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Ulua Basmıevi 

Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus_ Ankara -TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı Müdürlüğü 1062-1063 
Matbaa Müdürlüiü 1061 
İdare 1064 

Seçim, vatandaşın 

en mukaddes hakkı 

A C> 1 M l 'Z. AN C 1M1'%D1 R. ve vazifesidir. 

ikinci müntehip seçimi bugün bitiyor 
g· 1 Dün aksama kadar Ankarada 

Doıt Bulgariıtan BQ§vekili Dr. Köıeivanol Ankara garında ihtiram kıtaıını teltif ederken 

Dost Bulgaristan' ın Başvekili 
Dr. Köseivanof Ankarayı geldi 

N. 'A. KOÇOKA 
Cünlerdenberi muhtelif vesile

lerle temas ettiğimiz aeçim, İtle gel
eli. Türk vatandaılan milli hakimi
yet haklarını kullanmıya baıladı. 
lar. Bu dakikada bütün vatandq
lar, reylerini kullanırken bndileri
ni devletin en yÜkaek ve en meaul 
mevkiinde bulunan kimeeler gibi her 
§eyi, her bakımdan tetkik ve müta • 
lea etmek mecburiyetindedirler. 
Vatandaılarm verecekleri rey, en 
genit minasiyle devletin umumi si. 
yaaetinin istikametini tayin edecek
tir. Hükümetin tatbik edeceği iç ve 
dıf politrkanm ana hallan timdi 
seçilecek olan mebusların fikirleri
nin tebellür etmiı bir ifadesi ola
caktır. Bunun için mebuaun devlet 
idaresi karıısmdaki vazifesinin ne 
kadar yÜklü ve ağır olduğunu uzun 
boylu izaha hacet yoktur. Türk va. 
tandaşı bu dakikada çok ehemiyet
Ji, tarihi bir meauliyet karııamdadır. 
Türk vatandaımm böyle tarihi bir 
an içinde yapacağı en asil hareket 
mutlak biriik olmalıdır. Mesele iç 
politika için olduğu kadar dıt politi
ka bakımmdan da ehemiyetlidir. 
On bet yıldanberi bütün dünyanm 
takdir ve hürmetine mazhar olan 
Cümhuriyet Türki~ esinin attığı u
zun ve geniı adımların sırrmı iıte 
bu noktada aramalıdır. Mazinin acı 

Muhterem misafir, Ebedi Şef'in 

tabutu önünde eğilerek bir çelenk koydu 

B. ve Bn. Köseivanof dün 
muhtelif ziyaretler yaptılar 

Bulgar Batvekili ve Hariciye nazırı Eksel&na Doktor Köseiva
nof ve Bayanı refakat ve maiyetlerindeki zevat ile birlikte dün 
aabah ıaat 10,35 de huauıi trenle ıehrimize gelmiJlerdir. 

(Sonu 8 incı saylarla) 

Doıt Jevlet BQ§Vekili Ebedi Şel'in tabutu önünde 

Günün çehresi 
ve korkunç hatıralarmı bilen ve ya. Günun en mü. !arından, haberdar edilmiş deiillerdir. 
fryan vatandaıla. elan daha çoktur. Lond ra' da : him hidiıeıi, Alman ajansı, İtalyan gazetelerinin 
Müteaddit harplerin kaybolması ve "kendiıiyle iı- işıal hakkındaki makalelerini verir -

ti§arede bulunulmak üzere" Berlin'- ken, Bismark'ın ıu ıozünu tebaruz et-
imparatorluğun yrkılıtı kadar bir deki İngiliz sefirinin geri çairılma - tiriyor: "Bohemya'ya hikim olan, 
millete intibah dersi verecek hiç bir sıdır. B.B. Eden ve Duff Kooper'in Avrupa'ya hikim olur!,, 
zengin mevzu yoktur. Türk milleti- kabineye girecekleri yolundaki habere 

45.179 yurttaş reyini kullandı 
İştirôk nisbeti yüzde 

Milli Şefiıniz de dün Meclis Reisi, 
Başvekil ve vekillerle birlikte rey verdiler 
Cümhurreisimiz İsmet İnönü, beraberinde Bayan lnönü oldu

ğu halde dün saat 17.10 da belediyeye gelmi, ve bir vatandat o
larak reyini kullanmıştır. Ba,vekilimiz Doktor Refik Saydam be
lediyeye Cümhurreisimizden biraz evel gelmiş ve kendilerini 
beklemişlerdir. İnönü reyini verdikten sonra belediyeden çıkmıt 
ve ayrılırken sokakta biriken halk tarafından şiddetle alkışlan-
mıttır. (Sonu 9. uncu aaylada) 

Memel 
istiklol 

istiyor 
ıtawıa., 17 a.a. - Henüz teeyyüt et

memiş olan bir habere nazaran Meme) 
almanları lideri B. Neumann, Litvan -
ya hükümetine bir nota göndererek 
'1WRliiel'iri Wttltlaltıll UaJeıp •tıllUfcir. B• 
notanın bir ülotimatom mahiyetinde 
olup olmadığı malum değildir. 

Kaunas, 17 a.a. - Memel'in müsta -
kil bir devlet haline getirilmesi için 
Ncumann tarafından bir nota gönde • 
rildiğinc dair dolaşan şayiaları sela -
hiyetli mahfiller ne teyit ne de tekzip 
etmektedirler. 

r ................................................ , 

BUGÜN SEÇİMİN 

SON GÜNÜDÜR 
tJç gün içinde ikinci mün
tehipler için reylerini ve
rememiş olanlar, bu hak -
Janm bugün saat 18 e ka
dar kullanabileceklerdir. 

12 inci Pie'nin taç giyme merasi -
minde hazır bulunmak üzere Roma'ya 
gitmiş olan Litvanya hariciye nazırı 

Urbsyd'in bugün Berlin'e gelmesi bek
lenmektedir. Kaunas'taki alman elçisi 
Berlin'e hareket etmiştir. Milli Şel lnönü ikinci müntehip ıeçimi için reyini kullanırlarken 

iı Bankası Umumi Heyeti toplandı 

Yeni İdare Meclisi ve 
mürakipler seçildi 

Son bir yıl içinde: 
Mevduat 67 
hesapları da 

milyonu, tasarruf 
30 milyonu geçti 

_. •....................................• \. 

Kü~ük okuyucular1mıza: 

Y azılanmızın çokluğu do
JayısiyJe bugün çocuk ay-

• 

f amızı koyamadık, kiiciik 
okuyuculanmız, sayfaİa -
nm yannki sayımızda bu- : 
lacaklardır. Kendilerinden : 

• 
öziir dileriz. E . 

~ . 
······································--

Bahçe kapı 

yangınında 

kasit var ve B. Çemberleyn'in istifasının muh- 'd Macar ve leh 
nin yüzlerce asır devam eden tari- temel oldugu şayiası da iltihak et- Ukranya a: kı_ta.ları. Kli -
hinden çıkarılan mühim haki.katler- miştir. Gazeteler Almanya'ya ııiddet- mıe de bırleıe- İstanbul, 17 (Telefonla) _ Bahse-
d b . · ·· ki b" kt 1. h" c l a de a derke ecburi rek 166 senelik bir fasıladan sonra en ıra tur er ne zaman ır no a 1 u um ar v m e n, m kapı'daki yangın tahkikatı bitmiştir. askerlik lehine bir cereyan olduıunu macar - leh müşterek hududunu tek -
etrafında toplanmıılarsa 0 zaman da kaydediyorlar. rar kurmuşlardır. Bu veıile ile Kle- Yakalanan Ali, bu işi amcazadesi Mu's. 
mühim ve mülhit bir kuvet olmuş. mie'de ve Varşova'da heyecanlı teza- tafanın teşvikiyle yaptığını iddia et-
lardır. Ve ne zaman dahili ayrılık p • 't Fransa hiikümeti Bo- hürler yapılmııtır. Fakat yer yer çar- mektedir. Mustafa suçu inkar etmek • 
h k 1 • k t•• k.. fela·ketı· a rlS e: hem.ya v~ Moravya'- pı•malar da eksik degildir. Peıte'de . 

are <?t erı çı mıpa ur un nm ıcaalı karljısında w • • tedir. Mustafa verdigı ifadede, k n-
f ... alman tehdıdı karşııında duyulan en • 

başlamııtır. Biz on sekiz yıllık e sa- enerjik tedbirler alacağa benziyor. diıe &izlenmiyor. Diğer taraftan Ber- disinin iki buçuk lira haftalık aJctı_ı-
• f J • • • h b b' ı·k Silahlanmanın arttırılması ve huku - ~ nevı ZI\ er erımızı ep u ır ı sa - lı'n basını da macar ioıgali kar .. ııında nı, aldıg~ı bu paradan Ali'ye nasıl '·e"' · mete geniı salihiyetler verilmesi hak- " .. u ::ı 

yesinde elde ettik. Eğer memlektın kındaki kanun projesi bugun parla • vaziyet almakta mutcredditdir. yüz Jira vadedeceğini söylemiş, Ali 
her tarafı yer yer İ§gal altmda kaldı. mentoda gorİlşülecektir . .Fransız &a- / Romanya'ya ilti • ise kendisine vadedilen 500 Jiradan 
- b.. .. ·ıı t s· kon~ zeteleri de İn&İlİZ gazeteleri &ibi, Al- B .. kreş te d u ı· . ld gı zaman ut un mı e ıvaı e.· -- U : ca e en. . kranya 115 ırasını peşın a ıgmı ifade etmic-

·ı· · manya'ya ııiddetli hucumlarda bulu • b k l v 1 ::ı 
sinin ve onun dİLhi mümeaaı ının nuyorlar ve silahlanma ve mukave - aşve ı ı o o - tir. Alinin üzerinde filhakika 115 hra 

dd.. .. t 1 k sin, Bıikreş hükümetine Ukranya'yı t Ba ka h · d 1 1 1.d etrafında tere utauz op anma metin, Almanya'yı durduracak tek ça- ilhak etmesini teklif etmiııti. Bukreıı ı n sı ısse ~r ar a e a e umumi heyeti dün toplanmrş ve 938 se- çıkmıştır. 
kararını vermemi§ olsaydı yurdu- re olduğunu yazıyorlar. kabinesi bu teklifi red, fakat yalnız nesi hesaplarını tetkık ederek bilançoyu, kar ve zarar hesaplarım tetkik ve 
muz Çoktan taksim olunmuş ve Tür- Roma'nm vazı·ye- romenlerle meıkiln kısımlan jcgale ld M ı· · · 'b d k I Hasan ecza deposu 100 bin liraya 

R 'd w are ec ısını 1 ra e ere yeni dare Meclisi ve murakipleri sermi<:, tev- sigortahdı D d b d kiye artık yalnız tarihin malı olmut- oma a: ti hakkında haber karar vermiş, romen kıtaları, mecmuu :ı ::ı r. epo a un an fazla 
b . . yok gı·bı'dı·r. Bı"r nüfuıu 20.500 romenden ibaret dört zi edilecek karı tespit etmiştir. mal bulunmakta ı"dı· T · s 1 tu. O zaman bizf' yol gösteren ırı. · erzı a amonun fransız gazetesine göre, Anıluı'ta ol- kasabayı İşgal etmek üzere harekete 938 senesi bu mil/i müessesemiz 1·rin rok feyı·zıı· bı'r 1·<: yrlı olarak geç- d .. kka k' b. t 

cik teşekkül bugünkü Cümhuriyet duğu gibi İtalyanlar bu sefer de Al - &eçmişlerdir. Romanya'ya mülteci a- :r :r ır u nı se ız ın, berber smail H:ık-
k d d. mi<:tir. Toplantıya ait tafsil~t ve bankanın bu .. tu'·n ..... mlekette büyük bir kının 10 bin Ertug~rul ~ 25 Halk Partisi namını taııyan müeaae- manya tarafından Hitler'in tasavvur- mı evam e ıyor. ::ı " "'"' • magazası 

ae rdi. kkındak' h be ) f d memnuniyet ve iftihar uyandıran iaaHyetine ait izahatı okurlarımız 8 inci bin liraya sigortalıdır. 
Cümhuriyet Halk Partisi bütün '- Orta Avrupa hadiseleri ha ı a r er 9 uncu aay a a .1 sayfamızda bulacaklardrr. Yukarıdaki resim umumi heyeti toplantı Ali on beş, Mustafa on altı yaşın· 

s u 9 uncu sayfada) halinde göstermektedir.. dadu;. 

~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~---=-------~~~~ 
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. 
insan ve külL~r : 

Balkanlar ve Önosyo 
Geçen asrın sonuna kadar, dünya, kendini yeni bir medeniyetin hayat 

şekillerine, istiyerek istemiyerek, ;ılrştırmağa çalışıyordu. Müsbet }/imle
rin hayata risrarla ve matematik bir katiyetle tatbiki demek olan bu yeni 
medeniyet, mesafe ve zamana o kadar düşman ve bunları yenmek hususun
da o kadar kuvetli İdi ki, bir asır içinde, dünyanın, telgrafla, kara yahud 
deniz yoliyle, alış verişle ve bütün bun/arrn hem sebebi hem netioesi otan 
müsbet dünya bilgisi ile bağlanmadık tarafr kalmadı. 

Fakat on dokuzuncu asır, bütün bu dev randımanına rağmen, dünyanın 
her noktasını, maddi ve manevi refah ve umrana kavuşturmağa muvaffak 
olamadı. Bilakis, dünyanın bazı noktalarr madde ve fikir servetine kavu
şurken, bazı noktaları, sularr kuruyan kuyulara döndü. 

On dokuzuncu asrr kapandığı zaman, dünya üzerinde, medeniyetin he
gemoniası mevcuttu fakat adalet ve müsavatı mevcut değildi. 

Bu hal, yirminci asırda, ya değişecekti, yahud, tabii olarak reaksiyon
larını doğuracaktı. 

Bugün yirminci asrın ilk yarısrnrn sonlarrna yaklaşmaktayız. Ve dün
ya, reaksiyon içı'ndedir. Ahenge gidemedigi için zora dayanan müvazene
sini, dünya, birden kaybetti. Ve memleketler degil. kıtalar, krize girdi. 

Bu umumi levhanrn ortasrnda duran Balkanlarda ve Asyanrn Akdeniz 
ve Karadenize doğru frrlanıış olan memleketler manzumesfode, ki buna 
Ônasya ditoruz; cihan harbindenbcri hissedilir bir iç ve dış deği§l"klik 
vardır. 

Balkanların medeniyete kavuşmak ihtirasları, ötedenberi maliımclur. Na
sıl ki Osmanlı imparatorluğunun bu hususta ortaya koymu~ olduğu ge
cikmiş gayretler de malümdur. Fakat bugün, bütün Balkanlarda ve Tür
kiye'de, Türkiye'nin cenubuna düşen memleketlerde, lrak'ta, lran'da ve 
Alganistan'da, önce büyük bir maddi ve manevi in:şa faaliyeti, sonra da bu 
faaliyeti mümkün ve semereli kılacak olan barrş sevgisi mevcuttur. 

Ôyle ki, eğer barrş kurtarrlırsa ve bu inşa faaHyeti, asır boyunca de
vam ederse, yirminci asrrn en büyük hadisesi. oıı dokuzuncu asrın yarım 

ve çok defa sakat olarak başladığı medeniyet işinin, A,c;ya'nrn bağrrna ka
dar az çok tamamlanması olacaktır. 

Ve Türkiye, bu büyük inşa ve barış davasında. kendi payına düşen 
enerjiyi sarfetmektcn ve Balkanlar ile 6nasya arasında bir mafsal olmak 
itibariyle, her mafsala düşen irtibat, hareket ve müvazene vazifesini gör
mekten çekinmiyecektir. 

Burhan BELGE 

Milli küme maçları 
bu poza ro başlıyor 

Ayr1ea liseler liki, kn koıusu ve bisiklet yanılan yapilacakfir 
Bu hafta üç bölgede de milli küme karıılaımalarına batlan

maktadır. Erkek liıeıi ile Gazi liıeıi arasındaki lik maçından son
ra 17 bölaenin dörder atletle iıtiri.k edeceği 6000 metrelik kır 
kOfUN yapılacaktır. 

Milli küme nw{ları 1 1 - Toplanma yeri 19 maynı atad • 
Yarm Ankara, İstanbul ve İzmir'de yomudur. 

milli küme maçlarına başlanıyor. Her 2 - Yarışa tam saat 9.30 da batla -
yıl olduğu gibi bu sene de İstanbul - nacaktır. 
dan dört, Anyara ve İzmir'den ikişer 3 - Yarlf, Akköprii • Poligon • Ak
kulüp bu maçlara iştirak etmektedir • köprü yolunda yapılacaktır. 
ler. 4 - İştirak edeceklerin hazırlrkh 

Bu hafta İıtanbul'da Galatasaray ile bir halde nan edilen saatte ııtadyomda 
~eşiktaş Şeref stadında, Fenerbahçe bulunmaları bildirilir. 
ile Vefa Fener stadında karşılaşacak-
lardır. 

Likten Güneş'in çekilmesi ile yeri-

ne giren vefalılar da milli kümenin Gümüıane büf(eSİ 282. 7 52 lira 
korkulu rakipleri arasındadır. Bu ara. 
da İzmir'i temsil edecek takımlar da 
geçen senelere nazaran daha kuvetli •• 
dirler, Ankara'ya gelince bu yıl şhrı
nıizi Ankara Gücü ile Dcmirspor tem. 
•il edecektir. Her iki takım da son 
kadrolarına nazaran bize güvenç ver • 
mektedirler. Maç yarın saat 15.30 da 
19 Mayıı ıtadyomunda oynanacaktır. 
Takımlarm şu 'ekilde çıkacakları ku· 
vetle tahmin olunmaktadır.: 

Ankara Gücü: 

Natık, Salih, Kartal Riza, Abdül, A

Gümüşane, 17 a.a. - Umumi meclis 
vilayet büdçesini 282 bin 7 52 lira üze. 
rinden tesbit etmiştir. Bunun 95 bin 
lirasını kültüre, 60 bin lira&Ulı umu • 
mi meclis ve hususi idare teşkilatına 
76 bin lirasını nafia işlerine, 10 bin 
500 lirasını sıhat işlerine, 13 bin 500 
lirasını ziraat veteriner, 28 bin lirayı 
da muhtelif işlere ayırmıştır. Meclis 
daimi aza intihabım yapıp dağılmış • 

tır. 

li Riza, İsmail, Hamdi, Fikret, Muzaf· Alkolizm hakkında konf crans 
fer, Fahri, Hamdi. ı 

De:nirsporlular ise: 

İsmail, Nuri, Gazi, Kamil, İbrahim, 
Şemsi, Zeki, Fethi, Orhan, Arif, Zeke
riya ile oynıyacaklardır. 

Bugün satt 13 de, Polis Enstitüsün
de Doktor Fahri Ecevit tarafından al
kolizm hakkında bir konferans veri • 
lecektir. 

ULUS 18 - 3. 1939 
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l Günün peılnden 
..................................................... ! 

İhtisas · 
Alman ithalatçıları alakalı makam _ 

lara müracaat ederek tavuklarımız için 
memleketlerinin iyi bir pazar olabi • 
leceğini, yalnız Türkiyede tavuk ke -
silmesi1ıin bilinemedighıi bildirmiş -
}erdir. Lüzumundan fazla beceriksiz 
ve hazan kan gönniye tahammülü 
olmıyanlar için kullanılan bu tabir a
ramızdnn bu meslekle uğraşanları me
sela kasapları müteessir eU;e yeri mi 

\1-1 A V A Hakimler kanunundan ahnan neticeler 

jF ?!il Son bir sene iç.inde . 
Hava kapalı geçti 563.583 d6VO netlcef endi 

dir, değil midir? 
Değildir 1 çünkü kasaplığın bile ih. 

tisaslaştığı bir sırda yaşıyoruz. Bu 
hakikat, alman tüccarları İstanbula 
İki tavuk kasabı göndererek isbat et -
mişlerdir. Bu hadise ile, geçenlerde 
gazetelerimizden birinin ortaya attığı 
bir fikir fu:erinde durmak lazım: 

"-Neden Avrupa'ya talebe gönde -
riyoruz ?,, 

Biz belki, daha uzun zamanlar dün 
yanr.1 dört tarafına talebe gönclerece · 
ğiz. Çünkü bugün hic bir memleket 
yoktur ki, bilgi mücadelesi yapmamış 
olsun ... Biz, kendi gençlerimiz arasın 

da bu bilg iye sahip olan yokken kalo. 
rifer mütehassıslarına ayda dört beş 

yüz lira veriyıorduk. Eğer se:ıelerden -
beri yukardaki suali sormakta devam 
etseydik, garplı hayatı yerleştirmiye 

uğraştığımız 'l'ürkiyenin dört tarafı 
baremin birinci derecesinden çok pa • 
ra alan yabancı ustalarla dolanlı! 

Bir artı~ kar~ı ııula .•• 
İstanbul belediye lokantası :11n bu 

sene iş hacmi de genişlemiş, karı da 
artmış. 

Bu müessese, İstanbul memurlarına 
ucuz yemek temin etmek gibi hayirli 
bir aaye ile kurulmuştur. Türkiyede u 
cuzİuk hazan o kadar aradığımız bir 
nesnedir ki o-:ıun hasretini duymıyan 
yok gibidir. 

Fakat bilhassa ucuz memur yemeği
nin, memur şehri Ankara için birinci 

Şehrimizde hava kapalı, aralıklı 

karlı geçmiş rüzgar garpten saniyede 
7 metre kadar hızla esmiştir. En yük
sek sühunet 6 derece kaydedilmiştir. 
Yurtta hava, doğu Anadolu'da çok bu
lutlu diğer bölgelerde kapalı, veya ya
ğışlı geçmiştir. 24 saat içindeki yağ~· 
larm metre murahbaına bıraktıkları 

su miktarı Tckirdağ'da 22, İstanbul'

da 20, Bi.ga'da 22, Edremit'te 17, Ba • 
lıkesir'de 16, Muğla'da 31, Alaçatı'da 

21, Bcrgama'da ısı Tosy.a'da 17, Yoz • 
gat'ta 15, Şile'de 26, Samsun'da 17 Te
reme'de 16, Çarşamba'da 15, Hakkari
de 49 Muş'ta 15, diğer yağış gören yer
lerde bir ilfi 14 kilogram arasındadır. 

Karla örtülü bulunan yerlerde ka
rın toprak üzerindeki kalınlığı Yoz -
ğat'ta 10, Uşak'ta 13, Ardahan'da 25, 
Sarrkamış'ta 66, Nazimiye'de 69, san -
timetre, Uludag'da 2.(\0 santimetre • 
dir. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli, Ege 
bölgeleriyle Karadeniz kıyılarında 

şimalden saniyede en çok 11, diğer böl 
gelerde cenuptan saniyede 9 metre 
hızla esmiştir. En düştik suhunet~er 
sıfırın altında Çorlu, Kütahya, Erzın· 
çan, Diyarbakır ve Çorum'da 1, Kay -
seri, Sivas, ve Bolu'da 2, Van ve Yoz • 
gat'ta 3, Kars'ta 5, Erzurum'da 6, Kas
tamonu'da 7, derecedir. 

En yüksek sühunctler de Ulukışla'
da 12, Siirt'de 12, Diyarbakrr'da 13, A
dana'da 16 derecedir. 

lzmir'de §iddf•tli yllğmurlar 

sınıf mesele olduğunda kim şüphe e • 
debilir? Hele, öğle tatilinde çoğu şe • mıştır: 
h · d oturduğu içb kolaylıkla gidip Erzıncan, 17 a.a. - Dün başhyan 
g~;e~ediklerin<lcn dolayı lıir sandviç~ çok şiddetli lodos fırtınası sabahın 
veya buna benzer şeyler yiyerek akşa- dok~zuna .. kacla.r aynı hızla ~evam et
mı yapan ufak memurlar için ... Veka- miştır. Muteakıben hav~ yagmura .çc
letlerimizin her birinin altr:ıda bütün virerek öğleye kadar saganak şeklın -
tesisatı ile hazır bulunan ve birçokta. de yağmur yağmıştır, hasar yoktur. 

İzmir, 17 a.a. - Yagmurlar bütün 
şiddetiyle devam etmektedir. Buglin 
yağan yağmurların tesiri ile İki Çeş -
melik semtinde evkafa ait bir ev kıs -
men yıkılmıştır. Nüfus zayiatı olma -

rı işliyen, yalnız çok ucuz olmıyan 
yemek salonlarmcla':'l birini, maaşı az 
olan memurlarımız icin ucuz bir 1o • 
ka t le. .• M tanhu.1 

teaiy; lokantasındaki fiyatla Ankara -
da neden yemek vermek mUmkiin ol -

masm? Biliyoruz ki yemek iç.nıek 
maddeleri Ankarada İstanbuldan hiç 
dr.o ı>•nall ,ı,.. - H . ur. tLAu r ...... rlAa _t,, 
tek şey kalıyo • h yırlı bir himmet 1 

KUTAY 

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

Seçim mıntakalar1 1 

ı I _ l 5/ Mart/939 Çarşamba günü Belediy1e8/MMecli/si93~9aIConunda • 
müntehibisani seçimine başlanacak ve art umar· 

ı tesi günü akşamı sona erecektir. 

I
• 2 _Seçim her gün saat dokuzdan on sekize kadar devam edecek-

tir. l .. 

l 
3 - Bu seçim için hemşeriler bulundukları mıntaka ara gore rey -

lerini aşağıda gösterilen günlerde kullanacaklardıri 
A- Anafartalar, Doğanbey mıntakalarında oturan ar : 

l 5/Mart/939 Çarşamba günü, 
i B - D 1 K rtuluıı Keriören, Etlik ve Demirfırka, um upınar, u :w• "S 

civ<ırında oturanlar : 
16/Mmt/939 Perşembe günü, 

C- Yenişehir, Gankaya, Cebeci, Dikmen, istasyon ve civa -
varında oturanlar : 
17 /Mnrt/ 939 Cuma günü, 

D - Yukanki mmtakalarda oturup da reylerini günlerinde 
ı ı 
ı kullnnamıyanlar : i 
f 18/Mart/939 Cumartesi gün\.i. i 
\...._ .. ,,,,,,,,,, ..... ..-...................................................................... ...1 

İçtimai hayatımıza yeni bir nizam 
vermeyi gaye edinen inkılap kanunla
rının tam olarak tatbikini temin yo • 
lunda ittihaz edilmiş olan tedbirler 
arasında geçen intihap devresinde tat. 
bik sahasına intikal etmiş olan 2556 
sayılı hakimler kanunu ehemiyetli bir 
yer tutar. Kanun projesini Büyük M. 
Meclisinde salahiyetli bir lisanla izah 
ve müdafaa etmiş olan o zamanki Ad
liye Vekili Sayı:ı Şükrü Saracoğlu 

yeni sistemin ana hatlarını şu suretle 
tebarüz ettirmiştir: "Büyük inkılabı. 
mızın içtimai sahada vücut verdiği de
gişikliklcrin mahiyeti türk adliyesine 
dü§en vazifelerin ehemiyetini pek çok 
arttırmış bulunuyor. Eşsiz bir inkıta • 
bın yaratmış olduğu bu feyizli C1ier ve 
müesseselerin temelleşmesi yeni ni • 
zamı tesis eden kanunların hakkiyle 
tatbik edilebilmesiyle mümkündür. 
Kaza hakkını haiz uzuvlarr:ı bu hede
fe vusulü temin edecek surette teşki· 
latlandırılmaıu ve türk hakimlerinin 
inkılabın yaratmış olduğu yeni hu -
kuk zihniyetini benimsiyecek ve ya • 
şatacak bir kabiliyette yetiştirilmesi 
hususları bu sahada ittihazı zaruri o
lan tedbirlerin ilk safrnda yer alır. 

Çünkü biitün kanunların tatbik ve ve
rim kabiliyeti hakimlerin seciye ve 
kifayeti mueleleriyle yakından ala • 
kadardır. Ona verilecek veçhe iledir 
ki adaleti iyi tnvzie matuf tedbirlerin 
mahiyeti taayyün eder. Kanun da 
hakiki kıymet ve kuvetini o menbadan 
alır." 

Bu prensiplerden mülhem olan ha
kimler kanununda ehemiyetle nazara 
alınan ilk esas hakim kadrosuna gire • 
ceklerin gerek ehliyet ve gerek seciye 
itibarile ciddi tecrübe ve tetkiklere ta. 
bi tutulması hususu olmuştur. Kanu· 
nun bariz vasıflarından bir diğeri de 
hakimlerin teminatı meselesine ver. 
miş olduğu ehemiyettir. Uhdelerine 
adalet tevzii gibi mühim bir vazife 
tevdi edilmiş olanların hiç bir tesir ve 
nüfuza tabi olmaksızın bütün ilham -
!arını yalnız kanun ve vicdanlarından 
alabilmeleri teşkilatı esasiye kanunu • 
muzda da derpiş edildiği veçhile az11. 

• y 1 ..,,., ı ım •• • • • •• 

olabilirdi. Şu kadar ki kanun b;t mas.u 
niyeti hakimlerin şahsına baglı ~ır 
imtiyaz addctmemiş yurttaşl~ra ~erı -
len bir teminat şeklinde telakkı et· 
miştir. ÇünkUfertler ~akimin an~~k 
kanun ve vicdanına baglt olarak hu • 
küm verecek vaziyette bulunduğun • 
dan emin olmalıdırlar ki mahkemeye 
ve onun kararlarına tam bir itimad 
besliycbilsinler. 

Karmrmrı hususiyetleri 
Hakimlik mesleğinin milddeiumu· 

milik mesleğinden ayırd edilerek 
müddeiumumilik teşkiHitının Adliye 
vekilinin emrine bağlanması ve her 
iki meslek milnteıiplerinin ayrı kayıt 
ve şartlara tabi tutulması, ger~k ha
kim · ve gerek müddeiumumilerın ter
filerinde muayyen ve müsb~t eııa~la
ra dayanılarak terfide temyız net~ce
siyle ölçülen ehliyet ve muvaffakıye
tin ve mahkemeye intikal eden işler 
den intaç edilenlerin nazara alınmış 
olması 2556 Nyılı hakimler kanunu
nun mesleği yükseltmek ve davaları 
silratle ve isabetle neticelendirmek 
maksadiyle kabul etrniı olduğu etaa· 
lar arasında sayılabilir. Hakimlerin 
liyakat ve muvaffakiyet dereces{ni ta 
yin için tatbik edilen kıstas bir taraf
tan her sene intaç edilen iş miktarı 

diğer taraftan Temyize intikal eden 

hükümlerin nakz ve tasdik nisbetidir. 
Bu ölçü, bütün mahkemelerin temyiz 
mahkemesi tarafından murakabesi 
esasına ve kaza vazifesinin icaplarına 
en uygun olanıdır. Kanunun, davala
rın süratle intacı ve hakimlerin ehli
yeti üzerindeki tesirleri geçen dört 
yıl zarfında çok bariz bir surette his
sedilmiştir. Filvaki kanunun ilk tat
bik senesi olan 1934 yılından 1938 yı· 
lına kadar bütün cümhuriyet mahke
melerinden sadır olan kararların tem
yiz mahkemesince tasdik nisbeti her 
yıl geçen bir yıla nazaran devamlı bir 
yükselme kaydetmiştir. Bu yükseliş 
kararlardaki isabet derecesinin bü
yük bir mikyasta arttığını vuzuhla 
gösterir. Hakimlerin bilgi ve ehliyeti 
bakımından mUsbet rakamlara daya
nan bu netice aynı zamanda nakz a
dedini azaltmıı ve bu itibarla diva-
1arın temyiz mahkemesine gidip gel
me imkanlarını tahdit eylemiı oldu
ğundan işlerin sUratle bir karara bağ
lanmasına hizmet etmiştir. 

Neticelcıum davalar 
Her sene intaç edilmiı olan dava 

adedi geçen dört yıl zarfında Adliye· 
nin sürat ve sadeliğe doğru esaslı bir 
ilerleme kaydettiğini gösterecek ma
hiyettedir. Filvaki 1936 yılında intaç 
eedilen 70793 asliye ceza divaama 
mukabil 1937 yılında 77521 aaliye ce
za davası neticelendirilmiştir. Asliye 
hukukta 1936 senesinde karara bağla
nan dava adedi 101918, 1937 yılında 
139447 dir. Hukuk ve ceza davaları

nın umumi yekGnu da aynı surette 
memnuniyet verici bir haldedir. 1936 
yılında intaç edilmiş olan 499245 da
vaya mukabil 1937 yılında 563583 da
va neticelendirilmiştir. Görülüyor ki 
Türk adliyesi geçen dört yıl zarfın· 
da elde etmi' olduğu bu neticeden 
hakkiyle iftihar edecek vaziyettedir. 

Bu da teknik ve bilgiye dayanan 
·rasyonel mesainin inkılap prensiple
rinden mülhem olarak ve onun çiz
diği yolda yürümenin bir eseridir. 

' .-.- ' y 

Elektrik 
Fethiye, 17 a.a. - Belediye tara • 

fından yaptırılan yeni elektrik teai • 
satı törenle açıldı. Törende memurlar 
ve bliylik bir halk kütlesi hazır bu • 
tundu. Büfede halka şekerler tevzi e • 
dildi. Halk, şimdi parasiyle ve kendi 
işçisiyle vilcude gelen bu müea&eseden 
çok memnundur. Kasaba aydınlık için 
dedir. 

İzmir ormanlarında 
tırtıl mücadelesi 

Gerek Demirspor ve gerek Anka • 
ra GücU uzun zamandan beri bu kad • 
rolariyle bir arada oynamıya alışmış 
olduklarından bu haftaki çetin karşı
laşmayı' seyrettikten sonra İstanbul ve 
İzmire karşı alacakları neticeler tah • 
min edilebilir. 
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u ı ra an sonra uam a ası· 

İzmir, 17 a.a. - Senelerden beri lz. 
mir ve Manisa vilayetleriyle mülha • 
katlarındaki ormanlara arrz olan kino. 
to Kempa Phyo kampa tırtıl böcekle
ri için bu sene ve zamanında yorul • 
mak bilmez bir azim ve faaliyetle mü 
cadcle yapılmış ve bugüne kadar yir • 
mi iki bin yüz altı hektar vüsatindeki 
ormanlarda bu mücadele sayesinde üç 
yüz yirmi üç bin beş yüz seksen sekiz 
kilo tırtıl böceği imha edilmiştir. Ay. 
nı zamanda kasabalar dahilindeki cad
delerde ve ev bahçeleriyle parklarda 
görülen bu gibi tırtıllarm imhası için 
de lazım gelen tedbirler alınmıştır. 

I .. isf'ler liki 
Günün bu mühim karş •laşmas•ndan 

cvel liseler arasr.nda tertip olunan bir 
devrelik Iik maçlarının ilki erkek 1i • 
sesi ile Gazi lisesi arasında oy~ana~ 
caktır. Mektepliler arasında netıce'sı 
sabırsızlıkla beklenen bu karşılaşma, 
l4.45 de bitecektir. 

Kır ko~usıı 

Bu saatte 17 bölgeni~ dörder .atle~ -

1 . t'rak edeceği altı kılometrelık bır e ış 1 .. • k 
mesafe üzerinde Turkıye kır oşusu 
birincilik müsabakalarına başlanacak· 

trr. b' • · 19 Bu koşunun başlangıç ve ıtımı 

mayıs stadyomudur. 

Bisiklet yarışları 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

Ankara bölgesi bisiklet aj~nhğ .. n~~:1~ 
Beden terbiyesi genl ~ı~cktor ug . 

tarafından tertip edilen bısıklet serı 
yarışlarının dördüncUsU 19· 3· ~.39 ~a
zar günü 60 kilometre mesafe uzenn. 

de yapılacaktır. 

18 Mart 
Çanakkale boğazrndan geçerken 

bir tepenin üzerine ta uzaktan gö -
rülebilecek kadar bıiyük rakam ve 
harflerle yazrlı şu tarihi görürsü • 
nuz : 18 Mart!. 

O tarih, maddi üstünlüğe karşı 
manevi üstünlüğün, istila ihtirasına 
karşı vatan müdafaası ateşinin gale
be ettigi sayılı ve şerefli günlerden 
birini gösterir. 

Bugün, o günün yıldönümüdür. 

lhtiyar tarih, zırhlıya, tayyareye, 
bombaya ve lağıma karız çelikten 
daha müdhiş göğsünü siper etmesi
ni her ırktan daha iyi bilen bir mil
letin bir kahramanlık destanını da 
orada yazmıştı. 

GüJle/er, torpiller, bombalar pat
ladı ; bataryalar ve tabyalar parça -
/andı ve Boğaz sularınrn iç tarafla
rına sokulmak istiyen heybetli ge -
miler. o suların dibini boyladı. 

Duman ateş ve kan içinde geçen 
bır büyük çarpışmanın sonunda sağ 
kalan gazilerin sesi ve miJ/i bayrak
la vatan yolunda şehit düşenlerin 

her zaman: 

Ondan sonra bu sesi, yurdumuzun 
bir çok bucaklarında duyduk. Harp 
zamanında olduğu gibi sulh zama -
nrnda da. 

Bugiin ki bütiin dünya ile dostuz. 
bizimle Çanakkale'de merdçe dövü· 
şen eski düşmanlarrn ellerini sami -
miyetle sıkarken, o topraklarda ya -
tan, bizden ve onlardan, bütün ölü· 
/erin hatıralarını birlikte taziz et • 
meyi taşıdığımız yeni ruhun bir i -
cabı sayarız. T.1. 

Gmım mlmn! 

Dostwn Abidin Daver'i, öte-

denberi ben balıkçılara benzeti
rim : 

Balıkçılar olta, ağ dalyan ve 
&air vasıtalarla denızden balık çı. 
karırlar; o da kalemle mevzu çı
karır. Çeyrek asırdanbcri yazı ya· 
zan bu muharriri gördükçe insa
nın aklına meıhur Iran m15raı ge

lir : 

Bc<lerya der menafi bi-&iımarest . 

Daver evelki gün de Japonya 
ve Amerika meselesi dolayısiyle 
gene denizden çıkardığı bir fıkra
da diyordu ki : 

" ... Uyuyan Japonya'yı 1853 le 
toplarının tehdi.diyle zorla uyan
dıran Amerika, aradan henüz bir 
asır geçmemit olmr.sına rağmen 

ıimdi japon toplarının teh-didi kar
ıısında kendi malı olan Cuam ada
sını tahkime bile ceaaret edemi. 
Y,or ..... .. 

nın tahkimine karar verileceğ;ni 
umarız. 

Hcırp )'Ok! 

Bir ingili fıkrasıdır : 
Geminin bat kaptanı ile ikinci 

kaptanının arası açıkmıf. Bir gün 
bat kaptan nöbetini bitirdikten 
aonra rapor defterine ıu cümleyi 
yazmıı: "Bugün ikinci kaptan 
.arhoıtu . ., 

Ertesi gün nöbeti alan ikinci 
kaptan da nöbetten aonra aynı 
deftere şunu karalamıı : 

"Bugün birinci kaptan ayık
tı.,, 

Evelki günkü "Son Posta" nın 
birinci sayfasında gayet iri pun. 
lolarla basılmıt bir batlık gör
düm: 

HARP YOK 

Bir takım akıam gazetelerinin 
bu türlü baılıkları, daha fazla, 
siyaset ufkunda kara bulutlar gö
ründüğü zaman ıişirilir, irilettirL 
lir. Son Posta iae bu fevkaladeli
ği, onların aksine, harbin olmayı
ıında buluyor. 

Hani, hakkı yok da değil! Bu 

ı 
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k ilmini Yayma 
Kurumunun 

: Ankara Halkevinde tertip 

1 Seri kon;~:~nsların 
1
. yedincini BUGÜN 

SAAT 15.30 DA 
i Konya mebusu Ali Rıza Türel 

1 

verecektir. 

l\lcvzu: Kanun hakimiyeti 

Bu konferanslar Ankara rad. 

ı
i yosiyle de verilecektir. 

Konferan•lara duhuliye.siz ola. 
rak herkea girebilir. 

\. ............................................... . 
kadar hazırlanmadan, bu kadar 
ailahlanmadan aorıra en sansaıyo. 
nel baılık da bu olmak gerek: 

HARP YOK! 



18 - 3 - 1939 u~us -
DUNYA HABERLERi 

Türk - Bulgar dostluğu 
Dost Bulgarİ5tan'm ba§vekili Dr. 

l<öseivanof, ıclündenberi Ankara'da 
Ciiınhuriyet Türkiyesinin misafiri 
buhııunaktaaır. Sayın ba§vekil bize 
kolllJu buJgar milletinden sevgi ge
tiriyor. Onun muhterem tahamda 
dost milleti muhabbetle selamlarız. 
. Dr. Köseivanof, Majeste Boris'
• Yilk.sek itimadına mazhar olan ve 
hulgar halkı tarafından da çok aevi.. 
len mümtaz bir devlet adamıdır. 
liariciye meslekinden yeti~İ§, Pa
t'İs, Berlin ve Roma §arjedaferlikJe
l"İnde bulunmut ve Atina, Bükret ve 
Belgrat elçilikleri vazifesini de gör
dükten ve bir aralık da Majeate ~ 
ria•in yanında huınui olarak çab§'hk
taıı SOIW'a, yetİ§mİş bir devlet adamı 
olarak bulgar bükümetinin batma 
geçnıi~tir. Kom§U Bulgaristan harp. 
ten sonraki devir içinde büyiik zor~ 
luJdara maruz kalmı§tır. Bir aralık 
kn-k kadar aiyasi partinin boğuşma· 
aı, bu komıu memleketi anarti içine 
atınqh. 1934 mayıs da'l'lbesi bu 'bo
iU§manın yarattığı anar§İye kar,ı 
bir- reaksiyondu. 1934 darbesi Bul. 
garistan'da parti boğuş.malarma ni~ 
hayet verdi. Fakat devleti ba§ka 
tttahiyette bir istikrarsızlık içine at
tı. Bulgaristan'ı bu güç vaziyetlerden 
kurtaran Majeste Kıra) Boris olmut
tuz.. Filhakika Bulgaristan'm ana 
'.Yasa ile idaresindeki bu fasılanm ta. 
:tihini yazmak sıraıı geldiği zaman, 
tarihçiler, Krral Boria'in bulgar mil· 
letine yaptığı hizmetlere çok büyük 
Yer vereceklerdir. Ana yasanın ilga 
Ve meclisin feshe-dildiği, her temelin 
Yıkıldığı bir zamanda Boris, bulgar 
milletini anarşi içine düşmekten 
lı:urtarmı§tır. Corciyef'ten Zlotef'e, 
l'otef'e Köseivanof'a, fakat daima 
llorm~le doğru götürerek nihayet 
hugiinkü istikrarlı rejime ula§hr~ 
lllı§tır. Majeste kıral ve bulgar mi1-
11!ti, bugün misafirliği ile bizi ıeref. 
lendiren şayan Köseivanof'ta aradık
ları devlet adammt bulmu§lardn .. 

lngiltere Berlin büyük 
el(isini geri (ağırdı 

Suriye'de vaziyet 
elan gergin 

Şam, 17 a.a. - Suriye'de vaziyet 
gerginliğini muhafaza etmektedir. 
Şehrin bütün mağazaları kapalıdır. ve 
sokaklarmda tezahüratçı1ar alayları 

geçmektedir. İlk defa olarak fransız 
askerlerinin de izinleri iptal edilmi§ -
tir. 

F~lhakika bugÜn Bulgaristan tam 
bir istikrar içindedir. Komıularınm 
hepsiyle de dostluk münasebeti tıesi& 
etmiştir. Bulgaristan henüz Balkan 
antantına girmiş obnamakla bera~ 
ber, dört koımıuauna kal'§I dürüat 
~;,. ,ivaııet takip ebniştir. Bu siya,._ 
tm te kin ettiei itima y ındedi 
ki, geçen aenenin teamnız ayında 
Selinik anlapnaaı imzalanmıştır. Ve 
hu anlapnanm imzası, bet Balkan 
nıemleketinin, kendi aralarındaki 
her ihtilafı, hiç bir yaıhancmm ara
cılığına yer vermeksizin halledebHe-
eelderini göstermiıtir. 

Sayın Köseiıvanof Türkiye'ye her
hangi bir meselenin halli iç.in gelmi
yor. Türkiye ile Bugaristan arasında 
halledilecek hiç bir mesele yoktur. 
Bu ziyarette kar§ılıklı dostluk teza. 
hüründen batka bir mana arana
nıaz. Filhakika türk topraklarına a
Yak bastıklaTı dakikadan beri, hak. 
larmda gösterilen saygı ve aevginin 
aamimiliğini Dr. Köseivanof ve ar • 
kadaşlan görmÜf olacaklardır. Bu, 
tnisafir hakkında yapılma'SJ mutat o
lan protokoler bir vazife değil, can
dan gelen dostluk tezahürüdür. Sa
yın Dr. Köseivanof'un memleketimi. 
zi ziyaretiyle bu dostluk yeni bir hız 
almaktadır. 

'A. Ş. ESMER 

Asılsız bir haber 
16 mart 1939 tarihli - Tan - gaze. 

tesinde Amerika'dan 1939 senesinden 
itibaren yapılmış ithalatın faturaları
nı ödeme-k için henüz verilmiş bir ka
rar olmadığı hakkmda intişar eden 
haber asılsızdır. 

Mecburi askerlik lehinde 
kuvetli bir cereyan var 

İngiliz 
şiddetle 

gazeteleri Almanya'ya 
hücuma devam ediyorlar 

Bir hava baskınında 

63 Japon tayyareci 

öldürüldü 
Honı~kong, 17 a.a. - Çin ajansı bil. 

diriyor: 
Kansu vilayetinin merkezi olan 

L d 17 ıngiltere hu'·k·· t• k d" • 1 "" t" d Lançeu üzerine bir japon bombardı -on ra, a.a. - ume ı, en ısıy e ıs ışare e rı ta f d 
1 

d 
b 1 k ·· " B H nd ' v M .1 h" d man ı osu ra ın an son zaman ar a 

u unma uzere • e erson u çagırmıştır. umaı ey ın er- ı yapdan baskın esnasında 63 japon tay 
hal Londra'ya gelmesi emredilmiştir. \ yarecisinin öldüğü bildirilmektedir. 

Bu karar, aefiriın bu suretle çağrtl - ı 
mast hakkında kendisi ile dün sabah -
tanberi müzakereler cereyan etmekte 
olan Fransa hükümetine tebliğ edil -
miştir. 

Fransa silahlarını arttırıyor 

Hükumete geniş 
selôhiyet verilecek 

lngiliz !efiri Berlin' den 
ayrılacak 

Londra, 17 a.a. - Havas ajansından: 
Berlin'deki ingiliz sefirinin geri çağ -
rılması ihtimali hakkında amele fır -
kası mebuslarından B. MacJan tara -
fından sorulan bir suale cevap veren 
B. Çemberleyn, vaziyet hakkında şifa
hi bir rapor vermek üzere sefirin Lon
dra'ya davet edilmesi hususunun hali
hazırda tetkik edilmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Bu beyanata büyük bir ehemiyet at -
fedilmektedir. Öğrenildiğine göre, 
İngiltere hükümeti, Çekoslovakya me
selesi dolaymiyle Berlin hükümeti ne·z 
dinde yeniden teşebbüsler<iebulunınak 
tasaıvvurund~dır. 

B. Çemberleyn istifa mı 
edecek? 

İyi maHlmat almakta olan mahafil, 
B. Henderson'un geri çağrılmasmın 

C" "'"" 1 nv;ı kya'n ın isti Hlsı keyfiyetin in 
İnıglltere'~e uyanchrnı19 oJdufu infi.a= 
li göeterrniye matuf olduğunu beyan 
etmekıteclir. 

Diğer taraftan bazı mahfillerde "Ya
tıştı.rnıa siyaseti" nin terki ihtimalin
den ve sovyet - ingiliz münasebetle .. 
riniın ıslahı: tqebbüslerinden bahset
mektedir. 

Bazı mahfiller B. Eden ile B. Duff 
Kuper'in kabineye girecekleri ta.hmi -
ninde bulunmaktadırlar. 

Bu mahfiller, Çemberleyn'in istifa 
etmesi iihtirnalini derpiş edecek dere
cede ileri gitmektedirler. 

lngilterede mecburi 
askerlik mi? 

Londra, 17 a.a. - Bütün gazeteler, 
orta Avrupada cereyan eden hadise
leri siyaai İngiliz mahfillerinin endişe 
ile karşıladıklarını ve parlamentonu·n 
muhafazakar azasından milrekıkep ko -
mitenin dün akşamki içtimaı netice -
sinde büyük bir ekseriyetin mecburi 
a'!l'kerlik hizmetinin lehitııde olduğu -
nun anlaşıldzğrnı kaydetmektedirler. 

lnglliz gazetelerinin endişeleri 
artıyor 

Londra, 17 a.a. - Almanya dışında 
Almanya ekalliyetlerinin ilhakının 
nasyonal sosyalist Almanyasmın ye
gane hedefi ve hududu olmadığının 
Çekoslovakya'nın da ilhakiyle sabit 
olması üzerine ingiliz matbuatının en
dişeleri mütemadiyen artmaktadır, 
Hususiyle ki hiç bir alman vadine ve 
sözüne inanılamıyacağı da sübut bul
muştur. 

'"iğrenç bir hareket,, 

"Bir kağıt par~ası daha yırllldı " 

Fransız gazeteleri Almanya'nın hareketini 

ıiddetli sözlerle tenkit ediyorlar 
Faris, 17 a.a. - Sila.Jıları arttırmak 

ve fransız müdafaa sistemini inkişafa 
mazıhar etmek suretiyle Fransa•nın 

emniyetini zaman altına alına.;1 için 
hükümete vasi şelahiyetler bahşeden 

bir kanun, bu sabah nazırlar meclisi 
tarafından kabul edilmiŞ!ir. Bu kanun, 
yarın aabab rncbuaan ıııcclialne tevdi 
edilecektir. 

B. Daladiye buıgün mecliste söz ala
ra!k, başladığı esere devam etmek ve 
hatta bunu daha ziyade derinleştirmeık 
istediğini kaydetmiş ve demiştir ki : 

B. Dal.adiye' nin !Özleri 
"-Barışı korumak hususundaki gay 

retlcrimden dolayı müteessif değilim. 
ve bu gayretlere devam edeceğim. Hü
kümetin fevkalade mühim tedbir ala
bilmesi için geniş sala.hiyetlere ihti -
yacı vardır. Milli müdafaa sahasında 

icap eden esaslı tedbirler alınmalıdır. 
Ancak, askeri tedbider alınmalıdır .. 
Ancak, askeri tedbirler mevzuubahis 
olduğu için meclise bu hususta tafsi -
Iat verilemez. Fransa'nın kuvetini art
tırmak için hükümetin derhal icap e -
den tedbirleri alması lazımdır. Faıkat, 
bu da kafi değildir. Demokrasilerin 
bir taarruzlar rejimi olmaktan çıkma -
sı lazımdır. 

Fransa 3iiratle harek.ete 
geçecek 

Fransa'nın diğer memleketler ka -
dar süratle harekete geçmiyeceğini 
tahayyül etmek im.kanısızdır. Hükü -
met, Fransa'nm hiç bir hakkını feda 
etmiyecek bir karış toprağını terkey· 
Iemiıyecektir. 

ten biraz sonra hareket etmesi ihtima
li de meıvcuttur. 

Bir 'kiığıt parçası,, 'dalıa 
yırtıldı 

Paris,. 17 a.a.. - Bütün gazeteleı 

Münih anl~masının ihlali karşısında 
nefretlerini bildirmektedir. 

Pöt.i Parizyen diyor ki: 
"Hakikati zorlamadan söyliyebili • 

riz ki evrensel vicdan, adalete ve mu· 
ahedelere hürmet prensipine karş.ı bu 
derece küstahça yapılan bir meydan o 
kuma karşısında, yaralanmış, teessür 
içindedir. Münih mukavelesini Hitleı 
imza etmiş ve birçok teaıhhütler almış
tıır. Bugün bu teahhütleri çiğnemek • 
tedir. Fransa ve İngiltere'nin de ken· 
disi ile birlikte imza ettikleri "kağıt 
par~ını" yırtmaktadır. 

Jur diyor ki: 

'"Fon Rfübentrop'un son Faris ziya
reti, Paris'teki sözleri ve efendisi adı
na 6 sonkanunda imzaladığı vesikayı 

hatırladıkça insan kendisini derin bir 
istikrah hissinden alamıyor. Almanya, 
bugün, bir yalanlar memleketidir. His 
bir teahhüde hiç bir ehemiyet verilme 
melidir ve Almanyanın bir tehdidine 
başka bir tehditle cevap venniye hazır 
}anılmalıdır. Bunun artık başka yolu 
yoktur." 

Liizumunda öliinciiye 
katlar mukavemet 

Ekselsiyor diyor ki· 
"Irkçılık pancermanizmin ünifor 

malarmdan biridir,, diye yazarken ya
nıhnıyorduk. Berlin'in neşrettiği ka -
rarname ve beyannamelerde, fon Rib-

Anadolu ajansının öğrendiğine gö. 
re, Amerika'dan 1939 seneeiınden itiba
ren gelen malların da müracaat sıra

siyle dövizlerinin peyderpey ödenme
li hakkında Maliye Vekaletince kam. 
biyo idarelerine talimat verilmi1-
tir. (a.a.) 

Taymıs, Almanya'nm hareket tar. 
zının medeni bir memlekete yakışn:u
yan "iğrenç bir hareket,, olduğunu, 

umumi efkarın bu vaziyet karşısında 
duyduğu nefretin cihanşümul olduğu
nu söylüyor. 

Müteakiben meclis reisi B. Harriot, 
hükümetin bir geniş selahiyetler pro -
jesi verdiğini ve bu projenin tetkiki i
çin maliye k<>misıyonuna tevdi edil -
diğini teıbliğ eylemiş.tir. 

Meclis yarın salbah toplanmak üze
re dağılmıştır. 

İyi malOmat alan mahfillerde, hü • 
kümetin 30 teışrinisaniye kadar meclis· 
te geniş selahiyet isteyeceği bildiril -
mektedir. Projede şu tek cümle mev -
cuttur : "Hükümet Fransa'nm kuve -
tini arttırmak için lüzumlu göreceği 
tedbirleri almııya salahiyettardır.,, 

bentrop'un nutkunda, alman gazetele· 
rinin neşriyatında, her yerde, "seçkin 
ırk,, için dünyaya hükmetmek ve dün
yayı kendi kanunlarına göre idare ey· 
}emek hakkrnr istiyen gayri insani ve 
mağrur doktrinin bütün ıstılahlarını, 
terminolojisini görüyoruz." 

Figaro diyor ki: 

"Bugün bir tek politika kabildir: 
Lüzumu takdirinde ölünciye kadar 
mukavemet etmek. Filistin konferansı 

tamamen akim kaldı 
Londra, 25 a.a. - Arapların ve ya

hudilerin İngiltere'nin tekliflerini red 
etmeleri üzerine Filistin konferansı -
nın tamamiyle akim kaldığı haber ve. 
rilmektedir. 

....................................... "' 
: irade ve hakimiyetin kayna- : . 
• ğı millettir. Bu irade ve haki-

miyetin, devletin vatıandqa, 

vatandaım devlete kar§drkh 
vazifelerinin hakkiyle ifasmı 
tanzim yolunda kullanılması 

Cümhuriyet Halk Partisinin 

Deyli Ekspres bilhassa ağır hü
cumlarda bulunuyor. 

"Merkezi Avrupa'da cereyan eden 
tüyler ürpertici hadiseleri Büyük Bri. 
tanya halkı bir nefret ile takip etmek
tedir. İğrenç bir alçaklığa şahit olu
yoruz . ., 

Bu gazete, İngilterede kura usulü 
mecburi askerliği tesis suretiyle Hit
ler'e cevap vermesini Çemberleyn'den 
istemektedir. 

1 sıilızanın da bir haddi var 
Ötedenberi Almanya'ya mütemayil 

davranan Deyli Meyl gazetesi dahi bu 
hücumlara iştirak etmektedir: 

"Hitler bütün dünyaya karşı istih. 
faf edici bir vaziyet takınmıştır. Fa· 
kat her şeyin bir haddi ve sonu olduğu 
gibi istihzanın da bir sonu vardır. İn
giltere'nin silahlanmasını, Münih zih-

Vasi selahiyetler kanunu, pazar gü
nü öğleden sonra ayan meclisinde mü
zakere edilecektir. 

B. l,öhrö11 Londra' da mühim 
siya.lfi göriişmeler yapacak 

Londra, 17 a.a. - Deıy1i Telegraf 
gazetesinin bildirdiğine göre Löb -
rön'ün Londra seyahati esnaısında mü
him diplomatik görüşmeler yaprlması 
muhtemeldir. Daladiye'nin cümhurre -
isine refakat etmesi veya mumaileyh -

lerdi. Bugün Hitler Münih'i tama
miyle öldürmüştür. Çemberleyn, Mü
nib sulhu ile silahlanmayı aynr hara -

Enerjik bir "lıayırf' 
Fakat boş sözlerle mukavemet de -

ğil kuvetle enerji ile ve kaderi kabul 
etmekle ve bütün mevcudiyet ile mu
kavemet eylemek. Binaenaleyh bu mu
kavemeti, milli disiplin ile organize 
edelim." 

Övr şu haberi vermektedir: 
"Dün akşam ne fransız hükümeti ve 

ne de ingiliz hükümeti Führerin yeni 
istilalarını tanımıya mütemayil gö. 
zUkmüyordu. 

Führer şunu bilmeli ve iyice bil -
melidir ki, hiç bir fedakarlıkta bulun
mryacağtZ. İster Romadaki şeriki is -
ter bizzat kendisi ileri sürsün, en na
zik ve ince bir tarzda dahi olsa bütün 
tale ler, enerjik bir "hayır,, la karşı -
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ISTANBUL gazeteleri 
İKDAM 

Köseivanof'un Ankara ziyare
tinin manası 

A. N. Karacan, Kciseivanof'un Ankara'
yı ziyaC"etı munasebetıyle yazdıgı bu baş
makalede, bu zıyaretin halkımız aC"asında 
uyandırdıgı memnunıyeti ve miısaıt te -
siri tebariız ettirdikten sonra, balkan an. 
tantı devletleC"inin, liuJganstan'ı kendi 
aralarında görmek hususundaki arz:ula -
nnı ve Kôseivanof'un, kendinden evelki 
bulgar hı.ikiımetlerinin mahreç ve toprak 
meselelednde gösteC"dikleri cebir siya • 
setini değiştirerek bir sulh siyaseti taki· 
bine başladığım izah etmekte ve Montrö 
konferansında, Bulgaristan'ın lehimize 
vuiye tatmış oldugunu hatırlattıktan 
sonrn, Ankara miızaket'elerinin mutlaka 
hayırlı neticelere isal edileceğini söyle
mektedir. 

Mahkeme kapısı 
"lnkilibm meşalesi" sütunu muhaniri, 

ııahitlerın biitiın bir günun yansını mah
keme koridorunda geçirmiye mecbur kal
dıklarını söyliyerek, evclki gün mahke
mede olen ihtiyar bir iiahıdi mısal gos
termckte, şahidı ve suçluyu mahkeme 
kapısında bekletmek usulunıin, çok a:ez
miş ve çok gormüş olanlann sôzlenne 
nazaran yalnız bize mahsus oldugunu, 
bir çolı: hakların bu yü.zden ziyaa ugra -
dığını, tek mahkeme kapısına düşmemek 
için, şahit yazılmaktan bir ı;uçlu gibi ka
çanlar bulundutunu ilave etmektedir. 

YENİ SABAH 

Bulgar Başvekilinin ziyareti 

Huseyin Cahit Yalçın, ba~makalesinde, 
diındenberi misafırimız bulunan Bulgar 
Başvekili Köseivaııof'un memleketimiz -
de sıcak ve samimi bir hüsnü kabul gö -
recegını söyledikten SOnC"a, Tiırlciye'
nin sulh ve uzlaşma siyasetini kendisine 
en büyük prensip bildiğini, bulgar kom
şularımızla dostluk münasebatına en faz
la kıymet ve ehemiyet verdiğimizi yaz
makta, bu ziyaretin, umumi balkan an -
laemasına karşı Bulguistan'm vaziyetin
de daha kuvetli bir inkişafa azimet nok • 
tası olmasını temenni etmektedir. 

CUMHURİYET 

Meclisimizin hü~k rolü 
Nadir Nadi, bu başmakalesinde, on do

kuz liene evelki mart faciasını hatırlat -
tıktan ve o gün milletin irade kaynağı 
olan nıecliıin dutrnan tarafından ba11l -
maaı butun dunyaya artık yeryüzu.nde 
Türk.iye adında bir devlet kalmadığı hilk
mümi verdiğini söyledikten sonra, o 
günkü 16 mart ile 19 sene sonraki 16 mart 
arasında bir mukayese yapmakta ve is -
tanbulluların seçime karşı göı;terdikleri 
alakada meclise verdikleri büyük ehe -
miyetin manası bulunduğunu söylemek
tedir. 

Türkün 
geldik 

kalbini fethetmeğe 

a.a. Matbuat Servisi 

İnönü'nden gençliğe 
"Günün akislerı" tutununda, Hikmet 

Munir Cumhuneisi İsmet 1nonü'niın, 
iıniversite kü.rsusiınden söylediği nutukta 
muntazam, metodik, yorulmak bilmiyen 
çalışma kabiliyetine işaret ettiğini söy
liyerek, büyuk muvaffakiyetlerin de bu 
tarz çalışmada olduğunu izah ettikten 
sonra, 50.ziı sinemacılara getirerek, Milli 
Şefe dertlerini anlatan sinemacılarm, ne 
gibi musbct şeyler düşiındüklerini soru
yor. 

SON POSTA 
Dost Bulgaristan Başvekilini 
selamlarken 

Balkan antantı zincirinde yalnız bir 
bakla eksik olduı:unu yazan bir Avrupa 
gazetesinin bu miıtalcasını mevzuubahis 
ederek eksik olan bu baklanın Bulgaris -
tan olduguııu, fakat Bulgadstan'ı balkan 
antantına gotüren yol ıuerinde bulun -
dagumuzu soyledikten sonra, Başvekil 
Kôı;eivanof'un kuvetli bir diplomat ve 
vefakar bit' tiırk dostu olmak bakımın
dan şahsiyetini tebaC"iız ettfrmekte 
ve Türkiye ile Bulgaristan arasında en 
küçük bir ihtilaf noktası bulunmadığını 
kaydederek bunun kafi gelmediiini Bul
garistan'ı balkan antantının bir uzvu o -
!arak gfümek zamanının geldi&"ini ilave 
etmektedir. 

SON TELGRAF 

intihapta birlik, idarede birlik 
Havanın kışlamasrna ve kesif yaimura 

rağmen intihap sandıklan başlarının 
dolu olduğunu/halkın bilhassa bu sefer
ki seçime karşı suurlu ve büyük bir a
laka gosteC"diı;ini tebarü.z ettiC"en bir çok 
sebepleC" ve işaretler bulunduğunu Milli şe 
fi İnônü'nun memleket havası ve sinirler 
üzerinde uyandırdığı rahatlık, emniyet. 
demokıasi huzur ve !juuru feyizlerini ve 
semerelerini vermiye başlamış olduğunu 
yazdıktan sonra ıöyle demektedir: Mu -
hakkak ki bugünün aktiv ve müsbet idra
ki içinde yarının gen.iı; ve velud varlı(mı 
bulmaktayız. 

AKŞAM 

Salahiyetler ve cezalar 
Va-Niı, "Akşamdan akşama" sıitunun. 

da, Burhan Cehid'in geçenlerde Son Poa
tada yazdığı para çalma cezasının para -
run mıktan ile mütenasip olması hakkın
daki yazısına temas ederek pek haklı bul .. 
duğu bu teklifi, çinlilerin hallı.: tabakası
na mensup insanlat'la asilere ayrı ayn 
§ekillerde cezalar tatbik etmeleri miı;a -
liyle teyit ettikten sonra, ilimane sah
tekarlıklar"ın eczasını katmerlendirmek 
tavsıyesınde bulunuyor. 

Alman tezgahlarının ticari iti
barı 

"Dikkatler" :.ütununda, Etrüsk vapuru.; 
nun muhtelif kusurlarını saydıktan sonra 
bu kadan da yalnız bizim tesellüm he
yetinin ihmal ve teseyyübü olmaktan 
çıkıp gemiyi yapan alınan firmasının, 
hatta umumiyetle alman sanayiinin bey
nelmilel ticari haysiyeti şeklini aldığını 
yazıyor ve alman tezgahlarının, her şey 
bertaraf, yalnız bir noktadan bizi tatmin 
mecburiyetinde bulunduklarını ilave edi
yor. 

Bulgar Baııvekili Köseivanof'la birlik
te Tıirkiye'ye gelen bulgarca Utrn gaze
tesinin başmuharriri Stefan Tanef Cüm
huriyet için yazdığı bu makalede,bulgar 
devlet merkezini büyük neticeler elde 
etmek emelleriyle terkettiklerini, Sof -
ya'ya emelledne ermiş insanlar olarak 
dönmek ümidinde olduğunu, temiz ve a
sil niyetlerle türklerin kalbini kazanmı
ya geldiklerini söyledikten sonra, tiirk
lerle, bulgadan ayıran hiç bir mesele , 
mevcut olmadığını ilave edeC"ek daha iyi 
tanışabilmek için çalışmak lüzumunu i -
leri sürüyor ve TüC"kiye'den aynlacakla -

!Romanya dört 
Rüten kasabasını 
işgal edecek 

Bükreş, 17 a.a. - Havas Ajansın • 
dan: n gün bir ganimet olarak türklerin te

miz kalplerini bidikte götürmek heve -
sinde olduklarım kaydediyor. 

TAN 
Bazı yerlerde iki misli namzet 
gösterilecek 

AnkaC"a'daki muhabirinden aldığı hu
susi bir habere atfen, dolaşan bir şayia· 
ya göre İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 
büyuk oehirleC"de iki misli namzet gös -
terileceğini, müntehibisanilerin bu nam
zetler iızerinde tercih haklarım serbest
çe, kullanacaklannr, ileri süC"ülen bir 
çok yeni isimler arasında Doktor Ad • 
nan'la, Halide Edip'tcn de bahsedildi -
ğini yazmaktadır. 

Telefonsuz polis karakolu 

Topkapı dışında zuhura gelen yangına 
gönderilen bir muhardrin, tahkikat ne _ 
ticesini haber veC"mek üzcC"e oC"ada te -
lefo~ .aradığı ha.ldc ~-~lamadığını, şeh -
remını serkomısedigındeki telefonun 
vak~iyle b~rabe.r otuC"dukları nahiye mer~ 
~~z.ı .kendıne aıt telefonu alıp götürdü
gu ıçın telefonsuz kaldığını anlattıktan 
son:a, ı_~ce gündüz farkı olmadan her -
kesın muracaat edebileceği karakola mı, 
Y~ksa ~aat beşte kapanan nahiye merke
zıne mı telefonun daha lüzumlu olduğu 
sualini soruyor. 

VAKİT 

Hadiselerden alınacak ibret 

Asım Us, bu başmakalesinde, Çekos
lovakya hadiseleri etrafında mütalea yü
rütmektedir. 

intihap ve milli hüriyet 

"İşaretler" sütununda, Sadri Ertem, 
Türkiye'de vatandaşlann türk siyasi ik
tidarını yeniden teşkil için çalıştıklan -
nı, her tarafta tek bir heyecanın memle
keti tek bir kalp gibi sarstığını ı;öyliye
rek türk milletinin sulh isteğini tebuüz 
ettiC"dikten sonra, türk vatandaşının, ve
receği reylerle milli vahdetin çelik ka
lesini bir kere daha pcrç.inlediğini ilave 

Kabine, dün öğleden sonra Karpat -
laraltı U kranyasmı Romanya'ya t~vdi 
eden Monsenyör Volonsin'in teklifini 
tetkik etmek üzere bir toplantı yap -
mıştır. Öğrenildiğine göre Romanya 
hükümeti, bu teıklifi reddetmiştir. Zi -
ra son haberlere nazaran Karpatlaraltı 
Ukranyası macarlar tarafmdan kami -
len iş.gal edilmiş bulunmaktadır. 

••• F akaı romenlerl.e meskun 
kısımlarını illıak edecek 

Bükreş, 17 a.a. - Havas: Romen kı
taları, Karpatlaraltı Ukranyasının ro
menlerle meskun aşağıqa gösterilen 
kasabalarını işgal etmek üzere hare -
kete geçmişlerdir. 

Biserica _ Alba 3200 nüfuslu, Apsa 
de Jos 82300 nüfuslu, Apsa de Miljoe 
6000, Slatina Oena 3000 nüfuslu. 

Romen kıtaları daha bazı ufak kasa
balarr da işgal edecektir. 
Öğrenildiğine göre, Romanya, bu 

mıntakada karışıklıklar çrktığrna dair 
gelen haberler üzerine bu kararı ver -
miştir. 

Bu mmtakada tedhişçiler romen hal
kının hayatını tehlikeye koymaktadır
lar. 

Romanya' ya geren milltecüer 
Bükreş, 17 a.a. - Havas Ajansın -

dan: 
Karpatlaraltr Ukranyası mültecile -

rinden 3000 kişi, şimdiden Sziget'e 
gelmişlerdir. Romen memurları, tah, _ 
liye işini tensik etmektedirler. Bütün 
mrnta.ka kumandanlık merkezlerini 
Baia Mare'da vücuda getirmiş olan as
keri makamlar tarafından kontrol edil
mektedir. 

Üç kolordu ile bir çok miltehassıslar 
hudut boyunda tahaşşüt etm~tir. Hu
dutta askeri kıtaların mühim hareket-
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Kuvefler • • 
muvazenesının 

hali ve istikbali 
f '''i~'E~·;~;~·N~·~~~:~ii~~~·i~~·····ı .................................................... 

Ç ekoslovakya'nın dagılı -
liI, stratejik sahada, dil· 

ıilnınesını bılen herkesı urku· 
tecek bır hadıse olmuştur. 

Demokrasııer, bu nacıı:;e ıle, 
bir namlede <,,ekoslovakya'nın 
30 fırkasını kaybedıyorıarcıı; 
Almanya lehine adetçe bır mu
vazenesizlik derhal tebaruz e· 
dıyordu . .Hu suretle C,..ekosıo • 
vaıtya'ya karşı kullanılacak 50 
alman fırkasının serbest kal • 
ması bu muvazenesızlıçı bus • 
butun arttırıyordu. Almanya' • 
nın kıı esnasında teşkıl ettiği 
faal yeni kuvetler ve ilerle . 
mekte olan ihtiyatların talimı 
işı de muvazenesızligi bir kat 
daha ıiddetlendirıyordu. Bu 
tedbirler alman kumandanlığı
na talim gormuli 36 fırka ka • 
zandırmıştır. 

İşte netıce bu olmuştur. İyı 
ki, aşagıda gorecegımız gibi, 
mukabil tarafta da bazı salah 
alametleri belirmiıtır. 

Bu tehditler karı:ıısında Fran· 
sa'nın ne yapması lazımdı? As
keri kuvetlerimızi daha zıyade 
arttırmak mevzubahıs oıama.ı:· 

dı. l>emografık vazıyeti bakı • 
mından memleket bu hususta 
elınden geleni yapmıştır Aske
ri hızmetin uzatılması esasen 
harp zamanında ılerı surulebı· 
lecek askeri kuvetler yekunun
da bır degişıklık vucuda getı -
remez. Ve seferberlık teabır -
lerımız şımdılık yenııerını ih -
das etmiye lüzum kalmıyacak 
ı.. .. uar suratıı ve muıu:ıuıııcıuu. 

Esasen eylüldeki tecrube bu 
husustaki noksanları tamamla· 
mak için bir ders mahıyetmde 
olmuştur. 

Somurge kuvetleri itibalİyle 
bıraz d.uıa gayret yapılabılır · 
dı . .t:lenuz bu husustakı gayret
ler pek mutevazı olmu11tur. Ha
husus ki ııımdı tehlike ner yan
dadır. Şimali Afrika'daki fran
sız somurgeleri belki ana va -
tandan fazla tehdide maruz bu· 
)anmaktadır. japonya'nın Hay. 
nan'daki ussu tarafından doğ
rudan dogruya tehdit altında 
olan Hindı Çini de tehlikede
dır. 

.ı:su itibarla insandan ziyade 
cıııazJar, ımal ve satın alma hu· 
ı;u:sunda yeni gayretlerde bu -
nulunabilirdi. :Filhakika suratle 
kuvetlı bir tayyarecılıge ıhtı . 
yacımız vardır; askeri organi -
zasyonumuzun zayıf noktası 
buradadır. Ve §unu itiraf et -
mek lazımdır ki programları • 
mız ve imalatımız almanların
ki karşısında pek chemiyetsiz 
kalır. 

Havaya karıı daha tam bir 
mudafaa sistemine de ihtiyacı
mız vardır. 

Alman istihkimlarını döve -
bilecek kudretli bir topçuya 
ihtıyacurıız vardır. .Miktarca 
alman makinelerine teadül e -
decek, kalite itibariyle onları 
&eçecek tanklara ihtiyacımız 
vardır 

Nihayet bize toplarımıza 
derhal butiın randımanlarını 
verdirecek derecede geniı bir 
cepane imalitı lazımdır. 

Demek oluyor ki Fransa'nın 
asıl gayretleri teknik sahaya 
muteveccih olacaktır. Bu gay
rete acil surette ihtiyaç vardır. 
Artık miıkemmele eriımek va. 
sıtaları uzerinde munakaıalar
la vakıt geçirilemez, imal et • 
mek ve çok miktarda imal et • 
mek lazımdır. Bütün enduıtri • 
yi yeni icaplara gbre harekete 
ıeçirmek lazımdır. Almanya 
kudretini bu yoldan meydana 
ıetirmiıtiı. 

Inıiltere'nin milli müda • 
faa sahasındaki faaliye· 

ti Fransa'nın sarf ettiği gayret· 
!erin tam tersine bir istikame
te muteveccih olmuştur. 

tikbalde, ayda 500 • 600 tayya
re imal edecek kabiliyete eri • 
ıecegini hatırlatalım. 

Kara ordusu bakımından, 
motorlaşmanın inkişafını, top
çu kuvetlerinin ve tanklarla pi
yade silahlarının tamamen ye -
nilendiğini kaydedelim. 

Fakat piyade kuvetlerino 
yirmı otuz hın adamın ilave e· 
dildiği haberine pek ziyade se
vinemeyiz. İngiliz medeniye • 
tinin emniyeti, 50 milyon ingi· 
!izin refahı ve hatta hayatı ya
rın tehlikeye düşebilir. İngilte· 
re'nin mukadderatı Avrupa kı
tasında oynanacaktır. İngilte
re'nin kuvetleri bu harbe işti • 
rak etmediği takdirde nihai 
çarpışma 100 milyon alman ve 
!talyanla 40 milyon fransız a • 
rasında cereyan edecek, o za
man mücadele miısavi olmıya. 
caktır. Ve İngiltere'nin milli 
kuvetlerini hazırlayıp harp 
meydanına göndermesi ic;in 
belki zaman kalmıyacaktır 
Muni~ !ıic; şuphe yok ~arki 

~vrupa ıçın muazzam bir siırp
rız olmu§tur. Bu hadise herke
sin nazarında alman hegemon . 
yasının başlangıcı ve demokra
silerin nüfuzunun sonu gibi te
ııikki edilmi&tir. 

Çok şükiır ki, kısa bir zaman 
içinde, stratejimizın imdadına 
sıyasi bazı faktörler yetıljmiıt • 
tir. Almanya'nın Çekoslovak • 
ya'daki şiddetli hareketi, ve 
alman faaliyetinin orta Avru • 
pa'da yarattıgı iktisadi sıkıntı 
milli reaksiyonları uyandır -
mıştır. 

Romanya nazizmin tahakku
münden kurtulmak arzusunu 
sarahatle ıöstermi!itir. Polon • 
ya'da, kamoyun mukavemet e
dilmez tazyiki altında, B. Beck 
alman siyasetinin arzularına 
inkiyattan imtina etmiş ve bir 
nevi mukavemet hareketine gi· 
riı;miştir. Yugoslavya'da Bay 
Stoyadinoviç hı.ikiımeti duı • 
mil11tür. 

Netice itibariyle stratejinin 
ancak istifade edebileceği cid
di bir kuvetleniıı husule gel • 
mi§Ur. 

polonya'nın Almanya'ya 
karşı aldığı yeni vazı • 

yet en mühım unsuru teşkil et· 
mektedir. Sa~lam vatanperver 
bir halk kiıtlesine istinat eden 
40 mükemmel fırka bizim tara
fımıza geçmektedir Sadece a
det bakımından çek kıtalarının 
ortadan kalkması bu suretle 
karşılanmış olmaktadır. 

Ticari sahada başlamı11 .olan 
Sovyet - Polonya anlaşması, 
prki Avrupa'nın müdafaası i -
çin ııovyetlerin )'ardınunı limit 
etmiye müsaittir ve bu faktö • 
rün esaslı olduğunu biliyoruz. 
Bugün polonyalılar: "Alınan • 
lardansa rus evladır" demekte
dirler, 

Bilançomuzun son faslı A -
merika'nın durumudur. Gerçi 
birleşik devletler 1918 muha -
riplerinin oğullarını toprağı -
mıza yeniden göndermiye ama
de değildirler. Bununla bera • 
ber Amerika'nın yardımına ıü
venebiliriz. Bunun kıymetini 
azımsamaya imkan yoktur. Bu 
yardım, halkımızın gıdasının 
ve fabrikalarımızın ham mad • 
delerinin temin edilmesi de • 
mektir. Bu aynı zamanda mu • 
azzam bir manevi destektir. 

Burada da biz: hasımlarımı • 
zın hatalarından istifade ediyo
ruz: alınanların ıiddeti ve ital
Yanların kabalıkları. Tehlikeli 
komıularımızın bize dost te • 
mini iıini Üzerlerine almaları • 
na ıevinelim. 

Daima Yeniden ortaya çıkan 
harp tehdidi karııamda ne yap
malıdır? 
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Bir İf af yan • muharririne göre 

Demokrasiler tecavüz 
harbine hazırlanıyorlar 

lngi/iz silahlanma bi.ıdcesinin son zamanlarda ziyadesiyle 
arttuılmısı ve silahlanmanrn Juzlandırılması üzerine ltalya'
n!n meşhur siyasi muharriri Dr. Gayda, Voce d'ltalia gazete
sınde yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Her şey ispat ediyor ki, artık demokrasiler, harbe dolru 
gidiyorlar. Bunlarrn silahlanması tedafüi karakterini kaybedip 
tecavuzi bir mahiyet almaktadır. 

Milyonlarca lira silahlanmıya harcanıyor. Bu sermaye de 
bir kar ister. lngiliz büdccsinin ifşasJDdan an/a~r/an şudur kı 
ilk defa olarak İngiliz bava silalılarrna deniz silahlarJDdan da
ba fazla tahsisat ayırmaktadırlar. Bundan ÇJkanlacak mana da 
lngilterc'nin icabmda kuvetlerini Avrupa kltasına nak/etmel 
tasavvurunda bulunduğudur. 

. t.ngiltere'nin başkalau için kabul etmek istemediği geniş 
bJT ımparatorluktan elde ettiği büyük servet sayesinde harcı
yacalı bu müthiş rakamlar karşısında can sıkrntısı göstermi
yoruz. Anlaşılan şudur ki Çemberlayn'in müzakere yolu ile 
sulh lormıilı.inden tehdit yolu ile sulh formülüne dolru hızlı 
bir hareket vukua gelmektedir. Emin olabiliriz ki bir kaç aya 
kadar harp mecmuaları lngiltere'nin silıihlanma sesleriyle do
lunca bu nağmeler sulh gaydalariy/e pek az akort edilebile
cektir. 

Bugünlerde bir çok İngiliz gazetelerinde görülen nikbin
likten şüphe etmek doğrudur. 

Bunlar. ilk önce totaliter devletlerin saldırganca tehdit
lerinden bahsederek müdafaa için gerekli tedbirlerin alınma
sı lüzumu intibamı uyandırdılar. 

Şimdi de ita/ya, Almanya ve sair devletler dileklerini orta
ya atrnca müthiş bir harp haurlrğrna girişmiş bulunuyorlar.'' 

Bu 1!1alıalenin nihayetinde B. Gayda demokrasilerin müş
terek bır tecavüz barbrna girişecekleri neticesini çıkarmakta
dır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
dir. Almanya ancak kuvetliler
le anlaşacak, ancak kuvetlilere 
hürmet edecek, paktlara ancak 
sağlam bir kuvete istinat ettiği 
müddetce itibar edecektir. 
Şu halde kuvetimizi inkişaf 

ettirmek lazımdır. 

fransa'nın müdafaa 

silahı 

Paris'ten bildiriliyor: 

Parlamentoda ispanyol 
meselesinin görüşülmesi 
büyük bir alaka ile taıkip e
dilmiıtir. Bugünkü Künde 
Fransa'da 450.000 İspanyol 
mültecisi vardır; iki ayrı 

kaınpta bulunınakta olan 
milislerin &aıyl8ı 220.000 ki
şidir. Bunları nezaret al -
tında bulundurmak için bü
yük ölçüde askeri kuvetten 
istifade edilmektedir. Bun
ların iaşesi, günde 7 .000.000 
frangı geçmektedir. Halk, 
mültecilerin bir çok yolsuz 
hareketlerinden şikayet et
mektedir. 

Parlamentoda bu mesele
nin münakaşasında ilk söz 
alan sol cenah müstakille -
rinden Rous, yığın halinde 
mültecilerin Fransa'ya gel
melerinin önü alınmış ol -
duğundan, Fransa'nın, ls
panya'ya ve bu mültecilere 
karşı olan hak vazifelerini 
de tetkik etmek zamanı 
geldiğini söyliyerek, de -
miştir ki, 

tayyare bombardırnanlariy
le mahvedilmelerinin önü -
ne geçmektir. 

La Rok partisinden İbar
negaray, mültecilerin, ken
dilerine karşı gösterilmiş 
olan misafirperverliği sui • 
istimal ettiklerini, bunla • 

rın bulundukları vilayet -

!erdeki halkın mütemadi • 

yen şikayetler yağdırmak

ta olduklarını söylemiştir. 

Bir komünist, Fransa'da 

bulunan milyarlarca ispan

yol altınının İspanya'ya i -
ade edilmesini protesto et -

miştir. 

Almanlar1n 

reçetesi 
Samuel Hor'un beş yıllık 

politika planına mukabil 
bizim reçetemiz şudur: 

1 
l 

Günün meselelerini bü -
yük bir cesaretle ele alarak 
onları halletmek. Bu suret
le ancak, müsait bir atmos
fer meydana getirilir ve 
ondan sonra da, silahların 
tahdidi gibi, da.ha büyük 
davaları ele almak müm -
kün olur. 

Garp memleketlerindeki
lerin kafalarını kuma gö -
müp, günün pratik iş ve va
zifelerine ne derece aldırış 
etmediklerini, çek devle -
tindeki yeni buhrana karşı 
demokrat devletlerin ta
kındıkları tavrı da göster
mektedir: 

Paris'le Londra, Prag 
merkeziyetinin. tekrar Be -
neş'in çok tehlikeli olan ro
tası ile hareket etmcğe yel
tenmekte olması gibi bir 
realitenin ciddiyetini göz 
önünde tutacak yerde, uza
ğı göremiyerek, bu çılgın -
ca hareketten dolayı sevi • 
niyor. 

Föllr.işer Beobahter 

Çurçil'e 

hücum 
Roma'dan bildiriliyor: 

si.n.i de alt üst etti. Bu as

keri proje, Koyta'nın tecri

dini, renkli fransız asker -

terini İspanya'dan geçirip 

alman ve İtalyan cephele -

rine nakletmeği, Fransa ve 

Büyük Britanya'nın Suri -

ye ve Filistin'de güttükleri 

poliHka ile Akdeniz'in şar

kında yaptıkları gibi, gar -

hında da askeri bir çenber 

tesisini derpiş ediyordu. 

Libya ve Habeşistan'daki 

orduların vazifeleri, muh -

temel düşmanların kuvct -

lerini kıpırdatmamak ve bu 

devletlerin menfaatlerini 

tehdit etmektir. 

Biz Çurçil'e şunu da te -
min edebiliriz ki, en çetin 

ve zorlu hareketlerde bile, 

İtalya orduları için hiç bir 

yol kapalı değildir; fakat, 

müttefik demokrasi ordu • 

lan için Alpları aşmak ve

ya ıssız çöllerde ilerlemek, 

son derece güç ve belki de 
imkansız olacaktır. 

Noye Zührer Saytunı 

Vahdet 

yolu 

"Giornale d'İtalia" gaze
tesi, "Çu::_çil'e cevap" baş;ı
ğı altında bir baş makale 
neşretmiştir. Bu makalede, 
eski Britanya bakanının 

·'Deyli Telegraf" gazete -
sinde neşrettiği bir yazıda, 
lspanya'da, Libya ve Ha.be- Yeni Rayhş'ın bize hedi-
şistan'da birer ordu bulun- ye edilmediğini bilmiyor 
durması yüzünden İtalya' - değiliz. Müca.dele etmek i-
nın zayıf düşmüş olduğunu cap etti ve bu mücadelenin 
kaydettiğine işaret edil • son safhası, çılgın ve kötü 
mektedir. Makalede denili- niyetli zimamdarların ida -
yor ki: resi altında bulunan eski 

n~n yam ı . ~~~--"'--··~- -=-ı:...-
rupa ayrılmış olan bu ital - liyc cereyan ettiği ıçın, 
yan kuvetleTi, bir harp çr - bilh.a&sa kaıhTamanca oldu. 
kınca, ftalya'nın mücadele Galip devletler, Versay'da, 
kudretini geniş ölçüde yük- alınanlara vahdeti ya.sak et-
seltecektir. İtalya, tspan - tiler; hatta, ayrılık, bir 

madde halinde anayasaya 
ya'ya azami mevcudu 50 bile zorla sokuldu. Bir Kle-

bini geçmiyen kuvetli bir manso telakkisinden zaten 

ordu gönderdi. başka bir şey beklenemez· 
Franko'nun zaferi, fran- di. 

6ız • Britanya askeri proje- Doyçe Algemayne Sıytung 

-
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TURKİYE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TURKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

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

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

T. A. Q. 

Ankara 

CUMARTESİ: 18.3.1939 
13.30 Program. 
13.35 Muzık (kabare, çiğan • 

Pl.). 

14.00 Memleket saat ayarı, a • 
jans, meteoroloji haberleri. 

14.10 Tiırk muzigi Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet Kozan, Ru -
~n Kam. Okuyan: MuzaHeı 
llkar. 1 - Rauf Yekta • Ma
hur peljrevi. 2 - Latif ağa -
Mahur ıarkı - Telif edebil -
sem. 3 • Rahmi bey - Esir et
tin beni. 4 - Cevdet Kozan • 
Taksim. 5 - Şukriı Şenozan . 
Bu sevde ne tatlı yalan. 6 -
Rahmi bey - Serviınazı sey
re çıkmış. 7 - Şemsettin Zi • 
ya • Şu &ille bir bakın. 8 • 
• . . . . . . • Saz semaisi. 

14.10 - 15.30 Muzik (dans mi.i • 
ziği - Pl.). 

17 .30 Proıram. 
17.35 Muzık (dans s,ati - Pi.). 
18.15 Tiırk muziği (halk mu -

sıkisi). Sıvash işık Veysel 
ve İbrahim. 

18.35 Türk müziği (fasıl he • 
yeti). Safiye Tokay ve Tah
sin Karaku5'un iştirakiyle. 

19.00 Konuşma (dış politika 
hadiseleri). 

19.15 Tiırk müziği (Folklor • 
Halil Bedii Yönetgen). 

19.30 Türk müziği (muallim 
Nuri Halil Poyraz ve arka • 
daıtarı). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
bcrleri, ziraat borsası (fi • 
yat). 

20.15 Müzik neşeli plaklar _ 
R. 

20.20 Esham, tahvilat, kambi -
yo • nukut borsası (fiyat). 

1

20.30 Saksafon solo (Saksa -
fonit Nihat Esengin). 

1 
20.50 Müzik (Melodi: plik· 
!arla) 

Franko 
İspanya, zaten askeri şef

lerin zaman zaman isyan 

ettiği bir memlekettir. As

keri şefler, ister general 

olsun, isterse daha küçük

leri, hep iktidar mevkiine 

geçmek hırsmdadır. Gene -

ral Franko ;se tarihte, ka -

nuna karşı g~len ve facialar 

U.00 Muzik: Kıiçiık Orkestra 
(Necip Aşkın idaresinde). 

Z2.00 Haftalık posta kutusu. 
Z2.30 Tclefonken plik neşri • 

yatı. 

?3.00 Müzik (Plaklarla). 

?3.45 -- 24 Son ajans haberle-
ri ve yarınki program . 

fiot: Cumartesi sunkü gala 
programı için Ankara radyo • 
5unca davet edilen Zino Fran • 
:esch·in :;eyahatinde husule ge
len bir teehhürden dolayı aynı 
;aattc başlamak üzere pazartesi 
ı:unune bırakılmıştır, 

Avruva 

OPERA VE OPERETLER: 
20.10 Berlin, Viyana - 21 
Milano - 21.30 Paris - P. T. 
T., Paris • Eyfcl kulesi. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 18.15 Doyçlandzender 
- 21.15 London - RecyonaL 

ODA MUSİKİSİ: 17.S Stok• 
holm - 19 Viyana. 

SOLO KONSERLERİ: 18.10 
Münib - 18.15 Laypziı - 19 
Königsberg - 19.45 Droyt • 
viç - 20.45 Stokholm. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 18.30 Hamburg ~ 
20 Monte Ceneri. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlirı 
- 8.30 M ünih - 12 Ham • 
burg, Viyana - 13.15 Münib 
- 14 Laypzig - 14.10 Viya· 
na - 14.15 Berlin, Frank -
furt - 14.25 Münih - 15.20 
Hamburg -16 Alman istas· 
yonları - 20.10 Breslav -
20.15 Frankfur t- 22.15 Ko
lonya - 22.30 Viyana - 24 
Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
$tutgart- 14 Keza -16 Be· 
romıinster, Stokholm - 18.IS 
Kolonya. 

DANS MÜZlôt: 19 Ştutgart 
- 21.30 Nis - 21.35 FloranJ 
sa - 22 Beromilnster -
22.15 Stoklıolm - 22.20 Kö • 
nigsbcrg - 22.25 Budapeşte 
(Sigan mü;dği ve dans) -
2.30 Münih, Bmo - 23 Flo• 
ransa, Roma, Stokholm -
23.10 Briıkset - 23.20 Buda· 
peşte - 23.30 l..ondon - Rec· 
1onal - 23.45 Tuluz, Pirene 

1-4 Droytviç, Milano. 
Maı ıilya, Roma - 0.30 
Droytviç. 

yaratan bir kumandan ola
rak anılacak. 

Franko, diktatörlüğünü 
'lre?Ilen 'SaıtıZ---gtlna ıs.unı• 

vermek istiyordu. Fakat üç 
senedenberi boğuşup dunr 

yor. Lakin, işin asıl fevka· 

lade tarafı, Kasa.do gibi bir 

zabitin hükümet darbesi 

yaparak sulh yapmayı dü -

şünmesidir: hem de şahsi 

hiç bir ihtirası yokken ..• 

L' Epoque'dıa 

., 

İngilizler milnakaşa ile vakıt 
geçirmeden muazzam bir ci
hazlanma i:ıine ıiri!jmişlerdir. 
Deniz meselelerini bir yana hı· 
rakıyoruz. Havacılık hususun· 
da aadece İngiltere'nin 2.000 
tayyarelik bir hava ordusuna 
aahip olduiunu ve yakın bir İl· 

Sulh imkinıız mıdır? San • 
mıyoruz. Ha~~i A_lmanya ile 
anlaşmanın mumkun olduiunu 
bile sanıyoruz. Fakat bu anıa1• 
manın esasları ne ticari saha
da ne de silahsız bir kardeı-
li.k~e bulunabilir. . . 

Fransa'ya, sınırların açıl
masını icap ettiren sebep, i
kidir; bunun biri insanlık, 
öbürü de, çoluk çocuğun 

Negüs'ü müdafaa ettiler ... Beneş'i müdafaa ettiler .. Şuşnig'i müdafaa ettiler ... Negrin'i müdafaa ettiler... Şimdi de kendilerini mü
dafaa edecekler 

Kuvet ahlakı alman zıhnıye-
tinin temelini teşkil etmekte • 

~KURBAGA DAMGASI 
~:=====:============================ - 9 - ..=:=::!/ 

Yazan: Edgar h' nLLACE 
- Geç kaldım, ihtiyar Jhonson beni 

sağa sola koşturdu. Fakat Lola bu ne 
muhteşem salon. Böyle mükellef bir 
hayat sürdüğünü bilmiyordum. 

- Lew Brady'yi tanıdığınızı zanne
diyorum. 

Rey gülümsiyerek selam verdi. Sa -
adet içinde yüzüyordu. Lew Brady'nin 
mevcudiyeti onu rahatsız etmiyordu. 
Lola'ya bir gece kulübünde tesadüf et
mişti. Ve Brady ile münasebetlerinin 
ayınız iş sahasında olduğunu biliyor • 
du. Kadın ona yanına oturması için i
~aret ettiği zaman dedi ki: 

- Şimdi bana şu güzel işten bahse
diniz bakalım. Brady'nin bundan ha
beri var mı? 
Kadın neşeyle: 
- Zaten fikir Lew'in, dedi; o, ken

disinden başkaları için daima iyi işler 
pesinrlcdir. 

Lew: 
- Evet, dedi. Bu, zayıf taraflarım· 

dan birisidir. Mamafi bilmem fikir 
hoşunuza gidecek mi? Ben kendim uğ
raşacaktım ama çok me,gulüm. Lola 
size işin mahiyetini anlattı mı? 

Rey müspet bir işaret yaptı: 

- İnanacağım gelmiyor, dedi, bu gi· 
bi ~eylerin ancak romanlarda vukubu
labileceğini düşünüyorum. Lola bana 
japon hükümetinin hini hacette vaz 
geçebilmek şartiyle Londra'da gizli 
bir ajana ihtiyacı olduğunu söylemiş
ti. Fakat işin mahiyeti nedir? 

- Ben de sizden fazla bir şey bilmi
yorum. Keşfedebildiğime göre, yan 
gelip yatmaktan başka bir işiniz ol -
mıyacak. Belki sizden politika alemin
de olup biten hakkında malumat ver -
meniz istenecek. Bu işte hoşuma git -
miyen taraf sizin çifte bir hayat ge -
drmive mecbur kalmanız olacak. Mait
lamı Consolidated'de memur olduğu
nuzu kimsenin bilmemesi lazım. Ken
dinize bir isim seçersiniz ve yaşayış 
tarzınızı istediğiniz gibi tanzim eder -
siniz. 

Genç adam: 

- Orası kolay, diye sözünü kesti. 
~a?am bana zaten şehirde bir odaya 
ıhtıyacnn olduğunu söylüyordu. Ben 
de geçen pazar kendisiyle anlaştım. 
Horsham'a gidip gelmenin güç oldu -
ğunu söylüyordu. Mamafi arada sıra • 
da haftaaonu için eve uğrarım. Fakat 

timdi ne yapmalıyım ve kime müraca. 
at etmeliyim. 

Lola tatlılıkla gülümsemeğe başladı 
ve alay ederek: 

- Zavallı çocuk, dedi, güzel bir a
par~ırnan tutmak ve beni her gün gö
rebılmek fikriyle kendini üzüyor. 

Vl. Kısım 

M. Maitland allf verİf yapıyor 
Tottenham mahaHesindeki, Eldor 

Strett, Londra'nın merkez m<Jıallele

rini teşkil eden binlerce çirkin ve kir
li sokaklardan biridir. Yer yer sarı ı
şıklarla aydınlanmış, ve düz b~r 
yolla ayrılmış iki sıra ev tasavvur edı
niz. Her evin bir cumbası mevcuttur. 
Her ev, sokaktan demir bir pannaklık 
ve demir bir kapıyla ayrılmıştır. Hep· 
sinin, en sağlam nebatların bile güç -
lükle yaşayabilecekleri küçük bir av
lusu, içerde ikinci bir kapısı ve üst 
katta biribirlerinin aynı pencereleri 
vardır. 

Elk, o akşam saat dokuzda "Eldor 

Street"te bulunuyordu. Yağmur bar -

daktan boşanırcasına yağıyordu. So -

kakta kimsecikler yoktu. Evlerin ço • 
ğu karanlıktı; Eldor Street sakinleri 
arka tarafta bulunan mutfaklarında 

yafC!rlar. 47 numaralı evin inik storları 
altında bir ı.tık çizgisi görünüyordu. 
Elk, ihtiyatla pencereye yaklaştı; ve 
uzun faeılalada, anlaıtılıQıyan kon\1.§ -

malar duydu. 
Erza Maitland'ın evi önünde bulun

duğuna kim inanırdı? Daha o sabah, 
gazeteler "Maitlands Consolidated"in 
bir milyar sterlinglik yeni bir spekü -
lasyonundan bahsediyorlardı. Bu işi 
idare eden adamın, böyle kötü bir ev -
de yaşaması hayrete değerdi. 

Işık söndüğü zaman Elk, hala pen
cerenin yanındaydı; koridorda ayak 
sesleri işitti. Sokağın daha karanlık o
lan karşı kaldırımına kendisini zor at
mıştı ki, kapı a&ıldı. Sokağa iki kişi 
çıktı: Maitland ve ihtiyar kadın 1 Bir 
fenerin yanıooan geçerlerken, Elk, 
Maitland'ın, çenesine kadar düğme -
leruniş bir palto giymiş olduğunu ve 
ihtiyar kadının da sırtında kışlık bir 
pardösü, elinde bir zembil taşıdığını 
farketti. Pazara gittikleri aşikardı. 

Cumartesi akşa!llıydı, bu saatte erzak 
ucuz fiyata satın alına.bilirdi. 

Gözden kayboldukla . . zaman Elk, 
yolun sonuna kadar gitti, sonra sola 
dönerek, bahçeleri ayıran dar geçide 
kadar, ilanlarla kaplı bir dıvarı takip 
etti. Bu, katranlanmış ağaç bölmeler 
arasında uzanan, ancak bir metre ge
nU,Jiğinde, karanlık, ufak bir sokaktı. 
Elk, elindeki elektrik lambasının yar
dımiyle solundaki kapıları saydı, biri
nin önünde durdu, ve hafifçe itti. Ka
pı kilitliydi. Elk, memnuniyetle ho -
murdandı. Cebinden bir kılıf çıkardı. 
İçinden tahta bir sap aldı, ona bir dü
zineye yaklıJl ®mtl' aıasıooan aeçt,iji 

(Berlin'de çıkan Schworzc Korps'ten) 

bir çengeli taktı. Kilit umulduğundan 
daha karışıktı, ancak bir kaç kere 
çengeli tecrübe ettikten sonra kilidin 
damağı oynadı ve kapı a-çıldı. 

Evin arka kısmı tam bir karanlık i
çindeydi, avlu her nevi maniadan mah
rumdu. Avluyu geçti, ve hizmet kapı
sının, hayretle, kapalı olmadığını gör
dü, aletlerini cebine koyarak içeri gir
di. Ufak bir mutfakta bulunuyordu: 
koridoru da geçti ve ışık görmüş oldu
ğu odaya girdi. Bu, sefil bir manzara 
a'l""zeden bir yerdi. Şöminenin yanında 
yayları fırlamış bir koltuk, bir köşede 
karma karışrk bir yatak ve odanın or
tasında, üzerinde bir kaç ilk mektep 
kitabı ve bir çocuk yazısiyle doldurul
muş sayfalar duran yırtık örtülü bir 
masa duruyordu. Elk büfenin üzerin
de kötü bir gramofon ve yarım düzine 
kadar kırık, çizik plaklar gördü. 

Çocuk evde olmalıydı. 'Gazı yaktık • 
tan sonra Elk, her hangi bir sürprize 
mani olmaık için sokak kapısını sür -
meledi. Aydınlıkta oda büsbütün sefil 
bir manzara arzediyordu: esk~ ~lı, 

deliklerle kaplıydı. Hiç olmazsa bir i
ki kere tamir edilmemiş tek bir eşya 
yoktu. Şöminenin üzerinde bir kağıt 
gördü. Bu Maitland'rn sabahleyin im
zaladığı bir milyon sterlinglik muka • 
velcnin bir kopyasıydı, sayfanın altın
da, karakteristik parafıyla vazih ve 
sarih imzası mevcuttu. 

Elle kağıdı yerine koydu ve etrafı 
1-Ctkika bafladı. Şöminenin yanın.da 

bir komodinin içinde "M. E. Maitland, 
Eldor Street, 47, Tottenham'" adresine 
gönderilmiş yüzlerce mektupla yarısı
na kadar parayla dolu bir kutu buldu. 
Elk, mektuplara bir göz attı. Bunlar 
siyasi mahiyette sirküler, her vatan
daşın doldurmağa mecbur oldu~u sual 
varakalarıydı. Tek bir zarf açılmamış
tı. Maitland her halde muhtevalarının 
ne olduğunu bildiğinden açmaga lü • 
zum görmemişti. 

Bundan başka şayanı alaka bir fCY 
yoktu. İhtiyarın yattığı oda her halde 
burasıydı. Fakat, çocuk acaba nere -
deydi? Işığı söndül'dü ve yukarı kata 
çıktı. Kapılardan biri kilitliydi. Yeni 
sistemde bir kilit taşıyan kapıyı aça -
bilmek için aletlerinden yaııdun bek
lemesine imkan yoktu. 

Belki çocuk, bu odadaydı. İhtiyar 
kadına ait olması lazım gelen diger o
da aşağıdaki odadan daha kötü döşen -
mişti. Sofaya döndü, merdivenin ilk 
basamağına adımını atarken aşağıdan 
hafif bir gürültü duydu. Bu, kapanan 
bir kapı sesiydi. Elk, hareketsiz, dik -
katle dinledi. Fakat gürültü tekrar et
meyince, sessizce aşağıya indi. Evela 
ihtiyarın eve döndiıgünü, ve sürgüsü
nü çekmiş olduğu kapıyı anahtarla 
zorladığını zannetti. Ayaklarının u
cuna basarak yaklaştı : l :ç ses yoktu. 
Sürgüyü açtı. Alt kattaki ikinci oda· 
ya doğru yürüdü, elektrik lamba6rnı 

kapıya tuttu. 

(Sonu var) 
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Mersin Halkevi aanatklirlannın eserlerinden bir köıe 

Halkevinde bir güzel . 
sergı 

Ressam Ali Cemal Benim'in 
ve talebelerinin muvaffak 
eserlerini zevkle seyrettik 

Ali Cemal'in Atatürk tablosu cidden 
muvaffak olmuş bir sanat eseridir 

Reaaam Ali Cemal Bcnim'i Halk
eıvinin mermer salonunun bir kena
rına dayanmış iki büyük sehpanın 

önünde, üç beş orta mektep talebe
sinin ortasında buldum. Yarım asrı 

qan hayatının maddi yorgunluk, al
nrnın kırışıklarında, güzel sanata 
kartı duyduğumuz yabancılığın ver . 
diği ıstırapla karışmıştı. Işte şu -
yanda insan ruhunun ezeli teselli
sinden otuz kırk temiz örnek, ilti
fat edecek göz, konuşacak ve dert 
dökecek gönül arıyor ve işte gazete
ciliğimizin emektar, ihtiyar do•tu 
Ali Cemal, istirabını, bir kaç çocu -
ğun alakasında eritmeğe çalışmak
tadır. 

Ali Cemal, beş senedenberi Mer
sin halkcvinde resim öğretmektedir. 
Yeti tirdiği talebelerinin eserlerine. 
bir t\!J1e de kendisi ka~arak buraya 
g 1ıai v ıı r
gi açmıttır, 

Mermer salonun sade dekoru için
de, cana yakın renkleri, canlr ifade
leriyle teşhir edilen bu bir kaç ze
kirun mütevazi mahsulleri, ömrü 
boyunca azabın çeşitli&ini çektiği 
yüzünden okunan resim hocasının 
tek tesellisi, tek mükafatı olmuştur. 

Bir kaç talebesinin emeğine alaka 
duyduğunu görünce sanat dolu göz· 
)erle ona bakıyor, önünde durdukla
rı tablo hakkında izahat vermeğc 
başlıyordu. 

Yalnız kendi eserinin önünde su
suyor, kırmızı bayrakların ortasında 
göklerden bakıyormuş gibi haşmetli, 
göklere çıkacakmış kadar vckarlr 
duran bir portresinin önünde ziya
retçiyi yalnız bırakıyordu. 

Ressam Cemal Atatürk'ün resmine 
tam dört sene emek vermiş ve hazin 
bir tesadüf, büyük matemden ancak 
ilci ay evvel bitirmiştir. Uzun boz 
kaputunun içinde, her çizgisinden 
o harikulade iradenin birer zerresi 
f ışkrran bir mareşal : bu mareşal, 
türk orduları baş kumandanı Ata
türk'tür. 

Konuşuyoruz. Elinin ayasiylc, 
kulaklaraıın kudretsizliğini kapat. 
mağa çalışıyor: 

- Üstat, diyorum, talebeleriniz 
tebrikc değer. Fakat daha önce on
ları yetittirdiğiniz için aizi. .. 

Elir:.i ağzımı kapamak istiyormuş 
gibi kaldırıyor, kendisinden bahset
tirmemck için ... İdealist muallim ha
liyle: 

- Kendimi talebelere verdim, di
yor, 935 dcnberi Mersin halkevinde 
onları yetiştirmiye uğraşıyorum. Be 
rabcr çalışıyoruz. 

- Kaç talebeniz var? 
- İlk sene ı 7 idi. ikinci sene kır-

ka fırladı. Şimdi 70 talebenin hoca
sıyım. Çukurova çocuklarında resme 
kartı büyük bir istidat gizlenmiş 
Onların hakiki yüzlerini, şu tabloda 
görebilirsiniz. 

Sergide güzel bir etücl 

tu·n_ v ,. ~rtrk nı l"v?.11l;:1rını doğrudan 

dotna711 -•ttan aJnuya ı...ı-ı.ı .... 
Şuradaki köyü gördün0% mil? Ne 

güzel değil mi? Dört aylık talebem 
Nezihe Oz,türk bunu, Klincr'in bir 
eserinden aynen kopye etıti, fakat 
kopycnin de pek basit bir iş olduğu
nu zannetmemeli .. 

Ressam Cemal, hatırına mühim bir 
şey gelmiş gibi durdu: 

-Siz. dedi, bu memleketin ietidat 
lı çocuklarına bir iyilik yapmak is
ter misiniz? 

Anlamadan: 
- Elbette, dedim, elimden bir §ey 

gelirse .. 
- Ohaldc dinleyin: talebelerimin 

içinde harikulade zeka, ve kabiliyet 
taşıyanlar vardır. Fakat tahsilleri 
zayıf, mesela ilk mektep seviyesin
dedir. Bu yüzden Akademiye alma
'mıyorlar. Ne olur, böyle nadir yeti· 
şen çocuklarımız için bir istisna ka
bul edilse .. Ve mesela halkevlcri de 
'buna deliilct etseler ... 
Eğer bir şey yazacaksanız bir e

mektar muallimin bu ricasını da kay 
Uediverin, ne olur? 

Işte kaydediyorum. 
Serginin bir tarafında da yağlı bo

ya ile süslenmiş güzel işler vardır. 
Köşe yastıkları, sabahlıklar ... 

- Bunları da gene halkcvindc ya
pıyorlar. Ama kimler bilir misiniz? 
Bilhassa Tarsus ve Silifke'dcrı geli
yorlar. İçlerinde köylü kızları da 
var. Çabuk öğreniyor, zevkle çalışı
yorlar. Hatta bunlardan bir kaçı hem 
ııanat öğrendi, hem de kendisine ek
mek parası çıkaracak yol buldu. Kil
'iÜk mendilin kenarlarına birer me
nekşe, birer yeşil yaprak çiziyor, be
şer kuruşa satıyorlar. Günde otuz 
tane yapsa bir buçuk lira ... 

En çok hangi talebelerin!zi sever
siniz? diye soruyorum. Bir tefrik 
yapmanın güçlüğünü hissediyor: 

- Hepsi mükemmeldir, hepsinden 
memnunum, diyor, fakat eğer çok 
ısrar ederseniz size uçunun adını 

vereyim. Mualla, Selma, Nezihe ... 
Bu işe daha çok kızlarnnızm eli ya
tıyor. 

RcHam Cemal Benim, parmağiyle 
bir kaç tablo gösterdi. Amatör imza
larının üstünde gözünilzü okşıyan, 
tabii ve tatlı renklerle ruhunuz ara
sında derhal bir dostluk peyda olu
vermiştir. 

Sclma'nın hevenk portakal'ı, da
lından henüz koparılmış kadar can
lıdır. Ona bakarken Mcrsin'in bah
çelerindeki o esrarlı kokuyu alıyor, 
yemyeşil yaprakların hışıltısını du
yuyorsunuz. Işte Lütfiy<: Sümcr'in 
Taraus şellalcsi, Mersin iskelesi... 

Memleketin bir kö9csindc, bir 
halkevimiz, tilrlü itleri araaında çok 
hayırlı bir hizmet görmü,ıür. Anka
ra halkevimiz bunların tcfbirinc de
met etmekle büyük bir iyilik ctmi.
tir. Fedakar ve emektar Ali Cemaller, 
Ali Cemallcre çalıtma zemini olacak 
halkcvlcri... Memleketin gizli iatidat
ları bunu bekliyorlar. 

- Talebelerin bir kusurunu söy -
liyeyim aize, diyor, ilk zamanların
da kopyacılığa özenir, karttan kop
ya ederek resim yapmak isterler. 

.J. 1111111111111111111111111111111111-. 

• • 
: Türk kacbıuna da büriyetini : 
S ve rey hakkını ilk veren Cüm- S 
: buriyet Halk Papiaidir. E 

• 

Amerika Umumi Efkôr Enstitüsünün Müdürü 

Doktor Horas Gollup 
• 
ıcap Sekiz gün içinde, hatttı 

ederse 48 saat zarfında 

130 milyon insanın ne 
düşündüğünü öğrenebiliyor 

Yazan: 
Y üz otuz milyon Amerikalının, her hangi bir me

sele hakkında ne dü9ündüğünü bir hafta zar
fında, hatta icap ederse 48 saat içinde öğrenmek is
terseniz, .. Amerika umumi efkar enstitüsü,, müdürü 
Horaa Gallup'a müracaat edin, ki.fi. 

Doktor Gallup, hcnilz 37 ya9ında, faıkat bugün A
merika'nın en mühim adamlarından biridir. O ne alim
dir, ne de kihin ... Sadece, sakin bir hayat geçiren bir 
adamdır. Onun tecrübe ettiği ve kendisini ona hasret
tiği bir filcri vardır: ihtililcı karakterleri keıfetmck ... 

Jacquea TRANSAI.ES 
Paria ·Midi gcuetainden 

-S-

1 
I Gün İ-cin ·-

l lk neticeler 
Hasta olanları, it ıçın baıka bir 

tarafa gitmek zaruretinde bu.luna.n
ları, fazla yaılrlaktan dolayı evle
rinden ayrılamıy&nları da heaaba 
katınca ikinci müntehip aeçiminde 
ıimdiye kadar alınmıf olan neticele
rin, seçim dairelerinde birinci mün
tehiplik hakkını ha.iz vatandaılar 
yekU:nlarına nispetleri, görülüyor ki, 
hakikaten iftihar edilecek kadar 
dolgundur. 

Ankara mebuı seçimi teftiı heye. 
ti Azasından görü§tüğümüz zatlar bu 
seferki ııeçime iıtirak edenler aayıaı
nın hayret edilecek kadar fazla ol -
duğunda müttefiktirler. 

Vatandaılarrn altıncı Büyük Mil. 
let Mecliıi seçimine karıı göstermek.. 
te oldukları bu büyük ali:kanm oe
beplerini araıtırmakta fayda vardır. 
Filvaki, her zamankinden fazla o. 
lan bu al&kayı ne gibi imillere 
atfedebiliriz? 

Harp açmak, ıulh yapmak gibi 
mcaeleJ.erac mı1Jctın J!1'rı neaır ( 
Hunu önceden anlamak mum1<ün.. 
ken, onların rey .ıcrıne muracaat et ... 
mıyc, scçım yapmaıı:a ve plebıute 
ne hac.et var t .ı.v111yonlarca ınsanın, 

bu gıbi meaelclcr<1c ne dUfündü&u
nü 'lıl oaat içınde doktor aıze aöy ıe
ıin. 

J..)o.ktor Gallup. da.ha üç aene cvc
line lı&d&r tanınan bir acıam de&ıl
di. Bugün ise, "'sanatını,, Amerikan 
gazete.ı~rının CKSerieinc satıyor. 

Ba:ııan ajanı tel-
11Tollarındo olru
ru.a: Amerika U· 

mumi ellrôr en•. 
titüıü filan me
ıele holrlrındo 
bir referandum 
;yapmıftır. Gelen 
ceı>aplardan % 
selrMn Üfİİ ıoru
rulan avale "ha
yır!",% on yedi.. 
,si de "eu.f'' C•· 
vabını vermit -

tir ...• , Amcri'a 
hoUıı wibi 130 
milyonlulr mucu:
:ııam bir lrütle • 
nin filrrini ,.ayet 
lrıaa bir :ııaman 
içinde çolr ıalıih 
olaralr Öfren -
melt naaıl mi.im
lrün olabiliyor? 
/fle afGfıdalri 
Jı'G%1 bu auale ce
ı>ap ııermelrte • 
dir. 

giltere'de de tıpkı öyle bir enstitü; 
ıllnumi efkar enıtitüsü açılmış bulu
nuyor. Yalnız, bu enstitü, henüz tec
rübe devresinde olduğundan, ancak 
umumi seçimlere ait ufak mikyasta 
faaliyette bulunuyor. Lakin, İngil
terc'de de tıpkı Amerika'da olduğu 
gibi gayet iyi neticeler alınmakta . 
dır: Aynı mctodlar, aynı doğru ne
ticeler ... İngiltcrc'dc açılan bu ens
titü Amerika'dakinin bir kardeşi -
dir. 

Maarif ilerlemektedir, ve Yatan
datlar, haklarının ve vazifelerinin 
mahiyet ve ıümulüne dair ııittilı:çe 
tenevvür etmektedirler. Seçime itti· 
rak edenlerin yaılarma göre bir ista 
tistik yapmak kabil olaaydı iki MÇim 
uaaında ilk müntehiplik hakkını 

kazanmıf olan gençlerden ne Ud.
<mrn 1939 da reylerini kullandıkla
rmı öğrenmek dikkati calip bir mü. 
ıahede olurdu. Dört s..nedenberi 
mektepterimizden mezun olan.ları 
düıününüz; bunlar intihabm hak ve 
vazife olarak ne büyük bir minaaı 
bulunduğunu bilmez olurlar mı? 

Doktor, halkın arzuaunu nasıl o
luyor da biliyor? Buna cevap ver
meden evci, kcndiainc bu fÖhreti 
temin eden bazı v&kııı.lar anlatalım: 

Epi zamandan beri Amerikan hal 
kı, cümhurreiai aeçilcccği zaman, 
,~imin reis seçileceğini önceden öğ
renmek için heyecan geçirirdi. A
merikan gazeteleri, kimin cümhur
reisi seçileceğini anketler açarak 
binlerce hatta milyonlarca vatanda
ta ıorardı. Bu suretle, yapılacaık in
tihabı evciden yapmlf olurlardı. 

B u aazetelerin en mefburu .Li
teray Di&ee.t &aaeteai idi. Bu 

gazete, dört senede bir anket açar, 
o ••ne kimin cümhurreisi olacaı;::ın ı 
öj<-je sal•rdı. BunUA '51n de 
bır aürü tctıı:ılat yapar. halka k.art.
po•tallar dağıtırdı. 

1936 da da, gazete aynı ıeyi yap
tı. O sene Ruzvelt yeniden inti
hap edilecekti. Fakat Ruzvelt'in 
yeniden intihap ediJcceii malum 
olmadığu. için, gazete bilyilk bir 
anket ııçtı. Gelen cevapların çocun
da Landon'un cllmhurreiıri olaıeağı 
ya.zıh idi. 

Bir taraftan doktor 'Gallup da al
tı gazete ile faaliyete geçti. Ve 
Landon'un değil, ylUde 56 niııbc. 
tinde Ruwelt'in cümhurreiai aeçi
leccğini haber verdi. 

Fakat büyük amerikan gazetele
ri, Literay'm fi.krlne ittirik eder<:k 
ve Ruzvelt'e muJ:ıalif olaralı: Gallu
pe klifUrlcr aavunnağa batJadılar. 
İntihap yapılmasına 48 aut kala 
doktora telefon yığmağa batladı. 
Onu aık'!tmy<>rlar, her ne kadar 
Ruzvelt'in cUmhurreiai ııcçileeeği
ni iddia etti iac de, bu tahminin bir 
ihtimalden ibaret olduğunu ilin eıı
tirmck istiyorlardı Fakat doktor 
Gallup, bu harekete fena Jı,alde hid
detlendi, ve onlara bağırdı: "Eğer 
israr ederseniz, Rurvelt'in bire kar
şı yetml, olarak cümhurreisi olaca
ğını ilin ederim r,, 

1 ntihap yapıldığı ak,.mııı. 
Gallup, genç karıaı ile oda

sını kapındı. F<:vkalade yorgun ve 
sinirli idi. Sigara Uıtün<: ıipra 
yakmağa, radyoyu açarak, kendi 
listelerine ve heaaplara göre inti
hap yapılıp yapılmıyacağını dinle· 
mcğe ba,ıadı. Çok geçmeden Ruz
vclt'in kazandığı ilin edildi. 

Doktor Ruzvelt kazanacağını na
sıl hesap etti? Gayet basit. Doktor 

yaptıiı ihtimal! hesaplarda yüzde 
ancak 3 hata yapıyordu. "Umumi 

efkar enstitU.ü" 700 kitiyi, acferber 
etti. Bunlar, profesörlerden, yük· 

sek mektep talebelrindcn velhasıl 
akıllı uılu, bilha1&a namualu ve 

doğru !neanlırdan mürekkepti. Bu 

700 kiti. Amerika ittihadına dahil 

48 devletin içerisine dağıldılar. 
Gerek kartlarla, gerelaıc tlcgraflar
la halka: uRuzvelt'tcn misin?" ,.De
ğil misin?" diye iki ıual soruyorlar
dı, Dikkat edilirse, bu auallerde 
Ruzvelt'e ait hiç bir tcmayill ema
resi yoktur, 

Yalnız, aorulanlardan ıu altı teY 
öğre~iliyordu: bulunduğu yer, elıo
nomık vaıiyet!, ya91, kadm mı er· 
k<:k mi olduğu, hangi ırktan oldu
ğu ve bir de mensup olck&&u .t,_r 

8 u suretle ~ela Illinoia 
devlet; dahilinde, münte

hiplcdn yüzde 51 rinin Şikago'da 
ve civarında oturdukları, yüzde 57 
ai erkek, yüzde 43 ü kadın olduğu, 
bu devlet dahilindeki halkın yüz -
de 96 11nm beyaz ırktan, yüzde 4 
ünün de zencilerden ibaret olduğu 
ilah ... tcıpit edildi. 

Anket yapanlardan her biri, aora
cakları auali yukarıda aaydıitnnıs 
altı katıesorlden hanelalne cl.ı.ll 
olanlara -raealdarmr blldllderl i
çin iş fcvkalldc kolaylıttı ve 130 
milyon Amerikalının kimi cümhur-
re.iai uç ce ri n öne 
hayret ectlleeel< denrcede bir kati
yet Ye laabetle bulundu. 

Amerikan umumi efkir enstitüsü, 
şimdiye kadar binden fazla anket 
açmıştır. İşte size alınan neticeler
den bazıları : 

A merikalılarrn 100 de 75 i öl
dükten sonra yqanacağına i

nanıyor. 

100 de 60 ı Vindaor dükü ile düşe
sinin Amerika'ya yerlc§ip daimi su
rette Amerika'da oturmalarını is -
ti yor. 

100 de 60 ı Atlas denizini tayyare 
ile geçmeyi doğru bulmuyor: Hat -
ti bcdcva olsa bile. 

% 8!1 u ihtiyarlar için panaiyon.. 
!ar kurulmaaı tarafdarr. 

100 de 50 si, Tom Moony'nin müc
rim olduğuna kanaat getiriyor, fa -
kat, çotu oeıt>eet bırakılmMını ioti
yor. 

Enstitil 48 devlet dahil'inde 700 ki•i 
ye, 6000 ile 10.000 arasında vatandaş 
üzerinde anket yaptırdı. Doktor 
Gallup, bunlardan alınan neticede, 
ancak yüzde bir buçuğa kadar he
eap yanlıtını kabul etti. Mamafih, 
doktor her nman ıu tıözleri tekrar 
eder durur: 

100 de 66 ar, Amerika cümhurre -
isliğine namzet çıkacak bir kadma 
reylerini vermiyccck. 

100 de 77 si, son harbe Almanya'
nın sebep olduğunu söylüyor ve bin. 
netice müstemlekelerinin iade edil
mesini istiyor. 

100 de 44 nün, bu sene Avrupa'da 
bir harp patlıyacaiına kanaati var. 

100 de 94 ü, eğer harp çıkarsa, Al
manya ile İtalya'nın hataları yü
zünden çıkacağını söyler. 

Mİhtlmall heaep, lhtimalt heııabm 
saman zaman hatalı olduğu lazım 

celdillni !abat eder." Fakat buna 
ralracn, Ruı:velt'ln yüzde kaç rey 
alarak cllmhurrcial olacağını kati 
aurette bulmllftllr. 

A merlkan umumi efkir cnstl. 
tU.U yalnız Ruı:velt için 

kehanette bulunınamıttır; onun a
aıl kehaneti, geçen ilkkinunda Ncv
york valiliğine, Lehman'ın intihap 
edileceğini ti evciden haber ver
miş olmasındadır. Hem de hayrete 
tayan bir rakam taerihi ile ... 

Bu intihapta Lehman yüzde 50.68 
gibi çok zayıf bir ekseriyetle vali 
oeçilmııti. Halbuki, bu zat vali se
çilmeden önce, Doktor Gallup, bu 
rakama onda birin yüzde 48 i ka
m bir farkla tespit edip haber ver
miştir. Bu kadar fark, fark tellkki 
edilemez. 

Amerika'da fimdiyc kadar yapı • 
lan intihap ve rcferandoın'lar, A -

mcrika umumi efkar enstitüsünün, 

doktor Gallup'un tatbik ettiği me

todların ilmen doğru olduJl:unu açık 

olarak göstermiştir. İşte bundan do
layıdır ki, bugün Amcrika'da onun 
yarın ne olacağı hakkında aöylcdiği 
aözlere, yaptıiı tahminlere 90n de
rece itimat ve hatta iman ediyorlar. 
Umumi efkar enstitüsü, bugün Ame· 
rika gazetelerinin çoğu tarafından, 
kabul edilmiftir. Onun istikbal hak
kında yaptığı tahminleri büyük bir 
allka ve ehemiyetle neıredcrler. 
Enstitünün senede 300.000 dolar 
ınaarafı vardır. Büyük Amerikan 
guetelerl enstitüye haftada SOO d<>
lar yardımda bulunurlar. 

Doktor, hanıi mevzu üzerinde o
lursa olsun umumi efkarın her an i
çin ne halde olduğunu haber veren 
bir ıiatcm bulduğunu iddia etmekte
dir, 

E ğer demokrasi, umumi efkar

la idare etme diye kabul cdi _ 
lccck olursa, hiç şüphe yok ki dok. 
tor Gallup'a düten vazife bilindiğin. 
den daha entrcsan olacaktır. 

- ENet, ama. diyeceksiniz, bu an· 
cak Amerika için kabil olabilir . 

100 de 57 sinin kanaatine göre, 
eğer böyle bir harp çıkarsa, Ameri
ka Birletik devletleri de bu harbe 
sürü:klcnccektir. 

G allup e!HtitUsü ayrıca ayda 
bir cilmhurreiei Ruzvclt'in iş

tiharına dair bir .. hava va2iyeti" neş
redcr.Ruzvelt'in ti)hrct dcrcceai 1934 
fUbatında en asgari hadde inmiıtir. 
Seçimde cümhurrcisi yüzde 69 da 
tutunuyordu. 1935 yazında gene u
gari haddi buldu: Hatti kongreyi 
tatil bile etmedi. Eğer bu asgari 
haddi 100 de 50,5 kabul edersek 1936 
seçimine kadar bu derece ile 100 de 
52 araaında indi çıktı. Landon, cüm
hurre!ai namzedi olarak göaterllin -
ce, Landon'un ıpöhreti yüzde 65 e 
kadar yWcaeldi. luiı, divanı ali müca. 
delesi •ıruında onun ~ret derece
sini yüzde 50,6 ya kadar indirdi. O 
zaınandınberi, Ruzvclt'in ıpöhrct de
recesi yüzde 55 hizalarında durdu. 
Fakat asla yüzde 50 den •i:ı düş • 
medi. 

İzmir limanının ihracatı 
İzmir, 17 a.a. - Dün limanrmrzda~ 

Pire'ye 1614 kuzu ihraç edilmişti;. 
Ayrıca Almanya'ya üç bin yedi yüz iL 
r~ ~yme~indc ve altı bin altı yUz ye • 
dı. kılo aıkletinde üç bin koyun altı 
yuz otuz kilo siklctlnde bin altr yüz 
kuzu derisi ihraç edilmi,tir. 

Bclçika'dan bi':ı ilç yüz Hra kıymc • 
tinde ve bin elli kilo aiklet!nde meri -
nos koyun yUnil kırpmtıeı ithal olun 
muştur. 

.J••·································\. • • 
S K.an ... ıar önünde mutlak mü- E 
: ••at kabul edmo •• hiç bir E 

ferde, biç bir aileye lriç bir E 
• 

ımıfa, hiç bir cemaate imti- E 
yaz tanımıyan fertleri halktan E 
ve h.Jkçı olarak kabul ..ı- E 
Cimh•iyet Halk Partiaidir, E 

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

Partinin kültür ocakları olan 
halkevleri parti ile millet arauDda
ki yakınlığı ırittikçe Mkılryan müe..
seıelerdir. Sayılan dört yüze yaklıı.. 
tan bu müesseseler, aiyasi biç bir ci
hetleri olmamakla beraber, balkın 
irfan seviyesini daima yükseltmek 
itibariyle, yurttaım umumi iılere 
karıı alakasını elbette çoğaltmakta
drrlar. 

Bizzat parti, köylere kadar ge. 
niıliyen teıkilatr içinde, daha mü
nevver, daha dinç, memleket da•ıı.. 
lan ba.konmdan daha uyanık ..._ 
aurlarla her gün kuvetlenmekteclir. 
Tenvir ve irşat vasıtalaranız ukiain
den fazladır. Gazeteler daha çok o
kuıunakta. rad)'D netriyatı memleke. 
tin her kÖ!e6inde takip oh-kta
dır. 

Bütün bunlara zamime Ye biitıün 
bunların fevkinde olarak, Ebe.odi Şe
fin üfulünden ve Milli Şefin devlet 
reisliğine seçildiğinden beri, -
vatan duygulariyle metbu olan tiili< 
kalpleri, gün geçmemittir ki, vatan 
hialeriyle ihtizaz elmemİf olıım. 1. 
kinci ~rindenberi memleket itleri
ne dair yazılan yazılan ve eöyleeen 
ıözleri yanyana getiriniz; bunlarla 
ciltler doldurulabileceğini görünü
nüz. 

Cümhurreiaimizin kıta ,..1-
yaptıklan oeyahatlerde ba!Aı:m ibti.. 
:raçlarına, temennilerin•, tikaJ'9tle
rine göaterdikleri büyük alakayı da 
bunlara ilave ediniz; o zaman tealim 
ederainiz ki ntandatlarm 1939 oeçi
mine bildijimiz yüluek niapetlerd.. 
ittirakleri ancak tabiidir. 

Şimdiye kadar alrnan İyi netice. 
)erin aebepleri araımda bazılarını 

bu oıretle taanif ve tahlil ettikten 
aonra çıkaracağımız bir hüküm ya,r. 

aa o da ıudur: Türkiye genif adım
larla ilerliyor. Bu ilerleme her ııaha. 
dadır. Fakat, en büyük terakkinin 
umumi kültür aahaımda olduğ ... a 
kaydedebiliriz. Taban bak~ -
makul olan türkler, tenvir - irııat 
olundukça memleket itleriyle olan 
münasebetlerini arttB'ıyorlar. Milli 
Şefin dedikleri gibi: "Gelecek inti
haplardaki mebua namzetleri, llalk
evlerinin Ye partinin dört -ı;ı. 
faaliyeti eanaımda kendi kendileri.. 
ni kolaylıkla gÖıtermit olacaklar
dır • ., Seçimin vatandat için bir balı: 
ve bir vazife olduiu dikkate ahnm
ca haklarını ve vazifelerini bakkiy. 
ı. müdrik Yatandatlara verilen bu 
müjdeyi memleket için en büyük 
kazanç aaymak lazon gelir. 

Na~ııhi BAYDAR 
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ULUS Sinemasında 
BU AKŞAM 

14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 
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Bir İngiliz görüşü 
B u gün pazar. Kışla bahçesin

deki Taliput ağacının dev
asa gölgesi altında hasır koltuk
lara yaslanmış çay içiyoruz. 

Gramofon bozulmuş, fakat sa
man rengi saçları altında, pişmiş 

toprak rengi yanaklariyle, Holli
cott bencusuna ıslık çalarak refa
kat ediyor. lngilizler fena şarkı 
söylerler ama çok iyi ıslık çalar
lar. 

Kolonel, sol elindeki piposiyle 
usul tutuyor ve sağ eliyle de foks 
terriye .köpeğine eski bir golf to
punu yuvarlıyor. Bir saatten beri 
böylece eğleniyor. 

Artık dili dışarı çrkmrş olan ve 
soluyan köpek birdenbire bu oyun
dan vaz geçti ve kıvrılarak yattı. 

Kolonel: 
"Benim zamanımda, köpekler 

bu kadar çabuk yorulmazlardı. 
- dedi - Hollicott artık ıslığı bıra
kınızda bize kokteyl hazırlayınız . ., 
Uz~ta, ateş halindeki denizin 

yüzünü buruşturan dolgun bir 
rüzgar, Taliput ağacının kocaman 
yıapraklarmı ağır ağır sallıyor, u
çuşan yeşil kelebekleri dağıtıyor. 

Hava tarçm, biber ve limon ko
kuyor. 

K.olonel bana sordu: 
- Şu Taliput ağacını goruyor

sunuz değil mi? Kaç yaşında var 
dersiniz? 

- Pek muazzam bir şey, her 
halde çok yaşlı olmalz. 

- Hollicott'un yaşında, yirmi 
senelik. 

Kokteylleri sallamak için göm
leğinin kollarını sıvamağa başla
mış olan Hollicott: 

- Ben yirmi yedi yaşındayım sir •.. 
Dedi. Kolonel ders verir gibi 

bir tavırla: 
- Taliput'un bir yaprağı, hacı

lara çadırlık, rahiplere şemsiye ve 
yağmurluk, yazıcılara kağıt ve vak 
tiyle de ikrrala sayvan.lık işini gö
rürdü.. Şu yaprağa bakın, tam se
kiz metre tulünde, gölgesinde bir 
ingiliz erkanrharbiye heyetini ba
rındmnakla şerefyap olabilir, de
di. 

- Ve kim bilir daha ne kadar 
büyüyecek. 

- Hayır, elli yaşına kadar böy
le alastiki ve kuvetli kalır. Çün~ 
kü elli yaş Taliput için nankör 
bir yaştır. Tıpkı insanlarda oldu
ğu gibi. 

Hollicott gene tashih ederek: 
- Sir, - dedi - Taliput için 

nankör yaş otuzdur. 
Kolonel cevap verdi. 
- öyleyse kadınlar gibi konu

şalım: benim yaşım kırk beş, hu 
yaşta yapraklar ölür değil mi? 

- Hayır, buruşur, kurur ve bir 
mütekait general gibi dindunlaşır. 
Bizden hiç kimse bu yaprakların 
öldüğünü görmiyecek, hatta siz bi
le Hollicott. Hollicott safiyetle 
gülümsedi: Polo oynarken üç di. 
şi kırılmı~. belki yeniden diş çı
karır. 

Kolonel uçuncü Kokteylini de 
boşalttı ve: 

- Burası tuhaf bir memleket. 
- dedi - kadınlardan başka her şey 
güzel. Onlara gelince yirmi ya
şında harap bir hale geliyorlar. 

Hollicott bu fikri reddederek: 
- Hepsi değil.. - dedi -
Yüzü ergenlikle dolu olan, ve i

yi bir insana benziyen, yüzbaşı 
Yerriman söze karışarak: 

- Hollicott'un hakkı var. - de
di - ben fevkalade güzel bir kadın 
tanıyorum ki, gelecek sene yirmi 
ı ltxsına girecek .. 

Holliooıtt: 

- Bende, öyle fevkalade bir ka
dın biliyorum ki önünmüzdeki se
ne yirmi üç yaşında olacak ... 

Kolonel: 
- Galiba bunların ikiside aynı 

kadın .... dedi. 
Hollicott: 
- Sir, _dedi - siz bu kadını u

zaktan tanırsınız Zairyonu Lai -

ssura'nın karısı. 
_ Lals.sura mı? - dedi.m - Ben 

bu akşam onlara yemeğe davetli

yim. 
- Ne diyorsun?. 
Diye birdenbire hiddetlenen ~e 

kıpkırmızı kesilen Kolonel ayaga 
kalkarken köpeğinin ayağına bas
tı. Davetli olduğumu söylemekle 
fena ettim galiba. İngilizler yer
lilerden nefret ederler. Onları i
dare ederler, işlerinde kullanırlar. 

Fakat hiç emniyet etmezler. 
Burada yerliler hiç bir kulübe 

kabul edilmezler. 

Hindistan'~ olduğumun aksine 
resmi ziyafet ve balolara bile P.ek 
nadiren davet ederler. 

"Yerlilerle mi yemek yiyecek
siniz? ,. 

Bereket versin teğmen Hollicott 
imdadıma yetişti. 

- Laissura yabancı yerlilerden 
değildir. - dedi - Kıra! yedinci 
Edvard onun babasına s irl ik Un
vanını vermiştir. Gerek ~endisi 
gerek karısı İngilizleri çok sever
ler. 

Kolonel bir iki kelime tekrarla
dı ki bunun manası şu idi: 

"Mösyö ve madam La"iss..ıra'n•n 
Allah belasını versin !,, 
Teğmen devam ederek: 
- Çok iyi arkadaştırlar. 
Dedi. epice cesaretlenen Yerri

man da : 
- Evet, 
Diye tasdik etti. Teğmen Holli

cott sozünde devam ediyordu: 
- Tahsili Cambridgedir. Golf

de derecesi yedidir. Bir İngiliz gi
bi içmesini ve giyinmesni bilir. 

Kolonel kinayeli bir tarzda: 
- Bu ne himaye 1. - dedi - Zan

nedersem bütün bu evsafr gelecek 
sene 26 yaşma girecek olan karı

sına medyundur. 
Hollicott gene tashih ederek: 
- 26 değil 23 .. - dedi -
Yüzbaşı Yerriman: 
- Kendisi mükemmel bir kadın, 

kocası da tam bir centilmendir ... 
diye ilave etti. 

Kolonel hiddetle itiraz ederek: 
- Hayır, hayır. - dedi - O tam 

bir centilmen olamaz. Ancak deri
si renkli bir centilmendir. 

Güldüm ve: 
- Kolonel, görüşünüz pek doğ

ru değil. - dedim - . 
- Hayır, bu bir hakikattir. Siz 

yerlileri tanımazsınız: İngilizler 
gibi giyinmekten ne çıkar. Bu an
cak bizi taıkliddir. Başka bir şey 
ifade etmez. Fakat i~in, için biz
den nefret ederler. Onlar ancak 
bizi denizde görmek isterler. An
hyor musunuz Mösyö du Crausset: 

lngilizleri denize dökmek isti
yenlerin evinde yemek yiyecek -
siniz 1 

- Ben ingiliz değlim ki! 
- Siz hayalperest bk fransız-

smız. Eğer bizim müstemleke ku
vetimiz sizin elinizde olsaydr, si
ze karşı da kin beslerlerdi Yerli
ler esir ruhlu olmadıkları zaman, 
muhakkak ihtilalcı ruhu taşırlar. 
Kendi meml~ketlerinde efendi ol
mak isterler. 

- Bir kere de kendinizi onla
rın mevkiine koyunuz bakalım. 

- lş.te bizde onu yaptık ya! 
Baktım münakaşa etmek imka -

nı yok, sözü kestim. Şimdi Holli
cott içi sıkxlarak baktıkça Yerri
man ayağıma basıyor. 

Kolonel cebinden haki renkte 
büyük bir ipekli mendil çıkardı ve 
yüzünü sildi. 

"Bu sıkıcı mükaleme, beni da
ha fazla terletti. - dedi - Hollicotıt 
ıshğmıza devam ediniz. Çünkü ıs
lık çaldığınız vakit hiç olmazsa a
buk sabuk söylüyorsunuz. Golf 
torbam nerede? Bizim köpek artzk 
epice uyudu.,, 

(Sonu var) 

!Kredi tonsiye keşidesi 
Kahire, 17 a.a. - Yüzde 3 faizli ve 

ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahvil. 
lerinin 16 mart 19 39 çekilişi·nde: 

1903 senesi tahvillerindC'll 432.277 
numarah tahvil ile 1911 senesi tahvil. 
lerinden 383.431 numaralı tahvil elli
şer bin frank ikramiye kazanmışlardır. 

Ankara Dördüncü icra Memurlu 
ğundan : 

Keresteci H. Güllü vekili Cemal 
Hazrm'a 375 ı· . ıra borçlu Fevzipaşa ma 
h~le~ınde fabrika sokağında Kartal 
muskırat fabrikası sahibi Ah-
~et Raminin ibraz edilen 
kıra mukavelesine istinaden gı-
yabında fabrikasında eşya hapsi yapıl. 
mış ve borçluya bu adreste tebligw e ·· 
d 

·1 .. d . gon 
en en o eme emrı de borçlunun tz _ 

mire gittiği ifadesiyle iade edilmiş ol
duğundan H. U. M. kanunun 144 U':l

cü maddesi mucibince on beş gün me
hille ilanen tebliğat icrasına karar ve
rilmiş olduğundan. ':'teşri tarıhinden i. 
tibaren 15 gün zarfında bir diyeceği-

i
niz varsa bildirilmesi aksi takdirde 
tebliğat yapılmış gibi muameleye de -
vam olunacağı; ilanen tebliğ olunur. 
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gene fırtına var 
Zonguldak'ta seçim çok hararetli oldu 

Zonguldah'ta $eçim faaliyetinden intibalar 

Zonguldak, (Hususi) - İkinci seçiciler seçimi için Zonguldak 
harar~tli bir s.urette hazırlanmış bulunuyordu. 15 ~art; sabahı: 
beledıye, Partı ve Halkevi bayraklarla donanımı, memleket baş
tan başa bir bayram manzarası almıştı. 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Kara. 

denizde şiddetli bir fırtına vardır. Bir 
çok vapurlar limanlarda barmama.mış· 
!ardır. Cümhuriyet vapuru, dalgalarla 

uzun müddet mücadeleden sonra E • 
reğliye çıkmıştır. Ayvalrktan hareket 
eden Bartın vapuru henüz gelmemiş
tir. 

Şehrimizde de havalar birdenbire 
soğumuş kar yağmıştır. Isı, sıfırın al. 
tmda ikiye kadar düşmüştür. Fırtına 
ve soğuk hala devam etmektedir. 

Kadıköy'de korkunç 

bir cinayet oldu 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Dün, 

Kadıköyde sarhoşluk ve kadın yüzün 
den bir cinayet olmuştur. Kurbağalı

derede oturan berber Tevfik.le, aynı 

semtte oturan kömürcü Feridun kav • 

ga etmişler, sarhoş ve aralarında bir 
kadın meselesi olan iki ahbaptan Fe

ridun, elindeki ustura ile Tevfiği ya -
t•rarak kesmiştir. Tevfik, hastaneye 

kaldırılmışsa da ölmüştür. Feridun, 
yakalanm:.ştır. 

Yakalanan kaçakçllar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, Suriye hududunda: 

40 kaçakçı, 848 kilo gümrük kaçak ma

lr ile 47 kilo 400 gram uyuşturucu mad 
de, 1800 defter sigara kağıdı, iki silah, 

118 türk lirası ile 9 kaçakçı hayvanı. 

!stanbulda: 21 kaçakçı, 30 kilo güm 

rük kaçağı, 710 gram uyuşturucu 

madde ele geçirmiştir. (a.a.) 

B~o,dn~zmn~h~km~~~~--------------------------------
hislerini terennüm ediyor, halk akm / 
akın, reyini kullanmak için sandık ba 
şına gidiyordu. ı 

Şehirde; belediyede, muhtelif mer -
kezlerde, maden bölgeleri'nde, sandrk 
kcmulan yerler; halk kütleleriyle çev
rilmişti 

Halk hatipleri cümhuriyetin feyiz. 
lerini ve eserlerini anlatıyor, rey ver
me hakkmm yüksek önem ve manası

"" o.t:ryorla-r • 

Antakya'da Atatürk 
tören yapıldı • • 

ıçın 

Hatay için Türkiye dahi il posta ve 
ergrat tôritesi tatt5ık edileceK: Zonguldak halkevinin neşriyat ko. 

lu, bu büyük gayeye hizmet yolunda 
en önde vazife almış, kendi unsurları- Antakya, 17 a.a. - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi-
na bu çalrşma sahasında da geniş yer· rıyor: 

ler aymruş bulunuyordu: Kahraman askerlerimizden bir kısmının yerleşmiş olduğu Ye-
.H~kevi. cephesine ve şehrin muh. nicami'de Atatürk köşesinin hazırlanması dolayısiyJe dün ak

telıf yerlerıne konula·n hoparlörlerle şam saat 19 da bir tören yapılmışbr. 
halk hatiplerinin; söylevleri halka 
dinletildiği gibi ayrıca halkevinde .ge-

1 
Trende fevkalade • m~rahıh~sımız 1 

ne hoparlörlerle söylenen sözler ve Cevat Açıkalın, asken mumessıl kur 
Büyük Şef lnönünün söylevlerinden 'may albay Ş. Kanatlı ordu ve zabıta 
parçalarla ve en gün heyecan sesiyle mensupları, meclis reisi, başvekil, 
memleketin kalbine hitap ediliyordu. konsoloslarımız, vekiller mebuslar, 

İsviçre toprak 

tamamlığını 

müdafaa edecek 
Bale, 17 a.a. - İktisat departmanı 

şefi federal meclis azasından B. Ob
recht, söylemiş olduğu bir nutukta 
bilhassa şöyle demiştir: 

Amplifikatör tesisatı konan bir oto. h~~k ve mekt~pliler bulunmuş~ardır. 
mobilde, halkevi neşriyat kolundan ~or:ne aske~ı bandonun çaldıgı !s
ayrılan gençler, söz söylüyor, İnönü'- tık~.al m~:şı .ıle ba~la.nm~ş,. sonra.!'· 
nün vecizelerini tekrarlıyor, otomobil taturk koşesıne gıdılmıştır. Yıgıt 
şehrin muhtelif noktalarında duru • mehmetciklerden bir kaçı anayurt· 
yor ve bu suretle bu sözler, memleke- ıt:an Hatay'm Sevr muahedesiyle mu
tin her tarafından uzun ve heyecan ıvakkaten ayrıhşı ve Atatürk'ün va
dalgalariyle çalkalanıyordu. ıtanı kurtarışı mevzularına dair bi- " Bir taraftan bize bir taarruz yapıl

dığı ve yahut istiklalimize ve mülki: 
tamamiyetimize dokunulmak istenildi 
ği takdirde bunun bir muharebeye 
müncer olacagını ecnebi memleketle. 
rin bilmesi lazımdır.,, 

Halkevinin seyyar neşriyat otomo· •rer hitabede .. ~ulunmuşlardır . .. Bun
bili şehir içi:ıde, mahallelerde ve Koz. <lan sonra boluk komutanı yuzbaşı 
lu, Üzülmez gibi amelenin mütekasif 'Enver, kahramanlıklarla dolu türk 

----ı bulunduğu maden mevkileri merkez _ tarihini anlatan güzel bir şiirini oku 
~ 511.5 .. 1 !erinde bu suretle hararetli propagan. muştur. En son olarak komutan Bahk avı isinin en son safhası 1 da vazlfe ve hizmetini görüyorlardı. Şükrü Kanatlı, türk askerinin gücü· J ................................... "' 

----------------- Otomobil, durduğu yerde, derhal ke - nü ve~iz. ~ümlelerle anlatmıştır. As· g Vatanda§ reyini kullanmayı : 
sif bir halk tabakası ile çevriliyordu. kerlerımızın ve komutanlarımızın • : 

293 dalyan 
müzayedeye 

çıkarıldı 
Moskova, 17 a.a.-Havas ajansından: 

Dün Vladivostok'ta evelcee japonlara 

ait bulunan 255 balıkçı dalyanı da da

hil olduğu halde 293 dalyan müzayede 

ye çıkarılmıştır. Bunlardan yalnrz dört 

tanesi ihale edilmiş ve dördü de rus -

lara verilmiştir. 
Japonlar, müzayedeye iştirak etme -

mişlerdir. 
Hatırlardadır ki sovyetler, japonlar

dan 10 dalyan almak tasavvurundadır 

lar, Fakat salahiyetli mahfiller başka 
hiç bir tedbir mutasavver olmadığını 

beyan etmektedirler. 

Aynı mahfiller, ilerde yapılacak mü

zayedeler esnasında bir uzlaşma elde 

edilebileceği mütaleasmda bulunmak -
tadırlar. 

Siyasi sovyet mahfilleri, japonlarm 
Mançuri'deki garnizonlarını takviye 

etmekte olduklarına dair olan şayia -

lara fazla bir .ehemiyet atfetmemekte
dir. 

·· 1 · ·· kl · 1 k : ihnıal ebne, çünkü vereceğin • 
16 mart; bugün de, aynı hrz, aynı 60z erı sure 1 alkış arla arşılan· : l'leyle milletin siyasi kudretini : 

hareket, aynı heyecan ve aynı hararet. mıştır. .. .. . • : 
At t k k b kl 1 A .: kuracaksın. • 

le çahşmalar devam ediyor. .. a .~r . ~şe~ı a!.ra ar ~ ~e - • : 
Köylere, seçim mr:ıtakalarına giden taturk un ıstıklal mucadelesını teba- "'•111111111111111111111111111111111,r 

memurlardan bir kısmı vazifelerini rüz ettiren harita ve vecizelerle süs 
bitirip dönmiye başladılar. lenmiştir. 

Zonguldak halk.evi; ikinci seçiciler Posta ve Telgraf tarifesi 
seçi.mini; köy adına çalışmaları için Antakya, 17 a.a. - Anadolu ajan-
çok yerinde bir fırsat saymış, hfilkev- sının hususi muhabiri bildiriyor: 
!ilerden seçilen ve seçmiye memur e _ Türk parasını Ilatay'm resmt pa· 
dilen arkadaşlarma vazifeler vermiş _ rası olarak kabul eden kanunun bu
ti. Bu memurlar, seçim merkezlerin- günden itibaren tatbikine başlanmış 
de birer halk hatibi gibi köylüyü ay - tır. 
dınlatıcı sözler söylemişler ve birer Posta ve telgraf muhabera.tında 
sureti halkevinde kendilerine verilen anavatan dahili tarifesi kabul edil
Büyük İnönü'nün millete son tarihi miştir. 
hitabelerini köylülere okumuşlardır. C. H. P. ooak kongreleri 

Bu suretle (16) seçim dairesi mer - devam ediyor 
kezinde, halkevi adma bir "köylü top- Antakya, 17 a.a. - Anadolu ajan-
la.-ıtısı ve köy günü,, yapı1mıştır. sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Gümüşane'de öğretmenlere 
mesleki konferanslar 

Gümüşane, 17 a.a. - Vilayetimiz 

merkez öğretmenlerini·n mesleki bilgi
lerini arttırmak maksadiyle usul ve 
şekil ve prensipler üzerine maarif mü
dürlüğünce öğretmenlere verilmiş o -
lan direktif ve vazifeler dairesinde 
meslek konferansları ve tatbikat ders. 
leri verilmiye başlanmıştır. Her öğ -
retmen halkevinde bu mevzua ait 
konfranslarmı vermekte ve ders tat _ 
bikatrnı kendi mevzuu bakımından 

tenkit etmekte ve hararetli münaka -
şala.r yapDlmaktadır. 

Oümhuriyet halk partisi ocak kon 
grelerine devam edilmektedir. An
takya'ya bağlı Harbiye nahiyesinin 
Harbiye, Duver, Bağdadiye, Dersu· 
niye, kongrelerini yapmı~lardır. Dötr 
semt ocağının idare heyetleri ve 
kongre mümesslileri seçildikten son
ra ocak üyeleri birleşerek üç bin ki
şiden fazla bir kalabahk yollarda 
milli oyunlar oynıyarak devlet reisi 
Tayfur Sökmen'in ikametgahı önün _ 
de heyecanlı tezahürat yapmışlar, 
partinin gösterdiği adalet ve kardeş 
lik hislerinden dolayı Milli Şef 1-
nönü'ne sevgi ve şükranlarının arze 
\:lilmesini temenni ederek sevinç i
çinde köylerine dağılm~lardır. 

Ankara Borsası 
17 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Milano 
Cenevre 
Par is 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Parag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükre!j 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6525 

6.6625 
28.6725 

3.3525 
67.225 
50.815 
21.31 

1.0825 
1.56 

5.93 
23.93 
24.9675 
0.905 
2.8375 

34.62 
30.5375 
23.83 

5.93 
126.6525 

6.6625 
28.6725 

3.3525 
67.225 
50.815 
21.31 

1.0825 
1.56 

5.93 
23.93 
24.9675 
0.905 
2.8375 

34.62 
30.5375 
23.83 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 
Anadolu Demir 
Yolu III. 

İzmir Esnaf ve 
Ehali Bankası 
Mümessil 

20.- 20.-

38.65 38.65 
( Peşin ) 

5.30 5.30 
39.- 39.-

( Peşın) 

~:::;:::=::=::==============~ 



Dost Bulgaristan Başvekili Dr. 

Köseivanof'un bi r günü 
Dün sabahtanberi hüküm.et merkezimizin misafiri bulunan 

dost ve komşu Bulgaristan Başvekili ve Hariciye Nazırı Ekselans 

Köseivanof ve refikalariyle maiyetlerindeki zevat, İstanbul ve 

Ankara'da resmi merasimle ve halkımızın samimi tezahürleriyle 

karşilanmışlardır. Dr. Köseivanof, dün sabah Ankara garından 

doğruca Ankara Palas'a gelmiş, orada ikametlerine tahsis olunan 

dairede l:ıir müddet istirahattan sonra Çankaya'ya çıkarak hususi 

defteri imzalamışlardır. Bundan sonra da resmi ziyaretler başla

mıştır. Öğleden sonra da Ekselans Köseivanof ve refikaları muh 

telif ziyaretlerde bulunmuşlardır. Resimlerimiz sıra ile, Ekselans 

Köseivanof'u, kendisini Ankara istasyonunda karşılıyan Başvekili

mizle müsafahasını, garda milli marşlar çalınırken alınan bir 

enstantaneyi, Bayan Köseivanof'u, üvey kızları Bayan Peef'i, Hay

darpaşa garında uğurlanışlarını, Atatürk'ün tabutuna çelenk ko

yuşunu, Müze binasına girişini ve İsmet İnönü kız enstitüsünün 

şapka sınıfında bir talebeden dikkatle izahat alışını tespit etmek

tedir. 

Büyüklerimiz reylerini kullandılarl 

Dün Cümhurreisimiz ve Ba
yan İnönü ile Millet Meclisi 
Reisi B. Abdülhalik Renda, 
Başvekilimiz Dır. Refik Say
dam, ve bütÜ'n vekillerimiz 
Ankara belediyesine gide
rek birinci müntehip olarak 
reylerini kullanmışlardır. 

Yukarıda Cümhurreisimizle 
Refikaları, yanda B. Abdül
halik Renda, aşağıda Nafıa 
Vekilimiz Ali Çetinkaya, Sı
hiye Vekilimiz Hulusi Ala
taş ve bir işçi gnıpu reyleri
ni kullanırken görülmekte
dirler. 
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İş Bankası Umumi Heyeti 

dün senelik toplantısını yaptı 
Dost Bulgaristan' ın Başvekili 
Dr. Köseivanof Ankarayı geldi 

Türkiye l.ş Bankası hissedarlar a -
lelade umumi heyeti, 15 inci mali yıl 
hesaplarını tetkik etmek üzere dün 
saat 16 da banka merkezinde idare mec 
tisi başkanı Çoruh mebusu B. Fuat 
Bulca'nm reisliğinde toplanmıştır. / 
Toplantıda Riyaseticümhur umumi 

katibi B. Kemal Gedeleı.; ile Cümhuri 
yet Halk Partisi umumi katibi doktor 
B. Fikri Tuzer sab~k başvekil B. Ce -
tal Bayar ve Maliye Vekaletini temsi
len müsteşar B. Cemal Yeşil bulun -
makta idi. 

B. Fuat Bulca umumi heyet toplan
ttaı i.çin muktazi hissenin temsil edil
mekte olduğunu bildirerek çelseyi aç -
mıJ ve ki tipliğe Baki Sedes ve ara tas 
nifine de en fazla hisseyi temsil et -
mekte olan Ankara mebusu Mümtaz 
Ökmen ve maliye müsteşarı Cemal 
Yeıil seçilmiştir. 

Ruznamcnin ilk maddesi olarak e -
vela idare meclisi raporu okunmuştur. 
İdare meclisi raporunda, bankanın on 
beşinci yılına ait muamele raporiyle 
birlikte, 938 yılı bHinçosunu kar ve za
rar hesaplarını un:ıumi heyete takdim 
ettiğini bildirerek demektedir ki : 

Maruzatımıı:a başlamadan evel, ge -
çen aonteşrin ayında gözlerini kapı -
yan mü~esemizin büyük kurucusu 
Türklüğün Ebedi Şefi Kemal Atatürk' 
ün yüce ve aziz hatırasını yad eder, 
hürmet ve tazim hislerimiı:i tekrarla
rız. 

Türk milleti: bu cihanşümul kaybın 
tesellisini, cümhuriyetin ve inkilabrn 
en büytik evladı Milli Şef İsmet lnö -
nü'nün kudretli şahsiyetinde bulmak -
tadır. Şimdiye kadar cümhuriyet ve in 
kilap eserlerinin en büyük yapıcısı o. 
lan Milli Şefimizin, kuvetli ve dirayet 
li idaresi altında, bu eserlerin ve hamle 
lerin gittikçe inkişafı, ve yenilerinin 
yaratılması tür.k milletini parla'k bir 
refah seviyesine çıkaracaktır. 

Umumi v<ıziyeı ve memleket 
vaziyeti 

Raporun burulan sonraki kısmında, 
dünya umumi vaziyeti ile memleketi
mizin vaziyeti, mütalea olunduğunda 
mahsul vaziyetimiz üzerinde cntre -
san rakamlar ve malumat verilmekte 
ith.alit ve ihracatımızın seyri izah e -
dilmektedir. 

Raporun geri kalan kısımlarında, 

bu milli müessese için çok feyizli bir 
sene olan 938 yılı içindeki faaliyet an -
latılmaktadır. 

Bankanın İ§leri 
1938 yılı, bankamızın en verimli ve 

feyizli yılı olmuştur. Blançomuz<la 
müfredatı görüleceği veçhile; gerek 
elde edilen gayri safi ve safi karlar, 
ve gerekse mevduat ve ikrazatımıı: 
miktarları; bankamızın kuruluşun
danberi en yüksek bir hadde çıkmış 
bulunmaktadır. 

çen yıllara nisbetle aynı seviyede bu -
lunmasına rağmen, bankacılık saha -
s~ndan elde edilen neticeler bu yıl da
ha iyi olmuş, ayrıca.dahili ihtiyatlar 
tefrikinden sonra 1937 den fazla bir sa
fi kir elde edilmiştir. 

Bu netice, fevketade gelirlerden de
ğil, bilhassa banka ve bankacılık saha -
larındaki faaliyetimizin genişleme -
sinden ve verimin artmasmdan ileri 
gelmiştir. 

Ancak halkımızın ve tüccarımı
zın bankamıza olan inan ve güve
ninin. faaliyetimizin esas kayna
ğını teşkil ettiğini, ve oradan al
dığımız büyük kuvet ve heyecanla size 
sunduğumuz neticeleri elde ettiği
mizi bilhassa kaydederiz. 

Fazlalaşan işlerimiz karşısında, sü
ratle genişletmek imkanı olmıyan kad 
romuzdaki bütün elemanlar bu netice· 
nin istihsali için normalin üstünde 
gayretler göstermişlerdir. Bilumum 
müdür ve memurlarımızın enerjik ça . 
hşımalanru ve feragatlerini, huzuru . 
nuzda teşekkürle anarız. 

Disponibilitemiz 31.277.264 liradır. 
Mevzuatımıza nazaran bu disponibili
temizin. dünya bankacıl ğında mütea -
mil nisbetlerin çok üzerinde bulunu -
şu, bankacıhk esas kaideleri olan sey· 
yaliyet ve ihtiyata, müessesemizin ne 
kadar kuvetle riayet etmekte bulun
duğunu ifade eder. 

l~ıiruklerimiz 
Şeker şirketi- Bankamızın en bü • 

yük iştiraki olan bu lıüyük ~illi ~ana. 
yi şirketimizin geçen yıldakı faalıyetı 
şeker istihsali bakımından beklenen 
neticeleri verırnerrıiş ve pancar noksa • 
r.ından dolayı fabrikalarımız çok ek · 
sik istihsalde bulunmuşlardır. Hava -
lann müsaitsizliği bunda en mühim 
bir amildir. 

Günden güne fazlalaşan. ve ~eç~n 
yıl 97.465 tona erişen rnernleketımı -
zin şeker istihlak mıktarına karşı fab· 
rikalarrfT""7.ın istihsali: 42.526 tondur 
Pancar f iyatmın yükseıtilınesi, ve 

memleket istihlakini karşılamak üzere 
yeni fabrikalar kurulması; gibi mühim 
kararların tatbikı için kısmen imkan -
lar temin edilmiştir. 

Kömür şirketlerimiz: Yılın bazı ay
larındaki amele noksanına rağmen, 
kömür şirketlerimiz, 1938 yılı faaliye
lerini iyi bir şekilde bitirmişler ve 
Havzada en fazla kömür istihsal eden 
teşekkül olmak vasfını muhafaza et -
mişlerdir. 

Kömür istihsalinin fazlal~tırılrnası 
için bankamraa düşecek bütün vazife
leri yapmıya hazır olduğumuzu geçen 
yıl muhterem heyetinize bildirmiştik 
Bunu kolaylaştırmak üzere teşebbüs • 
]erimize devam ettik. Bankamızın e:ı 
büyük kömür şirketi olan Kozlu kö • 
milr işleri şirketinin, yüzde kırk do -
kuz hissesini, sahibi bulunan ve mü. 
zakerelerde büyük bir hüsnü niyet 
gösteren fransrz grupunda:ı uzun vade 
ile ve müsait şartlarla satın almıya 

muvaffakiyet hasıl olmuştur. Aynı za 
manda diğer kömür şirketlerimizde • 
ki hususi alaka ve hissedarları da tas· 
fiyeye devam ederek kömür işlerimizi 
yekvücut bir kütle halinde hükümeti -
mizin muvafık ve münasip· göreceği 
tarzda ve imkanlarımız dahilinde; a. ' . zami faaliyete sevkedecek hır şekle 
ifrağ etmiş bulunmaktayız. 

Sigorta şirketlerimiz: Sigorta bran
şını millileştirmek için, kuruluşumuz
dan beri sarfctmiş olduğumuz gayret. 
ler, müsbet ve verimli neticelerini gös 
termiş tulunmaktadır. Diğer milli 
banka ve müesseselerle müştereken 
kurduğumuz, tamamen milli olan ve 
içinde hiç yabancı senn.ayeda~ bulun -
mıyan sigorta şirketlerı; bugun mem-
leket sigortacılığmm nazımı rolünü 
oynamakta ve konulan sermayeye a? • 
cak normal bir kar temin etmektedır-

ler. 
Bu şirketlerimizin esas hedefi, si· 

gorta hasarları için azami ihti.yat ayı
rabilmek, ve bakiye kalan mıktarları 
primlerin ucuzlatılmasına tahsis ede. 
bilmektedir. 

Dokuma şirketlerimiz: Yünlü, ipek· 
li, pamuklu dokuma t~ekkUllerimiz 
geçen yıl normal faaliyetlerine devam 
etmişlerdi r. 

Ankaradaki Y0N1Ş fabrikamız mu
tedil bir kar temin etmiştir. Eski yıl • 
larda zarar etmiş olan Bursa İpek~ş 
(abrikalarmm faaliyeti de, normal hır 
çerçeveye girmiştir. Eski zararlara, 
bankamız Hi.zımgelen karşılıkları za -
manında tefrik etmi~ bulunduğun~an, 
fabrikanın faaliyetinden elde edılen 
karlarla bu karşılıkların da serbest 
kalması' temin edilecektir. 

1stanbul'da büyük bir milli ?0k~ : 
ma fabrikasının güçleşen vazıyetını 
kurtarmak için, yard.ım?a b~l~nu11!1uş 
ve bu fabrikadan verımlı ve ıyı netıce. 
\er elde edilmiştir. 

Malatya bez kombinasının :Malat • 
yada kurduğu büyük fabrika da, bu yıl 
zarfında faaliyete geçecek ve memle -
ket ekonomisinde verimli bir rol oynı. 
yacnktır. 

Kereste iglerimiz: Bazı müşterileri· 
mizdeki alacaklarımı.zdan dolayı de -
vir almak mecburiyetinde kaldığımız 
ormanların, ve kereste fabrikalannın 

faaliyeti de memnuniyet verici bir şe. 
kilde devam etmiştir. 

Şişe ve cam fabrikası: Paşabahçe· 
deki şişe fabrikamız b~ yıl ~n . yüksek 
randımanla çalışmış, şışc ı.htıyacmın 
hemen tamamını ve camdan m~Ul eş. 

d b" kısmını ımal et· ya ihtiyacının a ır 
rniştir. Bu şirke.t~iz bu sene normal 

bir kar elde ctrnıştır. L" "t . 1 

kk··11 ·m"ız· İs ımı eu, Ticari teşe u erı · •. . 
Pamukiş, Ozüm kurumu gibı bılhas.sa 
ihracat ticaretimizi takviye maksadı 
le kurulmuş olan ticari teşekk~ll~ri. • 
mizin çalışmaları geçen yıl da ıyı bu 
tarz<la cereyan etmiştir. 

İnşaat Limited Şirketinin muame . 
leleri, bazı fevkaUide ahvalden dolayı 
zararlı netice vermiştir. Henüz teah -
hüdatı bitmemiş olmasına rağmen, 
tahmin olunan zarara bu yılki bilfın • 
çomuzdan karşılık ayrılmıştır. 
Kısmen mecburiyet dolayısiyle teah 

hüt edilen, Tunceli vilayetindeki yol 
ve kışla inşaatından dolayı bu şirketi. 
mizin elde edeceği menfi neticenin as 
gari hatde kalması için mesai sarfedil 
mektedir. 

1938 bilançomuz 
Muhterem heyetinizin tasvibine ar. 

zettiğimiz bilançonun tetkikinde, ak· 
tifte: Kasa ve Bankalar faslında görü. 
len umumi disponibilitemiz, geçen 
yılki bilançomuza nazaran 2.048.340,72 
lira fazlalaşarak 31.277.264,08 liraya 
baliğ olmuştur. 

Hazine bonolarımız da, gene 1937 
bilançosuna nazaran 1.7 52.489,66 lira· 
lık bir fazlalıkla 6.651.414,33 lira ola. 
rak görünmektedir. Bu meblağdan 

4.096.049,85 liralık bir kısmının vade
leri 1939 da, 1.871.914,46 lirasının da 
1940 da gelmektedir. 

Milli endüstriye iştirakimiz : Koz
lu kömür işleri türk anonim şirketi
nin tamamına sahip olmak için fran
sız şirketinden satın aldığımız hisse
ye ödiyeceğimiz l.000.000.- ve Ma
latya bez fabrikasının yeni bir müta
lebesi üzerine tediye ettiğimiz 
500.000.- lira ve Kireeçli maden kö
mür işlerinin mubayaa ettiğimiz his
selerine mukabil ödediğimiz 
100.000.- liradan dolayı ceman 
1.599.020,04 lira artarak; 14.386.663,69 
liraya baliğ olmuştur. 

Senedat cüzdanımız 970.857,04 lira 
fazlalıkla 17 .101.992,74 lira olarak gö
rülmektedir. 

Esham ve tahvilat cüzdanımız 

48.012,47 liralık hafif bir tenezzülle 
6.360.585,98 liralık bir kıymet arzet
mektedir. 

Avans hesaplarımızda: 
Esham ve tahvilat Muk. Av. da 

123.802,38 lira bir tenakus, Emtia ve 
vesaik Muk. Av. da 1.765.960,83 lira
lık Lir tereffü, Senedat Muk. Av. da 
75.166,27 liralık bir tereffü, Mütenev
vi teminat Muk. Av. da 1.704.919,21 
liralık bir tereffü kaydetmek sure
tiyle ceman 3.422.243,93 lira bir fazla
lık ile 12.598.773,32 liraya baliğ ol
muştur. 

Borçlu cari hesaplar, 3.495.751,19 
lira fazlasiyle 26.419.456,95 liradır. Bu 
yekunun 20.663.450,96 lirası, resmi 
bankalarla, doğrudan doğruya müra
kabemiz altında olan millisanayi mü· 
eesseselerine aı.;ılan hesaplardan mü
teşekkildir. 

İpotek mukabili avanslarımız 
1.126.959,90 lira azalmış ve 2.422.796,65 
liraya tenezzül etmiştir. 

Menkullerimizde yapılan itfalar
dan sonra hesap bakiyesi 143.368,37 1i 
raya düşmüştür. 

Gayri menkullerimiz, bu yıl ayırdı
ğımız 105.045,54 lira itfa bedelinden 
sonra 1.982.306,84 liralık bir bakiye 
arzetmektedir. 

Kefaletten dolayı borçlularımız 

3.810.938,98 1 i r a fazlalaşarak 

28.883.938,23 liraya baliğ olmaktadır. 
Bu meblağın 18.236.000 lirası büyük 
ecnebi bankaları için verilen kefalet
l erdir. 

(Başı 1 inci sayfada) ı Ekselans misafir müteakiben Hari -
Muhterem misafirleri türk ve bul - riciye Ve.kili Şükrü Saraçoğlu'nu, Baş 

gar bayraklariyle süslenmiş olan gar - vekil D<:ıktor Refik Saydam'ı, ve Bü -
da Başvekilimiz Dr. Refik Saydam ile yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve Renda'yı ziyaret etmiş ve bu ziyaret -
bayanı, Ankara vali ve belediye reisi ler iade edilmiştir. 

itibaren şehrimizin görülmiye değer 
yerlerin'i dolaşmıya başhyacaklardır. 
Bu arada Gazi Terbiye Enstitüsü ve 
İnşaat Usta Okulu gezilecektir. Bun. 
dan sonra misafirlerimiz Cilmhurreis
liği köşkünde verilecek öğle rlyafeti
ne davetlidirler. Tandoğan, mevki kumandanı general Bayan Köseivanof ve Bayan Saraç

Kernal Gökçe protokol umum müdü - oğlu da karşılıklı ziyaretlerde bulun -
rü ile devlet derniryolları umum müdü muşlardır. 

Öğleden sonra da Dr. Köseivanof'
la refikası ve maiyetindeki zevat Yük. 
sek Ziraat Enstitüsünü ve Çubuk ba
rajını göreceklerdir. Gece saat 20,30 
da misafirler şerefine Bulgaristan'm 
Ankara elçisi Dr. Th. Christoff tara
fından Ankara Palas'ta bir akşam ~
meği verilecek ve bunu bir süvare ta. 
kip edecektir. 

rü Hariciye vekaleti birinci daire reis Muhterem misafirimiz öğle yemeği_ 
vekili, merkez ve emniyet direktörle - ni bulgar elçiliğinde hususi olarak ye-
ri karşılamışlardır. mişlerdir. 

Trenden inerken 
Ekselans Köseivanof ve bayanı tren

den indikten sonra, başvekil Dr. Refik 
Saydam ile Hariciye Vekili Şükrü Sa
raçoğlu ve bayanı kendilerine "Hoş 

geldiniz" demişler ve iki başvekil re -
fakatlarındaki zevatı birbirine takdim 
etmişlerdir. Bu arada Bayan Köseiva -
nof'a müteaddit buketler verilmiştir. 
Bu merasimi takiben mızıka bulgar ve 
türk milli marşlarını çalmış ve dost 
bulgar milletinin muhterem mümessi
li ihtiram resmini ifa etmekte olan 
askeri kıtayı teftiş etmiştir. 

"'Mcrlrnl>a <ıslwr !'' 
Dr. Köseivanof askerleri "Merha

ba asker" hitabiyla selfimlamış ve as -
kerlerimiz "Sağol" mukabelesinde bu
lunmuşlardır. 

Bulgar başvekili ve refikası oradan 
ayrılmadan önce merasim salonun -
da bir müddet tavakkuf ederek istik -
hallerinde başta Romanya büyük elçi -
si olduğu halde hazır bulunmakta olan 
balkan devletleri elçileri, mısır elçisi 
ve bu elçilikler erkanı ile görüşmüş -
tür. 

Hamın tczalıiirlcri 
Bundan sonra Ekselans Köseivanof 

Başvekil Refik Saydam ile otomobile 
binerek istasyon iç ve dışını dolduran 
kalabalık bir halk kütlesinin samimi 
tezahürleri ve alkışları arasında gar -
dan ayrılmışlar ikametlerine hususi 
daireler ayrılmış olan Ankara Palas o
teline gitmişlerdir. 

Aı.tıtiirl/iin tabrıtıı iirıünde 
Muhterem misafirimiz Bulgar Baş

vekili Ekselans Köseivanof dün ögle. 
den sonra saat 16.30 da beraberlerinde 
Bulgaristan'ın Ankara elçisi ve ataşe
militeri ve sefaret erkaniyle Sofya el. 
çimiz olduğu halde Etnografya müze -
sine giderek Atatürk'ün tabutu önün
de eğilmiş ve bir çelenk koymuştur. 
Bu merasimde bir polis müfrezesi ih
tiram resmini ifa etmiştir. Dr. Kösei. 
vanof müzt.'11in önünde birçok zevat 
tarafından karşılanmıştır. Halkevinin 
önünde birikmiş olan halk tarafından 
alkışlanmıştır. 

Misafirlerimiz ismet lnönü 
faz enstitiisiinde 

Bundan sonra büyük misafirimiz 
refakatindeki zevatla birlikte İsmet 

Misafir gazetecilerin dünkü 
ziyaretleri 

Başvekil ve Hariciye Nazırı Ekse
lans Köseivanof'la b'irlikte Ankara'ya 
gelmiş olan dost bulgar gazetecileri 
dün, mihmandarlariyle birlikte şehri
mizde muhtelif ziyaretler yapmışlar, 

öğle yemeğini hususi olarak Ankara 
Palas'ta yemişlerdir. Öğleden sonra 
saat 15 te İsmet İnönü enstitüsünü ge
zen misafir meslektaşlarımız, saat 17 
de Etnografya müzesine giderek Ata. 
türk'ün tabutuna bir çelenk koyrmtt
lardır. 

Gazeteciler §ereJine ziya/et 
İnönü kız enstitüsüne gitm'iştir~ Ba- Anadolu Ajansı umum müdürü B. 
yan Köseivanof daha evel enstitüye Muvaffak Menemencioğlu dün akpm 
gitmiş bulunuyordu. Ekselans Başve- saat 20,30 da misafir gazeteciler şerefL 
kil burada refikasına iltihak etmiş ve ne Anadolu kulübünde bir akşam ye -
enstitüyü dolaşmışlardır. Misafirler meği vennişt'ir. Ziyafetten sonra ga. 
atelyelere girerek talebelerin çalışma- zeteciler Ankara Palas'a giderek süva
lariy1e alakadar olmuşlar, yapılan iş- reye iştirak etmişlerdir. 
ler hakkında izahat almışlardır. Bayan Bulgar gazetecileri bugün saat 
Köscivanof bilhassa çiı:ekı.;ilik kıs- 10,30 da Gazi Terbiye Enstitüsünü. 
mmda fazla tavakkuf etmiş ve talebe inşaat usta okulunu ve Nümune çiftli
lerin eserleı•ine samimi bir alaka gös - ğini ziyaret edeceklerdir. Öğleyin şe. 
termişlerdir. reflerine verilecek ziyafette bulun. 

Ru~iinkii prol{ram ·<iuktan sonra ziyaretlerine devam ede 
Misafirlerimiz bugün saat 10,30 dan ceklerdir. 

Ankara Palastaki akşam ziyafetinde İki başvekili takip eden diğer oto -
mobillerde Bayan Köseivanof ile Ba -
}'.an ükr.ü Şara. o - u . i:ujc~ V ldl i 

Şükrü Saraçoğlu, B ulgar başvekiline 

l'asi/'w refakat etmekte olan zevat ile istikbal ay am ve mısa ır 
Baıvekil çok samimi 
nutuklar teati ettiler 

ihtiyat/arımız: merasimine iştirak eylemiş bulunanlar 
1937 senesi karından tefrik edilen bulunmakta idiler. 

220.000 liradan sonra 3.470.000 lira o- Ankara garından Ankara Palasa gi -
larak görülmektedir. Bu yıl ayrılma- den cadde misafirlerimiz şerefine bul 
sını teklif ettiğimiz 205.000 liranın gar ve türk milli bayraklariyle teı:yin 
inzimamiyle 1. ı. 1939 tarihinde resmi edilmiş bulunmakta idi. 
ihtiyat akçemiz 3.675.000 liraya baliğ 
olacaktır. Dr. Kiisefrmıof Ciimhurreisliği 

Muhabir bankalar hesabı: ki;§kiin'de lmsıuci defteri 
3.004.375,07 lira f az 1asiy1 e inızalculı 

8.763.281,73 lira alacaklıdır. Muhterem misafirimiz Bulgar Baş -
Mevduat hesaplarımız: vekili ve Hariciye Nazırı Ekselfins Dr. 

Başvekil Doktor Refik Saydam tarafından Ekselans Köteiva
nof şerefine dün akşam A'Dkara Palas'ta verilen ziyafette bütün 
vekiller ile refikaları, Bulgar elçisi ve elçilik erkanı, Türkiye'nin 
Sofya elçisi ve Hariciye vekaleti erkanı ile diğer bazı zevat ha· 
zır bulunmuılardır. 

5.049.631,86 liralık bir tezayütle Köseivanof Saat 11.15 de Cümhurreis-
67.431.366,84 lira, tasarruf mevduatı tiği köşküne giderek hususi defteri Ziyafetin sonlarına doğru Doktor 1 niz, beynelmilel vaziyetin bilhaesa na 
ise 3.621.176,76 liralık bir inkişafla imzalamışlardır. Refik Saydam aşağıdaki nutku söy- zik olduğu bir zamana tesadüf etme· 
30.740.148,20 Jiraya yükselmiştir. }emiştir; Si sebebiyle daha büyük bir mana ik• 

Tediye emirleri: Bundan sonra idare medisinin a- "- Bay Başkan, tisap etmektedir. 
39,443,95 liralık bir tenezzülden şag"i- ıdaki mü ... terek istifası okunmuc::- Bu akşam burada ekselansınızın J' · t " k l :ı: :ı: k d . a:;ıye uyanı o mamı:ıı,, 

sonra 548.914,34 lira kaydetmektedir. tur. İdare meclisi reisi B. Fuat Bulca- şahsında omşu ve ost Bulgarıstan'- '. • • 
Kar ve zarar hesabımız: n'ın imzasını taşıyan bu istifanamede ın güzide mümessilini ve bulgar hü- ıcllp ettırıyor 
1938 yılında elde ettiğimiz netice- şöyle denilmekte idi- kümetinin reisini selamlamak benim Bu vaziyet, bizden daha büyük bık 

için çok büyük bir memnuniyettir. teyakkuz istemektedir. Bu husus.ta 
den llizumlu ihtiyat ve karşılıklar M~buslukla idare meclisi aza/Iğı- . . . . .. . ise mukadderatın yanyana koyduğu 
tefrikinden sonra 830.289,91 liralık rırn bırleşmiyeceği hakkında mensup , ~r~mızdak.~ bu ık_ametını.~, !urk ~~1- Balkan milletleri arasında mümkün 
safi bir kar tahakkuk ettig~ ini mem- oldug~umuz Cümlıuri et Halk P .. letının ve cumhurıyet hukumetının Y artısı b 1 . 1 . B 1 · h.. olduğu derecede tam bir samimilik ve 
nuniyetle arzederiz. Elde edilen bu yüksek ba..:kanlığı tarafınd"n alınan u gar. mıl etme ve u .g_a. rıstan u-. :ı: .. itimadın teess'lisü kadar hiç bir feY 
karın tevziata esas ittihazı halinde bir karar neticesinde hepsi mebus bu- kümetıne karşı bes~edıg_ı . hararetlı tesirli olamaz. 
830 289 91 1. d 1 . d c~ . 1 "d • . . . - sempati ve dostluk hislerının ne ka-

. , , ıra an eve cmır e / o 5 ıle- unan 1 are meclısımzw bugun yük- . d ğ h kk d · · h · t 
ride vukuu muhtemel zarar karşılığı) sek huzurunuzda müçtcnıian istifa et- d.~r de~ın ol .u u . a lın ak sızı ıç şte Ekselansınızla çok zarif Ba-
hesabına 42.000.-lira, nizamna..'Tlemiz tiklerini arz ile istifalarınrn kabulünü şuphesız tenvır etmış o aca tır. yan Köseivanof'un ve maiyetiniz er-
?U~ümlcrine tevfikan (% 5 kanuni rica ederim." kanının bu akşam buradaki huzurla· 
ıhtıyat) hesab 42 000 1• (ct 10 Kar§ılıklı hürmet rında daima daha ziyade artacag~ını . . . ına . .- ıra, ıo Umumi heyet idare meclisinin bu 
bırıncı tertip fe~kamde ihtiyat) he- suretle istifasına ıttıla kespettikten . :rarihin mütc:seı_si.l devirleri içi?de umduğum bu dostluk ve kardeşliğin 
sabına 84.000.- lıra, tefrikinden son- sonra Riyasetictimhur Umumi Katibi ıkı memleket bırbırıne karşı daıma bir remzini görmekteyim. 
ra ~.000.0~0:- ~ira. sermayeye % 6 he- B. K;mal Gedeleç Parti Genel Sekre- hürmet gösteıımişlerdir. Son yılların Kadehimi Bulgar kıralı Majeste 
sabıyle bır~ncı hı&&e.i temettü olan teri Fikri Tuzer ~e Maliye Vekal t" hadiseleri ve iki hükümetin birbirine üçüncü Boris'in sıhatine ve asil bul. 
300.000.- !ıranın tahsisi icabeder. müsteşarı B. Cemal Yesil taraf de ı karşı ' ittihaz ettikleri halisane hattı gar milletinin saadet ve refahına ve 

k~ l :ı: ın an h k b h"' · · ·· Bunların ye unu o an 468.000,- li- verilen ve inhilal etmiş bulunan- ida are et u urmet ve rıayetı - soy- sizin ve Bayan Köseivanof'un saade-
ra umumi kard~n tenzil edilince, ka- re meclisi lizahklarına merkez banka- l~m~kte teredd~t etmiyorum :- ~a- tine içiyorum. 
lan 362.289,91 lıradan % 10 hesabiyle sı sabık umum müdürü BB. Satahat- kıkı ve sağlam bır dostluğa çevırmış-
fevkalade ihtiyat 37.000.- lira, % 15 tin Çam, İstanbul belediye meclisi sa- tir. Ekselans KiJseiı•anoJ.un cevabı 
hesabiyle idare meclisine 54.000.- li- bık balarından Feridun Manyas, dev- 18 teşrinievel 1925 de aktedilmiş ol Bu nutka Eksellins Köseivanof a • 
ra r1 5 hesabiyle mtmurine 18.000.- let demiryolları sabık umum müdürü duğu için daha şimdiden uzun sayıla- şağıdaki nutukla mukabele etmiştir: 

' '
0 R"f i lira, % 10 hesabiyle müessis hissele- 1 at !gar, sabık hariciye nazırların- bilecek bir müddettenberi bizi bağlı- Bay Başkan, 

rine 22.338.- lira % 60 hesabiyle i- dan Ahmet Nesirni, tmekli general yan ebedi dostluk muahedesi ve 6 
kinci temettü hissesi olarak Kemal Koçer, belediyeler bankası ida- mart 1929 tarihli olan ve temdit edil- Söylediğiniz güzel sözler ve hu • 
218.500.- lira ki ceman 349.838,- li· re meclisi azasından Avni Oktoygar miş .olduğu için münasebetlerimizi duttan dost cümhuriyetin güzel mer-

k . K b ı d" ta d tın k kezine kadar gerek makamat ve gerek ra tevzi ve tahsisedilirse geriye ile es ı onya e e ıye reisi Şevki nzıme evam e e te bulunan bi-
' il k" l"kl d • · tarafl k h k halk tarafından hakkımda gösterilen 12.451,91 liralık bir bakiye kalır ki, Ergun un ve m ra ıp ı ere e Zıra- ı . v~ . a em muahedesi, müna-
k k "fl b · ·· sebetlerımız · ·1· w hararetli kabul beni r,nk mütehassis ve bunun gelecek yıla devrini teklif e· at Ban ası ooperatı er şu esı mu- . ın samımı ıginc bariz işa- :ı:-

deriz. dürü Hakkı Nuri ile merkez bankası retlerdır. müteheyy~ etti. Bundan dolayı size 

1938 yılı karımızın bu şekilde tev· sabık murakiplerinden Emin Zincir - K d b derin minnettarlığımı arzederim. Bu 
kl .f d k ar C~"e ir ı·e,st.· Se'~nı0k yenı· sempat· d tl k · t" b 1 zii kabul ve tasdik buyrulduğu tak- 4.-ıran'ın intihaplarım te ı c en ta - .. ı. "' ı ve os u ışare ı u gar 

dirde tamamı ödenmiş 10 liralık be· rirleri okunmuştur. anltı§llUUI milleti tarafından ziyadesiyle takdir 
her hisse senedine % 10,37 hesabiyle Her iki takrir umumi heyetin itti- Bu münasebetle, imzanızı taşrmak edilecektir. Size şurasını temin edeıbi-
1,037 lira (safi 90 kuruş), beher mües- fakiyle tasvip edilmiş ve idare mecli- şerefini haiz olan ve imzasiyle Bal· lirim ki, bulgar milleti birbirlerine 
sis hissesine ise 9.- lira, kanuni ver- si reisi ve azalariyle mu rakiplere ve - kan ~~~letle11inin Bulgar kardeşleri- coğrafya ve tarihle merbut bulunan 
gileri tevkif edilerek 14 numaralı rilecek tahsisat miktarları tayin olun- ne butun sahalarda tam müsavat hak· ve menfaatlerinin iştirakini ve hali • 
kuponlar mukabilinde 1 nisan 1939 duktan sonra toplantıya nihayet veril- kını tanıdıkları Selanik anlaşmasına sane ve müsmir bir teşriki mesai ıu . 
tarihinden it-ibaren kişelerirnizde ö- miştir. işaret etmekliğime müsaade buyurma zumunu müdrik olan iki millet arasın
denmeğe başlanacaktır. Umumi heyet idare mec.li<ıinin tek- nızı rica ederim. Bu kardeşce jeste da çok mesut bir surette esasen rnev _ 

İdare meclisi raporu, bilanço, lifi veçhile, 1938 yılı için 10 , . ılık be- Türkiye'nin gösterdiği müsareatı te- cut dostluğunu daha itimataver ve da
kar ve zarar hesabı okunduktan sonra her hisse senedine yüzde 10.J7 'fiesa - barüz ettirilmekten müstağni addedi- ha samimi bir hale getirmek arzusu ile 
reis reye koymuş ve ittifakla kabul e- biyle kanuni vergiler tevkif edildik- yorum. samimi bir surette müteıhasıis bulun. 
dilerek biHinço tasdik Ye idare mecli- ten sonra safi olarak 90 kuruş kar Bay Başkan, bizim için neşe ve maktadır. 
si ibra edilmiştir. tevziini kabul etmi§tir.. amemLnuniyet kaynagy ı olan ziyareti- (S onu 9 uncu sayfada) 

1 
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Macar - Leh hududu 
gene müşterek oldu 

Yer yer çarpışmalar oluyor 

Almanya'nın tasavvurlar1 karşısında 
Peşte mahfilleri endişe duyuyorlar 

Val'JOva, 17 a.a. - Dün öğleden sonra şarki Karpatlarda Kli· 
nıie mevkiinde Polonya ile Macaristan arasındaki müşterek hu· 
dudun 166 sene inkıtadan sonra yeniden teessüs etmesi münase
betiyle Polonya - Macar kardetliğinin heyecanlı bir nümayişi ya. 
Pılmıştır. 

İkinci müntehip 
se~imi bugün bitiyor 

(Başı I inci sayfada) 

İlk macar müfrezesi, hudut işareti -
ne yaklaşarak Polonya lisaniyle: "Ya
~sın Polonya" diye bağırmış ve Po -
lonya ordusundan bir bölük, başında 
general Boruta Spiechowiez olduğu 
halde macarca : "Yaşasın Macaı is tan" 
diye mukabelede bulunmu~tur. 

Prag' dan bir görünüş 

Alman askerleri 
Slovakya'ya girecekler 
Himaye altında idare tarzı : 

Almanya ile Slovakya'nın para 
ve gümrükleri müşterek olacak Polonyalı general, rnacar müfrezesi 

kumandanı albay Beldynin elini hara 
retle sıkmış ve kendisiyle kucaklaş _ Prag, 17 a.a. - Havas: Tisso, Almanya'nın himayesini istemiş 
mış ve albay Beldy, general ile görüş ve Hitler, Slovakya'mn şimdiki huüutlarmın himayesini kabul 
tükten sonra civardan gelmiş olan ve etmiştir. 

Prağ'da tevkif edilenler 
5.000 kişiyi buldu 

Hitler Viyana'da 
İlk olarak Roma hükômeti 
Prağ' daki elçiliğini lağvetti 

Londra, 17 a.a. - Prag' da yapılan tevkiflerin .adedi beş bini 
bulmuştur. Prag halkı, keder içindedir ve bu keder, bütün yüzler
de okunmaktadır. Halk, sakin sakin meç.hul asker mezarının ö
nünden gaçmekte ve kadınlar süküt içinde mezarın taşları üze. 
rine küçük çiçekler koymaktadır. Buradan geçenlerin bir çoğu
nun gözleri yaşlıdır. 

Seçim 
• ve partı 

1 Şehir, alman ve sek bayraklariyle 
ldonanmrştır. Almah tayyareleri, ıeh
rin üzerinde uçmaktadır. Bohemya'da
ki birçok al.."Ilanlar, B. Hitler'i selam. 
lamak için Prag'a gelmektedirler. Al
man milisine mensup binden fazla 
genç, ekserisi siyah kilot ve gri göm-

(Başı 1 inci sayfada) lekle geçit resmi yapmıştır. 
memleketi kendi dairesi içine almı§ Halk mütevekkil 
iae bunun manası vardır. Bunu an· Halk, mütevekkil, hadiselere seyir-
cak kalbinde vatanperverlik ve mil- ci kalmaktadır. 
liyetperverlik heyecanı çarpan türk Yakında elbise, kumaş, ayakkabı 
vatandaşları bilir. Cümhuriyet Halk ve saire gibi eşyanın kıtlanacağından 
Partisi felaketler karşısında milli korkulmaktaodır. Mağazalara alıcılar 
vicdanda·· doğan ve duyulan milli hüciım etmekte, fakat mağazalar jan. 
ruhun mahsulüdür. Bütün bir millet adrma kuvetlerinin muhafazası altın
kendisine tevdi ettiği büyük meauli. da bulunmaktadır. 

Meclis reisimiz B. Abdülhalik Ren
da, Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
\'e bütün Vekillerimiz de dün beledi· 
Yeye giderek seçime iştirak hak ve va
zifelerini yerine getinniglerdir. 

• • • 
Dün akıama kadar aandığa 

atılan reylerin yekunu Ankara'
da 45.179 u bulmuıtur. Bu nis
pete, bugüne kadar hiç bir aeçim 
devresinde eritilememiıti. Bu 
bakımdan, vatandatlarm bu ae
ne göatermit olduklan alaka, 
medeni bir hak ve vazife olan 
rey verme hususunda milletimi. 
zin vasıl olduğu içtimai rüıt hak
kında mükemmel bir fikir ver
mektedir. 

ufak macar bayrakları sallıyan halkın Almanya'nın Slovakya üzerinde 1 
alkışları arasında Polonya bölüğünün tatbik edeceği himaye idaresinin şek -
önünden geçmiştir. li hakkında henüz hiç bir karar alın -

İki askeri şef, nutuklar teati etmiş- mış değildir. Sanıldığına göre, bu ba· 
tir, iki memleketin asırlardanberi eme- his etrafında Hitler ile isso araı;ında 

Ankara Palastaki 
akşam ziyafetinde 

yeti mukaddes bir emanet olarak Bohemya'nm en ziyade okunan ga
kıskanç bir heyecanla ta§ntU§ ve her zetelerinden birisi olan "A. Z.", ikinci 
ifte muvaffak olmuıtur. Dünyada jbir emre kadar kapatılmıştır. 
gelip geçen bu nevi teşekküllerin i- 11·ı•- l' 'la ld 

• .1 C" h • t H lk p t• · k ı rer rcıg c n ayrı ı 
çım:ıe um urıye a ar ısı a· B 1. 17 H" 1 d" ·· ·1 
d ff k l kk··ı .d er ın, a.a. - -ıt er, un og e-

li olan müşterek hududun vücuda ge • yeni bir görüşme yapılacaktır. 1 (Başı 8. inci sayfada) 
tirilmiş olmasından mütevellid mem - d k~i~~si ma~dfiller~ ~lovakya üzerin - Bulgari~tun'm 1'iirkiye'ye 
nuniyetlerini beyan eylemişlerdir. e 1 ımaye 1 aresının, liek ve Mo - I l v 

· ravya idaresine göre mühim deg-iıı.ik-ı . w~·ra.n. ı _gı .. . Macar müfrezesine gazetecılerden r B 1 ıı t T k mh 
tikler göstereceğini, Slovak devletinin . . u &:~r -~ı e 1

• •• u~. ıye cu ~rıye· 
mürekkep bir grup refakat etmekte daha genişçe salahiyetleri olacağını tının huyu~ Ata~urk_u~ ba kanlıgr za-
idi. Merasim, Polonya ve macar rad • ve Almanya ile federal bağları buluna manında, turk mılletının kahramanlık, 
yolariyle neşredilmiştir. cağr:ıı söylemektedir. mukavemet ve vatanperverliğinin yar-

.Macar kııaları Üerlerken... İki memleket arasında gümriik ve d~~i:?'le kaydett~ği siyasi, iktisadi ve 
Budapeşte, 17 a.a. - Havas ajansın para birliği olacak, fakat Slovakya, kulturel hamleyı tamamen dostane bir 

ar muva a o muş teşe u a ela d p k 1 · · 
1 

d 
k 'b"d. E 1 · · d b en sonra rag a esının av usun a yo gı ı ır. n zor ıart ar açın e aş. t 1 1 1 be · · f · .,_ 

1 1 f 1 . d op anan a man ta e sını te tış ettı-
ryarak şan ı za er er ternın e en d p 'da h k · · 

· k ı· 1 T"' k" , . · en sonra rag n are et etmıştır. 
ın ı apar yapan ve ur ıye nın ıç o- "ld· -· .. H' 1 M 1 d · t" · t "ht · ı· grcnı ıgıne gore ıt er, orav ve rş emnıye ını arı e mı& ı geç - • l 

· d d k ·ıı· yanın alman mmta.kaaı olan glau'da 
memış erece e uran ve mı ı §e - . . . 

f h · t" h d d h geceyı gecırecektır. Mumaileyh bun -re ve ayıuye ı er zaman an a a ~ . . 
· d k ff k 1 dan sonra hır alman şehrı addedilen 
zıya e orumıya muva a o an .. . . . . . .. 
C .. h · t H lk p t" "d" H-han Brunn e gıdccektır. Hıtler, hır muddet um urıye a ar ısı ır. ~· • . . 

· b" · • · b" ·· · - h t sonra Bratıslava'yı zıyaret ederek 
gı ır sıyası partı utun aıyaaı aya ı Sl k . b"lf'"l Al • h. 

Yurdun muhtelif yerlerinden 
gelen haberler, seçim faaliyeti
nin hararetle ve büyük bir alaka 
ile devanı etmekte olduğunu 
göstermektedir. 

dan: kendi ordusunu ve harici temsil kad- hayranlrkla takip etmiştir. Keza, Bul -
Karpatlaraltı Ukranyasında hare· rosunu muhafaza eyliyecektir. Fakat garistan ~ür.kiye'nin ölen başka:un en 

kat icra eden macar kıtaları dün aaat bittabi bütün bu servisler Almanya· yakın ve en samimi mesai arkadaşla -
19 da Chust'u işgal etmek suretiyle nın kontrolu altında işliyecektir. Sa - rından bulunan ve onu istihUifa itti • 
Tisza nehri vadisine varmışlardır. Bu nıldtğma göre, Berlin, alman ha~t falda davet edilmiş olan ve misline na 
sırada istikşaf miıfrezeleri de ayni va mrntakası etrafında yaşıyan muhtelif dir tesadüf edilir meziyetlerini tecrü
dide ilerlemi terdir. milliyetleri korkutmak istememekte be ve !nyasetni memleketinin h izmeti 

"dd t" t" · · ff ki ova ya yr ı ıı manya nın ıma-
mu ~ ınce !'~r . ımrzın muva a • es'i al tına alacaktır. 
yetlermden hırını kazanmıt olsalar- Y • . • • • 
d il 'kt~ _ _.__ k .. · ld t Hıtler ,nihayet Vıyana ya gıderek 

ı yı arca ı ~ mev 11111 e e u- • 
tabilirlerdi. Sivas kongreainden iti- bu şehırde yapılması. evelce kararla§. 
baren bugüne kadar yirmi aenelik tırı!an f~~ son h~ıseler dolayısiyle 
aiyaai hı: yatı bqtan bata muvaffaki. tehır edılmış olan geçit resminde ha· 
yetle dolu olan bir parti b ün dahi zır bulunacaktır. llalke.ııimi:in mhvclcrde ve 

lKılonlarda seçim propagandan 
Ankara halkevi kahvelerde, intihap 

dolayısiyle halkımızı inkılap ve milli 
hakimiyet mefhumları üzerinde tenvir 
ederek Milli Şefin etrafında bir kütle 
halinde toplanmıya ve reylerimizi 
kullanmıya teşvik etmekte ve konfe
ranslar halkımız tarafından büyük bir 
sempati ile karşılanmaktadır. 

Gene üç gündenberi olduğu gibi 
dün gece de halkevi salonlarında te
zahür devam etmiş, nutuklar söylen
miş, şiirler okunmuş ve halka temsil 
ve sinema seyrettirilmiş, bilhassa Milli 
Şef ismet İnönU'nün son nutukların
dan alınmış vecizeler gösterilmiştir. 

Sinop' ta: 
Sinop, 17 a.a. - Sinop vila· 

yeti, intihabım bugün öğ-

leyin tamamlamıştır. Mevsimin yağ
murlu ve fırtınalı olmaaına rağmen 

bu vilayetin 108659 birinci müntehi
binden 103164 ü iki buçuk günde rey
lerini kullanmış, bu suretle yüzde 95 
iştirak nisbeti istihsal edilmiştir. Ge
ri kalanlar hastalık ve uzak seyrüse
fer hizmetlerinde bulunmak dolayı

siyle iştirak edemiyenlerdir. Vilayet· 
lerden gelen haberlerde halk kütleleri 
nin bayraklarla milli marşlar söyliye· 
rek intihap sandıkları başına koştuk
larını, köylülerin bir~ok mıntakalar
da havan•n muhalefetine rağmen da • 
vul ve zurnalarla kafileler halinde se
çim vazifesini ifa etmekte oldukları, 
işçilerin de mütekasif bulunduğu mm 
takalarda aynı heyecan ve hararetle 
bu milli vazifelerini eda etmekte ol· 
dukları anlaşılmıştır. 

Giimiiş<me'de: 

Bor .. va vi<I • e rnmcar Jntiil•n 'Ye yen o bu ederal eY et er eı.- • · y ·· uriy in 
Bilskadolha'ya doğru ilerlemektedir. temini bilahara genişletmeyi ve teş. mütezayit terakkisini temin edecek o. 

vatan rınclan kendisine itimat Brrw' da 

Munkacs grupunun bir kolu, Vo. mil eylemeyi ümit etmektedir. lan yeni Milli Şefini de samimi bir 

lotcbe'nin şimaline vasıl olmuş, diğer Alman kıtalan Brat~kıvaya sevbrle karşılamıştır. 

İ•tiyor. Brno, l 7 a.a. - Havas ajansmdan: 
Vatandaı, partinin bu hitabeai B. Hitler, Olmutz'a uğradıktan son 

bir kol da dün saat 14.50 de Polonya • • 1.a ;> Bir pal-;tla teçhiz edilen 
hududunda kain Vereczke'ye varmış- mı gırıyor r · ebedi dostluk 
tır. 

Ungar grupu, muharebe etmek sure 
tiyle, Perecseny'ye kadar ilerlemiştir. 

... Çek kıwları da mııkaı:emet 
ediyorlar 

Varşova, 17 a.a. - Havas ajansın
dan: 

Prag, 7 a.a. - Havas: Alman kıta-
ları Slovak hududu boyunca yerleiji • Bay Başkan, 
mişlerdir. Alınan kıtalarının Bratisla· İki komşu milletin biroirleri hakkın 
vaya girmelerine her an intizar e- da her zaman, gösterdikleri karşrlııklı 
dilmektedir. Almanlar daha şimdiden hürmet ve riayet, aralarındaki halisa. 
Presov'u işgal etmişlerdir. ne ve sadikane dostluk münasebetle • 

Slovakyada asayiş hizmeti halen rinin inkişafını kolaylaştırmış ve bu 
Hlinka muhafızlariyle Slovak polisi dostluk on beş yıl evel ebedi dostluk 
tarafından temin edilmektedir. paktının imzasiyle temhir edilmiştir. 

lc:arııamda timdiye kadar olduğu gİ· ra saat 11,10 da buraya gelmiştir. 
bi yeni seçimde de bu itimadı göate- Bir alman kaynağından bildirildiği 
recektir. Bu satırlar e.ncak Türkiye ne göre alınanlar, Brno'da B. Hitler'i 
balkmın reylerini partilerinin nam· alkışlamışlardır. Führer, orada B. 
zetlerine verirken, yaptıkları hare. Bürckel ve B. Syss _ lngva.rt t.arafın
ketin iaa.betine itimatlarmı ve mem. dan istikbal edilmiştir. 
leket borcunu ne kadar büyük bir Hitler~in bu akşam Viyana'ya gide • 
olgunlukla ifa ettiklerini bir daha ceği zannolunmaktadır. Kendisbin 
tespit ebnit olacaktır. Bratislava'ya gidip gitmiye<:eği ma-

N. A. KOÇOKA ıctm değildir. 
J'iycına'da Kurjer Varsavski gazetesine naza. 

ran çek kıtaatı, Triydek mıntakasında 
alman kıtaatına kar§ı tiddetli bir mu. 
kavemet göstennektedirler. Bir çek 
zabiti ile altı liek neferi telef olmuş· 

Slovak hükümeti, yahudi ev ve ma Bu paktın ruhuna sadık bulunan 
ğazalarıınrn slovak bayrağı çekemiye- Türkiye, Balkan milletlerinin Nöyi 
ceklerine ve slovak bayrağınrn renk· muahedesinin askeri tahdidatından 
!erine boyanamıyacaklarma dair bir vaz geçmek suretiyle B.ulgarlstana 

Bir Fransız gazetesinin 

yazdıklanna bakıhrsa 

Viyana, 17 a.a. - B. Hitler saat 17 
de Brun'dan buraya gelmiştir. 

tur. 
Çekler, Mistek'te de mukavemet 

göstermişlerdir. Bir çek zabiti ile iki 
çek ve llalman askeri telef olmuştur. 

Çarpı~malar 
Macar kıtaatı, gece Teceu ,ehrini 

işgal etmişlerdir. 
Statina'da şiddetli bir muharebe 

cereyan etmektedir. 
Macarlarla Ukranyalılar arasında 

bilhassa İrsava mıntakaı;ında mücadele 
devam etmektedir. 

Ukranyalı general Prşala, umumi 
seferberlik ilan etmiştir. 

Bu sabah cereyan eden bit" muhare
bede 60 ukranvalı ölmüştür. 

Chust ile Bratislava arasında mu -
vasata kesilmiştir. 

U kranya hariciye nazırı yaban
cı devletlerin miid"lıalesini 

kararname neşretmiştir. teslihat sahasında müsavat hakkım 
Polonva Slovak istiklalini tanıdrkları son Setanik anla~ının 

.r akdine pek ehemiyetli liir surette ha.-
tanıdı dim olmu~tur. 

Bratislava, 17 a.a. - Polonyanın Bulgarist<ın'ın sulhçu 
slovak hüküıneti nezdindeki ilk mü -

·ı· /l<l)'reıleri messı ı Şalupzinski dün buraya gel - · 
miştir. Mumaileyh derhal hariciye na. Çetın imtihanlar geçiren bulgar 

milleti barışın nimetlerini takdir et. 
zırı Durzanski'yi ziyaret ederek Po -

k mektedh ve gayretlerini, bilhassa, ek lonya hü ümetinin Slovakya'mn istik 
selanslarının da tebarüz buyurdukları 

lalini memnuniyetle tanıdığını ve bu gibi, bütün Balkan milletleri arasında 
memleketin hudutlarına r.iayet etmeği 
teahhüt ettiğini bildirmistir. mümkün olduğu kadar tam bir sami-

Bilhassa Malacky'de. ufak tefek miliğin ve itimadın teessüsünü istil
zam eden bu beynelmilel gerginlik za. 

bazı hadiseler cereyan etmiştir. Bu 
manında barışın muhafaza ve tarsinine 

şehirde .slovak makamlariyle alman sadedecektir. 
askeri efleri arasrnda bir ihtilaf çık • Zevcemin ve bana refakat edenle • 
mış ise de bu hadise, süratle halle • rin de i tirak ettikleri minnettarlığı -
dilmiştir. mı bir kere daha arz derken, kadehimi 

kında bir gfuıa hayale kapılmamakta • 
i 3 ı i V o r dır. 

Prag, 17 a.a. - Havas Karpatlaraltı Bu mahfiller, Almnayanın kendi hi· 

Türkiye Cümhuriyetinin yüksek baş • 
kanı Ekselans İsmet lnönü'nün sıhat 
ve saadetine, asil türk milletinin re -
fah ve itilasına ve sıhatinizle saade -
tinize içiyorum." Ukranyasının hariciye nazırı Revay, maycai altında olan Slovakyayı biı 

Berlindeki bütün ecnebi sefirlerine "hudut garnizO':ıu,, muhafazası için 
birer tel•graf !jjekerek bunlardan, Kar· kullanmak tasavvurunda olmasından 
patlaraltı Ukranyası meı;elesini:l sulh ve bu garnizonun almanlann arzusuna 
çu bir şekilde halli için macar bükü - göre intihap edilen cr.ıda bir tazyik ic. 
meti nezdinde teşebbüsatta bulunma - ra etmesinden korkmaktadırlar. Al • 
tarını mensup oldukları hükümetler • mantarla teşriki mesai lehinde sarfı 
den talep etmelerini rica etmiştir. mesai etmiş olan macarlar bile ~imdi 

Budapeşt.e'de endi*e var Macaristan'ın maruz bulunduğu tehdi-

Ziyafeti parlak bir suvare takip et 
miş ve suvare gece geç vakte kadar 
samimi ve neşeli bir hava içinde de -
vam eylemiştir. 

içtinap etmekte olduğunu söylemiştir. 

Riitenyo'y<ı mulıwriyet mi 
verilecek? 

ltalya'nın 
bu sefer de 

haberi yoktu 
Paris, 17 a.a. - Jurnal diyor ki: 
"Şurasını tebarüz ettirmek fayda

dan hali değildir ki Avusturya'nın il
hakında oldugu gibi, İtalyanlar hadi· 
seden haberdar edilmiş degildir. Yal. 
nız \arşamba akşamı, bir Savoia pren
sesi ıle evli bulunan prens Yon Hes, 
Fıihrerin Duçeye bir mektubunu ha
milen Roma'ya gönderilmişt'ir. İşte o 
kadar.,, 

Pöti Jurnal diyor ki: 
"Bu olup bitenler hakkında acaba 

mihverin öbür ucunda Musolini ne di~ 
yor? O Musolini ki 1938 eylülünde 

Lort Runciman'a şunları yazmıştı: 
"Eger llitler, üç bu!jjuk mil,YQn südet 
almanı yerine üç buçuk milyon çek il. 
hak etmiye kalkmış olsaydı, Avrupa'
nrn heyecana düşmiye ve harekete ge~ 
miye hakkı bulunurdu.,, 

l'aris sefiri elçiliği ıeılim 
etmiyor 

Paris, 17 a.a. - Çek sifiri Ste.fan 
Osuski, sefaret binasını Almanya se
faretinin memurlarına teslim etmek 
istememiştir. Mumaileyh cereyan e • 
den hadiseleri gazetelerden ğrndiği
ni ve hükümetinden bu bapta hiç bir 
emir almadıgını beyan etmiştir, 

lwlya emrivakii kalJUl etli 
Faris, 17 a.a. - Roma'da bir alman 

menbaından bildirildiğine göre alman 
sefiri B. fon Mackensen, dün eski çek 
sefarethanesine vazr'yed etmiştir. 
Şu halde İtalya, kekoslovakya emri

vakiini ilk olarak kabul ede-n devlet • 
tir. 

Prag. 17 a.a. - Prag'daki italyan 
elçiliğin in lağvedildiğini resmen bil -
dirilmektedir. 

Souyetler Birliğinin vaziyeti 
Moskova, 17 a.a. - Havaa ajanam· 

dan: 
iyi malmat almakta olan mahafil, 

Çekoslovakyanın Almanya tarafından 
tamamiyle mahvedilmesinin Sovyet 
hükümetinin her.hangi bir harekette 
veya beyanatta bulunmasına sebebi • 
yet vermemesi muhteınel olduğunu 

beyan etmektedir. 

Gümüşane, 17 a.a. - Müntehibisani 
intihabı şehrimizin her tarafında ay
nı saatte ve parlak tezahüratla başla
dı. Şehir ve bütün müessesat bayrak· 
larla tezyin edilmiş, belediye bahçe
sinde milli çalgılar çalınmıştır. Kadın 
\'e erkek halk her gün belediyeye ge
lerek reylerini müttefikan Parti nam 
.ıetlerine vermektedirler. intihap es. 
na ında Halk Partisi hatipleri inti
hap ve milli hakimiyet mefhumları, 
cümhuriyetin başarıları mevzuları ü
zerine belediye önünde toplanan lCala 
balık halk kütleleri huzurunda konfe· 
ranslar vermektedirler. 

lzmir'dc: 
İzmir, 17 a.a. - Müntehibisani se

çimi kazalarda nihayet bulmuş ve rey 
ler ittifakla C.H.P. namzetlerine ve
rilmiştir. Umumiyetle reye iştirak 
ni beta yiızde seksen yedidir. Bu nis
bet bazı kazalarda yüzde doksan ye· 
di i bulmu tur. 

Budapeşte, 17 a.a. - Havas ajan • di hissetmektedirler . 
sında:ı: Macarların dilekleri veç.hile • 
macar ve polonyah krtaatın iltisakı 
temin edilmiş olmasına rağmen Buda. 
pe~tenin siyasi mahfilleri endişe için
dedir. Bu mahfiller, Almanya tarafın. 
da':"l yeniden yapılan ilhakın bir çok 
mahfillerde tcvlid etmiş olduğu hay • 
reti gizlememekte ve macarların mu • 
vaffakiyetlerini Almanyamn müsama
hakar davranmasına medyun oldukla

Afocari.~tan ve Riitenya 
Budapeşte, 17 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Ayan meclisinin bugünkü içtima

ında başvekil Teleki, macar hükümeti· 
nin Rütenya hakkındaki karar ve ic
raatının Almanya'nın seri kararı, Al
manya ile ltalya'nın sıkı dostluğu ve 
Macaristan'ın bu iki memlekete daya
narak takip ettiği, politika sayesinde 
mümkün olduğunu kaydettikten son -
ra, Macaristan'ın eski Rütenya'ya 
komşu olan devletlerin menfaatlerine 
hiç bir suretle zarar vermiyeceğini ve 
böyle bir hareketten .zahiri dahi olsa 

Varşova, 17 a.a. - Krakuvi Korpi -
yesi macar başvekili B. Telekli'nin 
Karpat Ukranyasının istikbali hakkın
daki beyanatına büyük bir ehemiyet 
atfetmektedir. Bu gazeteye gö~. B. 
Teleki'nin beyanatından macar hükü
metinin Karpat Ukranyasına geniş bir 
otonomi vereceği anlaşılmaktadır. Bu 
muhtariyetin yalnız hariciye, maliye 
ve milli müdafaa işleri hariç ıkalacak
tır. Maliye ve milli müdafaa işleri müş 
terek bir idare altına konacaktır. Di
ğer bütlin sahalarda Karpat Ukranyası 
vilayetlerinin ahalisi tamamen muhtar 
bir tarzda kendilerini idare edecekleı 
dir. 

Roma, 17 a.a. - D. N. B. - Gaze
teler son hadiseleri mihevrin yeni bir 
Avrupa teşkil etmekte ve asırlık tari
he avdet edilmekte olduğuna ipret e. 
den büyük başlıklar altında neşret
mektedirler. 

Popolodi Roma gazetesi, Bismar
k'ın şu sözlerini hatırlatıyor: "Bo
hemya'ya hakim olan, Avrupa'ya ha· 
kimdir.,, gazete ilave ediyor : 

Dört senedenberi, mihver devletle
ri askeri diplomatik sahalarda dikkate 
değer zaferler kaydetmişlerdir: Ha· 
beşistan, Ren, Avusturya, Südetler, 
İspanya ve Çek - Slovakya. Bu devlet. 
ler bu suretle Avnıpa'nın ana mihver
lerini ele geçirerek kuvetlerin tevez. 
züü tarzını ba§tan aşağı değiıtirmiş. 
tir. 

Siyasi sovyet mahfilleri, Çekoslo
vakya'yı meydana getirmi' olan Fran· 
sa ile lngilterenin harekete geçmiye 
IUzum görmemi olmalarına binae:ı 

Sovyet Rusya'nın müdahalesi için hiç 
bir sebep mevcut olmadığını beyan et 
mektedirler. 

Jlitler Amiral Horti'yi 
l'rag'" mı <;ağırdı?. 

Londra, 17 a.a. - İyi menbalardan 
öğrenildiğine göre, B. Hitler, Maca. 
ristan kıra! naibi Amiral Horti'yi 
Prag'da ke-:ılisi ile görüşmek üzere da 
vet etmiştir. 

rını söylemektedirler. 

Hu'dut gar11izonu 
iyi malfımat almakta olan mahfil -

!er, B. Hitlerin Macaristan hakkrnda. 
ki uzak veya yakın tasavvurları hak -

Haber tekzip ol-rınuyor 
Bu?apeşte, ı 7 a.a. - Salahiyettar 

mahfıller, B. 'Hitler'in naibi hı.ikümct 
A~iral Horti'yi davet etmiş olduğuna 
daır olan haberi tekzip etmektedir. 
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Sıhat BakanhQı 

111 kalem Lôboratuvar 

malzemesi alınacak 
Ankara Hıfzıuıhha Mektebi Mü 

dürlüğünden : : 

1 

Keşif bedeli: 7742 lira 3 kuruştur.1 
.. 2 - Eksiltme 31. 3. 939 cuma gü

nu. saat .ıs de nafıa vekaleti yapı iş. 
len eksıltme komisyonu odasında a-
çık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müt_e~erri evrak 39 kuruş bedel mu. 
kabılınde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 580 lira 6S kuruşluk muvak 
kat teminat vermeleri lazımdır. 

(940) 10937 

1 - Hıfzıssıhha mektebine satın a -
lınacak (111) kalem laboratuvar mal
zemesi muhammen bedeli (3466) lira 
(20) kuruştur. 31. Ill. 1939 cuma gü. 
nü ııaat 11 de açık eksiltmesi mektep- ı · ı 
~~1:~~~;~a komisyo:ıu tarafından ya. ! __ A_n_k_a_ra_L_e_v_a_zı_m_A_~-.. -~~-·~-~~-·~·-·· 

2 - Muvakkat teminat (259) lira 
(97) kuruştur. Bir yüksek mimar 

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

Boyındırhk Bokanhğı 

Köprü ve saire yaplınlacak 
Nafu Vekaletınden : 

Eksıltmeye konulan iş: 
ı - Küçük Menderes islah sahasın

da yapılacak Fetrek şiltleri ile Beş kü
ç.ük köprü inşaatı, keşif bedeli "79020,, 
lıra "90" kuruştur. 

2 - Eksiltme 28.3.1939 tarihine rast
Iıyan salı günü saat (15) de nafıa ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek -
siltme komisyonu odasında kapalı 

urf usuliyle yapılacaktır. 

aranıyor 

ı - Konya kolordu inpat şubesin. 
de bir yüksek mimar çalıştırılacaktır. 
Aylık ücreti 250 liradır. Mimar vazi
fe için Konya'dan başka garnizonlara 
&önderilinıc kendisine kanuna uygun 
olarak harcırah verilir. 

2 - Bu vazifeye istekli olanların 
yol masrafları kendileri tarafından ve
rilmek şartiyle ya bizzat ve yahut is. 
t~nil~n vesi.kalarla birlikte fotografh 
bır dılekçe ıle kolordu komutanlığı:ıa 
müracaatları ilan olunur. (97 5) 

Şartlar: 
1 - Diplomalı yüksek mimar ol

mak • inşaat işlerinden hakkiyle anlar 
yüksek mühendis de kpbul edilebilir .• 

2 - Askerliğini yapmış olmak. 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 
4 - Sıhatli olduğuna dair rapor ge-

tirmek. 
S - Polisten musaddak vesika hüs

nühal sahibi olduğuna dair almak 

Gümrük ve in. e. 
Paratoner tesisah yaphnlacak 

Ankara lnhi&arlar Bat Müdürlü 
ğünden : 

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

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

3 - Açık eksiltme ve ihalesi 28.3.939 
ta~ihi~de saat 16 da baş müdürlüğü -
muz bınasında toplanacak komisyonda 
icra edilecektir. 

4 - Açık eksiltmeye iştirak edecek 
taliplerin. nafıa vekaletince tanınmış 
ve elektrık enstelatör ehliyetini haiz 
olması lazımdır. 

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

(804) 10818 

Tashih ilônı 
İnhisarlar Umum Mü-dürlüğün -

den : 

Gazetemizin 9 .ı3 mart 1939 tarih· 
li nüshalarında İnhisarlar idaresinin 
Malatya tütün fabrikasında yaptıra
cağı Trottuvar asansör tesisatı, bahçe 
toprak tesviyesi, Drenaj bahçe dahi
li yolları ve ihata dıvarları işlerinin 

ihalesi sehven 23 mart 1939 olarak 
gösterilmişti. lhalepin 27 mart ı939 
pazartesi günü olacağı tavzihen ilan 
olunur. (972) 10970 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (3) lira (95) kuruş mukabi • 
linde sular umum müdürlüğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (5201) lira (05) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile nafıa vekale
tine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri ,arttır. 

6 - Diploma aureti, bonservislerini 
getirmek, 

Milli Müdafaa Bakanhğı 
7 - Nüfus kağıdı veya musaddak 1 

suretini getirmek. 
8 - İki sene hizmet edeceğine dair 

teahhüt aenedi vermek, .,,._. ......... _.._ ....... _ _,....,...,,__.. ......... .._......,-i~ 
10972 

Elektrik mütehassısı al1nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Bu müddet i~inde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

1 - Cebeci Askeri haatanesine 12S 
lira mUflı bir elektrik mütehaaaıaı a. 
lınacaktır. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
zımdır. 

2 - Taliplerin kaydı kabul şeraiti -
ni görmek üzere hastane bClf tabipli-

Postada olan gecikmeler llabul e-
dilmez. (681) ıo711 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Nafia Vekaleti Samsun Su lılwi 

Sekizinci Şube Mühendisliğinden : 
E~iltmeye konulan iş : 
1 - Hamzalı bataklıkları ıslahı ka. 

nalları ile Aptal ırmağı ıslahı kanalı ü 
zerine yaptırılacak altı adet betonar. 
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 
Ketif bedeli 35544 lira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiyat üzerin
den ve kapalı zarf usuliyle yapılacak. 
tır. 

3 - Eksiltme 3 nisan 939 tarihi:ıe 
rastlıyan pazartesi günü saat ıs de 
~~sun'.da. s~ işleri sekizinci şube 
muhendıslığı binasında eksiltme ko
misyonu odasında icra edilecektir. 

• 4 - İstekliler: e.ksiltme şartname. 
sı, mukavele proJesı, bayındırlık işle
ri g::ıel şartn~esi, umum su işleri 
fennı şartnamesı, hususi fenni şartna. 
me, ve projeleri 180 kuruş mukabilin
de Samsun'da su işleri sekizinci şub~ 
mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklileri':'\ 266S lira 86 kurutluk mu
vakkat teminat vermesi ve mümasil iş 
leri yaptığım gösterir vesika ibraz 
etmesi ve eksiltmenin yapılacağı gün. 
den en az sekiz gün evet ellerinde bu· 
lunan bütün vesikl!larla birlikte bir 
istida ile idareye müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika almala. 
rı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart
tır. Bu müddet içinde vesika talebb. 
de bulunmıyonlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları-
nı üçUncü maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Samsun'da su işle. 
ri sekizinci şube mühendisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lalımdır. 

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

Yapı iıleri ilam 
Nafia Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Anka· 

ra Akkyprü ile Orman çiftliği yolu 
üzerinde ve orman çiftliği arazisi da. 
hilinde yaptlmakta olan tohum ıslah 
istasyonu müştemilatının makine han
garı ve tamirhane binasr:un inşaatı-

dır. 

ğine müracaatlar. (958) 10964 

442.700 kilo un 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
ı - Manisa ihtiyacı 442.700 kilo un 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 48697 lira olup 

muvakkat teminatı 3653 liradır. 
3 - Eksiltmesi 714/939 cuma günü 

saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunwı 2, 3, ün
e? ~d~elerinde istenilen belgelerile 
b~rlıkte iha~e gün ve saatinden en geç 
hır saat vclıne kadar teminat ve teklif 
mektuplarını Maniaa tüın satın alma 
komisyonuna vermeleri. (960) 10966 

Nakliyat yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara toprak ofisinden alına. 

cak 1000 ton buğdayın değirmencilik 
limited şirketinin değirmenine nakli
yesi pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Taliplerin pey akçeleriyle bir -
likte 24. 3. 939 cuma günü saat 11 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma llomis. 
yonuna gelmeleri. (959) 10965 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon, bir tavla 

ve bir çatı altında da mutbak hamam, 
çama1ırhane yaptırılacaktır. 

.. 2 - Bu in,aat 18 mart 939 tarihinden 
ıtibaren 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

3 - İhalesi 4 nisan 939 tarihine ras
layan sah günü saat 15 de Muğla'da 
fağ tuğayı. karargahında yapılacaktır. 

4 - Ke,ıf bedeli: 100075 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı. 7506 l' 

dır. · ıra· 
6 - İstekliler bu işe ait k~if plan

larını ve ,artnameaini tuğay satın al
ı k :misyonundan 3 lira bedel muka

bilinde aldıra'... ; ı : rıer. İsti yenlere gön-

derilir. 
7 - Teklif mektupları ihale saatın-

dan bir saat evel komisyona vermeli. 

Jirler. 
8 - İsteklfürin bu işi yapabilecek-

lerine dair kanuni :saiki h amil olma-
1 rı ve hu vesikaların ihaleden üç gün 
:.,,..- ~.'! •. ~~"komutanlık satın alm" 
"<>m!."Y"l'luna göndermeleri 15 .. ,"'-l•r 

(934) 10959 

Sondaj balonu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın .Ahna Ko. 

misyonundan : 
1 - Hava birlikleri ~in 4.200 adet 

sondaj balonu alınacaktır. Muhammec 
bedeli 4.200 lira olup ilk teminat mik

tarı 31S liradır. 
2 - Açık eksiltmesi 20.4.1939 per

şembe günü saat 11 de vekalet aatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, ve 3 ün 
cü maddelerinde yazılı veaaikle birlik
te ilk teminat veya makbuzlariyle bel
li saatta komisyona gelmeleri. 

(732) 10741 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma. Ko

misyonundan : 

1 - 2.000 ton B ti.pi benzin alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli 520.000 lira 
olup ilk teminat miktarı 24.550 lira -
dır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi S.4.939 çar
şamba günü aaat 15 te vekalet satın al
ına komisyonunda yapılaGaktır. 

3 - Şartnamesi 26 lira mukabilinde 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ı ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaik ile bir -
likte ilk teminat ve teklif mektupları 
nı muayyen saattan bir saat evelinc 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(942) 10960 

Et makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Bir adet elektrikle işler et ma
kinesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 23.3.939 çarşamba gü
nü saat 14 de vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Kataloğu komisyonda görüle -

bilir. 
4 - İsteklilerin aynı gün ve saatte 

·----i~yona gelmeleri. (943) 10961 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 500 ton A tipi benzin alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli ı22.SOO lira 
olup ilk teminat miktarı 7 37 5 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.4.939 
çar'3Jllba günü saat ı6 da Vekalet sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 .-: Şartnamesi 6 lira ıs kuruş mu.. 
kabılınde komisyondan alınabilir. 
.. 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
e~ ~ddelerinde istc-nilen vesaikle bir
lıkte ılk teminat ve teklif mektupları -
nı muayyen saatteın bir saat eve 
line kadar komisyona vermeleri 13.zım: 
dır. (945) 10962 

Mahkemeler 
Ankara Üçüncü Sulh Hukuk H&. 

kimliğinden : 

Terekesinin tasfiyesine karar veril 
miş olan ölü Maraş Saylavı Mitıhat'ın 
gayri menkul terekesinden ı83 numa
ralı tapu senedine göre tapu fen he
yeti dosyasında bulunan 4. 12. 931 
tarihli tapu tahdit haritasına nazaran 
mesahası 22760 metre mura.:lıaı olup 
şarkan hazine evelce Sarıpapas şimdi 
Hüseyin garben Çankaya asfaltı şi

malen hazine ve evelce Azime şimdi 
Sarik ve Niyazi cenuben binbaşı Be
kir Demirci Benlioğlu Mehmet vere
s~siyle mahdut köşk, köşkün cephe
sı Çankaya caddesinde olup 119 tu
lünde taş dıvar ve üzeri demir par
maklı ve iki demi:: kapılı olup 7 ba
samak mermer merdivenle çıkıldıkta 
zemin kat mermer döşeli hır antre
den geçildikten sonra zeınini parke 
d?şe'1 d~:arları boyalı ve tavam alçı 
bır hol uzerinde 4 oda 1 hela ve al
tın~.a ga:aj üs~ü açık bir balkon olup 
holun nıhayetınde hem birinci kata 
ve he~ de bodruma gidilir ahşap bir 
merdıven birinci katta gene zemin 
kat gibi holün etrafında 4 oda ı hela 
ve gene bir od.a bodrum katta bir ça
maşırlı~ kalorıfer dairesi havagazı 
fırını bır mutbak bir oda bir hela bir 
duş yeri vardır. Binanın heyeti umu
miyesi kargirdir köşkte su elektrik 
havagazı kalorifer tesisatını havi o
lup heyeti umumiyesine ehli vukuf
ca tahmin edilen değeri 55.000 lira
dır. 

2 - Satış peşindir müzayedeye iş
tirak edeceklerin muhammen kıy
metin % 7 ,5 pey akçesi vermeleri la
zımdır. Rusumu dellaliye ve tapu har 
cı bedeli alıcıya vergi ve rusumu sai
re de mal sahiplltrine aittir. 

3 - Satış 25. 4. 939 salı günü saat 
onda Ankara 3 üncü sulh hukuk mah
kemesinde yapılacaktır ihale bedeli 
beş gün zarfında mahkeme veznesine 
yatırılmadığı takdirde bozularak bun 
dan hasıl olacak zarar ve ziyan ve 
fark ve faiz ondan tazmin ettirilecek
tir. 

4 - Gayri menkulü görmek istiyen 
ler mezkur köşke ve daha fazla malU
mat almak istiyenlerin mahkemenin 
936/49 numaralı tereke dosyasına mü
racaatları ve taliplerin aynı giin mah
kemede hazır bulunmaları lüzumu i-
lan olunur. 902 

Ankara Aaliye Birinci Hukuk 
Mabk:emesin en : 

Ankara'da Bedrettin Tun.çel tarafın. 
dan mahkemeye açılan ve evelce tescil 
edilmiş olan Tunçay aoyadınr:ı (Tun
çel) ile değiştirilmesine karar veril -
mesi hakkında olan davanın yapılan 
duruşnıasısonunda: 

Bedrettin Tunçay soyadr:un (Tun. 
çel) ile değiştirilmek suretiyle nüfu -
sa tesciline 26-12.938 tarihinde karar 
verilmiş olduğu ilan olunur. 905 

Esas 938/2S24 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemeainden : 

Ankara N ümune hastanesinde pan -
sumancı çankırılı Lütfullah oğlu Mua. 
tafa Tahtacı mahkememizin 939/774 
sayısrna geçirilen ve Tahtacı soyadı • 
nın (Yüksel) soyadı ile değiştirilme
sini istemekten ibaret olan davasının 

yapılan duruşması sonunda Tahtacı 
soyadının (Yüksel) soyadı ile değiş • 
tirilmesine ve olsurette tescili':ıe 

13-3-939 tarihinde karar verildiği ilan 
olunur. 904 

rası mucibince 11 mart 939 tarihindC11 
itibaren bir ay içinde pazarlık sureti _ 
le talibine ihale edileceği ve binanın 

muhammen bedeli l ı 989 lira 88 kurut 
ve muvakkat teminatmm 899 lira 24 
kuruştan ibaret olduğu ve bu hususta· 
ki evrakı görmek istiyC11lerin Ankara
da Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
b<lfkanlığına ve Boluda Hava Kurumu 
şubesine müracaatları ilan olunur. 911 

Finans Bakanlığı 

Tômirat ve sıva işleri 
Maliye Vekaletinden: 

1 - Pazarlığa konulan iş: Devlet 
Şurası ve İstatistik umum müdürlüğü 
binasının harici sıvalarmın tamiratı 

2 - Keşif bedeli 1055 liradır. 
3 - Talipler bu işe ait şartnameyi 

ve sair evrakı görmek ve izahat almalr 
için Maliye Vekaleti Milli Emlik mil· 
düdüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 5 nisan 939 pazartesi 
günü saat 16 da Maliye Vekaleti Milli 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Yatırılacak muvakkat teminat 
akçesi 79 lira 13 kuruştur. (950) 

10963 

Devlet şurası 

Münhal ikinci sınıf 

mülôzimlikler 
Devlet Şurası Reialiğinden 

ı - Devlet Şürasında münhal olan 
ikinci sınıf müıfızimlikler için 22 mart 
939 çarşamba günü saat 14 tc Ankara
da Devlet Şürası binasında müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için Hu _ 
kuk veya lktısat fakülteleri yahut Sı
yasal bilgiler okulu veya bunlara mua. 
dil olduğu Maarif Vekaletince tasdik 
edilmiş olan yabancı memleket fakülte 
veya yüksek mekteplerinden mzun ol
mak f<lrttır. 

3 - İmtihana gireceklerin yaJları 
otuzu geçmiş olmıyacaktır. 

4 - İmtihanda muvaffak olacaJda. 
rın memuriyete alınmaları memurin 
kanununun dördüncü maddesinde ya
zılı P-rt ve vasıfları haiz bulunmaları. 
na oag ı ır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlara 
30 lira asli maaş verilecektir. Garp li
sanlarından birini bildiği ayrıca yapı. 
lacak imtihanla sabit olanlara 3~ lira 
maaş verilir. 

6 - Müsabaka imtihanı aşağıda ya
zılı mevzulardan yapılacaktır. 

A - Esas teşkilat hukuku 
B - Umumi surette idare hukuku 

ve bilhassa af8.ğıdaki kanunlar. 3S46 
numaralı Devlet ŞQrası kanunu. 

İdari kaza nazariyatı 
Türkiye Cümhuriyeti teşkilatı 
Memurin kanunu. 
Memurin muhakemat kanunu ve bu 

işle alakalı diğer kanunlar. 
Vilayet idaresi ve idarei umumiye' 

vilayat kanunları. 
Belediye kanunu 
Madenler hakkında mevzuat 
C- Maliye 

Ankara Vo~ihgi 

. 
inşaat ilôvesi 

Ankara Valiliğinden : 
&deli keşfi (13342) lira (17) ku· 

ruştan ibaret bulunan ziraat enstitüle· 
ri inşaat ilave işi 20. 3. 939 pazartesı 
günü saat 15 te vilayet binasında nafıa 
komisyonunda ihale yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul· 
muştur. 

Muvakkat teminatı 1000 lira 66 ku· 
ruştur. İsteklilerin teklif mektupları, 
teminat mektubu veya makbuzu, tica· 
ret odası vesikası ve eksiltmenin yapı· 
lacağı günden en az 8 gün evci alacak· 
lan fenni ehliyet vesikalariylc birlik· 
te yukarıda sözü gecen günde saat 14 
e kadar eksiltme komisyonu reisliğine 
vermeleri. 

Buna ait şartname ve keşif evrakı 
her gün nafıa müdürlüğünde görülebi.-
lir. (777) 1()763 

Sıfat istasyon binası yaphnlacalc 
Ankara Vilayetinden: 
Haymanada yaptırılacak 2178 lira 

81 kuruş bedeli keşifli bir adet sıfat 
istasyonu binası 20-3-939 pazartesi 
günü.saat ı4 te vilayet daimi encüme
ninde açık eksiltme ile ihalesi yapı· 
lacağından isteklilerin şartname ve 
projeyi görmek üzere vilayet veteri
ner Direktörlüğüne baş vurmaları 
lan olunur. (698) 10723 

Memur alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Hususi idarede münhal bulunan 

40 lira maaşlı bir tahakkuk baş me
murluğu ile 35 ve 25 lira maaşlı 3 
bina arazi tahakkuk memurluğuna 

ihtisas ve matlup şeraiti haiz olan
lar tercihen tayin edilecektir. 

Taliplerin hal tercümesi suretleri 
evrakı müsbiteleri doğruluk kağıtla
rı ve sıhat raporlar ile birlikte husu· 
si muhasebe müdürlüğüne müraca-
atları itan olunur. (921) 10924 

[:::::::::::::~~-····················ı \.:.~~~.~~~ ............ .. 
T aşdelen suyu 

fiyatı 
Vakıflar 

l!Ml • 
Umum Müdürlüğün 

20. 3. 939 günfr:ıden itibaren idare· 
mize ait Taşdelen menba sularının safi 
30 litrelik damacalannın Ankara bayi
imiz, Yeni Halde 3 numarada Az.iz Te· 
zer (Telefon 1425) tarafından eski sa
tışlarından beşer kuruş tenziliyle ev
lere teslim (100) ve depoda teslim 
(95) kuruştan satılacaktır. 

Su işleri için vuku bulacak şikayet
lerin Vakıflar Umum Müdürlüğü Zi -
raat Fen işleri müdürlüğüne yapılması 
telefon (1S67) rica olunur. (970) 

10971 

Bankalar 
Donanma Cemiyeti 

ikramiyeli tahvilôta 
. 

pıyangosu 

Hava Kurumu 

7 - İmtihana girmek istiyenler nü 
fus hüviyet cüzdanları v etahsil vesi. 
kalan ve iki kıta vesika fotograflari
le birlikte arzuhalla 2ı mart 939 salı 
ak1amına kadar Devlet Şurası umumi 
katipliğine müracaat eylemelidirler. 

1 1071S 

Donanma Cemiyeti İkramiyeli talı • 
vilatı piyangosunun ıs mart 1939 gü
':1.Ü yapılan 69 uncu keşidesinde ikra -
miye ve amorti isabet eden tahvil nu -

Muhtelif ilôç ve 

sıhi malzeme alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün . 

den: 
Şartnamesi ve listesi mucibince muh 

telif ilciç ve sıhi malzeme mübayaası 

açık eksiltmiye konulmuştur. 
Eksiltme 24. 3. 1939 tarihine rastlı

yan cuma günü saat 15 te Türkkuşu 

levazım bürosunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli Türkkuşu depo

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

isteklilerin muayyen gün ve saat
te vesaik ve teminatlariyle birlikte ha. 
zır bulunmaları. 

821 

Bolu' da Hava Kurumu binası 
yaphrllacak 

Bolu Hava Kurumu Şubesinden: 
ıo mart 939 tarihi.ne rastlıyan cumtl 

günü saat 1 S de ihalesi yapılmak üze 
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kc. 
n~lan ve Cümhuriyet meydanında ye 
nıden yapılacak olan Türk Hava Ku • 
rumu binasma talip zuhur etmemiş 
olduğundan arttırma ve eksiltme ka • 
ou.ııunuo 40 inçı maddesinin son fı:.k -

A. O. F. M. 1 
maralarını gösterir cetveldir. 
Keşidede itfa olunan tertip numara

lan: 
ı-------------' 340 552 1273 3009 3718 4235 4549 

5000 -25000 Akasya, 
Dilbudak ve Kara ağ~ ahnacak 

Ankara Orman Fidanlığı Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - 5000 - 25000 akasya, dişbudak, 
karaağaç açık eksiltmeye konulmuş. 

tur. 
2 - Fidanların boyu iki buçuk met 

re gövdesinin kalıntılı ıo.1 2 santim o
lacaktır. 

3 - İhale tarihinden itibaren 6 gün 
zarfmda teslim edilecektir. 

4 - SOOO adedinin muhammen be. 
deli olan (lSOO) liranın % 7,S temi· 
nat akçesi veya banka mektubu verile. 
cektir. 

5 - İhale 24. 3. 939 cuma günü sa. 
at 15 de orman meıul muhasiplikte 
yapılacağından ,eraiti öğrenmek is
tiyen1erin mezkQr muhasipliğe müra 
el\~· l'tmeleri. (865) l085ıı; 

ZAYİ - Samsun 172 inci alaydan 
936 senesinde aldığım askerlikten ter 
his tezkeremi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı-
0ı il~ , ..ı: .. ,~u .. 

rloyabat kazası Eğlence köyün
den 326 doğumlu Ahmet oğlu 

Hasan Meıt.c 882 

6039 7443 9360 9605 
İkramiye isabet eden numaralar. 

İkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 
1000 5S2 52 
ı50 

100 
ıo 

10 
10 
10 
10 
s 
5 

7443 
4235 
340 

9360 
1273 

552 
423S 

340 
SS2 

12 
7 

68 
64 
77 
92 
ıs 

3 
64 

5 340 19 
s 3718 60 
s 9605 30 

Baladaki tertiplerin hizalarında gös 
terilen sıra numaralarında':l mütebaki 
aynı tertiplerin diğer sıra numaraları
na ve 3009, 4549, 6039 No. lu tertiple· 
re kamilcn amorti isabet etmiştir. 
İkramiye ve amorti bedelleri 22 

mart 1939 tarihinden itibaren tediye e
dilecektir. 

Amorti bedeli beher tahvil için bir 
'ürk lirası yirmi kuruştur. 912 

ZAYİ - Behisni rüştüyesinden al-
ığım şahadetname ile Gelenbevi sul

.anisinden aldığım tasdiknameyi zayi 
ettim Yenilerini alacağımdan hüküm 
lcri yoktur. 

Galip Yeğenoğlu 906 
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Demiryolları 

Baktr ve pirinç malzeme 

alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis. 

yonundan: 
3.3.1939 tarihinde yapılan ilk eksilt

mesi feshedilen ve muhammen bedeli 
335.000 lira olan yetmiş yedi kalem 
bakır ve pirinç malzeme 3.5.1939 çar
şamba günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17150 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa seznelerinde satılmakta -
dır. (874) 10957 

Askeri Fabrikalar 

Fiıek Fabrikasında mevcut 
36 metre yüksekliğinde 

saç bacanın sökülmesi 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğÜ Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Keşif bedeli (150) lira olan yukarı· 
d . yazılı iş Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü Merkez satın alma komis -
yonuncı 28.3.1939 salı günü saat 11 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her gün öğ
leden sonra ve pazarlığa iştirak için 
kati teminat olan {22) lira (50) kuruş· 
la mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (885) 10883 

İki kalem malzeme 

Ul'US 

80 ton kok kömürü 
alınacak 

Askeri Faıbrikaler Umum Mü 
dürlüğü Merkez Satm Alına Komi. 
yoaundan : 

Tahmin dilen bedeli (2000) lira olan 
80 ton kok kömürü Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satm alma 
komisyonunca 4 nisan 1939 aalı günil 
saat 15 te açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (150) lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa· 
ikle mezkur gün ve saatte Komisyona 
müracaatları. (964) 10968 

Devlet Hava Yolları 

Alil ve ec:zayi tıbbiye ahnacak 

r""" "' Vi' ia ;~ tı~·;"' '"" ""I 
............................................. ....... 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme i lônı 
Trabzon _ Iran Tranait Yolu Bi

rinci Mmtaka BaflDüdürlüğiinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tran

sit yolunun kilometre 1 +ooo • 63+300 
arasında parke kaldırım, ıose esaslı 

tamiratı ve dere tahkimatı. 
Bu işlerin keşif bedeli "233.068" li

ra 32 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

ıunlardır. 

A • Eksiltme şartnametıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D • Fenni ve hususi şartname 
E - Keşif, silsilei fiat ve metraj 

cetveli 
F - Proje 

SatıJık: 

Satılrk Spor Otomobil: - Oveland 
Marka Spor otomobil 350.- liraya 
Lastikler yeni Otomobilin her tarafı 
muntazamdır. Selinik cad. No. 21. 
Tel: 3854. 845 

Satılrk - Asri yeni mobilya misa
fir yemek ve yatak oda takımları her 
vakit müracaat. Havuzbaşı Ragıp sos-
yal Ap. kapı 1 daire ı. 864 

Ucuz satılık arsa - Aşağı Ayran
cı, yeni meclise çok yakın mesafede, 
1297 ada, 16 parsel, köte başı. D.D.Y. 
Malzeme Dairesinde Affana müraca-
at. 874 

Satılrk arsa - Yenişehir Selanik 
caddesi metrosu beş liradan ucuz a-
cele satılık. Telefon 1449 883 

-11-

Küçük llôn Şartlar. 
Dort satırlık küçlik ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuru:ı 
lki defa için SO Kuru:ı 
Oç defa içın 70 Kuru, 
Dort defa için 80 Kuru:; 

Devamlı küçiık ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. MesclS 10 
defa neşredılecek bir ilin için, 140 
kur :; alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uzere her satır, kelime arala • 
rındakı boşluklar müstesna, 30 harf 
ıtibar edilmiştir. Bir küçiık ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuru& alı
nır. 

Kiiçuk ilinlann 120 harfi geçme • 
mesi 15.zımdır. Bu miktarı geçen i • 
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

İstasyon binası 
yaptı rılacak 

alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü. 

dürlüğünden : 

1 - Muhammen beleli 1154 lira 95 
kuruş olan 71 kalem alatı tıbbiye ile 
56 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

İatiyenler bu evrakı Trabzon Nafıa 
müdürlüğünden ve Gümüşanede tran
sit yolu birinci mıntaka başmüdürlü
ğünden 12 lira bedel mukabilinde ala· 
bilirler. 

Sstrlrk e~ya - Selanik 
46-4 numaralı apartmanda 
muhtelif eşya telefon 3610 

kiralanacaktır. İçindekilere müracaat 
caddesi edilmesi rica olunur. 868 

D. D. Yollan Satın Alma Komia.. 
yonundan: 

Samsun istasyonunda yapılacak is-

Aakeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

tasyon binası inşaatı şartnamede la- 5 ton Ferro Molipten 

satılık 

896 

zım gelen değişiklik yapılmak sure- 6 ton Silico • Mangan alınacak 2 - Eksiltme 25. 3. 939 cumartesi 

3 - Eksiltme 3.4.939 pazartesi gü
nü saat 15 te Trabzonda transit yolu 
birinci mıntaka başmüdürlüğü bina
sında toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

Satılık apartmanlar - Yenişehir ve 
Ankara'nın tam irat getirir yer1erin
de azimet dolayısiyle acele Tel. 2406 
Bayram caddesi No. 1 915 

Devren kiralık - Her gün sıcak su 
kaloriferli daire ayrıca satılık Hava 
gazı fırını, beş odalık muşamba, Ye 
nişehir Emciler caddesi Ali Nazmi 
apartmanı. Kapıcıya müracaat. 87~ 

tiyle yeniden kapalı zarf usuliyle ek- Tahmin edilen bedeli (15000) lira günü saat 11 de devlet hava yolları u. 
siltmeye konmuştur. Bu işi için evelce olan yukarıda yazılı iki kalem malze - mum müdürlüğünün tayyare meyda
eksiltme evrakı almış olanlar bizzat me askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

Kiralık - Jandarma polis enstitü· 
sü yanındaki tepede vekaleti.ere 5 da1 
kika mesafede her tarafa nazır hava· 
dar yeni yapılmış çok ucuz Ap. dai· 

yol dairesine müracaat ederek veya merkez satın alma komisyonunca nındaki binasında yapılacaktır. 
posta ile şartnameleri göndererek tas· 5-5.1939 cuma günü saat 15 de kapa- 3 - Muvakkat teminat 86 lira 62 
hihat yaptırabilir. 1ı zarfla ihale edilecektir. Şartname kuruştur. Bu teminatı nakit olarak 

1 - Bu inşaatın muhammcın bedeli parasız olarak komisyondan verilir. vermek istiyenler idarenin ziraat ban-

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin "12.905" liralık muvakkat te
minat vermesi ve aşağıdaki vesikayı 
göstermesi lazımdır. 

Satılrk arsa - Yenişehir Dikmen 
asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manı yanında, çephesi iki daireye 
müsait, 656 metre murabbaında arsa. 
Tel. 3955 910 

releri. İçindekilere müracaat. 873 

85,000 liradır. Taliplerin muvakkat teminat olan kasındaki 3667 sayılı h~bı carisiıne 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve (1125) lirayı havi teklif mektupları _ yatırarak alacakları makbuzu komis. 

sair evrakı devlet demiryollarınm An- nı mezkur günde saat 14 de kadar ko. yona ibraz etmelidirler. 
kara ve Sirkeci veznelerinden 425 ku- misyona vermeleri ve kendilerinin de 4 - Talipler bu işe ait şartnameleri 
ruş mukabilinde alabilirler. 2490 numaralı kanunun 2. ev 3. mad - Ankarada umum müdürlükte 1stan 

3 - Eksiltme 29. 3. 939 çarşamba delcrindeki vesaikle mezkür gün ve bulda hava yolları acentasında görebi. 
günü saat 15 te Ankarada devlet de- saatte komisyona müracaatları. (963) j lirler. (811) 10810 
miryolları, yol dairesinde toplanacak 10967 . 
merkez birinci komisyonunca yapıla

caktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

tekJilerin teklif mektubu ile birlikte a. 
şağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliği· 
ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamıına uy
gun olarak 5500 liralık muvakkat te· 
minat. 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

C) Nafıa Vekaletinden musaddak 
ctn yet ....es -· ( ~ 
isteklilerin ihale gününden en az sekiz 

4 kalem elektrot ah nacak 
Askeri 

yonundan : 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Kom.is-

2500 Adet Elektrot 2 mm. " St. 42 A) 

5000 " ,,. 4 " ,. ,. 42 A) 
300 ., 2 ., ,. " 52 A) 
350 " 4 " •• •• 52 A) 

veya muadili 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira o lan yukarıda yazdı dört kalem elek-
trot Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonun

ca 5. 4. 1939 arşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olara layondan ver lir. Talfplerlii liat tfinf

nat olan (120) lira ve.2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve-
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (96S) 10969 

gün evel bir istida ile Nafıa Vekaleti
ne müracaat etmeleri lazımdır.) (892) ı 

10894 ı.... ---------------·-----------

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiatı 
D. D. Yolları Satın A lma Komisyonundan : 

Ameliyenin nev'i 

1 - Ambar dahilinde supalana hazır· 
lamak ve vapur dahilinde vinçle su -
palan yapmak bu ameliyede rıhtım 

veya silo iskelesine veya vapur gü
vertesine vermek ve bırakmakta da
hildir. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen de vagondan supalan 
ve idare vinci ile vagondan denize 
vermek veya mütekabilen denizden 
almak 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesine veya güverteden 
alarak vagona tahmil etmek veya mü
tekabilcn 

Maden kömil
rü krom ve 
emsali dökme 

cevher 
ton 

46407 

26189 

44593 

Beher 
tonu 
Ku. 

10 

4,5 

17 

Kok kömürü Beher 
Briket tonu 
ton Ku. 

23 

4992 9 

S526 22 

Muhtelif 
malzeme eşya 

ve emtia 
ton 

11776 

Beher 
tonu 
Ku. 

23 

9 

14 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen 12325 23 23 97S 18 

5 - Silo iskelesine yanatmıf va
pur güvertesinden veya silo iskele -
sinden nakil ve yerle§tirmek 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagon
dan tahliye ve açık araziye mağazala· 
ra nakil ve istif ve mütekabilen . 

7 - Vagondan idare vincile acık ara· 
ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kü· 
felerle veya aralık ile ve el ile çıka

rılarak vagona tahmil açık araziye 
rnagazalara nakil ve istif etmek ve 
mütekabil en. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle müteahhitten alınacak a
mele. 

25140 

269 

20411 

268 

5 

8 

7 

20 

5 

18 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 18 120 

9 16 

2103 24 8904 23 

5 475 14 

195 24 277 18 

7 9 

Derince limanının on bir ameliyeden ibaret olan ve 25595 lira 9 kuruı muhammen bedeli bulunan tahmil ve 
tahliye işi bir sene müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Her ameliyenin altmda gösterilen 
tonaJ talunini V'C takribidir. Aynı zamanda bu ameliyelerin beher tonu kaçar kuruşa yapılabileceği de hizala· 
rında gosterilmiştir. . 

Münakasa 20-3·939 tarihine müsadif pazartesi günü saat "11" de Haydarpaşa gar binası dahilinde Birinci lş
letme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin 1919 lira 63 kurut muvakkat teminat ile aynı gün saat 
"10" a ~adar komisyon kalcmiıırl~ teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler, l 14}'<1.iı paşa Liman Başmüfettişliginde "P.arasız" olarak verilmektedir. (1461/798) 
10799 

A - İsteklinin ihaleden 8 gün evci 
Trabzon vilayetine müracaatla komis 
yonu mahsus tarafından ehliyet vesi
kası alması şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad 
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar yukarda sözü geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupJarın nihayet saat 15 e kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1607 /895) 10910 

Su projesi yaptırılacak 
Kay.eri Vila yetinden : 
1 - Kayseri mcr.kez kazaaınm 

Muncusun nahiyesine bağlı Karahö. 
yük köyüne ait içme suyu fenni keşif 
proje ta;ızimi a~ğıdaki şerait altında 
oksiltmeyc lronulmuptur. 

2 - Bu İfC ait bedeli keşif 300 li
radrr, 

3 - Suyun mcnbaı tahminen b'eş 
kilometredir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edenler % 
7 ,S teminatı adiye verecekler ihaleden 
sonra % ıs 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 keşifname. 
':1in nafıa vekaletince tasdiki meşrut· 
tur. 

7 - İhale 24. 3. 939 cuma günü sa. 
at 14 de Kayseri vilayet merkezinde 
hususi muhasebe müdürlüğünde köy 
heyeti ihtiyariyesi tarafından icra e· 
dilecektir, 

8 - Fazla malumat almak istiyen
lerin Kayseri hususi muhasebe müdür 
lüğüne müracaatları ilin olunur. 

(1660-926) 10928 

ff ükOmet konağı yaphrdacak 
Mutki Malmüdürlüğünden : 

28. 2. 1939 tarihinde ihale olunmak 
üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulan hükümet konağı inpatrnm 
otuz beş bin üç yüz yirmi bir lira 
yirmi bir kuru,a tekabül eden aksamı. 
nın inşasına talip zuhur etmemiş ol -
duğundan 28. 3. 1939 salı günü ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmenin pazarlık. 
la icrası kararlqtırılmış olduğundan 
isteklilerin ve bu işe ait evrakı gör -
mek istiyenlerin mezkUr tarihe kadar 
Mutki malmüdürlüğüne müracaatla. 
rı ilan olunur. 10973 

Satılrk arsalar - Yenişehir'de is
met İnönü asfaltında 380 ve 388 met
re blokbaşı Tel. 2406 Bayram caddesi 
No. 1 913 

Satılık apartman/ar - Yenişehir'de 
ve Bulvar üzerinde kaloriferli ve ka
lörifersiz bedelinin yüzde kırkı borç 
Tel. 2406 Bayram caddesi No. 1 914 

Kiralık: 

Ucuz kiralık odalar - Havuzbatın -
da güneşli bahçeli güzel odalar. Çok 
ehven kiralıktır. Selanik cad. No : 16 

794 

Kira/rk - Alman sefareti kargısm. 
da 61 No. evin üst katı devren 3 oda 
hol mutfak banyo su ve elektriği var
dır. Ankara P. T. T. muhasebesinde 
Ahaıeot 819 

Kiralılc daireler - Bakanlıklar kar 
şısrnda Karanfil ve Bilge sokağı kö. 
şcsinde tam konforlu 4 ve 5 odalı dai
reler. İçinde 8 No. ya müracaat. 828 

Kiralık Apartman - Altı oda hol 
ve konfor. Demirtepe yaltnk caddesi 
asfalt köprünün başında görmek için 
içindekilere. Tel: 1616 848 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 
otobüs durak yerinde Ozgen apart· 
manında kalorifer ve parkeli 4 ve beş 
odalı iki daire. Kapıcıya müracaat. 

852 

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

Kiralrk oda - Aile yanında 1 veya 
2 bayana. 13, 17 lira. Y, tehir Atatürk 
alanı Arım Ap. No: 9 Ti: 3480-35 Ali 
Al tuğa. 856 

Kiralrk arazi - Oveç yatağında el· 
li dönüm arazi kiralıktır. Müteaddit 
suyu vardır. Her şeye elverişlidir. 

Ziraat Bankasında Ali Berkmana mü-
racaat. 863 

Kira/rk - Türe caddesi Ankara 
pasta salonu üzerinde Çulha zade Ap. 
2. ci kat 2 oda ayrı ayrı biri konfor-
lu diğeri konforsuz. 866 

Ucuz kiralrk apartman - Nakil do
layısiyle Demirtepe Fevzi Çakmak 
sokak Emek apartmanında 2 numara· 
lı daire (be! oda bir büyük hol sıcak 
ıu ve kaloriferli) ucuz fiatla devren 

Devren Kiralık - Yenişehir Ata, 
türk bulvarı 49/3 numaralı Güven 
partmanı üç oda kalorifer, sıcak s 
Kapıcıya müracaat. 875 

Kiralık - Uç oda banyo mutfak 
tam konforlu apartman devren uc 
fiatla kiralıktır. Denizciler caddcs 
38, Çakır Apt. Daire 2 886 

Kiralık kat - Yenişehir Gazi Bu 
varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiya 
la. TJ: 3989 890 

Kiralık Aramyor - Tercihan Bu 
varda yüksek bir memur yarım ve~ 
tam pansiyon arıyor. Tel: 1668 

891 

Devren kiralık daire - Azimet d 
layısiyle 6 odalı bir daire devren 
ralıktır telefon: 3510 Selanik cadd 
si 46 daire. 4 897 

Kiralık oda - Yenişehir lnkıl 
cadde•i No: 4 alt katta birinci ka 

907 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güve 
evlerinden ön sırada Ankara ve Ç 
kaya'ya nazır iki katta 4 büyük 2 
çük oda tekmil konfor. Telefon 212 

908 
Kiralık Ap. - Yenişehir. Dikm 

asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon ap 
manında 4 oda, bir geniş holü havi 
ire. Tel. 3955 909 

t verenler: 

Aranıyor - Lise bitirme sınavı i 
fen ve riyaziye gruplarından ders al 
cağım. İstekli öğretmen bayların şa 
larmı Ulus'ta (M.M. 1289) a yazmal 
rı. 

Aranıyor - Ambalaj işlerinde 
lışmak üzere işçi kadın alınacakt 
Maltepede Yayla makarna fabrik 
na müracaat. 

lş anyanlar: 

lş arryor - Türkçe Fransızça 
cari. m~habcratı idare edebilir k\ 
vetlı hır muhasip akşam saat 7 
sonra iş arıyor. Posta kutusu 339 

889 

Aramyor: 

Kiralık depo aramyor - Ulus 
danına yakın semtlerde olması § 

tır. Bankalar caddesinde TU 
PHİLl:PS LİMİTED Ş1RKETI 
müracaat. 8 

Çerkeı icra Memurluğundan 

Kayın Travers alınacak 
Usulsuz sarfiyattan dolayı Çe 

hazinei maliyesine 2167 lira 90 k 
vermiye borçlu sabık Çerke' mal 
dürü olup Onye kazasında ikamet 
mekte bulunduğu beyaniyle n 
çıkarılan icra emri borçlu sabık 

D . D. Yo llan Satm Alma Komisyonundan : 
10. 3. 1939 tarihinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkmıyan ve miktarları 

ile cinsleri aşağıda yazılı kayın traversler her liste muhteeviyatı ayrı ayrı 
ihale edilmek üzere 22. 3. 1939 çarşamba gilnü saat ıs de pazarlık usuliyle 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek is.tiyenlerin kanunun tayin ettiği vceikaları ile aynı gün 
ve aynı saate kadar komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinde görülebilir. 

Liste No.ıı Miktar adet ClNSt Muhammen bedeli be· 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

9 
19 

11025 

3195 
6608 

24892 
5929 

60410 
12771 

26333 
93317 

Kayın makas traversi 

" .. 
Kayın köprü traverıi 
Kayın cari hat traversi 

.. " .. .. 
• .. 
" " .. • 

922 

her adedi kuruı 
500 
420 
320 
140 
175 
185 
215 
175 
245 
10958 

ket malmıidürıi Mahmut Nedimin 
ıs yıl önce Ünyeden ayrılarak 16 
939 tarihine kadar bir daha gelme 
yuısile tebliğ edil~mcden geri çe 
mif ve alacaklıya izafeten mal 
rü ilanen tebligat yapılmasını iste 
olduğundan Hukuku usul muhak 
leri kanununun 142 inci madde

1 göre icra emrinin ilanen tebliğine 
rar verilmiş olduğundan işbu iU 
netri. ta.ri.hinden itibaren bir ay · 
de hır ıtırazı varsa bildirmesi 
mal beyanında bulunması Iazı 
Aksi takdirde borcu kabul edilmi 
yılarak beyanname verilmediği 
dirde hapsen tazyik muamelesi 
lacağt icra emri yerine sayılmak 
re ilinen teblig olunur • 

Pulu aslındadır. 
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BAŞ, DİS, NEZLE, ROMATİZMA 

NEVRALJİ ve 

kırıklığa 

dikkat 
ediniz 

Bu illi tehlilCe alametini görür görmez derhal 

Almak lazımdır 

NEVROZIN soğuk algmlığının fena akibetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün· 
de 3 kqe alınabilir. İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZIN yerine baıka bir marka verirlerse tiddetle reddedi-

7105 

..1ııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1.. - -- = 
~ Meyva ve tezyinat fidan la rı satışı ~ - -- = 
~ Orman ÇiftliOinde ~ - -- -- -: Ankara iklimine göre yetittirilmit muhtelif meyva ve E 
: tezyinat fidanlarının çok uygun fiyatla satııma batlanmıf- : 
§ br. Meraklıların satıı listesini görmek üzere Orman Çift- : 
: liği satıı mağazalarına müracaatları ilin olunur. : 

- = : Telefon : 3755 - 3680 - 3633 - 3576 - 1392- (881) : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kızllay Umumi Meclisi 
toplantısı 

Türkiye Kızılay Cemiye.ti Umumi 

Merkezinden : 
Kızılay Umumi Meclisi, 1939 senesi Nisanının 17 inci 

pazartesi günü saat onda Ankara' da Y enitehir' de Cemiye
tin Umumi Merkez binasında alelade içtimaını yapacağın
dan murahhasların yukarda yazılı gün ve saatte Kızılay 
Umumi Merkezini te§rifleri rica olunur. 

Müzakere ruzname•i: 
1 - Reis ve ikinci Reislerle katiplerin seçilmesi . 
2 - Umumi Meclis tetkik komisyonu ve umumi merkez 

raporlarının tetkikile kabulü halinde umumi merkez zim
metinin ibrası. 

3 - 1939 - 1940 büdcesinin tasdiki. 
4 - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçil.mesi.. 
5 - Tetkik komisyonu azasının yeniden seçılmesı. 
6 - Umumi Merkez teklifleri. 900 

Satılık tarlalar 
~kara Valiliğinden .:, 

Mevkii Cinai 
Miktarı 

Hektar 

Muhammen kıymeti 
Ar Lira K. 

Ayman kırı Kıraç tarla 72 80 2912 00 
Alemdar bağı Sulu tarla oo 5 60 00 
Akbaba kayası Kıraç ,, oo 5 20 00 
• Yukarda evsafı yazılı Nallıhan kazasında idarei hususiyeye ait üç kıt'a 
tarlanın açık artırma suretiyle mülkiyeti satılacaktır. İsteklilerin 21-3-939 
sah günü saat 16 ya kadar Nallıhan hususi muhasebesine müracaat etme-
leri ilin olunur. (839) 10833 

ur us 16-3-1939 

SİNGER 
. SAATLER! 
Dünyanın en 
yüksek saatle
cinin yeni mo
dellerinden ve 
yeni fiyatların

dan istifade e-
diniz. 

Singer Saat 
Acentası 
ŞEREF 

KUYUMCU 
Anafartalar 37 

ANKARA 

Garaj memuru alınacak 
Otomobil tamirinden anlıyan 

bir garaj memuru alınacağından 
istiyenlerin Riyaseticümhut Dai
re Müdürlüğüne müracaatları. 

895 

Kirahk ev ile bağ 
Keçiörende otobüs durağına 

yakın bir mahalde içinde mem· 
ha suyu ile havuzu ve müteaddit 
meyva ağaçlığı ve altı odadan 
ibaret evi kiralıktır. Taliplerin 
Koç Ticaret T. Anonim Şirketin
de Osman Aslana müracaatları. 

880 

MÜHİM BİR TAVSİYE 
Baı, Dit ve Romatizma atnlanna, 
Nezle, Grip ve ıotuk algınlığına 
karıı tesirini en (abuk gösteren en emin ve kat'i İIİ( 

Neokürin Jir. 

Su projesi yaptırılacak 
Pendik Belediye Reialiğinden : 

Aydos dağından Pendiğe isale edile
cek suyun projesi (Nafia Vekaletinin 
içme su projeleri:ıin ne suretle hazır -
lanacağına dair talimatnamenin hü. 
kümlerine ve bu bapta tanzim edilen 
şartnamenin maddelerine uygun ola -
rak açık eksiltme usuliyle yaptırıla -
caktır. Mesafesi tahmi:ıen (10) on ki
lometredir. Bedeli muhammencsi mak. 
tuan (500) liradır. 4. 3. 939 tarihinden 
24. 3. 939 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
Kati ihalesi (haddi layık görüldüğü 

takdirde) 24. 3. 939 cuma günü saat 
15 de Pendik belediye dairesinde mü -
teşekkil encümen huzurunda yapıla -
caktır. Eksiltmeye iştirak edebilmek 

f""'"'' Anneler, dikkat! ·-... ~ 
: Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, ~eyvalarm güzelce yı- : 
: kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından baul : - -: olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlar.Gır. : 
: Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir 'VIC : 

E ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. E 
E Halsizlik, kansızlık, haznnsızhk, karın ağrıları, karın şişmelcı;i, : 
: burun makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akmaar, : 
: sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bo- E 
: zukluk hep bu kurdların tesiridir. : - -~ İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ ~ - -: bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniJ-ct -.e : -: itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede : -: birka~ defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. : 

için mütehassıs su mühendisi ve bu 
•••••••••••• .. projeyi yapabilecek ehliyette bulun -

: DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar dıüş- : 
: mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhat ve- : 
: kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutulann için- : 
: de yazılıdır. : 
: Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmış- : 
: tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 ya- : 
: şına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece : 
: yatarken bir çizgi bisküvit verilir. : 
: Fiyatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 7099 E 
'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

F1rsatı kaçırmayınız 
Maliye bahçesi karşısında 

Halk sineması yanında demirci 
kunduracı ve tenekeci dükkan
ları, Hacıbayram Çamlıca Sok. 
Mebus İzzet Ulvi evinin bitişi
ğinde 682 m. üzerinde güzel man
zaralı ve havadar 2 ev, Keçiören 
Tepebaşı Camlıköşk durağı bak
kaliyesinin karşısında asfalt ü
zerindeki 8000 M. M. harap bağ, 
lsmetpaşa Mah. Uzunyol May
dos sokağında 119 M. arsa. 28 
mart 939 salı günü saat 10-12 ye 
kadar lcra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda açık artır
ma sureteiyle satılacaktır. 901 

duğunu Nafia Vekaletinden vesika ve 
muhammen bedelin % 7 ,5 yani 3 7 ,5 lL 
ra muvakkat teminat yatırdığına dair 
makbuz ibraz etmesi mecburidir. Faz · 
la izahat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenler her gün Pendik belediye re
isliğino müracaat edebilecekleri ilan 
olunur. (1546/876) 10956 

Alakadarlara Ankara memurlar Kooperatif 
Sirketinden : 
Şirketimizin 3 -Mart -1939 tarihinde akdedilen umumi heyef 

Çocuk Esirgeme Kurumundan 
Çocuk Esirüeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından Adana mensucat 
limitet şirketi fabrikalarına gönderil. 
mek üzere kayıd edilip sıhi muayene -
leri yapılan ve kağıtlarının muamele
sini bitiren çocuklarrn hareket günle -
rini öğrenmek üzere 20. 3. 939 pazar
tesi günü saat dokuzda genel merkeze 

•••••••••••••- müracaatları Başkanlık 

i~imaında nisabı ekseriyet temin edilemediği cihetle esas 
mukavelenamemizin 46 ıncı maddesi mucibince ~ma, 

18 -Mart -1939 tarihine müsadif Cum.tesi günü saat °*Je • 
H V U UMU--TÜRK 

Büyük 

talik edilmiılir. ~ima yeri Halkevidir. 72'3 

Piyangosu 
Devren satılık Lokanta 

Alllnu Keıide; 11 • Nisan - 939 dadır. 
Ankara'da Bankalar caddesindeki 

Büyük İkramiye: 200.000 Liradır, 
Bundan ba5ka 40. 000, 2 5. 000, 20. 000 
15. 000 1O.000 liralık ikramiyelerle 
(200.000 ve 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır 

ÇİFTLİK Lokantası demirbaşı ile beraber 
talibine devredilecektir. 

Alakadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak üzere aşağıdaki adreslere müracaatları rica olu-

nur. 

Devlet Ziraat l9letmeleri Kurumu Umum Müdürlüğü 
Yenişehir Bakanlıklar karşısı - Ankara. 

Devlet Ziraat l9letmeleri Kunnnu Orman Çiftliği - Ankara 

Devlet Ziraat işletmeleri Kunımu lstanbul Büroau 
lstanbul • Bahçekapı Kutlu Han 2. ci kat. 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü akşamına kadar bi
letini deği9tinnit bulunmalıdır •• 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:::.I · PASTİL KATRAN HAKKI 
Öksürükleri kö • 
künden keser tec

rübelidir § Satıhk hayvan E 
§ pa n c a r ı ~ :!.il 111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111 § 
~ Çiftlik .~a.hs~lü hayvan~~ Yen·ı sı·nemada Sus sı·nemasında ~ 
: pancarı musaıt f ıyatlarla sa- - = -
: tılıktır. Taliplerin Orman : := Bugün 14 matinelerinden itibaren § 
: Çiftliği Direktörlüğüne mü- : = BU GÜN BU GECE 2 FiLM BİRDEN = 
: racaatları. 867 : := • ıo _ 12 Ucuz Halk matinelerinde ve := 
~11111111111111111111111111111111111111;: ~ RADYO MU HAREBESI 14 - 18 Normal matinelerde ~ 

ULU S - 20. inci yıl. - No : 6329 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basnnevi ANKARA 

Matbaa Müdürü : Ali Rıza BASKAN 

~ Bat Rollerde : NEŞ'E YAGMURU ~ = Sevimli Fransız yıldızı SIMONE SIMON Baş Rolde : MONA GOYA = 
~ ve Radyo Kralı BEN BERNlE Gündüz 16 - Gece 20.30 ııeanslarında = 
:= Eğlenceli mevzuu, Nefis müziklerile seyircileri ALLAH 

1 
N. BAHÇELERi• § := üzerinde çok tatlı intibalar bırakan emsalsiz E: = bir neş'e kaynağı = Baş Rol/erde : Charles Boyer - Marlen Dietrich = := Seanslar : '10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri Görenlerin bile tekrar seyretmek için koşacakları := := Normal Seanslar: 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de müstesna bir eser. ---= ............................................................................................................................................... == = '"""""'"'y"en•ı s·ınemada Yeni Varyete numaralan muvaffakiyetle devam etmektedir. -== ............... .............. ................................. ................... ..... .... ..................................... ::: - ................................. -= HALK SİNEMASI yepyeni tesiıatla bir iki güne kadar açılıyor· = := Gazete ve duvar ilanlarımızı takip ediniz. _ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:-

Menfaatini 
bilen 

Radyo tekniğinin OPTA Radyolarını görüp SATI~ YERİ: 
M. ve A. HANEF KARDEŞLER 

Ankara'da Posta caddesi Hal kar§ısı Ti: 3150 
869 Şaheseri olan dinliyerek karar ~it 


