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_,.imdi yeni hedef Buclapeşte mi? 
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Milli Şefimiz 
Başvekil ini 
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---------dün Bulgaristan --------kabul ettiler ---lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

Mülakat uzun ve samimi oldu 
------llalkanl:ı'----=~'-

Bu /ga ris tan 
F. R. ATAY 

Sayın bulgar Baıvekilinin An
kara ziyareti ''mutad merasim" 
.;e "resmi nezaket' ' ti.birleri ile 
biç bir safhası izah edilemiyecek 
olan sıcak ve canlı dostluk teza
hürlerine vesile olmuftur. Bu te· 
zahürler, aynı zamanda, Türkiye 
halkının komtu millete kaJ"fı ha
kiki sevgi hislerinin bir ifadesi 
idi. Uzun seneler var ki Bulga· 
ristan ve Türkiye, yalnız devlet 
olarak biribirlerinden davasız ve 
emin değil, millet olarak da kin
siz ve kavgasız yafamaktadırlar. 
Mazi, tarihte kalmıttır. Gerçi bu 
mi.zi münasebetleri hazan çetin 
olmuıaa da, muhterem doktor 
Refik Saydam'm geçen akıamki 
nutkunda söylediği üzere, "tari
hin müteselsil devirleri içinde 
iki memle!<et biribirlerine kartı 
hürmet" göıtermitlerdir. Bul
garlar ve türkler harp ve sulh za
manlarındaki faziletleri ile ben
zerlik gösterirler: cesurdurlar; 
hüriyet, siy ve toprak itıkıdır
lar. 

Türkiye Batvekilinin ziyaf e
tinde iki selihiyetli ve mesul hü
kümet adamının nutukları da
hi, basit "te,rifat edebiyatı" kli
ıelerinden çok yüksek kalmıı· 
tır. Doktor Refik Saydam, Bul
garistan - Türkiye münasebetle
rinin tarihçesine ve karakterine 
itaret ettikten sonra, ''bu ziyaret 
beynelmilel vaziyetin bilhasaa 
nazik bir zamana tesadüf ettiği 
için daha büyük bir mana ikti
sap" ettiğini, ve bizden, daha e
saslı bir teyakkuz istiyen bu va
ziyet karıııında "mukadderatın 
yanyana koyduğu balkan millet
leri arasında mümkün olduğu 
derece tam bir samimilik ve iti
madın teessüsü kadar hiç bir te· 
yin tesirli" olamıyacağını ilave 
etmiıtir. 

lnönü, doktor Köseivanol'la konuıuyor 

Cümhurreis-i İsmet İnönü dün saat Cümh • • • • ""' 
11,45 te misafirimiz Bulgar Başvekili Cümh ur~~ıs.ımızın ye~.e!ı 
ekselans Dr. Köseivanof 'u kabul bu - urreısımız İsmet İnonu ve 
yurmuşlardır. B~yan İnönü tarafından dün saat 13 te 

• A • • •• .. • CümhurreisJi ğ i köşkünde misafirimiz 
MıJlı Şe~ı~ız İsmet İno~u Aıle. Bul- eksel~ns Bulgar Başvekili ve Bayan 

gar Başvekılı arasında samımı bır şe- Köseıvanof şereflerine bir öğle yeme
kilde uzun müddet süren mülakatta ği verilmiştir. 
Başvekil Dr. Refik Saydam ve Harici. Yemekte Batvekil Dr. Refik Say. 
ye Vekili Şükrü Saracoğlu hazır bu- dam, Hariciye Vekili B. Şükrü Sara
lunmuşlardır. çoğlu, Bulgar orta elçisi B. Kristof, 

Bayan İs.met İnönü de bugün saat Sofya elçimiz B. Şevki Berker, Cüm-
12 de Bayan Köseivanof'u kabul bu- hurreisliği umumi katibi B. Kemal 
yurmuşlardır. ( Sonu 3 üncU sayfada ) 

Ankara' da ikinci münlehip se~imi bitti 

Parti namzetleri 
ittilakla se(ildiler 
Ankara'da seçime iştirôk hakkı olan 

55.158 vatandaştan 48.019 zu reyini kullandı 
Sayın Köaeivanof, Selinik an

lllflllaaının ehemiyeti üzerinde Dün Ankara' da ikinci müntehip seçiminin son günü idi. Türlü 
durduktan sonra, çetin imtihan- özürlerle reyini vemıemit olan her semtteki vatandatlara ayrıl
lar geçiren bulgar milletinin ba- mıt olan dün de, martın on betindenberi devam eden heyecanlı 
nt nimetlerini takdir etmekte" ve hareketli hava içinde geçti ve üç gündür reyini vermemi1 olan 

-~- ~_._.__,~.__-ı...-ı.ı.._r edeni hak ve vazifelerini yerine getirerek, milli 

BÜYÜK ASKERi HAZIRLIKLARDAN 

basllya<ağı tahmin ediliyor! 
Bratislava'yı da alıyorlar! 

Bulgaristan hakiki bir endişe duyuyor, Atina 

İsviçre milli müdafaa 

hôdiseleri 

tedbirleri 

büyük 

ahyor alôka ile takip ediyor, 
Prag, 18 a.a. - Havas: Alman kıta

larınm iki gündenberi durmadan 
P ra.g'dan geçmeleri siyasi müşahidle
ri endifeye düşürmektedir. Çünkü 
şimdi mühim miktarda sevkedilen bu 
kuvetler, Bohem ya ve Moravya'nın 

işgali için lizım olan miktardan çok 
fazladır. 

Çek halkı da endişe izhar et mekte 
ve Almanya'nın geniş mikyasta yeni 
bir harekete başlamak üzere mi bulun
duğunu kestirememektedir. 

Bazı mahfillerde Almanyanm yeni 
hareket hedefinin Budapeşte olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Almanlar Brati3lava' yı, Slo
vaklar Koıiçe' yi alacaklar 
B erlin, 18 a..a. - Havas: 
Emin bir menbadan öğrenildiğine 

&öre, Almanya timdi.ki halde "Bohem
ya ve Moravya protektorası,, dahilin -
de bulunan bazı mıntakaları ilhak ede
cektir. 

Diler abetten Slcwakya bu prc>tek 
(Sonu g uncu aylada) 

Endise! 
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(emberleyn ~ok 
ıiddetli ve ağır 
bir nutuk verdi 

İngiltere, Fransa, Amerika ve 

Sovyetler aras1nda müzakere 
yapılacağı haber veriliyor 

Çemberleyn Birmingham'da bir nu
tuk söyliyerek Almanya'nın yaptığı 

son Çeko-Slovak darbesine şiddetle 

hücum etmiş, Almanya hükümetinin 
yaptığ ı bu işlerden acı surette pişman 
olacaktır demiştir. Bu nutuk 9 uncu 
sayfamızdadır. 

Sabahattin Ali 
nin 

iıimizkdeki ~eytan 

Almanya'nın yenı laeJeli olarak ııö•terilen Budepqteden 
6ir mon.aara 

Romanya'nın maruz 

bulunduğu tehlike! 

İNGİLİZ KABİNESİ BU VAZİ YETi TETKİK 
Londra, 18 a.a. - H avas ajansının 

muhabirinin haber aldığına göre, in -
giliz kabinesinin bugünkü öğleden 

sonraki fevkalade toplantısına sebep 
Romanya'nın maruz bulunduğu alman 

t ehlikesidir. F ilhakika, bu fev 
toplantıyı istemif olan Lord H 
ingiliz politikasının derhal bir 
faa hattı tesbit etmesi lazım ol 

( Sonu 3 üncü. say! 
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VAZİYET 
Ç eko·Slovakya'ya yapıla~ alman _dar~esi, ~v.rupa'~ı~ ve ~irleı~k 

merika'nın butun politık mahfıllerınde ıstıkbal ıı;ın cıddı endııe 
karşılanmışur. lnıiliz Başvekilinin Bırmingham'da verdıği nut ukta soyl 
digi gibi, bu, kuçuk bir devlete. k~rşı yapılan &On hucum mudur; yoksa b 
başka hucumlar takip edecek mıd.ır?. . . 

Çemberleyn bundan endışesını gızlımemış, ve çok ağır bir lı&anla soyl 
dıii nutkunda Almanya'nın bu hareket ıni bir cebir ve şiddet, haksızlık ha 
keti olarak tavsif etmiştır. Başvekili Almanya'nın Munih'te verilen sozu t 
mıdı&ma iı;aret ederek demiştir ki: "Almanya, so:ı.unda htikiımetinin yapt 
bu işlerden acı bir surette pişman olacaktır." 

Filhakika İngiliz Başvekilinin bu &on sozleriyle alakadar olan haberler 
yok değildir. Bir telgraf, Londra'da Birleşik Amerika'nın iştiri.kiyle 1ngilt 
re, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında muzakereler başlaması ihtimalin 
bahsetmekt edir. Diier taraftan İngiltere ve Fransa hukümetleri Almanya 
birer nota vererek, bu hareketin haksızhğını ve gayri meıru oldufunu b 
dirmişler ve Berlin'deki büyük elc;ilerini Çek meselesi hakkında etraflı 
JQmat almak üzere geri çağırmışlardır. Umumi kanaat Berlinde'ki iıleı 
bundan sonra bir maslahatgüzar vasıtasiyle de idare edilebileccii merkez 
dedir. 

Ayrıca Amerika'dan gelen haberler, Almanya'nın bundan sonra dolar 
sterling yuzune hasret kalacagını Ruzvelt 'in Amerıka'nm bitaraflıgı hakk 
daki kanunun tadilıni istedigıni bildirmektedir. Goruluyor ki Almanya'nın 
son Çeko-Slovak darbesi birçok siyasi mahfıllerde hakıki endişe uyan 
mıştır. 

Filhakika dun bu endişeleri t eyid edecek haberler celmiştir: Prag'dan 
dirildigine gore, Almanya burada geniş mikyasta askeri hazır.lıklarda bul 
maktadır. Bu hazırlıkların ilk hedefi "Budapeştc" olarak tahmın edılmekte 

Dığer bir t elcraf da Almanya'nın Slovakya'da bazı yerler ilhak et 
üzere oldui unu bildirmektedir. Bunlar arasında tam macar hududunda b 
nan Bratislava vardır. Alman askerleri bu ıchrın civarını ıımdıden iıgal 
miılerdir. Buna mukabil S lovakya'ya, evelce Macaristan•a verilen Koıiı;e 
de olunacaktır. H albuki Macarlar da Karpıtlaraltı Ukranyasını tamam 
ilhak etmiı bulunmaktadır. 

B u alman istilasının oniıne nasıl sed çekmeli? Birçok siyasi mahfili o 
şimdi bu sual sorulmaktadır. Sofya bu ist ili hareketi kariı&ında ciddi en 
duyuyor, ve Yuıoslavya parlament osundan bir heyetle beraber ıson vazi 
!eri t etkik etmek istiyor. Yunanistan, Ort a Avrupa hidiselerinı ciddi a 
ile takip ediyor. İsviçre milli mudafaasım kuvetlendirmek için esaslı t e 
ler alıyor. Fransa parlament osu, Daladiye hükumetine milli mudafaa b 
mından gcniı sali.hiyetler veriyor. Romanya milli mudafaa için mühim 
rarlar alıyor. Ve ingiliz kabinesi, Romanya'nın maruz bulunduiu alman 
likesi karıııında derhal bir müdafaa hattı kurmak çarelerini arıyor ve de 
rat devletlerin bir konferans akdetmGleri imkanı, İngiltere'de mecburi 
kertik usuliınün teıiıi duı;unuluyor. 

Macarlarla müıterek hududa malik olduklarından sonra bayram y 
Lehistan'da da Almanya aleyhine çok ıiddetli numayiıler yapıhyor. 

1ıte Çeko-Slovak vaziyetinin doğurduğu akisler ve dunun siyasi ha 
_ _ _,u.a.ıı.ı:ııctu:ıuu.J..UJl.l.J akında budur. 

~---~~~~~~~~~~~~_j 
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İnsan ve kültür : 

Gelelim gene kendimize 
Önümüzdeki günlerde on yedi 

milyonJuk türk vatanı, yeni medisi
ni seçecektir. Dünya, sandık başında 
biribirini hırpalıyan partilerin rey 
çapuluna şahit olamıyacaksa, kendL 
sinden bu hususta af dileriz. De
mokrasinin bu şekildeki bir tezahü
rün~ katlanmak lüksünü, henüz 
teçviz edecek vaziyette değiliz. 

Sağlam temeller üzerinde duran, 
sağlam ve zengin bir vatan! Bu va_ 
tan·da, kültürün en yüksek ve en çe
§itli ifadeleri 1 Ve bütün bunların Ü

zerinde, dilediği gibi çeşniler yara
tan bir fikir hüriyeti ! Bütün insan
Jrk ahenk içinde ve çalışkan bir Ö

mür sürerken, bir memleketin, kafa 
ve ruh ibdalarında böyle bir hüriyet 
ve fantezi ölçüsü kabul etmesi, hoş
tur.Yalnız fertler değil a-bazan ce
miyetler de - şairleşir ve tasasızlr_ 
ğın verimli topraklarında biten na
dide felsefe çiçekleri yetiştirir. 

Fakat nerede o rahat ve. bahtiyar 
dünya? Nerede o işlerini yoluna 
koymuş ve hayatın kuytu köşelerini 
araştırmasını seven zevkli ve ince 
insanlık? Bir millet, bilmelidir ki, 
çerçeve:\i başka milletler ve bunla
rın dünyasıdır. Eğer çerçevede bo
zukluk varsa, millet gevşemiye gi. 
demez, gevşetilmiye götürülemez. 
Kaldı ki : 

Bizim Türkiye, genç bir memle
kettir. Davasını yaratmıştır, fakat 
henüz başarmamıştır. Daha yurdun 
en büyiik parçaları bakımsız, daha 
milletin en geniş kalabalıkları İr
fansızdır. Böyle olunca, millete yolu
nu gösteren Şef ve milleti yolunda 
ilet'iye götüren inkılapçı ekip, fara. 
ziye ve fanteziye değil realite ve he
saba dayanmıya mcburdur. 

Ancak, türk milleti, emirle yü
rümekten ziyade şuurla yürümek 
taraftarıdır. Davası o kadar ·vazıh, 
davasının müdafaası yolunda yaptı
ğı mücadelelerin hatıraları, başta 
Atatürk'ün doğması - yapması - git
mesi olmak üzere, o kadar tazedir 
ki, bu davanın ileri merhalelerini 
sökmek için ne yukarıdan aşağıya 
doğru tatbik edilen bir zor'a ne de 
aşağıdan yukarıya doğru tepen bir 
anarşi'ye lüzum vardır. 

Türk milleti, kendi tarihini, yaz
mak değil, fakat yapmak hususun -
da, ustadır. Kurduğu devletlerin 

hacmi, devirlere ve şartlara göre de
ğişmiştir. Fakat mahiyeti, asla! Dev_ 
let ki, teşkilat hassasının en büyüğü, 
birlik arzusunun en mütekasifi, ve 
kudret ifadesinin en topf usudur, 
türkün esas sanatlarından ve başlıca 
ihtısaslarından biridir. Türkün iyi 
asker ve iyi cengaver olması bun-

' dan sonra gelir. Eğer türk yalnız as-
ker ve yalnız cengaver olsaydı, fü
tuhatından başka milletler bahseder 
ve kendisi tarihin bir devrinde kay. 
bolur giderdi. Halbuki, türk, elinde 
tuttuğu silahı, daima, müdafaa etti
ği devlet otağınm emrine vermiştir. 
Bu otağda ise, türkün varlığı otu
rur. 

Biz bugün, yeni devletimizin et -
rafında toplanmışızdır. Bu yeni dev
let bizim yeni kendimizdir. Bu yeni 
kendimiz, bugün, bütün milletlerin 
istiklal hakkını tanıyan bir dünya 
nizamına taraftardır. Varlığını, bu 
temel fikre borçludur. Biribirlerinin 
istiklal ve hüriyet haklarını tanıyan 
milletlerden ibaret bir dünya niza -
mı, dünya ölçüsünde bir yalan ve ri
yadan ibarettir, eğer bizzat millet
leri vücuda getiren fertler, hatta 
fikrin, hatta akidenin, hatta ilmin 
esaretine teslim edilirlerse ..• 

Bu dünya nizamının, gerçekten 
ileri bir nizam olması için, hür ve 
müstakil fertlerin bir araya gelme _ 
sinden hasıl olmuf hür ve müstakil 
milletlerin muhassalası olması la
zıındır. 

işte bunun için, türk milleti, "ci
handa sulh" demekle, milletler ara
sındaki barış ve ahengi ve "yurtta 
sulh" derken de milletin fertleri ara. 
smdaki barıf ve ahengi kastetmek -
tedir. lnönii, çok nüfuslu milletlerin 
az nüfuslu milletlere karşı reva gör
mekte devam ettikleri haksızlığı i -
şaret edip, az nüfuslu milletlere ku. 
vetlerini toplulukta bulmalarını tav
siye ederken, türk milletinin genç 
davasını, olduğu gibi ortaya koymuş. 
tur. 

İsteriz ki, önümüzdeki yeni mec
lis, inkılabnnrzm tradisyonunu t8.. 
yin eden bu görüşü, heni dış, hem iç 
politikasında, hiç kimseden ürkme
den ve türke yakışan açıklık ve ce -
saretle, kararlarında tatbik etsin. 

Burhan BELGE 

Dıs Ticaretimiz 
..;J 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
Türk.iye Cümhuriyeti Merkez Bankası- ı D. M. 

nın hesap hulasalarına gore, 11. ~· 939_ tari
hindeki klering heı;apları b~kıyelerı ve 
kredili ithalat için Cümhurıyet _Merkez 
Bankasına verilmiş taahhütler yekunları : 

337.762 1.667.929 

Daha uzun veya başka vadeli 

, CETVEL:l . 
:Türk.iye Cümhurıyet M erke:ı Bankasındaki 

kliring besapları borçlu bak.ıyelerı 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Ha landa 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 

546.900 
3.050.500 

697.500 
3.407.800 

725.200 
10.783.900 

268.900 
2.983.100 

830.800 
1.842.800 

342.800 
12.000 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
şahıslar 

T. L. 

19.142.328 2.599.558 
2.025.792 636.080 

CETVEL: 3 

Muhtelif memleketlerin merkez 
bankalarında tutulan klirıng 
besaplarındalu alacaklarııruz 

Memleket 

Almanya A. Hesabı 
B. Hesabı 

İtalya B. Hesabı 
Yunanistan B. Hesabı 
Estonya C. Hesabı 

Miktar T. L. 

8.022.100 
590.400 8.612.500 

279.900 
86.300 
58.400 

Eski harflerle ders verenler 

Adliye Vekaleti alakadarlara 
mühim bir tamim yaptı 

Bazı yerlerde arap harfleriyle çocuklara türkçe tedrisat yapan
lar hakkında ceza kanununun 526 mcı maddesine göre takibat 
yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Adliye Vekaleti bu hususta alakalılara mühim bir tamim ya
parak, ceza kanununun 261 i·nci maddesinin, kanun ve nizamla
ra a~kırı olarak dershane açanlara bu yerlerde ruhsatsız öğret
menlık edenler hakkında cezai müeyyedeler koyduğunu bildir
miştir. Tamimde deniliyor ki: 

" Maddedeki (Dershane) tabirinin r----·---·--------
mahiyet ve şümulüne gelince bu tabir 
şüphesiz ki tedrisat icra edilen bütün 
mahallere şamildir. Bu mahallin hu
susi bir ev olması, okutulan çocukla
rın mahdut bulunması ve t~drisatm 
ücrete tabi tutulmuş olmaması haizi 
ehemiyet değildir. 

3531 sayılı kanunla yaprlan tadil i
le 261 inci maddede yer alan bu tabir 
tedrisat ya?~ıa:ı m.ahaı mektep mahi - Dün hava karlı geçti 
yet ve şeraıtını haız olmasa da henüz j .. · · · 
kült

.. sah'b' ,_ 
1 

. _ Dun şehrımızde hava karlı geçmı~, 
ur ı ı uu unmıyan genç dımag- ·· • · l' k'd · . • . . 1 ruzgar şıma ı şar ı en sanıyede beş 

!arın fıkrı ınkışaflarına mani olacak t h 1 · t' G" .. d" "k h' me re ız a esmış ır. unun en uşu 

ma ıyette bulunan ve Maarif teşkila - ısısı sıfırın altında iki en yüksek ısı-
tının müsaade ve m_ürakabesi~den aza- sı da sıfırın üstünde ü~ derece olarak 
de olan bütün tedrısatı katı . su:et.te kaydedilmiştir. • 
önlemek maksadiyle vazedılmıştır. Yurdda ha a E • · k b k d .. .. .. v ge nın cenup ıs-
Kd an un vaznnın dud m~ sa bı. gkoz o.n~n- mr:ıda açık, Trakya, Kocaeli ve Ege -
~ tut~larak _ma enın tat 1 ına ıtına nin şimal kısmında bulutlu, diğer böl

gosterılmek ıcap eder .Aynı zamanda gelerde yağışlr geçmiştir. Yirmi dört 
1353 sayılt kanunla da mekteplerde saat kinde yag~x~ıarın kare m t 

1 d . ü k h fl . :s T e reye 
türkçe yapı an te rısatta t r ar eri bıraktıkları su mikdarı Islahi 'd 42 
k 11 1 b 

. . d'I . ye e , 
u anı mak mec urıyetı vaze 1 mış - Dörtyolda 35 Kırşehirde 31 Ad -

tir. ~ski. harflerle matbu kitaplarla da 23, Tokatt'a 22, Bandm~ıadaan;l, 
tedrısat ıcrası memnudur. Bu memnu- Sıvas'ta 18, Rize'de 17, Trabzon ve 
iyet ceza kanunu~un 526 ıncı madde- Ceyhan'da 13, Aksaray'da 12, Samsun 
siyle ~ezai müeyyıde altına ~lınmış - da 12, diğer yağışlı yerlerde 1 - 10 
tır. Bınaenaleyh kanun ve nızamlara kilogram arasındadır. 
aykırı o_~arak açıla~ mekteple.rde ya - Karla örtülü yerlerde karın kalm
prlan tur~çe te?rısatt~ es.kı hafler lığı, Ulukrşla'da 3, Karaman'da 4, U
kullanıldıgı takdırde faıllerı hakkın - şakta 8, Kırşehirde 16, Sivasta 27, Sa
da ceza kanununun aynı zamanda 261 rıkamışta 7 5 sa·ntim, Uludağ' da 2.96 
ve 526 mcı maddeleri mucibince taki- metredir. 
bat icrası lilzumu kendini gösterir. 
Çünkü bu t<,tkdirde kanun ve nizam -
lara aykırı olarak mektep açmak müs
takil bir suç teşkil ettiği gibi bu mek
teplerde türkçe tedrisatın eski harf -
terle yapılmış olması da ayrı ve müs -
takil bir suç vücuda getirir. 

Şu kadar ki mektep ad ve itibar o
lunamayıp ancak 261 inci maddenb 
dershane tabirine ·giren mahallerdeki 
tedrisata gelince bu mahallerdeki türk 
çe tedrisatın arap harfleriyle yapıl -
mış olması ikinci bir suç vücuda ge -
tirmez. Çünkü 1353 numaralı kanun 
a':lcak mektep itlak olunabilecek mü -
esseselerde eski harflerle tedrisatı 
memnuiyet altına almıştxr. 

Gerek kanun ve nizamlara aykırı o
larak yapılan tedrisattan ve gerek es
ki harflerin istimalinden doğacak za
rarların vüsat ve ehemiyeti ve bilhas
sa memlekette yapılan inkilapların i -
cap ettirdiği yeni zihniyet telkin edil
mek suretiyle yetiştirilmek icap eden 
venç dimağları Maarif teşkilatının 
murakabesinden azade bir surette eski 
zihniyeti telkine müsait kimselere ter 
ketmemek lüzumu göz önünde tutula
rak, kanun hükümlerinin tatbikmda 
azami basiret ve hassasiyetle hareket 
olunması tamimen bıldirilir ve keyfi -
yetin kaza dairenizdeki C.M.U. lik -
lerine de bildirilmesi istenir." 

Beşinci kazazc,Iclcri kurtarma 
kongresi 

23 temmuz 1939 da Zürih'te topla
nacak olan beşinci kazazedeleri kur -
tarma ve ilk müdavat kongresinde 
Alnıanyada De:ıizbank gemileri inşa
atını kontrola memur B. Necmettin 
Erol'un hükümetimiz adına bulunması 
kararlaşmıştır. 

Rtizgarlar Kocaelinde 3, Ege, Orta 
Anadoluda şimalden 7 metre kadar 
hızla esmiştir. 

En düşük ısılar sıfırın altında İs
tanbulda 1, Eskişehirde 4 derecedir. 
En yüksek ısılar da Diyarbakrrda 13, 
Adana'da 15 derecedir. 

İzmir' de bir. eve yıldırım 

düştü 
İzmir, 18 a.a. - Dün geceki fırtına 

esnasında Torıbalmın Çapak köyün
de Mehmet Akkuş'un evine yıldırım 
düşmüştür. Akkuş'un karısı ile 18 ya
şındaki oğlu bu darbenin tesiriyle ba
yılmışlar ve tedavi altına alınmışlar
dır. İzmir ve muhitinde batI kara.yel 
rüzgarı ve yağmur şiddetini ara sıra 
artırarak devam etme.ktedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunda 
15 günde 3489 (ocuğa bakıldı 

1 Mart 939 dan 15 mart akşamına 
kadar Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezinde 368 çocuk muayene ve te
davi, 325 çocuğun dişleri muayene ve 
tedavi edilmiş ve 1231 çocuk ve anne 
sıcak banyo almış, 1528 si.it yavrusu -
na süt damlasından 980 kilo süt veril· 
miş, 14 çoruğa para yardımı ve yedi 
çocuğa elbise yaptmlmıııı 3 si.it çocuğu 
ana kucağına ve 13 çocuk ta kreşe alı
narak on beş günde 3489 yavrunun 
sağlığına varılmıştır. Bütün bu sağ

lık yardım, senin yılda kuruma verdi -
ğin bir lira ile yapılmıştır . Çocuk E
sirgeme kurumuna daha çok yoksul 
yavruya elini uzatabilmesi için yılda 
bir lira verip biz de üye olalım. 

s p o R 
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Kır koşusu bugün başhyor 

Dün stadyomda tanış 
çayı toplantlsı yapıl 

Bugün saat on beşte yapılacak olan Türkiye kır koşula 
ciliği için 19 bölgeden gelen atletleri biribirine tanıştır 
kendileriyle teknik hususlarda görüşmek üzere 19 mayıs 
mu·nda dün saat 17.30 da bir çay toplantısı tertip edilmitti 

Bu toplantıda beden terbiyesi genel ı--
direktörü Tümgeneral Cemil Taner 1 • .. 
ve davetli bulunan federasyon b~kan- Milli ku .. me m 
lan hazır bulunmuşlardır. 

Genel direktör saat 17.30 da stadyo
ma gelerek bütün misafir atletlerin 
hepsi ile yakından alakadar olarak ha
tırlarını sormuştur. Çayı müteakip ge
nel direktör Cemil Taner sporculara 

bugün baıh 

direktif olacak mahiyette aşağıdaki Ok f f d 
sözleri söylemişlerdir. Bunu müteakip U 0 r 0 rOSI n 0 
atletizm antrenörü tarafından atletle
re uzun koşuların tekniği hakkında birincilikleri de b 
faydalı bir ko'lferans verilmiştir. 

Evela kır koşularının vücut üzerin
de fevkalade müsbet tesirlerini anla
tan konferansçı, beden terbiyesi ve 
spor işlerindeki iki gayemize işaret et
miş ve demiştir ki: 

Ankara bölgesi futbol ajan 
1 - Bugün milli küme 

başlanacaktır. tık müsabak 
spor - Ankaragücü A takıml 
da saat 15,30 da on dokuz m 
yomundadır. Bu maçı idare 
zere futbol federasyonu Mu 
tuğ'u hakem olarak seçmişt 
küme talimatnamesi mudb~ 

"-Birisi; bütün memleket gen<;li
ğini faaliyete getirmek ve bunları da
ima harekette bulundurmak, ikincisi 
kendi yurdumuz gençlerini komşu 
memleketler gençleri seviyesine ve a- hakemlerini hakem seçecekti 
rasına çıkarmak için, onlara fazla ran- 2 - Milli küme talimatn 
dıman vermektir. Hem kitle yerinden inci maddesi mucibince futb 
oynryacak ve aynı zamanda bunların le lik heyetinden iki kişi ol 
içerisinden fazla kabiliyet gösteren üç kişilik bir tetkik heyeti 
gençlere kendi kabiliyetleri içinde da- nezaret edeceklerdir. Bu heı 
ha fazla randıman alınmasını temin e- heyç_tinde 'Gcnçlerbirliği 
deceğiz. Nuri ile Galatasaray mümes 

Bunların içinden temayüz edecek mend üye olarak seçilmişler 
arkadaşlar kendi arkadaşlarını teşvik da ajanla temas etmeleri ric 

ederek, onları yürütecek ve onlara 
rehberlik edecek ve istenilen istika
mette onları yürütmek için, onlar üze
rinde aynca dikkati celbetmeleri la
zımdır." 

Mekteplil.er kır koşuları hak
kında 1llaarif V ekôleıinin 

bir izaliı 

Ankara, 18 a.a. - Maarif vekaletin

den: 
Bir sabah gazetesinde 12 mart pa

zartesi günü yapılan mektepler arası 

kır koşusu hakkında ne.şredilen m!'lka
lede bu müsabakanın mesafesinin 

beynelmilel ölçülere uymadığı, ve ko

şunun da pist üzerinde yapıldığı ya

zılmaktadır. 

1 - Mektep sporlarında müsabaka

ların gayesi yalnız en kabiliyetli ola

nını meydana çıkarmak değil, en za

yıf olanını da srhati sağlıyan bu çabş

mada ketıdini deneme fırsatını ver

mektedir. O itibarla mesafe ve zaman 

şartları daima bu esas göz önünde 

tutularak tadil edilir ve müsabakala

ra başlaması güç bir hüner ölçüsü ol

maktan ziyade herkesin alakasxnı cel

be<len basit ve eğlenceli bir faaliyet 

olarak çocukların istifadesine sunu

lur. 
2 - Koşu "Türkiye kır koşusu" bi-

rinciliklerinin yapıldığı yerde 19 ma

yıs stadyomunda başlamış, dışarıda 

koşulmuş ve gene stadyomun içerisin

de bitirilmiştir. Tavzih olunur . 

Okullar arasın 

Okul spor yurdları Anka 
başkanlığından: 

1 - Okullar spor yurdlar 
narnesine tevfikan 19. 3. 939 
nünden itibaren Ankara'daki 
arası.nda .Iutbol._birinr.i 1 iai 
larına başlanacaktır. 

2 - Birinci karşılaşma b 
13 de on dokuz mayıs stad 
Erkek lisesi ile Gazi lisesi A 
rı arasındadır,. Bu maçın ha 
Muzaffer Ertuğ seçilmişti 

min, yan hakemleriyle berab 
yen saatte sahada bulunmala 
lidir. 

3 - Bu yıl okullar arasın 
bol birincilik müsabakaların 
lisesi, Gazi lisesi, Maarif ce 
sesi, İnşaat Usta okulu, Sana 
Ticaret lisesi iştirak etme 
Bu maçlara ait fikistür aşağı 
mrştır: 

4 - Müsabakaların hake 
sahalar ve saatleri her hafta 
zetcsiyle ilan edilecektir. 

İsviçre 
İtalya 
Lehıstan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. 1. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

1.254.000 
710.300 
177.600 
378.600 
496.700 
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tikten sonra tekrar Jtalya'ya dön
müştür. 

19 mart 939 pazar Erkek lis 
lisesi, 25 mart 939 cumarte 
Usta okulu - Ticaret lisesi, 1 
cumartesi Maarif cemiyeti 1i 
nat okulu, 2 nisan 939 paza 
Usta okulu - 'Gazi lisesi, 8 nis 
şaat Usta okulu - Erkek lises 
939 cumartesi Ticaret lisesi -
kulu, 15 nisan 939 cumartesi 
sesi - Maarif cemiyeti lisesi, 
939 pazar Gazi lisesi - Sanat 
nisan 939 pazar Gazi lisesi -
miyeti lisesi, 23 nisan 939 pa 
okulu - Erkek lisesi, 28 nis 
martesi Gazi lisesi - Ticaret 
nisan 939 cumartesi Sanat o 
şaat Usta okulu, 29 nisan 9 
Erkek lisesi - Maarif cemiye 
6 mayıs 939 pazar Erkek lise 
ret lisesi, 6 mayıs 939 pazar M 
miyeti lisesi - İnşaat Usta oku 

10.400 

CETVEL: 2 

Kredilı ıthalat ıçm Cirmhunyet Merkez 
Bankasına verılmıs olan taabbutler 

yekünu 

Memleket 
Hususi 
.uaıreler 

T. L. 

Almanya 21.564.912 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 443.484 
Elitonya 
Finlandiya 
Fransa 
Ha landa 
İngiltere 
Jspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s. s. c. ı. 

10.432 
312.397 

60.109 
595.377 

:l9.654 
379.227 

35.817 
8.880 

359.495 
556 

114.850 
11.585 
1.691 

Hususi 
:;>anısıar 'i ekün 

T. L. T.1.. 

ı 1.404.697 32.969.609 
525 s2:. 

ı 6.\)90 16.090 
255.339 69S.82J 

7.686 7.686 

303.599 
60.564 

192.805 
11.243 

327 .476 
150.612 
470.166 
17 5.861 
63.040 

100.044 
2.726 

41.689 
124.444 

10.432 
615.996 
120.673 
788.182 

40.897 
706.703 
186.429 
479.046 
535.356 
63.596 

214.894 
14.311 
43.380 

124.444 

Yukarıdakı 2 numaralı cetvelde vazılı 
kredilı ırbaliitın vadelennc ı:ore vazıyet/en 

Memleket 

6 aya kadar vadeli 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Husus! 
şahıslar 

T.L. 

Gene Vaydman ! 
Heıı ue, JJırka'j uu:ııum da merak 

ediyorduk: Bir zaman bütün fransız 
gazetelerini ve onlardan tercüme 
yolu ile bizim gazeteleri alakadar e
den katil Vaydman ne oldu? diye. 

O gıin bııgundür, yer yüzünde o 
kdar heyecanlı hadiseler, korkunç 
vakalar olmuş, telgraf telleri ve ha
vadal:i elektrik dalgalaII her biri 
ötekiııden daha sunturlu o kadar 
havadis veriyorlar ki kadınlara mu
sallat bu kaıılı katili hatırlamak bi
le kimsenin aklrndan geçmemişti. 
~Geçen gün bir gazetede Versay 

agır ceza mahkemesinde bu herifin 
muhakemesine devam edildiğini o
kudum: Vaydman, "her şeyi ben 
yaptım" diyormuş. 

Telakkiler, hududlar, sürekli mu
harebeler yüzünden dünyanın nü· 
!usu, devletlerin elinde bulunan tay
yare sayısı, vaidler, sözler, muahe
deler, hulasa, bin bir türlü şey de
ğişiyor. HaJa Vaydman kendisini 
bekliyen cezayı görmemiştir. 

Bütün bu sabır, bütün bu kılı 

knk yarma hep adaleti, tam olarak, 

T. l. 

Kadın "<lüsmanı bir muharrir! 

Kendi karısından başka bütün 
kadınlardan nefret ettiğini söyli
yen bir yugoslav muharririnin 
"Kadınla beraber mutfağa döne
lim,, isimli kitabından birçoğunu 
bir yere yığıp ateıliyen yugos
lavyalı kızlar, bu ateşin etrafında 
dansederek : 

- Biz mutfağa dönmeyiz ! 
diye bağrıpnışlar. 
Eğer ateşe yakılan bu kitap yı

ğmmı bu kızlar para verip aldı

larsa yugoslavyalı muharriri ka
dın dütmanlığından, yaz irmek 

Kalb ı~rıveıi ! 
Nevyork sergisini boyu dört 

metre, kalbi altı beygir kuvetinde 
bir makine adam açacakmış. 

Dört metre boy! lnsan Y U§a te
pesindeki mezarcn uzunluğunu 
gördükten sonra bu boya hayret 

etmez. 
Altı beygir kuvetinde bir kalb? 
Bu kuvet, az buçuk, hayrıetimi

zi çekebilir. 
Fakat biraz derin düşünülürse, 

ona da hayret etmemek, onu da 

gözde büyütmemek lazımdır. İn. 
san kalbi zaman oluyor ki altı bey. 
girin değil, altmış beygirin çeke
miyeceği §eylere katlanır 1 

Çiçek muhorebesi! 

Alman mareşalı Göring, Mon. 
te - Karlo ehrine gidi orada ya-

Ah, eğer beşeriyetin yaratılı
§tnda muharebe etmek arzur.u var
sa, bunu her zaman böyle çiçek 
muharebeleriyle tatmin etsek, ne 
olur! 

Deve ;.cii.reşleri ! 

Bir tcıkun .,~zetelerin memle
ket sayfalarında reııimlı ve resim
siz deve güre§leri haberleri oku_ 
yocuz. 

Bizim çocukluğumuzda Is. 
tanbul'da bostan ve meydanlarda 
horoz ve koç dövüştürürlerdi. 
ıimdi bunJaradn eser kalmamış. 
tır. Deve güreşi ise onlardan daha 
korkunç ve kötü bir eğlence, Ara_ 
bistan çöllerinin gazvelerini an: 
dıran bir dövüş olsa gerek! 

Dünyanın bir çok köşelerinde 
insanlar insanlarla dövü§ürken, 
sulhun adı bile ağza alınmazken 
bizim tam bir sulh ve emniyet ha
vası içinde yaşadığımız memleke
timizde devenin deve ile dövüşme
sini bile yadırgamakta haklıyız. 

Kaldı ki medeni Türkiye'de 
böyle ipti•dai eğlencelerin yeri ol-

Maliyede terfi ve tay 
İpsala malmüdürü BB. 

Kurultay Maarif Vekaleti rı 

müdürlüğü memurluğuna, 

Feriköy tahsil şubesi şefi N 
Saybar Eskişehir tahsilat ~ 
Eskişehir tahsilat şefi lhsa 
Duru İstanbul tahsil şube ş 
milU emlak müdürlüqü m i 
Sabahattin Tömük milli emıa 
lüğü şube müdürlüğüne, Seyl: 
terdarlığındaıı mütekait Hali 
İstanbul üç numaralı tetkik i· 
misyo·:ıu azalığına, lise mezı 

dan Emin Arıkça İstanbul üı 
tesi muhasebeciliği muhasebe 
ğine tayin olunmuşlar ve hu' 
şavirliği miişavir avukatlarını 
kun Kudat, Galip Menteşe, 
Telimen, muhasebat umum mil 
memurlarından Remzi Gürse 
emlak müdürlüğü mümeyyiz 



19. 3. 1939 ULUS 

D Ü N Y A H A B E R L .E R İ 
Beynelmilel anarşi 
Yakın zamanlar tarihi, benı.el

llıilel münasebetlerin bu derece a.. 
llarıi içine atıldığını kayde-iı de
iildir. K.ollektif barı§ sistemi yıkıl
""ftır. Devletler hukuki kaidelerine 
riayet eden yok. Mürekkebi kuru
llıadan muahedel'Cr yırtılmakta.Dev. 
let adamlarının &Özlerine itimat edil-
11>.iyor. Herkes herkesin kötü niyet -
••tinden emin. lıte mihver devletleri 
t.rafmdan giriıilen politika taarru
•Unun dünyayı içine attığı kantık.. 
lıkı ... 

Askeri 
. . 
ıçın tedbirler 

Daladiye hükumetine 
geniş salahiyet verildi 

Paris, 18 a.a. - Hükümete geniş selahiyetler verilmesi hakkın
daki kanunun mecliste müzakeresine başlanmıştır. 

Büyük harpten eve! de kollektif 
l.arıı aiotemi diye bir teY yoktu. Fa
ltat bir Avrupa konseri vardı. Dev

Söz alan mazbata muharriri, hükümetin derpiş ettiği tedbirler 
arasında askeri tedbirlerin ve bilhassa ham madde imal ve depo 
edilmesinin tacili hususunun en mühim mevkii İtgal ettiğini bil
dirrnit ve maliye komisyonunun kanunu 11 reye kartı 26 reyle 
kabul ettiğini hatırlatmıştır. 

l•tler hukuku ve cnterruuyon&l ıno- Müteakiben Seine mebusu B. Ke. 
roJite vardı. Milletlerin hukuku diye rillis küroüye çıkarak Dalad_iye hükü
lıir ıey tanınıyordu. Bugu"n her -y metinin Münib görüşmelerı sır.asm-

.- d·'-' )'"''-- 'dd ti tenk>t et. Yrkılmııtır. Bu anarti devrinin bat- """ po l<Uw.srnı şı e e 
t.ngıcı Japonya'run Çin'e karı• gi- miş ve?" politikanın Çek -, Slo~l'.a-
ıi .. · - · teca .. d " Ark dan 1 yı tahrnp ederek Almanya ya mühım 

li' .. ıgı vuz ur. asm - . ı· 

tal • H b · t • t ı teslihat ve milyonlarca ınsan tes un ya nm a. e§ıa ana aarruzu ge - . ... . . .. . . 
di. lopanya taarruzu, Avusturya te. ettıgını soylemıştır. .. .. 
c ·' .. d k b 1 ·ı 1 .. B Kerillis bundan s-onra. hukumet 

Ankara'da ikinci 
münlehip se~imi bitli 

(Başı 1 inci sayfada) a:vuzu, er en, eyne mı e muna - · ' 'f '"d f h f b 
&eb ı b .. kü' t dd' d • tarafından pası mu a aa ava ve a 

et er ugun ere ıye ogru . k · t' sah ı B" '"k • ,.. ti .. ·· · b 1 d '"-k Si rikaların ademı mer ezıye ı a arın uyıı · netıoo: 

"
uakra ~ Y~bıye. daı ha ı. ,,....,ik- o- da alınan tedbirlerin gayri kafi oldu-

ya nnı ....... etın e u anar§ va. • . . . 1 Dört gündür devaM eden bu alaka, 
. . b' fh dah . . gunu bıldırerek vahım saat er yaşan- d" b' ka k d •ıy•t yenı ır ... aya a gırmıt un ıze !11.U ra mı azan ırmı!lltır: 

h ıg Fak- b · · ınal<ta olduğuna meclisin nazarı dik- • r 
u unuyor. at u, anarıınm oo - . h d !''". 48019 ... 

d 
•.. J' katini çekmış ve u utsuz sa .mı yet. A nu egıluır. 

1 
d' , F , nkara'da 22 yaşını bitirmiş ve rey 

!erle B. Da a ıye ye ransa nın mu- vermek hakkına malik olan birinci 
Gerçi Çek-Slovak darl>eai, her ta- kadderatını teslim edemiyeceğini ve 

rafta derin akisler uyandırmııtır. bu kanunun kabulünden dolayı üzeri- müntehipler sayısının 55.158 olduğu
lngiltcre, "izahat almak,, bahane. ne hiç bir mesuliyet alamıyacağını be. nu hatırlamak, altıncı Büyük Millet 

· "' Meclisinin milleti nasıl tam bir huli· •ıyle elçiaini Berlin'dcn geri çagır· yan etmi~tir. 
dı. Çemberleyn hükümetinin vaziye- Bundan sonra söz alan cephe me- sa halin.de temsil edeceğini anlatınak· 
ti büsbütün oaraılınııtır. Franoa'da buslarından Bergery, B. Dalad-iye'nin tadır. 
Dala.diye hükümeti, parli.mentodan milli müdafaa için lüzumlu olan her Yüzde doksanı aşan bu nispet, An
Yeni oalahiyetler İ•Iİyor. Amerika'- türlü tedbiri tatbik etmesi lüzumu kara'nın intihap tarihinde bir rekor 
da cümhurrei•İ Roosevelt, bitaraflık hakkındaki sözlerinl tasvip ettiğini teşkil etmektedir. 
kanunlarını değiıtirmek için teıeb. bildirmiştr. Alakalı makamlara gelen haberlere 
lıüse giritmek Üzeredir. Darbenin Bergery, fransız kuvetinin esas şart göre seç.imi bitirmiş olan bütün şe
küçük devletler Üzerindeki teoiri !arından birinin fransız birliği oldu. hirlerimizde de vaziyet Ankara neti-
daha derin<lir. ğunu teyit eylemiş ve demiştir ki: cesine yakındır veya geçmiştir. 

Alına.nya'nın bugüne kadar Av- Alman hegemonıyasının tcşcbbüs-
rupa'daki genitlemeoi milli birlik ve !erine karşı bir durourma darbesi in- .Milletin partisine giiveni : 
nıilli kurtulut hareketleri mahiye- dirmek lüzumunda hepimiz •'lÜttefik İntihap hakkını bu kadar titiz bir 
tinde telakki ediliyordu. Milli istik- bulunuyoruz. hassasiyetle kullanan vatandaşlar, 
li.l di.vaaı, aon bir asır içinde mukad- Bergery, Hitler'in san hareketinin reylerini ittifakla parti namzetlerine 
deı bir umde olmuıtur. Geçen oene dürüstlüğünden mahrum bulunmasını vermişlerdir. Milletin özü olan inkı
A"usturya Almanya'ya iltihak etti- şiddetli tenkit etmi§ ve slovak, Rü. lap partisi, tam ve kamil manasiyle 
ği zaman, bunun bir milli birlik ha- ten, Daınzig Meme) meselelerini göz· millet ölırüsün.de bir güvene sahip ol
reketi olduğu oöylendi. Südet al- den geçirdikten sonra Polonya, Ro- duğunu i&pat etıniş bulunmaktadır. 
bıanlarının Almanyatya iltihakı da manya Macaristan ve Yugoslavya:n~ Gene al.akalı makamlara gelen haber
nıilli kurtuluıtur denildi. Fakat Al ... alman hegemonyasına mukavemet ıçın lere göre, partimiz, her yerde ikinci 
manya şimdi ırk bakımından alman- Fransa ile görüşmek mevlriinde kala· müntehip namzetlerini milletin itti-
""' ....._...,,.. h .. eb f olm'.Yan o klarım bildirmi ve : fak halinde tasvibinden geçirmiş bu-
çekleri ilhak etm.ektedir. 1 ak etti- " Fransa em banş u tya V1 u uruna 8 ır. u h:ldıse de ikinci 
fi bu memleketler ha!kma v-:tan- hem de zaf-erle neticcleneck bir harıbc müntehiplcr üzerinde göstcri:İınit 0 _ 

daılık hakkını da vemuye1"'k, hıma. hazırlanmıya mecburdur." lan hassasiyetin ifadesidir. 
ye altına almmıt bir nevi tebaa mu- B. Dalad-iye olduğu yerden söz ala- 0 .. ik' . .. h' 

Y • Al k . v ·ıı· ,. ·· ak un, ıncı munte ıp seçımının ameleoine tabi tutuyor. anı man- rak hü iimetın n..erı ısın muz ere- .. .. 1 • halk k" 
b . · · . k 'f' al h' d · · t son gunu omasına ragmen ur· ya Avrupa'nm ortasında ır nevı nin tehırı te h ı ey ın e ıtıma me. ..1 . d f !' d . 

müstemleke idareoi kurmaktadır. selesini ileri sürdüğünü bildiımiştr. su er1ınk e g~~e aa ılye~ evam etmış, 
B .. "k d ı ti · · · M · b k"l' · t mem e et munevver erı vatandaşa se-u Avrupa'nm küçu eve erını Louıs arın, aşve ı ın ıcraa ı.nın . . ... h . . . 
k 

' k . •. k çımın mana ve e emıyetını anlatmrş-
orkutmuıtur. "bir karış toprak ter etmıyeccgız, şe 1 d 

Fakat bütün bu akioler münferit 
hadiseler mahiyetinde kalıyor· Müı
t rek bir harekete inkıli.p ebnedikçe 
ınüssir olamaz. Amrika, nihayet bir 
dekle.rasiyon yapıyor. He.lbuki bu. 
günkü vuiyette bin deklaraoiyon 
bir aktin yerini tubnaz. Sovyet Rus
ya'nın oon darbe kartm'1daki tav
rımla kollektif barıt •İstemini yıkan 
lngiltel'e ve Franoa'dan intikam al
mak iotiyen bir eda vardır. 

• be ta ar ır. tinde ilkkanunda yaptıgı yana 

Bu vaziyet ne kadar devam ede. 
cek; ve dünya nereye doğru sürük -
!eniyor? Bu, kolay kolay cevap ve
rilecek bir oual değildir. Üç mihver 
devletinin mukavemeti en az olan 
iatikamete doğru yürümek istiyecek
leri anlatılıyor. Fakat muvaffakiyet 
ihtimalleri müoavi değildir. Japonya 
Çin'in derinliklerine oaple.nmııtır. 

Oradan kolay kolay çıkacağa ben • 

zemiyor. ltalya, ilerlemeoi daha zor 
bir cephe ile kartılaımaktadJT. Ve 
Çek - Slovakya darbesinden oonra 
Telegrafo gazetesi de bunu itiraf eodi 
yor. Fıroat beklemektedir. lngiltere 
ve Franoa da ltalya'ya bu fıroab ver. 
memek içindir ki Alınanya ile mü
cadeleye giritmekten çekinmekte
dirler. Demek ki "mihver ıirketi
nin,, en çok ki.r temin eden ve bu a .. 
narti i~inde yarmki karından da Ü· 
mitli görünen ortağı Almanya'drr. 

A. Ş. ESMER 

Kıra) Zog'a ımykasl yok 

uygun olduğunu buna binaen hükü
mete polotikasını takviye imkanını 
vermek üzere geniş salahiyetler kanu· 
nu lehinde rey verec~ğini söylemiştir. 

Sol cenah demokratlarından Var 
mebusu Escartfigue her alman zaferi. 
nin bir İtalyan he:r:imeti demek oldu
ğunu ve İtalya ile yaklaşmasının şim
di her zamankinden kolay olacağını 
kaydederek demiştir ki: 

Başvekile itimat reyi veren mebus • 
tar, arasında, bize umumi harpte fran 
sız - italyan silah kardeşliğini temin 
etmiş olan ebedi dostluğun tekrar 
temhir edildiğini görmek istiyen in-
sanlar mevcut olduğunu söylemek is
terim. 

Bundan sonra tehir tekli fi reye ko· 
nularak 258 reye karşı 324 reyle red
dedilmiştir. 

Müteakiben saat 15 te tekrar top
lanmak üzere celse tatil edilmiştir. 

Geniş salahiyetler kanunu projesi -
nin müzakeresi öğleden sonra dev.anı 

etmiştir. Sosyalist partisi kanu:ıuna 

muhalif olduğunu, çünkü geniş sala
hiyetlerin mutlakiyet başlangıcı ve 
parlamento rejiminin sonu demek ol
duğunu bildirmiştir. 

Paris, 18 a.a. - Meclis geniş sala
hiyetler kanunu·nu 264 reye karşı 321 
reyle kabul etmiştir. 

Arnavutluk ve ltafya 
Roma, 18 a.a. - İtalya'nın Arnavut

luğa karşı harekete geçmesi tasavvu
runda bulunduğuna dair ecnebi men
balarda çıkan §<IYİaları s.tefani ajansı, 

Tiran, 18 a.a. - Arnavutluk ajansı tekzip etmekte ve bu şayiaların bir 
Kıra! Zog'a suykast yapıldığı hakkın- maksadı mahsusla Adriyatik'te sulhu 
da yabancı gazetelerde çıkan haber -ı tehlikeye düşürmek üzere çıkarıldığı. 
!eri yalanlamaktadır nı ilave eylemektedir. 

15 vilayette seçim bitirildi 

Dün de yurdun her tarafında ikinci 
müntehip seçimi aynı hız, faaliyet ve 
tehalük ile geçmiştir. Afyon, Ağrı, 

Ankara, Erzincan, EskifC}ıir, Hakkari 
Kanı, Malatya, Muğla, Siirt, Zongul
dak vilayetlerinin seçimleri bu akşam 

sona ermiş ve müntehipler reylerini it
tifakla C. H. Partisi:ıin gösterdiği nam 
zetlere vermişlerdir. Bu suretle dün, 
18-3-939 akşamına kadar 15 vilayette 
seçim bitirilmiş bulunmaktadır. 

Balkanlı 

Bulgaristan 
(Başı 1 inci sayfada) · 

Romanyanın 
karşılaştığı 

tehlike ! 
( Beşı I inci sayfada ) 

zira İngiltere Romanyanın Almanya 
tarafından yutulmasına müsaade etti
ği takdirde demokrasilerin muvaffa • 
k>yet ihtimalinin ebediyen tehlikeye 
düşeceği mütaleasmdadrr. 

Kabinenin şu iki hususu derpiş et
tiği anlaşılmaktadır: 

1 - Demokrat devletlerinin bir 
konferans akdctmcleri, 

2 - İngilterede mecburi askerlik 
hizmetinin tesisi. 

Fevkalôde toplantı 
Londra, 18 a.a. - Kabine bugün sa· 

at 17 de fevkalade toplantısını B. 
Çemberleyn'in başkanlığında yapmr' -
tır. Toplantıdan biraz evel de mili! 
müdafaa nazırları da toplanmrşlardır. 

Fransada bulunmakta olan Lord 
Baldvin de Londraya dönmüştür. 

Romanya' da alınan tedbirler 
Bükref, 18 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: 
Bütün gazeteler, (4. )1635 mecli

sinin kıralın bütün nazırların ve ordu 
şeflerinin iştirakiyle cuma günkü iç
timaında verilen kararların ehemiye .. 
tini kaydediyorlar. 

Timpul gazetesi diyor ki: 
Romanya hükümeti, halisane tedbir 

Jeri ve iyi komşuluk münasebetlerini 
kuvetlendirmek karariyle bütün kom
şu hükümetlere örnek olmuştur. Hü • 
kümet Romanya'nın kiyasctli ve basi· 
retli hareketinin bir zaaf eseri olma • 
dığıru isbat ve milJI müdafaa mukave· 
metinin takviyesi i~in icap eden bü -
tün tedbirleri almftjtır. Hükümetin dı· 
şarıda Romanya hak ve menfaatleri:ıi 
müdafaa azmi, barış arzusu kadar ka· 
tidir. Bu suretle memleket, sükunetle 
ve moral ve siyasi tam bir otorite ile 
hadisel&in her türlü inkişafını karşı
lamrya hazırlanmaktadır. 

Diğer gazeteler de aynr şekilde tef
siratta bulu11uyorlar. 

Romanya ve Almanya 
Berlin, 18 a.a. - Alman ajansı bil -

Bükr~'tc Almanya ite Romanya a ... 
rasr.ıdaki ekonomik müzakereler cere
yan etmektedir. Bu münasebetle drşar
da havayı zehirlemek ve beynelmilel 
gerginliği arttırmak için bazı şayialar 
çıkarılmış ve hatta Almanyanm R<>
manyaya bir ültimatom verdiği yayıl
mıştır. Bu haberler tamamen uydur • 
madır. 

Cümhurreiaimiz 

Bulgar Baıvekilini 
kabul buyurdular -(Başi 1 inci sayfada) 

Gedeleç, Dış Bakanlık umumi katibi 
B. Numan Menemencioğlu, Cü.ınhur

reisliği başyaveri B. Celal Öner, husu. 
si kalem müdürü Süreyya Anderiman 
hazrr bulunmuşlardır. 

Bulgar elçisinin yemeği 
Dün ak'l'U'l saat 20.30 da misafiri

miz cksel.ins Köseivanof ve Bayan 
İvanof şerefine Bulgaristan elçisi B. 
Kristof tarafından Ankara Palas'ta 
bir akşam yemeği verilmiş ve yemeği 
saat 22,30 da başlıyan bir süvare takip 
etmiştir. 

Dünkü ziyaretler : 
Muhterem misafirimiz, refakatle

rindeki zatlarla birlikte bugün öğle • 
den sonra Gazi Terbiye enstitüsü ve 
Ziraat Enstitüsi<nü gezmişlerdir. Ba
yan Köselvanof, Çubuk barajını gez. 
m:iştir. 

Bıılgar gazetecilerine 
verilen yemek 

Anadolu Ajansı umum müdürü B. 
Muvaffak Menemcncioğlu tarafından 
bugün Ankara Palast'a bulgar gazete
cileri şerefine bir öğle ziyafeti veril
miştir. Ziyafette misafirlerle ga
zeteci birçok mebuslar ve matbuat er. 
kanı hazır bulunmuşlardrr. 
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( DUNKU ) 

ISTANBUL gazeteleri 
CUMHUR İm 

Türk - Bulgar dostluğu 
Nadır Nad.ı, bu başmakalcWndc, bulıar 

baıvekıh Koscıvanoı'un kendi mcm.lcK:e
Urun topraklarından ıcçcrkcn nasıl tllrk
lcrc kar:it dostluk tc.zanuriylc uıurlandı 
ısc, tı.irk topraklarında da bu scvcıyc mu
kabele eden hislerle kariılandJ&"•nı, bi:ı 
BaLkanJıların aradıgırruz refahın, aramız
da takip cdccc"imız dostluk politikası i
le mepsuten mutcnasip olarak artacaiı
na em.ın bulundugunu kaydettikten &on -
ra, Hulgaristan'da yaşıyan ırkdaılarım.ıza 
karşı bazı tapın unsurların yaptrkları fe
na muamelelerin artık tarihe karıill&"ını, 
Köscivanof hUkürnetinin, ekalliyetler 
hakkında tatbik ctti&i siyasetle ti.irk de>&t
luguna verdiği ehemiycti ispat ettiğıni 
söylemekte ve cümburreisi İsmet İnOnü 
ile bul&ar başvekili arasında yapılacak 
mülikatın her iki millet için de mesut ne
ticeler doturacaiını ilive etmektedir. 

Seçim günlerinde 

Peyamı Safa "Hidiıeler arasında" ıU
tununda, yeni meclisin esk:ilerınden farkı 
ne olacaiı meselesini tetkik ederek, par
tinin bulun prensiplerinin sabit olduğu -
na &öre deiişikligın, meclise muhtaç ol
duKU kuvetli şahsiyetleri, yani gı.izideleri 
cetirmekten baıka bir ıey olmıyaca&ını, 
her zorluğu yenen halk partisinin bir ıah
tiyet ve karakter seçiminin idaresi. başın
da bulundua:unu kaydettikten sonra, lis
te ilin edilinceye kadar tercihlere hakim 
olacak ölçüniın bilinmiyece&ini söyliye
rck bunun her ıeyden önce bir şahsiyet ve 
fazilet miyarı olmasını temenni ediyor. 

Jstanbul'un imarı 

"Nalına mıhına" sütunu muharriri A
bidin Daver, l.stanbul'un S dea:ıl So mil -
yon lira ile de imarı eüç, biıyuk. bir şehir 
oldugunu söyliyerek, kendi fikrince bu i
mar iıınde, belediyeye varidat eetirecek 
işleri dil$ünmek muvafık olacağını, bu su

retle hem ıehrin imarı temin edileceğini 
hem de gelir kaynakları buluıunu~ olaca
ğını yazdıktan sonra, meseli Eminönü'n
deki kıymetlenen binaların arsalarını 
yiıksek bedelle satmak, ıehirde eüzel oto
büsler i$letmek, Florya'yı imar etmek, 
stadyom ve kapalı spor salonu yapmak 
e-ibi fikirler vermektedir. 

YENİ SABAH 

18 mart tehitleri 
"Her sabah" autunu muharriri Ccına -

!ettin Saracoa:lu, bu yazısında 18 martta 
d\iiman gemilerini boj'azdan geçirmiyen 
tiırk ıehitlerinin hatırasını tebcil etmek· 
tedir. 

Uludağ ıiınendiferi 

Hüseyin Cahil Yalçın, bqmak.alcs.irıde, 
Nafıa vekiletinin Uludağ•a bir havai de
miryolu yapmak üzere tetkikata ba~ladı
ğıru kaydederek. 100 bin liradan fazlaya 
çıkacagı söylenen bu masrafın memleket 
menfaati bakımından çok lüzumlu ve za· 
ruri olduiunu ve bu tcıcbbüsün ,turizm 
bakımından da faydasını tebar\iz ettirdik
ten sonra, memleketin bayır ve nefini 
böyle ıiimuJli.ı bir nazarla a:örmenin ha
kikaten takdire ve memnuniyete liyık bir 
hareket oldu&unu yaz.m.aktad.ır. 

İKDAM 
Eski Almanya'yı toplamak 

Ahmet Aiaoilu, bu başmakalesinde 
Hitlcr'in, timdiye kadar takip ettiıi si .. 
yaset eibi bundan sonraki siyasetinin de 
eski Almanya'nın ihyasını istihdaf cdece
&:ini yazıyor. 

Sirıkeci yolcu salonunda para 
alınması doğru mudur? 

Denizbank'ın Sirkeci yolcu salonunda 
oturan halktan para almasının do&ru olma
dıil;ını yazarak, bundan ıik.l.yet eden bir 
okuyucu mektubunu ne:;rediyor. 

Mektep dışındaki tahsil 

"lnkılibın meşalcsi" sutunu muharriri 
Kemalıst, mektepte çocugun tahsil ve ter
bıyesi ile meşgul olurken, mektep dııın_· 
da kalanları da duı;unmek icap ettı&ıru, 
türk nüfusunun hepsini mektepte yeti:; -
tırmee:e muktedir olamıyaca&ımıza eöre, 
mektep çagını geçenlerın kendi kcndıle
rine okuyup o~renmclerinı temın edebi· 
lece&imizi söyliycrek, bir kaç. eü.n evelki 
kitap ve gazete pahalılıw:ı yazısına avdet 
ediyor ve k.l.iıdın giımru&üniı azaltıp u
cuzlatma çareleriru aramakla memleket
te okuma a&kını uyandırma&:a doğru ilk 
adımı atmı:t olacaiınuzı ilive ediyor. 

TAN 
Balkan antantı ve Bulgaristan 

M . _ Zekeriya Sertel, bu başmakalı:=sin _ 
d~ Bilıkreı'.t~ toplanan Balkan konseyi • 
nın verdıgı uç kararı zikrederek, bu ka -
rarlayda, Bulrıaristan'ın Balkan antantı
na gırmesi -~çin açık bir kapı bırakılOl!ı 
oldugunu soyledikten sonr..t, konseyd"n 
evet ve ıonrak.i turk • bulg.ır tetnaıları
n~. hatırlatmakta, orta Avrupa'daı..ı bü. ~ 
yuk fırtını.run işaret etti~i tehlike kdrŞt
aında, Balkan devletlcrini:ı daha sıkı bir 
surette biribirlcrine yaklaşmaları luzu • 
munu ortaya koyduğunu Jive ederek An
kara temaslarından mesut neticeler çık -
ması temennisini izhar eylemektedir. 

...... .M.ıtbuat s~rvili 

VAKİT 
Orta Avrupa hadiselerinin 
istikameti 

Asım Us, bu başmakaleıinde, erta Av
rupa hidiselerini ve alman i!ja;ahni tahlil 
ediyor. 

18 Mart 

Hakkı Süha, bu başlık altındaki yazı
sında, bueünün 24 sene evel Çanakkale'de 
türkün yarattığı bUyuk destanın yıldöniı
mü oldu&unu hatırlatarak Çanakkale mü
dafaaııru tasvir etmektedir. 

İdare meclislerini kaldırmak 
lazımdır 

Necmettin Sadak, bugüııkü baş makaleıı-
aıncıc, &eceli K'Unduzıu çaııştıgı ve ma
muJa.Uru eMt.1 ııyata nazaran, eumruk nı
maycsı.nden dolayı uç mısııne u.ttıııı 
haJae kar yerıne zarar eden bir fabrıka
mızın vazıyetini ızah ederek bu zararın, 
ıahba hepsı mebus olan on kiıiden fazla 
ıdare meclı5i ıizası ile bu azaların her 
birını__o fabrıkaya ye.cJcatı't'digi, ekıerısi 
iş.c yaramaz dörder beser adamın yukseJt 
maajlarında.n ileri eeldi&ıni söyledıkten 
sonra, on dokuzuncu asır kapitalıst re11-
minden kalma idare meclisı uıulunun, 
devletci rejimde muhafaza edilmesi carıp 
oldu&unu, bir nevi nüfuz, politıka, hızmet 
hediyesi olan bu - çalışmadan para ka
zanma - usulı.in\ln, meclisin idare iza
lılı::larınm sık sık mevzuu bahis oldueu 
ıu sırada esasından halledilmesi ve bu 
zararlı adetin ortadan kaldırılması lu,.. 
zumunu mudafaa ediyor. 

Belediye müfettİ§lerinin 
faaliyeti 

Belediyenin on senelik muamelitıru 
tetkike memur mı.iffettişlerin Karaa&:aç 
müesseseleri muamelitını da teftiş ede
ceklerini, oktorva idaresinin hesaplarrnı 
da tcftiı lüzumunu hissettiklerini, iktısat 
mudürlügu ile sıkı ali.kası a:özüken hal ve 
kantariye idarelerinin doysalannın da 
gözden geçirileceıiini haber verıyor. 

Ne cür'et 
0 Dik.katler'' sütununda, eski harflere 

vakıf bir memur aradıa:ına dair aazetele
re itan veren bir ticarethanenin bu ha
reketini curetkirlrk.la tavsif ederek, on 
bir sene evel muazzam bir harf inlulibı 
yapmıı olan bu memlekette, Millet Mec
lisinin en süratli zabıtlarını bile stcnoc
rafi ile tutan gençler varken, alenen bu 
ilinı veren ticarethanenin mazur ıörül~ 
miyeceğini, aüratli r.teno&raf.i yetişebil
mesi için boyle taleplerin hele matbuat 
vasıtaıuyJe Mll yapılmam.aaı lbım scl
dij:lni ıöylüyor .. 

Belediye memurlarının 
tekaütlükleri 

Aldıi:ı bir habere atfen, Ankara Ye İs
tanbul belediyeleri me:rnurlarmın da, 
devlet memurları eibi tekaüt hakkından 
istifade edeceklerini, bu hususta yapılan 
kanun mucibince, 1930 da çıkan belediye 
kanunundan sonra belediye ve idarei hu
susiyelere geçen memurların müktesep 
haklan temin cdilecc&:ini yazıyor. 

İlk ihtiyat zaMt 
namzetlerinin 

toplant1S1 
Dün gece Ankara Orduevinde, hım. 

dan tam yirmi beş yıl eve!, Kuleli as • 
keri lisesini bitirerek Harbiyeye geç
miş iken, büyük harp seferberliği üze
rine, türk ordusunun ilk ihtiyat zabit 
namzetleri tabirini taşıyarak krtala • 
ra verilen sınıf arkadaşları topla'nmıŞ· 
!ar ve bu eski hatırayı anmışlardır. Ça 
nakkalc zaferinin yıldönümü olan 18 
mart dolayısiyle, Ankara'da bulunan 
bu sınıf mensnuplarr.ıın yaptrkları 
toplantıda 80 kadar arkadaş bulun • 
muştur. Aralarında albaylığa kadar 
yükselmiş, serbest hayata atılarak i• 
sahasında kendisini tanıtmış, mebus 
olmuş zatlar bulunan türk ordusunun 
bu tarihi sınıfı, bugün içinde bulun • 
dukları hayat şartlarını bir tarafa bı • 
rakarak bir kaç saat, tam bir mektep 
hayatı yaşamı,ıardır. Harbiyeye geç • 
tikleri zaman mevcutları 1200 olan sı
nıfın o zamanki baş çavuşu, mektep 
künyelerini okuyarak yoklama yap • 
mtştır. 

Büyük harbın bu ilk ihtiyat xabrt 
namzetleri Çanakkaleye ve dolayısiy -
le bütün memleketi kurtaran Ebedi 
Şef Atatürk'ü, Mil11 Şef İnönü'nü hilr 
met ve şükranla anarak toplantılarına 
nihayet vermişlerdir. 

Varşova'da Almanya 

itimadın teessüsünü istilzam e

den bu beynelmilel gerginlik za

manında barrtın muhafaza ve 

takviyesine bütün gayretlerini 

sarfedeceğini" söylemiştir. Bu 

sözler Ankara muhitini atarak, 

Balkanlar içinde ve dıtında ken

dilerine layık akisler bırakacağı
na şüphe yoktur.Gene şüphe yok

tur ki Balkanlar tesanüdü, bey
nelmilel yeni vaziyet ş~utları i

çinde, sulhun başlıca teminatla

rından birini teşkil etmektedir. 

Sadece biribirlerine karşı tahrik 

edilememek, hiribirleri aleyhine 

nifak ve ihtirasa sevkedileme

mek dahi, pek de uzak olmcyan 

tarih göz önüne getirilirse, bal

kanlı aulhçuların cihan hart§ ve 

emniyetine neler kazandırmış ol

duklarım İspat eder. Tarihin 

derslerrnden İstifade etmeğe, an· 

!atma ve yalanlatma gayretleri

ni kuvetlendirmeğe çalıtalmı: 
milletlerimizin hayrı yalnız bun
dadır. 

Irak Kıralına suykast 

yapmak istiyorlar 
Halkevleri 

Amman baş konsolosluğumuz· 
da tiirk film gecesi 

Amman, 18 a.a. - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 

aleyhinde nümayişler 
Varşova, 18 a.a. - Havas : Dün öğleden sonra Almanya aleyhin

de şiddetli bir ntimayiş yapılmıştır. Takriben 1.000 kişi Almanya ve 
Hitler aleyhinde bağırıp çağırarak Hariciye binasına yaklaşmak iste
mişlerdir. Süvari polisler, birkaç kere hücum ederek nümayişçileri geri 
püskurtmıişlerdir. Birçok yaralı vardır. 

F. R. ATAY. 

Bağdat, 18 a.a. - D.N.B. - Hikmet 
Süleyman ve diğer dört .kişi kıra! Ga· 
ziye suykast tertibi suçundan idama 
mahkum edilmiştir. Kıral iki idam ce
zasını müebbet küreğe, birini 1 S sene
ye ve Hikmet Süleymanın cezasını da 
beş seneye indirmiştir. 

Diğer iki suçlu 7 ve 8 sene kürek 
eezasma mahkfun edilmiştir. 

Sabiha Zekeriya Sertel 11Göriiıler'' sü· 
tunundaki bu yazısında balkevlerinin, bu
lundukları muhitte içtimat bir merkez 
vazifesi eörmek üzere kurulmuf, çok bü
yük rolleri olan ve hal.kın ihtiyaçlarına 
cevap verecek: müesseseler olduğunu kay
dettikten sonra, bir okuyucusunun bulun· 
duğu şehirdeki halkevinin yalnız muay -
yen zamanlarda müaamereler vererek aa
dece davetli şahısları kabul ettiginden şi
kiiyet etiğini söylüyor ve halkevlerinin, 
bazı 1cimselerin devam ettiği kulüp hali
ni almaması için bu müesseselerin naııl 
hareket etmeleri lizım geldia;ine dair ba
zı fikirler ileri sürüyor. 

Türkiye başkonsolosunun dün ak
f'll" tertip ettiği türk film gecesi bü
yük bir alaka görmüş ve d0&tluk te
zahüratına vesile olmuştur. 
Başta Altes F.ınir Abdullah ve hü

kümet erkanı konsoloshanemizi tcref
lendirmişlerdir. 

Türk filmi, bugün hali·· ·;c mcktq>
lilere de gösterilmektedir. 
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Nosyona( - Sosyalizm doktrini 

zihniyet değiştirebilir mi? 

Alf red Roıenberg' e göre : 

Medeniyetler demokrasi mikrobu 

ile hastalanır ve ölürler 
ff itler'in itibarını temin 

eden ba'1 1ıca hususlar -
dan biri kendi kendinin pey • 
gamberi sayılmasıdır: imdi, 
partınin mukaddes kıtabı olan 
Mein Kampl'da Fransa'nın im
ha edilmesi icap ettigi yazılı
dır. Şimdi, bilakis, resmi saha
da Hitler'in aruk memleketi -
mize duşman olmadıgı tezahıir 
ediyor. Ciene bunun gibi esas 
programda şu kayıt vardır: 
"Milletinin dini fikir ve tees
&üsleri siyasi şef için daima 
dokunulmaz olarak kalmalıdır
Bilhassa Almanya'da başka 
tüdu bır hareket felakete gô -
tunır.'' Hatta bır zamanlar 
Hitler şunları söyluyordu : 
"Bugun ırkcı cereyanı dıni ih
tilaflar karğaşalıgına surukle
meye çalışanları, memleketi • 
min duşmanları, her hangı bir 
komunistten beter addettığimi 
söylemekte tereddiıt etmem." 
Bugun Almanya'yı tehdit eden 
"akide harbı" duşunühınce bü
tiın kehanetlerin yerine geti • 
rilmedigi neticesine varılmak 
zarureti vardır. 

O nun içindir ki nasyonal -
sosyalist partısının ha

kiki tefsı rcisı M cın Kampf'ın 
muellifınden ziyade "yırmincı 
asır" muellifıdır. Alfred Ho -
senberg Fuhrer'in mutemedi
dır. Bu iki adam 1919 da Mu
nihin bir mayhanesinde tanı§tı 
lar ve biri ôtekıni teshir etti. 
Bununla beraber, kitap, şeften 
ziyade partinin bir mudafaası
dır. Hitlerizm Hitler'i aşmış -
tır: B. Pierre Grosclaude'in i
§aret ettigi gıbi Prusya ertli
eı ve cermen santimantallıgı, 
asırlık bir kahramanlık ve şe -
ref tahayyulü, hukukun ancak 
alman milletinin menfaatinden 
ibaret olduğu ırsi insiyakı, hat
ta insanı ruhu ve bedeniyle 
devletin malı yapan Lutherci 
nasyonalizme kadar onda bil -
tun atrihi unsurlar bi eşmiş -
tir. 

Y irminci asır" .: :.erinın 
ettıcı mu kame babıttır: 

medeniyetler demokrası mık -
robunun tesırıyle hastalanır ve 
olurler. Fılhakika demokrasi -
)er sınıflan, ırkları biribirleri
ne karıııurır, yahudilere kapı -
lan açar. Bu izahlar arasında 
ba!ilıca ı ve en garibi hıristi
yanlıgm muhakeme ediliş tar -
zıdır: hıristiyanhk "mutlak su
rette proleterci ve mihilist bir 
sıyasi tcmayiılu" temsil ettiği 
içindir ki Roma'yı kaybetti. 
Bunun gibi - tabii yegane ya
ratıcı olan - şimali kuvet "din 
ve hmstiyanlık adına koleleş -
tirilmiştir". Fakat "muhtelif 
unsurların bir halitası olan hı
ristiyanhk ırk ve millet fikri 
kadar şeref fikrınden de he -
bersizdi. Fransa katolik olmak 
umumi betbahtlığına hususi 
betbahtlıklar da ekledi: mu -
kadderatı ve mılletinin karak
teri "Hugunot'lann hicreti, 
ı 789 ihtilal ve cumhuriyet" ta
rafından tadile uğradı. Bugun, 
hak ettiği vecihle, Fransa'nın 
"tarihi nihayet bulmuştur.''. 

şte asli haliyle nazizm 
A. budur : onun ıhtılalci 

dinamizmınin kaynagı burada
dır. 

Fakat ıılkılaplar statik ola -
mazlar: kader onları şiddetten 
şidılete surukler, yahut da bun
lar kendılıklerinden ağır acır 
istikrar ve muvazeneye dogru 

• yollanırlar. Bitler hangi yolu 
tutacaktır? Almanya'nın nazi -
)eşmesi tamamlanmıştır dun -
yanı? n~zileıımcsı mi b;ıilıyor? 

Zürıh te nazist cereyan hak
kında "Dıe Hcvolution dea Ni
hıli~m~s" adlı bir eser intişar 
etmıştır; muellıfi doktor Rnu
schni!'~ Danziı::'in &abık sena
to reısı, 1931 deııberi nazist 0 _ 

lan biridir ve &erbest eehirde 
parti propaıandasını idare et
miştir. Ciorüldiığiı gibi bu kitap 
llılhassa salahiyetli bir mahiyet 
arzetmektedir ve bunu alman 
siyasetinin yeni bir safhasının 
ilanı olarak telikki etmiye mü
temayil olan ingiliz gazeteleri 
esere çok ehemiyet atfetmek -
tedir. 

.,. ilhakika, Hitlerizme mil • 
& zaharet ederken, onun

la birlıkte ıtendı nutuzlarını, 
ıktısaliı negemonlarını veya 
asken itıbarıarını tesıs ede • 
ceklcrıni sanmış olan muhata -
zakirlarla aanayıcıler pek ha • 
yal inkısarma ugramıli gorun -
mektedirler. İhtılalın ilk amil
lerı bundan memnun olmamııı -
!ardır: bu kaidedir. Bunlar ni
.cam ve asayi:;ı yerine k<>Ieı'ıgın 
teessusiıne gahit olmu§lar ve 
zamanla, nasyonal - sosyalizm 
onlara bir !ilddet ve içtimai da
gıhş rejimı şeklinde aoriınme
le başlamı~tır. Şimdi, hariçte 
bu derece fena nazarla &oru -
len ve hatta tehlikeli sayılan 
bu rejimin terkini emenni et
mektedirler. 

Bununla beraber, hedef üze
rinde değil sadece vası~ala~ 1;1-
zerinde tezahur eden bır fıkır 
ayrılıgının ehemiyetini müba -
lega etmekten çekinelim. Bü -
tun Almanya dünyada bir al -
man misyonuna kani bulun -
maktadır. Bütün mesele bu 
misyonun hangi yoldan tahak
kuk ettirileceğidir. 

D osenberg bize öğret -
n mıştır ki nazı peygam

ber ve hlezoflarının tasavvur
larından biri yalnız Fransa'nın 
sonu d,,;ıl lngiltere'nin derin 
tedennısıdır. Yahudiler tara -
fından uçuruma süruklenen İn· 
giltere artık imparatorluğunu 
muhafaza edecek kuvete sahip 
değildir: hatta bundan feragat 
etmi' olduğu bile sanılabilir. 
İı;te kendi kendini mahkum e
den ve inhilal eden bu impa -
ratorluklnrın yerindedir ki al -
man imanının hakim dinamiz • 
mi yükselecektir. Metot bir • 
dir. İç nizamda nasıl ki devlet 
butıin haklara sahipse, dunya
da da, alman milleti, hayırh 
yayılmasında, hiç bir huhuki ve 
ahla.ki engel kar!jısında tered
dut edemez. Şiddete idman et
mesi lazımdır ve bu idmanı ya
hudilere karşı tatbika başladı: 
ırk her şeye galiptir. 

A lmanya'da tezahür et • 
mekte olduğu sanılan 

bu fikir istihalcsinin mahiyeti 
nedir? Nasıl oluyor da resmi 
geçit yapan kıtalar bazan al -
kışlanmıyor, alman muhafaza
karlarının nazist tasavvurlan 
arasında kabul edemedikleri 
şey Fransa ve İngiltere'nin fe
raııati ve teslimiyeti fikridir. 
Gerçi bunlar bu tariht büyük 
milletlerin demokrasi hastalı -
ğiyle musap olduklannı inkar 
etmiyorlar fakat, Almanya'nın 
misaliyle biliyorlar ki, millet
ler pek büyük bir suratle kal
kınabilirler. Ve belki de 
bu milletler de şimdiden kal -
kınmışlardır. Gene unutmuyor
lar ki bütün bir millete tatbik 
edilen askerleştirme ve şiddet 
prensipleri, kendi aleyhine 
dönmekte geçikmez ve alman 
milletinin misyonunun, meseli 
hırbtiyanhk ahlakına, millet -
!er arası hukuk kaideleri tara -
fından tesis edilmiş olan dip -
lomasiye dönüş gibi ba15ka va. 
sıtalarla tahakkuk ettirilebi.lir 
diye düşüniiyorlar. Sulh yolıy
lc olmıyacak bir fetih a~nı. şey 
değildir ve düşünmeye ıhtıyaç 
gösterir. 

B u bir neo - nazi:ı:m'in 
başlangıcı mıdır? Dün

yanın akibetinin bağlı olduğu 
bu suale hllen bir cevap veri
lebileceğinden şüpheliyim ve 
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Ballık deniziyle Karadeniz 
birbirine bağlanacak 

.AÇILACAK MUAZZAM KANALIN 
BOYU 1894 K m. YI BULUYOR 

Var.şova'dan bildiriliyor: Vistül, San, Dinyeper, 
Prut ve ı una ııehirlennden istifade edilmek suretıy
le Lehı:oıan ve .H.omanya tıopraklarından geçen bir ka
nalla Baltlk denizinin Karadenh'le baglanması için u
zun zamandanberi tasavvur edilmekte olan proıe Ro
manya dış bakanının Varşova'yı ziyaretinden beri tek
rar günun mevzuu olmuştur. 

Nitekim, bu ziyaretten sonra, Vistiil nehrinin V ar
şova'dan Sandomir'e kadar olan kısnu ile Romanya'da 
Prut nehrınin daha bu yıl tesviyesine başlamağa karar 
verilmiştir. 

Söylendiğine göre, bu kanalın inşaatiyle meşgul o
lan komisyon, Lehistan'm Romanya'daki eski ataşemi
literi albay j an K ovalevski'nin .reisliği altında faaliye
te geçmiştir. 

Bu projenin gerçekleşmesi için lazım olan parayı 
temin etmek maksadiyle albay Kovalevski Paris'e ha
reket etmiştir; oradan Londra ve Amsterdam'a geçe
cektir. 

Prıojenin tatbikrna büyük bir ehemiyet vermekte o
lan L ehi:otan gazeteleri, Ren • Mayn • Tuna kanalı ir
tibatından sonra, planrn gerçekleşmesi üzerine bu su 
yolunun A vrupa'nrn en mühim yollarzndan biri olaca
ğını kaydetmekte, K aradeniz ile L ondra arasrndaki 
su yolunun yarı yarrya krsalacağrna i~aret etmektedir. 
K analrn boyu 1.894 kilometreyi bulacaktır. 

Fölki~er Beobahter 
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Akdeniz, Süveyş ve 
dünya meseleleri 

Musolini'nin bir sözü 

" Akdeniz başka devi ·tler i~Jn bir ge~ittir~ 
fakat İtalya için bayat d emek tir.,, 

M usolini şunu söyle -

meyi adet edinmiş -
tir: "Akdeniz, başka dev -
le tler için sadece bir geçit
tir, fakat, İtalya için hayat 
demektir." 

A kdeniz meselesinin 
doğrudan doğruya Roma i· 
le halledilecek bir dava,. te -
Iakki edilmesi de bu müla
hazaya dayanmaktadır. 

Halbuki bundan daha ti
pik surette enternasyonal 
olan mesele yoktur. 
Münhasıran bir A kdeniz 

hatta Almanya ile Fransa'nın 
alacakları bir tavrın mukabil 
bir karşı lıiı tahrik edilecegi de 
hesaba katılmalıdır. Sulhcu ad
dedildiğini hissettiı:i taktirde 
harpcı, harpcı sayıldıiın1 his • 
ııettikçe sulhcu, inkiııa fının 11u 
veya bu ııafhaaında nazizm 
böyle kalacaktır ve demokra • 
silerin sıhatlerini göstermeleri 
kafi gelecektir. 

Gaston Ragcot-Le Figaro 

devleti olan yalnız İtalya 
değildir. Hür ve müsatkil 
devletler olan Yugoslavya, 
Romanıya, B ulgaristan, Yu
nanistan. Türkiye ve Mı -
sır'ın da denizden başka 

mahreçleri yoktur. 
Daha başka deniz sahil • 

!eri olan Rusya, Fransa ve 
İspanya da Akdeniz'de se -
yir ve sefer serbest olma -
dıkça yaşıyamazlar. 

1 ngiltere'nin bu de -
nizdeki üsleri on u 

da bir A kdeniz devleti yap
maktadır. 

"Mare Nastrum" bir ha -
yal ve boş bir sözdür. A k
deniz ancak serbest bir yol 
olabilir. Bu deniz bir tica -
ret filosu olan bütün mem
leketleri alakadar eder, 
bunlardan h iç biri bu deni
zin kapanmasını kahul e -
demezler. 

- Küçük kızı nerede buldunuz? 

KURBAGA DAMGA~ 
- 10 ') 

- Erkek çocuğ ..ı demek istiyorsu -
nuz galiba? Sualinize cevap veremez-

sem beni mazur görün. Siz gelmed~n 
evel o evde tam bir saat kaldım. Dipte 
ki odadaydım. Geçerken söyliyeyim, 
oda boştu. İçeriye girdiğiniz zaman 
beni korkuttunuz. Sizi, bilhassa lam
bayı yakınca, beyaz sakallı ihtiyar 
sandım. Siz servis kapısını açarken 
ben lambayı henüz söndürmü~tüm; za
ten o kapıyı, dönüşte kolaylık olsun 
diye, ben, açık bırakmıştım. N e fikir
desiniz bakalım? 

Elk'in gözünden bir şey kaçmazdı; 
eve gırerkcn bu kapıyı açık bulmuş ol
duğunu gaye t iyi hatırlıyordu, halbu. 
ki şimdi içerden kilitlenmişti. 

Belki çocuk, onu görüp korkmuştu. 
Elk, bu mesele üzerinde vakıt kaybet
meden bahçeyi acele ile geçti, kendini 
sokakta buldu. 

Orada "Edgar Street"i sonuna ka -
dar görebilecek şekilde yerleşti, ve dı
varı kesen geçidi gözetlemeğe başladı. 
Biraz sonra ihtiyar kadınla Maitland'· 
ın geri döndüklerini gördü. İhtiyar. 
ağzına kadar dolu zembili taşıyordu. 
Elk, ışığ ın altında. havuç ya?rakl~rını 
gördü. Gözleriyle onları takıp cttı, ka
ranlığın içinde kayboldular, kapanan 

kapının sesini i şitti. 
Beş dakika sonra dar g eçitten siyah 

b. damdı Elk o-bir g ölge çıktı. Bu ıra ' . 
nu takibe koyuldu. Ya?ancı: peşınde 
Elk, küçük yolların labırehtıne d~ld.ı. 
Adam hız lı hız lı ilerliyordu. l~ ~ır 

.. .. .. .. 1 Elk onu takipte guçluk 
y uruyucu o an .. .. .. cadde • 
çekmiyordu. Yabancı, yuzunu 

. - d .. .. tu·· Elk on adım 
nın rşıgına onmuş · • . . 

• • 1 .d. y·· ·· nu'" seremedı, takıp 
gerısınc c ı ı . uzu "" 

Yazan: Edgar WALLACE 
lan büyük bir otomobilin önünde dur
duğu zaman tanıyabildi. Adam otomo
bilin kapısını açtı, ve içeriye atladı. 
Aynı zamanda Elk te yetişti ve eliyle 
:şe!i ne~eli selam verdi. Kapalı oto-
obıldekı adam bir an durdu, sonra 

kapıyı açtı: 

- Geliniz, Elk, yağmurda durma -
yınız, dedi. 

Bu adam, W hitehall'de zincir satan 

b1:°?ddra'nın en lüks apartımanlarında~ 
ırın e oturan ve bunlara ğ k. b 1 ra men va • 
ıt u up da Erza Maitland'ın ef'al ve 

harekatıyla meşgul olabile . n zengın a-
merıkalı J oshua Broad'dı. 

Elk, yanına otururken, birden ona 
doğru döndü. 

- Elk, çocuğu gördünüz mü? 
Elk başını salladıı 
- Hayır, de<ii. 
Broad hafifçe güldü, otomohil Lond

ra'nın garbına, en medeni yollara doğ

ru ilerledi. 
Broad yaktığı sigaranın dumanları-

nı savurarak : 
- Ben gördüm, dedi. İnanınız Elk, 

ben çocukları sevmem, onların talim 
• ........ 11 

- Maitland hakkında mı? 
- Garip adam değil mi? Hem siz 

hepsini bilmiyorsunuz. 
Otomobil Caverley House'in kapısı 

önünde durunca polis memuru uzun 
bir sükCıtu bozdu: 

- Peki ama, siz kimsiniz, M. Broad? 
Öbürü otomobilden inerken alaylı 

bir sesle: 
- Bilin bakalım? Diye cevap verdi. 
E lk: 

- Gizli servis memuru ... Diye tah
min etti. 

- Hayır. Amerika gizli servisi mi 
d~mek istiyorsunuz? Hayır, bilernedi
nız .. Ben aşağı tabakayı tetkikle vakit 
geçıren hususi bir hafiyeyim. Yukarı
ya kadar çıkıp bir şey içer misiniz? 

Elk : 

- Memnuniyetle çıkarım ama, bir 
~y içmem. Amerika'daki ikametim . 

İtalya, silah kuvetiyle 
Akdeniz'de hakiın olmak 
isterse buna muvaffak ola -
maz. Böyle bir hal umumi 
husumeti ona karşı tahrik 
eder. 

Okdeniz'<le serbest seyir 
ve seferle alakalı hiç bir 
devlet İtalya'nın tahayyül 
ettiği tek hat üzerinde Ce
nova, Korsika, Sardunya, 
Bizert barajını tahakkuk 
ettirmesine rıza göstere -
mez. 

Eski denizde hakim o

lan nüfuzların mu -
vazenesi ekonomileri bu 
serbest seyrüseferden fera
gat cdemiyecek olan bütün 
memleketler için bir garan
tidir. Filhakika dünya ti
caretinin en mühim kısmı 

tekrar o hale gelmesine 
müsaade edilemez. 

Bundan daha sarih suret
te cihanşümul mesele ola -
maz. 

Akdeniz ve Silveyş kana
lı enternasyonal ticari ha -

yatın lüzumlu iki organı -

dır. Bunlar bir dünya kon

feransının ruznamesinde 

yer alacak neviden mesele
lerdir. 
Emile Roc~e La R~publique 

İtalya isteklerinde 

if rafa gifmiyecek 
Londra resmi mahfilleri, 

bu deniz vasıtasiyle yapı -
italyan hükümetinin istek

lır. Hiç bir tüccar millet bu 
denizin mukadderatına lerinde öyle korkulacak 
karşı alakasızlık göstere - derecede ifrata varmıyaca-
mez. ğını temin ediyor. 

Musolini aldanıyor. Ak· Muoolini, sadece Cibuti 
deniz meselesi Roma ile - Adisababa demiryolu ida
Kartaca arasındaki rekabet resine iştirak etmeyi, Ci • 
zamanında oldugyu gibi de -

buti limanının kontrolüne 
ğildir. Kartaca'nın yerine 
Kartaca değil dünyadır. karışmayı, Süveyş kanal 

Demek oluyor ki, Akde - kumpanyasının idare mec -
niz meselesini, tıbkı uzak lisinde bir sandalye alma • 
şark gibi, iki taraf arasında yı, Tun us'ta bulunan ita! • 
halletmiye imkan yoktur. yanlara hüsnü teveccüh 
Münih'de olduğu gibi dört 
taraflı bir hal şekli de ta - gösterilmesini istiyecek -
sarlanamaz. İtalyan talep - miş; yoksa Konıika, N is ve 
!eriyle ortaya çıkan mese - Savua'yx istemiyecekrniş, 
leyi ancak bütün dünya onlardan vaz geçmiş. 
müzakere edebilir. Bu haberler esaslı mı de-

H arp halinde Akdeniz- ğil mi? Sonra, sakın bize 

in geçilmez hale ":ıha ileriye varan bir pro-
geleceği keyfiyeti bütün je uzatmasınlar : mesela 
deniz devletlerini dü§ün - dünya servetini "proleter" 
dürürken sulh zamanında 
bu geçidin ihlal edilmcsi:ni milletlere peşkeş çekecek 
kabul ede.bilirler mi? bir projeye kadar? 

Fakat Akdeniz demek Şimdi mesele bunları öğ-
remnekte 1 

Süveyş kanalı demekti_·~r_. -~-~--çL-~puque aenJ 
uraıda da, tal ya, ya Fran-

sa ve İngiltere ile müzake
re ederek, yahut da kuvet 
yoliyle, bir hal şekline var
mayı ummaktadır. 
Aldanıyor. Bu yol da en

ternasyonaldir. Bütün dün.
yayı a lakadar eder; bütün 
dünya bunu müdafaa ede -
tektir. Süveyş kanalı me -
selesi yalnız Fransa, tngil· 
tere ve İtalya arasında 
mevzu bahis değildir. Ro -
ma, deniz dev letleriyle 29 
ilk teşrin 2888 de "Süveyş 
kanalından seııbestçe isti -
fadc" muahedesini imzala -
mıştır. 

Geniş bir enternasyo -
nal hal suretine iş -

tirak etmiştir. İtalya bazı 
kolaylıklar, daha ucu.: tari
feler isteyebilir, fakat man
tıki talepleri burada durur. 
Süvcyş kanalının açılma

sından önce, Akdeniz ka • 
palı bir denizdi. Bugün 

Enternasyonal bir 

konferans 

toplanmah mı! 
B ugün için bir milletler 

arası konferans toplamak, 

Roma • Bertin mihverini 

kuvetlendirmekten başka 

işe yaramaz. Bu, aynı za -

manda !talya'nın iddiaları

nı şişirdiği gibi, Almanya'

yı cesaretlendirir. 

Bazı meseleler var ki Fa
ris • Berlin arasında hele 
Paris • Roma arasında mu -
allakta kalmaması Uizım -
dır. Meseli, Habeşistan'ın 
işgali ile Cibuti - Adisaba
ba arasındaki demiryolu ti
careti müteessir olmuştur. 

Bir milletler konferansı 

(_R_A_o __ v_o _) 
TURK1YE 

Radyo Dihizyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

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

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

T. A. Q. 

Ankara 

PAZAR: 19.3.1939 
12.30 Program. 
12.35 Muzık (kuçuk orkestra • 

oef: N ecıp Aşkın) ı - Rıisa
gcr • Bir entermezo. 2 -
.ı:srahms - Macar dan&ı No. 9 
3 - Kıinneke • Melankolik 
vals. 4 • Lohr - Bavyera 
valsları. 

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

13.15 Muzık (kuçuk orkestra -
şef: Necip Aşkın) 5 - Mic -
heli - Şen serenad. 6 - M ul
ler - Kuçuk ı;erenat. 7 • jo
han Strauss - Bu na{:meler 
seni sarsın ey dıinya. 8 - La
utenschlager Yıldızlara 
dogru: fantezi. 9 - Lincke • 
Ven us: valı;. 

13.50 Ti.ırk müziği: Çalanlar: 
Vecihe, Kemal Niyazi Sey· 
hun, Cevdet Kozan, Cevdet 
Çagla. Okuyan: Müzeyyen 
Senar. 1 • . . . . . - Karcıgar 
peşrevi. 2 - Mahmut Celalet
tin paşanın • Karcığar şarkı
sı - Vahi meyusi visalindir. 
3 - Bayan Şadiye"nin - Kar
cığar şarkı - Bir gôlge ol. 4 -
Kemal Niyazi Seyhun - Ke • 
mençe taksimi. 5 - Udi Ah
met - Karcığar şarkı - Zahmı 
hicranım ıibi. 6 • Mustafa 
Nazif'in • karcığar şarkı -
gönülde bir ateş yakalım de-
di. 7 - .... . . - Türkü - İkide 

1 turnam gelir. 
O Konu5ma (kadın 

saati. Çocuk terbıyesine da • 
ir). 

17.->V Proeram. 
17 .35 Muz ık lpazar çayı - Pi)• 
18.15 Konuşma ( çocuk saatı)• 
18.45 Muzık (Pazar çayı deva· 
mı • PJ.). 

19.15 Turk :-.ıuzigi (fasıl he • 
yeti) Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gur, Basn Uf· 
!er, Hamdi Tokay ve Celil 

Tokses tarafından. 
20.00 Ajans, meteoroloji ha • 

berleri. 
20.15 Turk müzigi Çalanlar: 

Vecihe, Cevdet Kozan, Ru • 
şen Kam, Zühtü Bardaltof• 
lu. Okuyanlar: Muzaffs:r U • 
kar ve Radife Neydik. 1 • 
Benli Hasan ağanın - Rast 
peşrevi. 2 • Dede efendının 
- Rast karı natıkı - 24 ma • 

kam. 3 • Arıf beyin • Rast :ıar· 
kı - Aşık oldur kim kılar ca· 
nın feda. 4 - Zühtu Bardak• 
oğlu - Santur taksimi. 5 • 
Mahmut Cclalettin paşanın 
• Rast şarkısı • Fıtneler giz· 
leıniş. 6 • • • • • • • Raı:.t saı 
semaisi. 7 • Şemsettin Ziya • 
Kurdılihicazkar şarkı • Ciu· 
venme husnune. 8 • Şemset· 
tin Ziya - Kür<lilihicazklir 
şarkı • Bıktım elinden. 9 • 
Refik Fersan - Muhayyer 
şarkı - Her guzelin ba~ından 
bir gül seçerdi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Neşeli plaklar • R. 
21.10 Müzik (riyaseti cümhur 

bandosu· şı:f: İhsan Kun • 
çer) 1 • C. Friedemann • 
Marş. 2 - P. Lacome - Sego• 
viana (İspanyol dansı). 3 • 
A. Borodine - Prens İgif o• 
perasının uvertürü. 4 • J. İ• 
bert - Akdeniz'de seyahat 
(Escales). No. 2, N. 3. 5 • 
Brahms • Macar dansları il• 
zerinde fantezi. 

22.00 Anadolu ajansı (spor 
servisi). 

22.10 Müzik (cazbant. Pi.). 
22.45 - 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki progrRm. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransız Başvekili B. Daladiye 
( Stokholm'da çıkan Sondagnissc Suix'c!ten) 

açılacak olursa, bu konfe -
rans, muvakkaten dahi ol -
sa, birleşecek devletlerin 
biribirlerine bağlanmasına 
mani olur. Sonra da, Fran· 
sa ile İngiltere'nin ayn ay
rı olarak müzakere etmek-

le daha çok istifade ede -
cekleri meselelerin müza -

kereleri için de mahzur 

teşkil eder. 
Harp sonrası diplomasisi 

bozuldu. Çünkü bütün işle
re karışmağa başladı. Bun
dan dolayı, emniyet ve taz
minat arasında olduğu gi -
bi, silahları bırakma ile ik
tisadi ittifaklar arasında i· 
yi bir tekabül sistemi ku -
rulacağı zannedilmişti. 

Neticesi malftm. Alman -
ya her darbesinde muvaf -
fak oldu. 

( Action Française'den) 

Hroad, analltarı kilide sokarken, po- nakaşa etmeyin, söylediklerimi yapın. 
!ıs memurunun vucudu baştan ~gı Çabuk! Bina zehirli gazla dolu. 
bir titreme geçirdi. Eliyle aınerikalı - Bir kaç saniye sonra, çan sesleri i -

- Bu işi üzerine alan adam. kapıcı 
arkasını dönmüş olduğu bir zamanda 
yukarıya çıkmış olmalı. Kapıcı, o sıra
da, her halde asansörü işletiyordu. İp 
ve sepetle beraber dama çıkmış, sokak
tan boruları birer birer yukarıya çek
mişti. Tatbiki kolay ama, fikir muci -
dane 1 Evelden buraları iyice tetkik 
etmiş olmaları Hizım, yoksa hangi ŞÖ· 
minenin sizin odaya indiğini asla bu -
lamazlardı. 

nm kolunu tuttu, boguk bir sesle: çinde gelip, maskeleri yüzlerinde, 
- Bu kapıyı aç.mayın! Dedi. merdivenleri istila eden itfaiye me -
Broad, hayretle dondü, arkadaşının murlarına bizzat telefon etti. 

yüzü ciddi, hatları :>Crtti: İyi bir tesadüf eseri, Broad ve kom-
- Niçin? şusu hariç, Week. end dolayısiyle 

- Bilmiyorum, bir nevi hissi kablel- bütün kiracılar dışarda bulunuyorlar-
vuku; aslen skoçyalı olduğumdan, bi - dı. 

raz mutekidim. İçimden bir ses, bu ka- Kapıcı: 
pıyı açmayın diyor. - Matmazel Bassano ancak sabaha 

Broad elini çekti: karşı döner, diye malümat verdi. 
- Ciddi mi söylüyorsunuz? Bina, hava pompaları ve kimyevi 
- Tamamiyle ... Bu kapının arkasın- maddelerin mevcudiyetine rağmen, ta-

da muhakkak bir tehlike var. Yemine- mamen zehirli gazlardan temizlene • 
deıbilirim. Verin şunu bana. meden, şafak söktü. Kararan gümüş -

J hoshuva Broad'ın elinden anahtarı ler, sarı bir tabaka kaplıyan cam ve ay· 
aldı, kilide soktu, çevirdi. Bir eliyle nalar hariç, zarar mühim değildi. Açık 
Broad'ı dıvara doğru çekerek muha • pencerelere rağmen apartımanın için -
faza etti, öbür eliyle birden kapıyı aç- de bir küf kokusu hüküm sürüyordu. 
tı. Bir saniye geçti. .. Sonra: "Koşun!" Fakat sabah rüzgarı bu suikasdın kötü 
diye bağırarak, Elk merdivene doğru kokulu son izlerini de temizledi. 
atıldı. Amerikalı, kapıdan çıkan sarı - Elk ve Broad, gazın ne vasıtayla i
y~il bir gaz bulutunu görür görmez, çeriye boşaltıldığını aramaya başladı-
süratle Elk'i takip etti. lar. Elk: 

Kapıcı Elk'i, şapkasız, nefes nefese - Açık kalan bu şömineden 1 Diye 
koşar gördüğü zaman, odasını kapa - gösterdi. Gaz havadan daha ağır oldu
mak üzereydi. ğu için, su boşaltır gibi kolaylıkla bo-

- Kiracılara telefon edebilir misi- şaltmış olacaklar. 
niz? İyi! Üçüncü katla onun altındaki Binanın damında yapılan bir tetkik 
katlara telefon edin, hiç kimse, ne o- faraizyesini kuvetlendirdi. On tane 
tursa olsun kapılarını açmasın. Ara • büyük cam boru, hasır bir sepete bağ
hkları kağıtla tıkamalarını, mekt up h uzun bir ip buldular. Üstelik şömi

Tekrar apartrmana döndüler. Bu SC• 

fer J oshua Broad ciddileşmişti: 
- Hizmet.çim, allahtan izinliydi. 

yoksa şimdi çoktan öbür dünyayı boy
lamıştı, dedi. 

Elk müminane: 
- Allah büyüktür 1 Diye mukabele 

etti. 
Polis memuru apartrmanı gözlerin

de uyku ve biraz şaşkın terkettiği za
man güneş haylı yükselmişti. Vesti • 
büle daha gelmeden, yüksek sesle ko· 
nuşmalar işitti. Kapının önünde güzel 
bir otomobil duruyordu. Volanda 
fraklı genç bir adam oturuyordu. O • 
nun yanında Lew Brady vardı. Kaldı

rımda, sırtında enfes bir ttıvaletle, 

genç bir kadın bulunuyordu. 
- İyi bir geceydi, değil mi Lola? 

Serbest kaldı ğım zaman artık hiç bir 
şey beni yerimde tutamaz. 

Bnnett'in sesi kalın ve ahenksizdi 
t .. miş oldui!u asikardı. Sizm sına pek 

kutu larını kanamalarını, ence re 1-..· i,..-.,,.n in bacalr..rı rr.:•:.ı.nw.ıuı..-.ı:>ır:l-':.ıııuıı:ıı.s1--ıL&..u-..ı.u..ı.,_lj"'...&..,..,........, ...... _~--------
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Çıkışmasının sebebi 

Türk Ticaret Bankasında ........................................ 

Mevduat 8.598,677 

Hu•& İlmini Yayma Kur1m1M dinki •onfermı: 

1 Ciün irin 
-----__.;;;:;;,.,;;::~~ ·-Kanun 

~dmı ve adresini yazmıya lüzum kik edilmeaini elbette hiç kimae ha
aörmiyen aayın bir okunnnuz gaze- tırma getiremez. o halde batka ne 
teye gönderdiği uzun bir mektupta türlü kolaylık göaterilebilir? Bir ai
bu sütunları yazana adam akıllı çı. le çocukauz olup da, nealini devam 
kıtıyor. ettirmek vazifeaini ifa etmek iate. 

tasarurf hesaplar1 
3.329.544 

liraya yükseldi 

AnkaN Halkevinde on bet günde ma gibi endiJelıerle alelumum zirai ve Türkiye bir ve beraberdir 
bir cumartesi günleri verilmek üzere sınaAı madd 1 · · tihsal t · · · · l e enn ıı ve evzıı ıtı- kinci mW.tehip aeçimi, :meınleke-
Hukuk İlmini Yayma Kurumunca ter- ne ve harici ticaret meselelerine ya. tin birçok yerleri gibi A k 'd d 
tip edilen seri konferaınaların yedinci- kından · müdahaleıi zaruri bir devlet dün aktam nihayeti 'd.n Şehara. a 1~ aiııi dün Konya mebusu B. Ali Rıza kalın olduğunu, bu bdıar değişen bir beı bin küaur ilk e:~· 

1 
h·~·n; 1 

Türel vemıiftir. dünyada vazifeleri bu kadar çoğalmış 48 bin küsuru yani hun e •hın en 
Bu zat her aabah gazeteyi eline yince kıaırlığın hangi tarafta oldu -

alınca doğruca hayat ve sıhat sütu- ğunu tahkik ederek ona göre teda -
1Mlnu bulur ve okurmut. Bu iltifat visini temin etmek iti de ailenin ken
ınubarririn, fÜpheaiz, pek botuna disine düşer. 
aidecek bir şey olmakla beraber o- Bu okurumuz, kıaırlıia çare bu • 
kurumuzun intizama ve tertibe ria - lunamamıısa "hekimler bot y•e 
79t ebneii 1evmecliğini gösteriyor. kafalarmı yonnuılardır,, diye hak -
intizamı ve tertibi seven okurlar ga. aız bir söz ıarfetmiı. Hekimlerin 
zeteyi ellerine almca daima bapna- timdiye kadar çok kafa yordukları 
kaleden baılıyarak bütün yazılan meaelelerden biri de budur, fakat 
urasiyle takip ederler. bot yere yorulmamıtlar ve kıaırlıim 

Türk Ticaret bankaaı A. Ş. hisse
darlar umuıni heyeti, 27 mart 939 da 
ıenelik toplantısını yapacaktır. Milli 
bankalar arasında en eski ve şerefli bir 
maziye malik olan bu müeuese, yir
minci mali yılını da, kendiaine karşı 
gösterilen itimat ve alakaya hak kazan 
dığını gösteren olgun ve verimli bir 
i' bilançosu ile tamamlamıştır. 

Konferanıta mebuslar, bazı profe. olan~~ ~evletin, a~ık 18 inci. asır ~i- % 90 ı, seçim; iştirak ;:'i~ K~~~ 
sörler ve hukuk muhitine mensup bir lo~fıaının yarattıgı hukuk mzamı ıle k 1 d IA K 

1 
uçh 

L b · ..ı__ mer ez er e ve meae a ızı ca a-
ÇO& zevat ulunmuttur. ıu.ue olunamıJıliilcağını, binaenaleyh, mam'da bu nispet CP. 100 ·· b ı ak.. 

İkt1&at Vekaleti sabık ıiyaıi müs- teşri ve icra otoriteleri arasındaki sa- t d ş' t T ~? d ' - u ku nı 
1 teprmın konferam için seçtiği .. Ka- lahiyet hudutlarının ve münasebet a :· d aye '. vı aye ın . •re~I a;: .a-

Sayın okurumuz her gün ilkin bu birçok fekillerine çare bulmuılar
hayat Ye uhat aühmumı okuduğu dır· 
halde, ne çaı. ki, aradıiı şeyi timdi- Okurumuz kıaırlrk ya kadmda, ya 
ye kadar burada bulamamıı. Bu da erkekte olur, diyor. üçüncü bir ihti
pek mümkün bir ıeydir. Bir buçuk mal her ikisinde de olmaaıdar. Bir 
yıldanb•i devam eden bu yazılar İngiliz hikayeai dördüncü bir ihtima. 
onları okuyanlardan birçoğunun içi- li de hatıra getirirse de, yalnız Üç ih
ni sıkacak kadar uzun sürmü~ ol. timal ile iktifa etmek daha makul o
nıakla beraber. yazanm ömrü vefa lur. 
edip de daha otuz yıl devam edebil- Gene frenklerin tuttukları iatatis
ae hayat ve aıhat bahislerinin hepai tiklere göre yüz tane kıaır aileden 
gene bitmez ve zaten yazılmıı olan- 60 taneainde ekaiıklik kadında, 40 
lar bir taraftan da eakimiş bulunur. tanesinde de erkekte bulunur. Ek. 
0mm için berkeain burada her iste- siklik kadında olunca hemen her va
diiini bulmaıma imkan yoktur. kit çaresi bulunur. O halde bu zatın 

Bu satı öfkelendiren şey, bu aü. heıkimliie karı• teveccühaüzlüğünün 
tunlarda kıaırlık bahsinin henüz ya- akaine olarak kıaır kalmıı ait.eterin 
aılmamıı olmasıdır. Ondan dolayı en çojuna çare buhmmut demek
hayat Ye sıhat batlıiım bile yeniz tir. 

İdare Meclisi hazirladığı raporun
da Ebedi Şef, Atatürk'ün aziz hatıra
larını tebcil etmek ve Milli Şefimiz 
İnönü'nü hürmetle selamlamakta, ge
çen seneki umumi heyet toplantısında 
tasrih edilen mütecanis ve mütabakat
lı çalışma esasının bir prensip halin
de bu sene de tatbik edildiği ifade e
dilmekte; esaslı bir bilgi ve tecrübe
ye ve maddi sahada geni.f vasıtalara 

dayanma11 zaruri olan itletmelerin ba
zı t~eıkküllere devri yolundaki kara
rın Adapazarı fabrikası için de bir tat
bik sahası bulduğu anlaşılmaktadır. 
Memlekette, büyük ve eauh bir ihtiya 
cı kartılryan fabrika, aliıkadarları ara
sında 700.000 lira sennayeli (Demir ,-e 
tahta fabrikaları türk anonim 'i~ti) 
adı altında kurulan 'irkete devredil
mittir. 

nun hil:imiyeti" mevzuu, degerli bir tarzlarının icap ve ihtiyaca göre deği _ ~~A: da . 1~ıme ı::n~ nı•~. er _._•t
dinleyici zümrc&ini dün Ankaı-a halk- şehilir bir tekilde yeniden tayin ve ıra e 1 mış.e n ara ır raaor 
evinde toplamıttı. tevzin ediJ--.. ; 1 1 yapmıı olacak, ve fakat, bu rekorun 

~--· ve anorma zaman ar b tk .1 A 1 · · k ı ld 
Konferansın mevzuu (kanun haki - iç.in devleh tehlikelere karşı koruyu _ • a a __ v! ayet C:lım~zc~ ~~~~! 0 u-

miyeti) prenaipi idi. cu bir tehaf!fuz re1"iminin evcJ..ı-n ha- gunu ogrenme e e a 1 1 ır aaa. 
• uÇ d h. d k · z· d. ·ır · Hatip, bu mevzuu seçmekle, "mo- zrrlanmıt hir (fevkalade zaman mev- e~ •.sıte ece t.•r· .. 

1 
•üd~a ava,1~

1• dı Aı-
dern imme hukuuknun mesnedi ve zuatı) mn vücuda getirilmesi zaruri ra eı;;n-;n g.~~ıt7 ° ç e tece ısı a· 
hüriyetin temeli olan bu ana hukuk olduğunu uzun, müdellel mütalealar- vaa~ .. egı mı ır . . 
prenaibinin, bir millet için haiz oldu- la anlatmıştır. Hatip, "meselenin ar. . ort aene evelkı aeçımde - eld~ 
ğu hayati ehemiyeti tebaruz ettirmek- tık, filan otoritenin filin kuvete faik k.• r~kamlara. gore - 8.077.310 bı. 
le beraber, bilhassa, kanunla siyasi ha. olması meselesi olmaktan cıktığını rıncı ınuntehıpten, 2.716.846 •• ka-

eali 1 · · h b ' "b" · ·· k · f 'k" f "k · · • · 'l' dın ve 2.828.503 ü er.kek olmak ü-yat r te crınm er zaman ırı ırıy- çun u, aı ıyet ı rırun monarşı ı e 
5 5 

. . 
le uzlaıp.maımaları sebepleri uzerinde parlamento arasındaki mücadelelerin zere, · 45•349 vatandat roeylerını 
d k b 1 1 b• . . ld - b .. oo· le kullanarak 37.847 ikinci müntehip urma ve u uz aşa.mamaz ıgın orta - ıı- neticesı o ugunu ugun Y • 1 d' . . . .. 
dan kaldırılması ve bazı zamanlar bi- bir vaziyet yerine milli tesanüt ve iş ~ıt er 1

' O zaman, bırmcı mun
..:ı..· · • · • 1 l~kk" ı 001·· ·· • · ka" ld ğ b' a tehıplerle bunlardan ...,.İme fili au. ı;ouırının ışı.ne cnge te ca ı o unan umu vazıyetı ım o u unu, ın - . . .k ~:r 

hukukçu ile politikacının, zaten bir ve enaleyh muhtelif otoriteler aramdaki ~e~te •ıtıra edenlerin niapeti % 75 
1 1 · d - 1 ı ·· •t k · · · · b .. 1.. ·· ·· b ıdı. Dort aenedenberi nu"fua·-uzun aynı o an gaye erme ogru e e e yu - vazı e ta sımının ve •• o umunun u . -·· 

rümeleri nunükün olduğunu ispat et- düşünceye göre yapılması icap ettigi- h_ay~ı ar~ıı . ol~aaın~an dolayı bi
meık ma.k6adını takip ettıgini bıldiren ni" söylemiş ve bu esaslara riayet su - rmcı ve .~kıncı muntehıpler aayı~~ da~ 
kısa bir mukaddime ile söze bafl~ış- retiyle kanun hakimiyeti prensibinin pek tabu olar~~· artmıttır: Dünku 
t milli menfaatlerle telif edilmek sure. yazımızda tahlılıne çalıfbgmuz ae

buluyor. Hayabn Ye uhatin en ba- Eksiklik erkekte olunca her va -
tında çocuk yriittirmek gelir, diyor. kit çareai bulunur denilemez. Fakat 
Bakınız, bu aöz pek hotuma gitti ve her vakit umudu kesmek de doiru 
onu pek ziyade takdir ettim. Tabi- olmaz. Her halde tetkik edilmek Mevduat ve taaarru/ 
atta bayatın gayesi neslin bakası ol. lazımdır. Bazılarmda tedavi pek iyi mikdarları: 
duiu ıüphesizdir. netice verir. 

ır. Konferans, iki knıma ayrılmııtır. tiyle mahfuz tutulması mümkün ola - beplerle ikinci müntehip aeçimino 
Birinci kıamlda, umumi olarak, (Ka- cagı neticesine varmıştır. bütün memleketteki iıtirak niapeti 
nun hakimiyeti) prenaibinin tarihçe- Kanun hakimiyetinin, gerek mevzu- de - Ankara'da olduğu gibi, yiik
si, ge.çirdiğı evoliıayon ve muhtelif at, gerek tatbikat bakımından memle- aelmiıae, biz, miıtalealarımızm iu.. 
ıııemleketlerdeki tatbikatı ve müeyyi- ketimize cümhuriyetle beraber girmiş beti ile değil, Türkiye'de her zaman 
deleri mütalea olunmuştur. olduğunu, muhtelif mevzuat hükümle. mevcut olan birlik ve beraberliğin 

Bu münasebetle, teşkilatı eaaeiye rini ve müesseseleri ve tatbikatı işhat henüz eriıilememiı rakamlarda ifa
kanunlarının yükaek hukuk kaideleri- etmek suretiyle ifade eden hatip, bu deaini bulduğunu görmekle bahtiyar 
ne, kanunların teşkilatı eaaaiye ka- prensibin mahfuı:iyetine bundan son- olacağız. 

Okurumuzun yazdığına göre mem Hele hormon itleri derin tetkik 
leıketin birçok köşelerinde pek çok edildiğindenberi, hiç çocuğu olnu. 
çocubuz aileler varm19. Bu bahis yan birçok kadınlar çocuk aahibi ol
ü:ııerin~. bizim memlekete ait iatatİa· muşlardır. Bu tetkikler erkeklerin 
tikler timdiye kadar gözüme çarp- kısırlığı için de büyük umutlar ver
ammıısa da, frenklerin tuttukları ia- mektedir. 
tatiıtiklere göre Avrupa'da ortalama Ancak hekimliiin bulduiu bu 
heaapla on aileden bir taneai çocuk. çareler, tabiidir ki, gazetede yazıla
au:ıı: aayılır. lnaanlar her yerde biri - maz. Bu ekailklğin yalnız ..bepleri. 
birlerine az çok benzecl~I~ ni bile gaae~~ ya~mak ayıp. olur. 
iatat'atikler akaini ispat edmcıye ka- Sonra tedavıaını de IDAD kenclı ken
d ~ · d d bu niapeti kabul ed~- dine yapamaz. Çocabaa kaa- ı... 
l.a~ !!_~ •b. ·ı-in kıaD' kalma•• aile - kan koca birlikte - müteha• 
ırız. ~a ır aı ... k' .. ed k -•--!ll-1' 

d b" '"k bir zarardır Onun sıs he ıme muracaat ere •.uı-a ı-
a epeyce uyu • w. h . ft ld w ı 

A..,.ıu IJO& AA ... ., ... , 1&11V!••n'lda da okuru. gın angı tara a o ugunu an a. 
muzla müttef"ık ol ·· · 
ni yoktur. ....-ten 1tafkıa tiirl8 çare ol• ..... 

Yalnız, bu zatın çoc11k11Dz eilele- Bu zatm iıtediii '&Jlınrhia kartı 
re "bir kolaylık,, gösterilemiyor. de- mücadele" ye gelince. bu mücadele
ıneai kabul edilebilecek bir fikir de. yi açmak kabil olsaydı, tabii kısalı
iildir. Çok çocuklu ailelere türlü ia kartı değil, öteki türlüıüne kartı 
tiirlG iltifatlar göaterilmeai, bazda- açmak lazım gelirdi... Fakat arap 
rma mükafatlar verilmeai biç çocu- tairi Ebulula'nm methur taıı ü:ıı:e
iu olmryanlan da tefrik elemektir. rindeki yazıyı bilmeden on- felae.. 

Bu tepikten .anra, çocukMlll aile- fesine mürid olmak iatiyenlerin aa
lerden her birini ayrı ayrı muayene. y111 o kadar çoktur ki bu mücadele
ye tibi tutarak kNırlığın kadında yi açmak dünyanm hiç bir tarafın • 
mı, yokta erkekte mi oldufunun tah- da kabil olamamııtr. G. A. 

Yürüyen dağ 

Türk ticaret bankumın ıon it yılı nunlarına muhalif olamıyacagı ve ra da büyük bir gayret ve ihtimamla . ~ncak, ~u b~tiyar~ı~ı t~~de~ 
iç.indeki müabet faaliyeti, milli güve- idarenin :fal ve icraatında kanun hü. ve artan bir hassuiyetle devam edile- ıdr~ ~tmıı d~8:~1 ~ız? Çun~~ 
nin riyazi bir ifadesi olan mevduat ve kümleriyle bağlı bulundugu yolunda- ceğinin eın kuvetli delili büyük Mfüi k~nd.ımı~e ve bu~ ~ıh.ana ika;ıı _bu
tasarruf he&aplarında kendüıini göster ki kaidelerde tecelli eden (kanun ha- Şefin aon nutuklarından aldığını aöy- ~k ımtihan v~l~ıı!ır: Turkiye, 
miştit-. kimiyeti) prensibin.in maddi müeyyi _ lemiş ve Milli Şefin iki nutkundan ~·_r. v~ ~erab~rd.ır: Bı.rl~. ve b~abe~-
Bankanın 934 seneei sonunda delerine temaı edilerek kanunların naklettiği kıymetli cümleleri tekrar. lıgımızı bugun ıkıncı muntehıp aeçı. 

2.169.975 liralık bir bakiye gösteren tetkilitı esasiye kanun~na uygunlu. lıyarak konferansını bitirmi,tir. minde isp~t ~ttiğimiz gibi yarın ~~ 
mevduat, 938 de 8.598.677 lira olmuş· - k tr 1 ~-,_ .. re baz mem- Bu değerli konferans aonuna kadar mebus =>-çımınde tekrarbyarak mıllı 

689 96 1. gunu on o e~ uze ı hA k. . . 1. 1 8 .. k Mil 
tur. Bu miılctar geçen sene 5. . 3 ı- leketlerde vücuda getirilmit olan ka. alaka ile dinlenmit ve alkıtlar iç.inde a ımıy~t~n. tunaa ı o Aan uyu.. -
ra idi. w murakabe tqkilitmdan bahmolun _ sona ermittir. let Mechamı vatanm ıla ve müdafa-

Taaarnııf heeaplarma gelince: Bu duıktan b 1 t afında bazı aaı yolundaki çalıpnalarında mille -
ve u meee e e r ..1 . ..1 •• •• • • d b" ·· 

miktar da 934 de 549.493 lira iken 938 mütaleaı. rcledildikten sonra. ferdi te leregııgutaüz ıatınat e en uyuk 
de 3.329.544 liraya ytllmeJmlıftlr. Ge- iclaNnin .;;. " kanunaus hareketle. M 1 k f lf ı k~dret _~alinde vazifesine baılamıı 
çen sene bu m~ktar 2.504.454 lira idi. riıne kartı korumak için hemen bütün emur ar oopera 1 gor~g~z.' . . .. 
Bu artış bu milli müessesenin tasarru- medeni memleketlerde vücuda getiril- Turkıye nın ıç ve dıt polıtıkaamın 

.. ....,...., ı l -öir .aMJs ·- -..ııit olan Mıarı Maaa müeuaeaiain ku- 1 ki " esasları malumdur. On be~ cümhu. 
ne ptlnne6: ~ a6nt• ye- naıı.. .... ,,. ........... ait -- il - or 1 ar umumı riyet aeneaiain .. ayretleri yalnız ve 
rini belirtir. zerinde durulmuf, muhtelif memleket. yalnız memleketin imarını ve mille-

938 sonuooa bankanın mevcudu, 937 lerdeki ıi<tari kaa tetkilitı ve prcnaip. h d 
1 

d t~ ~~fahı~ı teminden ve cihan aul-
sonuna .göre 581.585 lira fazlasiyle \eri arasında mukayeseler yapılmıştır. eyeli ün top an 1 hu~u ta~vı!eden .. ba!ka bir teYe aarf 
2.440.113 lira olmuıtur. Hazine bono- Bu noktada ,adli kaza müessesesin- edılmemıttır. Turkıye, oamanlı im-
ları da 937 ye göre 576.106 lira fazla- den ayrı bir (idari kaza) müessesesi Ankara memurlar kooperatif •irke· p~ratorl~gun~ aaırlarca .ihmal et • 
siyle 788.674 lira olmtlftllt'. Geçen ıene vücuda getirilmesinin sebeplerini ve ti ortaklar umumi heyeti 13 üncü he· ~ıt Aoldugu . bır m4:mleketı .. sul~ ve 
sonunda ikrazlar bakiyesi 1.437.911 Ji- bu hususta ileri sürülen fikirleri mü- sap yılı faaliyetini tetkik etmek üzere sukunun nımetlerınden mustefıt e
ra idi, bu sene bu miktar 2.713.139 lira nakap eden hatip, .. adalet, hakkaniyet dün saat 15 de halkevinde toplan- derek kalkmdı~ak. ve .a~ ihmale 
fulHiyle 4.151.051 lira piıy-.a senedle- gibi ana prensiplerin her türlü müna. mıftrr. maruz kalmıt aaıl bır mılletı mede -
riMedir. aebetlcr aahaıında bir ve aynı olduğu- Ankaranın yeni kurulduğu ve mo- niyette layık olduğu mevkie yük-

Emtia ve veuilr ka11rtığr, ticart se· nu ve (idari kazanın) gayee.i, devleti dern bir ticaret müeaaeıeıine büyük seltmek gayeleriyle uaanıp yılma. 
netler kartılığı, iıpotcık karıılığı, ee- de fertler gibi kanunun nüfuz ve hi- ihtiyaç olduğu senelerde t~ekkül e - dan çalıımıt ve kııa zamanda mey -
ham ve teminat tra,..ılığı olan avans- kıimiyeti altına koymak olduğuna gö- derk hayırlı hizmtlcr ı..armıf olan ve dana getirdiii eaerlerle bütün ciha
lar, 937 sonunda 2.602.358 lira iken 938 re, malriyeten cemiyette a<ialet tevzi. bilhassa aon senelerde faaliyetini daha nı hayretler içinde bırakmıttll"· Li
aonunda 2_557.771 lira olmuştur. inden ibaret olan bu vazifenin de, ay- çok geni,letmiye muvaffak olan fir • k~ aynı aay ve feragat zihniyeti ile 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Her sene daha müsbet ve daha ve- nı mabadı temin için kurulmut olan ket için 938, verimli bir .İf yılı olarak ça •tarak daha büyük eaerler yaraL 
adliye mahkemelerine verilmeei lizım get"miştir. BilinM, 2.377.327 lira gibi mak azmindedir. Onu, varmak iate-

rimli bir ~ hayatma giren bankayı teb 3 ~- d · - · b h d f h · b · k · ı 
rik ederiz. geleceği, maamafth, bugünün henüz on üç senelik hayat devresi içinde re- ıgı u e e ten ~~ ~-r uvetn~. a ~: 

uzak olduğu neti.ceaine varmııtır. kor teşkil eden bir rakama yükselmiş- koyamıyacağma dunku ve bugunkü 

Yeni bir ''San Fransisko 
fel6keti,,nden korkuluyor 
Amerika'dan gelen haberlere gö -

:re Kalif.orniya'nın bazı köylerinde, 
kıöylüler korku ve dehtet içinde a
razilerini ve çifliklerini bopltmağa 
bqlamıtlardır: 

- ÇUnkU koca bir dağ olautu &i
bi yUrümeğe baılamıı. 

lıin asıl feci taraf r Girloy ismindeki 
kasaba, yürüyen dağın tam yolu üze· 
rinde bulunmaktadır. 

Bundan batka yeni tehlike daha 
zuhur etmittir: dağ kayarak bir ne
hire doğru ilerlemektedir. Bu gidij
le dağ nehrin önüne gerilecek, yolu 
tıkyacak, nehir tatarak bütün mınta· 
kayı ıular baaacaktır. Asıl bundan 
korku lmaktadJT. 

Yürüyen arazinin genitlifi on ki
lometre, derinliği 100 metredir. Dağ 
saatte 33 santimetre ilerlemektedir. Mühendisler ve arziyat alimleri 

Bu dağ, San Andereas mıntakasın heyelan sahasında tetkikler yapmak 
da "Ölü tepeler,, ismindeki kaza da- ta ve tedbirler düşünmektedir. 
bilinde bulunmaktadır. 

&asen bu mıntaka, ötedenberi A
merikan arziyatçıları ve alimleri ta
nfından endite edilmektedir. Ame
rikan arzı:v-tçıları, San Fransisko 
§ehrinin kurulduğu, çöküntü ve zel
zele ekıik olmadığı San Andereas 
heyelan aahaaını daima nazaret altın. 
da bulund'.lrurlar. 

Vasati çek fiyatları 
• Gümriıklerimize gelmi9 olan mal -

ların orijinal faturalarında yazılı ec • 
nebi paralarının türk paraarna çevrili
şinde nazarı dikkate alınmak üzere 
vuati çek fiyatları Maliye Vekaletin
ce teıbit oluorımuttur. Bu vasati çek 
fiyatları 1 nisan 939 tar.ihinden 1 ma· 
yıa 939 tarihine kadar bir ay muteber 
olacaktır. 

Borsada kote olan dövizler: 
Sterlin 5. 92.50, dolar 126.41.375, 

Yolcuların 

beraberindeki 
eıyanın resmi 

Yolcuların beraberinde ıetirdikleri 
reıme tibi Cfyanın resimlerinin daha 
çabuk tahakkuk ettirilmeıi ve bu 1Al -
retle yokulann gümrüklerden bekle • 
mekıizm çıkmalarını temi':'.I için Güm
rük ve İnhisarlar Veklleti yeni tip 
makbuz ve tahakkuk varakaları ihdas 
etmittir. Sarı, mavi ve beyaz renkte 
olacak olan bu makbuzlardan sarı 
renklisi yolcuya verilecek, mavi renk 
lisi Vekalete gönderilecek beyaz renk 
liıi de gümrük idarelerinde saklana • 
caktır. Bu makbuzlar yalnız gümrük 
reımi elli liraya kadar ola':l yolcu eş -
yuı için tatbik oluna<:ak, resmi elH 
liradan fazla olan eıya normal gUnı -
rük muameleıine tabi tutulacaktır. 

Bu heyetin ıahuında evelce de 

böyle bir çöküntü olmuı büyük bir 
feliket doğurmuttu. 1906 nisanının 
23 ünde cesim bir yer kayması ile 
San Franaiıko tehri harap olmuıtu. 

Yeni hadise memlekette büyük bir 
debtct uyandınnı,ıır. Önceleri, da
ğın beliniz bir şekilde ilerlemesi 
halkı o kadar enditelendiımiyordu. 
Fakat bir kaç ıün evci arazi birden 
bire ve müdhit bir şekilde sarsılma
ğa ve sallanmaya başlayınca köylüler 
tarlalarını ve çiftliklerini terketmeğe 
bat1amı,tardır. 

Bu makbuz ve tahakkuk varakala -
n yalnız yolcu aalonlarında, lstanbul
da ekspres ve konvansiyonel trenle -
rinde, Ialahiyede ekıpreı ve konvan -
siyonel trenlerinde, Rodos v lakende· 
runa uğrıyan Denizbank vapurlarmda, 
Edime'de Çörelı:köy pazarın.da, Nu

f~rnsız frangı 3.34.75, ~iret 6.65, la- saybiıı'de Nusaybin puannda ve tz -
vıçre frangı 28.68, floran 6774, ray! mir fuvarı ile gUmriikler umum mü -
mark 50.71.50, Belga 21.29.25, drahmi dürlllğfrniln bildirecefi .erıilerdc kul 
1.08.125, leva 1.55.875, çe~lov.S lanılacaktır. 
kronu 4.33, pezeta 5.92.50, zlotı 23.85, 

Dal, onüne gelen kulübeıeri devi
rerek, hayvanları ürküterek, koca 
JlıDca k&yaı.rı yutarak ilerlemektedir. 

pengü 24.96.50, ley 0.90.50, dinar 2.83, 
yen 36.58.75, İsviçre kra:ıu 30.51,50, 
ruble 23,84,25, 

Borsada kote olmıyan dövizler: 
Danimarka kronu 26,45, Norv,ç kro 

nu 29,76.:'0, Finlandiya maııkı 2.61,25 
Eatonya marla 32,46,50, Rupi 44,22,50 

Talısllit kontrol memurları 
mühür kullanablleeekler 
Maliye Vekaleti tahsilit kontrol 

memurlarıının da resmi mühür kullan· 
malarını kararlaştırmı, ve bu kararı -
IU Wjıkiltliüa biictirmittis. 

Konferaınam ikinci kısmı daha en - tir. Bu mikdar geçen aene 1.393. 71 O birliii ve beraberliği delildir. Hadi
tereundır ve çok dikkate değer fikir- lira idi. İki buçuk milyona yükselen ~ler ne auretle te~ahür .~erte et. 
leııi ve mUtaleaları ihtiva etmektedir. biUmçoya yapılan 636.631 liralık çi - sın, yarm, gene bu ideal bırlik ve be
Bu kısımda, kanun hakimiyeti mese. mento satışları dahil değildir. Bu ra - raberli.k havası içinde, ve b?" ~Y ve 
lem bugünkü ahval ve şeraite göre mü- kamla beraber satış yekünu 3,007.958 i ıne~enı!e! ~uru olarak! ~ızmıt ol
talea edilmit ve bir memlekette hu- bulmaktadır ki, yükseli' geçen 1eneye duıu duruat ~ç ve dıt polıtıkada de. 
kukla politika arasında her zaman göre yüzde yüzdür. Muamelenin bu vam edecektir. 
tam bir uzlatma mevcut olmayıfının artışı, bilançonun bütün diğer rakam- Saralı~t .kadar güzel Ye kalblere 
ve hatta bazı zamanlar bunların biri - ları üzerinde müsbet tesirler yapmış - kuvet verıcı ne vardır? 
biriyle tezat haHnde bulunutunun se - tır. Meaeli bu arada bilanço kapanır- Nasuhi BAYDAR 
beplerine temas edilerek bu sebeple- ken kasa ve bankalardaki para mevcu
rin tamamiyle ortadan kaldırılması im- du yilz bin liraya yaklafmış-tır. 
kanları arqtırılm1.11tır. Mağazalar ve diğer emtia depola -

Hatibe göre hukukla politika ara- n mevcutları devamlı olarak artmak
aındaki tezadın sebepleri arasında, tadır. Son senede bu rakam 174.895 i 
harpler, ihtilaller ve siyasi, içtimai ik. bulmu,tur. Bu 'arada en mühim yeku
tısadi mahiyette büyük degifiklikler nu kömür gibi aatıt• gittikçe artan 
vukua geldiği zaman, teıri mekaniz- bir madde, pirmç gibi Ankara ve bü
maaının ağırlığı, bir memlekette hu- tün memleket için en mühim bir mad
kuk kaidelerinin hayat realitelerine de teşkil etmektedir. 
uygun şekilde vücut bulmasında rolü Kooperatif bu sene, ortaklarr:ıa, iş
olan iHın. te!ri, kaza gibi unsurların tiraklerine göre yüzde 12 ve mübaya· 
muhiti yakından ve dikkatle tetkik ve alanna ni•betle yilzdc aekiz riaturn 
ihtiyaçları tayin edememeleri ve ni- verecektir. 
hayet müfrit hukuki şekilpereıtlik ve Dünldl toplantıda ortaklar umumi 
dogmatizm gibi sebepler en mühimle. heyeti bilançoyu tasvip, idare mecli • 
rini tefkil eder. sini ibra etmiştir. İdare mecliıi seçi· 

Çünkü "hukuk kaideleri, cemiyet - mi yapılmış ve eski meclisten Yusuf 
lerin zaman ve muhite göre mütemadi- Ziya Arslan, İbrahim Bc11en, Re .. t Be
yen değişen ihtiyaçlarına uymak, ha - ner, Sabri Ersoy, yeni olarak da İktı
yatm seyrini yakından t:ikip etmek sat Vekaleti Deniz milstC18rı B. Mus· 
mecburiyetindedir. Hayata ve muhite tafa Nuri Ağıl seçilmitlerdir. 
uymıyan bir hukuk, cemiyeti idareden 
iciz kalır ve hadiseler hukuk çerçeve. 
ıinin dıtına çıkar.,,. 

Bu mUtalealara iat'inat eden hatip, 
cihan harbinden sonra dünyanın ta -
mamiyle değifti&ini, yepyeni bir ilem 
içine girmiş bulunduğumuzu, bu yeni 

İzmir mezbahasında kandan 
gübre yıpıhyor 

Edime'de balo 
Edirne (Hususi) - Edirne halkevi 

içtımai yardım kolunun himaıye ettigi 
fakir talebeler menfaatine tertip edi -
len balo çok parlak oldu. Piyango ve 
dans müsabakalariyle ıabahm uat 
dördüne kadar ne9e içinle devam etti. 

---•YENiŞEHiR --111 
ULUS Sinemasında 

BugUn ve Bu Akşam 

2 film birden 

Aşk ve Macera 
Baş rollerde 
EDWIGE FEUILLER ve 

JEAN MURAT 

ZAN BAK 
Türkçe sözlü 

2 • 5 - 8 matinelerinde 
ZAN BAK 

3,30 - 6,30 - 9,30 matinelerinde 

ahval ve şerait içinde devletin vazife- lzmir (HusW1i) - Belediye mez-
lerinin de geçen uırlarla kıya. kabul babasında, şimdiye kadar iıtifade e- • 
etmiyecek derecede çoğalmııı olduğu- dilmiyen hanlardan auni gübre ya-
nu, artık, yalnız adalet tevzii ve hay.it pılmaktadır. Bu ıübrelerin tecrümi 
temininden başka işi olmıyan bir dev. Balçova bahçelerinde yapılmakta -

AŞK VE MACERA 
filmleri göıterilecektir. 

Sabah ucuz matinelerde 
10 ve 12 

• 
let yerine, milli müdafaa, iktıaadi kal- dır. Çok iyi notic:.c alınacaiı umul
kmg B ikı.adl b ..... ~ koy- maktada. 

HASRET 
Ti: 2193 

-
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ıl'azan: Francis de Groisset - 10- Çeviren: L. Karamanoğlu 

Jerriman ve Hollicatt 
tekliften pek mem-:ıun kaldı ve he • 
men otomobiline athyarak uzaklaş
tı. 

A kşamrn saat yedisi. Rutubetli 
odamda sırtıma, beyazi bir 

smokin geçirdim. Bu kıyafetle bir 
ingiliz zabitine ve yahut bir barme
ıne benziyorum. Sırnaşık bir rüzgar A rabacım, arabanrn kollarını 
saçlarımı dağıtıyor. Buğulu ayna- yakaladı ve başı kalkık göğ-
mın karşısında bozulan saçlarımı sü ilerde bir heykel gibi seğirtmiye 
düzeltmiye çalışıyorum. Kapıya vu- başladı. Sırtta beyaz bir smokin, el-
ruldu. de bir sinek yelpazesi ile akşam ye-

- Com in. (giriniz) meğine gitmek doğrusu büyük bir 
Yüzbaşı Jerrimen ve mülazım zevk. Kendimde bir ingiliz müstem-

Hollicot çizmelerini çıkartmışlar, leke operetinin ikinci perdesi;ıde 
yerine muntazam birer pantalon .giy- çıkan bir jönprömiye ruhu seziyo -
miş oldukları halde içeri girdiler. rum. 
Çehreleri asık, gözlerinde birer mak- Hollicott uzun haki renkli bacak-
sat gizli idi. İki düello şahidine larını bükerek: arabaya yerleşti, e • 
benziyorlardı. limi samimiyetle sıktı. Piposunu çı-

- "Sizi akşam yemeğine götür - kardı. Ökçesine şiddetle vurarak 
· ld'k silkti. Doldurdu ve yakarak bana: mıye ge ı .,, 
_Yemeğe mi? İmkanı yok. Ben - Biliyor musun Dü Krusett, Le-

bu akşam Şaissura'da yemek yiyece- di Şaissura, senin üzeri'.:ıde iyi bir 
- · tesir bırakmasını ne kadar istiyo • gım. -· 

- Biz de orada yiyecegız. rum. 
_ Ey: ya kolonel işitirse 1 - Zeki bir kadm mıdır? 
Yüzbaşı: - Ben bu cihete ehemiyet ver-
- Merak etme, haberi olmaz, de • mem. 

di. Bir senedir her pazar Şa!ssura'- - Ya? 
lara yemeğe gideriz. - Öyle ya, bir kadın cazibeli o-

- Öyle ise Şai:ssura'nm İngiliz - lur, evinde güzel yemekler ikram 
!erden nefret ettiği doğru değil! eder ve güzel de benco çalar ise be· 

Yüzbaşı yüksek sesle: nim yaşımda olan bir adam daha ıne 
- Öyle yal dedi, eğer doğru ol- ister? 

saıydı biz hiç gider mi idik. - Öyle ya! 
Mektepte öğrenmiş olduğu fran- - Ledi Şai'ssura'yı ilk tanıdığı-

sızcayı maatteessüf hala unutmamış mız zaman biribirimizi yadırgadık, 
olan Hollicott: O, siyah gözleri":ıin ucuyla bize dik-

- Dinle Dü Krusett. dedi. İşi sa- katle bakıyor ve ağzının köşelerinde 
na anlatayım. Kolonel biraz sinir • çok yarip bir şarklı tebessümü beli • 

u ~ırs 

Suarede doktor Köseivanol 
Başvekilimiz doktor Relik 

Saydam'la beraber 

19 - 3 - 1939 

ismet lnönü ve Bayan lnönü, Bayan Köseivanol, ve Bayan Saraçoğlu ile ber~ 

lid.ir. Kendisi mükemmel bir asker- riyordu. Bizi ilk defa davet eden ko-
dir ama .. Harpta mukabil casusluk casıdır. Bu davetle aradaki anlaşa -

Milli Şefimiz dünkü öğle yemeğİllde Suarede Bulgar Başveküi Rom-. 
B,üyük Elçisiyle görüşüyo?" 

teşkilatında çalıştığı için, herkesi mamazlık ortadan kalktı. 
bir casus gibi görür. Anlıyor musu- Geniş cadde ikiye ayrılryor, sonra 
nuz? dümdüz ve dosdoğru tıpkı batan gii· 

Jerriman canı sıkılarak: neşin altında rşıldıyan bir kanal gi· 
- Eğer herkes gibi sen de ingi - bi kırmızı ve parlak bir halde de-

lizce söylersen Dü Krusett sözleri- vam edip gidiyor. 
ıni daha iyi anlıyabilir. dedi, Holli- Cadde·;lin iki tarafında pembe SÜ· 

cott söylendi: tunlarla müzeyyen beyaz villalar 
- Hay Allah cezasını versin! din- var. Her villayı kendi bahçesi ku -

le Dü Krusett: Kolonel müennes mi, şatmış. 
yoksa müzekker mi olarak söyle • Seylan'da insan kuveti tabiatın 

nir? coş.kunluğunu durdurmak için mü-
-Müzekker, bütün rutbeler mü- cadele ediyor; burada bahçıvanlar 

zekkcrdir. dikmekle değil sökmekle uğraşırlar. 
Hollicot devam ederek: Hollicott: 
- Pekala, dedi kolonel zannedi- - Burada, bir kotacı olan bir ar-

yor ki Şaissura bir casustur. Casus kadaşım var. Bir gün, evlenmek ü -
müennes mi, yoksa müzekker mi- zere İskoçya'ya gitti. Altı ay SO'::ıra 
dir? avdet ettiler. Karısına bahçesini 

- Nasıl istersen, müzekker ola - göstereceğinden dolayı çok sevini -
rak söylersen daha doğru olur. yordu. Fakat giderken bir bahçıvan 

_ Çok teşekkür ederim. Zanncdi- bırakmayı unutmuştu. Sonra ne ol -
yor ki o bir casustur .. Ve nasıl der - du biliyor musunuz? 
ler .. .. 0 teşkilata dahildir... _ Bilmem. 

_ Gizli teşkilata dahildir demek _ Dostum avdetinde yemek oda • 
~ ·1 . '> istiyorsun degı mı· sının bir çayır hali-:ıe geldiğini ve 

_ Evet, Hind, boğucular fırka- küçük salonda da iki büyük Hindis-
sına mensuptur zannediyor. tan cevizi ağacı çıkmış olduğunu 

_Ya?.. gördü. 
_ Evet, aynı zamanda, iki sene - Zannedersem karısı pek mem -

evci Britanya askeri kontrolunun, nun olmamıştır. 
d K t - Hayır, salonda nkan bu Hin -değerli murahhası olan Lor oa s 1 

Bayan Peel Özden lnönü ile 
konuşuyor 

distan cevizi ağacr:ı.da bir de kuş onun zehirlediğine kanidir. 
- Zehirlediğine mi? Nasıl?.. gördüğü için ilk akşam pek mem • j 

d nun oldu, çünkü şair ruhlu bir kız- ı 
- Nasıl olacak yemekte, Lor a 

.,/ dı. Fakat ı"kinci gece üç akreple bir Suarede Harı·cı·y V k"l• · bir Hincı curry'si yerine bir arsenik e e l ımız 
curry'si ikram etmek suretiyle. Tam karayılana tesadüf edince memnu- LYunan Elçisi ile görüşüyor 
da bugünkü gibi bir pazar günü idi. niyeti zail oldu ... ,, . 

Nefretle: Bir an sustuk. Ihk gölgeler bıze yüzü ve en klasik bir ingiliz bahçe-
- Çok müthiş bir şey, dedim. sıkıntı veriyor. Bir sigara yaktrm. si ortasında şirin bir töteım! 
Hollicott heyecanla: Hollicott tekrar piposunu doldur • - Ay, geldik mi? 
- Meraklanmayrnız Dü Krusett du. Zaman, zama-:ı bana müşfik bir Hollicott-

bu hikaye yalandır. Lord Koats öl- lakaydi ile bakıyor. Şimdi daralan - Taymis nehri kenarındaki ev -
dil ama, tabii bir ölümle. Had bir yol, tepelere doğru hurma ağacı şek· !ere benziyor değil mi? dedi. 
apandisitten. dedi. lini alan muazzam sütunlar arasın • Sürücümüz arabanın kollarrnı br -

Bu sözleri fransızca bilmediği da uzayor. Bir akvaryom'un ye-şil rakarak, beyaz binek taşı önünde 
için bir türlü anlaıruyan Jerriman gecesi içinde yüzüyoruz. Ay yusyu- durdu. 
sinirlenerek: valak yükseliyor. Platin ışıltılı bir Sol tarafta, kapısr açık kalmış ga-

- Ben gidiyorum. dedi, Ledi Şia- ay. Siyah gözlüğümü almadığıma rajda bir Bolls otomobili yatıyor. 
mura'yı fazla bekletmek istemem. teessüf ediyorum. Daha ötede ay ışığına gömülmüş bir 

Hollicott: llollicott: tenis kortu: 
_ Merak etme, dedi. Onda da - Dü Krusettl dedi. Hollicott: 

fransız adetleri var. Ke~disi de ye- - Efendim? - Jerriman'ı notomobilini göre • 
meğe her zaman geç gel.1:: • • - Gene unuttum. Kolonel müen- miyoruın. dedi. 

_ Ledi Şiamura dedıgınız kım nes mi yoksa müzekker mi idi? · D' 1 - Sus, dedım. ın e ... 
dir? - Her iki türlüde söylenebilir. Birisi gülüyor birisi de şarkı söy-

J · an. - Fakat ben zannediyorum ki bil· d k d · b' errım · Nasıl olu- t·· b lüyor u. Bir a ın sesı genç ır ses • kraısı un rut eler ... 
- Şa'issura nın · halk ağzında dolaşa:ı şu ingiliz şar-

yor da bilmiyorsunuz ? kısrnı söylüyor. 
Dedi. A rhk onu değil, geceyi dinli - Oh 1 Boby, oh! baby. 

H b'ılmiyoruın. Vatandaşla- yorum. Ba h - ayır .1 . ~. , na enüz görme - Dan't say no, say may be. 
rımdan biri onlarla görüşebı mem d_~gı~ yungle u~ vereceği zevki dü- Hollicott: 
için bana bir tavsi~e n:ıektubu ver • şunduren geceyı. - Şarkı söyliyen odur. dedi. 
misti. Bu mektup uzerıne onlar da Böcek sesleriyle dolu bir gece. - Gülen de Jerriman'dır. 
be~i yemeğe davet ettiler. . Kocaman yarasalar ağaçtan ağaca Fakat sürücümüz de elini biribiri-

A .. d Hollı'cott mu··temadıyen uçuyorlar ve, ayın ışıg~ 1 1",çı·nden hı·- . 
sansor e ne vurdu. Derhal nşıkları yanan bı· 

fransızca konuşuyor ve her fırsat- liruniyen kuşlar geçiyor. Birden bi- nek taşrna iki sealyhams hücum e -
ta Ledi Şiamura'n.ın iliıDlini tekrarlr- re arabacım ürkmüş bir at gibi yana derek saldırdı. Kapı açıldr. Ve be _ 
yordu. Bandan sinirlene.n Jerriman· çekiliyor ve yerde sürünen eğri bir yaz elbiseler giymiş reçina gib~ bir 

da rC':loi sararıyordu. şeyin üzerinden atlıyarak yoluna de- boy görfüıdü. 
ın f>" • d d" Led' ş - a· .. _ Göreceksinı:ı, e 1· 1 aı - vam e ıyor. Hollicott telaşla: 
ssura çok gü7el benco çalar' hatta Hollicot sordu: Sir Şaissura evdeler mi? 
benden iyi ı,, . . . . - Dil Krusett, yıla'n müennes mi Diye sordu. 

Dünkü öğle yemeğinden bir bQ§ka görünü§ 

Doktor Köseivanol, Başvekilimiz, Hariciye Vekilimiz, 
ve Dahiliye Vekil imiz bir arada Ankara Palas'taki suarede Dr. 

Köseivanol ve hariciye vekilimiz 

~ T I· 
Yüzbaşının otomobılı benı b~klı- yoksa müzekker midir? Boy evde olduğunu söyleyince 

. Fakat ben el arabasını tercıh e- Birden bire keskin bir dönemeç. Hollicott: Misafir Batvekilin övey krzı =im. Hollicott'a da bana refakat Bir park yolu, üstü örtülü ve koku- - Gördünüz mü, dedi. İşte böyle Doktor Köseiv~ Gazi Terbiye Enstitüsünde i§ ve Bayan Peel gazetemizdeki 
etmesini teklif ettim. Jerri:ma::n:__~bu.:::_~I:a~rl~a~d~o~l~u~b~o~ğ~u:c:u~b=i~r~y~o:t~S:o=n=r:a~g~o:·k:___::o~h:e:r:...!P.:az:ar::_~cv~d~e~d~i~r.~So~n~q~y~~~ı..~-'-~~~~~~~~~~-..l~tınLtlr.ll!~~n.dle...~~~~~~~~~~~~~~----'--1-. ...... .1...J-~~~~~~--1.__ 
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dan .)61 Güzin Dinçok, Ankara erkek li • 
aesaııı1en 982 Sait 'l'ürkgüciı, Boldan dört 
cynu okulundan Hüsnü Algan, Ankara ü
çu.ıcu orta okulundan 95 ~acit Pekıntan, 
Anıı:ara erkek lisesınden 973 Fikret Niş, 
Ankara Gazı lısı:sınden 441 Mustafa A -
yaıı, olukışla Inıulap okulundan 39 Tu • 
ran Una!, lstanbul Galatasaray lisesin -
den Raif M. Azger, Ankara üçüncü orta 
okulundan 944 Neriman Gürsu, Ankara 
ikinci orta okulundan ı. A. da 795 Mu • 
azzez Fırat, Kangal ciimhuriyet okulun
dan 70 İfakat Alpgiray. Türk Maarif 
Cemiyeti orta okul 172 Oguz Üçer. 

V lus rozeti kazananlar: 
Eskişehir Ülkü okulundan 56 Turan 

Çubukçu, Ankara kız lisesinden 2. B. de 
Ayhan Toper, Kastamonu kız orta oku
lundan 143 Ayten Aras, Elazığ Atatürk 
ilk okulundan 3. A. da Müfi~ Yüce, An
kara üçüncü orta okulundan 863 Melahat 
Dinçman, Hacı Bektaş Kurtuluş okulun
dan 85 Pakize İlter, Ankara İnwnü okulun
dan 309 Hikmet Babatin, Ankara İnönü 
okulundan 1234 Orhan Kanber, Zongul -
dak Çelikel lisesinden 8.84 Fuat Uğurlu, 
Kayseri lisesinden 3. B. de 502 Muzaffer 
Gültepe, Kayseri Etiler okulundan 550 
Feriha Dinçtürk, Adana kız lisesinden 3. 
C. de 694 Munise Nakipoğlu, Samsun 
Cümhuriyet okulundan 583 Ayten Men -
güç, Ankara Mimar Kemal okulundan 353 
Türkan Yurdakul, Kayseri Bozatlı ilk o
kÜlundan 301 Mürvet Yeğenoğlu, Ankara 
Atatürk ilk okulundan 120 Haliik Özant, 
Adana kız lisesinden 3. C. de 761 Emsal 
Gün, Lüleburgaz birinci ilk okulundan 
379 Fikret Kaskatı, Zonguldak Namış Ke
mal ilk okulundan 421 İsmet Uzuner. 

Kartpostal kazananlar: 
An.kara Atatürk ilk okulundan 232 E. 

Bayülken, Ankara Yenihayat okulundan 
19 Seyyare Tandoğan, Ankara birinci or
ta okulundan 610 Necip Sezengöz, Saf -
ranbolu Kalealtı okulundan 377 Mehmet 
Coşkun, Konya kız tatbikat okulundan 48 
.~ecihi Oskay, Ankara İnönü okulundan 
390 Osman Kabasakal, Ankara mimar 
Kemal okulundan 430 Muvaffak Üzüme
ri, Tokat orta okulundan 504 Necmi Ku
ral, Ankara erkek lisesinden 500 Siya
mi Özeş, Konya sanat okıılundan 336 Sa
di Koçyiğit, Ankara birinci orta okulun
dan 1024 İbrahim Güvenç, Ankara Nerati 
okulundan 835 Nezahat Altan, Diyarbakır 
Kuyumcu İlyas oğlu İbrahim Helvacı, 
Ankara Bendderesi Tayzi sokak 12 de 
Sadi Öksün, Ankara birinci orta okulun
dan 1587 İhsan Onuker, Trabzon erkek 
orta okulundan 759 Engin Yalaza, Anka
ra Özgen mahallesi Argın sokak 5 numa
rada Türkan Soyhan, Ankara Gazi lise -
sinden 531 Macit Demirel, Ankara Gazi 
lisesinden 629 Rağıp Torun, Ankara Al· 
bayrak okulundan 75 Nermin Yalçın, 
Ankara birinci orta okulundan 1653 Faik 
Arkar, An.kara İltekin okulundan 1043 
Nevin Süalp, Ankara üçüncü orta okulun
dan 860 Perin Yazgan, Sivas - Divrik a
rası Güneş istasyonu makascısı kızı Kıy
met Türkmen, Ankara birinci orta oku
lundan 387 Rıfat Goral, Ankara Ulus o
kulundan 787 Mehmet Kaynak, Niğde or
ta okulundan 26 Mehmet Beşer, Ankara 
İltekin okulundan 921 Nejat Nurol, An
kara Gazi lisesinden 1038 Erdoğan Öğel, 
Niğde orta okulundan Emin Sungur, An· 
kara Gazi lisesinden 1231 Oğuz Albaraz, 
Üsküdar birinci orta okulundan 3. A. da 
643 M. Şinasi Abay, Ankara cümhuriyet 
okulundan 126 Türkan Baytur, Ankara 
Atatürk okulundan 892 Has~ Cilacı, An
kara Dumlupınar okulundan 105 Abdül -
hay Sevil, Ankara İnönü okulundan 1243 
Sıtkı Başaran, Tokat orta okulundan 2. 
B. de 158 Nizamettin Kayrol, Zonguldak 
Çelikel lisesinden 1009 Fikret Diken, 
Niğde orta okulundan 23 Muammer A -
van, Zile orta okulundan 66 Türk Gök
sel, Ankara jandarma bandosunda Ahmet 
Türkhan, Niğde orta okulundan 603 Ke • 
mal Yalçıner, Ankara birinci orta oku • 
lundan 1660 Ferit Ulucan, Ankara Çari.
kaya okulundan 222 Ayhan Köprulü, An· 
kara cümhuriyet okulundan 789 Emm Er. 
ünlü, Ankara lltekin okulundan 476 N eri
me Babacan, hmit Yeni Turan okulun
dan beşinci sınıfta Müşerref Eke, Zon -
guldak halkevi arkasında 13 numaralı ev
de Cihat ; , Ankara üçüncü orta okulun
dan 10+ . .'ilrkan Ersan, Elazığ orta o
kulundan 974 Zülfikar Aytuğ, Diyarba • 
kır orta okulundan 1. D. de 533 Fikret 
Maçkan, Zonguldak Gazi okulundan 613 
Saide Oktay, Ankara Gazi lisesinden 1137 
Ali Tuna, Ankara Gazi lisesinden 578 
Şevki Atasoy, İstanbul Fatih cümhuriyet 
kız lisesinden 2. A. da 648 Emine Altuğ, 
Diyarbakır nafıa baş fen memuru kızı 
Neriman Erdem. Ankara yokuş sokak 3 
numarada Meral Özgül, Ankara Nazım 
bey mahallesi 15 numarada Yüksel Çetin, 
Ankara Dumlupınar okulundan 442 Naz-i 
fe Toraman, Samsun lisc:sinden 4. E . de 
880 Kemal Şahin, Ankara birinci orta o
kulundan 479 Yahya Erelmalı, Zongul
dak Çelikel lisesinden 841 Hilmi Koç, 
Sivas orta t)kuhından ı. D. de 523 Fikret 

Gençay, Mapavri ilk okulundan 129 Nuri 
Bayrakdar, Ankara İnönü okulundan 1218 
."ı.h Rıza Deniz, Saı:;ısun cümhuriyet oku
lundan Ziya Budak, Zile orta okulundan 
2. B. de 157 Rıfat Teke, Diyarbakır orta 
okulundan 2. C. de 606 Medeni Arman 
Ankara erkek lisesinden 1377 Nevzat E;. 
çelen, Ankara Ulus okulundan Mağhrep 
Kapçı, Ankara Topaned_e 3177 Şükrü Şa
hin, Havza Ereli okulundan 41 Galip öz. 
turan, Zonguldak Çelikel lisesinden 3 Ya
§ar Ün, Zonguldak Namık Kemal oku -
!undan 179 İbrahim Örçınar, Zile orta o
kulundan 12 İbrahim Atalar, Kadıköy se
kizinci ilk okulundan 5. B. de 338 Seniha 
Birkan, Yozgat polis memuru Yılmaz 
kardeşi Necla Yılmaz, Ankara üçüncü 
orta okulundan 40 Coşkun Kaya, Ankara 
Gazi lisesinden 2. B. de 682 Mustafa Yal
çın, Domaniç Hisar ilk okulundan 47 Şe
rif Turan, Ankara Atatürk okulundan 82 
Ahmet Hızır, Ankara birinci orta oku
lundan 1200 Hikmet Uslu, Trabzon erkek 
orta okulundan 7 59 Engin Yalaza, Ankara 
Çankaya caddesi 9 numarada Fahri De
mirseren, Ankara Gazi lisesinden 545 İb
rahim Ormanlı, Ankara Atıf bey mahal
lesi Ulucak sokak 812 de Esma Sert, E
lazığ Atatürk okulundan 4 A. da 138 Hak
kı Girgin, Eskişehir İnönü okulu ikinci 
sınıfından 209 Safa İncedoğan, Ankara i
kinci orta okulundan 307 Hüsniye Koçer, 
Ankara maarif cemiyeti okulundan Se -
ma Yılmazer, Ankara kız lisesinden 208 
Nermin Önder, Ankara İstiklal okulun· 
dan 251 Ergün Benzigül, Elazığ orta o
kulundan 2. B. de 1021 Lütfi Güney, An
kara maarif cemiyeti okulundan 234 Fü
sun Eke, Ankara Necati okulundan 529 
Necati Çetin, Ankara Atşf bey mahalle
si 212 numarada Işın Biçer, Ankara er
kek lisesinden 1541 Necdet Çorbacıoğlu, 
Tokat orta okulundan 2. A. da 268 Kemal 
Kavalalı, Ankara Yenişehir İçil sokak 4. 
A. numarada Yılmaz Şipal, Diyarbakır 
Süleyman Nazif okulundan 5 Tevfik 1-
nan, Ankara Atatürk okulundan 403 Ke
mal Güvenç, Elazığ orta okulundan 1. A. 
da 146 Bedia Tüzün, Ankara İnönü oku
lundan 1038 Ercüment Dikmen, Ankara 
Necati okulundan 892 Recai Sakarya, An· 
kara erkek lisesinden 1347 Zeki Ergül, 
Kayseri Cami kebir mahallesi 14 numa
rada Rıfat Selçuk, Ankara ön Cebeci Ba
ğatur sokak 3 numarada Kazım Eraslan, 
İsparta cümhuriyet okulundan 155 Emel 
Kayacan, Ankara Çankaya okulundan 139 
Fahriye Tunca, Ankara birinci orta oku
lundan 890 Necip İleri, Ankara Etlik o
kulundan 297 Yüksel Çakın, Ankara Gazi 
lisesinden 522 Niyazi Kutay, Tokat orta 
okulundan 2. B. de 488 Fevzi Yiğit, U§ak 
qrta okulundan 560 Adviye Kalafat, 
Konya - Kadınhan ilk okulundan 121 Fer
dane Güneş, Samsun cümhuriyet okulun
dan 349 Türkan Ergen, Ankara üçüncü 
orta okulundan 928 Şükran Akyol, Anka
ra Ön Cebeci Barçın sokak 34. 36 da Ca
hide Vara!, Ankara Kocatepe okulundan 
57 Elif Alkan, Ankara birinci orta oku
lundan 645 M. Ved.it Üçdoğan, Karabük 
Yenişehir inşaat Sürveyanı Ali Atabey, 
Niğde orta okulundan l. ı. de 141 Hüsnü 
Işık, Ankara üçüncü orta okulundan 997 
Kamil Örer, Çorum maarif kahvesi kar
şısında Tümay Baykal, Zonguldak Gazi 
okulundan 393 Hamdi Öztürk, Ankara er
kek !is.esinden 732 Osman Özyürek, An
kara İzzettin mahallesi Yosavul sokak 
36 da Meziyet Yerge, Ankara Devrim o
kulundan 603 İzzet Güvez, Tire beşinci 
okulundan 233 Neriman Güray, Ankara 
Devrim okulundan 285 Saika Kartal, An
kara birinci orta okulundan 1440 Necati 
Cübbecioğlu, Ankara Gazi lisesinden 515 
İhsan Özbayra k, Ankara üçüncü orta o
kulundan 870 Seher Hunöz, Tarsus ame
rikan kolej inde 308 Sırrı Fırat, Ankara 
Gazi lisesinde 717 Fiicret Aksay, Rize İs
tiklal okulundan 106 Sabahat Kurtuluş, 
Ankara birinci orta okulundan 821 Naci 
Galatalı, Ankara İnönü okulundan 50 C. 
j\lkan, Ankara Gazi lisesinden 994 Tur • 
ğut Aka!, Ankara Sümer mahallesi İstan
bul sokak 33. 2. de Gürcan Oker, Ankara 
ön Cebeci 92 numarada Yücel Sayan, To
kat cümhuriyet okulundan 64 Nezahat O
ğuz, Ankara Erwrum ıaahallesi Pusat so
kağında Tevfik Baştüzel, Ankara Atıf 
bey mahallesi 34 numarada Selma Tatan, 
Zonguldak Gazi Mustafa Kemal okulun
dan 37 Ali Ataç. 
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Otomobil, otobüs, motosiklet 
kanıyon nasıl iller ? 

Otomobil, otobüs, motosiklet, 
kamyon gibi, kendimizi, hem de 
yükümüzü taşıyan arabalar nasıl 

oluyor da kendi kendilerine hare-
ket ediyorlar? • 

Biz her gün bunları gördüğü .. 
müz için alışmışızdır. Fakat bir 
de görmiyenleri düşünün. Otomo
bilin arkasından itilmeden, önün
den çekilmeden ileriye, geriye ya
vaş veya hızlı gittiğini ilk defa 
görenler, buna şaşar kalırlar. 

Bizde suda yüzerken elleri 
mizle, kollarımızla, bacaklarımız 
la suyu daima geriye doğru iteriz. 
böyl~ iterken sudan hız alırız. O 
hızla ileriye doğru gideriz. Yaya 
yürüyen bir adam, adımını atınca, 
arkada kalan ayağı ile toprağı i
ter o suretle ilerler. Bacakları ku
vetli olanlar çok yürür. Bunun se
bebi, ayaklariyle toprağı ittikleri 
halde, bacakları kuvetli olduğun

dan çabucak yorulamzlar. 
Atlı arabaları çeken at ta, yer

den hız alarak ilerler, bu suretle 
arabayı üzerindeki yükile beraber 
çeker götürür. 

Bisiklet de tıpkt böyledir. Bisik 
lete binen bir çocuk, ayağı ile pe
dalı çevirmese, bir kuvet sarfetme
se pedal zinciri tekerleği döndür
mez. Tekerlek dönmeyince de çen 
ber gibi yuvarlanmaz, ve bisiklet ol· 
duğu yerde kalır. 

Halbuki bir otomobilin şoförü 
ne yüzen adam gibi kollariyle, ba· 
caklariyle yeri iterek otomobili 
yürütür, ne de yaya adam gibi a
yağı ile veya başka bir şeyle top
rağı geriye iterek. Şu halde otomo. 
bil başka türlü işliyor demektir. 

işte otomobili iten, binlerce kilo 
ağırlığındaki koca koca kamyon -
ları, otobüsleri sürükliyen şey ben 
zindir. Benzin, tıpkı gazyağı gibi 
bir akıcı şeydir. Rengi de su gibi
dir. Fakat yola döküldüğü zaman 
hele yağmurlu havarlarda sulara 
karıştığı zaman rengi çiçek çiçek 
açılır. 

Pekaıa nasıl oluyor da benzin 
otomobili sürüklüyor? Benzini o
tomobilin deposuna koyarlar. Bu 
benzin zerre zerre ayrılınrş bir 
halde her tarafı kapalı bir demir 
kutunun içine konur. Hani su püs 
kürüldüğü zaman nasrl yol yol ay
rılır, işte kutunun içindeki ben -
zin de tıpkı böyledir. Su ile kan
şık bir haldedir. Kalın demir ku
tunun içinde su ile karışık benzi
ne elektrikle bir kıvrlcım verilir. 
Benzin şiddetle patlar. Genişle • 
mek ister. Kutunun bir tarafında 

bir delik vardır. O deliğe doğru 

hücum eder. Deliğin içinde bulu
nan bir demir kolu şiddetle iter. 
Bu demirin bir ucu tekerleğe bağ
lıdır. Tekerleği iter tekerlek dö
ner, otomobil de yürür. 

Demek ki şoför bir kuvet sar -
fetmedcn binlerce kilo ağırlığın

daki otomobili götürür gider. Bu
nu yapan da benzindir. 

Fakat ilk otomobiller benzinle 
işlemezdi. Gemilerde, lokomotif -
lerde olduğu gibi buharla işlerdi. 
İlk otomobil Fransa'da yapılmış -
tır. Ondan sonra Amerika'da ve 

!ngiltere'de yapılmıştır. Buharla 
işliyen otomobiller şimdiki gi
bi hızlı gitmezdi. Şimdikiler gibiı 

güzel de değildi. Kaba saba şey .. 
lerdi. Ancank bir yaya insan ka .. 
dar giderlerdi. Fakat bu otomobil· 
ler çok yük taşırdı. 

Yeni bir şey bulunduğu zaman 
eski olan bir çok şeyler ortadan 
kalakr. İlk otomobil yapıldığı za
man bir çok gürültüler olmuş. a
rabacılar ayaklaşmıştı. Fakat git
gide otomobiller çoğalmağa, sene
den seneye güzel güzel modeller 
çıkmağa başladı. Bir taraftan da 
otomobillerin hızı arttı. 

Artık otomobil varken atlı ara
baya binenler azalmağa başladr, 
Şimdi büyük şehirlerde atlı araba
lara hemen hiç tesadüf edilmez. 
Her tarafta otomobil vardır. 

Benzinle işliyen arabalar yal•nıız 
otomobil .değildir. Kamyon, kaptı
kaçtı, otobüs, otokar gibi bir çok 
çeşitleri vardır. Hepsi de ayrı ay· 
rı yerlerde kullanılır. 

Otomobil, kamyon gibi taşıma 

vasıtalarında ağırlığın çoğu arka
dadır. Onun için ağır yük taşıyan• 
larda arka tekerlekleri çift las • 
tiklidir. 

Şehirlerde işliyen otomobiller 
üç türlüdür. Birisi, o memleketin 
bazı yüksek resmi dairelerine ait 
olan otomobildir. Bunların önle • 
rinde ve arkalarında numara pla
kalarının rengi kırmızıdır. Bazıı 

otomobillerin karoserilerinin ü ze • 
rinde çepçevre dama şeklinde dört 
köşeler vardır. Bunlar taksi otomo
bilidir. Üzerinde taksimetre denen 
bir alet vardır. Bu alet, işlemeğe 
başladıkça, ne kadar giderseniz, o 
kadar para yazar. Şoförle pazarlık 
filan yapmağa hacet yoktur. 

Şehirlerde başka bir otomobil 
daha vardır. Bunlar da hususi oto • 
mobildir. Bazı zengin adamlar yal 
nrz kendilerine mahsus otomobil 
alır. Onu ya kendisi sürer yahuıt 

da şoför tutar. 
Otomobillerin hızI seneden se • 

neye artmaktadır. Evelce en hızlt 
otomobiller saatte ancak 100 kilo
metre gidebiliyordu. Şimdi ise, 
tayyare ile yarış yapan otomobil
ler vardır. Bu kuvetli yarış otomo. 
billeri saatte 400-500 kilometre hız 
la gidiyorlar. 
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Babalarının evini bırakalı üçün
cü sabah oluyordu. Ormanın için
de o kadar ilerlemişlerdi ki: dö -
necek yolu unuttular. • 
Öğleye doğru bir ağaç dalı ·Üs

tünde güzel ve kar kadar beyaz 
bir kuş gördüler. Kuş o kadar gü
zel ötüyordu ki, durdular onu din
lediler. Kuş kanatlarını açtı ve u
çarak onların üzerinden geçti. On 
lar da küçük bir evi görünceye ka
dar kuşu takip ettiler. Kuş evin 
çatısına kondu ve çocuklar yakla
şınca gördüler ki ev ekmek ve te
reyağından yapılmış; çatısı ku -
rabiye ve pencereleri şekerdendi • 

- Doğan ondan bir parça ala • 
cağız .. dedi .. Ve karnımızı doyur
mıya çalışacağız. 

Ben çatının bir parçasını tada -
cağım, sen de, Nazlı, pencereden 
bir parça kopar, her halde tatlı o
lacak .. 
Doğan elini kaldırdı ve çatıdan 

bir parça kopardı. Nazlı ise pen
cere camından bir parça kopardı 
O zaman evin içinden bir ses işit
tiler: 

Kimdir evimi dişliyen sıçan l 
Benim evi kim dişliyor? · 
Çocuklar cevap verdi: 
Rüzgir, rüzgar 
·ve pencere kanadı. 
Fazla düşünmeksizin yemeleri -

ne devam ettiler. Doğan çatıyı lez 
zetli bularak ikinci büyk bir par
ça kopardı. Nazlı ise pencerenin 
bir cainını olduğu gibi çek~i. ko -
pardı ve yemeğe başladılar. 

Birdenbire kapı açıldı. Ve kol
tıık bir değneğe dayanarak ihti • 
yar bir kadın meydana çıktı, Do
ğanla Nazlı o kadar hayret etmiş
lerdi ki ellerindekini farkına var
madan yere düşürdüler. 

İhtiyar kadın başını salhyarak 
onlara sordu: sevgili çocuklar, 

Doğan'la .. 

Nazl ı 
( Başı geçen sayımızda ) 

buraya nasıl gelebildiniz, dedi.. 
lç.eryie geliniz ve benimle kah -
nız .. Çok güzel eğlenirsiniz .. 

Onları eve aldı ve şerbetli göz
leme ile elma ve cevizden yapıl -
mış güzel bir yemek yedirdi. On
lar için iki beyaz yatak serildi. 
Doğanla Nazlı yataklara yattılar 
ve o gece kendilerini saraylarda 
zannettiler. 

Her ne kadar ihtiyar kadın on
ları iyi kabul ettiyse de o hakikat
te bir cadı idi ve maksadı çocuk
ları pusuya düşürmekti. Çocukla
ları evlerinden uzaklaştırmak için 
bu küçük evi yenmesi hoş şeyler
den yapmıştı. Ve eline geçenleri 

öldürür, pişirir ve yerdi. Ve o gnü 
kendisine bir ziyafet günü olurdu. 

Sabah gayet erken, çocuklar u
yanmadan, cadı, yataklarının ba -
şına dikildi, yuvarlak ve penbe ya 
naklarına baktı ve kendi kendine 
söylendi.. .. Tadı ve lezzeti ne ka
dar iyi olacak!,, Ondan sonra, ken
di solmuş eliyle Doğanı yakaladı 
ve küçük bir ahıra sürükledi. Do
ğan çabaladı ve bağırd·, fakat ca
dı onu kafes gibi bir yerin içine 
tıktı. 

Bundan sonra, Nazlının yanma 
gitti ve kabacasına uykudan uyan
dırdı. Ve "kalk tenbel seni! Su çe
keceksin. Kardeşine güzel bir şey 

• • •• • • 

Ulus'un çocuk ilavesi 

pışır. Dedi.. Ben onun şişmanla 
ması için kedisini ahıra koydum. 
Şişmanlanır, şişmanlanmaz, onu 
yiyeceğim,, bunun üzerine Nazir 
acı acı ağladı, fakat sert cadının 

emirlerinden dışarı çıkmağa im -
kan yoktu. Doğan, her. şeyin en i
yisini yiyordu. Nazlı ise, yalnız 

yengecin pençelerinden başka yi -
yecek bir şey bulamıyordu. Cadı her 
sabah ahıra gider ve "Doğan, dCi"
di, elini uzat bakayım, ne kadar 
şişmanladı !,, 
Doğan, küç . bır kemik uzatır

dı ve iyi göremiyen cadı onu ç~ 

cuğun parmağı zanneder ve neden 
şişmanlamadığına hayret eder du
rurdu. 

Dört hafta olduğu halde Doğanr 
hala zayıf gören cadının sabrı tü
kendi ve daha fazla bekliyemedi. 
Koş Nazlı, ca'dı küçük kıza ses

lendi... Çabuk koş ve biraz su çek, 
şişman olsun, zayıf olsun, yerın o -
nu öldüreceğim ve pişireceğim. 

· Doğanın zavallı küçük kız kar
deşi, su çekerken ne kadar fena 
oldu ve ne gözyaşları döktü ... "Ya
rabbi bize yardım et,, diye dua et· 
ti "o zamanda vahşi hayvanlar ta
rafından öldürülseydik, hiç ol • 
mazsa, beraber ölürdük.,, 

- Şikayetiniz yetişir, diye ca
dı bağırdı "size yardım filan yok,, 

Obür sabah erkenden Nazlı ten
cereye su doldurdu ve ateşin üs
tüne koydu .. Cadı evela fırın işi
mizi yapalım, zira fırın hazırdır, 
hamur da yoğrulmuştur, dedi. 

Ve zavallı Nazlıyı alevleri yük
selen fırına doğru çekti ve " sü
rünerek içine gir ve bak bakalım, 
ekmeği içine atacak kadar sıcak 
mı dır,, dedi. Nazlı içine girer gir· 
mez, cadı fırın kapağını üstüne 
kapamak niyetinde idi ve böyle
ce onu kızartacak ve sonra yiye -
cekti. Sonu gelecek sayımızda 
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Bu haftaki yapışbrmacamız 

Çocuklar, artık nerede ise bahar 
geliyor. P ek yakında tomurcuklar 
patlıyarak çiçekler açacak, ağaç

lar filizlenecek. Toprak, ilkbaha
rın bol yağmurlariyle sulanıp da 
üzerine güne,in ılık ışıkları vu -
runca yerden yeşillikler fışkıra -
cak. Çayırlar çimenler çiçeklerle 
bezenecek. Kuşlar cıvıldaşmıya, a
rılar vızıldaşmıya çiçeklerin üze
rinde renkli renkli kelebekler do
laşmağa başhyacak. İşte size bu 
hafta bir kelebek yapıştrr:m.acasr 

veriyoruz. Bu yapıştırmacayı en 
güzel yapıştıranları seçecek ve on
lara güzeL hediyeler vereceğiz. 
Yalnız bu hediyeler kuponlara ad
reslerini tamam yazanlara zarfla
r'ın Üzerlerine kupon numarasını 
koyanlara verilecektir. 

Bu yapıştırmacayı güzel yapış • 
tıranlara şu hediyeleri vereceğiz • 
En güzel yapıştıran okuyucumu -
za körüklü bir mektep çantası, i
kinciye bir pingponk takımı, üçün 
cüye bir bebek, dördüncüye bir 

matbaa takımı, beşinciden onun
cuya kadar birer buyük albüm, on
birinciden onbeşinciye i<adar Şir

ley albümü, on altıncıdan yirmi 
beşinciye kadar birer para çanta
sı, yirmi altıncıdan 36 ıncıya ka -
dar birer küçük albüm, otuz altın

cıdan kırkıncıya kadar birer süs
lü kalem, kırk birincinden kırk ü
çüncüye kadar birer kalemtraş, 

kırk dördüncü ve kırk beşinciye 

kü~ük blok not kırk altıncıdan el
linciye kadar büyük resim defteri, 

elli birinciden elli beşinciye ka
dar büyük boyama defteri, elli al-

yama defteri, altmış altıncıdan yet 
miş altıncıya kadar birer küçük 
hikaye, yetmiş yedinciden sekse -

ninciye kadar birer sarı defter, ı 
seksen birinciden yüzüncüye ka -
dar çocuk masalı, yüzüncüden yüz 
yirmi beşinciye kadar birer Ulus 
rozeti, yüz yirmi altıncıdan yUz el
linciye kadar birer boyama kartı, 

yüz elli birinciden iki yüz ellin • 
ciye kadar birer kartpostal verile
cektir. 

Bilmecemizi halledip hediye 
kazananların listesi 

Evelki hafta çıkan çocuk ilave
mizdeki bilmecemiz K harfı ile baş
hyan kuzu, karga gibi on iki tane 
hayvan ve kuş ismi bulmak idi. Oku
yucularımızdan hemen hepsi bize 
on 'kişer hayvan ve kuş ismi bula -
rak yolladılar. Bunlar arasında ku
ra çektik. Antalya Dumlupınar oku
lundan 14 Doğan Ak birinci geldi ve 
bir ping pong takımı kazandı. An
kara Meşrutiyet caddesi yeni Kalık 
sokak Karapurçak apartıman ikinci 
katta Nimet Savaş ikinci geldi ve 
büyük bir bebek kazandı. Adana Zi
raat bankası pamuk çırçır atelycsi 
şefi kızı Nezahat kaya üçüncü gel
di ve bir matbaa takımı kazandı. 

Bü~'.ük albüm ka::;anmılar: 
Ankara İsmet pap ilk okulundan bi -

rinci sınıfta Türkin Tura, Kars Kızıl 
çakçak ilk okulundan 45 Nahide Güler, 
Ankara üçüncü orta okulundan 425 Se
vinç Sun, Ankara birinci orta okulundan 
409 Kemal, Amasya orta okulundan 362 
Cemal Erdem, Ankara İsmet paşa kız 
enstitüsünden 292 Hayriye Tüzün. 

Elizığ birinci okulundan 92 Kemal A
kay, Ankara bamamönü Gündoğdu ma -
hallcsi Demirtaş sokak 42 de Ertan Gör
key, Antalya İıtiklil okulundan 174 Ala
ettin Bilgin, Ankara yenice mahle numa
ra 21 de Münevver Baştuğ. 

Kiiçiik albiim kllzaruınuır: 
Gölcük'de 936. 777. İskender M. El • 

dem, Diyarbakır Süleyman Nazif oku
lundan 18 Halil Gören, Kozlu Kayadibi 
ıokak 27 de Nazan Öznart, Ankara erkek 
lisesinden 1425 Celal Karnta!;!, İstanbul 
Kasımpaşa Yahya Kahya polis merkezi 
karşısrıda Hüda verdi ıı.paruman dür
düncü katta Aysel Akkuzu. 

Ankara kız lisesinden ı9 Bedia Arun, 
Burdur orta okulundan 119 .Asaf Ergün
er, Ankara ikinci orta okulundan Sadi • 
ye, Balıkesir Ali Şuuri okulundan 284 İn
ci İayman, Çiçekdağ Dumlupınar okulun-

dan 183 Ömer Aydın, Ankara Necati o..ı 
kulundan 319 Mehmet Baıtuğ. 

Harita '<lef teri kazcmanfor : 
Ankarapalas arkası 10 numarada Ke ~ 

mal Mengü, Ankara ikinci orta okulun • 
dan 527 İsmet Kumral, Ankara kız lise -
sinden 753 Salime Çağhyan, Yıldızeli 
cümhuriyet okulundan 139 Osman Gü -
ler, Ankara Atıf bey mahallesinde lJO nu• 
marada Zuhal İılmaz, Ankara Sümerbank 
arkası Vehbi Ko!; apartımanında Fa toı 
Sönmez, Sivas orta okulundan 2. A. da 40 
Nimet Batal, Ankara Hamamönü Gün • 
doğdu sokağında Türkan Ergürbüz, An
kara Dumlupınar okulundan 558 Türkan 
Taner, Ankara Anadolu ajansında Hü • 
seyin Tutar. 

Oru.ı boyama ik/teri 
kllzcınanlar: 

Çorlu orta okulundan 1. A. da 166 İdil 
Güray, Burdur orta okulundan 113 Rıfat 
Kemerli, Bafra orta okulundan 7 Turhan 
Doğu, Eskışehir Sakarya okulundan 578 
Er.i bir Kaman, El5.zıi orta okulundan Al· 
tuğ Yalçınkııya, Konya sanat okulundan 
180 Mustafa Er, Diyarbakır Fatih paşa 
mahallesi Yabuncu sokak 32 numarada 
İrfan Akdoğu, Ankara birinci orta oku
lundan 1357 Halim Ulubaylar, Çankın or,. 
ta okulundan 1. A. da lımail Çelik, An • 
kara üçüncü orta okulundan 1 A. da S70 
Zeynep Öçalan, Ankara Bahçe mahalle
sinde numara 21 de Mustafa Baştuğ. 

Ro~'Umll de/teri kazananlar: 
Kalecik Ziraat banksı memuru Hamdi 

Güven oğlu İlhan Güven, Ankara Saman,. 
pazarı Alaca sokak 2 de Meryem Toroi .. 
lu, Ankara erkek lisesinden 137 Zeki De
mirtaş, Konya erkek orta okulundan 914 
Memduh Biniciyörük, Amasya - Boğaz,. 
köy istasyon şefi "Muzaffer kızı Suna 
Toprak, Ankara üçüncü orta okulundan 
900 Feride Tutyal, Ankara İstiklil oku .. 
tundan l 17 Yaşar Anne, Ankara Ulus o.ı 
kulundan 300 Fethi Türetgen, .Ankara 
İnönü okulundan 570 Adnan Tawınar. A .. 
dana kız lisesinden 3. C. de 685 Nezahat 
Ulutaş, Bursa kız lisesinden 142 Güzin 
Yür.esov. Elazığ orta okulundan 1. E. de 
144 Sabahattin Kaleli, Elbıit orta oku
lundan 1. F. de 68 Mahmut Sıırav. Anka• 
ra sanat okulundan 166 Ahmet Kabadayı, 
Cankırı Atkaracalar nahiyesi ilk okulun• 
dan 424 NezJan Arıbaş. 

Bes rlm~İr 1.dtabı 1.-nzannnlar: 
Ankara ikinci orta okulundan 415 Nu• 

ran Demir, Artvin Gazi ilk okulundan 
185 Fikret Pekcan, Uı;ak orta okulundan 
352 Sabahattin Çakır, Ankara ikinci orta 
okulundan 951 Nezahat Tartam, Nazilli 
Recep bey okulundan 145 Can Arpaı;. 

Küçiik tfulu boya takınıı 
.kazananlar : 

Çankırı orta okulundan 3. A. da 137 
Haydar Şimşek, Amasya orta okulundan 
2. A da 347 Kemal Geçim, Adana birinci 
orta okulundan l E. de 243 Ahmet Ayte
kın, Konya erkek orta okulundan 1. G. de 
1001 Nihat Serim, Ankara devrim oku
lundan 159 Müşerref Gençer, Yozgat Sa
karya okulundan 269 İsmet Güven, An
kara Cebeci Baysal caddesi 6 numarada 
Hayati Özark, Akşehir - Doganhisar ilk 
okulundan 71 Orhan Dcmirkont, Ankara 
kızılay şefkat yurdunda 113 .Mahir Gur
can, Ankara üçüncü orta okulundan 307 
Recep Berber, Ankara İsmet İnönü oku
lundan 10 4 Türkan Apaydın, Ankara er
kek lisesınden 1377 Nevzat Erçelcr, An
kara ikinci orta okulundan 8~4 Havasert 
oj;lu, Ankara İsmet paşa kız enstıtüsun -
den 572 Baise Otman, Ankara kız liscs.n
den 1423 Necla Kam, Çine birincı okul 
dördüncü sınıfından 79 Güngör Gökı;en, 
Ankara kız lisesinden 1194 Nazan En.m, 
Kırklareli orta okulundan 60S lbrahım 
Kutsan, Zonguldak Namık Kemal oku -
tundan 344 Hasan Kayahan, Kayseri lise-

tıncıdan altmış beşinciye kadar bo 
(oaıklar yapııflracağınıı kelebek bu 11kli alatak 1 

ıinden 1. A. da 962 Mustafa Gençer, An
kara Dumlupınar okulundan 539 :Muvaf • 
fak Kayı, Ankara Atatürk erltelt okulun -

(Sayfayı çeviriııia) 
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Şimdi yeni hedef 
Budapeşte mi ? 

İngiliz Baıvekilinin ~ok ağır bir nutku 
Çemberleyn' e göre: 

?Başı 1 inci sayfada) l - Evela, Avrupa'da mühim r<>lle. 
toraya bazı mıntakaları terkedecek, ri olan büyük devletlerin sulh azimle
fakat buna mukabil kendisine Karpat- rinin sonuna kadar muzaffer kalacağı 
lara1 tı Ukranyasından bazı arazi par- hakkındaki kati ümiıt. 
Çalan devredilecektir. 2 - Yunanistan'ın, kendi hareketi-

Dotaşan bir şayiaya göre Bratisla - nin tesir icra edebileceği daha cenup
~ şehri Almanya'ya ilhak edilecek ve taki mmtakada, sulh ve antant zıilıni. 
Viyana hakem kararnamesi mucibince yeti ile çalıştığı emniyeti. 
'.tıtacaristan'a teı;kedilen Kasice, Slo - 3 - Nihayet, Yunanistan'ın, mükte
l'akya'ya verilecektir. Macar halkının sep hakları ve itmam edilmiş müdafaa 
l{osice'i tahliye ettiğine dair bazı fa - vasıtalariyle sarsılmaz bir vaziyette 
:tialar dolaşmaktadır. bulunduğu emniyeti, Filhakika, Me-

Bu hareket cebir şiddet 
ve haksızlık hareketidir 
Almanya, sonunda hükumetinin yaptığı 
bu işlerden acı surette pişman olacaktır 

Bratislava'daki alınanlar, alman kı- taksas hükümeti, Ele...1 milletine biri -
talarını karşılamağa hazırlanmaktadır- birini takip hadiseler arasında, gerek 
lar Bu kıtalar, memleketin büyük bir bu müdafaa kuvetlerini gerek mfuıev1 
kısmını şimdiden işgal etmi11ler ve müvazencsini temin eylemiştir. 

Birleşik Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyctler Birliği 
arasında miizakereler başlaması ihtimalinden bahsediliyor. 

bütün hudutlarını muhafaza altına al- Gazete, l938 eylı'.llünde de aynı 
llılışlardır. tarzda bir vaziyet hasıl olmuş bulun -

Londra, 18 ~.a. - Başvekil B. Çemberlayn dün gece, Birming
ham milli birlik toplanbsının senelik mitinginde söylediği bir nu
tukta demittir ki: 

Alman krtalarr, Bratislava'nın şar- duğunu .hatırlattıktan sonra sözlerine 
llnndaki dış mahalleler ile şehrin şima- şöyle deva meylemekıtedir: 
linde kain Piestany mevkiini işgal et- Ağustos nihayetinde, Yunanista-
tnişlerdir. n'ın beş büyük bankasında 12 milyar 

"- Bütün dünya efkarı umumiyesi, bu ana kadar misli görül
memiş derecede şiddetli bir darbe ile karşılaşmıştır. Bu hafta 
içinde vukua gelen hadiseler, istikbalde en derin akisler tevlit ey

Bratislava'daki alınanlara gamalı 4-00 milyıon dirahmi bulunmakta idi. 
haçlı bayraklar dağıtılmaktadır. Slo- Bütün dünyanın sıkıntı içinde bulun 
Vaklar, sükil·netlerini muahfaza etmek- duğu eylfil ayı içinde bu depoların 
te ve işleriyle meşgul olmağa devam miktarı, yalnız 359 milyon azaldı. Muh 
etmektedirler. Yahudi mağazaları ka- temel bir para çekme hareketinin ö
Palıdır. nüne geçmek üzere herhaıngi bir ted • 

bir de alınmamış ve bu bahiste yegane 
nazım, Elen milleti.nin soğukkanlılığı 
olumştu. 

liyecektir. 
Muhalefet, son hadiselerin sebebi

ni. Münih anlaşmasının te§okil ettiği
ni ileri sürüyor. Münih anlaşması, 
gizli bir şey değildir. Metni malum
dur. B. Hitler, Münib anlaşmasını or 
tadan yok etmek istediği zaman bu 
anlaşmaya imza vazetmiş birisi sıfa
ti yle beni bundan haberdarı etmesi la
zımdı, fakat bunun yerine, B. Hitler, 
hak ile istediği gibi oynamıştır. Mü
nih siyasetinin muvaffakiyetsizlikle 
neticelenmesi karşısında i1'giliz efka
rı umumiyesinin hissettiği hayal in
kisarına tamamiyle iştirak ederim. 

Hitler'i davet 
Bratislava, 18 a.a. - Josef Tisso 

ile Slovakya başvekili muavini Adal
bert ve propaganda şefi Sano Mach 
ile buluşup Hitler'i Bratislava'ya da
~t etmişlerdir. 

Bulgarisuın' da endi§e 
Sofya. 18 a.a. - Havas ajansı bil -

diriyor: 
Çekoslovakya hadiseleri ilk anlar

da muhtelif aksülameller uyandırmı~
Ba da şimdi bu görüş farkları ortadan 
kalkmıştır. Hemen bütün bulgar mah
fillerinde şu bir tek jestin şiddeti kar 
Şısrnda endişe hissi müşahede ve tes -
bit olunmaktadır. 

Alman jestinin şiddeti karşrsında 
endişe hissi gerek siyasi mahfillerde 
\>e gerek fertler, memleketlerinin mu 
kadderatı hakkında hiç bir hayal kur
lllanıaktadırlar. Evelce Almanyaya 
teveccüh gösteren aynı mahfiller bu
gün alman emperyalizmini takbih e
diyorlar. Bütün ağızlarda aynı sual 
dolaşıyor: Alman dalgasına nasıl set 
Çekmeli? Bu hususta ileri sürülen tel 
kinler hernen hemen aynıdır: Sela -
illet Baltık denizinden Ege denizine 
kadar bütün memleketlerin bir araya 
toplanmasında görülmektedir. Diğer 
cihetten batı devletlerinin hareketsiz 
!iğini teessüfle kaydedenler de çok -
tur. Bu memleketlerin, cenubu şarki 
Avrupasmda alman hegemonyasına 
karşı ısed çekecek mütecanis bir blo
kun teşekkülünü kolaylaştırmak için 
bazı Balkan memleketlerini bugün 
de ayıran meselelerin halli lehinde 
ıtıüdahalede bulunmaları icabedeceği 
kanaati gösterilmektedir. 

Sofya, 18 a.a. - Havas Ajansı bil
diriyor: Parlamento muhalefet azası 
gelecek hafta başlarında toplanarak 
ıneclis reisine hitaben bir mektup 
hazırlıyacaktır. Bu mektupta Çekos
lovakya hadiseleri ile doğan vaziyeti 
bir bulgar parlamento heyeti ile tet
kik etmek üzere bir Yugoslavya par
laınento heyeti seçilmesinin Yugos
lav meclisi reisine teklif edilmesi is
tenecektir. 

Yugoslavya'nın siyasi vaziyeti 
Belgrati, 19 a.a. - Samuprava ga -

zetesi, "normal teşkiHitı yaratacak 
bir siyasete doğru" ba~hkh yazısın
da şunları yazmaktadır: 

"Bütçe kabul edilir edilmez, Yu -
goslavya'nın bugünkü siyasi vaziyeti
ni normal teşkilata bağlamak için el
zem bulunan siyast ıslahatın müzake
resine geçileceğine hiç gıiiphe yoktur. 

Hükümet, esasen bu siyasi mesele
leri halle azmetmiş bulunduğunu is
pat etmiştir. Beynelmilel vaziyetin 
bugün ciddi bir vaziyet arzettiği u
nutulmamahdır, Müsait vaziyette bu
lunan ve hudutları dostlarla çevril -
tniş olan memleketimizde, en samimi 
hislerle, arzu edilen mesele, memle
ketteki sağlam unsurların içtihadı me 
selesidir. Bundan dolayıdır ki Baş
vekilimizin siyaseti bütün efkarı u -
tnumiyece tasvip edilmektedir . ., 

Belgrad, 18 a.a. - Yugoslav - radi
kal ittihat: parlamento grupu dtin öğ
leden sonra umumi bir toplantı yap
rnı~. bu toplantıda Başvekil ve birçok 
nazırlar hazır bulunmuştur. 

Orta Avrupa'daki vaziyet ve 
Yunanistan 

Atina, 18 a.a. - Atina ajansı bildi
riyor: 

Messager d'Athenes gazetesi ba~ 

rnakalesinde diyor ki: 
Orta Avrupa'daki vaziyeti ve bu 

vaziyetin inkişaf edebileceği istika
metleri tamamiyle müdrik bulunan 
Elen efkarı, bu vaziyetin yürüyüşünü, 
çok alakadar olarak fakat kendini hiç 
bir suretle sinirlilige kaptırmadan, ta. 
kip etmektedir. 

Elen milletinin hattı hareketini il
ham eden ve Elen zimamdarları tara -
fından daha son zamanlarda tasııih o -
luna.n düşünceler şunlardır:. 

lsviçre'niıı müdafaası için 
tedbirler alınıyor 

Bem, 18 a.a. - Avrupa hadiseleri 
lsviçre'nin şark kısmı ile sevkulceyş 
rabıtalarmın ıslahı projesine yeni bir 
hız vermiştir. 

Çiftçi partisi kabul ettiği bir karar 
suretiyle mi111 müdafaanın takviyesi
ni, seri sevkulceyş muvasalaları ihda -
sı;ıu i&temiş ve buna benzer daha bazı 
taleplerde bulunmuştur. 

Büyük garnizonlar meclisi, sevkul. 
ceyş noktasrndan mühim olan bu mın
takanm demiryolu ile bir an evel bağ
lanmasını ve yeni yollar inşası husus. 
lannda ısrar etmiştir. 

Tessin hükümeti ile Coire halkı da 
askeri yolların takviyesini istemi§ler
dir. 

Slovakya'nın hakimiyeti 
Bratislava, 18 a.a. - Slovak mat -

buat bürosu aşağıdaki haberi neşret -
miştir. Slovakyadaki alman kıtaatı her 
tarafta ve her türlü ahvalde hiç bir su 

retle $lovakların hakimiyet hukuku • 
na doku':Ullryacak şekilde hareket et • 
mek için emir almışlardır. 

Bratisl.ava' da karışıklıklar 
Bratislava, 18 a.a. - Bu sabah Eyr

nan'da alman parti reisinin evine bir 
bomba atılmıştır. Yaralanan yoktur, 
fakat ıhasar mühimdir. Bir almanın ü
zerine de el bombası atılmış ise de isa
bet etmemiştir. 

Hitler 
Viyana, 18 a.a, - B, Hitler saat 11 

1 •• 
de tr~le buradan hareket ctmışttr 

.Macar işgali 
dün tamamlandı 
Budapeşte, 18 a.a. - Emin bir men. 

hadan bildirildiğine göre macar ordu
su Karpatlaraltı Ukranyasmı tama
miyle işgal etmiştir. 

Macarisuın' oo şenlikler 
Budapeşte, 18 a.a. - Macar kıtala. 

rının Karpatlaraltı Rütenyası arazi
aini hemen lıoamilen işgal ettiklerine 
dair gelen haberler üzerine dün ak~ 
şam şehir, macar ve Polonya bayrakla. 
riyle donanmıştır. 

Halk, sevinçle tezahüratta bulun
muş, naip Horti ile dost devletlerin 
§eflerini alkışlamıştır. 

Nümayişçiler, bir fener alayı tertip 
ederek Polonya sefaretinin önüne gü 
mişler, müşterek bir Macar • Polonya 
hududunun ihdası müansebetiyle Po. 
lonya'ya kaı-şı sempatilerini izhar et -
mişler ve naip Horti ile reisicümhur 
Mosciki'yi ve nazır Bek'i alkışlamış -
lardır. 

3 7 ölü Üe zapte'dilen memleket 
Budapeşte, 18 a.a. - (Havas) Res

men bildirildiğine göre, Karpatlaraltı 
Ukranyasında faaliyette bulunan ma -
car ordusu, Koerosmezoe ve Uzsok'ta 
Polonya hududuna kadar gelmiştir. 
Macarların zayiatı şimdiye kadar 37 
ölü ve 114 yaralıdan ibarettir. 

İ~gal hareketi devam etmektedir. 
Macar krtaları işgal edilen mmta -

kalarda temizliğe başlamışlardır. 

B. Çemberlayn, bundan sonra, sesi
ni daha ziyade yükselterek şöyle ba
ğırmıştır: 

Her türlü yeni arazi isteklerinden 
vaz geçileceği hakkında deklarasyon
lar ne oldu? Çeklerin alman hudut
ları dahiline alınmasını istemiyen 
deklaras}'(>nlar nerede? 
Çekoslovakya'nın Almanya için bir 

tehlike teşkil ettiği hakkmdaki söz
leri ciddiye alamam. 

1ngi1iz BaşvekiJi, bundan sonra, 
Almanya'nm bütün vaidlerinin kıy

metinden şüphe ettiğini bildirmiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 
"- Almanya, dünyaya bir seri fena 

sürprizler yaptı. Fakat şimdiye ka
dar her defasında Almanya, "ırk kar 
deşierinden" bahsediyordu. Bu hafta
nın hadiseleri, alman hükümetinin i
lan ettiği prensipte sadık kalmadığı
nı göstermiştir. 

Şimdi şu suali eorabiliriz? Bu, kü
çük bir devlete karşı yapılan son hii· 
cum mudur? Yoksa, başka küçük dev 
letlere yapılacak hücumlar devam e
decek mi? 

Herhalde bu yeni .darbe, kuvetle 
dünyaya hakim olma teşebbüsüdür. 

Bu, değil yalnız Almanya'nın kom
şuları tarafından fakat bütün diğer 
memleketler tarafından da ciddi su
rette nazarı dikkate alrnmak icabeder. 

Biz, bittabi her şeyden evel, İngi
liz commun wealth arkadaşlarımıza 
ve kendisi ile bu derece sıkı surette 
bağlı bulunduğumuz Fransa'ya doğ
ru döneceğiz. Şu cihetten de şüphe 
etmiyorum ki bütün diğer devletler 
de orta Avrupa'da ve cenubu şarki 
Avrupasında olan bitenlere karşı ala
kasızlık göstermediğimizi bilmekte
dirler ve bunlar, bizden fikrimizi so
racaklardır. 

B. Çemberlayn'in nutku, şiddetle 
alkışlarla karşılanmış ve B. Çember
layn, ikinci defa söz alarak §unları 
söylemiştir: 

"- Almanya'nın bu hareketi, bir 
cebir ve şiddet ve haksızlık hareketi
dir ve hakkı ihlaldir. 

Fakat bizler cesaretimizi kayıbetmi
yelim. Biz, bundan evelkinden çok 
daha kuvetli bir milletiz. Sonra, ce
bir ve şiddet ve haksızlık hareketleri 
ergeç daima cezasını bulur. Yapıl~ 
hareketlerin her biri Almanya için 
yeni tehlikeler doğurmuştur ve ka
hinlik iddiasında bulunmadan §Unu 
söyliyebilirim ki Almanya, sonunda, 
hükümetinin yaptığı bu işlerden acı 
surette peşiman olacaktır. 

Çemberleyn'in nutku etrafında 
tefsirler 

Londra, 18 a .a. - Orta Avrupa hS.
diseleriyle alakadar olan Çemberleyn
in söylediği mühim nutku bahis mev· 
zuu eden Deyli Telegraf diyor ki: 

Çemberleyn Münih politikasının a
kamete uğramasının bütün mesuliyeti
nin Almanya'ya ait bulunduğunu sarih 
surette göstermiştir. 

Son haftaların hS.diselerinin başka 
neticeleri her ne olursa olsun bir ne-

' ticesi sarihtir: Münib anlaşmasını bir 
Karpatlamltı ve Almanya enmuzeci olarak telakki edebileceği-

Berlin, 18 a.a. - Royter : Alman kı- miz teskin siyaseti tamamiyle yıkıl
talarının Karpatlaraltı Ukranyasma mıştır. Bu siyasetin zafı karşısında 
girmek tasavvurunda bulunduklarına Hitler, birdenbire. şimdiye kadarki 
dair dolaşan şayialar, resmen tekzip e- hare.ketlerinde esas teş.kil eden usulle
dilmektedir. rini birdenbire terketmiştir. Çember-

Amiral Horti Macarisuın teyn'in takip ettiği yol, tamamiyle 
Ukranya lıududunda krymetsiz olmamıştır. Filhakika bu si-

Budapeşte, 18 a.a. - Naip Horti, yaset, herkese, İngiltere'nin sulha ne 
bu saıbah Macaristan - Ukranya budu- derece candan bağlı bulunduğunu gös 
duna gelmi~tir. Mumaileyh bugün termiş ve aynı zamanda Hitler'e, usul
Karpatlaraltı Ukranyasında iş.gal edi- terini değiştirmek bütün fırsaıtları ve
len araziyi :ziyaret edecektir~ • re~gAğer.,ta.r~<la..Hitl~in C?.lli1-

de hareketini mazur göstereıbilecek 

her hangi bir bahane bırakmaını.ştır. 

Demek oluyor ki Münili siyaseti, dü
rüst bir surette tecrübe edilmiş, fakat 
bu, maalesef, herkesin teessürle karşı
ladığı malfim neticeyi vermiştir. Bu 
keyfiyet, İngiltere'nin sulhu aramak 
ve sulhu temin etmek azminde bir de
ğişiklik yapacaık değildir. Bugün de
ğişen hedef değil usuldür. Bundan 
böyle İngiltere hükümeti, bütün gay
retlerini bu yeni usule hasrejectktir. 

Artık sözlere değil Jiliyaıa 
bakılarak 

Taymis gazetesi diyor ki: 
Ç::ırşamlıa günü Avam Kamarasında 

karakteristik bir surette gayet ihtiyat 
kar davranan Çemberleyn, dün, Bir
mi.nıgham'da Çeko-Slovakyarun sebep 
siz bir surette işgali ve mahvı netice
sinde enternasyonal itimadın sarsıl
ması karşısında bütün vatandaşlarının 
bütün takbih hislerine ne derece işti
rak ettiğini açıkça göstermi§otir. Mu
hakkak ki bugünkü gün, aynı düşün
cede bulunan bütün milletler arasında 
müzakereler için tam zamandır. İngil
tere'nin milli eımniyeti için de lazım 
gelen bütün tedbirler alınacaktır. 

Deyli Meyl deııhal mecburi askerlik 
hizmetinin konulmasını istiyor ve di
yor ki: 

Artık İngiltere, sözlere değil, fa • 
kat filiyata bakacaktır. Vazifemiz, si
lahlanmaktaki gecikmemizi ortadan 
kaldırmak için gece gündüz durma -
dan çahşınaktır. 

Deyli Ekspres gazetesi de mecbu -
ri asıkerlik hizmetinin konmasuu is -
temekte ve şöyle demektdir: 

"Çmberleyn'b vardığı netice, çok 
doğrudur. Bütün milli müdafaa siste -
mimizi yeniden tetkikten geçirmek 
lazımdır. 

Ağır nutuk 
:Manchester Guardian diyor .ki: 
" Grey'in 4 ağustos 1914 de söyle -

diği nutuktan beri hiç bir ingiliz na
zırı, dünkü Çemberleyn'in ':1.utku gibi 
ağır bir nutuk söylememiştir. Bu nu
tük milli siyasetimizde kati bir dö -
nüm noktasıdır. Çemberleyn'in sözle
ri çok katidir, ve artık bunları değiş -
tirmenin imkanı yoktur. İngiliz baş -
veıkili, Hitler'in harekatındaki hak
sızlrğı, en sarih surette ve aynı zaman 
da anlaşmazhk halinde bulunmıyan i
ki hükümet reisi arasında ba~ka misali 
bulunrnıyacak bir tarzda açığa vur -
.muştur. BB. Çemberleyn için bir baş -
langrçtır. Çemberleyn'in eski siyaseti 
ölmüştür. Buadan sonra, Çemberleyni 
taınamiyle yeni siyasetinin tatbikin -
de göstereceği sürat ile öl~eceğiz.,, 

Dcminyonlar yüksek komi
serleri toplanıyorlar 

Londra, 18 a.a. - Havas: 
Londra'da bulunan dominyonların 

bütün yüksek komiserleri bugün öğ
leden sonra kabinenin fevkaU.de içti -
maını müteakip beynelmilel vaziyet 
hakkında Çemberleyn ile görüşı:miye 
davet edilmişlerdir. 

Amerilm, lngiltcre, Frant'Kl ve 
Sovyeder Birliği arannda 

koalisyon mıı? 
Londra, 18 a.a. - Havas: 
Siyasi mahfiller, Londra'da belki 

de Amerika'mn iştirakiyle İngiltere, 
Fransa ve Sovyetler Birliği arasında 
müzakereler başlaması ihtimalinden 
bahsetmektedirler. Bu haber henüz te
eyyüd etmemiş ise de salahiyettar mah 
fillerin Litvinof'un Londra'ya çağrıl -
masmı derpiş eylemektedirler. 

Siyasi mahfiller, Çemberleyn tara
fından dün söylenen nutuktan başve -
kilin hadiselerin verdiği dersi anladı
ğı ve idealist siyasetin yerine realist 
bir siyaset takip edeceği manasını çı
karmaktadırlar. 

Jlarşova ve Moskova'ya 
gid·en nazır 

Londra, 18 a.a. - Nazır Hudson bu
gün Londra'dan Var§ovaya ve Mos
kova'ya hareket etmiştir. 

Almanlar Çemberleyn'in nut
kuna karşı ne tliyorlnr? 

Berlin, 18 a..q._,.--i.Nejr.eı;li!en. ,i(Uı 
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İngiliz - Fransız Elçileri 
memleketlerine çağırıldı 

f ngiliz - Fransu hükumetleri Berlin' e birer nora vererek 
müdahaleyi hakslZ bulduklanm bildirdiler 

Bertin, 18 a.a. - Havas: 
İngiltere sefiri Henderson'un fikri 

alınmak üzere Londra'ya çağrılması -
na dair, İngiltere hükümeti tarafında.• 
verilen karar üzerine, Almanya'nın 
Londra sefiri fon Direcksenin de Ber
lin'c çağrılacağı siyasi mahfillerde 
söylenmektedir. 

He:ıderson'un bugün Berlin'den 
hareket etmesi muhtemeldir. Mumai
leyh, hareketinden evel Hariciye müs 
teşarı fon Weizsaecker ile görü§ecek
tir. 

Fransız sefiri t;.a~nldı 
Paris, 18 a.a. - Fransa'nın Berlin 

sefiri Coulondre'nun Fransa hüküme
tine vaziyet hakkında malumat vermek 
üzere Paris'e çağrıldığı salahiyettar 
mahfillerde söylenmektedir. 

Sefir, pazartesi sabahı Pariste bu
lu':lacaktır. 

lngütere'ni11 teşebbüsü 
Londra, 18 a.a. - Havas: tn.gilte.re 

hükümeti Nevi1le Henderson'u İngil -
tere hükümetinin Çekoslovakya hadi
selerini Münih iti laflarına ve bu itilaf 
ları imzalıyanlar tarafından tcahhüd 
edilen musliha::ıe işbirliğine tam bir 
tecavüz mahiyetinde telakki ettiğini, 

Almanya hükümetine bildirmiye me -
mur etmiştir. 

İngiltere hükümeti, bundan maada 
Almanya'nın askeri müdahalesi ıneti -
cesinde Çekoslovakya'da hasıl olan de 
ğişiklikleri·n hiç bir hukuki esasa isti
nat etmediği kanaatindedir. 

Fransa' nın teşebbüsü 
Paris, 18 a.a. - Fransa'nın Berlin 

sefiri Coulondre, Fransa bükü.metinin 
Almanyanın Çekoslovakya'ya müdaha
lesini meşru addetmediğine dair Al -
manya bükü.metine bir nota tevdi et -
miye Bonnet tarafından memur edil
miştir. 

Beneı bu darbeye 
cinayet! diyor 

ene ; 1lune1t, ( mber1eyn, 
Daladiye ve Litvinof' a 

protesto telgrallar1 gönderdi 
Şikago, 18 a.a. - Beneş, Amerika 

cümhurreisi Ruzvelt ile Çemberleyn, 
Daladiye ve Litvinof'a birer protesto 
telgrafı göndermiştir. 

Bu telgrafta şöyle denilmektedir: 
"Çek ve slovak milletleri, beynelmi. 

lel büyük bir cinayetin kurbanı olmuş 
laniır. Bugün çek-slovak milleti, bu -
nu ne protesto, ne de kendisini müda
faa edebilir. Bundan dolayı Çek.Slo
vakya'nın sabık cümhurreisi sıfatiyle 

bu protestoyu bizzat ben size tevdi e • 
diyorum.,, 

Beneş, telgrafında Çek - Slovakya
nrn geçen eylul ayında kabul ettiği 

misalsiz fedakarlıklara karşılık olarak 
gerek fransız ve ingiliz tekliflerinin 
ve gerek Münih anlaşmalarının ihtiva 
ettiği mülki temina,tı hatırlattıktan 

sonra şunları yaznıakadır: 
"Bu fedakarlıklar yapılmıştır. Fa. 

kat buna rağmen, Münih anlaşmaları
nı imza eden büyük devletlerden biri 
bugün arazimizi parçalamaktadır. U
mumi vicdan ve tarih huzurunda, çek
lerle slovakların bu tarzda haklarının 
ellerinden alınmasını asla kabul etrni. 
yeceklerinıi ilfuı etmek mecburiyetin -
deyim. Çekoslovaklar bu hakları ken
dilerine iade edilinciye kadar mücade
leden fariğ olmıyacaklardır. 

Bu cinayeti tanımamasını ve Avru. 
pa ve qünyanın bugün içinde bulundu
ğu feci vaziyetin istilza..<n ettiği şekil
de hareket etmesini hükümetinizden 
rica ederim.,, 

resmi bir notta dün B. Çemberlayn 
tarafından irat edilen nutuk hakkın
da tefsirlerde bulunularak bu nutkun 
Berlin'de ingiliz Başvekilinin şahsi
yeti itibariyle bir alaka tevlit ettiği, 
B. Çemberlayn'in Mdiseleri objektif 
bir tarzda tahlil etmemiş olmasının 
hayretle karşılandığı kaydedilmekte 
ve Münib anlaşmalarından ilk evel 
Almanyamn ayrıldığı hakkındaki be
yanata bilhassa işaret edilerek bazı 
Avrupa devlet adamlarının Çek-slo -
vakya'da yanlış hareketlere teşvik ma 
hiyetinde tefsir edildiği hatırlatıldık 
tan sonra alman matbuatında bu hu -
susta ikaz ve ihtarların eksik olmadı
ğı, buna mukabil batı Avrupası mat
buatının çe§ zimamdarlarım Münib 
anlaşmasının Versay zihniyetinin bir 
tasfiyesi olduğunu unutmıya teşvik 

için elden geleni yaptığı bildirilmek

tedir. 

Çekoslovakya me4ieleainin hallin
den cvel B. Çemberl• He istişare 

Bitarafhk kanununu 

tôdil etmek istiyor 

Amerika da 
Almanya'ya karıı 

cephe alıyor 
Vaşington, 18 a.a. - Havas: Mat· 

buat konferansı esnasında Cümhur • 
reisi Ruzvelt Avrupa hadiselerinin, 
kongrenin şimdiki içtima devresinde 
bitaraflık kanununun tadilini, istil -
zam eylediğini söylemiştir. 

Ruzvelt bu hususta kongreye mesaj 
göndermiyeceğini tasrih etmiştir. 

Cümhuriyetçi İspanya ile diplomatik 
münasebetlerin idame edildiğini te • 
yit etmiştir. 

Siyasi mahfillerde söylendiğin~ gö 
re Cümhurreisi Ruzvelt'in bitaraflık 
kanununun tadiline dair beyanatı, 
kongre muhitinin mezkfu kanunu hü 
kümetin arzu ettiği tarzda tadil et
meğe müsait olduğuna dair hükümet 
mahfillerinde haszl olan kanaatin bir 
ifadesidir. 

Son günlerde cereyan eden hadise
lerin Avrupa demokrasilerinin zafını, 
gösterdiği söylenmekte olmasına ve 
aynı hadiselerin infiratçıların tezini 
takviye etmiş bulunmasına rağmen 
burada hakim olan kanaat, Amerika 
tarafından gösterilecek olan zaf e -
serlerinin felciketi tesri edeceği mer
kezindedir. 

İnfiratçılar, şimdi sulhı zamanın
da olduğu gibi harp zamanında da pa
rası peşin verilmek şartiyle her nevi 
malzemenin satılmasına muvafakat 
etmeğe hazırdırlar. 

Hükümet taraftarı olanlar Tomas -
ın tadil teklifini tercih eylemektedir
ler. Bu teklifte mütecavizle tecavüze 
kurban olanlar arasında bir fark gö
zetilmektedir. Fakat hükümet ağlebi 
ihtimal İngiltere ile Fransa'nrn ge -
rek iptidai maddeler, gerekse silah 
cihetinden devamlı bir surette takvi
ye edlimesini temin edecek şekilde 
kanunda bir değişiklik yapmakla ik
tifa edecektir. 

Almanya doların ve ıterlingin 
yÜ::;Üne hasret kalacak 

Nevyork, 18 a.a. - Almanların Çe
koslovakya'yı işgal etmeleri üzerine 
fran.sız ve İngiliz hükümetlerinin ha
reketlerinde vuku bulan değişiklik 

Amerika efkarı umumiye&i üzerinde 
kuvetli bir intiba hasıl etmiştir. 

Nevyork Times gazetesi, bundan 
Almanya için hadis olabilecek mühim 
neticeleri tahlil ediyor ve diyor ki: 

Alman hükümeti demokrasilerin 
muhtelif tezahürlerini sadece laf ad
dediyorsa Ç9k aldanıyor. 

Almanya sterlin ile doların yüzü
nü daha uzun müddet göremiyecek
tir. Amerika ile bir ticaret muahede
si akti hakkında uzun zamandanberi 
Almanya tarafından beslenen mukad 
des ümit artık ebediyen mahvedilmiş 
tir ve Çek-slovakyanın ilhakı bitaraf
lık kanununun çok muhtemel olarak 
tadilini intaç edecek ve bu tadil Fran 
sa ile İngiltereye harp zamanında pi
yasalarımızdan ihtiyaçları olan silah
ları satın almak imkanını temin ede
cektir. 

Nevyork Herald Tribün, BB. Çem
ber1ayn ve Daladiye tarafından irat 
edilen nutukların Münib politikası -
nın iflasını göstermekte olduğunu 
kaydederek "Münib devri bitti. Şim
di yerine yeni bir realizm kaim olma
lıdxr .,, demektedir. 

lüzumu hakkında da bir teahhüt mev
cut değildir. Nasıl ki, lngiltere'de 
buna benzer meseleleri İngiliz men -
faatlerinin çerçevesi dahilinde hal • 
!ederken Almanya ile istişare mecbu
riyetinde değildir. 

Not şöyle devam ediyor: 
B. Çemberlayn'in beyanatındaki 

diğer bir krsım teessüf ve teeS6ürle 
karşılanmaktadır. Bu kısımda, B. 
Çemberlayn Çek-slovakya taarruzu
nun son taarruz olup olmıyacağını ve 
Almanya'nın dünyaya kuvetle hakim 
olmak teşebbü~ünde bulunup bulun. 
mıyacağını suale değer bulmaktadır. 

B. Çemberlayn, Çek-slovakya'nın 
Almanya'ya nazaran olan tarihi ve si
yasi vaziyetiyle Avrupa'daki diğer 
devletlerin Almanya'ya nazaran olan 
siyasi ve tarihi vaziyetleri araıında
ki farkı hiç şüphesiz bilir. Avr'.tpada 
hiç bir milletin eski Çek-slovakya va
ziyetinde bulunmasına veya kendisi
ni onunla mukayese etmesine mahal 
yoktur .. 
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Milli Müdafaa Bakanhğı 

Bir kazane1 ustası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1 - Afyon dekovil tamirat deposu -

na 108 lira ücret ve imtihanla bir bu · 
harlı makine kazancı ustası alınacak · 
tır. 

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

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

3 - Bu şeraiti haiz olanlar 27 mart 
939 pazartesi sabahı saat dokuza kadar 
Afyon dekovil tamirat depo müdür • 
lüğüne müracaatla o günü yapılacak 
imtihanda bulunarak ibraz ehliyet e • 
deceklerdir. (781) 10783 

Ankara LevaZ1m Amirliği 
• 4 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Kilo : 442700 Un 
Yukarıda ci:ıs ve miktarı yazılı bir 

kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. Hepsinin tutarı 48697 IL 
radır. Şartnamesi parasız olarak ko. 
misyondan alınabilir. 

İhalesi: 25 mart 939 cumartesi saat 
11 dedir. 
İlk teminatı: 3653 liradır. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 

kanu:ıun 2, 3 maddelerinde yazılı bel 
geleriyle ilgilerce ticaret odası vesi
kasiyle birlikte eksileme günü ek
siltmeden bir saat evetine kadar 
teminat ve teklif mektuplariyle 
Manisa satın alma komisyonuna mü. 
racaatları. (848) 10845 

Dekovil hattı 

ULUS 

. 
Devlet Orman lılefmesi 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman lıletnıesi Karabük 

Revir A.nürliğinden: 
1 - Karabüke 23 kilometre mesafe

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

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

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da Orman umum müdürlü
ğü:ıde ve orman başmühendis muavin.. 
lilinde, İstanbul'da orman başmühen
dis muavinliğinde ve Karabük'te dev
let orman işletmesi revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede. 
1i 10 lira 10 kuruştur. 

Ankara Belediyesi 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Postahane caddesinde imarın 
850 ada ve 10 numaralı parselinde be· 
lediyenin 116 metre murabbaı ada ve 
45 metre murabbaı yol fazlası yer 15 
gün müddetle açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4830 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 362,25 lira • 

dır. 

4 - Krokisini görmek istiyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine ve istek • 
lilerin de 31. 3. 939 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra • 
caatları. (918) 10918 

Kavak fidanı alınacak 
Ankara Belediyesinden : • 

1 - Bahçeler müdürlüğü için alına
cak 2000 adet kavak fidanı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (112,50) li

radır. 

Askert Fabrikalar 

Beı kalem hamu iılerinde 

(ahıanlar i(in elbise 
ve saire ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür 
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

24 takım hamız işlerinde çalışanlar 
için elbise. 

1 Adet aspes ceket. 
2 Adet Kazan elbisesi. 
6 Çift çadır bezinden eldiven. 

10 Çift geyik derisinden eldiven. 
Tahmin edilen bedeli (700) lira o

lan yukarıda yazılı beş kalem elbise 
ve saire Askeri Fabrika.lar umum mü
dürlüğü merkez satm alma komisyo. 
nunca 3. 4. 939 pazartesi gü:ıü saat 
14,30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(52) lira ( 50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gü:ı ve saatte komisyona 
müracaatları. 

(961) 10954 

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

19 - 3. 1939 

1 lan (285) lira ve 2490 sayılı kanu· 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mil 
racaatlarr (981). 10977 

42 ton Alurit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satm Alma Komi.ayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (7089) lira o
lan 42 ton Alurit askeri fabrikalar u· 
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 10.5.1939 çarşamba gü • 
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale e· 
dilecektıir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(208) lira (20) kuruş ve 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa· 
ikle mezkUr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (982) 10978 

T aşdelen suyu 
fiyatı 

Vakıflar Umum Müdürlüjiio 
Yukardaki askeri fabrikalar satın den : 

20 ton karpit alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan: 

yaptlrılacak 5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat 
pey akçesiyle 27. 3. 939 günü s~at 

Ankara Levazlm Amirliği Satın (14) te Karabük'teki revir merkezıne 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 4.4.939 salı günü saat on 
buçukta belediye encümenine müraca-
atları. (986) 10980 

alma komisyonuna ait ilanın serlev- 20. 3. 939 günü'!lden itibaren idare· 
hası 17-3-939 tarihli nüshamızda seh- mize ait Taşdelen menba sularmın safi 
ven (5 takım hamız işlerinde çalışan- 30 litrelik damacalarmm Ankara bayi. 
lar için elbise alınacak) şeklinde çık- imiz, Yeni Halde 3 numarada Aziz Te· 
mıştır. Doğrusu 5 kalem olacaktır. zer (Telefon 1425) tarafından eski sa
Tashihen ilan olunur. tışlarından beşer kuruş tenziliyle ~v· 

müracaatları. Alma Komisyonundan: 
/ 

10932 
1 - Eskişehir garnizonunda deko- ____ (:...1_6_7_3_9_3_1.:.) ______ _ 

l - 20 ton karpit satın alınacaktır. Akasya ağacı at.nacak 
Muhammen tutarı 3850 lira olup ilkte
minat miktarı 288 lira 75 kuruştur. vil hattı inşasına ihale günü kapalı 

zarfla eksiltm~inde teklif edilen fi -
yatları gali görüldüğünden 13 mart 
939 dan 13 nisan 939 tarihine kadar bir 
ay zarfında pazarlıkla yaptırılacaktır. 
İlk pazarlık günü 27 mart 939 pazar
tesi saat 15 te yapılacaktır. 

1
11 .... ' 11. 1111 .................. 111 •• 111. 1111 •• '.'' ·ı 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler müdürlüğü için alı

nacak 900 adet yol akasya ağacı on 
beş gün müddetle açık eksiltmiye 
konulmuştur. 

lere teslim (100) ve depoda teslım 

(95) kuruştan satılacaktır. 2 - Açık eksiltmesi 27.3.939 pazar
tesi günü saat 15 de vekalet satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (816) 10820 

Devlet Hava Yolları 

Motör ve gnes yağı ahnacak 
Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğünden : 
1 - İdaremiz için açık eksiltme ile 

10.000 kilo motör yağı ile 200 kilo 
gres yağı alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme 4/4/939 salı gü 
nü uat. 11 de umum müdürlük bina
sında toplanan komisyonda icra edi
lecektir. 

3 - Muvakkat teminat 330 lira o
lup bu parayı nakit olarak vermek 
isteyenlerin Ziraat bankasındaki 
3667 sayılı hesabı carimize yatırma
ları lazımdır. 

4 - Talipler idari ve fenni şartna
melerle mukavele suretleerini idare
mizden ücretsiz olarak alabilirler. 

(985) 10979 

Jandarma 

(amaıuhk bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun· 
· dan : 

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

2 - Şartnamesi yüz yetmiş beş ku
ruş karşılığında komisyondan alına
bilecek olan bu eksiltmeye girmek is
tiyenlerin 2625 liralık ilk teminat ban 
ka mektubu veya vezne makbuzu ile 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını eksiltme günü 
saat dokuzdan evci komisyona ver· 
miş olmaları. (862) 10899 

Demiryolları 

100.000 tuğla ahnacak 
Devlet Demiryollarl 2.ci lıletme 

Arttırma ve Eksiltme Komir.yonun
dan : 

Çankırı • Zonguldak. ar~s.ı~daki is
tasyonlardan her hang~ bırıs.ınde v~
gon içinde teslim şartıyle ~daremız 

ihtiyacı için 100.000 adet tugla satın 
alınacaktır. 4. 4. 939 tarihine rasth
yan salı günü saat 15 de Ankara'da 
ikinci i;lletme binasında toplanan ko 
misyonda ihalesi icra e~ilece~~~den 
isteklilerin kanunun tayın ettıgı ve
saikle 108.75 liralık kati teminat mak 
buz veya mektuplarını hamilen mu
ayyen gün ve saate kadar komiayon
da hazır bulunmaları ilan olunur. 

Şartname ve mukavele projeleri 
Ankara'da ikinci işletme kaleminden 
ve Çankırı, Zonguldak, Hanköy ve 
Karabük istasyonlarından paras z da 
ğıtılmaktadır. (973) 10974 

Vilôyetler 
... '' ................................ l ll llll ...... .. 

1 O kalem boya ve boyama 
malzemesi ahnacak 

Kalörifer tesisatı 
Afyon Posta, Telgraf ve Telefon 

Müdürlüğünden : 

2 - Muhammen bedeli 900 lira -
dır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Su işleri için vuku bulacak şikayet
lerin Vakıflar Umum Müdürlüğü Zi • 
raat Fen işleri müdürlüğüne yapılması 
telefon (1567) rica olunur. (970) 

10971 
2 - Keşif şartname ve buna müte -

allik resimler Eskişehir kor SA. AL. 
KO. da her gün görülebilir. 

Keşif bedeli 17907 lira 36 kuruştur. 
1\fuvakkat teminatı 1344 liradır. 

1 İstekliler ihale gününde ehliyet ve 
ticaret sanayi odaları vesikalariyle ve 
teminat makbuzlariyle komisyonumu-
za gelmeleri. (974) 10975 

Portakal ve tereyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 3000 adet çekirdeksiz yafa 

portakalı ile 50 kilo tereyağı pazar· 
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 20/3/939 pazarteeai günü saat 
11 de Ankara Lv. amirliği satm alma 
·komisyonuna gelmeleri (991) 10983 

2000 kilo zeytin yağı 

alınacak 

Ankara Levazım Anıirliği Satm 
Alma Komiayonundan: . 

ı - Garnizon için 2000 kılo zey-
tinyağı pazarlıkla satın al~acaktı:· 

2 - Talipleri teminatlarıyle bır
likte 20/ 3/ 939 pazartesi günü saat 
14 te Ankara Lv. amirliği satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (992) 10984 

Afyon P.T.T. binasmda yaptırılacak 
6346 lira beş kuruş keşif bedelli ka • 
lorifer tesisatı fenni şartname, plin 
ve mukavelelerine göre 29 mart 939 
çarşamba günü saat 15 de Afyon P.T. 
T. müdürlüğü binasında ihale edil -
mek üzere 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat mikdarı 475 li. 
ra 95 kuruştur. İsteklileri':l tayin olu
nan müddet zarfında Afyon P.T.T. 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu • 
nur. 10921 

Kapalı zarf usuliyle 

arttırma ilônı 

3 - Muvakkat teminat (67,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerinde 4/ 4/ 939 sah günü aa
at on buçukta Belediye Encümenine 
müracaatları. (987) 10981 

Ankara Valiliği 

Bina yıktırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

Muhammen 
keşif bedeli M. teminat 

Ada Parsel Lira K. Lira K. 

Niğde Valiliğinden : 327 16 1200 90 00 
1 - Artırmaya konulan iş: Niğde 331 2 900 67 50 

vilayeti hususi idaresine ait çiftehan 1 _ Tıp fakültesi inşa edilmek ü
kaplıcasmm bugünkü tesisatiyle ve zere Sıhhat Vekaletince istimlak o -
üç sene müddetle icarıdır. lunan nümune hastanesi civarında 

2 - Geçen yılların senelik icar be. kain yukarda ada parsel ve muham-
deli (5320) liradır. men keşif bedelleri yazılı binaların 

3 - Bu icara ait şartname vilayet enkazı müteahhide ait olmak üzere 
hususi muhasebesinde görülebilir. hedmi işi açık artırmaya konulmuş-

4 - Artırma, 27 mart 939 tarihli 
tur. 

pazartesi gü:ıü saat 15 de vilayet da- 2 _ İhale 31-3-939 cuma günü saat 
imi encümen odasında yapılacaktır. 15 te defterdarlıkta toplanacak ko-

5 - Artırma kapalı zarf usuliyle misyonda yapılacaktır. 
yapılacaktır 3 _ thaleye iştirak edebilınek için 

Mahkemeler 
Kocaeli Mahkemeai Baıkatipli. 

ğinden : 

6 - Artırmaya girebilınek için is- Nafıa müdürlüğünden alınacak ehli. 
teklilerin (1197) lira muvakkat temi. yet vesikası ve hizasında yazılı temi
nat vermesi lazımdır. nat makbuzu veya banka mektubu 

7 - Mektupların 4 cü maddede ya- mukabilinde sözü geçen günde ko
zılı ihale saatinden bir saat evetine misyona gelmeleri. 1 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 4 _ Bu işe ait şartnameyi görmek 
riyasetine tevdi edilmesi lazımdır. ve izahat almak istiyenlerin defter
Posta gecikmeleri kabul olu-:unaz. darlık milli emlak müdürlüğüne mü-
___ <_ı_66!..._5l_9_2_9_) ______ 1_0 __ 9_31___, racaatları. (914) 10914 

İzmitin Yukarıpazar mahallesinde 
çeşme sokağında oturan Terzi Raye
gan vekili a9ukat Sedat tarafından 
müvekkilinin kocası lktısat Vekale
ti limanlar umum ~üdürlüğü evrak 
servisi ~efi Vahdett~n. Bagatu~. aley
hine şiddetli geçimsızlıkten ~~tevel~ 
lit açtığı boşanma davasının ı a~es~ 
tarihinde müddeialeyhin mezunıyetı 
hitam bulduğu halde işine avde~ et· 
memiş olduğundan vazifesine nıh~. 
yet verildiği ve bu sebepl: ikametga
hı meçhul bulunmasına bınaen gıya· 
hında cereyan eden muhakeme sonu~
da: 928 senesinde evlenen tarefeynın 
ancak bir sene gibi kısa bir zaman be
raber yaşad ıkları ve bu müddet zar
fında Vahdettinin karısını dövdtiğü 
ve ağza ahnmıyacak fena sözler sarf. 
etmek ve iaşesine bakmamak suretiy
le §iddetli geçimsizliğe ve karısının 
ayrı yaşamasına sebebiyet verdiği bil
muhakeme sabit olduğundan medeni 
kanunun 132 ve 134 üncü maddeleri
ne tevfikan tarafeynin boşanmaları
na 27-1-939 tarihinde karar verilmiş 
olmakla ilan tarihinden bir ay zarfın
da kanuni yollara tnüracaatla hükme 
itiraz edilmediği takdirde katileşece
ği tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 
Davacının müzahareti adliye karan 

vardır. 

DlŞ TABiBi 

Danyal Tuna 
Kooperatif arkasında Ali Naz· 

mi apartmanında hastalarını ka-
bul etmektedir. 934 

Bina yıkhrllacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen keşif bedeli 
Ada Parsel Lira Kuruş 

----
228 2 600 00 

Depozito 
Lira Kuruş 

45 00 

1 - Bahriye caddesinde eski Yiğenbey maliye şubesi işgalinde bulunan 
binanın kereste ve taşlarile ve sair malzemesi müteahhide ait olmak üzere 
hedmi ve yerinin şartnamesi mucibince tesviyesi işi açık artırmaya konul
muştur. 

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

3 _ İstekliler hizasında yazılı teminat makbuzu veya mektubu muka
bilinde ve Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasile birlikte adı 

·geçen gün ve saatte komisyona gelıneleri: . . . 
4 _ Bu işe ait şartnameyi görmek ve ızahat almak ıstıyenlerın Defter· 

darlık Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (806) 10808 

Satıhk kôrgir "" magaza 
Ankara Defterdarlığın·dan : 

Kıymeti İradı Cinsi 

120 

Tahrir No: 

44 

Kar kir 
mağaza 

Mahalle ve 
Sokağı 

Sahibi ve 
Borçlu 

Kethuda Ma- Müskiratçı 

hallesi Mü- Ali Ülvi 
eccim sokak 

İzahat 

Hisap No: 

13/ 47 

Yeğen ve Kızılbey şubelerine 
Muhtelif seneler vergisinden 
9814 lira 85 kuruş borcu için 

Yukarıda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satrlacağın 
dan 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Talinlerin 3-4-939 tarihine miisadif pazartesi günü sat 15 de Ankara vila • 
yeti idare heyetine müracaatları ilan olunur. (882) 10892 

Tahmin edilen bedeli (2214) lira o. 
lan 10 kalem boya ve boyama malze
mesi Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun. 
ca 3. 4. 939 pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
vedlir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(166) lira (5) kuruş ve 2490 sayılı 

ka:ıunun 2. ve 3. maddelerinleki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyo
na müracaatları. 

(962) 10955 

Müteahhit nam ve 

hesabına 5 ton yaylık 

çelik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Sa.tın Alma. Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (4750) lira o
lan 5 ton yaylık çelik müteahhit nam 
ve hesabına askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis -
yonunca 5.5.1939 cuma günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(356) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (978) 10976 

15 kalem Zımpara faıı, Zımpara 
tozu ve kağıtlan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (3.800) lira 
olan yukarıda mıkdarı ve cinsi ya
zılı malzeme Askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 8. 5 1939 pazartesi gü 
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat o-

Hükumet konağı 

yaptlrılacak 

Tatvan Malmüdürlüğünden ı 

1 - Tatvan kazasında yapılmakta 

olan hükümet binaı:;ının geri kalan 
(34031) lira 63 kuruşa takaıbül eden 
aksamı kapalı zarf usuliyle 10-3-1939 
dan itibaren bir ay müddetle eksilt • 
meye konulmuştur. 

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

3 - Eksiltme 10-4-939 pazartesi sa· 
at 14 de Tatvan malmüdürlüğünde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilınek için is· 
teklilerin 2552 lira 37 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka ma
halli nafıa müdürlüğünden yapı müte • 
ahhitliği ehliyet vesikası ve 939 yılı 
ticaret odası vesikalarını ibraza mec • 
burdurlar. 

5 -Teklif mektupları üçüncü mad
dede0 yazılı saattan bir saat evetine ka
dar Tatvan malmüdürlüğüne getirile -
rek eksiltme komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek zarflar 
tayin edilen saata kadar gelmiş olması 
ve zarfların mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması şarttır. 

7 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 - İnşaat 1 - haziran - 939 da baş -
lıyacaktır. Emanet inşaat komisyonu 
tarafından alınıp bodrum katından ar
tgcak tahminen 4 bin liralık taş, kum 
tuğla, kireç ve saire malzemeyi resmi 
fiyatlar üzerinden kabule mecburdur. 

(1515-850) 10846 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -
: Pek yakında 1 
: MEŞ'UM KADIN 
: Marie Beli 
.,,,,, .................................• ,.. 

Muhtelif malzeme alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi Mürürlüğünden: 

Aşagıda miktar ve cinsi yazdı malzeme satın alınacaktır. 
İsteklilerin; nümuneleri ve orijinal resimlerile beraber Sif İstanbul teslim 
şartıyle hyath tekl ıılerini 10-nısan-939 pazartesi güniı akşamına kadar tica
ret şubesine vermeleri. 

Bu malzemenin şartnamesi her gün saat 13.30 dan 15.30 a kadar umum mü
dürlükte ticaret şubesinden veya lstanbul • Fındıklı'da askeri fabrikalar yol-
lama müdürlüğünden alınabilir. (925) 10926 

Siyah kovanlara mahsls adi kapsül 3.500.000 Adet 
Lüks .. ,, kapalı ,, 1.500.000 • 

12 Çap 14 m/ m. Yağlı esmer Tapa 250.000 .. 16 .. 14 .. 150.000 .. .. .. 20 .. 14 .. .. 40.000 .. .. 12 .. 12 
" 850.000 .. .. 

" 16 
" 

12 .. .. 450.000 "' .. zo .. 12 ,. .. 200.000 " .. 
Beherinden 

12 Çap 3 m/m. 6 m/ m 7 m/m 9 m/ m Adi kaat Tapa 500.000 ner 16 .. 3 .. 6 
" 7 .. 9 .. 500.000 .. 

" " 20 
" 3 .. 6 

" 7 
" 9 .. .. 500.000 .. .. 
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19 - 3 - 1939 

. 
T. c. ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para birikti ren lere 

ikramiye verecek 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

• 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 ,, 2.000 .. 
4 .. 250 .. ı.ooo " 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 ,, 50 .. 5.000 " 
120 ,, 40 .. 4.800 " 
160 " 20 .. 3.200 ,, . 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'ala~ senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 

1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara icra Dairesi Gayri Men 
kul Satıı Memurluğundan : 

lpotek olup satılmasına karar veri
len Ankaranın Hocapaşa mahallesi, 
zincirli mevkiinde kain (117) ada 
(14) parsel numaralı (kayden) kahve
hanenin (368640) hisse itibariyle 
(99309) hissesi aşağıdaki şartlar da
hilinde açık artırma ile satı~a çıka
rılmıştır: 

rife dair olan iddialarının evrakı 

miispiteleriyle (20) gün içinde daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicilliye sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç tutulacaklardır. 

Evsaf ve müştemilatı: 

GayrimenkulUn zemini çimento ve 
tavanı yağlı boya tahtadır. (2X2) e
badında ve dükkandan girilir bir ka
pakla ufak bir bodrumu vardır. Dük
kanın cadde cepheleri camekandır. 
üstü yerli adi kiremittir. Elektrik te
sisatı mevcuttur. (78) metre murab -
baı sahasındadır. Bu gayrimenkulün 
heyeti umumiyesine (10840) lira kıy 
met takdir edildiğine göre satılacak 
hissenin muhammen kıymeti (2920) 
lira (50) kuruştur. 

Satış şartlan: 
1 - Satış peşin para ile olmak üze

re 24-4·939 tarihine müsadif pazarte
si günü saat (10-12) ye kadar lcra da
iresi gayrimenkul satış memurluğun
da ya}:>ılacaktır. 

2 - Talipler satılacak hisseye tak
dir edilmiş olan yukardaki muham
men kıymetin yüzde yedi buçuk nis
petinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubu ile kanunen 
teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli his
seye takdir edilen kıymetin (% 75) i
ni bulduktan ve üç defa nidadan son
ra mezkur günün (12) inci saatinde 
en ~ok artıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırma teklif 
edilen bedeli muhaaunen kıymetin 
(% 75) ini bulmadığı takdirde 9-5-939 
tarihine müsadif salı günü saat (10-
12) ye kadar yapılacak ikinci artır
mada gayrimenkulde birinci ipo ek 
alacağı olan (600) lira temin edil
mek şartile en çok artırana ihale edi
lecektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril -
mediği takdirde üzerine ihale edilen 
talibin talebi üzerine ihale tarihin
den itibaren kendisine bedeli ihaleyi 
teslimi vezne eylemesi için yedi gün 
kadar mehil verilecektir. lşbu müd -
det zarfında ihale bedeli yatırılmadı
ğı takdirde ihale bozulacak ve bu ta
rihten evel en yüksek teklifte bulu
nan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra tek
lif veçhile al:Oağa razı ise ihale far· 
kı bu talipten tahsil edilmek üzere 
bu talibe ihale edilecektir. Teklifi 
veçhile almağa razı olmazsa gayri
menkul (15) günlük ikinci artırmaya 
çıkarılacak en çok artıran talibe iha· 
le edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayrimen -
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve dellaliye res
mi satış bedelinden ödenecektir. A -
lakadarların gayri menkul üzerinde
ki hakları ve hususiyle faiz ve masa-

7 - Artırmaya iştirak edecekler 
5-4-939 tarihinden itibaren 938-45 nu
maralı dairemizde yerinde herkese 
açık bulunan şartnamesini okuyabi -
lirler. 916 

Elektrik tesisatı 

Göynük Belediye Reisliğinden : 

1 - Belediyemizin Göynükte yaptı
racağı elektrik tesisatmdan dürbb, 
dinama, cebri boru nazım tevzi tablo
su ve bunların bilumum teferruatı
nın teslimi ve montajı 5100 lira bedeli 
keşif üzerinden eksiltmeye ko-:unuş

tur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
27 mart 1939 pazartesi günü saat 15 
de Göynük belediye salonunda yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler bu işi yapabilecekle
rine ait nafıa vekaletinden alınmış 
ihtisas vesikasr:ıı ve ayrıca müteahhit 
vesikasiyle 939 senesi ticaret odası 
kayıt makbuzu ve muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunun tek
lif mektuplarına lef etmiş olacaklar
dır. 

4 - Teklif mektuplarının 2490 sa
yılı kanunun 30 cu maddesi:ıe uygun 
surette hazırlanmıt ve eksiltmenin i
halesinden bir saat eveline kadar be
lediye reisliğine verilmesi meşruttur. 

5 - Postada vuku bulacak gecikme 
ler kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat 382,5 lira
dır. 

7 - Proje dosyasını görmek isti. 
ye~ler Galata'da Halilpaşa sokak Ça-

nakçılı han 4 cü kat No. 28 de mu

kim yüksek mühendis A. Samuel'e ve 
ya Göynük belediyesine müracaat et-
meleri. (835) 10829 

Ankara Borsası 
18 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKi.. ER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mılano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış F. Kapanış F. 

5.93 
126.6525 

3.352~ 
6.66 

28.6925 
67.2325 
50,8150 
21.3050 

1.0825 
1.56 

5.93 
23.93 
24.9675 
0.9050 
2.8375 

34.62 
30.5325 
23.9025 

5.93 
126.6525 

3.3525 
~.66 

28.6925 
67.2325 
50.8150 
21.3050 

1.0825 
1.56 

5.93 
23.93 
24.9675 
0.9050 
2.8375 

34.62 
30.5325 
23.9025 

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

ut us 

lktısat Vek61etinden 
Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat tahsili i~tn Avrupa'ya 

gönderilecek sanat okulu meıunlar1 müsabaka imtihanı lif'lları Kiralık: 

1. - Avrupa'ya tahsile gönderilecek sanat okulu mezunları müsabaka 
imtihanı şartları hakkında evvelce yapılan itan aşağıdaki §ekilde tadil edil
miştir. 

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

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

olmak, 

c.) En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış veya hastalıktan 
başka bir sebeple tecil edilmiş bulunmak. 

d.) Maarif Vekaleti bölge sanat okulları tesviyecilik, demircilik veya 
elektrikçilik şubelerinden mezun bulunmak. 

4. - İmtihanlar; bölge sanat okulları müfredat programlarına göre aşa
ğıdaki derslerden olmak üzere 2-5-939 tarihinde Ankara, htanbul, Bursa 
ve İzmir Bölge sanat okullarında yapılacaktır. 

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

5 - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak 
olanlardan muvaffakiyet sırasile "30" namzet ayrılacaktır. Aynı derecede 
muvaffakiyet gösterenlerden askerliğini yapmış olanlar veya lisandan da· 
ha iyi not alanlar tercih edilecektir. Bu namzetler üç grupa tefrik edilerek 
mesleklerine göre 31-W-939 tarihine kadar Siimer Bankın Beykoz, Fesha· 
ne, llereke ve Kay1>eri fabrikalarında staj görecek ve mesleki fabrika kurs
larına devam edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira 
verilecektir. 

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

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

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

8. - Talipler en geç 15-4-939 tarihine kadar dördüncü maddede yazılı 
bölge sanat okullarından hangisinde imtihana gireceklerini gösteren bir 
istida ile aşağıdaki vesikaları İktısat Vekaletine Sanayi Umum Müdürlü

ğüne göndereceklerdir. 

Ucuz kiralık odalar - Havuzbaı;ın -
da güneşli. bahçeli güzel odalar. Çok 
ehven kiralıktır. Selanik cad. No : 16 

794 

Kiralrk - Alman sefareti karşısın .. 
da 61 No. evin üst katı devren 3 oda 
hol mutfak banyo su ve elektriği var
dır. Ankara P. T. T. muhasebesinde 
Ahmet 819 

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

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

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

Kiralık oda - Aile yanında 1 veya 
2 bayana. 13, 17 lira. Y. şehir Atatürk 
alanı Arım Ap. No: 9 Tl: 3480-35 Ali 
Al tuğa. 856 

Kira/rk arazi - Oveç yatağında el
li dönüm arazi kiralıktır. Müteaddit 
:;uyu vardır. Her şeye elverişlidir. 

Ziraat Bankasında Ali Berkmana mü-
racaaL 863 

Ucuz kiralık apartman - Nakil do
layısiyle Demirtepe Fevzi Çakmak 
sokak Emek apartmanında 2 numara
lı daire (beş oda bir büyük hol sıcak 
su ve kaloriferli) ucuz fiatla devren 
kiralanacaktır. İçindekilere müracaat 
edilmesi rica olunur. 868 

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. 872 

Kiralık - Jandarma polis enstitü
sü yanındaki tepede vekaletlere 5 da
kika mesafede her tarafa nazır hava
dar yeni yapılmış çok ucuz Ap. dai-
releri. lçindekilere müracaat. 873 

• Kiralrk - üç oda banyo mutfak ve 
tam konforlu aparm,an devren ucuz 
fiatla kiralıktır. Denizciler caddesi, 
38, Çakır Apt. Daire 2 886 

a.) NUfue hllviyct cUzdanr 
b.) Askerlik vazifesinin yapılmış veya 

Kiralrk kat - Yenitehir Gazi Bul
tecil edilmiş bulunduğunu varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat-

gösteren vesika 
c.) Mektep şahadetnamesi 

d.) Hüsnühal varakası 

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

f.) Altı adet vesikalık fotoğraf. 

9. - Fazla izahat almak i.stiyenler tktısat Vekaleti Sanayi Umum Mü-

dürlüğüne müracaat etmelidirler. (913) 10923 

Et ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Kurumumuz talebe ve müstahdemininin iaşelerinden aşağıda miktarları 
yazılı iki kalem et kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 

20. 3. 939 pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında müteşekkil ko
misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

la. Tl: 3989 890 
Kiralık Aranıyor - Tercihan Bul
varda yüksek bir memur yarım veya 
tam pansiyon arıyor. Tel: 1668 

891 
Devren kiralık daire - Azimet do

layısiyle 6 odalı bir daire devren ki
ralıktır telefon: 3610 Selanik cadde-
si 46 daire. 4 897 

Kiralık oda - Yenişehir lnkılap 

caddesi No: 4 alt katta birinci kapı. 
907 

Kiralrk ev - Kavaklıdere Güven 
evlerinden ön sırada Ankara ve Çan
kaya'ya nazır iki katta 4 büyük 2 kü
çük oda tekmil konfor. Telefon 2124. 

908 
Kiralık Ap. - Yenişehir, Dikmen 

asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manında 4 oda, bir geniş holü havi da 
ire. Tel. 3955 909 

-:R-

Küçük İlôn Şortları 
Dört satırlık küçük ilanlardan ! 

Bir defa için 30 Kuruıı 
İki defa için 50 Kuruıı 
Üç defa için 70 Kuruıı 
Dört defa için 80 Kunııı 

Devamlı küçük illinlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neııredilecck bir ilin için, 140 
kur , alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala· 

rmdalri boşluklar mustcsna, SO harf 
itibar edilmiştir. Bir küçiık ilin 
120 harhen ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruıı alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme • 
mcsi lazımdır. Bu miktarı geçen i · 
llinlar ayrıca pul tarif esine tibidir. 

Satılık arsa - Yenişehir Dikmen 
asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manı yanında, çephesi iki daireye 
müsait. 656 metre murabbaında arsa. 
Tel. 3955 910 

Satıllk arsalar - Yenişehir'de ls
met İnönü asfaltında 380 ve 388 met
re blokbaşı Tel. 2406 Bayram caddesi 
No. 1 913 

Satılık apartmanlar - Yenişehir'de 
ve Bulvar üzerinde kaloriferli ve ka
lörifersiz bedelinin yüzde kırkı borç 
Tel. 2406 Bayram caddesi No. 1 914 

Satıhk - Marş otomatik '.15 beygir
lik çift silindirli pek az kullanılmış 
bir motosiklet. }ier gün 13-15 aruı 

Tl: 3183 Müeyyet Sezgin Mert. 919 

Satılık - Dönümü 100 lira ZO Dö
tarla Harbiye mektebi arkası 10 da
kika Ankara 5. ci icra memurluğuna 
veya Emniyeti umumiyede Osman 
Şefik'e müracaat. 921 

Devren satılık dükkan - Hamam
önü polis merkezi altındaki bakkali
ye dükkanı müsait şartlarla. İçinde-
kilere müracaat. 924 

Satılık arsalar - İstasyon arkala -
rmda istimHik haricinde ve Maltepe 
ile Yenişehir, Cebec.i ve her yerde 
Tel: 2406 928 

Acele satılık Apartman - Ayda 
560 lira iratlı ve bedelinin yüzde 
otuzu taksitli en i lek yerde 32000 li-
raya Tel: 2406 929 

Satrlık - 11 O liralık 5 lambalı kısa 
orta uzun dalgalı ANDREA marka 
radyo ruhsatiyesile 60 liraya. P06ta 
caddesi 57 No. apartmanın zemin ka-
tına müracaat. 927 

iş verenler: 

Aram yor - Lise bitirme sınavı için 
fen ve riyaziye gruplarından ders ala -
cağım, İstekli öğretmen bayların şart
larını Ulus•ta (M.M. 1289) a yazmala -
rı. 798 
Aranıyor - AmbaUij işlerinde ça

lışmak üzere işçi kadın alınacaktır. 

Maltcpede Yayla makama fabrikası-
na müracaat. 888 
Miiteahssıs kazan, dıvarcJ ustaları 

aranıyor - Taliplerin Ankara Yeni
şehir Malatya bez ve iplik fabrikala
rı T. şirketine vesikalariyle müraca-
atları. 926 Teklif mektupları ihaleden l>ir saat eveline kadar komisyon reisliğine 

vermeleri. 
Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire Kiralrk - ltfaile meydanı Beledi- iş arıyanlar: 

müdürlüğüne müracaatları. (741) 10752 
Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

fiyatı teminat 
Koyun eti 
Kuzu eti 

10000 kilo 
3600 .. 

50 Kuruş 645 liradır 
100 

Muhtelif eşya ahnacak 
Bolu Orta Orman Okulu Direk törlüğünden : 

1 - Okul için aşağıda cim> ve miktarı ve muhammen bedelleri, teminatla
rı yazılı altı partide eşya ve saire ayrı ayrı ve açık eksiltme ile ihalesi yapı

lacaktır. 

2 - İhale yeri okul direktörlüğüdür. 
3- İhale günü 4 nisan 1939 salı günü saat 15 de okul direktörlüğünde top-

lanacak komisyonda yapılacaktır. . 
4 - Bu işlere girmek istiyenler her parti hizalarındaki ilk temınatlarını 

nisan 939 pazartesi günü akşamına kadar okuldan alacakları resmi bir tezke 
re ile Bolu Orman mcsul muhasipliğinin Ziraat bankasındaki hesabına yatı
rılacaktır. (Komisyon teminat almıyacaktır.). 

5 - Taliplerin ellerinde ticaret odası vesikaları olması şarttır. 
6-Bu işlere ait şartname ve nümuneleri görmek isti yenler her gün öğle

den evel okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 
Muhammen Fİ. 1ık teminat Tutarı 

Parti Cinsi miktarı Lira kuruş Lira kuru§ Lira kuruş 

1 Yerli patiska 140 eni 1500 M. 70 70 50 1050. 00 

2 Yataklık keten bez 110 eni 300 M. 65 15 00 195. 00 
22 50 

63 00 
58 ()() 

300. 00 
840. ()() 

780. 00 
720. 00 

3 Sakarya pamuğu 600 K. 50 

4 Battaniye Hereke 60 A. 14 00 

5 Talebe karyolası 60 A. 13 00 

6 Talebe yatak dolabı 60 A. 12 ()() 

Talebe ders sırası 50 A. 8 ()() 400. 00 

Talebe oturma sırası 100 A. 4 00 114 00 400. 00 

.(989) 10962 4685. ()() 

yeler bankası arkasında Pamukçu Ap. 
müstakil daire ve odalar. 920 

Kirallk - Atatürk bulvarı mühen
disler birliği karşısı Arım apartmanı
nın 3 No. lu 4 oda muşamba döşeli 
dairesi kapıcıya müracaat olunması. 

922 
Kiralık - Vekaletler karşısında 

Meşrutiyet caddesi Türe sokak Şen
yuva apartmanında bir daire devren 
ucuz kiralıktır. 923 

Satılık ı 

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

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

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

Satılrk arsa - Yenişehir Selanik 
caddesi metrosu be§ liradan ucuz a-
cele satilık. Telefon 1449 883 

Satılık e~ya - Selanik caddesi 
46-4 numaralı apartmanda satılık 
muhtelif eşya telefon 3610 896 

Satılık apartmanlar - Yenişehir ve 
Ankara'nın tam irat getirir yerlerin
de azimet dolayısiyle acele Tel. 2406 
Bayram caddesi No. l 915 

Jş anyor - Türkçe Fransızça ti
cari muhaberatı idaııe edebilir kuv
vetli bir muhasip akşam saat 7 den 
sonra iş arıyor. Posta kutusu 339 

889 

A:ı~anıyor: 

Kiralık depo aranıyor - Ulus mey
danına yakın semtlerde olması şart
tır. B<mkalar caddesinde TÜRK 
PHlLlPS LİMİTED ŞlRKETlNE 
müracaat. 855 

Çerkeı icra Memurluğundan : 
Usulsuz sarfiyattan dolayı Çerkeş 

hazinei maliyesine 2167 lira 90 kuruş 
vermiye borçlu sabık Çerkeş malmü. 
dürü olup Ünye kazasında ikamet et
mekte bulunduğu beyaniyle namına 
çıkarılan icra emri borçlu sabık Çer
keş malmüdürü Mahmut Nedimin 10-
15 yıl önce Onyeden aynlarak 16. 2. 
939 tarihine kadar bir daha gelmediği 
yazısile tebliğ edilemeden geri çevril 
miş ve alacaklıya izafeten malmüdü
rü ilanen tebliğat yapılmasını istemiş 
olduğundan Hukuku usul muhakeme
leri kanununun 142 inci mad<lesine 
göre icra emrinin ilanen tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan işbu ilanın 
neşri tarihinden itibaren bir ay için. 
de bir itirazı varsa bildirmesi veya 
mal beyanında bulunması lazımdır. 

Aksi takdirde borcu kabul edilmiş sa
yılarak beyanname verilmediği tak
dirde hapsen tazyik muamelesi yapı
lacağı icra emri yerine sayılmak üze. 
re ilanen tebliğ olunur. 

Pulu aslındadır. 894 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

o 
Böbreklerin çalışmak kudetrini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumun, mesanede ta§ların teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

.:!J 1111111 iLAÇLARINIZI 11111111!:. 
:= S k E · nden yaptırınız. A vnıpa ve yer-= 
:: a arya eza nesı Ji ilaçlar her çe,idini (Kodak) § 
:= marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- = 
=: mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşısında. Telefon: 2018 § 
ı::;;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;::: 

Kooperatif tasfiyesi 
T. C. Ziraat Bankası Nallıhan Ajansından : 
2·3-938 tarihinde yapılan adi genel kurul toplantısında 251 

numaralı Nallıhan T. K. Kooperatifine ilhak suretiyle mezkur 
kooperatifle birleşmesine karar veren ve mezkur karar yüksek ik
tısat Vekaleti ile T. C. Ziraat Bankasınca tasdik edilmek suretiy
le kespikatiyet etmesine kanunun emrettiği muamelatı ifadan 
kaçmmaınna binaen T. K. Kooperatifleri ana mukavelenamesinin 
Altmış üçüncü maddesi mucibince muamelatına bankamızca el 
konulmuş olan 237 numaralı Eymür T. K. Kooperatifinin tasfiye 
muamelatına başlanmı~tır. 

Türk Ticaret kanunu hükümlerine tevfikan tasfiye muamela
bnrn 251 Nolu. Nallıhan T. K. Kooperatifinin yönetim kurulu ta-
rafından ifa olunacağını ilan ederiz. 918 

20 Mart 939 s ,. , k't 1 
dan itibaren en menaJ 1 ap arını arayınız 

. S. AREL Yüksek diplomalı menaj öğretmeni 
Pratik likörler, muaşeret adabı, lekecilik, çamaşır ve kola ev 
nserveciliği, pastalar, ev eşyası ve elbise temizlikleri saire .. 

~ Fiyatı: 15 kuruş. 928 ========:::.-

.................................... __ . 
ren s 

AnlCara'da Bank'alar ca<ldesin<leki 

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 lş1etnıeleri Kurumu Umum Müdürlüğü 
Yenişehir Bakanlıklar karşısı • Ankara. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Orman Çiftliği - Ankara 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu İstanbul Bürosu 
İstanbul • Bahçekapı Kutlu Han 2. ci kat. 

Neden 
~spirin ? 

Çünkü-ASPİRİ~ seneler-: 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi _ mark~ 
sına dikkat_ ediniz. 

Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

MENFAATİNİ BİLEN 

ucus 19 - '3 - 1939 

Dr. M. Şerif Korkut 

Fırsatı kaçırmayınız 
Maliye bahçesi karşısında 

Halk sineması yanında demirci 
kunduracı ve tenekeci dükkan
ları, Hacıbayram Çamlıca Sok. 
Mebus İzzet Ulvi evinin bitişi
ğinde 682 ın. üzerinde güzel man-
zaralı ve havadar 2 ev, Keçiören 
Tepebaşr Camlıköşk durağı bak
kaliyesinin karşısında asfalt ü
zerindeki 8000 M. M. harap bağ, 
İsmetpaşa Mah. Uzunyol May
dos sokağında 119 M. arsa. 28 

mart 939 sah günü saat 10-12 ye 
kadar İcra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda açık artır

ma sureteiyle satılacaktır. 901 

_:!11111111111111111111111111111111111111~ 

~ Satıhk hayvan ~ - -

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

---- Diş d ktoru diyor ki : ------:Kısa bir müddet "RADYO· 
:LlN,, kullandıktan sonra, 
:! di,leriniz inci gibi parla· 
:dıktan ba,ka mikropların 
:kamilen mahvolduğunu, za- ~!!!!!:!!!i!! 
:rarh salya ve ifrazatın ke
:sildiğini, di, etlerindeki il
:=tihaplann durduğunu ve 
:nihayet ağzınızda latif b;r 
:rayiha başladığını duya
§caksrnız. --
~ Gayet temiz-gayet ----- sıhhi -gayet ucuz --

----------------------------------------------------------: Her gün sabah, öğle ve ak- : 
:c;am yemeklerinden sonra : 
§ · diş 1 eriniz i 7138 lı:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiii.:.I § 
- -Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi : : 

Her gün saat Uçten sonra evinde ~ pa nca rl ~ i R dyolin ile fırça ayınız ! 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499J : Çiftlik mahsulü hayvan : 
Adres: Kooperatif arkası Ali : pancarı müsait fiyatlarla sa- :; 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 695 § tıhktır. Taliplerin Orman : 

't : Çiftliği Direktörlüğüne mü· : 

':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... 

Bir Sekreter ahnacak 

Zeytin yağı 

KAR 
Saf, nefis ve leziz zeylin yağ
larımızı fammıı olan saym 
müıterilerimizin tenekeler ağ-
11ndaki mühüre dikkat buyur-
malarını hasseten dileriz. 
Büyük satış yeri : 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

(Ve diğer lüks bakkaliyeler-
den arayınız.) 659 

Alakadarlara 
Çocuk Esirge~ Kurumundan : 
Çocuk Esirüeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından Adana mensucat 
lim.itet şirketi fabrikalarına gönderil. 

: racaatları. 867 : 
-:; l il lll il il lll il il lll il il lll lll lll il il l r" 

Garaj memuru alınacak 
Otomobil tamirinden anlıyan 

bir garaj memuru alınacağından 
istiyenlerin Riyaseticümhur Dai
re Müdürlüğüne müracaatları. 

895 

Kütahya namı ile maruf 

KİREÇ 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a

partmanında Hüseyin Orak Ti: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı Hü 
seyin Baldudak. Ti: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra:ıdıman veren KİREÇ toptan ve pe· 
rakende yalnız bu müesseselerde bu
lunur. Menfaatinizi arayınız. 697 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. kat: 1 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden'! 
En az lise diploması almı,, eski metinleri oldukça iyi okuyup 

anlıyabilecek bir sekreter alınacaktır. 
Arapça ve Farsçası kuvvetli olanlar ve makinede yazı yazabi-... 

lenler tercih edilecektir. 
İstekli olanlar Nisan 1939 a kadar Ankara' da Kurum Genel 

Sekreterliğine bir mektupla müracaat ederek hüviyet cü~dan~a: 
riyle askerlik, tahsil ve çalışma vesikaları, sıhhat raporlarıyle ıkı 
fotoğrafilerini göndermelidirler. 898 

Bu senenin taze 

YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

iş Bankası karşısında Ti: 2018 747 

..ı1111111 BAHÇE VE GÜL MERAKLILARINA; 111111"· 
: Emsali bulunmıyan nadide fidanlardan İstanbul'da Ortaköyde : 
: Vasil'in bahçesinde bulabilirsiniz. Kataloğumuzu istiyene gönderi- : 
: yoruz. 3000 aşılı top kuvvetli akasyalar, 5000 etiketli bodur ve yük- § 
§ sek güller, 127 renkten, 3000 salon yeşillikleri, 4000 muhtelif çam- : 
: lar, 3000 tezyinat ağaçlan, 5000 ormanlık fidanları, forme ağaçlar, : 
: kamelyalar, Manolyalar, Lekastronyalar ve saire ve saire. 7090 : 
"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

Mühendis aranıyor 
Demir ve tahta fabrikaları T. A. Şirketinden : 

Şirketimizin Ada pazarında kain demir ve. tahta . f abri~.asın
da işletme şefliği vazifesini ifa etmek üzere hır makıne m~hen
disine ihtiyaç vardır. Taliplerin tercümeihal varakasını ve ~ır ~o
toğraflarmı raptedecekleri bir mektup ile ~nk~ra, da Y enışe~ır· 
de Selanik caddesi Arda apartmanında kam §ırket merkezıne 
müracaatları. 917 

..Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, --
~ Meyva ve tezyinat fidanları satışı --
~ Orman Çiftliğir,de = 
- -- -- -:! Ankara iklimine göre yetittirilmit muhtelif meyva ve : 

------------

mek üzere kayıd edilip sıhi muayene - .llllılllll ....... lı\I 
leri yapılan ve kağıtlarının muamele
sini bitiren çocuklarm hareket günle _ 
rini öğrenmek üzere 20. 3. 939 pazar
tesi günü saat dokuzda genel merkeze 

: tezyinat fidanlarının çok uygun fiyatla sahtına batlanmış- : 
: tır. Meraklıların satı, listesini görmek üzere Orman Çift- : 
§ liği satı, mağazalarına müracaatları ilan olunur. § 

müracaatları Başkanlık 

Bir öğretmen 
Ehven şeraitte ilk ve orta okul 

talebelerine ders veriyor. Tale
be aynı zamanda sistemli çalış
mayı öğrenir. 

Tl: 2783 Demirtaş 925 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6330 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basnnevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

: Telefon : 3755 - 3680. 3633 • 3576 - 1392' (881 )' E 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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~ Yeni Sinemada Sus Sinemasında § ---- -Bugün 2 FlLM BiRDEN -BU GÜN BU GECE -----------
1 - Neşe yağmuru -. -MUHAREBESi -RADYO --Baş Rolde : MONA GOYA -

Seanslar: 12 Ucuz Halk Matinesinde ve -
Baş Rollerde : --16 • 20.30 Normal seanslarda --Sevimli Fransız yıldızı SlMONE SIMON -

2 - Allahın Bahçeleri --ve Radyo Kralı BEN BERNIE ---

---------- -:= Eğlenceli mevzuu, Nefis müziklerile seyircileri Baş Rollerde : Charles Boyer - Marlen Dictrich := 
:= üzerinde çok tatlı intibalar bırakan emsalsiz Görenlerin bile tekrar seyretmek için := 
:= bir neş'e kaynağı koşacakları emsalsiz bir eser := 
- Seanslar: 10 Ucuz Halk Matinesinde ve := := Seanslar : ııo ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 14 _ 18 Normal matinelerde := 
§ Normal Seanslar: 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de Telefon: 3589 := = .............. ' ........ '111111111 il •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 '' ..................... _ .. _ ........................... _........................................................... .... -= Yeni Sinemada Yeni Varyete numaraları muvaffakiyetle devam etmektedir. = :::: ................................................................................................................................................................ == 
§[§ HALK SiNEMASI yepyeni tesisatla bir iki güne kadar açılıyor. := 
= Gazete ve duvar ilanlarımızı takip ediniz. ~ 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

OP T A Radyolarını görüp Satış yeri: M. ve A. HANEF KARDE LER 
dinliy,erek kit,rar verir Ankara'da Po$ta caddesi Hal karıısı Ti: 3150 


