birçok şehir· 

lerde şiddetli taşkınlıklar vukua gel· 
mektedir. Almanlar, bu taşkrn.lıkar· 
dan zarar görmüşlerdir. Almanya'nın 
Slicenaplığının geçen ıonbahard~ Çe.. 
ko-Slovakya'ya bıraktığı alman lısanr 
kullanan yerlerden, cebir ve tazyik al 
tında bulunanların imdad haykırışla· 
rı, saatten saate artmaktadır. 

Alman kıtaları i~gcd emrini 
B" . aldıl.ar 

.. utUn_ malları alınan yeni mülteci 
k~tlel~rı, Almanya'ya iltica etımektc
dır. Bın senedir Rayh'rn bir parçası o 
l~n. ve Alman yanın hayatı menfaatle
rını alakadar eden bu memlekett b . . d e u 
vazıyetın evamı, ancak mutlak bir 
hercümerç ile neticelenebilir. 

Sulha karşı olan bu tehlikeyi ebe
diyen ortadan kaldırmak ve bu arazi. 
de lüzumlu yeni teşkilat şartlarını ya
ratmak için, Bohemya ve Moravya'yı 
bugün alman kıtaları tarafınlan iggal 
ettirmeğe karar verdim. Bu alman kı
taları, tethişçi çeteleri ve bu çeteleri 
himaye eden çek ask.-:ri kuvetlerini si
lahtan tecrid eyliyec.ektir. Bu alman 

Viyana'cla nutuk •öylerken 
Hitler 14 mart 1938 ele 

kıtaları, tehdit altında bulunan her
kes.in hayatını muhafaza edecektir Ve 
bu suretle, bu alman kıtalan, bin se
nelik bir tarihe ve atman ve çek mil· 
!etlerinin hakiki icaplarına bugün bir 
prensip tarzı hallinin tcıncllerini ata
caklardır. 

Almanya donanıyor 
Berlin, ıs La. - Almanya propagan 

da nazın, alıpan kıtalarının Bohemya 
ve Moravya'ya girmesi münasebetiyle 
bütün halkı, evlerini bayraklarla do
natmağa davet eylemi~tir. 

Çek - ılovakya meselesinin halli için 
tevessül olunan usule karşı yaptığı 

tenRitler hakikate hiç de uygun de
ğildir. Filhakika Münih anlaşması 
zihniyetini Almanya değil slovaklara 
ve alınanlara tecviz edilmiyecck bir 
tarzda muamele etmiş otan eski Prag 
hükümcti ihlal eylemiştir. 

Mamafi, seHihiyettar alman maha
fili, lngiltere'nin hadiselerin makul 
tarzı cereyanını ve bulunan sureti 
tesviyenin bizzat çekler tarafından 
kabul edilmiş olduğunu tanımı§ bu
lunmasını memnuniyetle kaydeyle -
mektedir. 

Frarısa ve lngiltere müdaluıle· 
ye sebep görmüyor 

Paris, 15 a.a. - l'iıebusan meclisi ha
riciye encümeninin toplantısında mer
kezi Avrupa hadiseleri hakkında iza
hat veren Bone, Fransa ve İngiltere 
hükümetlerinin Cek-Slovakya ışıne 
karışmak için bir sebt-p görm:mij ol -
duklarını çünkü, bizzat Çek-Slovak 
devletinin kendisini Hitler'in emrine 
amade kılmış olduğunu ve Çek-Slovak 
ya'n•n kendi istiklalini garanti eden 
devletlerden yardım iate.rne<liğini söy
lemiştir. 

lngilterenin yaptığı ikraz ne 
olacak? 

Londra, ı S a.a. - Lordlar kamara
sında beya:ıatta bulunan hariciye na· 
zırı Lord Halifaks, son Çeko-Slovak· 
ya hadiseleri dolayısiyle İngiltere 
bankasına Prag'a her türlü tediyatta 
bulunulmamasının emredilliğini söy
lemiştir. Çeko-Slovakyaya yapılmı' o· 
lan on milyon ingiliz liralık istikrazr.l 
altı buçuk milyonu hC'llilz tesviye e
dilmemiştir. 

Lord Halifaks, Berlin'e gitmesi mu
karrer ingiliz ticaret nazırının acyaha· 
tini;ı şimdilik tehir edildiği ve bu ka
rardan alman hükümetine de haber ve 
rildiğini bildirmiştir. 

Hariciye nazırı Çeko-Slovakyanın 
istiklali için tngiltere'nin yapmış ol
duğu garanti hakkında, bu garanti· 
nin Çek-Slovakya devletine yapıldığı 
nı, halbuki Slovakya'nr.ı ilanı istik.Lil 

etmesi üzerine İngiltere'nin garanti 
etmiş olduğu devletin ortadan kalk· 
mış olduğunu ve binae-;ıalcyh İngilte
re hükümetinin başka şartlar altınd:ı 
Üzerine almış olduğu taahhütlerle ken 
disini mukayyet görmediğini söyle
miştir. 

FrarıtKı'nın vazicyti 
Faris, 15 a .a. - Almanya hükUmeti 

bugün Fransa hariciye nezaretine teb
tiğatta bulunarak çek mıntakasınm 
alman kıtaatı tarafından işgalinin 

Prag hükümetinin muvafakatiyle ya
pılmakta olduğunu bildirmiştir • 

Almanya büyük elçisi bu mesele 

ye nazırı Bone ile bir müla atta bu -
lurunuştur • 

Varşovanın fikri de lngiltere
nin Jikri gibi 

Varşova, ıs a.a. - Hükümetin gaze
tesi olan Kurjer Poranny bu akşam 
Çekoslovakya hadiseleri hakkında neş 
rettiği yarı resmi bir tebliğde hulıi -
saten diyor ki: 

Çek arazisinin ilhakı şimdiye ka -
dar Almanya tarafından iler.i sürülüp 
müdafaa edilen tezi değiştirmi~e ben -
ziyor. Bugilne kadar alman siyasetinin 
üçüncü Rayh'in münhasıran ırki pren 
sipler üzerine kurulacağı beyan edili
yordu. Maamafih, çek topraklarının 
ilhakının çeklerin hiç bir mukaveme -
tine uğramaksızın ve hatta çek mille
tini şimdi idare edenlerin tasvibiyle 
vukubulmuş olduğu keyfiyeti ihmal 
edilemez. Böyle bir şeyin tarihte mis
li yokh.ır. Bu şerait -altında çek devle
t'İni kurtarmrya imkan olamazdı. Esa
sen Polonya Çek - Slvoak sistemini 
devamlı bir şey olarak asla telakki et -
memiştir. 

Polonya siyasetinin unsurları bura
da daima Romanya ile olan ittifakı ve 
Macaristanla olan ananevi dostluğu 
idi Bu ananevi dostluk şimdi mü te -
rek bir Polonya • macar hududu ile 
kuvetlenmiş bulunuyor. 

Diğer taraftan Polonya - Genç Slo 
vak devletivle de dostça teşriki mesai
ye amadedir 
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Son hôdiseler karşısında 

Yugoslavya 
Belgrad, 15 a.a. - D.N.B. bildiri -

yor: Selahiyetli yugoslav mahfilleri, 
Yugoslavya'nın Çekoslovakyadaki ha
diselerin inkişafını sükun ile takip 
ettiğini bildirmektedir. Bununla be
raber, Yugoslavya dahili politikası· 
nın bazı meseleleri ile eski Çekoslo -
vak devletinin meseleleri arasında 
her türlü mukayeseyi enerjik bir su
rette reddetmek icabediyor. Filhaki • 
ka, Yugoslav hükümetinin kendi da
hili meselelerini kendi kendine h alle
decek vaziyette olmas·ndan başka, şu 
rası da gözden uzak tutulmamalıdır. 
ki Yugoslavya, çok zamandanberi At
manyan'ın dostluğunu temin etmiş ve 
bu dostluk, şimdiye kadar birçok bür
hanlarını göstermiş bulunmaktadır. 
Esasen bugünkü inkişafların, merke
zi Avrupa'da sulhun takviyesine yar
dım edeceği ümit olunmalıdır. Diger 
taraftan, her tarafta bugün vukua 
gelen emrivakii tanımak azminin mü
şahede edildiği de memnuniyetle te
barüz ettirilmektedir. 
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Sekspir 
trajedisi 

Bn. Dengi bu mevzu 
etrafında konferans verdi 
Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi İn • 

g~.lizcc Doçenti Bayan Saffet Dengi 
dun Halkevinde "Şekspir trajedisi,, 
rnevzulu bir konferans verdi. Derin bir 
tetkik mahsulü olan bu konferansı ka
labalık bir münevver kütle tarafından 
alaka ile dinlendi. 

Doçent'in konferansında maksadı -
nın bu trajediyi tenkit veya klasik 
:rajedilerle mukayese etmek olmadı -
~!nı, daha ziyade tefsir etmek istedi -
~ıni anlatmış ve bilhassa şu noktalar 
Üzerinde durmuştur : 
~ l · Bir Şekspir trajedisini okudu -
g~nıuz veya seyrettiğimiz zaman ha
rıcen ne gibi hususiyetler göztimüze 
Ç~rpar? Şekspir trajedisi neler tev
lıt eder? II - Bu trajedinin kahraman 
ları ne gibi hususiyetler arzeder ? 
llt - Şekspir trajedisi nasıl kurul
rnuştıur? Muhtelif kısımlan nelerdir, 
her kısım ne gibi vasıfları haizdir? 
I\7 - Şekspir trajedide neyi kasdet
llıiş, yarattığı trajik alemde esas, ni
hai, kahir bir kuvet olarak neyi kabul 
e~i~tir? Neticede Şekspir, trajedi -
sınae bir nizamın mevcut olduğunu 
göstermiş, hayır ve şerri bünyesi:ıde 
tevlit eden trajik bir alem mevcut ol
<hığunu tebarüz ettirerek sözlerine 
§Öyle devam etmiştir: "Fert, bu ni -
zarn karşısında, kıymeti ne kadar yük 
Soek olursa olsun acizdir. o nizam ke
:tnale mütehassirdir. Gittiği yolda ak
sarnasına sebep olan her engel, mahi
Yetine aldırmadan ortadan kaldırır. 
Böylece umumi nizamın selameti için 
hazan bir kurban verilebilir. Dünya 
nizamını elinde tutan kuvet, kör bir 
kuvet değil ,bizim kendine hürmet et
tiğimiz bir kudrettir. Kemale müte
h~ssirdir. Çünkü şerre karşı aldığr va· 
zıyeti başka türlü izah edemeyiz. Onu 
Yenmek, defetmek için kıvranır, ıstı
rap çeker, kendinden bir parça feda eı 
derek hatta sakatlanır. Sonunda bed
bin olmayız, isya.'"1 hissetmeyiz, çün
kü trajedinin tesiriyle heyecanları te
mizlenen ruhumuzla beraber o Cllem 
'de nihayet huzura erer, mutat devra
nına koyulur kemal yolunda yürür. 

Se'Kspir'in yarattığı bu trajik alem, 
~ey" biuat kahramanm benliği, e ~ 
den şerri tevlit ediyor? Neden, iyinin 
yanında yaş da yanıyor. Bu, hayat 
muammasıdır. Trajedi hayatı, veya 
hayattan alınma bir vakayı taklit e
der. Binaenaleyh Şekspir trajedisin
den bu muammanın hallini beıldiye
rneyiz. O muammayı bir felse siste
mi çözmeğe çalışıyor. Epikür, Dante, 
Milton, Göte gibi bir filozof şair de
ğil de dahi bir dramarist olan Şeks
pir'den niçin bu "lügazin sırrını,, 
halletmesini bekliyelim. Şekspir ne 
bir Epikür gibi atomların kainattaki 
münasebetlerini halle, ne Dante gibi 
hıristiyanlık alemindeki keşmekeşi 
ve saf hırıstiyanlrğın Beatriste şahıs
lanan idealini anlatmağa, ne Milton 
gibi Allahın işlerini kulları nazarın
da haklı çrkarmağa, ne Göte gibi hak
kın ve hayrın nihayet şerre galebe çal 
dığ:nı ispata gayret ediyor, yalnız 
hayatı, muammasiyle, esrariyle birlik 
te aksettiriyodru. Yarattığı büyük e
serlerde kemale erişmek için çırpı -
nan, bünyesinde şer doğuran, ve o 
Şerre ancak cidal esnasmda mahvetti
ği hayrin beraber kendisini de ısıtıra
ba sürüklemek suretiyle galebe çalan 
bir alemi yaşatır. Bu alemdeki ihti
laç, büyük kahramanlarının ıstırap ve 
felaketinden ibaret olan vakanm dra
matik vasıtalar hikayesi. Neticede 
duyduğu merhamet ve haşyet hisle
rinden seyircinin ruhunu temizliyen 
eser §ekspir trajedisidir. 

Gençlerbirliği'nin 

16 ıncı yıl dönümü 
Ankara'nın en eski kulüplerinden 

olan ve şehrimizde bir çok azası bulu
nan "Gençlerbirliği" evelki gece ku -
ruluşunun 16 ıncı yıldönümünü kut -
lamak üzere Halkevin<le bir toplantı 

tertip etmiştir. 

Aileleriyle birlikte 2000 den fazla 
bir sporcu kalabalığı Halkevi ıa
lonlarrnı doldurmuşlar, aralarında 

tertip ettikleri piyango, dans ve diğer 
eğlencelerle sabaha kadar neşeli bir 
şekilde vakit geçirmişlerdir. 

30 hin lira ihtilas eden posta 
şefi yakalandı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Resüla -
• , in posta telgraf şefi iken 30 bin lira 
"i-tilas ederek kaçan Mehmet Fahri 
!:ıııgün Sirkeci'de bir otelde yakalan • 
dr. Muhtelis memur adliyeye verilıe -
rck tevkif edikli. 

Anka ro Borsası 
15 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıhı F. Kapanış F. 

l""'""'""""""""""'''"""''""'"'-1 
Vilôyetler ..................................................... 

Parke kaldırım 
yaptırılacak 

Konya Valiliğinden : Londra 
Nevyor'k 
Pariı 
Cenevre 
Milano 
A.msterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 

5.93 
126.575 

3.3525 
28.775 
6.6550 

67.1925 
50.7425 
21.2975 

5.93 
126.35 

3.3525 
U.775 
6.6550 

67.1925 
50.74.25 
21.2975 

1 - Konya hükümet alanında yap-

ıl tırılacak olan 15808 lira 64 kuruş ke
şif bedeli parke kaldırım ferşiyatı işi 
yeniden kapalr zarf usuliyle eksilt -

Sof ya 
Prag 
Madrid 
Var§ova 
Budapeı:ıte 

Bükreı:ı 
Bel&'rad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1.08.25 
1.56 
4.32 
5.93 

23.8450 
Z4.9675 

0.905 
2.83 

34.62 
30.5425 
23.8625 

1.0825 
1.56 
4.32 
5.93 

23.8450 
24.9675 

0.905 
2.83 

34.62 
30.5425 
23.86.25 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk Borcu 1. 19.60 19.60 

(Peşin) 
1933 İkramiyeli 
Ergani - 20.- 20.-
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. 1. 19.35 19.35 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. V. 19.40 19.4 
193.8 %5 Hazine 
Tahvili 92.50 92.50 

meye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme 20-3-939 pazartesi gU

nü saat 15 de vilayet daimi encümeni 
odasında yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait keşif, pro
je, eksiltme şartnamesi, hususi ve fen 
ni şartnamelerle müteferri fenni evra 
kı Konya nafıa müdürlliğünde görebi
lirler ve 2 lira mukabilinde müdürlük 
ten alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin (1185) lira (65) kuruşluk mu 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az 8 gün e
vci ellerinde bulunan bütün vesika
larla birlikte bir istida ile Konya vi
layetine müracaat ederek bir ehliyet 
vesikası almaları ve ticaret odası ka
yıt vesikası ibraz etmeleri Iazım<iır. 

Türk Umwn 
Tiyatro 29.50 29.50 

5 - Mektupların ikinci maddede 
.!) yazılı ihale saatinden bir saat evveli

'============== ne kadar makbuz mukabilinde komis

Talebe sık sık derse 

kaldınlacak 
Maarif Vekaleti mekteplerde mual

limlerin talebeleri sık sık yoklamıya 

tabi tutmaları için teşkilatına bir ta -
mim yapmıştır. Tamimi yazıyoruz: 

"Bir öğretmenin talebesini sık sık 

derse kaldırarak yoklaması talebeyi 
çalışmağa sevkedecek, öğretmenin ta -
lebcsini tanımasında ve kanaat notunu 
isabetle takdir etmesinde müessir ola
c~k, aynı zamanda dersin talebe sevi -
yesine uygun bir şekilde ilerleyip iler
lemediği, dersinden ve takip ettiği me 
toddan talebenin gereği gibi istifade 
edip etmediği hakkında öğretmeni 
aydınlatacak en mühıim amilidir. Onun 
için: 

1 - Her öğretmenin derste beheme
hal talebeyi derse kaldırması ve geçen 
dersleri müzakere etmesi mecburidir. 
Ancak öğretmenin bir derşte 

müzakereyi yalnız bir talebe-
ye tahsis ederek geçen dersin bütün 
safhalarını münhasıran ona söyletme
si do~ru değildir. Her derste en az üç 
dört talebeyi yoklamadan geçirmeSii 
lazımdır. 

2 - Talebe sayısı çok olan sınrflar
da da öğretıneni"&J. rnUzakere itini ih
mal etmemesi ve mutlaka talebeden 
bir kaçını kaldırarak ders sorması el
zemdir. Öğretmenin bir talebenin der 
se çalr!lıp çalışmadrğmr öğrenmek için 
geçen dersi baştan sonuna kadar kC':l
disine söyletmesine ihtiyaç yoktur. 
Geçmiş ders hakkında iyi tertip edil
miş kısa iki üç soru da talebenin o 
derse çalışıp çalrşmadığmı öğrenmek 
için kafidir. 

3 - Öğretmenin derse kaldınrke·:ı 
talebeleri, onların evelde-n keşfedebi
leceği bir sıra ile derse kaldırması 
doğru değildir. Talebe, hangi derse 
kalkacağını evcide bilmemeli ve her 
hangi dersten ummadığı bir zaman
da kalkabileceğini göz önünde tutarak 
ona göre derslerini hazırlamağa çalış
malıdır. 

4 - Öğretmen dersin gereğine gö
re ara sıra yazılı yoklamalar yapma
yı da ihmal etmemelidir. 

5 - Talebe, hayatta her faaliyetin 
bir değeri olduğunu ve her faaliyete 
değeri nisbetinde bir kıymet biçildiği 
ni şimdidC'.:ı takdir etmeğe ve derse 
kaldırıldığı veya yazılı yoklamalara 
tabi tutulduğu zaman verdiği cevap
larn değerini doğru olarak ölçmeğe a
lştmlmak üzere kendisine verilen not 
derhal bildirilecektir. 
Verdiği cevaplara göre az not alan 

talebenb evelki hatalarını düzeltmek 
ve daha yüksek nota hak kazandığını 
göstermek üzere tekrar derse kaldı

rılması iç.in vaki olacak ricasını öğ· 

retmen yerine getirecek ve kendisinı 
muayyen olmyan bir zamanda mutla
ka derse kaldıracaktır.'' 

İstanbul belediyesindeki 
teftişler 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Muhte -
lif belediye dairelerinde teftişler ya -
pan belediye müfettişleri, belediye re
isinden aldıkları emir üzerine tahki
katlarını ikmal e-derek mülkiye müfet
ti§lerine vermişlerdir. 

Sultanhamamı yangınında ya
nan kasaların içindeki paralar 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Sultan -
hamamı yangını tahkik heyeti bugün 
teftişlerle meşgul oldu. Bazı kasalar 
açıldı. Ata Refik müessesesinin kasala 
rından 1000 lira para, bütün defterler 
ve bir sC)k mücevherat yanmamış ola -
rak çıktı. B. Refik İnsel'in kasasmın 
mevcudu kısmen yanmış ol.arak ve Sa
lamon Polodo'ya ait kasadaki paralar
la alacak senetleri tamamen yanmış o
larak bulundu. Diğer kasaların açıl • 
masına yarın devam olunacaktır. 

yon riyasetine tevdi edilmesi lazım -
dır. Posta gecikmeleri kabul edilmez. 
(1292-729) 10734 

Parke kaldırım 
yaptırılacak 

Konya Valiliğinden : 
1 - Konya - Ankara yolunun O + 

118 - O + 606 ıncı Km. arasındaki 488 
metrelik kısmın parke kaldırım dö -
şenmesi işi yeniden kapalı zarf usu
li yle eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli (17437) lira (41) kuruştur. 

2 - Eksiltme 20-3-939 pazartesi gü 
nü saat (15) te vilayet daimi ~ncüme
ni odasında yapılacaktır. 

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

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

5 - Mektupların ikinci maddede 
yazılı ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde ko
misyon riyasetine tevdi edilmesi la
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil-
mez. (1293-30) 10735 

Yol inşaatı 
Çoruh Valiliğinden ; 

1 - Hopa - Bor~ka yolunun muhte. 
lif kilometrelerinde yeniden inşa edL 
lecek istinat dıvarlariyle Borçka de • 
mir köprüsü ahşap döşemesinin tecdi
di işi yirmi gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkardmıştır. Ke. 
şif bedeli on bin otuz dokuz lira otuz 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 22 mart 939 çar,am
ba günü saat 15 de Çoruh nafia Md. 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - İsteklileri evrakı fenniyeyi Ço
ruh nafia müdürlüğünde okuyabilir -
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
tekliler, sekiz yüz yirmi sekiz liralık 
teminat ile ehliyet vesikası ve yarı se. 
neye ait ticaret odası makbuzu teklif 
mektubu ile birlikte vermeleri lazım -
dir. İstek1iler ehliyet vesikasının ve _ 
rilmesi için eksiltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gii':ı eve} bir istida 
ile vilayete müracaatlan muktazidir. 
Bu müdckt zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 

5 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu, ticaret oda. 
sı makbuzu ve ehliyet vesikası ile tek
lif mektuplarını ihale gilnü olan 22 
mart 939 çarşamba gfrnü saat on dört
te eksiltme komisıyonu reisliğine mak. 
buz mukabilinde teslim edeceklerlir. 
Postada olan gecikmeler kabul edil _ 
me~ (769) 10756 

Cepanelik yaptırılacak 
Kütahya Askeri Satm Alma Ko. 

misyonu Ba,kanlığmdan : 
A - Kütahya tayyare garnioznun • 

da (16759) lira (15) kuruş muham. 
men bedelli beş cephaneli.k yapılacak
tır. 

B - Eksiltme 20 mart 1939 pazar
tesi günü saat 1 O da merkez komutan
lığı bina~undaki komisyo·.:ıumuzda ya. 
pılacaktır. 

C - Eksiltme kapalı zarf usuliıyle 
olacaktır. 

D - Muvakkat teminat (1257) lira.. 
dır • 

E - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün komisyona müracaat edebilir
ler. 

F - Eksiltmeye iştirak edecek o. • 

~~~~~~~~~--~~~~--~~~~--~~~~--~~--------~~------~~~-

lanlar kanunun icap ettirdiği vesaik 
mevcut olmak şartiyle teklif mektup. 
larr.ı.ı 20 mart 1939 pazartesi günü sa. 
at 9,30 da makbuz mukabilinde komis. 
yonumuz başkanlığına vereceklerdir. 

(774) 10760 

Kirahk mahaller 
Zonguld.ak Belediyesinden : 

Belediyeye ait iskele park ve bahçe 
ısini.n işİetilmesi üç sene müddetle bir 
milteahhide verilmek üzere açık art. 
tırmıya çıkarılmıştır. İhale 24. 3. 939 
tarihine müsadif cuma günü aaat 16 
da Zonguldak belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen bedeli 3000 
liradır. ' 

İsteklilerin şartnamesini almak ü. 
zere her gün belediye encümen kale. 
mine ve arttırmıya girmek için 225 li
ralık muvakkat teminat mektup veya 
makbuzları ile Zonguldak belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

(823) 10815 

Elektrik tesisatı 
Babaeski Belediyesinden : 
Babaeski kasabasında tesis edilecek 

olan ve münakasası kapalı zarf usu
liyle yapılması tekarrür eden elektrik 
işine talip zuhur etmediğinden bu de
fa 2490 sayıh kanun hükümlerine tev. 
fikan pazarlık suretiyle yaptırılması 

tokarrür etmiştir. 
1 - Yaptırılacak olan elektrik te

sisatının muhammen bedeli (18528) 
lira (45) kuruştur. Ve buna ait san. 
tral binasr:ıın muhammen bedeli de 
(4600) liradır, ki ceman yekı1n 

(23128) lira 45 kuru~tur. 
2 - İşbu tesisatın hitam müddeti 

münakasa tarihinden itibaren sekiz 
aydir. 

3 - Münakasa 3 nisan 1939 tarihi
ne rastlıyan pazartesi gU·nü saat 14 
de Babaeski belediye dairesinde müte. 
şekki} encümen huzuru ile icra oluna
caktır. 

4 - Bu işe ait plan ve projelerin 
(on) lira bedel mukabilinde belediye. 
mizden alınmasr kabil olacağı ilan o-
lunur. (1478/829) 10927 

Su projesi yaphnlacak 
Kayseri Vilayetinden :, 
1 - Kayseri mer:kez kazasının 

Muncusun nahiyesine bağlı Karahö. 
yük köyüne ait içme suyu fenni keşif 
proje ta-.ı.zimi aşağıdaki ~rait altında 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait bedeli keşif 300 li
radır. 

3 - Suyun meiibiii.r tiJiiiüiien ~ 
kilometredir. 

4 - Eksiltmeye iştirik edenler% 
7 ,5 teminatı adiye verecekler ihaleden 
sonra % 15 şe iblağ edilecektir. 

5 - Yapılacak keşif ve proje evra... 
kı mukavele tarihinden itibaren 45 
gün darfr.ıda ikmal edilmesi meşrut
tur. 

6 ;- Yapılacak proje ve ıkeşifname. 
':lin nafıa vekaletince tasdiki meşrut
tur. 

7 - İhale 24. 3. 939 cuma günü sa. 
at 14 de Kayseri vilayet merkezinde 
hususi muhasebe müdürlüğilnde köy 
heyeti ihtiyariye&i. tarafından icra e
dilecektir. 

8 - Fazla malumat almak istiyen
lerin Kayseri hususi muhasebe müdür 
lüğü."le müracaatları ilin olunur. 

(1660-926) 10928 

Sat.ilk vapur 
Kocaeli Defterdarlığından : 
1 - İstika! harbinde yunanl.lardan 

iğtinam edilen ve halen Gölcük lima
nında bulunan 2909 gayri safi 2013 
safi tonilato hacimli Trabzo;ı adlı va. 
pur kapalı zarf usuliyle satılığa çıka
rıldığı halde talip zuhur etmediğin
den 30, 3. 939 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat 15 de Kocaeli de E 

terdarlığmda müteşekkil komisyonda 
pazarlık suretiyle satxlacaktır. 

2 - ' Muhammen bedeli (13000) on 
üç bin muvakkat teminat (975) lira. 
dır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak def
terdarlıkta':l alınabilir. 

4 - Talip olanların müracaatları i. 
an ounur. (1661-927) 10930 

Kopal. zarf usuliyle 

arttırma ilônı 

Niğde Valiliğinden : 
1 - Artırmaya konulan iş: Niğde 

vilayeti hususi idaresine ait çiftehan 
kaplıcasının bugünkü tesisatiyle ve 
üç sene müddetle karıdır. 

2 - Geçen yılların senelik icar be. 
deli (5320) liradır. 

3 - Bu icara ait şartname vilayet 
hususi muhasebesinde görülebilir. 

4 - Artırma, 27 mart 939 tarihli 
pazartes.i gü·:ıü saat 15 de vilayet da
imi encümen odasında yapılacaktır. 

5 - Artırma kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır 

6 - Artırmaya girebilmek için is-
teklilerin (1197) lira muvakkat temi. 
nat vermesi laznndır. 

7 - Mektupların 4 cü maddede ya
zılı ihale saatinden bir saat evelinc 

lktısat VekGletinden 
Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucal tahsili i(in Ampa'ya 

gönderilecek sanal okulu me1unlar1 müsabaka imliham ıartları 

ı. - Avrupa'ya tahsile gönderilecek eenat okulu mezunları müsabaka 
imtihanı şartları hakkında evvelce yapılan ilan aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir. 

2 - Avrupa dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteplerin
de tahsil ettirilmek Uzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebele
rin "10" u dericilik, "10" u yünlü mensucat ve "10" u da pamuklu mensu
cat tahsili yapacaktır. 

3 - İsteklilerin aşağıda.kıi şartları haiz bulunmaları lazımdrr. 
a.) Türk olmak 
b.) Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa müsait 

olmak, 
c.) En ço.k 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış veya hastalıktan 

başka bir sebeple tecil edilmiş bulunmak. 
d.) Maarif Vekaleti bölge sanat okulları tesviyecilik, demircilik veya 

elektrikçilik şubelerinden mezun bulunmak. 
4. - İmtihanlar; bölge sanat okulları müfredat programlarına göre aşa

ğıdaki derslerden olmak üzere 2-5-939 tarihinde Ankara, İstanbul, Buna 
ve İzmir Bölge sanat okullarında yapılacaktır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan (Almanca veya Fransızca) 

5 - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak 
olanlardan muvaffakiyet sırasile "30" namzet ayrılacaktır. Aynı derecede 
muvaffclkiyet gösterenlerden askerliğini yapmış olanlar veya lisandan da
ha iyi not alanlar tercih edilecektir. Bu namzetler üç grupa tefrik ~dilerek 
mesleklerine göre 31-10-939 tarihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Fesha~ 
ne, Hereke ve Kayseri fabrikalarmda staj görecek ve mesleki fabrika kurs
larına devam edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira 
verilecektir. 

6. - Staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanla
rında ve umumi çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahlaktan mazbut 
olduklarına kanaat getirilen namzetler Avrupa'ya gönderileceklerdir. Bu 
imtihanlarda muvaffak olamıyjinlar serbest kalırlar ve hi~ bir hak talebin
de bulunamazlar. 

İmtihanda muvaffak olarak Avrupa'ya gönderilecek talebe Sümer Ban
kın idare ve nezareti alt:nda olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar lisan 
kurslarına devam edecek ve 1940 senesi kış sömestrinde meslek tahsiline 
başhyacaktır. 

7. - Avrupaya gönderilecek talebe Sümer Bank fabrikalarındaki staj 
ve Avrupa'daki staj ve tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile İktısat Ve
kaletinin göstereceği işlerde usta, usta başı veya fen memuru olarak çalı
şacaklardır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avrupa'ya gönderilecek 
her talebe bir teahhütname verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

8. - Talipler en geç 15-4-939 tarihine kadar dördüncü madde<ie yazılı 
bölge sanat okullarından hangişinde imtihana gireceklerini gösteren bir 
istida ile aşağıdaki vesikaları İktısat Vekaletine Sanayi Umum Müdürlü
ğüne göndereceklerdir. 

a.) Nüfus hüviyet cüzdanı 

b.) A11Kcrlik vazifesinin yapılmış veya tecil edilmiş bulunduğunu 
~-...._~~ 

gösteren veaika 
c.) Mektep şahadetnameai 
d.) Hüsnühal varakası 

e.) Çalışacağı sanata mütehammil bulunduğunu gösteren remıen 
tasdik edilmiş sıhhat vesikası 

f.) Altı adet vesikalık fotoğraf. 

9. - Fazla izahat almak istiyenler İktrsat Vekaleti Sanayi Umum Mü-
dürlüğüne müracaat etmelidirler. (913) 10923 

Hissedarlar Umumi Heyeti loplanhsı 
. 
lzmir Tramvay ve Elektrik 

Anonim Şirketinden : 
Türk 

Şirketimiz hissedarları umumi heyetinin 31 Mart 1939 
cuma günü saat 11 de Şirketin lzmir'de Bahribaba'daki 
idare Merkezinde alelade olarak toplantıya çağrdmakta 
olduğu ilan olunur. 

En az yirmi hisse senedine malik olup toplantıda hazır 
bulunmak istiyen hissedarların, ellerindeki hisse senetleri
ni toplantıdan bir hafta evvel şirketin idare merkezine ve
ya bir ba·nkaya yatırmış bulunmaları ve hisse senetlerinin 
nizami müddet içinde yatırılmış bulunduğunu gösteren bir 
ilmühaberi hamil bulunmaları lazımdır. 

RUZNAMElMOZAKERAT: 
1. - idare Meclisinin ve hesabatı tetkike memur mura

kıp roporlarmın okunması. 
2. - 1938 senesi bilançosu ile kar ve zarar hesaplarınm 

tasvip ve kabulü ve idare meclisinin ibrası. 
3. - ldare Meclisi azalarından bazılarrnın memuriyeti

nin tecdidi ve idare Meclisi azaları huzur haklarının tes
biti. 

4. - 1939 senesi için hesapları tetkike memur bir mu
rakrbın tayini ve murakabe ücretinin tesbiti. 

5. - Ticaret Kanununun 323 üncü maddesine göre ica -
~n~~a şirketle ticari muameleler yapmaları için idare mec-
lısı azalarına selahiyet verilmesi. 879 

----
k_adar ~kbuz mukabilinde komisyon 
rıyasetıne tevdi edilmesi lazımdır. 
Posta gecikmeleri kabul olu·:unaz. 

(1665/929) 10931 

Kapsul ve limon 

esansı alınacak 

Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Kanara gazozhanesi ihtiyacı o
lan yarım milyon adet k.apsul ile beş 
litre limon esansı açık eksiltme sure· 
tile satm alınacaktır. 

2 - Kapsul ve esansın muhammen 
bedeli 137 5 liradır. 

3 - ı\rluvakkat teminatı 103,13 lira
dır. 

4 - İhalesi Nisanın 13 cü perşem
be günü saat 15 te belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Adana belediyesi 
yazı işleri müdürlüğündedir. lstiyen
ler orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvak
kat teminatlarile birlikte belediye en
cümenine müracaatları ilan olunur. 

10939 
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Milli Müdafaa Bakanlığı 

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

yonundan: 

ı - Beher metresine tahmin etli -
len fiatı (90) doksan kuruş olan 
20000 yirmi bin metre ekmek torbalık 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

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

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

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

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

(706) 10725 

Elbiselik kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (375) üç yüz yetmiş beş kuruş 
olan (15000) on beş bin metre elbise
lik haki şayak kumaş kapalı zarf usıı
liyle münakasaya konulmuştur. 

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

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

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

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

(707} 10726 

Arka (antahk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Komis

yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (102) yüz iki kuruş olan 20000 
yirmi bin metre arka çantalık bez ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - !halesi 18 mart 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - !Ik teminatı (1530) bin be§ yüz 
otuz liradır. 

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

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

(708) 10727 

Terlik alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis· 

yonundan : 

ı - Beher çiftine tahmin edilen ~i· 
atı (150) kuruş olan 1000 çift terlık 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

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

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle ve te. 
minatiyle birlikte tayin edilen gün ve 

· saatinde M.M. V. satrnalma komisyo 
nuna müracaatları. (709) 10728 

4 kalem spor 

melbusatl at.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
(4806) lira 25 kuruş olan dört kalem 
spor :nellm~atı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

Tire fanila alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis-

yonundan: . 
1 - Beher tanesine tahmin edılen 

fiatı 70 kuruş olan 2000 adet tire fani
la açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İhalesi 23 mart 939 perşembe 
günü saat 10 dadır. 

3 - tık teminatı 105 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M.M.V. satınalma komisyonuna mü-
racaatları. (712) 10730 

Bir kazancı ustası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1 - Afyon dekovil tamirat deposu -

na 108 lira ücret ve imtihanla bır bu -
harlı makine kazancı ustası alınacak • 
tır. 

Bu ücret bilahare vaziyet icabına ve 
taliplinin göstereceği liyakata göre 
126 liraya kadar artırılabilecektir. 

2 - Alınacak kazancı ustasında a -
• _nılacak şeraiti talipler İstanbul mer
kez komutanlığından ve Afyon deko -
vil tamirat depo müdürlüğünden ve 
milli müdafaa vekaleti harbiye dairesi 
(6) şubesinden alabilirler. 

3 - Bu şeraiti haiz olanlar 27 mart 
939 pazartesi sabahı saat dokuza kadar 
Afyon dekovil tamirat depo müdür -
lüğüne müracaatla o günü yapılacak 

imtihanda bulunarak ibraz ehliyet e -
deceklerdir. (781) 10783 

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

misyonundan : 
1 - 105 kalem alatr trbbiye satın a

lınacaktır. Muhammen bedeli 1900 li
ra olup ilk teminat miktarı 142 lira 50 
kuruştur. 

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

3 - Liste ve fenni şartname her gün 
komisyonda görülebilir. ; 

4 - İsteklilerin ilk teminat veya1 

• k . 1 makbuzlar. ı bellı saatte omısyona 

gelmeleri (856) 10861 

Bir hangar yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko. 

misyonundan: 
ı -Çorluda (F) tipi bir adet han

gar yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
(172.009 lira 32 kuruş) olup ilk temi 
nat mıkdarı (9.855) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 4. 4. 
939 salı günü saat 15 te vekalet sa· 
tın alma komisyonunda yapılacak-

tır. 
3 - Şartname, proje, resimleri se-

kiz lira altmıı beş kuruş mukabilin
de alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde gösterilen vesi
kalarla birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatınden bir sa
at cveline kadar komisyona vermele-
ri. (908) 10922 

ı...:~nkara Levazım Amirliği 
Fırın tômir ettirilecek 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İstasyonda askeri {urunda tami· 
rat yaptırılacaktır. Keş.f bedeli 990 li-

radır. . . .. 
2 - Pazarlığı 17.3.939 cuma gunu 

saat 10 da Ankara LV. amirliği satın 
llma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Ke~fi görmek isti yenler. k~m~!' · 
yona, tamir maha··;ri !!Örmek ıstıyen
l~r furuna h gün müracaat edebilir
ler. 

4 - lstekElerin 150 liralık teminat· 
'uiyle LV. §mirliei satın alma komi5 · 
ıonuna gelmeleri. (883) 10882 

7 .000 tavuk alınacak 

ULUS 

Askeri Fabrikalar 

46 kalem muhtelit malzeme 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis. 
yonundan: • 

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

: Gümrük ve in. B. 

Rakı manton alınacak 
Umwn Müdürlüğün. 

miyen şartname ve nümunesi mucibin. 
ce 20 x 25 ebadında "10" milyon silin. 
dirik rakı mantarı şartnamesi ve nü -
munesi mucibince yeniden pazarlık u
&uliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bi:ı 
adedi "400" kuruş hesabiyle "40.000" 
'ira muvakkat teminatı 3000 liradır. 

III - Pazarlık 27.3.939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on dört
te Kabataş'ta levazun ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

IV - Nümuneler her gün komis -
yonda görülebileceği gibi şartname -
ler de iki lira bedel mukabilinde İnhi
sarlar levazım ve mübayaat şubesiyle 
Ankara ve ~zmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarhk i~in tayin 
edilen gün ve şaatte % 7 ,5 güvenme 
paralarile yukarıda adı gecen komisyo 
na gelmeleri ilan olunur. {1352. 772) 

10758 

Bah(e duvarı yaphrala~al· 
Taliplerin muvakkat temi:ıat olan j 

(189) lira (38) kuruş ve 2490 numa. Ankara İnhisarlar Baş Müdürlü -
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ğünden : 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis- İdaremizin küçük Yozgat barut 
yona müracaatları. deposu memur evi bahçe divarmm 

Ulus meydanı Koçak apartımanında (881) lira 43 kuruştan ibaret ilk ke
Maarif Cemiyeti Resmi ilanlar büro- şif varakasına re· ı ·m, proje ve fenni 
su vasıtasiyle Ulus gazetesi idare mü- sartnamelerine göre isteklisine yap
dürlüğü:ıe. tırılması açık pazarlığa konulmuş-

(858) 10850 

60 ton döküm kumu ahna~ak 
Askeri Fabrikalar Umwn Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis. 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 3800) lira o. 
an 60 ton döküm kumu Askeri Fabri
ı<aJar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 28. 3. 1939 salı 

günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o. 
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat tembat olan 
(285) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez
kQr gün ve saatte komisyona müraca. 

tur. 
3 - 4 - 939 tarihinde saat 15 te baş 

müdürlüğümüz binasında toplana
cak komisyonda açık pazarlık ve i
hale muamelesi icra edileceğinden 
taliplerin (66) lira 15 kuruş ilk te
minat paralariyle birlikte müracaat-
ları ilan olunur. (923) 10925 

.. . ...,,_ 

Bayındırlik Bakanhğı 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Nafia Vekaleti Samswı Su lıleri 

ri sekizinci 'ube mühendisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri !alımdır. 

Postada ola:ı gecikmeler kabul e· 
dilmez. (1664/928) 10930 

Yapı işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

ra Akkyprü ile Orman çiftliği yolu 
üzerinde ve orman çiftliği arazisi da. 
bilinde yapılmakta olan tohum ıslah 
istasyonu mfrştemilatrıun makine han
garı ve tamirhane binasr;ım inşaatı-

16 - 3 - 1939 -
atla bu işe ait nafıa mülürlüğü'llden a· 
lacakları ehliyet vesikaları ile birlik. 
te komisyona müracaatları ilan olu· 
nur. (938) 10936 

Hava Kurumu 

Kanat bezi ve şeridi 

alınacak 

dır. TürkkU§u Genel Direktörlüğün. 
Keşif bedeli: 7742 lira 3 kuruştur. den : 
2 - Eksiltme 31. 3. 939 cuma gü- Türkkuşu için alınacak muhtelif tip 

nü saat 15 de nafıa vekaleti yapı iş. ve ebatta ceman 23500 metre kanat 
leri eksiltme komisyonu odasında a- bez ve şeridi açık eksiltmeye konul· 
çrk eksiltme usuliyle yapılacaktır. muştur. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna Şartnamesi her gün Türkkuşu leva· 
müteferri evrak 39 kuruş bedel mu. zım müdürlüğünde:ı alınabilir. 
kabilinde yapı işleri umum müdürlü- MuhammC'l'l bedeli sif Haydarpaşa 
ğünden alınabilir. 4.089.7 5 lira, ilk teminatı 306.73 lira-

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- dır. 
teklilerin 580 lira 65 kuruşluk mu vak İhalesi 17. 3 939 cuma günü saat 16 
kat teminat vermeleri lazımdır. da Türkkuşu levazım bürosunda yapı. 

(940) 10937 lacaktır. İsteklilerin belli gün ve saat. 

1 

ta vesika ve teminatlariyle birlikte ha 

_De_v_lef_O_rm_an_iı_re_ım_e_si_ zır1 ~~om:~:;· tulum ah~;~ak 
Sotıllk çam tomruğu 
Dev.et Orman 1ıletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden: 
1 - Karabüke 23 kilometre mesafe

de ve otomobil ile nakliyata müsait 
bulunan Keltepc bölgesinin Kayi de. 
posunda istifade mevcut 2223 adet 
muadili 1070 metre mikap 457 desi
metre mikap çam tomruğu açık artır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze. 
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da Orman umum müdürlü
ğü:ıde ve orman başmühendis muavin. 
lilinde !stanbul'da orman başmühen
dis m~avinliğinde ve Karabük'te dev
let orman işletmesi revir amirliğinde 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün.. 
den: 

Şartnamesi ve nümunesi veçıhile 
1000 adet kombi':'lezon • tulum açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 4000 lira, ilk te

minatı 300 liradır. Şartnamsi 1 lira 
bedel mukabilinde verilir. 

Eksiltme 27. 3. 1939 tarihine ra5tlı
yan pazarteı;i günü saat 15 de Türk. 
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
vesaik ve temi:ıatlariyle birlikte hazu 
bulunmaları. 871 

Satıhk otomobil 
görülebilir. D 1 D · ll tk· • t l 

4 T kl n muhammen bede. ev et emıryo arı ıncı t et-- omru arı . . 
li lO lira 10 kuruştur. 

1
,me Arttırma ve Eksıltme Komıayo. 

S - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat nundan : . . . . .. 
k · l' 27 3 939 gu .. nü saat İdaremıze aıt 928 modelı 4 kışılık 

pey a çesıy e · · · al ·1· d' 1" ·· · l b" k b" 
(14) t K b .. k't ki revir merkezıne ve tısı ın ır ı mustame ır açı ı. 

e ara u e ek b' . k · 1 .. ti n otomo ılı açı arttırma suretıy e muracaa arı. _ . 
(1673/931) 10932 satdıga çıkarılmış olup 20.3.939 tarı-

hinerastlıyan pazarte&i günü saat 15 
e ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 200 liradır. İa-
eklilerin on beş liralık muvakkat te. 

Sekizinci Şube Mühendisliğinden : in.a• ....... ı.h .. , -·- -ı. .... .,.1,,,ri:vl,. ı..,. 
1 tmeye onulan iş : --===;;;;;;;;;;;;;;;;;;===~---~----"',....n-unun tayin ettiği vesaiki hami~n 

atları. (859) 10851 Ankara Valiliği 

1 - Hamzalı bataklıklart ıslahı ka.. Memur ahnaca muayyen gün ve saatte komisyonda 

Askeri Fabrikalar Umwn Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis.. 
yonundan: 

nalları l·ıe Aptal ırınagyı rslahı kanalı ü hazır bulunmaları lazımdır. Şartname-Ankara Valiliğinden : 
zerine yaptırılacak altı adet betonar. Hususi idarede münhal bulunan si ikinci işletme kaleminden parasız 
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 40 lira maaşlı bir tahakkuk baş me- veri1...,ektedir. (787) 10784 

Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruştur. ınurluğu ile 35 ve 25 lira maaşlı 3 ,. StOSyOn bı• nOSI Tahmin edilen bedeli (3880) lira 
olan 216 ton kireç Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonu':lca 28. 3. 1939 salt günü 
saat 14 de açrk eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. 

ı _ Eksiltme vahidi fiyat üzerin- bina arazi tahakkuk memurluğuna 

dtıern. ve kapalı zarf usuliyle yapila.ca. k- ihtisas ve matlup şeraiti haiz olan- yaptı rı laca k 
lar tercihen tayin edilecektir. 

3 - Eksiltme 3 nisan 939 tarıhı:ıe Taliplerin hal tercümesi suretleri 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(291) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. madde!erindeki vesaikle mezkOr 
gün ve saatte komisyo:ıa müracaatları. 

rasthyan pazartesi günü saat. 15 de evrakı müsbiteleri doğruluk kağıtla
Samsun'da su işleri sekizincı şube rı ve sıhat raporlar ile birlikte husu
mühendisliği binasında eksiltme. ko- si muhasebe müdürlüğüne müraca-
misyonu odasmda icra edilecektır. atları ilan olunur. (921} 10924 

D. D. Yolları Satın Alma Komi&.. 
yonundan : 

Samsun istasyonunda yapılacak is
tasyon binası inşaatı şartnamede la
zım gelen değişiklik yapılmak sure
tiyle yeniden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. Bu işi için evelce 

(860) 10852 

Fiıek Fabrikasmda mevcut 

36 metre yüksekliğinde 

sa( bacamn sökülmesi 

4 _ İstekliler: eksiltme şart~e
si, mukavele projesi, bayındırlık_ ll}le: 

. 1 şartnamesi umum su ışlerı 
rı gC':le • . • 
fenni şartnamesi, hususı fennı şar.t~a. 
me, ve projeleri 180 k~ruş ~.uk~bılın
de Samsun'da su işlen. ~ekızıncı şube 
..hendisliğinden alabılırler. 

m~ _ Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklileri:ı 2665 lira 86 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve mümasil iş 
leri yaptığını gösterir vesika ibraz 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- etmesi ve eksiltmenin yapılacağı gün
lüg-\i Merkez Satın Alma Komisyo- den en az sekiz gün evel ellerinde bu

lunan bütün vesikalarla birlikte bir 
nundan: k b 

Keşif ·bedeli (150) lira olan yukarı- istida ile idareye müracaat edere u 
d yazılı iş Askeri fabrikalar umum işe mahsus olmak üzere vesika a~mala. 
müdürlüğü Merkez satın alma komis - rı ve bu vesikayı ibraz etmelerı şa~t
yonunc 1 28.3.1939 salı günü saat 11 de tır. Bu müddet içinde vesika talebl'."l.. 
pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin de bulunmryonlar eksiltmeye iştirak 
şartnameyi görmek üzere her gün öğ- edemezler. 

~ · · ~ı- • • 6 t t klı"ler"ın teklif mektupları-leden sonra ve pazarlıga ıştıraA ıçın - s e . 
kati teminat olan (22) lira (50) kuruş- nı üçüncü maddede yazılı ~aatten_ hır 
la mezkur gün ve saatte komisyona ı saat evetine kadar Samsun da su ışle. 
nüracaa+~arı , (885) 10883 

Muhtelif malzeme ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi Mürürlüğünden: 

hşagı<la miktar ve cinsı yazılı maLl.eme satın alınacaktır. 
lsteklilerin; nümuneleri ve orijinal resimlerile beraber Sif İstanbul teslim 

. y y-~ .ı .... ... . aı. .. unı ıu-nısan-939 pa.zartesı giınu ak.:.aır.ına kadar tica-
:ı.aL LJ. •\; .ı.a _._ • 7 

ret şubesine vermelerı. . .. .. 
Bu malzemenin şartnamesı her gun saat 13.30 dan 15.30 a kadar umum mu-

dürlükte ticaret şubesinden veya lstanbul - Fındıklı'da askeri fabrikalar yol-

lama müdürlugünden alınabilir. (925) 10926 
;:,ıyah kovanlara mahsls adi kapsül 3.500.000 Adet 

İnşaat münakasası 
Ankara Valiliğinden : eksiltme evrakı almış olanlar bizzat 
1 - Keşif bedeli 66702 lira 44 ~u- yol dairesine müracaat ederek veya 

ruştan ibaret olan Yeğe:ıbeyg m~lıye posta ile şartnameleri göndererek tas
tahakkuk ve tahsil şubesi binası ınşa.. hihat yaptırabilir. 
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- ı - Bu inşaatın muhaı:nmeın bedeli 
nulmuştur. . . 85,000 liradır. 

2 _ Eksiltme 3. 4. 939 tarıhıne :ast 2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
lıyan pazartesi güniı saat 15 de An~a· sair evrakı devlet demiryollarının An· 
ra defterdarlığında toplanacak komıs. kara ve Sirkeci veznelerinden 425 ku-
yonda yapılacaktır ruş mukabilinde alabilirler. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplan- 3 - Eksiltme 29. 3. 939 çarşamba 
ru 938 yılına ait ticaret odası vesika- günü saat 15 te Ankarada devlet de
sı ve 4585 lira 13 kuruı;;luk muvakkat miryolları, yol dairesinde toplanacak 
teminat makbuzu veya banka mektubu merkez birinci komisyonunca yapıla
ile birlikte sözü geçen gün ve saatten caktır. 
bir saat eveline kadar komisyona ve. 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is
rilmesi lazımhr. Posta ile gönderile- teklilerin teklif mektubu ile birlikte a. 
cek mektupların nihayet saat 14 de şağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
kadar gelmiş olması meşruttur. Pos· gün saat 14 e kadar komisyon reisliği
tada olan gecikmelerden doğan teeh- ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
hürler kabul olunmaz. A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy-

4 - İsteklilerin l:iuna ait keşif, ~art gun olarak 5500 liralık muvakkat te
name plan ve moddelri görmek uze- minat, 
re he'r gün defterdarl~k milli .emlak B) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
ve nafıa müdürlüklerine bedelsıı: ola- lar, 
rak müracat edebilecekleri. C) Nafıa Vekfıletinden musadd<1k 

5 _ Eksiltmenin yapılacağı gün. ehlivet vesikası (ehliyet vesikası icin 
den en az sekiz gün evel refera:ıs ve isteklilerin ihal e gününden en az sekiz 
diğer vesikalar~nı r~p~et~ek sur.~tiyle l!i.İn evci hir istidn i1 e Nafıa Vekaleti
Ankara vilayetıne ıstıda ıle muraca-ı ne müracaat etmeleri lazımdır) f~92) 
--------- - 10894 

Kereste alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

..... kapalx 1.500.000 ,, 
Luıuı ,, ,, " 

Tapa 250.000 

9. uncu lıletme Müdürlüğünden: 

12 Çap 14 m/ m. Yağlı esmer ,, 2 - !halesi 22 mart 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 _ i~l- tıoıni::ıntı (360) lira 50 ku· 
1 - 7000 tavuk mukavelesi yapıl

mak şartiyle pazarlıkla alr:ıacaktır. 
Taliplerin 16. 3. 939 perşembe günü 
saat 14 ek teminatlariyle birlikte An. 
kara Lv. &mirliği satın alma komisyo-

16 
" 

14 .. 150.000 ,, .. 
40.000 

.. 
Beher M' nin muhammen bedeliyle istenen miktarın asgari ve azamısı 

ve azami miktara göre muvakkat teminatiyle cinsi aşağıda yazılı olan 2 
kalem muhtelif ebatta kereste ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usuliyle 
25. 3. 939 cumartesi günü saat ıı de Sirkeci'de 9, işletme binasında satın 
alınacaktır. İsteklilerin kanuni vesika ve teminatlariyle tekliflerini ihti
va edecek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine venneleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara, İzmir ve 
Sirkeci işletme müdürlüıklerinden verilmektedir. (1426/794) 10805 
Muhammen bedel İstenilen miktar M 1 Teminat Kereı:;tenin cinsi 

ruştur. 

4 - Evsaf ve !P'rtmımc-~i bedelsiz 
olarak M. M. v. soıtınıılma komisyo-

nundan alınır. . 
5 _ Eksiltmeye gireceklerın 2490 

l k "ık "ınc"ı ve ürüncü mad· sayı ı anunun :s 

d 1 . d .. .1 vesaikle ve te • e erın e gosterı en . .. 
minatlariyle birlikte tayin edılen g~n 
ve saatinde M M.V. satrnalma komıs 
yonuna gclmeİcri. (710) 10729 

nuna gelmeleri. (935) 10933 

Dil öğretmenleri ahnac:ak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

1\ ima Komisyonundan: 
1 - Hava okullarına alınacakları 

20 
" 14 .. 

12 .. 12 
" 16 

" 
12 .. 

20 .. 12 .. 

12 Çap 3 m/m. 
16 .. 3 .. 
20 

" 
3 ,, 

.. .. 

.. .. 

.. .. 
" .. 

6 m/m 7 m/m 9 m/m 
6 7 " 9 .. 
6 ,. 7 .. 9 .. 

.. 
850.000 .. 
450.000 .. 
200.000 .. 
Beherinden 

Adi kaat Tapa 500.000 ner 

" .. 500.000 " 
n .. 500.000 .. 

Lira 
45,5 
45,5 

Asgari 
299,71 
273,73 

Azami 
372,49 
344,64 

Lira 
1271,13 
1176,09 

Çıralı çam 
Gök nar 
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.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -5 Hissedarlar Umumi Heyeti s - -- -§ toplantısına davet s - -- -- -~ Koç Ticaret Türk Anonim Şirketinden : § - -- -§ Şirketimizin yıllık umumi hissedarlar alelade toplantısı § 
:= 31 Mart 1939 tarihine müsadif cuma günü aaat onda Ulus :E 
:= meydanında kain merkezimizde yapılacağından hi11edar- :E 
:= ların bu toplantıda hazır bulunmalan rica olunur. E: - -:: MÜZAKERE RUZNAMESi = 
~ = := l - idare meclisi raporunun okunması = 
E: 2 - Mürakip raporunun okunması := = 3 - t 938 senesi kar ve zarar hesabının tasdikiyle idare =: - -E: meclisinin ibrası = 
E: 4 - Murakibin ücretinin tayini := = S - Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince ida- == - -E: re meclisi azalarının bizzat veya bilvasıta tirketle ti- = 
:= cari muameleler yapmalarına müsaade verilmesi hu· := 
=: susunnn müzakeresi. 857 := 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Devren satılık Lokanta 
Ankara'da Bankalar caddesindeki 

Lokantası demirbaıı ile beraber 
talibine devredilecektir. 

Aılkadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar ıartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak ii%ere aşağıdaki adreslere müracaatları rica olu

nur. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğü 
Yeniıehir Bakanlıklar kargısı • AnkarL 

Devlet Ziraat ltletmeleri Kurumu Orman Çiftliii • Ankara 

Devlet Ziraat lıletmeleri Kurumu latanbul Bürosu 
lstanbul · Babçekapı Kutlu Han 2. ci kaL 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -
IBursa belediye gazinosu; 
i kiraya verilecek ~ 
= -= .... beledire : i 
5 Bunanm en itlek ve merkezi bir yeri olan 1 inci amıf : 
i Atatürk caddesinde 200 kitilik büyük bir salonla ve bu sa- : 
i lona bititik caddeye ve bahçeye bakan uzun, geniş bir ta- E 
§ ruı ve kafi miktarda idare odalarile 600 kiti alabilir güzel: 
5 bir havuzlu bahçeye malik ve alt katında modem mutbak : 
5 Ye büfe tesisatını havi belediye gazinosu 939 yılı hazira· E 
: nından itibaren üç sene müddetle (Gazino ve lokanta) ol· E 
§ mak ıartile ve açık artırma usulile kiraya verilecektir. § 
! istekliler arasında aıaiıdaki ıartlan haiz olanların el- : 
: lerindeki vesikalariyle birlikte ihale tarihi olan 4 Nisan : 
§ 939 salı gününden bir gün evveline kadar yazı ile veya biz-E 
5 zat belediye riyasetine müracaat ederek prtnameyi öğren- E 
: meleri ve talip olanların kanuni teminab olan o/0 7,5 hesa· : 
: bile bir seneliği 105 lira malsandığına yatırmak için bele- E 
5 diye muhasebesine müracaat etmek li.zımdır. itin ida- E 
5 re sistemi ile diğer bususat hakkında lizım gelen izahatı E 
5 almalan ve yukarda zikredilen günde saat 15 te belediye : 
: komisyonuna selmeleri ilan olunur. E - -- -: ARANILAN ŞARTLAR: : - -§ isteklilerden lstanbul'da, Pakotel, Tokatlıyan, Yat Ku- ~ 
5 lüp, Deniz Kulüp ve Bursa Çelik Palu lokanta ve bahçeleri E 
5 gibi büyük müesseseleri ve benzerlerini idare etmit olma- E 
5 lan ve bu sibi yerlerde yüksek derecede batan söatenniı E 
: olanların gerekli vesikalarım göstermeleri tarttır. = 
5 (828) 10825 E - -- -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

An~QJ'Q Belediyesi 

Elbise yaptır1lacak 
Ankara Belediyeainden : 
l - Belediye zabıta memurları için 

yaptırılacak ( 7 5) takım elbise ve kas
ket on bef gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1122,60) 
liradır. 

3 - Muvakkat temi-:ıat (84,25) li. 
ralır. 

4 - Nümune ve prtnamesini gör
mek iıtiyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 31. 3. 939 
cuma günü saat (10.30) da belediye 
encümenine müracaatları. 

(937) 10935 

ilôn 
Türkiye lı Bankası A. Ş.: 

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

865 

Kazalar 
Elektrik ve makine 

tesisah 
Şuhut Belecli)'e Reialiğinden 

1 - Şuhut kasabasınr:ı Nafia Veka. 
!etinden muaaddak projesi mucibince 
yaptırılacak elektrik ve makine tesi · 
satı (18963) lira (49) kuru' bedeli 
ke,ifli kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye konulmu,tur. 

2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine mü. 
sadif pazartesi günü saat 15 de Şuhut 
belediyesinde toplanan encümen tara
~ .ndan yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1422) lira 
(26) kuruştur. 

4 - Bu işe ait olan proje, hulasai 
keşif, mabeme, montaj f'.rtnameleri, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri ge 
nel şartnamesi bir lira mukabilinde 
Şuhut belediyeainden alınabilir. 

5 - istekli olanlar Nafia Vekaletin 
den alınmış C':lstelatörlük vesikam, bu
na mumuil tesisat yaptığına dair a-
1ınmı' bonservislerle münakasa günün 
den en az sekiz gün evel Afycr.ı vila-

uı;us 

~ ............................... illi ........... ~ 

Adi ve fevkalade Umumi 
Heyet toplantısı 

Ankara Küçük Evler Yapı Kooperatifi idare 

Meclisinden : 
31-3-939 cuma günü saat 14 adiyen ve bunu müteakip de fevka

lade olarak Halkevi salonunda umumi heyet toplantısı yapılacaktır. 

Alelade toplantı müzakerat ruznamesi 

1 - İdare meclisi ve murakip raporlarının okunması ve kabulü 
2 - Bilançonun tasdiki ve idare mecliıı.i ile murakiplerin ibruı 
3 - Müddetleri biten dört idare meclisi izaaı ile iki münhale 

yenilerinin ve altı yedek azanın seçilmesi 
4 - Müddetleri biten üç murakip yerine yenilerinin seçilmesi. 

...................................... , .............................................. 1111111111111111111 

Fevkalade toplantı müzakerat ruznamesi 

Esas mukavelenamemizin 15 ve 18 ~nci maddelerinin tadili. 
Tadili teklif olunan maddelerin 

ESKİ ŞEKLİ 

Madde ıs : İdare meclisi tarafından şirket mahallesinin planları 
ihzar, inşa bedellerinin keşfi icra ettirilecektir. Evler aynı tipte o
lacak üç odayı geçmiyecek ve en fazla yetmiş beş murabba üzerin
de kurulacaktır şirket belediyeye taalluku olan itleri göremez. 

YENİ ŞEKLİ 

Madde 15 - İdare meclisi tarafından şirket mahallesinin plan
ları ihzar, inşa bedellerinin keşfi icra ettirilecektir. Evler ikiz, tek, 
üç oda, üç oda bir hol olmak üzere muhtelif olup, en büyükleri hiç 
bir zaman yüz metre murabbamı tecavüz edemez. 

ESKİ ŞEKLİ 

Madde 18 : İlk inşaata 1 Mayıs 1938 tarihinde başlanır. Evler 
her sene fazlalaşmak üzere müteaddit guruplar halinde 1944 sene
sinde tamamlanacak bütün ortaklar evlerine girmiı bulunacaktır. 

1944 senesinden ıonra ortaklardan yalnız 20 lira alınır. Bütün borç
lar ödendikten sonra evler ortaklara temlik edilir. Evler parça par
ça yapılacağına göre yapılacak her gurup için ortaklar arasında 

kura çekilir. Namına kura düşen ortak inpata batlandığı tarihte 
her ay vereceği 10 liradan mada defaten 60 lira verirler ve evleri 
ikmal edilir edilmez istifade ederler. Müteakip senelerde aynı su
retle muamele yapılır. 

YENİ ŞEKLİ 

MadcU 18 - İnpata 1939 senesi inşaat mevıiminde baıtanılarak 
aynı aene içinde evlerin bepei birden ikmal edilir. Her ortak ıirkc
tin yapacağı ilk: ihbarda defaten altmıı lirayı bankaya yatırmağa 

mecburdur. İnfaat aonunda yapılacak bir toplantıda. ortakların in
tihap ettilderl tipler aramda kura çekilerek evleri teslim editlr. 
MUdftl mal~l a,rimda prtnameye nuaran sBrWen nevakıa 
bllfkmal kabul& lratlal yapıldıktan llOllra ortafm biç bir gikiyete 
hakkı kalmu. ltbu kabulü kati kağıdına, ortağın da imzası alınır. 

Evini tesellüm eden ortak, evinin .JM}iyet fiyatına on iki senelik 
fjij fli'---ilıidjilli iiiili ....... 
•ım tııft edlldh:ten llODft -çıbcak olaa 'borcaiı aaldJd mUalanaı 
kabul ile mezkOr borcu on iki ~nede itfaya ve her aya iubet eden 
taksitleri geciktirmeden tediyeye mecburdur. 

İkiz tip alan ortakların birer listesi kendilerine gönderilir ve bu 
suretle bu tipleri alanlara komşularını seçme hakkı verilir. 858 - -,.! ........................................... ~ 

yetine müracaat ederek ehliyet vesi. ! 
kası almış olması ve bu vesaiki teklif ı 
mektubuna rapten ihale saatinden bir 
saat eveline kadar Şuhut belediye re
isliğine makbuz mukabilinde tevdi et
meleri veya posta ile göndermeleri i-
li:ı olunur. (1367.773 10759 

Hükumet konağı 

yaphralacak 
Tatvan Malmüdürlütünclen : 

1 -Tatvan kazasında yapılmakta 
olan hükümet binasının geri kalan 
(34031) lira 63 kuruta takaıbül eden 
aksamı kapalı zarf usuliyle 10-3-1939 
dan itibaren bir ay müddetle eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltme prtnamesi • 
ni, mukavele projesini genel ve fenni 
şartnameyi, keşif cetveli, fiat ve met
raj cetvelleriyle projeyi Tatvan mal • 
müdürlüğünde görebilirler. 

Elektrik tesisatl için 

Müteahhit aranıyor 

Bodrum Belediyeainden : 
Bodrum belediyesinin (otuz bin 

eekiz yüz yetmi§ dört) lira bedeli 
kqifli elektrik tcaiaatma talip zu -
hur etmediğinden eksiltme 1 ay da
ha uzatılmııtır. İhale 25-3-939 cu 
martesi günü saat 1 S de Bodrum be
lediye encümeninde yapılacaktır. 
Zarflar ihale günü saat 14 e kadar 
kabul edilir. Gümrükten maafen ge
çirilecek olan makine ve malzeme • 
lerin maafiyete tabi resimleri bele -
diyeye aittir. İstekliler proje ve şart
nameleri Bodrum belediyesinden 
lstanbul'da Minevre han No. 19/2 
de Roclolf Partenoğtu•ndan alır. 

(1523/851) 10847 

Yağh boya işleri 

Satılık: 

Satı/ılı k•lepir - Keçiören'de en 
güzel mevkide bilyUk arui karıir bü
yük evi ile bağ yeri. Koç Ap: 4 Tl: 
2181 754 

Satılık - Jandarma okulu yanında 
asfalt üzerinde ve arkasında ilitibiz 
inpya huır. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

755 

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

756 

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

-11-

Küçük llôn Şartları 
Dört satırlık küçUk ilinlardan : 

Bir defa için 30 Karuı 
İki defa için 50 Karuı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kunıı 

Devamlı kuçuk ilinlardan her defa
aı ıçin 10 kurııt •lınır. Meacll 10 
defa neıredılecek bir ilin için, 140 
kur ı alınacaktır. Itır kolaylık ol
mak üzere her satır, ke~me arala -

nndaki boşluklar milstesna, 30 harf 
itıbar edilmıştir. Bir tüçuk ilin 
120 harften ıbaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıeferine ayrıcı on lnırut alı
nır. 

Kliçiik lllnların 120 harfi seçme • 
meıi lazımdır. Bu miktarı ıı:eçen i · 
linlar ayrıca pul tarife11ne tJbidir. 

Satıllk - lsmetpaşa mektebinin ya- Kiralık araz; - Oveç yatağında el-
nında hemen in,aata batlanabilir il dönüm arazi kiralıktır. Müteaddit 
400 M. luk 2 arsa ve ayrıca 1 ev Çok suyu vardır. Her feye elverişlidir. 
ucuz satılıktır. Maarif Cemiyetinde Ziraat Bankasında Ali Berkmana mü-
Muammer'e mürac81t. Ti: 2816 racaat. 868 

842 Kiralık - Türe caddesi Ankara 
Sat.,1lık Spor Otomobil: _ Oveland pas~a salonu Uzerinde Çulh_a _zade Ap. 

Marka Spor otomobil 350.- liraya 2. cı.~at. 2 oda ayrı ayrı hırı konfor-
Uatikler yeni Otomobilin her tarafı llu dıgerı konforsuz. 866 

muntazamdır. Selinik cad. No. 21. Ucuz kiralık apartman _ Nakil do-
Tel: 3854. 845 layııiyle Demirtepe Fevn Çakmak 

Satılık - Dikmenin üveç yatağm- sokak Emek apartmanında 2 numara
da otuz iki dönüm bağ ıatıhktır. Bü- 1ı daire (beş oda bir büyük hol sıcak 
yUk Millet Meclisi Muhasebe mü- su ve kaloriferli) ucuz fiatla devren 
meyyizi Cemal Göktürke müracaat. kiralanacaktır. içindekilere müracaat 

847 edilmesi rica olunur. 868 

Satılık - Aart yeni mobilya misa
fir yemek ve yatak oda takımları her 
vakit müracaat. Havuzbaıı Ragıp aoa-
yal Ap. kapı 1 daire 1. 864 

Ucuz satılık arsa - Atağı Ayran
cı. yeni meclise çok yakın mesafede, 
1297 ada, 16 parıel, köıe batı. D.D.Y. 
Malzeme Dairesinde Affana müraca-
at. 874 

Kiralık: 

Kiralılc •V - Kavaklıdere Güven n. 

Devren kiralık - Her gün sıcak su 
kaloriferli daire ayrıca satılık Hava
gazı fırını, bet odalık mUf&lllba, Ye
niıehir Emciler caddesi Ali Nazmi_ 
apartmanı. Kapıcıya müracaat. 872 

Kiralık - Jandarma polis eruıtitü
aü yanındaki tepede vekaletlere S da
kika mesafede her tarafa nazır hava
dar yeni yapılmıı çok ucuz Ap. dai-
releri. içindekilere müracaat. 873 

Devren Kiralık. - Yeni9ellir Ata -
türk bulvarı 49/ 3 numaralı Güven A
partmanı üç oda kalorifer, ııcak su. 
Kapıcıya müracuıt. 87 5 

leri yanmda elektrik ve auyu mncat --------------
bllbçell n. ~rmek Jstl,enJerin ki-
fıtçı Halil Nacı •ıbeıolluna veya it verenlerı 
Dahiliye Vekiletl mutemedi Ahmet -----
Yağcıoğluna müracaatları . 763 Aranıyor - Liıe bitirme sınavı için 

u-»r•.....,._ .......... 
da ...... ,u ........... odalar. Çek 
eıı.en kiralık:Ur. SclinJk cad. No : 16 

794 

fen ve riyaziye aruplarından den ala -
_,.., tlltelrtı 81••1 ' ıa lllltlea 11t ,_.ı
larmı Ulua't& (M.M. 1289) a yumala • 
~ 798 

Kiralık - Almaın sefareti karş1111L Anupa'da tab.il etmit. Alnwıca. 
da 61 No. evin üat katı devren 3 oda Fransızca ve İngilizce bilen ve mu -
hol mutfak banyo MI ve elektriği var- baberatı kendi bqına idare edebilen 
dır. Ankara P. T. T. auıbMebesinde bir Bayan ciddi 
Ahmet 819 BİR V AZlFE ARIYOR 
Kiralık - Anbra'nm en itlei n (D. B.) rumuziyle laıtanbul 176 No. 

merkez bir yerinde, ahire veya bqb 

1 

Poata kutasu adreaine yudması. 
bh- ite elveritll secıiKe bir depo. Mtl - 7'132 
racaat Tel-2454 830 

lCiralrlt- 4 oda bol mutfak mnyo 
mllstakil bahçeli ev. Maltepe Uluda· 
sokak No. 2 Yenitehir Karanfil sokak 

Mohken1eler 
beton Ap. kapıcıya müracaat edilmesi. Ankara ikinci Sulh Hukuk Mahke-

827 
meıinden: 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar H 1 T ka makam ş~'- u 
d Ka f ·ı B"l kav k"" a en osya y ı -ıap • 

şısm a ran ı ve ı ge so gı o. al' . 1 4 10 938 ta "h" d H · k f od da" r a aıt o up . . rı ın e ay 
şetıınde tam on orlu 4 ve 5 alı ı- d t katarında d" w 1 İ . .. arpa,a ren ıger ~ya a. 
reler. çmde 8 No. ya muracaat. 828 • 1 b" l"kt •a · edilen ted" · 

rıy e ır ı e .. yı ve ıyesı-

Kiralık konforlu daireler - Çocuk nin meni talep olunan hami~ muhar
aarayı Caddesi Çocuk Eairıeme Kuru- rer. 100403 ':'lumar~ı. ve 1933 ~k~ami
mu apartımanrnda kalorifer ve daima yelı ~zde ~· faızlı B. tertıbınden 
ucak ıu bulunan 4 ve Sodalı iki dai- Erganı tahvıhyle 4625 numaralı ve 
re kiralıktır. Telefon 1465 830 1936 yüzde yedi faizli Sıv• - Erzu-

rum demiryolu tahviline ait tediyatın 
Kiralık konforlu od• - Bahriye ticaret kanununun 437 nci maddesi 

caddesi Çocuk Eıirgeme Kurumu a- mucibince mcni.:le 21. 2. 939 tarihin.. 
partımanında kalorifer ~ auyu .bulu- de karar verilmiş olduğundan keyfi-
nan bir oda kiralıktır. Görmek lçın ka. yet ilin olunur. 870 
pıcıya müracaat. Telefon 1465 831 

Senirkent Sulh Hukuk Hikimli • 3 - Eksiltme 10-4-939 pazartesi aa -
at 14 de Tatvan malmüdürlüğünde ya -
pılacaktır. 

Ank.ara Telefon Müdürlüiünden: 
Ankara telefon müftürlüğü santra. Kiralık - Aile nezdinde d&ıeli oda: iinden : 

1ı açık eksiltme ile yağlı boya ile~ kalorifer, banyo ve bütün konfor. Ye- Senirkendin iatiklil mahalleainden 
yattmlacaktır. Muhammen bedeli 563 nigehir Atatürk bulvaTı Toygar Ap. i- Himmet O. Mustafa Bayhan tarafın
lira 70 kuruş olup muvakkat teminat kinci kat 5 No.ya müracaat. 844 dan o mahalleden Himmet oğlu Ta-

42 lira 30 kuTuıtur. Şartname müdür- Kiralık Apartman _ Altı oda hol htr ve Ethem Bayhan aleyhine açılan 
liik bürosundan bedelsiz alınabilir. ve konfor. Demirtepe yaltrık caddesi 220 lira alacak divu.nın yapılan mu-

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2552 lira 37 kuru' muvakkat 
teminat vermesi ve bundan bafka ma
halli nafıa müdürlüğünde,1 yapı miite -
ahhitliği ehliyet vesikası ve 939 yılı 
ticaret odası vesikalarını ibraza mec • 
\)urdurlar-

5 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saattan bir saat evetine ka
dar Tatvan malmüdürlüğüne getirile -
rek eksiltme komisyon reisliğine mak
buz: mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ite gönderilecek zadlar 
tayin edilen saata kadar gelmiş olması 
ve zarfların mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması şarttır. 

7 - Pcı&tada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 - İnpat 1 - hazi!'an - 939 da bat • 
lryacak:tır. Emanet inşaat komisyonu 
tarafından alınıp bodrum katından ar
tacak tahminen 4 bin liralık tq, kum 
tuğla, kireç ve saire malzemeyi resmi 
fiyatlar üzerinden kabule mecburdur 

(1515-850) 10846 

Pazarlık 23. 3. 939 tarihinde aaat asfalt köprünün baıında görmek için bakemesinde müdckialeyhlerden Ta 
15 te telefon müdürlüğünde yapılacak içindekilere. Tel: 1616 848 birin ikametgahı belll olmadığından 
tır. Taliplerin 2490 no. lu kanunda ya. illnen tebliğat yapılmıı ve gıyabın-
zıh vesikalarla mezlc(lr saatte müdUri.. Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı da cereyan eden duruımada davacı 
yete müracaatları ilin olunur. 10817 · otobüs durak yerinde Ozgen apart- 20-lD-932 tarihli ibraz ettiği senedin 

manında kalorifer ve parkeli 4 ve bet altındaki imza Tahire aidiyetini is -

Kablo alınacak ı odalı iki daire. Kapıcıya m
852

üracaat. pattan ızhan aciz ile yemin teklif et

lıtanb~ Telefon Müdürlüğünden: Kiralık evli bağ - Aıatı eğlencede 
Muhtehf ebatta 13 kaime kurşunlu No. 27 de Hacı Mustafa vereaeaine 

kara ve bir kalem denizaltı kablosu ait evli bağ. An.kara Çocuk sarayı cad 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıt- desinde No. 61/63 evde Omer Erıüle 
tır. Muhammen bedel (83461.40) m.ı- müracaat. 854 
vakkat teminat (5423.07) lira olup . 
eksiltmeei 2. 5. 939 sah günü saat 15 Kır•lık depo •tanıyor - Ulu• mey· 
le müdüriyet binasında yapıl aktı danına )lakın semtlerde olması ıart· 
1atekliler muvakkat teminat :ak~ tır. Bankalar caddesinde TURK 
veya banka mektubu ile kanu A • PHİLİPS LİMiTED ŞİRKETiNE 

nı vesaı- .. t. •ss 
k. h · k ı fla muracaa o ı mu tevı apa ı zar rmı o gün sa. 
at 14 de kadar komisyona vermelidir· lCiralık od• - Aile yanmda 1 veya 
ler. Şutnamesi 209 kurut mukabilin- 2 bayana. 13, 17 lira. Y. ıehir Atatürk 
de her gün levazım imirliğimizden a. alanı Anın Ap. No: 9 Ti: 3480-35 Ali 
lınabilir. (941) 10938 Altuia. 856 

miı ve Tabirin ikametclhı belli ol
madığından mahkemece usulün 337 ci 
M. si gereğince tevcih olunan yemini 
muayyen günde gelip yemin etmedi
ği takdirde senetteki imzayı kabul et 
miş addedileceğini natık ilanen teb -
liğat ifasına karar verilmig ve duruı
mada 29-3-939 çarıamba gününe talik 
olunmuı bulunduğu ilan olunur. 878 
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= -
~ Meyva ve tezyinat fidanları satışı ~ 

-
~ man iftliğin e ----
---------

--Ankara iklimine göre yetiıtirilmit muhtelif meyva ve 
tezyinat fidanlarının çok uygun fiyatla satışına başlanmıı- : 
tır. Meraklıların satı§ listesini gönnek üzere Orman Çift
liği satış mağazalarına müracaatları ilan olunur. ---

Telefon: 3755 - 3680 - 3633 - 3576 - 1392 -

~-T~---

' ' ~· '. . ~ ~ :· ... . . . . . ' . 
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KAN, KUVVET, iSTİHA 

S U R U B Ü 

LÜKS 
Münir 

PLAKLAR 

Nureddin 
Hicaz Şarkı - ELA GÖZLERİNE 

270908 No.: Hicaz Şarkı - İZMİRİN İÇİNDE 
270909 
270910 

N Fantazi - Akşam gene gölgen 
O. : Saçlarıma ak düştü 

N GÜLZARA NAZAR KILDIM 
O.: ABU TABİLE BU ŞEB 

Yeni çıkan ve fevkalade olan bu plakları her halde dinleyiniz. 

İktısat Vekaleti İ~ Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Türkiye"de yangın ve nakliyat sigorta işleriyle megul olmak üzere ka

nuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi bu kerre müracaatla Ankara ve 
h•avalisi ajentalığına şirket namına yangın ve nakliyat sigorta işleriyle 
meşgul olmak bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
müddei, müddei aleyh ve üçüncü şahıs sıfatiyle hazır bulunmak üzere 
Türk Ticaret Bankasının Ankara şubesini tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 - ha
ziran - 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla i
lan olunur. 877 

Taksi ıoförlerinin nazan dikkatine 
Ankara Belediyesinden: 

Bilumum taksi şoförlerinin 939 senesi haziranından itibaren 
evvelce gösterilen nümune veçhile yeknasak elbise ve kasket giy· 
melerine Belediye Encümenince 7-3-939 tarihinde karar veril-
miş olduğu (838) 10832 

Ankara Acentası: HALiL NACI Mıhçıoğlu 

Anafartalar caddesi. 633 

. 
"S 1 N GER,, 

Gece bekçilerine mahsus kontrol saatlerinin 
1939 senesinin en dakik ve en sağlam modelidir. 

Milli ve ıahsi serveti mu haf aza etmeliyiz 

YANGINDAN VE HIRSIZDAN 
SİZİ MUHAFAZA EDER 

SIN GER SAA TLERININ ANKARA ACENT ASI 
ŞEREF KUYUMCU - ANAF ART ALAR 37 7133 

ÇÜNKÜ 
RADYOLİN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 
;öylediğ i gibi dişleri sadece parlat· 
makta kalmıyarak onları mikroplar· 
dan muz ı r salyalardan ve h3mızlar 

dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 
Her sabah · her öğleyin . her akşam 

yemekten sonra 7130 

RADYOLIN 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEBAT Pasta ve Şekercisi 
Hamamönü Atilla caddesi No: 97 
Her nevi pasta şeker ve şekerle

: meler nişan için hususi kutu şc

: kerleri ve saireyi tenzilatlı fiyat
: la bulacaksınız. Başka yerde şu
: besi yoktur. Ti: 3908 803 . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diş Deposu 
M. İBRAHtM 

BERKMEN 
Tür ki yenin 'n zen -
gin çeşitlisidir. Ucuz 
fiatlarla her aranılan 

bulunur. Makulyan Han Mısır çarşısı 
yanr:ıda, İstanbul. 7090 

... • 111 111111111111111111 111 111 il 11111111 !:. 

; Satıhk hayvan § 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca 
vatandaşa ıtimadla tavsiye cttıkleri en mükemmel bir 
kuvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çogaltır. Tatlı 
bir i'tiha temin eder. Her zaman gen çlik, dinçlik verir, 
zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri, adaleleri 
kuvetlendirerek uykusuzlu ğ u, halsizliği fena düşün -
celeri giderir, vücut makinesine 13.zı .molan bütün ener

ji ve kabiliyeti vererek insanı daima izim, irade, neşe, 
sahibi eder, mide, barsak tembelli ğinden ileri geleıı 

muannid inkibazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret fay dalar temin eder. 

ROSF ARSOL'u; diğer bütün kuvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvet, iştiha ya
ratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesiri derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma ve umum 
kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastaların nekahat devrelerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sihat Veka -
!etinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 7131 

• • t ' , ·~ • ', • 
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; r.r1~~::.ı;~~!~!!r:t10:.:: § § Yeni Sinemada Sus Sinemasında :: 
:;: Çiftliği Direktörlüğüne mü- : = . .. := 

... ------.:;: racaatları. 867 _; = RADYO MUHAREBESi Bu Gun Bu Gece • = 
; 111111111 111111111111111111111111111111" :; RAY VENTURA ve Arkadaşlarının zengın 

Sotıhk kahve 
Atpazarında Cümhuriyet 

kahvesi kahve halinde mo
bilyasile satılıktır. içindeki 
müstecire müracaat. 876 

kiralık ev ile boğ 
Keçiörende otobüs durağına 

yakın bir mahalde içinde ınem-
• ba suyu ile havuzu ve müteaddit 

meyva ağaçlığı ve altı odadan 
ibaret evi kiralıktır. Taliplerin 
Koç Ticaret T. Anonim Şirketin. 
de Osman Aslana müracaatları. 

Menfaatini 
bilen 

880 

Radyo tekniğinin 

Şaheseri olan 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6327 
İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

OPT 

Bu Gece 21 den itibaren ÇAZl'nm iştirakiyle vücuda getirilen --
Baş Rollerde ı Ş'E YA '-' LJ 

- Sevimli Fransız yıldızı SIMONE SIMON .NE GM UR 
ve Radyo Kralı BEN BERNIE 

_ Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 Matinelerinde 
Baı Rolde: 

MONA GOY.A: 
--

SATILIK BEBEK Eğlenceli, Musikili zevk ve neş'e filmi 
- Seanslar: = JOAN CRA WFORD - SPENCER TRACY 
- Zevkli ve eğlenceli olduğu kadar hi.ss? bir film. 12 de Ucuz Halk Matinesi 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de Normal Seanslar: 
ZAMAN ADAMI 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

- (Maurice Chev~ı:;;· e~r:.> __ , ___ ··--..... ____ T_e_ıe_f_o_n_:_J_ss ..... 9 _____ _ 

I 

------

---------------··~~~~~~~ -
- Yeni Sinemada Yeni Varyete numaraları muvaffakiyetle devam etmektedir. -
- ------- -----.--·------.......... ~..;..~.....:~~---~-··-·-11-111_11_11_111 ... 11 == = HALK SiNEMASI yepyeni tesisatla bir iki güne kadar açılıyor. 

Gazete ve duvar ilanlarımızı takip ediniz. 
---- -- -
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Radyolarını görüp 
SATI~ YERİ: 

dinliyerek karar verir 

M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
Ankara'da Po&ta caddesi Hal karşısı Ti: 3150 

869 
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