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adb l'OlllaDIDI yakında 
tefrikaya bqlıyoruz 

ld&re 1064 

Romanya Macar sımnna 
200 .. 000 asker t şİt etti 

Romanya hazeri orduyu arttırdı 

Ma<arlar da hudut boyuna 
muttastl asker sevkediyorlar 

8. Çemberleyn 

Lord Halifaks diyor ki : 

"Almanya,, 
"pişman,, 

"olacakhr,, 
Çemberleyn'in ve Lord 

Romanya adreri türan toplantı laalinJe Halifaks'ın beyanatlarm 

Milli 
alaka •• 

Londra, 20 a.a. - Londra' daki iabah pzeteleri, Almanya'nın 
Romanya heMrmclaki hareketinin tehlikeli oldupau tespit edi. Haha tehdit altında 
yorlar. Hal- IMaracla hüldtm aüNn uabi7et, R~ lotalannm 
timal hudutlan boyunca ta•ttüt ........................ .u- vurclunu teslim etmiı ! 
len haberlerle bir kat claha artmaktadır. Bu kuntlerin 100 bin ı -
ilfl! 200 hin R•unwla olduiu bildiriliyor. Yazın 8 İtici aa,famızda 

lamet ln&aG cleYrinin i1k eeçi- ..,.__,_ i•ılll'l •dlu .. • 
mi, emsat.iz bir miltt alib için· arııırdı 
de geçiyor: çünkü bu alika cüm- . Biikre9, 20 a.a. - ~~Y~~ ~ • 
buriyetin on bet senelik eserine fillerin Haftl mubabir1ne bıldirdıgı • 
kartı umumi bir tasvip, ismet in- ne g~re, Romanya ıef erberliık ilin et • 
••.. , L-- b" · . • memtf, yalnız normal zamanda Kar -
onu ne _.Tı ~ ·~ itamat ve CI• patlaraltı Ukranyuı hududunun mii-
bana kartı hakiki bır dayanıflllll dafaaaını temin eden askeri kıtalar• 
ifade etmektedir. takviye eylemiıtir. 

lutihaplardaki milli alikayı an· lyi haber alan mahfillere ıöre, Ro-
cak menfi tezahürlerde aramalı manya'nı.n ıulb zamınmda 200 bin ki· 
idet eden haris ve kötücül ruhlar ti olan kuveti halen 300 bine çıkarıl· 
yok değildir.Fakat onlar dahi he- IDlf. huduttaki kıtalar ise .efert vazi· 
men itiraf etmek mecburiyetinde- yete getirilmittir. 
dirler ki yeni seçim halkın yüzde Bir rnacar tayyare.ı roıun 
yüz hareket serbestliği ve mat • topraklan üserinde uçtu 
buatm kati münakaıa Ye tenkit Sighet, 20 a.a. (Romanya) - "Ha· 
hüriyeti içinde ıeçti ve geçiyor. vu ajanıından,, bir macar tayyarni, 
E.jeı- milli alika müapet olmupa, macar • romen hududu üzerinde klin 
bunun aebebi basittir: çünkü Sighet ,ehri üzerinde uçmuftur. 
halk, onnanlı aaltanatmm inhi- Macar kumandanı tayyarenin yan• 
tatı bafladıiı andanberi, ilk de· (Sonu 8 laci aylada) 

Dr. Köseivanof 
İstanbul' da 

fa cümlaUriret deninde huzur, 
teref, refah ve emniyet yüzü ıör
müftür. Çünkü halk, bu maddi 
minevl kazançlann değerini ve 
dnammdaki ehemiyeti takdir 
elmiftir. Onvn için sandık batı· 
na kOflD&iı vazifelerinin en 
•Ykliai telakki etmittir. Biibeı lllsını Anbrı 

Hi,. bir hürivet titil edil-
7 1 ...... :aı.a. .. .......... memitken, biç bir cebir ve taz- IGUllV•m - ·-ıpı .. 

Jik olmamıtken, bütün memle- • • 
ket ileri bir disiplin meazaraaı tebmiı ettiriyor 
,Wermittir. Bu, timdiki parti latanbul 20 L L - Bulgar bafveki
iktidan için, milli ve beynelmilel 1i ebelina, Köseivaııof'u refik.alarmı 
her türlü karar ve icra meMıli- ve maiyetindeki zevatı bimil olan ha
yetlerine kartı, kuvet kaynafı o- wıi tren, bu ublh uat 10,45 te Anka
lacaktır. Bu manzara, içerde Ye ra'dan Haydarpllıfll'ya gelmittir. 
dıprda, Türkiye'nin dahili bu- Mi11fir bafvekil istasyon.da, vali 
zurauzluiuna, nifak Ye anarti muavini, latanbul knrnandaoı, merkez 
akıülamellerine istinat eden Ü· kıaa•ncJenı. emniyet direktörü, bul. 
mitleri yeniden ve artık bir daha ıar Jeneral komoloau, bulpr koloni 
kalkımnamak üzere yılmıqtır. ıi ve çok Jm1ahabk bir halk kütlesi ta-

Hemen aöyliyelim ki cihan vazi· rafm~an kartılanmı~~r. Bk ~~ miif 

t • · ·ıı· f t" • b rezesı selim resmini ıfa etmiftir. 
ye ı!'t~ v~ mı 1 ~en aa m ıyca 1 Ebelam Köıeivanof, gardan hal-
b~ ıdı. Sız .~~pare kald~ ve kı.n alkqları arumda Haydarpap rııh. 
davamızı. yurütm"!". ve mudafaa tımma inmitler ve kendilerine tahıis 
etmek mıllet azmının tamamını edilen Ulev vapuru ile mt U,10 da 
ifade ettikçe, memleketimizi ve Tophane rıhtımına çıkmıflardır. Ora
büriyetimizi hiç bir tehlike teh- dm da otomobillerle Perapalae oteli -
dit edemez. Devletimiz, beynel- ne gitmiılerdir. 
milel muvazenenin her tarafta Ekselans Köıeivanof, bQ&iiın saat 
iıtinat edilmek için aranan bir 12 de. vil~yet makamı~a ~elerek vali 
müıpet kıymeti kalmakta deYam muavıninı ziyaret etmııtır. 
ed Muhterem misafirimi• bugiln te-

Te~: k ·ıı t" k d" h birde buı hu1Uat gesintiler yapmrf, 
• ur ~· e me, en ı ayrına jeneral koneoloaluğunda bulgar koto. 

ve ıkbalıne çalıpnlan bulmak Ye niıini kabul etmit ve a1cpn iJMii Tak· 
takdir etmek, onlarm eserini sim lbidesine çelenk lroymuıtur. 

(Sonu J anca sayfada J (Sonu 3 Badi ayl•daA 

INGiLIZ KABİNfSINDE 

Demokrat devletler 
arasında bir ittifak 
fikri kabul edildi 

Anlaşmıya lngiltere, Fransa, Sovyetler, Amerika 
ve ihtimal Balkan devletleri de dahil olacakt1r 

Londra, 20 a.a. - Royter'in diplomatik muhabirinin öirendi -
jine ıöre, Sovyet hükümeti, iqiliz hükümetine, lnıilterenin, 
Fraaaa'nm, Sovyetler Birliiinin, Polonya'nın, Romanya'nm Ye 
aralarmda muhtemel olarak Tüıkiye Ye Y unaniatan da bulundu
iu halde diler alikadar c:lnletlerin iftirakiyle bir konf eram tek· 
lifinde bulunmattur. Bu konferamm hedefi, Çekoalovakya'nm 
Almanya tarafmdan ilhak eclilmeai Ye Romanya'ıun tehdit altın
da bulunmuı ile dolan vaziyeti tetkik etmek olacaktır. 

Vaziyet 
B. Maiaki, bu teklifi. Lord Halifab 

ile yaptıiı bir cörilpne eenaaında ileri 
lllrmıiİf, Lord Halif akı da, pek yakın
da bizzat ingiliz hükümetinin bu ma • 
biJ!ttle bası tekliflerde balunacalmı 

çs.sıonba'cbıki .aman clarbeıli • cenbea bildlrmiftir. 
nin ikiılerine ctaır c11a sel• babede- So01eder Birfllüaden cemp 
ri iki bakımdan hiillaa etmek kabil-
dir : 

l - Askeri bakımdan, 
2 - Politik bakımdan, 
l - Çek-Slovakya'nm lnbilUi il

serine alman aelinin daha çok ilerle
r• kadar ıideceiini tabmin edea de•· 
letler, ukert tedbirler almaktadırlar. 
BUDlar aruuıda alman iıtilllınm ilk 
bedeflerindea biri olarak sörülen Ro
maD7&t macar hududuaa •• karpatlara 
200 bia aker tabtit etmiıtir. Buna 
mukabil llacariıtan'da da ilin edil • 
memiı bir aeferberlik mamaraaı '6-
riUmektedir. lı•içre, Belçika sibi dn
letler ukert müdafaa huuhldanm 
wnunlamaktadırlar. 

2 - Alman iıtilbmm &ıtine pemek 
makaadiyle Londra'da li7uf bir kon· 
feralll banrlıjı yapıtmaktadır. Bwı11D 
demokrat devletler araaıncla bir itti -
fak mahiyetinde olacatı •e bu ittifak 
projnlnin Hla itibariyle iqilis ka· 
bineainin evelki siinkil mlbakerele • 
rinde kabul edildili bildirilmektedir. 
Ba ittHaka, Sovyetler BirHli ve bir 
ihtimale söre balkan •• llrandina• 
de•letleri ııireceklerilir. Ba tekJifl 
8oY79tler Birliii 1'Q1D11. fakat iqi • 
Us hariciye nıan saten lnsiltere'nin 
ete yalanda buaa mtmull blT teklifte 
ba1-cailm ei'Jlemlltlr. 

belclenlyor 
Londra 20 a.a. - Havaa: SaJ&hiyetli 

bir meırbadan öirenildiğine ıöre Lord 
Halifa:b dün Sovyetler Birliğinin 
Londra ıef arethaneain.de iqiliz - ıov • 
yet iprliği için yeni bir formill tek

(Soau 8 im:I aylada) 

Suriye'de çıkan 

Kar11ıkhk üzerine 
.... .. .. 

Şam askeri 
işgal alhnda 

6rR W.. illl olulllı 
Yuııı J ü11ca ay/ada 

Müntehip sanilerin 
nazarı dikkatine 

C. H. P. Ankara llyönkurul 8afkanlıiındanz 

Ankara şehri müntehip sanilerinin 22 mart 

1939 çarşamba günü saat dokuz buçukta 

Halkevi salonunda bulunmalar1 rica olunur. 

İkinci müntehip seçimi 

Bu ak§81Da kadar her yerde 

temamiyle bibniı olacaktır 
ikinci müntehip seçimi Amasya, Anta1ya, Balıkesir, Bilecik, BingöL 

Çanakkale, Çankın, Denizli, Diyarbakır, Giresun, Konya, Ordu, Urfa, 
Tekirdağ vilayetlerinde de tarnamlanmq ve bu suretle 57 vilayetimiz 
ikinci müntehip eeçimini bitinniı. Cümhuriyet Halk Pr· .UIİnin göster • 
diği nemzedlere ittifakla rey verilmiıtir. 

Geri kalan viJAyetlerde de bu akf81na kadar ikinci müntehip eeçimi 
bitmit olacaktır. 

1927 Genel Nüfua SaJlllll 
13.648.270 

1935 Genel Nüfus 
ıs. ıss:oıe idi. 

Bucünkü Nüfuıumuzda 
1.671.196 kiti 

arbmft•· 
ı.ooa.es 
8.576.110 
" -t17.$8UO& 

1938 

Nüfusumuz: 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

17.829.214 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

1935 yıhna göre nüfustcı 
1.671.196 arhş vardır 

Bir sene i~lnde doğanlar, ölenler, evlenenler 
nan ~ili re. Veklleti üç ayda bk alı • I drn nUfue anııı binde 12.7, erkek nU
. e ııcıl defterlerine istinat eden fua artıtı 14.4, umumi artı9 13,5; 1938 
ıhlaiyat cetvellerine göre 1937 ve yrlmcla ise iradın nUfua arttıı binde 
1938 senelerinde dolum, ölüm, evlen- 12.5, erkek nüfus anıtı 15.3 umumt 
me ve umum! nüfuı vuiyetimizi tes - aıtq ise 13.9 dur. 
pit etıniıtir. . 

1937 yılmda 105.983, 1938 yılmda 1927 genel nüfua ayımın<la nUfu. 
101,953 evlenme kaydediknittir. 1937 ıwnuz 13.6:'8.270, 1935 genel nüfuı 
yılında 223.479, 938 de 241.991 8lüm. sayımında ıse 16.158.018 idi. Yeni do-
1937 yılında 280.314 1938 yılında iumlar, hicret ve iltica ıuretiyle yur-
241.991 dolum olmuttur. dumun gelenler ve bunların dıtında 

1937 yılında ıicil defterlerinde olarak mektum nüfustan nüfua kil.. 
9.008.495 belin, 8.576.110 erkek olmak tüklerine kaydedilmit olanlarla bir
tlzere 17.584.605, 1938 yılında ise likte bugünkü umumi nüfuıumm 1935 
9.121.539 kadın, 8,707.675 erkek olmak genel nüfua yazımına nazaran 1 mil_ 
Gzere 17.829.214 tilrk vatandatı kayıt. yon 671.196 kit i artnuı b11lunmakta
h bulunmaktadır. 1937 yılında ka- dır. 
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İnsan ve kültür : 

Chamberlain'in iki politikası 
Chamberlain ingiliz baıvekili ol- cayip olur. İngiltere o memlekettir 

duğundanberı, l~ıo m aevretnu§ ol- ki, hakikati görmek sırası gelince, 
dugu faikıyetıeraen bırçogu ıeua e- muhalefet ile iktidar arasında, zer_ 
dildi, §Öyle ki : re kadar fark yoktur. Chamberlain, 

1. Versa.ılles muahedesinin ta.ına- yukarıda gösterdiğimiz noktaları 
men hukumsuz İlan edum.::sL. J terviç etmek sayesinde, kendisine 

2. Avusturya'nm Aım.ınya'ya il- ve kendi 1918 müttefiklerine ait 
bakı. haksızlıkları ortadan kaldırmıt ve i-

3. Sirdet mıntakalarmın Alman- kinci aksyonuna, lazım olan, moral 
ya'ya ilhakı. platformu hazırlamı§hr. Diktatora 

4. Almanya ile bir deniz silahları ile idare edilen memleketlerde, böy-
anlapnası yapılması. le bir hazırlığa ehemiyet verilmese 

s. Yukarıki noktaların hadis ol. de olur. Fakat milleti ve milletleri, 
maaını önliyebilecek her türlü kol - çarlerin en sonuncusu olan harbe 
6-ktif ittifak sisteminden kaçınılma- davet etmek için, insanhğa kartı 
.-. mesuliyet duyan devlet adamlarındl\ 

6. Milletler cemiyeti faaliyetinin haklılıkta tefevvuk yani moral plat-
durdurulması. form, §arttır. 

7. Sovyet Rusya'nın, milletler ce- lspanya'da asker bulunduran 1-
miyeti azasından olmiıt.Sı dolayısiyle, tal ya; kıyamının milli ve yalnız mil
Avrupa iılerine karıpnasına bir ni - li olduğunu iddia ettiği halde Çekya 
hayet verilmesi. ve Slovakya üzerinde' protektora i _ 

Bütün bu noktalardan, Almanya lan eden Almanya ve Çin'in bağrına 
istifade ettirildi. saplanıp kalmış olan Japonya, kartı 

Japonya'ya gelince : tarafm ustalıkla yaratmıı olduğu 
1. Mançuko'yu ilhakı üzerine, bakhlık tefevvukunun ve moral 

kendiaine kar§ı derhal bir harekete platformun acaba farkında mıdır
geçilmeai hususunda Amerika tara- lar? 
fından yapılan teklif, Chaınberlain Demek oluyor ki, Chamberlain, 
baıvekil olmazdan önoe re-ddedil- yaptığı politik ricatlerle moral bir 
miıti. Fakat bu §ekilde bir hareket hücüma geçmiı ve has~larını fena 
kabul olunınasiyle Chamberlain'in çıkmazlara ve açmazlara aokmU§. 
bilahare resen tesis eylediği politika tur. Yalnız bu değil; §İmdiye kadar 
arasındaki sıkı münasebet ve muta- bir türlü harekete geçemiyen Ameri
bakat inkar edilemez. ka'yr knnıldatmıya ve Avrupa iıle -

2. Çin'e karıı baıhyan müdahale riyle alakadar olmıya muvaffak ol
ve tecavüz politikası, takbih edildi wnştur. Ve ilaveten, ekonomik taar
ve Japonya için tehlikeli olduğu ita- ruzlarını ihmal ebrıedikten baıka, 
ret edildi. Fakat bitaraflık, muha- kazandığı vakti, hudutsuz bir silah -
faza edildi. larunıya tahsis edebilmiıtir. 

Methur müsellesin üçüncü kÖ§e _ Ancak bu hazrrlıklannı bitirdik-
sini tetkil eden İtalya: ten sonradır ki, ıemsiyesini unut. 

1. Etyopya'yı harple i§gal etti. maksızın Godesberg'lere uçan a
Hafif bir ceza olan unksyon politi- dam, Londra Sovyet büyiik elçiliği -
kaamdan vazgeçildi ve İtalya kıralı- nin ziyafetine gitmekten çekinme
nın habeı imparatorluğu kabul edil- miıtir. 

Burhan BELGE di. 
2. ispanya' da yaptığı müdahale -

ye göz yumuldu. 
3. Niyon anlaşmasında, korsan 

denizaltı gemilerinin kime ait oldu
ğunu tahkik ve tasrihe lüzum görül. 
medi. 

4. Eden, feda edildi. 
5. Fransa'ya, habeı iıgali ve im

paratorluğu tanıttrrıldı. 

6. Pireneler üzerinden çok daha 
müessir bir müdahale yapmaaı kabil 
iken, hunun önüne geçildi. 

7. Franko'nun muzaffer olması 
için, bütün kolaylıklar göstnildj. 

Listeyi ihtiur ettiğimiz halde, e
peyce uzundur. Bütün bu ricatler 
yapılırken, büyük demokrasilerin 
zafı, çürüklüğü, korkaklığı, maddi 
ve manevi iflası üzerinde duruldu. 
Büyük demokrasiler, bu sözleri iıit
memezlikten gelerek, Chamberlain
in firmasını taııyan müaamaha ve 
ricat politikalanna devam ettiler. 
Halbuki, kendilerini bir taraf kor
kaklık ve acz ile ittiham ederken, 

Beynelmilel İJ bürosu 
müdürüne ziyafet 

Bir müddettenberi şehrimizde iş 

kanu:tu tatbikatı hakkında tetkiklerde 
bulunmakta olan, Milletler Cemiyeti 
iş bürosu müdürü B. Osvalt Ştayn şe -
refine, dün akşam Karpiç'te, i1 daire
ai reisi B. Enis Behiç tarafından bir 
ziyafet verilmiştir. 

Londra' da toplanacak 
itfaiye konferam;ı 

2S mayıs ı939 dan 30 mayıs ı939 
tarihine kadar Londra'da toplanacak 
ola:ı beynelmilel itfaiye konferansına 
memleketimizde mevcut itfaiye teşki· 
!atından bir mümessilin iştiraki ingiliz 
itfaiye teşkilatı reisliği tarafmdan is
tenmiştir. 

diier taraf, haysiyetsizlik ve hiyanet Yen iden açılacak değirmenler 
ile ittiham ediyordu. Ve ihtiyar ingi- Yeniden eleksiz ve valssiz değir -
liz baıvekili, bu .•~retle, zehir kadar men açmak iç.in Vekalete yapılacak 
acı bir şarabı, dıkıp son. damlas~a isteklerin tam malümath olması ve 
kadar İçti. Fakat, kadehı yemek nı - açılacak değinnC'll ile civarında açık 
yetinde değildi. değirmenlerin sayıları, kilo hesabiyle 

Bugün, Çekoslovakya devletinin günlük istihsal kabiliyetleri ve bir se
ortadan kaldırılması üzerine, ınerke- nede çalıştıkları müddet ile bu değir
zi Londra olmak üzere geniı bir po- menlerden istifade eden köylerin isim 
litika hareketine ıahit oluyoruz. !eri Vekalete bildirilecektir. 
Şayanı dikkat olan nokta, bu hareke 
tin baıında da Chamberlain'in bu
lunmasıdır. Kendisinin halbuki, bü
tün §İmdiye kadarki politikasının 
çürüklüğünü gösteren son hadise 
dolayısiyle, herkes, çekilmesini bek
liyoddu. Onun çekilmesiyle bütün 

Bir profesör vdat etti 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Univer

site jinekoloji profesörü B. Jipman 
cumartesi gecesi vefat etmiştir. Pro
fesörün cenazesi yarın kaldırılacak -

bir politikanın ve bunu tutan bir tır. 

hizbin hatası ilan edilmiş olacak ve 

ULUS 

Lisan bilen 

memurlann 

terfi imlihanlar1 
Devlet memurları maaşlarının tev ~ 

hit ve teadülüne dair olan kanun mu
cibbce birer derece daha yüksek me
muriyetlere alınm:ılarını temin etmek 
üzere garp dillerinden birine vakıf ol
duklarını imtihanla isbat etmek iste -
ğinde bulunanların imtihanlarr:un ne 
zaman yapılacağı hakkında Maarif 
Vekaleti tarafmdan bir talimatname 
hazırlanmıştır. 

Bu talimatnameye göre imtihanlar 
Ankarada tarih, dil ve cografya fakül 
tesinde ve İstanbulda üniversitede her 
yıl mart, mayıs ve ilkteşrin aylarında 
yapılacaktır. İmtihanların günleri Ma
arif Vekaleti tarafından ayrıca tesbit 
ve ilan edilecektir. 

İrntiha:ıa girmek istiyen memur -
lar hangi garp dilinden nerede ve han
gi devrede imtihana gireceklerini bir 
istida ile her yıl şubat, nisan ve birin
citeşrin ayları içinde Maarif VeUle -
tine bildireceklerdir. 

Talimat:ıamenin diğer bir madde -
sine göre de bir garp dili imtihanına 

girecek memurlardan bildikleri garp 
dilinde yazılmış en az üç sayfalık bir 
parçayı tUrkçeye, ve türkçe yazılmış 
bir parçayı garp diline lugate müra -
caat etmeden doğru olarak tercüme 
edenler, imtihanda muvaffak olmuş sa 
yılacaklardır. 

Çankırı - Kastamonu 
yolu açıldı 

Kar tipileri dolayısiyle hayli zaman 
danberi kapalı bulunan Çankırı - Kas
tamonu yolu tamamen açılmıştır. 

\1-1 AVA 

~~ 
Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava, umumiyetle 

az bulutlu geçmiş, rüzgar şimali gar -
biden saniyede e:ı çok bir metre kadar 
hızla esmiştir. En düşük ısı sıfırın al
tında 4. en yükack ıar da sıfırın üs -
tünde 9 derece olarak kayaedllni1ŞUr. 

Yurdun doğu ve cenup şarkı Ana -
dolu bölgeleriyle Karadeniz kıyıları -
nr.ı şark kısnnlarmda hava çok bulut
lu, Kocaeli bölgesiyle kısmen de Ege
de açık, diğer bölgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmiştir. 24 saat içinde yal
nız Fethiye'de yağış olmuş ve kare
metreye 7 kilogram su bırakmıştır. 

Karla örtülü bulunan doğu ve orta 
Anadolu bölgelerinde karın toprak ü
zerindeki kalınlığı, Erzurum ve Tat -
vanda 1, Yozgatta ıs, Sivasta 25 san
timetredir. 

Rüzgarlar KaradC':'liz kıyılarında 
şimal, diğer bölgelerde umumiyetle 
cenup istikametinden saniyede en çok 
7 metre kadar hızla esmiştir. Yurdda 
en yüksek nılar Sinop ve Bilecik'te 
12, Edirne, Kocaeli, Bursa, ve Çanak
kalede 14, İzmir ve Bodrum'da ıs, 
Antalya pe Balıkesir'de 16, Adana'da 

ı 7 derecedir. 
En düşük ısılar da sıfırın altı:ıda 

İstanbul, Muğla, ve Manisa'da 1, 
Konya'da 2, Malatya ve Diyarbakırda 
3, Afyon ve Elazığda 4, Van'da 5, 
Kayseri, Kütahya ve Erzincan'da 6, 
Kastamonu ve Eskişehirde 7, Erzu -
rum'da 12, Sıvas ve Kars'ta 18 dere -
cedir. 

Tekaüt ve yetim 

maaılarının iskonto 

muamelesi 
Tekaüt ve yetimlere ait iskonto 

muamelelerinin daha kolaylıkla yapı
labilmesini temin için Maliye Veka
leti Ziraat Bankası ile bir anlaşma 
yapmıştır. Bu anlaşmaya göre maaş
larını iskonto ettirenlerin adları bir 
bordro ile, iskonto muamelelerinin 
başladığı devrelerin gelmesinden ıs 
gün evel malmüdürlüklerine gönderi
lecektir. Malmüdürlüğü bu bordrola
rı tetkik ve tasdik edecek, bankada 
iskontoyu bu bordro üzerinden yapa
caktır. 

Maaşlarını ilk defa bankaya iskon
to ettirmek istiyenlerin isimleri, bor
dro dışında kaldığından bu kabil mü
racaat sahipleri kuponlarını eski u -
sul dairesinde vize ettirmek suretiy
le iskonto muamelesini yaptıracak

lardır. Maaşlarına haciz konulanların 
haciz miktarları da malmüdürlükleri 
tarafından bankaya bildirilecektir. 
Tekaüt ve yetimlerin kullandıkları 

tatbik mühür veya imzaları, şahit ve 
belediye tasdikine meydan verilme -
mek üzere maaşlarını iskonto ettire
cekler maaş defterindeki tatbik mü
hür veya imzalarım bankaya verdik
leri mühür veya imzanın aynı olarak 
kullanacaklardır. 

Maarifle yeni tayinler 
İzmir erkek lisesi tabiiye öğretme

ni Halid Şenkut, İzmir ikinci erkek li 
sesi direktörlüğüne, İstanbul Cümhu
riyet orta okul direktörü Cafer Erkı
lıç, cümhuriyet kız lisesi direktörlü -
ğüne, İnönü kız orta okulu direktörü 
Emb Günver, İnönü kız lisesi direk -
törlüğüne, Erenköy kız lisesi baş mu
avini Cevdet Barlas Çamlıca kız lise
si müdürlüğüne, İzmir Karataş orta 
okulu müdür muavinlerinden Ziya 
Sönmez Tikilik orta okulu direktör -
lüğüne, Vefa lisesi müdür muavinle -
rinden Hamdi Kayalı, Zeyrek orta o
kul direktörlüğüne, Kadıköy birL:ıci 
orta okul müdür muavinlerinden Na -
ci Eker Pmdik orta okul direktörlü -
ğüne tayin edilmişlerdir. 

Yağmurların Egedeki zararları 
Dahiliye Vekaletine gelen malfı-
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riyle İzmirde İkiçcşmelikte Değir -
me·;ı sokağında evkafa ait 78 numara
lı ev kısmen yı:kılmıştır. Bayındır ka
zasının Gürümlü, Çıplak, Has, Elifler 
ve Çırpı köylerinde 150, Torbalı ka -
zasınm Ar~ç\ köyünde 200 dekar ara
zi su altında kalnuştır. 

Halkevinde konferans, müıik 

Ye sinema Qe<eSi 
C. H. P. Dumlupınar kamununa 

bağlı İstiklal ocağı dün gece ~lke -
vinde bir konferans, müzik ve aınema 
prograrniyle Ankara hal.kına n~~li ve 
faydalı bir toplantı temın etmıştır. 

Toplantı, Türk Hava Kurumu ~
lim ve terbiye direktörü Bay Şakır 
Hazim Ergökmen'in havacılık hakkın 
da verdiği bir konferansla açılmış ve 
bunu halkevi ar komitesine mensup 
yaylı sazlar kolunun zengin bir kon -
seri takip etmiştir. 

Değerli halk türkülerini ihtiva e -
den milli sazlar komeri mUzisyen Bay 
Nuri Cemil tarafından muvaffakiyet
le idare olunmuş, bilhassa Bayan Mü -
zey~ ve Bayan Semiha'mn okuduğu 
şarkılar şiddetle alkıtlanmıştır. 
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Gümrüklerimizde vaziyet 

Tarif el erde yapılan ta dillerde 
neler esas tutulmuştur? 

Alakalı makamlar, cümhuriyetin gümrükler üzerinde bugüne 
kadar aldığı tedbirlerle bunlardan temin edilen faydalara daima 
çok güzel bir etüd hazırlamışlardır .. Tetkikin baş taraflarında 
İmparatorluğun son zamanlarına ait gümrük vaziyeti ve cümhu~ 
riyetten alınan tedbirler izah edilmekte, bilhassa halen yürürlük 
te olan tarif enin hemen hemen bütün vatandatları alakadar e
den kısımları hakkında malUınat verilmektedir. Bu yazının bazı 
kısımlarını alıyoruz: 

Ye11i tarife 
İleride memleketın aanili ihtiyaçla

rını temine kafi olacak derecede inki
şaf istidadı gösteren toprak ve sanat 
mahsullerinin, 

Dahili ihtiyaçları karşılamakta ve 
fakat haricin rekabeti dolayısiyle in -
kişaf derecesini kayıbedebilmek iınlca
m gösteren toprak ve sanat mahsulle-
rinin, 

İhtiyacı temin ettikten başka ibra -
cat yapmağa da müsait bulunan top -
rak ve sanat mahsullerinin, 

Memleket içinde yetişen iptidai 
maddeleri yarı mamül veya mamul bir 
hale koyarak ihracatta bulundurula -
cak olan sanayiin himaye edilmesi, 

Memlekette mümasili bulunmıyan 
ve fakat zirai ve sınai istihsalatın tez
yidine hizmet edebilecek olan iptidai 
maddelerle alat ve edevat ve hayvan
lar, 
Mahsulatın naklinde kullanılan va-

sıtalara yarıyacak ve bu suretle bun
ların maliyet fiyatlarını düşürecek o
lan madde ve aletler, 

Memleketin müdafaasına yarıyacak 
olan madde ve hayvanlar, 

İçeride yetiıen benzerlerini meşru 
kazanç vasıtası derecesine indirerek 
memleketin imarını teari ve teahile 
hadim inşaat malzemesi, haklarında 

müsaadekar davranılması. 
İçeride benzerleri olmayıp ta mem -

leketin zirai istihsalatına hizmet ede
cek olan mevat ve aletler ve hayvan -
ların, 

Memleketin sıhatine hizmet eden ve 
memlekette benzerleri olmıyan mevat 
ve aletlerin, 

Memleketin irfan ve içtimai seviye
sinin yükselmesine yarıyacak levazım 
ve kitapların recim ile mükellef tu -
tulmamaaını. 

Topraklarımız mahsulatının nefase
tini bozac.a.k tav!liuu. varıvan madde
lerin, 

Mevcut sanatların inkirazına sebep 
olacak nesnelerin, 

Memleketin iktisadiyatına fena te -
sir yapacak lüks gayelerini istihdaf e
diyordu. 

TariJede tadili.er 
Bu prensiplere göre tertip edilmiş 

olan tarife aynı prensipleri daha ge -
niş zaviyeden göz önünde bulundur -
mak suretiyle ihzar edilmiş bulunan 
2255 •. 1ı kanunla milli ihtiyaçla
ra bir derece daha tetabuk ettirildi.k
ten sonra her gün kendini gösteren a
cil ihtiyaçlar kal'lıeında resim hadle
ri üzerinde tenziller ve tezyitler ya -
pılrnak suretiyle tekamül ettirilmekıte 
bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
2294 numaralı kanunla hükümete ver
diği salahiyet acil iıhtiya~lar ve ikti -
sadi es::ıbepler karşıaında tarife haddi 
resimlerini hemen ihtiyaca tetabUık 

ettirmeğe müsait bulunmaktadır. 
10 mart ı332 tarihli tarife kanunu

nun meriyetten kalktığı 30 eylül 1929 
tarihinden geriye doğru yirmi ay i -
çinde alınan resmin vasati nispeti y ,_ 
ni muahedelerle bağlı olduğumuz, ol-

madığrmız memleketlerden yurda gir
miş olan eşyadan aldığunız gümrük it
halat reı;mi bu eşyanın kıymetine na
zaran vasati yüzde ı4, l(j idi. 

1 teşrinievel 1929 tarihinden itiba -
ren meriyete girmiş olan tarifenin me
riyeti tarihinden sonra 20 ay zarfında 
temin ettiği gümrük ithalat resminin 
giren eşya kıymetine nazaran nispeti 
yüzde 33, 56 olmuştur. 

Tarifenin aynı şekilde 
ıatbikı i<.·in 

Cümhuriyet idaresi gümrük tarife
lerinin memleketin hec tarafında aynı 
şekilde tatbikini temin etmek ve itha
lat tacirlerinin getirdikleri eşyanın 

tarife listelerindeki yerlerini kolayca 
öğrenebilmelerini temin için iki eser 
vücllıda getirmiştir. Bunlardan biri 
tarife müzesi diğeri de tarife reper • 
tuvarıdır. 

Tarife müzesi tarifede yazılı eşya • 
nın nümun.elerindcn teşekkül etnıek • 
tedir ve her nümunenin üzerinde o e,_. 
yanın tarifedeki yerinin numarasmı 

ve izahatını gösteren birer etiketi ha
vi bulunmaktadır. 

Bu müze sayesinde gerek tarife tat
bikatiyle meıgul olan memurlar ve ge
rek kursta yetiştirilmekte olan talebe 
tarife tatbikatına ait bilğilerini ta -
mamlamaktadırlar. 

Repertuvara gelince: diğer müte • 
ralcki memleketler gümrüklerinde e • 
veldenbcri mevc;ut olan bu kitap tari -
feıde iami razılı olan ve olmıyan bütün 
alfabetik sıralarına göre içinde ceme
den bir eser olup hu eşya isminin hi
zasına tarifede sarahaten veya delale
ten yazılı olan yerlerinin numaraları 
gösterilmiştir ki bununla da gerek ta,. 

rife tatbikiyle mükellef memurlar ve 
gerek ithalatçı tacirler gelen eşyanın 
tarifemizdeki tatbik yeri neresi olaca
ğını kolayca bulup öğrenebilirler. 

... ,._ .._ __ ..... -- ~· •-;r · -

eserin vücuda gelmesiyle gümrük 
mevzuatımızda büyük bir boşluk dol -
durulmuş oluyor. Halen "L" harfine 
kadar olan kısmının tabı bitirilmiş bu
lunan bu fihristin içinde bulunduğu • 
muz mali sene nihayetine kadar ta -
mamlanmaama hararetle çaltıılmakta
dır. 

Halkevinde kıymetli 

bir konferans 
İatanbul hukUık fakültesi ordinari

yüs profesörü B. Şükrü Baban bugün 
Halkevinde "para nedir,, mevzuu üze
rinde bir konferans verecektir. Profe
sör Baban kıymetli bir ilim adamımız
dır ve konferansları al~ka uyandırır. 
BugünkU konferansının da i11tifade ile 
dinleneceğine şüphe yoktur. 

Ankara Halkevinde 
Ankara'da fiotoğraf sanatını teşvik 

maksadiyle amatörler arasında Anka
ra h,alkevinin açmış olduğu fotoğraf 
müsabakasının neticelendiğini ve ka
zananları evelce yazmıştık. 
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litiaksmı yapacaklardı. Halbuki, it
te, Chamberlain, çekilmiyor. Ve, 
eski politikayı nasıl kendi idare et . 
tiyse, yenisini de kendisi ifade ve 

Bu müsabaka neticesinde bir heyet 
tarafından tetkik ve tasnif edilen 50 
müsabıkın kazananlarla birlikre tefhi
re liyik görülmüş ve bir sergi halinde 
Ankara halkevinde halkın ziyaretine 
arzedilm~tir. 

tatbik edecektir. 
Demek oluyor ki, Chamberlain, 

şahsi bir politika yapmamııtır. Kar
ıı tarafın bazı iddialarını haklı gör
düğü için bunları terviç eden bir in
gil:z politikası güttükten sonra bu 
müsamahanın aynı karşı tarafça bir 
korkaklık telakki edilerek cüretkar 
ca ve tehlikeli teıebbüalere yol açtı
ğmı görmüı v müaam.ah_a poölit;ka~~
nın bittiğini ilan etmııtır. Y e ı, 

kendisi, biribiriyle mücad_e~e. ed~~ 
iki İngiliz politikasından_ ~ırmı~ ~u
revvici değil, bir tek ingılız polıtık~· 

n biribirinin zıddı aanılan bakı -
sını .. . . 
katle ise biribirinin mute~!mın· 
d n baıka bir şey olmıyan ıkı ayrı 
st:atejisinin her ikisini de idare e

den adamdır. 
Gerçekten, kendisinin çekile~ek 

Dil ve terkiplere dair 
Pek muhterem bir do.stumuz an

latıyorclu: 

- 1901 senesinde Galatasaray lise
sinde edebiyat meraklısı bir mektep 
arkada§ımla beraber bir fransız res
samının Beyoğlu'nda açtığı bir re
sim sergisini gezmeğe gitmiştik. 
Pek hoşumuza giden bir tablonun 
altında Lac de Sommeil yazılı idi. 

Bunu "uyku gölü" diye tercüme 
ettim. Şair arkadaşım: 

- llayır, dedi, buhayrei ab! 
Uyku gölü değil, buhayrei ab! 

O zamanki telakki, o zamanki dil 
ve edebiyat modasrna göre, gerçek
ten, buhayrei ab dururken anamı
zın, babamızrn dili ile uyku T' 
d . b'J ' . . go u 
ıye ı ır mıydık? 

~ 

1901 - 1939! Aradan otuz sekiz 
sene geçmiştir. Fakat bu osmanlı 
modasr, bu Hacivat üs/Ubu 1901 den 
çok sonralara kadar yaşamadı mı? b• ba .. ka politikanın baılaması, ın -

ır " b' 'k'l'k t giliz politikasında ır ı ı ı mevcu 
lduğunu teyit etmekten baıka neye Ey dahmei marsusu havatır, ulu mabed, 

0 rardı? Çünkü, İngiliz politikası. Ey iarre sütunlar ki birer divi mukayyed 
ya . . d 

m birdenbire değişmeaını emre en 
n k' ·miller mevcut ise - ı mevcultur-
a - 1 • bunu yalnız muhalefetin soy emesı, 
lngil~re gıbi bir memlekette çok a • 

beyiti, ondan çok sonra yazıldı. 

Bu iki mısram içindeki türkçe keli
meleri hesaplamak için bir elinizin 
parmakları bile fazla gelir. 

rur. 
Şöhretli ediplerimizden birisi 

Balkan harbi sıralarında "arabrnki
ni araba: iranlınınkini ·İranlıya ve
rirsek üzerimizde uzun kollu bir 
Buhara hırkasından başka bir şey 
kalmaz!., diyordu. 

Sahiden, Falih Rıfkı Atay'rn bir 
fıkrasında dediği gibi, osmanlıca
da türkçe kelı'meler, içerisi türkten 
l(ayri birçok insanlarla dolu osman
lı sarayının duvarı dibinde bekli-

yen türk nöbetçisi gibi idi. 
Matbuul'endam ve tahtezzemin 

kelimelerinin yanlış olduğunu söy
liyerek kızılca kıyamet koparan 
üdebayı osmaniye, türkçenin bu ka-
dar yozlaşmasına, kınanma5llna is
yan etmek şöyle dursun, buna se -
vinmişlerdi bile. 

Fakat bütün bu zoraki reaksiyon
lara rağmen türkçe özlüğe, sadeli-
ğe doğru yürümüştür. . 

1901 de "uyku gölü" kaba bır ter
kip sayılıyordu. 1939 da birisi çıkıp 
"buhayrei ~b" dese orta oyununda 
serseme çıkmış bir adam gibi kaqı
lanrr. - T. t. 

Torikler ve uskumrular! 

Dünya aiyuetinin içinde bu· 
lunduiu buhranlı devreyi bura
crkta uzun uzadıya tekrar ebniye 
ne lüzum, ne de hacet var. Oteki 

sayfalardaki haberler, makaleler, 
resimler ve hartalar bunu size do. 

yuraaıya aöyler: 
Kuvetli ordulara sahip olan bir 

millet; daha küçük komıuların

dan ikisini yalayıp yuttu. Bugü
nün meseleai, aynı kuvetin baıka 
konıtulara bir tehdit tefkil edip 
ebnediğidir. 

~e bugünlerde gazetelerden 
birisinde bir lstanbul balıkçıamm 
fU temenniaini okuduk: 

"- Uskumruları toriklerin elin
den kurtarmalıyız.,, 

Demokrat ve aaldırıanlık düı
manı, barııçı büyük ve küçük dev
letlerin de bugünkü hadiseler 
karıısmda dütündükleri, aıağı yu
karı lstanbul balıkçısının temen. 
nisinin aynı değil midir? 

Y arı~ındmı lıiue ! 

Bir lstanbuı gazetesinde bir 
batlık: "Bu yangından hala hia
ae almıyac:ak mıyız?,, 

Bir zaman. yangından hiue al. 
mak diye bir teY vardı. Fakat tu
lunıbacılık kalktıktan sonra ar
tık böyle ıey kalmamıftD'l 

Fotoğrafçılığın artık nasıl müteka -
mil bir güzel sanat haline girdiğini gö 
rebilmek için bir fırsat yaratmış olan 
bu sergi her gün aaıbah saat 10 dan ı8 e 
kadar açrktır. 

Tıbbi toplantı 
Bugün saat 19.30 da Nümune haa

taneai konferans salonunda aşağıda 
yazılı program dahilinde bir konfe
rans verilecektir. 

PROGRAM 

ı - Uliron tedavisinin therapeu
tigue esasları (Prof. Pulewka}, 

2 - Belsoğukluğunun te§hia ve te
davisinde, bilhassa kimyevi tedavi sa
hasında (Uliron) terakkiler (Prof. 
Marchionini), 

3 - Cilt kanserlerinin nadir şekil
leri (Dr. Kamile AygUn), 

4 - Causalgie'ye dair (Dr. Haldun 
Tekiner), 

S - Klinik Demonstrasyonlar 
(Prof. Marchionini), (Dr. Fahri 
lzgi), (Dr. Şadan Tor). 
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Üç devlet arasında 

temaslar Fransız Cümhurreisi 
bugün Londra'ya gidiyor 

Suriye'de çıkan ISTANBUL gazel leri 
'.Almanya tarafından Çekoslovak

h' da yapılan darbenin doğurduğu 
:nte~asyona~ kriz hafifliyeceği yer
de gun geçtıkçe derinleşmekte ve 
hali.anıp budaklanmaktadır. Bu dar-
enın bazı reaksiyonlarını hülasa e

delim: Parlak bir program 

Karışıklık üzerine 

hazırlandı 

CUMHURİYET 

Şimdi artık yeni bir dünya 
harbine doğru 

a.a. Matbuat Seıvısı 

nin, talebesi trahomsuz olan cümhuriyet 
mektebinde öğleden sonra ders almağa 
başladıgım bu vaziyetin alakadar ma
kamlara bildirildiği halde şimdiye kadar 
bir netice alınamadığını, istiklal mekte
binin de bala tamir edilmedigini yazıyor. 

l - Amerika, bitaraflık kanunla
rııu. bir harp vukuunda demokrat 
devletlere silah ve harp malzemesi 
&atılın.asını daha ziyade kolaylaştı • 
ta.caJc şekiJ.de tadil etmeği düşün
lııektedir. Bunu temin etmek için A
blerika meclisine bir layiha veril
bliştir. ikinci bir tedbir olmak üze
te, alman ithalatından yüzde 25 faz
la gümrük resmi alınması da düşü
ll\ilınektedir. Bu, tabii, Almanya'nın 
Aınerika ile ticaretine bir darbe 

Paris, 20 a.a. - Löbrön ile refikası, 21 martta saat 8,05 te Pa
ris'ten hareket edecekler ve saat 11,25 te Calais'ye vasıl olarak 
orada Cote d'Azure vapuruna bineceklerdir. 

Şam askeri 
işgal altmda 

Örfi 

Yunus Nadi, bugünkü başmakalesinde 
a~tı~ ön~ne geçilemiyeceği anlaşılan ye~ 
nı bır dunya harbi etrafında fikir yü
rütmektedir. 

Mebuslarda aranan şartlar 
Mebusların idare meclislerinde aza ol 

malan, komisyonculuk yapmamalar gi
bı şartların, halkın bir endişesine cevap 
verdiğini ve umumi bir memnuniyet u
yandırdığını söyliyerek, halkın temeli o
lan mebusun, millet kürsüsiınde serbest
çe konuşabilmek ve tenkidini serbestçe 
yapabilmek için, mevki ve kudretini 
şahsi menfaati lehine kullanmamış ol
mak mecburıyetinde bulunduğunu ızah 
ediyor ve bu kararları Millet Meclisi
nin hakikaten milletin bir hulasası ol
masını temine yarıyacak en muessir ted
bir diye tavsif ediyor. teşkil edecektir. 

2 - Fransa'da Daladiye hüküme. 
ti, nıilJi müdafaa programını daha 
kolay tatbik edebilmek için parla
mentodan ve ayan meclisin-den ge
bi§ &alahiyetler istemiş ve bu salahi
l'etler hükümete verilmİ§tİr. 

3 - Fa.kat Londra'daki reaksiyo
bun daha kuvetli olduğu anla§ıl

tnaktadır. İngiltere izahat almak ba· 
hanesiyle sefirini Berlin'den geri 
Çeşıniştir. Alman hükümeti de aynı 
hahane ite Londra'dan sefirini geri 
Çağırmıştır. 

iki devlet arasındaki münasebet. 
ler inkıtaa uğramı§ olmamakla be -
taber, her halde sefirlerin geri çe
kilmesi dostane bir hareket değildir. 
hundan başka İngiltere Almanya'
bın bu hareketini protesto etmiştir. 
Fransa ve Sovyet Rusya da bu pro -
testoya iştirak etmişlerdir. 

Fakat Londra'daki reaksiyonun 
daha dikkate layık olan bir tezahü
tü, lngiltere ile Rusya arasındaki si
Yasi tıemaslardrr. Çekoslovak krizi 
çıkalı, Londra'daki sovyet sefiri, bir 
kaç defa İngiliz başvekili Çember. 
leyn ile görüşmüştür. Bu görüşme
lerin mevzuu şarki ve orta Avrupa
daki vaziyet oMuğu inkar edi1ıne
bıektedir. 

Vapur, saat 11,35 te Douvres'a mti
teveccihan hareket edecek ve kendisi· 
ne Kontramiral La.croix'nm kumanda
sındaki altı fransız torpidosu ile on 
beş askeri tayyare refakat eyliyecek
tir. Boğazın ortasında fransız gemile -
riyle tayyareleri yerine aynı mikdar
da ingiliz muhrip ve tayyareleri kaim 
olacak ve bu:ılar Côte d'Azure'e Douv 
res'a kadar refakat edeceklerdir. 

Vapur, Douvres'a saat 12.55 te va
sıl olacak ve oradan Rodney zırhlısı 
ile Douvres açıklarında toplanmış o -
lan ikinci filo kruvazörleri tarafmdan 
karşılanacak ve bu zırthh ile kruvazör
ler top atmak suretiyle B. Löbrön'ü 
selamhyacaklardır. 

Dük de Gloucester, K•ral ve Kıra
liçe namına fransız Reisicümhuru ile 
Bayan Löbrön'ü selamlamak üzere 
Côte d' Azure vapuruna binecektir. 

M ihmandıarl.ar 
Dük'e B. Corbin ile ziyareti müd -

detince fransız reisicümhuruna mih -
mandarhk edecek olan ingiliz ricali 
refakat edecektir. Bu. zevat şunlardır: 

Kıralın mabeyincisi Vikont Allen· 
dale, filo amirali Sir Reginald Tyr
whitt, kıralın ıstablı amire müdürü B. 
Piers Legh. ilh ... 

Löbrön'ün maiyeti şu zevattan mü -
tesekkil olacaktır: 

B. Georges Bonnet Cümhur riyase -
ti umumi katibi B. Andre Magre, 
Cümhur riyaseti askeri umum katibi 
general Braconnier, B. Bonnet'nin ka
lemi mahsus müdürü B. Pierre Pressy, 
ilh .. 

Bayan Löbrön' iin maiyeti 
Almanya'nm çekoslovak darbe-

ıindi!n sonra orta Avrupa'da ve hat- Bayan Löbrön'e General Bracon • 
· nier'nin refikası ile süfera teşrifatçısı 

ta şarkta hegemonya kurduğu ingı - B Leze'nin refikası refakat edecektir. 
Hz, fransız ve sovyet devlet adamla
tı tarafından takdir ediliyor. Na- B. ve Bayan Löbrön, saat 13 te 
"ıqleon, Austerlitz zaferini kazan- Marki Willingdon tarafından kabul 
dıktan sonra orta Avrupa ya nasu .A:.ı .... ı~l .. ,.,:ı;,. 
hakim olmu§sa, Almanya da Auıı.- Douvres belediye reisi, B. Löbrön'e 
terlitz'in kain olduğu toprakları eli- bir arize takdim edecek ve müteaki -
tıe geçirmekle aynı şekilde hakimi- ben saat 13.20 de hususi tren Londra
l'et kurmuş oluyor.Ajans telgrafları, ya hareket ve saat 15 te Victoria is -
her gün Almanya'nın yeni bir ıdar. tasyonuna muvasalat edecektir. Kıral 
besinden bahsetmektedir: bir gün ve Kıraliçe ile hanedan erkanı, B. 
Romanya'ya bir ültimatom verildi- Çemberleyn, Lord Halifaks. Sir Sa • 
ği, ertesi gün Macaristan'm istilası muel Hor, Londra şehremini ve diğer 
İçin uker toplandığı bildirilmekte- birçok zevat istasyonda bulunacaklar
dir. Gerçi Berlin bu haberleri tek- dır. 
zip ediyor. Fakat Almanya bu mem- Bukingham sarayına hareket 

B. ve Bayan Löbrön. kıra1 ve kıra
liçe ve hanedan erkanı ile birlikte 
Buki'ngham sarayına gideceklerdir. 

Saat 16,45 te B. ve Bayan Löbrön. 
Kıraliçe Mary'yi Marlborough'da zi • 
yaret edecekler ve müteakiben B. 
Löbrön, Londra belediye reisinin bir 
arizasını kabul edecektir. 

Saat 1 7 ,55 te B. ve Bayan Löbrön, 
fransız enstitüsüne gidecekler ve ora
da yeni binaların küşad resmini icra 
ve Londra'da.ki fransız kolonisi erki· 
nını kabul edeceklerdir. 

fransız ceneral kO'nsolosluğunu ziya • 
ret edeceklerdir. 

Saat 11,15 te B. Löbrön Bukingham 
sarayında kordiplomatiği kabul ede -
cek ve müteakiben Guildhall'e giderek 
Lond•ra şehremininin bir hitabesini 
di·nliyecektir. 

Dük ve Düşes de Kent, Londra 
şehremininin ziyafetinde hazır bulun
mak üzere Guildhall'de B. Löbrön'e 
iltihak edeceklerdir. 

Saat 16,20 de B. ve Bayan Löbrön, 
County hall'da bir kabul resminde bu
lunacak ve orada da kendisine bir a -
riza takdim edilecektir. 

Suvare 
Saat 20 de B. ve Bayan Löbrön, 

fransız sefarethanesinde kıral ve kıra
liçeye bir ziyafet çekeceklerdir. 

idare ilan olundu 
Şam, 20 a.a. - Arslane paşanın Su

riye hiıkümetini teşkil etmeği kabul 
eylediği hakkındaki haber üzerine ha 
sıl olan siyasi salah dün de devam et -
miştir. Bununla beraber Şam'da dük
kanlar kapalı kalmış ve bazı mevzii ha 
diseler vuku bulmuştur. Amara ve O. 
keile mahallelerinde protesto grupla
rı seyrüsefere mani olmuşlardır. Hal 
sokağında çıkan bir kavga esnasında 

silah atılmış ve üç kişi ölmüştür. 
Halep'te vaziyet sakindir. Polis 

grev halinde bulunan talebenin nüma
yişine mani olmuştur Arslane paşanın 
kabineyi teşkil için sarfettiği gayre
tin, sükunetin tamamen teessüsüne 
imkan vereceği ümit edilmektedir. 

YENİ SABAH 
lnö-nü, on sekiz milyon sana 
gönül bağladı. 

Meliha Avni Sözen, cümhurreisimizin, 
Parti Kurultayında söylediği nutkun 
icabederse turk milletını varıyle, canı/
le bır hudut ıizerınde, şımdiye kadar bu 
millet tarihte göriılmem.iş bir sürat ve 
hevesle toplıyabilecegimizden asla §iıp
he etmıx.orum,, ciımlesini naklederek, 
bu sözün Turklerdeki birlik ve beraber· 
li ksevdasına işaret ettiğini söyledik -
ten sonra, ıçerideki ve dışarıdaki düş 4 

mana karşı mücadelede olduğu kadar, mi
li Şef'in etrahnda toplanmak hususunda 
da bu beraberligi gosterdiğim.izi, tek 
Partili olmanın bu birliğe en büyük 
misal teşkil ettigini ve halk partisı nam
:tetlerine rey verişimi:tin Milli Şcf'e o
lan imanımızın en canlı misali olacağı
nı ilave ediyor. 

Saat 22 de fransız reisictimhuru ile 
refikası, kıral ve kıraliçe ile birlikte 
Covent Garde·n operasında bir gala 
müsameresinde hazır bulunacaklardır. 

Sam asker işgali altında Kocaları boğuldu, çocukları 
Şam, 20 a.a. - Havas ajansı bildiri- açlıktan mı ölecek? 

Perşembe günü B. ve Bayan Löb • 
rön saat 11 de Westminster hall'de 
lordlar ve avam kamaralarının bir ka
bul resminde hazır bulunacaklar, mü -
teakiben B. Löbrön Westminster kili -
sesine giderek maktuller abidesine bir 
çelenk kıoyacaktır. 

B. ve Bayan Löbrön, kıral ve kırali
çe ile birlikte Windsor sarayında ve • 
rilecek bir ziyafette bulunacaklardır. 

Kabul resmi 

B. ve Bayan Löbrön ile kıra! ve kı
raliçe, saat 15,30 da Londra'ya döne • 
cekler ve saat 17 de milli galöride "İn 
giltere ve Fransa cemiyetleri birliği" 
nin bir kabul resminde hazır buluna -
caklardır. 

Saat 20, 15 te fransız cümhurreisi 
ve refikası ile kıra! ve kıraliçe, Lord 
Hali faks ve refikasının Hariciye Ne
zareti-nde verecekleri bir akşam ziya
fetıinde bulunacaklar ve geceyi hep 
birlikte lndia Office•de geçirecekler 
ve bir eğlencede hazır bulunacaklar • 
dır. 

Resmi ziyafet saat 24 te sona ere -
cektir. 

Cuma günü saat 9,55 te fransız re
isicümhuru ve refikası Londra'dan 
ayrılacaklardır. 

Dr. Köseivanof 
İstanbul'da 

Bükreı hasmı Ankara 
tebliğinin ehemmiyetini 

tebarüz ettiriyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

yor: 
Birçok hadiselerin çıkmış olmasına 

binaen Suriye fevkalade komiseri Su
riye hükümetine bütün zabıta işleri
nin oradaki delegesine tevdiini tebliğ 
eylemiştir. Suriye hükümeti selahi -
yetlerinin Fransa mümessiline devri 
üzerine şam askeri i§gal altına alın -
mıştır. 

Diğer taraftan Arslane Paşa kabi -
neyi teşkilden imtina ettiği için ka
bine buhranr devam etmektedir. Mil
li blok, 1936 muahedesini derhal ve 
tamamiyle tatbik etmiyecek bir hü
kümete müzaharette bulunmıyacağını 
bildirmiştir. 

Örfi idare 
Şam, 20 a.a. - Şamdaki Suriye fev

kalade komiserinin delegesi duvarla-
ra beyanname]er yapıştırarak menıle
kette asayişin teminine memur edil -
miş olduğunu halka ilan etmiştir. 

Toplantılar yasak edilmiştir. İtaat 
edilmediği takdirde çok şiddetli ce -
zalar ta.tıbik olunacaktır. Orfi idare 
ilan olunmuştur. Sokaklara mitralyöz 
ler yerleştirilmiştir. 

Milli 
alaka .. 

(Başı I inci :;aylada) 

kendine maletmek şuur ve has -
sasiyetini çok görenler, on beş 
senedenberi olduğu gibi, bundan 
sonra da aldanacaklardır. Mazi-

"Her sabah,, sütunu muharriri Cema
lettın Saraçoglu, geçen kanunusanide 
Eregli limanında batan Millet vapuru 
mürettebatından bir kısmının ailelerine 
tazminat verılmedigini söyliyerek vapu
run acentası olan Barzila müessesesini, 
insani va:ı:ifesini unutmakla itham ettik
ten sonra, deniz ticaret müdıirlüğünün, 
İş blirosunun ve iktısat vekilimi:ı:in na
zarı dikkatlerini celbediyor. 

Dünyanın telişı 

Hüseyın Cahit Yalçın, başmakalesin
de, son Çekoslovak hadisesı ıizerıne ha
sıl olan umumi vaziyeti mütalea edıyor. 

Denizbank işçilerinin şikayeti 
Denizbank, tahmil ve tahliye amele

sınin ticaret eşyası ziyama karşılık ol
mak üzere iıçretlerinden kesilen para· 
dan dolayı cümhurreisi İsmet lnonü'ne 
şikayette bulunduklarını, dileklerinin 
tahriren madde tasrih edilerek bildiril
mes Riyaseti cümhur başkatipliğinden 
istenmesi üzerine bu suretle hareket et
tiklerini haber vererek, işçinin, banka 
tarafından verilen bu kararın geri alın
masını istediklerini yazıyor. 

İKD4M 

Altı ayda verilmiyen nüfus 
cüzdanları 

Heybeliada'da bir okuyucusundan al
dığı mektupta, yeni doğan çocuğu için 
altı aydan beri nüfus cüzdanı alamadı
ğından ve her müracaatında bir çok ma
zeretler beyaniyle karşılaştığından §İ
kayet edildiğini yazıyor. 

Balkanlar, balkanlılarındır 

"İnkilabm meşalesi,. sütununda, Ke
malist imzalı muharrir, Bulgaristan'ın, 
eskiden büyük devletlerin işaretini bek
liyen lafzi bir istiklale sahip devlet sı
fatiyle, komşularından ba~ka kendisi de 
istırap çektit;ini söyledikten sonra bal
kan paktının, balkanlar, balkanlıların -
dır düsturunu artrk birinci plana getir
miıı oldu(unu, Bulgaristan bu pakta ıir • 
se de girmese de, bu kayanın bir parçası 
olmak mevki ve bahtiyarhgında bulun -
duğunu ilave ediyor • 

TAN 

leketlere doğru yÜrümek isterse, bu 
Yiirüyüşüne mani olacak bir kuvet 
mevcut olmadığı da itiraf edilmek -
tedir. Almanya'nın yabancı ırkla 
meskun olan bir memleketi istila et
rniyeceği, bunun Nazi ırk nazariye
aine uygun olmadığı söyleniyordu. 
Cakoslovakya'nın akıbeti bu argü. 
inanı zayıflatmışhr. Demek ki orta 
ve ~arki Avrupa'nm emniyeti ve te
cavüzden masunluğu, Almanya'nm, 
her haJ.de Çemberleyn tarafından 
pek az itimat edildiği anla!tılan bir 
sözüne bağh kalıyor. Taarruza ge
çip de bu hareketini tevil edeoek o
lursa? Orta ve şarki Avrupa devlet
lerinin müdafaaları, yalnız, alman 
silahları karşısında pek kifayetsiz 
olan kendi vasıtalarına mı münhasır 
kalacaktır? Yoksa büyük devletler 
de buna kar§ı alaka gösterecekler 
ıni? Ve göstereceklerse bu alaka

Saat 20,10 da kıral ve kıraliçe 
Bukingham sarayında resmi bir ziya • 
fet vereceklerdir. 

Aziz misafirimiz yarın müzeleri ve 
bulgar kilisesini ziyaret edecektir. 

nin seyyiatma karşı bu memle
kette hoşnutsuzluk hissi umumi 
idi: halk kötüyü ve kötülüğü an
lamaktan nasıl aciz duymamış 
ve nasıl aldatılamamış ise, iyiyi 
ve iyiliği kavramakta da gene Romanya top ağzında 
kuvetli ve aldatılmaz sağduyusu- M. Zekeriya Sertel, son alman hare
nu rehber edinmiıı:tir. Bedbaht kitı münasebetiyle yazdıgı bu başmaka-Çarşamba günü 

Çarşamba günü B. ve Bayan Löb-
rön saat 9,35 te Bukingham sarayın -
dan çıkacaklar ve fransız hastanesi ile 

Ankara tebliği ve romen basını 

Bükreş, 20 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor : 

Bütün Romanya gazeteleri, Tür.k
Bulgar görüşmeleri sonunda Ankara'. 
da neşredilen resmi tebliği, ilk sayfa
larrında başlık olarak neşretmekte ve 
bu tebliğin ehemmiyfüıi tebarüz ettir
mektedir. 

~ lede, alman ordusunun ı<omanya nudu-
onlardır ki türk milletini kendi- dundan geçmege teııebbıisü takdırinde 
}erindeki menfi ve bedbin ruh Romanya'nın va:ı:iyetını miıtalea edıyor. 

ile malul görürler ve herhangi Bir kongre münasebetiyle 
bir tecrübe hunun aksini ispat M. Turhan Tan, "penceremden,. sütu
ettiği zaman, şaşkınlıktan ne di- nunda İstanbul muauımlerı yardun ce-

yecekleri-ni bilmezler. miyetinin yıllık konıresıne bu muallım
lerm ancak iıçte birının i§tırak etmı§ 

Milli Şef'in, yeni Kaınutay'ın oıdugunu eseue kaydettigı bu fıkrada, 

Bay müddeiumuıniden 
sorabilir miyim? 

Sabiha Zekeriya Sertel, b:r kaç gün 
evci çocugunu sokaga atan baba hak· 
kındakı yazısını miıddeiumuminin, ha
kikate uygun olmadığı ıddiasıyle tekzip 
ettıgini, bu yazının gene Tan ga:ı:etesin
de çıkan bir havadis ü:ı:erıne yüriıtül -
mıiş mı.i.talealardan ibaret oldugunu, ha
vadisin tekzip edılebileceğini, fakat mü· 
taleanın tekzibi usulden olmadıgmı söy
leyerek müddeiumuminin neden dolayı 
havadisi değil de kendi mütaleasmı tek
zip ettiğini soruyor • 

VAKİT 

Balkanlar sulhu için 
Asım U:s bu baş.maıı:aıesinde, orta Av

rupa hadıseıerinın umumi :sulh için her 
gwı dana tazıa bir tehlike ı;ıeklim almııı 
ornu"u şu sırada Bulgar Başvekıli Kö
seıvanof'un Tiırkıye'yı :ı:ıyaretinın ve se 
latıiyetli devlet ncali arasında müzake
reler cereyan etmesınin cheıniyetine i
şaretle, başvekilı.mi:ı: Refik Saydamla 
bulgar başvekilı arasında teati edilen 
nutukların turk - bulgar dostluğu ve 
sulh bakımından ifade ettigi mi.nayı te
baruz ettirdikten sonra, bu dciaki An
kara temaslarının ıkı memleket arasında 
daha yakın bir samimiyet devru.ı açaca
gı limıdini izhar ediyor, 

Dikkat 
'' lşaretler., siıtununda Sadri Ertem, 

imza taklıt ederek tavsıye mektubu ya
zan bir genem vaziyetıni tahlil ediyor 
ve bu gencin, müsabaka imtihanına ka
bul içın dahi iltimas temin etmege mec
bur kaldıguıı, kabiliyeti oldugu halde 
imtihana alınınadıgııu, ka.zanacagı imti
hana girmek için sahtekarlık yapmak 
mecburiyetinde kaldıgmı sôyliyerek bu 
hadiseyi sosyetenin sihati bakımından 

dikkate layık bulduğunu ilave ediyor. 

SON POSTA 

Bulgar misafirlerimiz 
Muhittin Birgen, "Her gün" sütunundaki 

fıkrasında son Avrupa hadiselerini izah 
ettıkten sonra sözü balkanlılara ıetire -
rek, balkan memleketlerinin içlerine ya
bancı sokmamak için akıllarını vaktiyle 
baıilarına almaları, aralarında kuvet bir
liğini kelimeden fiile geçirecek bir yol 
bulmaları, bıiyı.ik hesapların mevzuu ba
his oldugu şu ı;ırada küçük heı;aplarla uıı:
raşmıyarak konuıama masasının başına 
tam bir samimiyet ve realizm duygusiy
le oturmaları lüzumunu müdafaa ediyor. 

"Dosta dostuz" 
E. Talu, "Swzün kısası,, sütununda, B. 

Köseivanof'un dört gunliık misafirlikten 
sonra Türkiye topraklarından ayrılması 
münasebetiyle, intibalannın iki millet 
matbuatında iyi tesirler yapacak mahi -
yette olduğuna şüphe bulunmadığını söy
ledikten sonra, tiırk dostluğuna bulgar
ların tamamiyle güvenebileceklerini, zi· 
ra dost ile dost olmanın milli seciyeleri
mizden olduğunu il.ive etmektedir. 

SON TELGRAF 
Tehlike çanları çalmağa başladı 

Etem !ızet Benice, bu makalesinde, 
alman ordularının Romanya hududuna 
dayanmasiyle Avrupa'da hadis olan son 
vaziyetin büylık bir ciddiyet. ve buhran 
ifadesi olduğunu yazdıktan sonra Avru
pa'nın nihayet tehlike ile karşI karşıya 
ve boğaz boğaza gelmi§ old!lgunu söyle
mektedir. 

nın derece~i ne olacaktır? İ§te ln- edilmiştir. lngiltere ve bilhassa Çem. 
giltere, Fransa ve Ru.sya'yı bu~ün berleyn lngilteresi, şimdiye kadar 
kartılıyan mesele budur. Vaktıyle yeni Almanya'ya karşı böyle bir cep
§arki Avrupa'nın istatükosiyle Fran.. he birliği teşkil etmekten kaçınml§. 
sa daha ya.kından alakadardı. Al- tır. İngilizler Almanya'nrn orta Av
nıanya ile imzaladığı Paris paktın- rupa'daki vaziyetini takviye etme
dan sonra Fransa'nm alakası azacık sinde ne kendi adaları. ne impara -
gevşemİ§tİr. Her halde bu meselede torlukları ve imparatorluğun yolları 
inisiyatif almak istemiyor. Fakat in- için bir tehlike görmemiolerdi· lngil
giltere'nin liderliğini takip etmiye tere'yi daima harekete getiren im
hazır görünüyor· paratorluğun ve imparatorluk yol-

T.impul diyor ki: 
P 

, Ankara ve lstanbul bıitçelerınden maaıı 
ve arti nin halka hizınet azmi alanlar arasında, terfi ve reıa.ha ermek 
halkın itimadı ile mütenasip ka~ bakımından bır ayrılık bulunduı;una ışa- lş Bankası Umum Müdürlüğü 

"Ankara tebliği, Balkan antantının 
esasını teşkil eden Balkan devletleri 
arasında hakiki dostluk ve iş birliği 
zihniyetini tebarüz ettirmektedir. Bu 
sebepten dolayı, tebliğ, Romanya'da 
tam bir surette tasvip olunmaıktadır. 
Herkesi düşündürmiye davet eden bu 
günlerde şarki Avrupa'da müşterek 
gayretlerle sulhu teyit etmek azmimi.,.. 
zi bildiren müttefik Türkiye ile kom. 
şu Bulgaristan'ı tebrik etmeliyiz. 

1 ktı O l ret ederek, bwıların, "perı§an v(: umumi
aca r. n ar bu seçimdeki mil· yetle vaziyetleri du~iinı.ilme~e layık, ol-

li alakanın, kendilerini nasıl bir dugunu söylüyor. • 

teahhütle bağladığını takdir et- Balıkçıların derdi • 
mektedirler. Millet tarafından . . ,. 

Sovyetlere gelince; sovyet bükü- larının emniyeti meseleleridir. Aca. 
nıeti sulhu ıdaha doğrusu istatükoyu ba Almanya'nm son hareketi lngilte
korwnak için garbi Avrupa demok- re'ınin bu alakalarını tehlikeye ıdü
l'asileriyle İş birliğine ötedenberi ha- şürmüş müdür? Her halde bunun 
zırdır. Gerçi Stalin tarafından ge. Londra'da büyiik teliş uyandırdığı 
ç.en gün söylenen nutuk, sovyetlerin işikardır. İngiliz gazeteleri, üç bü -

~ ")k .... • • . .. Mıllı Şef ın açtıgı çığır Ü.terinde yü-
alakanm ı tabu netıcesı, mılle- ruyerek, halkın dılekıenııi dinleme 
te karşı alakanın da aynı tamam- devam ettıgını söyluyor ve b::ılık.;uar!ı: 
lık h . çalıt;jmalarma ve kazançlarına ortak 

ve assasıyetle daha fazla lan ve ellerinden yakaıarını bir tür~~ 
kuvet bulmasından başka ne ola- kurtaramadııdarı kabzımallardan bir de 
bilir? balıkhaneden şika~et ettiklerini söylü -

kendi ken•dilerine itimatlarını ifade yük devletin it birliğinden açık ola- I stikwl Ü2lerine kurıUlan sullı 
etmektedir. Fakat sovyet toprakla - rak bahsebnektedir. Çemberleyn 

F. R. ATAY 

rını istila etmese de ıarka doğru i - dün kendisine avam kamarasında Sandığunıza göre, bu dostluk, iş aynı mahiyettedir. 
lerliyen bir Almanya'nın aovyetler sorulan bir suale cevap olarak, in- birlıiği vıe milli istiklal arzulan, bu- Faris, Londra, Vaşington ve Mos
İçin de bir tehlike teşkil edeceği a - giltere hükümetinin gerek Çekoslo - gün her tarafa nüfuz etmiş bir vazi- kova'da hükümet mahfillerinde ve 
şikardır. Binaenaleyh sovyetlerin de vakya meselesi üzerinde ve gerek yettedir. Nit~kim, Altnanya'nm "Av- halk arasında vukua gelen mühim ak. 
İngiliz liderliğini takip etmiye hazır istikbalde takip edeceği politika ruapt', biç bir millet eski Çekoslovak. sülameller de gene bu tarzda tefsir e
oldukları tahmin edilebilir. Demek hakkında karar vermek için diğer ya ile aynı sevi~de tutulamaz ve eski j dilebilir. Biz, bunları nazarı dikkate 
oluyor ki bütün mesele gene dönüp devletlerle temasta bulunduğunu Çelroslovakya'ya kıyas edilemez,, tar- almak mecburiyetindeyiz. Bunlar ise, 
dolaşıp, lnglitere'nin takip edeceği söylemi~tir. Her halde Londra'da zındaki beyanatını - ki bu beyanatı umı.ynui sulhun Avrupa'nın bu mın _ 
siyasete bağlı kalmaktadır. Bir bu - çok ehemiyetli temaslar yapıldığı dün neşretmiştik - biz, bu arzuya takasmda adalet, ve küçük, büyük her 
çuk aıırdanberi Avrupa kıtasmda anlaşılmaktadır. ~nilebilir ki Av. bamlediyoruz. miJletin istiklaline hürmet üzerine 
hegemonya kurmıya teşebbüs eden rupa'nın mukadderatı bu temaslarm Bat.kanlardan şimal denizine kadar müesses bir sulha bağlı olduğu sami _ 
her.devlete kar§ı kombinezon daiına neticesine bağlı bulunuyor. statünün tamamiyle tespit edilmiş ol- mt kanaati sarih surette kendisini gös 
lngıJtere'nin liderliği altmda teş.kil 'A. ş. ESMER duğu hakkmdaıki İtalyan beyanatı da tennektedir.,, 

yor. Balıkçılar, hukumetin kredi açmak 
suretıyle, kendilerini kabzımallardan 
kurtarmasını, lstanbul'da ikı so&'uk ha
v.a .d~posu ve bir konserve fabrikası te
~ıs~nı, balıkhanenin maliyeden alınıp 
ıktısat .v~aletine bağlanmasını ve satı:ı
l~rın şıkayete meydan verilmiyecek ~e
kılde sıkı bir kontrol altına alınmasını 
istiyorlar. 

Bir ilk mektebin meraklı 
hikayesi 

Nizib'den aldığı bir mektuba atfen, 
1935 sene.sinde yapılan istiklal mektebi
nin açıldıktan üç ay sonra bir dıvan 
çöktüğünü, damı açtığı için salonda ı;em
siye ile gezildiğini, bu işlerin mesulii 
hala tesbit edilemediğini, tehlikenin ö
nüne geçilmesi için mektebin boşaltıl
dığını, hepsi trahomlu olan 260 talebe-

Ankara'dan aldığı bir telefon haberine 
atfen, Muammer Eriş mebuslugu tercih 
ettiginden, yerine Merkez Bankası es~i 
umum müdürü Salahaddin Çam'ın tayın 
edileceğinden bahsolundu&unu yazıyor. 

Garplileşirken şarkın güzel 
huylarını terkedemeyiz 

Va-Nü "Akşamdan akşama" sutunun
da, :ıarkın ve Türkiye'nin comertligini 
mevzuu bahis ederek, kerim, çelebi, cı
vanmert olmak türklerin milli huyu oı -
duğunu söylüyor ve ziraat mütehas~ısı 
Şükrü Aker'in hastalığına Ziraat Veka e
tinin dikkatini celbederek "Kerim olmak 
dersini miJli ahla.kımızdan ve şefimizdeu 
alalım., dedikten sonra, büı.lce nizamna -
me diye bin dereden su getirerek bir zi
raat mütehassısının göz göre göre öldü
rülmemesini söylüyor .. 

Neden acele edildi? 

Bir kaç gün evel, Nişantaşı'nda viıli ko
nağından denize kadar uzanan bostanlara 
dair verdiği habere ilaveten şimdi de şe
hir planı yapılmasından bostanlar hak
kında bostanların satış şekli hakkında 
yapılan şikayetlerin mevzuunu teşkil e -
d~n yolsuzluklar meselesinde belediye _ 
nı~ t~m bir ~ükut muhafaza ettiğini, 
Mu.lkıye teftış heyetinin bu işi esaslı su
rette tetkik ederek vaziyeti aydınlatma
sı lazımgeldiğini ilave ediyor. 



İtalyan istekleri 
karşısında Fransa 

R elazıoni lnternazıona • 
lı ıımıindekı 1 talyan 

mecmuası, haftalık harıci si
yaset makalcsını, ıtalya ile Al
manya'nın mustemleke ıstekle
rılehinde olarak Fransa ile In
gıltere'nın vazıyetine tahsis e
diyor. 
M~cmua, silihlanmanm, ve

ya sılihları bırakmanın ıimdi
Uk mevzubabs olmadıgını te
yit ediyor. Sonra, dunya sul
bunun ınkıph için faşistlerle 
demokraaılerin bir muvazene 
•istemi bulmaları lizım geldi
iini de ilive ederek dunyanın 
müstemleke haritasının artık 
ıozden geçirilmesi zamanı gel
diıini bıldiriyor: 

B u ıı, diyor, Avrupa sulhu 
içm bır nevi emıııyet 

supabıdır. 

Eıer ıerıinleımese dai -
ma daha korkulu bır bal alır. 
Demokraaılerın muıteınleke 
imparatorluiunda demokra • 
silerin asıl Nhıp oldıı.ltları a
razi ıle manda ve hımayeleri 
altında bulunan topraklar 
var. Demokrasilerin asıl top. 
rakları mdnazaaye deımez. 
Fakat "ikıncı ve iıçıiııcu a -
razilerin" yeni manda ve hi
maye altındaki toprakların ıu
kWıete "intıkali,, miimkiındur. 
Mandayı veya himaye altında
ki meınleketleri muhafaza et
mek mi daha ıyi, yoksa harp 
etmek mı?,, 

Mecmua ıunları t )krar edi
yor: "İtalyan ve Alman mil
letlerinin ıeniılemcai meaele
ai bir baktır ve bu hakkı tanı· 
mak llzımdır.,, 

E ier baıkaları sıılhu c~bir 
kullanarak korumak 11 -

tb'orlana; İtalya ile Alman -
1& sulhu idalette buluyor : 

"Eier bu esas olan haklar 
tan,ınıraa Avrupa için bu kadar 
sok temenni edilen sükWıet 

kati ıekilde elde edilmiı olur. 
Aksi takdirde Roma - Berlin 
mıhverini hiç bir ıilihlanma 
durduramaz. O Roma • Ber
lin mihveri ki haklarını her 
ne pahasına olursa olsun mü
dafaa etmege mecburdur. 

Bizim cevabımız da apaçık: 

M üstemlekelerimiz, man -
dalarımız ve himayemiz 

altında bulunan topraklar, ım
paratorluıııımuzun kati unsur
larıdır. Bunların hudutları tes
bit edilmiıtir, dokunulamaz. 

Binaenaleyh, fransa, ıerek 
kendı topraklarını, ıerek ha • 
kimiyetı altında bulunan ara
ziyı her hangı bir ıekılde baı
kalarma devretmeyı ıibi terk 
de edemez. 
Eıer bir harp tehlikesine 

maruz kalırsak, tereddut etme
den girııiriz: lmpratorhıııın 
butunluğune karıı yapılacak 
olan bir tehdit hareketme der
hal mukabele edeceiız, hem 
de amansız bir ıekilde 1 

Ş- unu aoyliyelim: Biz, Af
rika toprakları tiatdnde 

bir Avrupa iıbirlıii teaisınin 
miimkün olabileceiini ve icap 
eti&ini düıunüyoruz. Yalnız 
ıu prtla lı:ı, bu iıbirliii arada
ki muh•pmatı ıoruklemiye • 
cek, bilikıs IÖndurecektir. Bu
nun için de ancak iki imkan yo. 
ıu vardır, ya cebir ve tiddet 
kullanarak, yahut her ıeyde 
ıulı:&net ıostererek: 

Rekabet ve muhasamat oyu
nunda fransız - inııliz oyunla
mun payesi?e yetııilmez. Çdn
ku bunlar bır kaç nesilden be
ri birlik pyreti ıostermiıler
dir. 

Bir de iıti1DU1z bütin Av
rupa ve Afrika balkının istifa
desi için yapılacak doiru ve 
baktı ile bir itbirliii var. 

Bunlardan birisini seçmek 
JlzımdJr. 

La Ribupli4ue'deıı 

(ek ilhakından sonra 

Almanya ne yapa<ak 1 
... 

1 rkçıhktan emperyalizme 
Almanya'nın komşula -

nndan hiç biri, alman ırk· 
çı doktrini11in fimdiye ka
dar ileri IÜnnÜ§ olduğu 
bafkur:un malına hürmet 
prenaipi huauaunda bun
dan böyle hayale kapılamu 
Almanlarm tahakküm it
tahlaruu mukeliyen mil· 
Jetlerin kendi mukadderat
larına hikim olmaları iddi
alan lçb de vaziyet aynı • 
dır. 

Büyük alman toplulu
tundan her türlü yabancı 

unsurları hariç bırakmıya 

matuf o tecanüs arzusunun 
tef kil -ettiği aulbçu eaaa 
hakkında bize ne medhiye
ler dinlettiriJmifti. Kiliae, 
damarlarr:ıda "alman kam" 
dol&fllllyan miiınin tanımı
yordu. O derecede ki bazı 
muharrirlerimiz bu ırkçılı· 
iı emperyalizmin zıd kut
bu diye gösteriyor ve bu 
temayillleri ikinci ViHıelm 

• vlri blr pancermanizm şek
linde tefsir edenlere bıyık 
altından cillilyorlardı. 

Almanya'nm komfula -
nndan bazıları bunu müs
terih olmak için bir aebep 
telikld etmitlerdi. Meseli, 

Almanya'yı ikiye ayıran 

koridor, Polonya'mn gay -
retli saiıgmaları sayesinde 
bugün % 80 niabetinde 
polonyab ile meskQn de • 
ğil midir 7 Demek ki Al
pıanya burasuu geri almak 
iatemiyecektir. Hiç bir ya

nında alman ekseriyeti bu
lunmıyan leh yukarı Silez
ya'sı için de vaziyet aynıy
dı. Romanya'da. Almanya
nm romen topraklarına da
ğılmıı olan 700 bin alınan 
hakkında her hangi bir ta
lepte bulunacağını hatınn· 
dan geçiremezdi. Bahusus 
bu alınanlarla ana vatan a
rasında onun tahakküm et· 
meyi aklından geçirmediği 
yabancı milletler vardı. 

Çeko.lovakya'nın istiliaı 

bütün bu muhkem kanaat • 
leri kökünden 1&r111D1ftır. 
Hitler a&zcle Çekoslovak • 
ya'da dalıhmt olası yarım 
milyon almanı himaye et• 
mek içindir ki Bobemya ile 
Moravya'yı ilhak etmittlr. 
Halbuki Karadeniz'e kadar 

dağılmış bir kaç milyon 
alman daha vardır. Demek 
ki Almanya'nm vesayet id-

diaları için daha genifle
mek sahaları vardır. 

Varşova'nın siyasi mah -
filleri bir yandan "bir ma
car - leh müfterek hudu
dunun tahakkuku artık bir 
saat meseleai olduğunu" 
memnuniyetle kaydeder -
ken "çek grupunun Alman
ya çerçevesi içine girmesi
nin pmdiye kadar alman si
yasetinin rehberi olan teca
nüs prcnsipini bir dereceye 
kadar ihlal ettiğini., mii.fa
hede etmektedirler. Bize 
gelince, alman bedeninde 
kinleri ile birlikte hapse -
dilen bu yedi milyon çekin 
yemiş içindeki kurd olaca
ğını söyliyelim. 

Fakat Polonya ajansının 
Hitler doktrinin.in istiha -
lesini kaydeden bu ihtiyat
lı formülleri ardında Po -
lonya'nın bundan çıkardığı 
neticeyi ve uzeri11de hia
settiği tehlikeyi tasavvur 
etmek mümkün değil mi
dir? Almanya'ya ilhak edil
mit bir Bohemya, ona sa
dakat yemini etmi§ bir Slo
vakya leh - alman hududu
nun bir kaç yüz kilometre 
daha uzaması demektir. İş
te Polonya'nm Macaristan· 
la bu kadar arzu etmif ol
duğu komıuluğun kıymeti
ni birden bire düşürmüı o
lan keyfiyet budur. 

İnkisarla nihayetlenecek 
hayallerimize bir yenisini 
eklemiyelim. Polonya ile 
Macaristan hudutları:ım 
birleşmesi Almanya'yı dur
durmıya kafi gelecek de· 
ğildir. Şüphesiz ki, Ukran
ya hususundaki plinlarma 
Polonya'mn gösterdiği mu
kavemete hürmeten Al
manya Rüten geçidmi açık 
bulır:ıdunnalı: hususunda ıs 
rar etmemittir. Ve bir müd· 
det için burumı istiyenle
re 9el'IDlftlr. trakat •.hayat! 
saha,. yı genişletmek için 
daha bafka yollar vardır. 
Bu bayati sahaya Macaris
tan Romanya ve Yugo.lav
ya da dahildir. Dilnden be
ri bu Uç hüldlmethı merke
zinde rahat nefes alınmasa 
gerektir. 

Fakat leh - macar barajı 
tehlikeyi önlemiye kafi gel 
mezse bunun lruvetini on 

misline çıkaracak bir fCY 
vardır- Tehli.keye maruz 
bulunan bütün memleket -
lerde milfterek bir iatikW 
iradeainkı ayaklanması. Bel 
ki bu ayaklanma bugüne 
kadar bu memleketleri bir -
lef1Dekten ahkoymUf olan 
bütün kavgalara ve husu
metlere galebe çalacak ka· 
dar kuvetli olacaktır, 

..Uü Bricoıı 
La R4•abli4u 

uı;us 
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italya, alman genişlemesini 
azap duyarak seyrediyor 

İtalya, içine girdiği çıkmazdan ya Fransa 
ile müzakerelere giriterek, yahud da dıt 
politikasında ani bir değiıildik yaparak 
kurtulabilir. 

Çeko-Slovakya'mn budanmasından sonra altı ay bi
le geçmeden, Münib ittifakı bozuldu, auldı. Halbuki 
Münib anlaşmasiyle, yeni devletin istiklili, dört dev
let tarafından "mükemmel surette garanti" edilmişti. 
Hitler'in askerleri Çek ımntakalarım işgal etti,· Slo
vakya, Berlin'in tazyiki ile muhtariyetini ilan etti. 
Yani "A.lman himayesine" girdi. 

Yeni alman imparatorluğunun parçaları, Çeko-Slo
vakya'nzn enkazından ayrılarak böylece birleşti. Ce
sur, azimkir ve metodlu bir geyretle Hitler'in plim 
tahakkuk etti. 

Almanya'nrn tehditlerle, muahedelere hakaret ede
rek böyle kolayca fakat ehemiyetli bir şekilde genişle
mesi dünyada yeni yeni gürültülere sebep olacak. 

ita/ya ise, almanlığın denize ve ltalyan hududları
na deıpfı gittikçe büyüyerek ilerlemesinden azap 
duymaktadır. 

Acaba ita/ya, Roma'nın ziyanına olarak Berlin'in 
oyunlarını kblayla:ştıracak ve kendisine yaramıyacak 
olan "mihver" in feci hilesini acı olarak temafa etmi
yor mu? 

Hakikatte Hitler'le Musolini arasında aktedilen mi
sakın mahiyeti malfim değil. Hitler'in Avusturya ve 
Çeko-Slovakya meselelerindeki hareketine bakılırsa 

Musolini'nin çok istişarelerde bulunmamış olduğu in
tibaı hasl/ olur. 

Fakat ita/yan halkı, Kont Ciano'nun sakladığı sır
rın tarafından değil, harici siyasetten çok teessür duyu 
yor. Çünkü ita/yan dış siyaseti ita/yan memleketine 
her zamankinden ziyade alman tehlilt~si sürüklemiş • 
tir. Çünkü denize doğru ilerliyor. 

O halde, bütün bunların, faşist zimamdar/arınca çok 
vahim bir vaziyet olup olmadığını sormak lazım. Bu 
vaziyet öyle bir çıkma zki, faşist zimamdarları bura -
ya kapanacak, buradan ancak ya le'W!ran ederek çıka
bilecekler veya bir mucize ile ... 

Hakiki ders ita/ya için o kadar zordur ki, bundan 
kurtulabilmek için Fransa ile müzake~ etmekten ve
ya baricl siyast!tini birdenbire değiştirmekten başka 

çare yoktur. 
-+'~:-""ı:ll""'!!'~~:::~~,_,__~("rlnn _____ ,. 
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Bükreı'te yapllan Alman-

Romen ti,aret görüımeleri 

ALMANYA, INŞAA Ti 1942 DE BİTECEK 
OLAN BOVUK KANALLAR YAPTIRIYOR 

M aretal Görinl'in itimat 
ettiii bir adamın rei.U

ii altındaki •iman ticaret be1-
eti bqünlerde Bükrew'te ba· 
lun070r. Financial Tima'in 
yudıima söre, Romanya dört 
aene müddetle çıkardıiı mab
ıulleri Almanyaya satacak, bu
na mukabil almanya eveli Ro
manya'nın bavacıbimı orıani
ze edecek, aonra da petrol, 
manıanez ve saire (ibi maden 
lerini iıletecek. Bundan baıka 
almanya, tuz deltasından çıka
cak olan sulan da iıleterek 

bu sulardan sellWoz ,apacak.. 
Almanların ,aptıiJ aon tek

lif bilbaua cııteraandır. 

H atırlardadır ki bundan on 
bet cün evet Gafenko, 

cebincle Polo111& • R01Da111& 
kanal projesi olduiu halde Var 
tova'dan döndü. Bu projeye 
ıöre yapılacak olan yeni kanal 
Viıtül, Diniyester ve Prut ne
hirlerinden ıeçerek Baltık 
denizini Karadenize baibya • 
caktır. 

Hüliaa, ıimal ve Baltık de-

nizlerinden yakın earka doiru 
bir deniz yolu uzanacak. Bir 
taraftan Almanya, diıer taraf
tan Polonya - Romanya bu de
niz yolu itine (iripniı bulunu
yor. 

İki alman kanalı inp halin
de: birisi Ren - Mayn - Tun 
kanalı, diğeri Oder - Tuna ka
nalı. 

t ki kanal da henuz proJe 
halınde bulunuyor: bı

risi Polonya nın V ııtul • Kara
denız kanalı, dııerı aımanıarın 
Tuna • Vardar - ::iclanık kana -
lı. 

Söylediıımiz butun bu ka
nallar, 1942 ıenesınde bıtmııı 
olacaktır. 

Almanıarın açmakta olduKU 
Ren • Tuna ıu yolu yenı bır 
ıey deııldır . .l:Soyle bır kanalın 
açılmuı fikri, hemen hemen 
yuz senelıktır. l:Su kanal ıımal 
denızıncien Karadenı:ze doıru, 
içınde ııeııu ışleyebılen ıkı bu
yuk nehrı birleştırmektedır. 
ı:tonra bu kanal, orta Avrupa·
nın ve tialkanların butun zıra
at ve maden mıntaklarmdan 
ıeçmektedır. Kanal 1942 de bı
tecektır. 

O derle Tuna nebrı arasın
da açuacak olan kaııaıa 

ıelince: Avusturya nın ılbalu 
ile Munih anıaımaıı, Alman
lara, Çek-Slovakya ya ve Av • 
rupanın cenup ıarkına doıru 
bır yol açtı. '! abıye du3tu. Ka
nal ııi bır alman - çeK ıırketı· 
ne havale edıldi. ue\'enlerde 
kupd resmi yapıldı. .bu kanal 
da uza 1942 ye doıru ıkmal 
edilecek. 

Fakat prka do1>ru bir Hit
ler ilerlemeıme karıı derhal 
Varıova - Bükrq mihverı u
çuncu bir Avrupa mihverı ola
rak karııya çıktı. Sıyasi mih
verin, iktıadi bir mıhverle il
ııleşmesi lazım ıelıyordu. Bu 
iktısadı mihver ise Vıstul -
San • Diniyester - Prut • Tu -
na nehirleri arasında açılacak 
olan kanalla kendıni ıôsteri· 
yor. Bu kanal Polonya'nın San 
domirz sınai merkezinden ııe· 
çiyor. Bu mıntakada maden o
caıdan pek çoktur. 

B u kanal ıımali Avrupa 
pcaretinde Karadenı -

ze doıru, bahsettiiimız iki al
man kanalından çok it ıörecek, 
alman rekabetine karıı Polon
ya aiır sanayiine çok fayda te
min edecektir. 

Almanların proje halindeki 
yedek Tuna - Timok - Vardar
Selinik kanalına ıclince, Kara-
• J • .. • .. ...... _.. 

lan diğer kanala yctişcmiyc • 
cektir. 

Alınanya ile Polonya ~ok ka
labalık meınleketlerdir. lptida
dl maddelere aç oldukları ıibi 
ihraç yapacak yer de isterler. 
Bu muazzam iıleri çevirmek 
için sanatklrları var, fakat ser
mayeleri yok. 

İtte Bek'in yeni Londra se
yahatinin ıebebi budur: Lon
dra sermaye sitesi ve Almanya. 
Polonya mutabakatı için tayin 
edilmiı bir hükümdür. 

P•ris - Midi'deıı ]. P/ersat 

Çek meselesinde 

ltalya'nın rolü 

Bu krizin inkipf ında en 
mühim imil ltalyadır. Mü
nib anlapnalarından evet 
Kont Ciano Fon Ribben
tropla beraber bu mıntaka
da olup biten ihtiliflar i
çin hakemlik etti. 

Bu yeni ve kati nizalara 

(_R_A_D v_o_) 
TURK1YE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

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

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

T. A. Q. 

Ankara 
SALI - 21. 3. 939 

12.30 .t'roiram 
l.:.;);ı ı ur. u.ııu:ııı - Pl. 
u.uo .Memu:"et saat ayarı, a

Jan, meteurO•OJl uaucrıc:n . 
13.•:ı l\'!uzık (l)enıOlll1' p1u -

lar). 
13.'t:ı-!4 Konuima (Kadın sa -

au - ı:.v ııayatına aıtJ. 

18 . .iU l'rograw. 
18.3!> fduzuı: \<lana plikları). 
19.00 Konl1illl& ( !'urkıye pos-

tası). 

19.ı:ı .ı urlı: muziıi (Fasıl hey
et). :Safıye l Okay ve '!an
sın Karaxuı. 

20.00 AJans, .ı.deteoroloji ha -
berlerı, :t.ıraat tionaıı (F ı -
yat). 

2ü.u ı'urk muziii çalanlar : 
Vecihe, Refık .!:' ersan, .ı<uten 
Kam, ~evdı:t Kozan, Reııat 
J:ı.rer, o«uyan1ar: Necmı l<ı
za Atuskan, Melek Tokıoz. 
1 - Usman beyın • Seıah 
peşrevı. 2 - Taııburi Alı e
ıendı - Seıih prkı • Dılha
raoı aılunım. 3 - Hacı Arıf 
bey • ı:ieıab prkı - Olmaz 
ilaç ıiıieı ptpareme 4 • Ra -
ıcn Kam - Kemençe tak -
ıımi 5 - Supbi Zıyanın -
M uıtear tarkı - Diuısek mi 
bu aıkın ıefaıından. 6 -
Halk tiırkuıu - Blilbul taı -
ta ne ıezer. 7 - Halk tiır -
kıiıu • Esmer buıun aı -
mış. 8 - Ahmet Raıimin -
Hicaz ıarkııı - Can hasbıı
yım. 9 • Musatafa Nafizin -
Hicaz prkıaı - Goi;slinde a-
çılmı1- 10 - ....... - Hicaz pr-
lu - Kurdu meclis aııkan. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuiffill (Hukuk ilmi 

yama kurumu). 

1

21.15 Esham, tahvilat, kambi
. yo - nukut bonaıı (f ıyat). 

kartı ltalya'nın bugün la
kayıd olduğu dütünüle
mez. Hatta İtalya, kendi
siyle istişarede bulunulma
dığına hayret etmektedir. 
Mamafi, Musoli11inin vak

ti gelince alakadarlar ara
sına bir "mütevassıt" ve 
"hakem" gibi müdahale e
deceği zannedilebilir. Şu
rası muhakkak ki, ltalya 
Rütenya meselesinde Ma
ear ve P<>ıonya ınn ı~&nıı 

tutacaktır. 

(Le Fi~aro'daıı) 

Karadenize 
doğrü ... 

Hep eski hulya, hep es
ki pancerınanist plan: Şu 
veya bu yoldan Karadenize 
ulaşmak, muazzam bir im
paratorluk kurarak kanun
larına bütün cihanı saydı
racak •.. 

Durup durup ilerliyor
lar, hem de süratle ... Avus
turya'nın ilhakındanberi 

katedilen yolu bir düfÜ· 
nün. Almanya, baklandan 
gelebileceğini kendi hük
mü altına almağa çahııyor, 
durmadan büyüyor. 

İngiltere ile Franea'ya 
bir vazife dütüyor: Birlef
mek. Hem de güçleri yet-

21.Z5 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Muzık )Radyo orkestra• 

sı • şef: Hasan Ferıt Alnar) 
1 • Mendelssohn - Bar thol • 
dy Ruy Blas uverturu Z • 
W. A. Mozart 41 numarsll 
seııfonı, do maJor (Jupıtef 
senforusi) Allegro vıva• 
Andante cantabile Menu • 
etto Molto alleıro 3 • p, 
Comelıus Bagdat berberi İi" 
verturu 4 • F. Massenet Sr 
Enes pıttoresques 1 - March• 
2 • Aır de Ballet 3 - Anıelıd 
4 - Fete Boheme. 

22.30 M iı:zik (Eılenceli plik • 
lar). 

23.00 Muzik (cazband - Pl.) 
23.45-24 Son aianı baberJCd 

ve yarınki proıram. 

Avrupa 

OPERA VS OPERETLER 1 
12 Kolonya - 15.25 Ham • 
burg - 20.40 Stokholm -
21 Roma - 21.30 Parıs - p. 
T.T. - 22.15 Beromunstet'• 

ORKESTRA KONSERLERJ 
VE SENFONİK KONSER• 
LER : 12 Frankfurt - 16 
Breslav - 21.10 Konipbcrl 
- 20.45 Laypziı - 21 Mili• 
no - 22.15 Franldurt- 22.20 
Munıh - 22.25 Droytvıç -
24 Ştutıart. 

ODA MUSİKİSİ : 15.30 Vi • 
yana - 18 Beromunater -
~8 30 Laypziı - 19.40 Bero
munater. 

SOLO KONSERLERİ : 18.15 
Kolonya - l!.2il Munih -
19.40 London - Recyonal -
21.10 Laypzig. 

NEFESLİ SAZLAR ( Marı 'f• 
ı.) : 12 Munıb - 13.15 Brer 
lav - 20.10 Keza • 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR : 17.30 Frankfurt 
Kolonya - 18 Laypziı -
18.20 Viyana - 20.10 Ham• 
burı - 20.30 Keza - 21 
Ştutgırt. 

HALK MUSİKİSİ : 13.30 
Ştutgart - 17.30 Bedin -
18.25 Breslav - 18.30 Frank• 
furt - 19.15 Munih - 2S 
Budapeşte (Siıan Orkestra• 
ıı) 

DANS M0Z1ô1: 22 Sofya -
23 Floransa, Mılano - 23.25 
London - Recyonal - 23.45 
Tuluz - 23.SO Droytviç. 

tiği kadar kuvetle birlik 
olmak 

(L'lntransigeant'daa) 

Almanlar ne 

fikirde! 
Yeni Almanya tekrar kal

kınırken mazide geçirdiği 
~-------s--·--, ,/ '-i 
hancı memleketlere göster• 
mi' oldukları alakayı bu d• 
fa Çekoalovakya ortadaO 
kalkarken katiyen göster • 
memiflerdir. Realiteye çar 
çabuık bir mesned bulun • 
duğu gibi, en ufak bir pro • 
testo tefebbüsüne bile ge • 
çilmemiştir. İngilizlerle 
fransızların, eski Çelroalo • 
vakya'nın hudutları için 
formel bir. garantiyi bile 
tekeffül etmemiş olmala • 
rrndan dolayı memnun kal· 
dıkları hisedilmektedir. Za
ten Slovakya'nın istiklalini 
ilan etmesi üzerine, manen 
garanti edilmiş olan bir 
devlet içerden ve kcndili • 
ğindcn devrilmiftir. 

Mamafih, ilk şaşkınlık a
nı geçtikten sonra, in.giliı 

ve fransız matbuatında, Al 
manya'ya karşı dehşetli 
hücumlar başlamUJtır. 

Frankfurter Saytung 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ı~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 

batırdı? Möa:y6 Jbonaon, sis bu ada- Nerede bu? 

KURBAGA DAMGASI j 
~==============- 12 -=11 

mı nuıl çeJdyonunus 1 Jbonson ı 
O, silktmetle &illibmedi: - Knightsbildge'de. Buna parası 
- Sokaklarda bir buçuk milyon it- yetmiyeceği benim de aklıma gelmit

siz varken böyle bir yeri kaybetmek ti. Ama belki hususi prtlar dahilin
istemeyitime hak verirsiniz. Kendi de bir anlapna yapmııtır diye düfiin
kendine adam olmut ta ondan. Kaba- düım. Semimt kon.upbilir miyim, Mat
lığı bundan ileri geliyor. Yoba ru- masel? 

Ella yalnız kalmak iJıtiyacını duy
du. Parka girdi ve sakince dütünebil
mek için bir kanapeye oturdu. "K~ 
bilir belki de Rey kendiaiıne ikinci bir 
it daha bulmuttur I" Fakat Rey hiç 
bir zaman çalıtkan değildi. 

Diltilncelerine o kadar dalmıttı ki 
önünde biriainKı durmut olduğunu 

farketmedi. Neıeli bir aee: 

- Bir sosyete kadını mıdır? 
Dick'in gözlerinden neşeli bir pa

rıltı geçti: 
- Öyle olmadığını söylüyor ama, 

ne olduğunu allah bilir. 
Ella, zihni karmakarışık, aoruyor• 

du. 

kalına gizli lambalardan, renkli camlı 
ıenit pençerelerden geliyordu. Efya
nr.ı her bıri ayrı bir servetti. Ayakla -
rın içine gomüldüğü yumllf&k balı 
batlı batına alelade bir evin bütün eı
yası.na bedeldi. 

Altın yaldızlı bronz bir büronun 
gerisinde, mefbur Maitland, koltuiun 
içi:ıde dim dik oturmuf; kal.o, beyu 
kafları altından E~la'yı .!etkik ediyor
du. Büronun üzenne d~şen sakalının 
b. k•,. telini elleriyle ıterken Ella, 
ır -s . . 

1 parmaksız yün eldivenler gırmıt o -

Yazan: E.tl~ta WALLACE. 
yevmiyeainin tekrar iade edilmesini 
rıca ediyor. 

Ella ı 
- Biliyor musunuz mösyö Mait

lan\, dedi, biz zengin değiliz. Karde
timin yevmiyesinin azaltılması bizim 
içın çok fena neticeler tevlid edecek. 

Maitland sabırsızlıkla saçsız batı· 
nı sallıyordu. Sert bir sesle: 

- Zenginmipiniz, değilmipiniz 
bana ne, dedi. Yevmiyeleri indirdim 
mi indiririm, anlafıldı mı? 

Ella ona hayretle baktı. Sesi sert 
ve idt idi. Adet& bir aokak adamı ko
nutuyor denilebilirdi? 

han kötü değildir. Sizi niçin kabul et• - Rey'l aJt.lrwJar ediyorsa sizden 
mit olduğunu bir türlü anlıyamıyo- aamimt olmanıaıbillıMu rica ederim. 
rum. . . Jhoneon : 

_ Hiç kimsey:i kabul etmez mı kı.. - Rey'in hali beni biru kufkulan-
Erkek batını salladı: dırıyor. Onu sıkıntıdan kurtarmak l· 
_ Muhakkak elzem olmadıkça he- 9in elimden geleni yapıyorum. Fakat 

men hemen kümeyi kabul etmez. Bu bu çok güç oluyor, çünkü patron tem
da ancak senede bir veya iki defa o- bellere hiç müsamaha göstermez. Rey 
lur. Zannetmem ki timdiye kadar mü. aldığı parayla mütenasip olmıyacak 
enese memurlarından, hatti ,eflerln- tekilde yqıyor. Şehrin en zengin o
den biriyle konutmut olsun. lan veya öyle geçinen kimaelerini göl 

Onu, hole kadar götürdü. Rey he- gede bırakacak tekilde giyiniyor. 
nüz dönmemitti. Genç kız Jhonaon'a, Genç kız f&fırIP kalmı9tı. Uzüntüy-
Rey'in bu sabah büroya gelmemiş oı- le: 
masının sebebini sorması üzerine Sakın hesaplarında gayri tabii 

- Bu hakıikt bir muci.ıe 1 Dedi. 
Genç kız bqını kaldırdı. Gözleri 

Gordon'un mavi gözleriyle karfılattı. 
Erkek. onun yanma otururken: 
- Şimdi söyleyin bana, sizi böyle 

dtlfündüren nedir? Dedi • 
Genç kız: 
- Kim size benim dlltiince içinde 

olduğumu söyledi? 
- Bunu göalerinizden anladım ve 

sanıyorum ki dUtilncelerinizin sebebi 
kerdetinizdir, dedi. Kendisini biraz 
evel gördüm. lştc bakınız ti kendisi ı. 

Diclr, yavatca: 
- Kardeşiniz dolayısiyle yardıma 

muhtaç olduğunuzu zannediyorum. O 
aizi üzmeye başladı, değil mi? 

Ella başını aalladı. 
- Benim de düfilndüğüm buydu. 

Merak ettim doğrusu. Ona ait her şe
yi biliyorum, yevmiyesini, yalancı 
bir isim altında yaşamasını.. Bütün 
bunlar beni meraka sevketmez. Çün
kü genç adamlar esrara bayılırlar. Fa· 
kat yaptığı şeyler çok masraflı. Bir 
denbire bu kadar pşalı hayatı nasıl 
aürebildiğini morak ediyorum. 

Ve, Ella'ya, onu hayret içinde bı· 
rakan bir yekQn aöyledi. duğunu farketti. Batı tamamıyle çıp • 

!aktı. Kafaıının iki yanında aynk, ko
caman kulakları, genç kızı adeta ~or: 
kuttu. Bu adam insana çekinme hı111 
veriyordu. Genç kızı tiksi11diren, ba
yağı, terbiyesiz bir hali vardı .. G.en.ç 
kızın üınidi kırılmıttr. Herif sınırlı, 
keyifsiz görünüyordu. Nazarları g~~ç 

Jhonson tunu itiraf etti: bir tey olmasın? Diye aordu? 
- HOfUna &itmiyona canmm iate· _ Doğrusunu söylemek lizım ge- _Yok, hayır, defterleri gözden ge-

diği yere gidebilir diye devam ettL lirse bu sabah kendisini iyi hi•etme- çirdim. Hepsi muntazam. Kasa hesa-

Ella gösterilen i•tikamete baktı ve 
hayretler içinde kaldı: Park yoluna 
muvazi uzanan kotu pistinde bir er
kek ve bir kadın duruyordu. Ella, aon 
moda bir süvari elbisesi içinde Rey'i 
tanıdı. Yanındaki kadın ince, genç ve 
güzeldi. Suvariler onları görmeden 
yanlarından geçtiler. Rey çok nete
liydi ve kahkahası hayretten dili tu
tulan Ella'ya kadar geliyordu. 

- Evet, bu hayat ona çok pahalıya 
mal oluyor. Teferruata karşı adeta 
bir a'1t tafıyan Elk, bu auvari elbise• 
sinin kaça mal olduğunu meteliğine 
kadar öğrenmif ve bana söyledi. 

kızd- kitibe oradan pençereye gıdı
•" · · de yor, aonra tekrar genç kızın üzenn 

duruyordu. 
- ltte matmazel Bennett, Mösyö. 

Bildiilnb gibi, Bennett borsa memur 
larındandır. Açık göz bir delikanlı. 
Matmazel Bennctt kardqinin eski 

Sonra gözleri, pek keyifab ıörtı- diğini aöyledi ben de ona bütün giln bı santimi santimine doğru .. Yani kı-
nen Jhonaon'a dikildi: için izin aldım. saca çalmıyor .•. Hiç olmazsa bürodan. 

- Size gelince, sizin de ltinize gel- Genç kız üzilntilyle: Sonra batka bir tey daha var. Knig-
miyorsa siz de defolup gidebilinillb. _ Sakın basta olmasın? decti. htabridge'de kendine Reymond Leo-
Yerinizi iyal etmek için sokakta kl- Fakat Jbonaon kendiaini ikna et. ter adını vermiı. Bunıu tesadüfen öğ
fi miktarda adam •ar. 1.-U adam buh- ti: rendim. Ve kendisini suale çektim. 
ranı yok ya ... ltte bu kadar.. - Hayır, kendia.ine telefone 'ettim. Babasının böyle liib bir hayat yap-

Jhonson apklarınm ucuna baurak Yeni apartmanında telefonu var. ldıtını duymaamı istemediğini sCSyle-
dıprı çıktı ve genç kızın arbsmdan Genç kız ıaıırarak: eli. Vazife haricinde kendiaine mU-
kapıyı kapadı. Genç kız: J - Ben bir oda kiraladıtmı zanne- temmim bir it daha bul.mut fakat ne 

_ Ne tahırnmtıl edilme• adam, diyt diyordum. Bir apartman mı tutmut? oldu&wıu .CSylemi7«. 

- Fakat anlamıyorum... Siz bu ka
dını tanıyor muaunu.ı M. Gordon? 

Goroon kuru bir sesle: 
- Şahsen onu çok iyi tanırım, de

di. ilmi Lola Bwımodur. 

Ella, öyle ümitsiz bir hareket yaptı 
ki genç adam bu kadar açık bir sami· 
miyetle konuıtuğuna pişman oldu. 

- Bu matmazel Boaaano ne biçiııı 
tey? Diye ıtordu. 

Erkek: 
- Fevkalide sevimlidir, diye cevap 

verdi. 

(Sonu var) 

• 

• ı 
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Musiki bahisleri : 1 

Son dört konser 
1 BİBLİYOGRAFYA 

Cemiyet 

teşkilôtlanmasında 

köy ve şehir 

İhraç mallarımız1n 
standardizasyon işleri 1 Gün İci --------·-

Senfonik halk konserlerimiz Dr. 
Practorius ve H. Ferit Alnar idare
lerinde mevsimin musiki haftalarını 
tamamlamıya çalışıyor. Orkestranın 

şefliği konserlerden evci yazılacak 
program tefsirlerini konserlerden 
sonra yazılacak intiba fıkralarına 

galiba tercih ettiği için, bu arzuya 
riayetle, ancak mevsim sonunda bü
tün programların şümôl derecesine, 
bu bakımdan görülecek yeniliklere 
ve ihtiyaçlarımıza uygun vaziyetle
rin mahiyetine temas etmeği tercih 
ediyorum. 

Bugün yalnız son dört programda
ki solist konserlerinin değerine bir
kaç teşekkür kelimesi ayırmak iste
dim. 

Bizde sahneye memleket artisti 
gelince, muhtelif sebeplerden olma
lı, alkışlara iktidara riayetten fazla 
bir mana karışıyor ki işte bu fazla 
renk memleket artistinin gönüllere 
nakşolunmuş bütün bir milli sanat 
hayatiyle alakadar bir şey olsa ge
rektir. Mesela Bayan Ferhunde Er
gin'in sanat biyografisi şöyle bir 
milli damga ile temeyyüz etmiştir: 
"O, ilk kudretli türk kadın piyanis
tidir". Bu kayıt yanında Ferhunde 
ve Necdet kardeşlerin sanat hayat
larına ait daha nice şeyleri de her
kes bilir veya tahmin eder: onlar ne 
gibi şartlar içinde böyle bir sanata 
girdiler? Nasıl bir eski muhitte ne 
.kadar emek sarfettiler? v. s., v. s .. 
Son konserlerde Bayan Ferhunde 
daha sahneye çıkarken kopan uzun 
alkışlarda işte bütün bu duyguları 

• sezmekte güçlük çekmedim. En u
fak bir ihmal neticesinde parmakla
rın ucundan eter gibi uçup giden 
sanatların birincisi de musiki oldu
ğunu bilenler Bayan Ferhunde'yi 
çoktandır sahnede görmemekten ay
rıca vesveseye düşüyorlar, acaba es
ki kuvetini mi kaybetti endişesini 
besliyorlardı. Fakat o işte gene kar
şımızda, ve bütün iktidarı yerli ye
rinde. Kadın piyanistlerin azında 
görülen tabii ve hele anlayışlı tuşe
siyle onuncu halk konserinin güzide 
varlığı oldu, Beethoven'in do majör 
koncertosunu en berrak çırpıntıla
rını belirterek caldı (No. I, op. 15). 
Ben her şeyden- evel Bayan Ferhun
de'nin mlizik ve üslup anlayışını 
takdir ederim. Kendisini her fırsat
ta o kadar takdir t:nım kı bu :.eter 
dinleyicileri arasından bir fert sı

fatiyle sanatı ile ilgili kendi hatı
ralarım da bir anda hafızamda can
lanıverince henüz birer çocuk sıfa
tiyle Galatasaray salonunda ilk kon 
sere çıkışları gözümün önüne geldi; 
aynı salonda Avrupa dönüşü gene 
iki kardeı verdikleri ilk parlak kon
serin ilk tenkidini kendim yazdığı
mı da hatırladım ... Bugün kendisini 
o zamankinden tabii farklı bir sevi
yede gördük, çünkü çalışı müzisyen 
lik bakımından ister istemez olgun
laşmış. 

On birinci konserde, tecrübeli bir 
kemancı olan Bay Enver kendisin
den beklenen sadelik içinde olmak 
üzere Mozart'ın la majör koncerto
sunu şahsi üslubiyle çok hoş çaldr. 
H. Ferit Alnar'ı şef yerinde gördük. 
Hak ettikleri sevgileri topladılar. 

Keman sonatlarından mürekkep 
ilk bir program ile ilk Ankara konseri 
ne daha evel çıkarak gönüllerimizi 
hemen kapmış olan üstat viyolonist 
Bay Liko Amar'a 5 mart konserinde 
B. Zuckmayer eşlik etmedi. Bu se
ferki piyanist Bayan Ferhunde idi. 
Triyo ise Ferhunde - Anıar - Zirkin 
gibi kamil bir üçlülük halinde idi 
Bay Amar'ı musiki kamusları eski 
bir türk vatandaşı, hem de Hanri 
Marteau'nun en güzide bir talebesi 
olarak saygı ile anıyor: Triyosu ile 
üçüncü basamağa yükseldi, yakında 
dördüncüye basarak bu sefer Anka
ra'yı Amar Kuartetine kavuşturma

sını bekliyoruz. 
B. Amar fa majör (op. 24). Beet

hoven sonatı ile kemanın nefis so
natlar edebiyatını tanıtmak progra
mına devam etti. Emekli bir keman
cı sıfatiyle kemanını dinledim. Ne 
berrak çalış. Usluplar ne ustaca a
yırt ediliyor. Bilgi ne yüksek. En 
narin çizgiler sehlimümteni denen 
tarzda akıveriyor. 

Bayan Ferhunde gerek sonatta, 
gerek Triyoda (op. 97, si bemol ma
jör) ve varyasyonlarda (op. 44) na
dir görülür bir anlayış ve hassasi· 
yetle diğer üstatların iktidarını ko
rudu. Böyle eserlerde piyanonun i
şi solistlik kadar mesuliyetli oldu
ğu malumdur. 

Bay Zirkin'den , Triyodaki yerin
den evel, geçen sefer dinlettiği Bo
cherini konseri ve bu defa 12 ind 
konserde çaldığı Ant. Dvorak'ın si 
minör koncertosu (op. 104) münase
betiyle tekrar hayranlıkla bahsetmek 
ten zevk duyacağım. Büyük mevzu
lar ve mühim artisler hakkında söz 
söylerken kullanılacak kelimeleri 
bulmak gü~ oluyor. Sazına olan ha· 

Buğday, arpa, yapak ve tiftik mahsullerimizin 
Martın yirmi biri baharın ilk gü-

İlkbahar kimiyetini, parmaklarına olan güve
nini anlıyabilmek, ve ele aldığı ese
re ne amansız bir mesuliyet hissiyle 
emek harcadığına inanmak için onu 
çalarken görmek daha doğru olur. 
Eseri benimsiyebildiği için bize bü
tün incelikleri ile devrediyor. Zev
kimizi bu kadar ehemiyet vererek 
tatmine himmet gösteren vatandaş 
artistlerden biri sıfatiyle de kendi
sini tekrar tebrik ederiz. 

Şimdiye kadar bize köyü alakadar 
eden mevzular üzerinde altı eser ver
miş olan mütefekkir arkadaşımız 

Nusret Köymen bunlara bir yedinci
sini katmıştır. 

t i pi ecti ri l mesi Ve kontrolüne dair nizamnameler nüdür. Demek ki bugün kıştan çıkıp 
:!/ bahara giriyoruz. Artık geceler an-

• •• • A • • • , cak gündüzler ka·.:lar uzundur. Fa -
Bır muddettenberı, İktısat Vekaletı tarafından tatbık edılmek- ı kat. zaman geçtikçe onlar kısalıp 

te olan ihraç mallarımızın satndardizasyonu çok müspet netice- bunlar uzıyacak, ve güneş, su, top _ 
ler vermiştir. Bu arada konlroldan geçirilerek harice sevkedilen Irak ısınıp tabiat gelin gibi sfulene
fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve palmut ve diğer birçok madde- cektir. Çiçekleri, ağaçları, kırları, 

Programlardaki eserlerden bahset 
miyecektim. Fakat Dvorak günü ile 
Dr. Praetorius bize o kadar orijinal 
bir okulun en güzide artistini, onun 
"belki de en yüksek üç beş dünya 
senfonisinden biri olan., öyle bir 
musikisini tanıttı ki ( "Yeni dıinya
dan., , Op. 95 ). bir kaç kelime ile 
bu misli az görülen harekete hem 
teşekkür etmeden, hem de usta bir 
idare altındaki icranın iyiliğinden 
dolayı artistleri tebrik etmeden e
demiyeceğim. Dvorak'ı iyi tanıdım 
diyebilmek için programdaki her i
ki eseri defaatle dinlememiz Hizım
dır. Bir noktaya şaştım: Dvorak 
milli çek konmpozitörüdür. Yeni -
Dünya'yı anıyor, fakat bütün senfo
nisine Macar pentatoniği hakim olu 
yor 1 Halbuki B. Bartok ile Z. Koda
li asyai pentatonik mevzuuna onun 
vefatından sonra el attılar 1 (il ele 
bizler yalnız bir kaç senedenberi) 
ne nefis musiki. Dvorak biitün türk 
dinleyicilerin gönlünü tekrar kaptı. 
Çünkü bizde de iyi sanattan iyi an
lıyan zümre var. 

Mahmut R. Köscmihal 

Mekteplerdeki 
spor yurtlannda 
güzel neticeler 

Maarif Vekilliğinin hazırladığı 
spor yurtları talimatı tatbikatı her 
tarafta yüz ağartan neticeler vermek
tedir. 

Bu müsabakaların neticelerini kısa
ca bildiriyoruz: 

Edirne Kültür Direktörlüğü çevre
si okulları koşuları neticeleri: 

Erkek lisesi 7 kişilik üç takım. 

"C<:miyet teşkilatlanmasında köy 
ve şehir, yahuti devletçiliğin esasları" 
ismini taşıyan bu kitabının maksadı
nı müellif eserinin başında şöyle hu
lasa ediyor: "Bu küçük kitap türk in
kılabının yeni bir hamleye gebe olan 
şimdiki reorganizasyon devresinde 
münevver bir türk vatandaşı sıfatiy
le payımı yapabilmek emelin<len doğ
muştur." 

Medeniyetin doğuş ve batış tarihi
ne kısa bir bakış başlığ:.nı taşıyan ve 
köyle şehrin tarih boyunca münase
betlerini hülfisa eden hir fasıldan son
ra cemiyet teşkilatlanmasında köy ve 
şehrin karşılıklı tesir ve vaziyetleri· 
nin oynadrğı rolü tahlil eden muhar
rir köyiin sanayie kavuşması hakkın
daki daha önceki eserlerinde de ileri 
sürmüş olduğu tezi müdafaa ediyor 
ve bu hususta birçok deliller veriyor. 
Kitabın sonuna eserin ihtiva ettiği 
mevzular üzerinde türkçe ve yabancı 
eserlerden geniş bir bibliyoğrafya ila
ve edilmiştir. 

Küçük bir hacim içinde değerli bir 
muhteva taş:yan bu eseri okuyucula
rımıza tavsiye ederiz. Fiyatı 50 ku
ruştur. 

Yeni adam 
lsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafın

dan çıkarılmakta olan haftalık Yeni 
Adam gazetesinin 219 uncu sayısı 

çıktı. Bu fikir ve sanat gazetesinin bu 
sayısında lsmail Hakkı Baltacı.oğlu, 
Hüsamettin Bozok, Celal Nuri lleri, 
Sami Akyol, :Fuat !zer, Fevzi Selen, 
Giovanni Papini, Sefer Aytekin im
zalı muhtelif kıymetli yazılar vardır. 
Ayrıca iç sosyete, dış sosyete ve kül
tür haberleri de bu sayıda yer almak
tadır. Yeni Adam'ı bütün okuyucula
rımıza tavsiye ederiz. 

Fikir ve sanat 
Erkek öğretmen okulu 7 kişilik ta- Kıymetli mütefekkir ve sanatkar 

ı..... nrkQ.ıhsırnt:z S:Hhi Ertem velud ka-
Sanat okulu 7 kilişilk bir takımla }eminin milli klitüpancmize kazandır-

i§tirak etmişlerdir. mış oldui:ru mütenevvi eserlere bir 
Neticede fert itibariyle bir.inciliği yenisini eklemiştir. "Fikir ve sanat" 

liseden 569 Tahsin. !kinciliği öğret- başlığını taşıyan bu kitapta müellif, 
men okulundan 202 Cevdet, üçüncülü- muhtelif gazete ve mecmualarda, fi
ğü liseden 170 Mustafa almışlar. kir ve sanat mevzuları üzerinde muh-
Takım tasnifinde 67 puvanla lise telif tarihlerde intişar eden musahabe 

kırmızı takımı birinci olmuştur. ve mütalealarmı bir araya toplamış-
lzmir Kültür Direktörlüğü çevresi. tır. Ansiklopedik bir zekaya malik o
lzmir erkek spor yurtları futbol lan Sadri Ertem her mevzu üzerinde

voleybol lik heyetleri teşekkül etmiş ki yazılarmı karilerine seve seve o
ve tanzim edilen fikstür 2-4-939 dan kutturan bir muharrirdir. Gazete say
itibaren karşılaşmağa başlıyacaktır. falarında dağınık bir halde kalan bu 
Müsabakalara birinci erkek lisesi böl- yazılar arasında en .;zlülerinin, mu
ge sanat okulu, tecim lisesi, kültür li- harririnin fikir ve sanat bahislerin
sesi, Ege lisesi, ikinci erkek lisesi ta.: deki düşünce ve temayüllerine tercü
lebeleri iştirak edeceklerdir. man olanların böyle bir cild içinde 

Seyhan Kültür Direktörlüğü çev- bir araya getirilmek suretiyle günde-
resi: lik gazete çerçevesinden kurtarılmış 

Seyhan spor yurtları, futbol ve vo- olması, kariler hesabına bir kazanç 
leybol lik heyetleri teşekkül etmiş, olmuştur. Fikir ve sanata dair mev
tanzim edilen fikstüre göre 1-4-939 zularda fikir yormak ve bilgilerini ge 
dan itibaren müsabakalara başlıyacak nişletmek istiyen sanat severlerin bu 
lardır. Müsabakalara erkek lisesi, Zi- kitabı zevkle okuyacaklarından şüp
raat lisesi ve Oğretmen okulu spor he etmiyoruz. 
yurtları iştirak edeceklerdir. Semih Lütfi kitapevi tarafından 

• basılan bu eserin fyatı 50 kuruştur. 

lstanlml'da yapılacak 
hiiyiik stadyum 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Ankara 
stadyomunu yapan İtalyan mimarı 

Viski Viavi Roma'dan şehııimize gel
miş ve Ankara'ya hareket etmiıjtir. 

Mimar İstanbul stadyomu için hazır
ladığı proje için vekaletle temas ede
cektir. 

--• YENiŞEHiR --~ 
ULUS Sineması 

Bugün ve Bu Akşam 

2 film birden 

1-Aşk ve Macera 
Baş rollerde 

EDWtGE FEUİLLER ve 

JEAN MURAT 

2-ZANBAK 
Bugünden itibaren almanca kop
yası başlıyor. 

Seanslar 2 ve 5 te ZANBAK 

3,30 - 6,30 da AŞK ve MACERA 
gece 8,25 de 2 film birden - -

Yeni Kültür 
Kazım Nami Duru tarafından neş

redilmekte olan bu fikir ve terbiye 
dergisinin 31 inci sayısı şu yazılarla 
intişar etmiştir: Kazım Nami Duru: 
dördi.!ncü yıla giriş, Kazım Nami Du
ru: gramer öğretimi lazım mı? Fuat 
Baymur: yeni programda verilen ha
yat bilgisi mevzuları, Hıfzırrahman 
Raşit: Müşahadelerin manüel faali
yetle işlenmesi, C. Silvestre de Saay: 
okul çalı~masına hazırlık, K. N. D.: 
terbiyevi bir konferans, Büyük Pet
rodan Staline kadar pedagoji terimle
ri sözlüğü, kültür haberleri. 

Dördüncü yılına basmış olan bu kıy 
metli mecmuayı terbiye işleriyle mes
leken veya fikren alakalı olan bütün 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Samsun vilôyetinin 

yeni yıl bütçesi 

ler drş piyasalarda fevkalade revaç görmüşlerdir. dağları sevenlere ne mutlu! 

Bunu göz önünde tutan vekalet u
mumi ihracatımrzda mühim bir yeri 
olan tiftik, yapak, buğday ve arpa 
sevkiyatınm da kontrola tabi tutul -
ması için dört ayrı nizamname hazır· 
lamak üzere bundan evet tetkiklere 
başlamış ve bu münasebetle de iç ti
caret umum müdürü B. Mümtıl?. Rek
in riyaseti altında lstanbul'da ihracat 
tacirleriyle müzakereler yap lmıştı. 
Bu görüşmeler neticesinde hazırla

nan projeler iktısat Vekfiletinin tas
dikinden sonra Şurayı Devlete arze
dilmiştir. Devlet Şurası bu dört mü
him ihraç maddemizin standardi7.as
yonu hakkındaki nizamnameleri tas
vip etmiştir. Nizamnameler bugünler
de Vekiller Heyetine gönderilecek -
tir. 

manlarrnda kontrol ve ihracını kabul 
etmekte diger merkezler ihdası hak -
kında da buğday nizamnamesinin ay· 
nı hükümlerini taşımaktadır. 

İhraç malı arpaların zararlı ve ya -
bancı kokudan ari ve küflenmemiş ol
ması ve nizamname ile kabul edilen 
toleranslar haricinde filizli tane ve 
yabanc maddeyi ihtiva etmemesi la· 
zım gelmektedir. 

Arpalar aşağıdaki adlarla dört bü -
yük sınıfa ayrılmaktadır. Bunlardan 
beyaz arpalar, ova arpaları, arpa ve 
misketten ibarettir. Her sınıf rnuhte-
lif vasıflarının vaziyetine göre nu -
ınaralarla derccelendirilmiştir. Beyaz 
arpalar, on dereceye. ova arpaları ye
di dereceye, arpalar altı dereceye ay
rılmaktadır. 

Beyaz arpalarla ova arpası sınıfla
rına dahil bulunanlar hakkında ayn
ca protein ve çimlenme analizleri ya
pılarak "biralık" şehadetnamesi verı

lebilecektir. 

Baharı gençliğe benzetenler ol • 
muştur. Gelip geçen yıl ile gelip ge

çen hayat arasında mukayese ka
bilse baharla gençlik arasında da 
hakikaten benzeyişler vardır: ilk.ba
har dört mevsimin en şakrağı, en 
canlısı, en renklisi, en tazesidir; tıp
kı gençt~k gibi. Gençlik de hayatın 
en şakrak, en canlı, en renkli, en ta
ze mevsimi değil midir? Lakin ina
nınız ki biitün te~bihler beyhudedir. 
Baharı bahar, gençliği gençlik diye 
sevmeli, beğenmeli veya sevmemeli 
veya beğenmemeli. Zira renkler ve 
kokular hakkında münakaşa yÜrÜ
tülemiyeceği gibi baharı ve gençliği 
sevenleri ve sevmiyenleri, beğenen
leri ve beğenmiyenleri de anlamak• 
lazımdır. Bazılarına göre bahar en 
tehlikeli mevsim, gençlik ise en nan
kör çağdır. Baharda korkunç don
lar, yıkıcı rüzgarlar, tufandan fark
sız yağmurlar olabilir, ve o takdir -
de yazdan ve güzden ümit kesilme. 
lidir. Gençliği de böyle baharlara 
benzetebilirsiniz. Gençlik güzel bir 

Öğrendiğimize göre nizamname 
projelerinde ihracatçılarla mutabık 

kalınan teknik noktalar aynen muha
faza edilmiş ve bu ~izamnameler rcs -
mi gazete ile neşrinden itibaren 60 
gün sonra meriyete girecek ve tat -
bikine başlanacaktır. 

Bu nizamnamelerin umumi hatları-
nı hulasa tan yazıyoruz: B Lo .. bro .. n'u .. n tek olgunluk vadetmiyorsa neye yarar? • rar İ§te, bahara ve gençliğe .. -tair böyle 

:l'iJtik ilı rm·aı ı 

sumdardizasymı ıı 

Tiftik ihracatı lstanbul'dan yap:la
caktır. lhraç olunacak tiftiklerin iş
lenmiş olması nizamname ile kabul 
olunan toleranslar haricinde pıtırak, 
kum ve toz gibi yabancı maddeler ve 
normal halden fazla rutubeti ihtiva 
etmemesi şarttır. Bu asgari vasfı ih
tiva edecek tiftikler esas ve tali adla-

Cümhurreisliğine 

seıilmesi muhtemel 
Paris, 20 a.a. - Parlamentonun ıyı 

haber alan mahfillerinde söylendiğine 
göre Löbrön'ün yedi senelik bir devre 
için tekrar cümlıurreisliğine intihap 
edilmesi ihtimali vardır. Bu mahfille. 

riyle iki ana sınıfa ayrılmakta ve bu re göre, bazı yüksek fransız şahsiyet
ana sınıflardan esas olanlar 9 ve tali leri Londra'dan avdetinde Löbrön'e 
olanlar da 8 cinse tasnif edilecektir. müracaat ederek bilhassa ciddi olan 

Esas malların 9 cinsinin adları şun
lardır: 

Birinci oğlak, ikinci oğlak, ince tif
tik, iy,i tiftik, sıra tiftik, Kastamonu, 
Konya, dağ malı, Konya ova malı ve 
çengelli. 

Tali tiplerde renkli, yağlı, hafif, 
sarı, deri, şekeri, alata, ve pıtıraklı 
cinslerine ayrılacaktır. 
Şimdiye kadar olduğu gibi yağlı 

hafif malların esas mallarla birlikte 
balyalara basılması menedilmektedir. 

l'<tpcık st<mtlurdizas)·mıu 

Yapak nizamnanlc'sinin işleme yer
lerinin evsafı ve diğer umumi hüküm 
leri tiftik projesiyle aynı prensipler 
dahilinde hazırlanmıştır. İhraç mer
kezi olarak İstanbul'dan başka Sam
sun, İzmir ve Mersin de projede yer 
almıştır. 

Yabancı maddeler hakkındaki umu
mi hükümden sonra ihraç olunacak 
yapaklar şu beş ana sınıfa ayrılmak
tadır: 

Kirli yapak, yıkanmış yapak, yün, 
deri yapağı ve tabak yünü. 
Bunların içinde ihraç bakımından 

en mühimmi kirli yapaklar teşkil et
mekte ve onlar da muhtelif cinslere 
ayrılan üç grup meydana getirmekte
dir. 

Bundan sonra yapak balyalarında 
parça, renkli, kart, keçeli mallar bu
lunmıyacak, bunlar ayn olarak tasnif 
edilmek suretiyle ihraç olunacaktır. 

Ruğ<ltıy ilırmxıtı 

İhraç olunacak buğdaylarımız Sam
sun, lstanbul, Derince, Tekirdağ, lz
mir, Antalya, Mersin ve Payas'ta kon
trol ve buralar<lan sevkohınacaktır. 
Vekalet, icap ettiği takdirde başka 

yeni merkezler ihdas edecektir. 
Kalite bakımından buğdaylarımız 

tasrifine geçmeden evci nizamname 
projesi asgari bir azami üç vasfı or
taya koymaktadır. Buna nazaran ih
raç olunacak buğdaylar küf:süz ve ya
bancı kokudan ari olacak ve veznen 
yüzde yarımdan fazla filizli taneyi ve 
yüzde beşten fazla ecnebi maddelexi 
ihtiva etmiyecektir. 

Bu asgari vasfın üstünde kalan mal 
lar da sert, yumuşak ve mikset adla
riyle üç ana sınıfa ve her bir sınıf nu
maralarla üç tfüi dereceye ayrılmak -
tadır. 

Bu derece taksimatı hektolitre a
ğırlığı, ecnebi madde miktarı gibi un
sırların tesirine göre meydana geti -
rilmiş bulunmaktadır. 

Arpa stan<lardizasyomı 
Buğday nizamnamesinin umumi 

şimdiki vaziyette Fransa'nın, tecrübe
lerinden istifade edebilmesi için tek
rar intihabına muvafakat etmesini is-
tiye<:eklerdir. 

Şimdiye kadar siyaset adamların
dan bir tek kiş-i. eski mebusan meclisi 
reisi Fernand Douisson, reisicümhur-
luğa namzetliğini koyacağını resmen 
bildirmiştir. 

Ziraat nazırı Köy ise Jannöne, Her
yo ve Daladiye imtina ettikleri tak. 
dirde kendi na...'llzetliğini vazedeceğini 
beyan etmiştir. 

B. Löbrön, tekrar intihap edilmiye 
muvafakat ettiği takdirde de Köy'ün 
çekileceği şüphesizdir. 

Ata yolu 
Kayseri'de bu isim altında haftalık 

bir siyasi gazete çıkmıya başlamıştır. 
Yeni arkadaşımıza muvaffakiyet ve 
uzun bir neşir hayatı dileriz. 

Orduda Çanakkale 

zaferi ıçın tören 
Ordu, 20 a.a. - 18 mart Çanakkale 

zaferinin yıldönümü münasebetiyle 
Halkevimizde dün gece bir tören ya
pıldı, Yüzlerce Halkın iştirak ettiği 
bu toplantıda 18 martta Çanakkalede 
boğazımıza saldıran bütün bir düş
man dünyasına karşı göğsünü siper 
ederek gösterdiği harika, kudret ve 
kuvetle vatanın ebedi şükranını ka -
zanan ve bu uğurda canlarını feda e
den türk çocukları minnetle anılmış· 
tır. Muhtelif hatipler ateşin hitabe -
lcr ile türk gücünü tebarüz ettirmiş
lerdir. İstikJ§l marşı ile başhyan bu 
tören geç vakte kadar devam etmiş -
tir. : ................................................... 1 
İKÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
i .................................................... ı 

X Var§OVa - Estonya hariciye na. 
zm Selter refikasiyle beraber buraya 
gelmiştir. Nazır Varşova'da bir gün 
kaldıktan sonra Budapeşte'ye hareket 
edecektir. 

X Var.şova - Krzeminec'de çocuk
ların üzerinde kaydıkları buz tabaka
sı çatlamış ve 45 çocuk boğuL.'lluştur. 

X Berlin - Halihazırda Berlin'de 
bulunmakta olan Litvanya hariciye 
nazırı B. Joseph Urbsys, B. von Rib. 
bentrop ile görüşmüştür. 

X Bcrlin - Bir Junkers bombardı
man tayyaresi, iki bin kiloluk işe ya
rar hamule ile bin kilometre mesafe. 
de saatte 517 kilometre mesafe kate -
derek dünya sürat rekorunu kırmış

tır. 

düşünenler de mevcuttur. Bu gibi -
lere karşı şöyle bir itirazda buluna. 
bilirsiniz: 

- Dolgun bafakları, dalları mey
valar altında sarkan ağaçları, sıcak 
ak~amları, §effaf sabahları ile sev
diğiniz yaz gibi onu hatırlatan tol -
gun insan da kendilerini hazırlamı§ 
olan bir bahar ve bir gençlik mer
halesinden geçmiş değil midirler? 

Ben, kendi hesabıma, ilkbaharı 
daima dört gözle beklerim. Mevsim. 
ler içinde çipil gözleri an-drran ya
ğışları, çürük di§leri hatırlatan yap
rakşız dalları, karı, &0ğuğu, rüzgarı 
ve türlü hastalıkJariyle yalnız kış

tan tiksindiğim ve hayatm hakika
ten kıtı olan ileri yaşlılıktan ürktü -
ğüm için .•. Vakıa ilerlemi§ yaılanna 
rağmen dinç ihtiyarlar ve kendi e
rinden İğrendirmiyen kıılar da var. 
dır; geçirdiğimiz ki§ gibi... Fakat, 
bunlar da, onlar da ne kadar nadir
dirlcr ! 

Evet, ben ilkbaharı dört gözle 
bekledim. Çünkü kırlar bu mevsim
de yeşerir, ağaçlar bu mevsimde u
yanır, kuşlar bu mevsimde kı§lakla
rından dönüp kulaklarımızı cıvıltı
lariyle doldurur, çiçeklerin kokusu 
bu mevsimde tatlıdır, ve günq bu 
mevsimde ılıktır. Gençliği de ben 
aynı sebeplerle severim. Bence ba
harda ve gençlikte tabiatın ve ha. 
yatın bütün vaitleri ve bütün ümitle
ri gizlidir. Vait ve ümit ise gönlü 
meçhul ve müphem zevk ve neşeler
le doldurur: yarın ne olacaktır? 

- Yarın ? 
- Y arm mı? l§t~ baharoayız. 

Güne§ omuzlarımızı ı5Itınakta, Top
raktan yükselen buğular kuru dağ
lara can vermekte, kuzular mele
mekte, ku§lar ötüşmektedir. 

Fakat, bu güzel ilkbaharın ufuk
ları ardında biriken kara bulutları 
görmemek kabil mi? "ilkbahar. 
da ..• ,, diyorlardı, ''ilkbaharda bir 
harp beklenebilir.,, 

Ah, ilkbahar ve ona benziyen 
gençlik, ilkbaharda kana bulanma-
salardı! • ,, ,, ,, 

Tehlikelere, tehditlere ve hatta 
taarruzlara rağmen akim ve izanın 
galebe çalacağını ve bu güzel ilkba
harın, yalnız bizim için değil, insan
lık için felaketler getirmiyeceğini 
ümit edelim. 1914 _ 1918 facialarını 
unuttular mı? 

Nasulıi HAl'DAR 

Sovyet komünist 

partisi kongresi 

çalışmalarını bitirdi 
Moskova, 20 a.a. - Sovyetler Birli

ği komünist partisinin 18 inci kon
gresi müzakereleri, Jdanov"un raporu 
üzerine yapılan görüşmeleri mütea. 
kip sona ermiştir. 

12,15 ucuz fiyatla Halk 
Matinetıi 

AŞK VE MACERA 
Ti: 2193 

Samsun, 20 a.a. - Vilayet umumi 
meclisi idarei hususiye bütçesini 
910.902 lira olarak denkleştirmiş ve 
kabul etmiştir. Bunda 88.902 liralık 
nazım hesaplar da dahildir. Bütçede 
bilhassa mektep, yol ve köprü ve ııh· 
hat ve ziraat kısımlarına geçen sene
den fazla tahsisat verilmiktir. Yeni 
mekteplere muallimler ilavesi de te
min olunmuştur. 

çerçevesine göre hazırlanmış olan ar
pa nizamnamesi <le bu mahsulün Sam
sun lstanbul, Bandırma, Tekirdağ, 
lzmir, Antalya, Meroin ve Payas li-

X Faris - Petit Parisicn gazetesi. 
nin bildirdiğine göre, Fransa hiiküme
ti bugünlerde Bükreş'e bir büyük elçi 
tayin edilmesine karar rverecektir. 

Kongre, sovyet komünist partisi 
statüsünde yapılacak değişiklikler 
hakkında Jdanov'un raporunu esas o
larak almağa karar vermiştir. Bu de
ğişiklikleri tespit etmek ve yapmak 
için bir komisyon seçilmiştir. Bu ko
misyonda ezcümle Stalin, Molotov, 
Voroşilov, Kaganoviç, Andreev, Jda
nov, Kurşçev, Malenkov ve Meklis a
za olarak bulunmaktadır. 
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Yazan: Francis de Groisset - 12- Çevi~en: l. Karamanoğlu 

• 
ıss Dorothy Muderfield 
urmay'ın daktilografı bir ka
za geçirmiş. Yazı makinesi

ni açarken parmağını akrep sok -
muş. 

Birikmiş yazılar varmış, çok va
zife şinas olduğu için, o gün dai
renin açılma saatinden çok evel 
yazıhaneye gelmiş. Akrep parma
ğını sokunca herkes geleceği mu
ayyen saate kadar imdat diye ba
ğırmış. 
Yarayı hemen temizlemişler ve 

hayvanı öldürmüşler. Fakat bu ak
rep her vakit tesadüf edilen siyah 
akreplerden olmayıp masmavi i
miş. Doktor bu nevi mavi akreple
rin cinsini ve tehlikesini bilmediği 
icin çok telaş etmiş. Fakat Kolonel 
hayvanı getirerek muayene edin
ce, renginin çıkmakta olduğunu 

ve mavi kopya kağıtları arasında 
geceyi geçirdiğinden dolayı, bu 
rengi o karbon kağıtlarından al _ 
mış olduğunu söylemiş. 

Vazife şinaslığınm kurbanı olan 
Mis geç tevadi olunduğu için, yir
mi dört saat sayıklamış ve nöbeti 
s kiz gün devam etmiş. Vücudu 
şişmanlamağa müsteit bir toplu -
lukta iken, yataktan, adeta şefaf
laşmış ve incelmiş olarak kalkmış. 

Hollicott bana: 
- Adeta güzelleşti. 
Dedi. 
Jerriman'la kendisi masrafı pay • 

la arak Mis"i tehdil hava için, bir 
·d.l a yollamağa karar verdiler. Sey
landa böyle yüksek yerler pek sok 
oldugundan, intihap mesele::.inde 
cpice yoruldular. 

Jerriman (Adam) tepsi deni
len ve beşeriyetin zühur ettiği yer 
addedilen bir tepenin yamar.mda • 
dakı, (Adams palace) denilen bir 
misafihaneyi münasip görüyordu. 

MaHim olan efsaneye göre, dün
ya üzerindeki cennet burası imiş. 

Ademle Havva orada do~nıu:ilar. 
Ve hata yılanlar oralardan ek::.ik 
olmuyor. Bu dağı tırmanmaktan 

yorulan seyyahlara Adams palace'm 
İ"ehbcri o meşhur elma ağacının 

mevkiini gösteriyorlu. 
Dogrusu bu efsanenin aksine ka

ni olanlar da var. Seylanda pek çok 
olan Budilere bakılırsa bu dağa A
dem dağı değil Skri-Pada, yani mu. 
kaddes ayak veya ilahı ayak demek 
lazımdır. Filhakika dağın tepesin
de büyük bir iz görülüyor ki, bu, 
Buda'nın ayağının izidir. Adadaki 
Hindular ise bunun Buda'ya değil 
ondan daha mukaddes olan Vişnu
yc ait olduğunu iddia ediyorlar. 
lier halde bu dağ mukaddes bir 
da~· Orayı ziyaret için gelen hacı
lar bu dağın çiçekli yamaçlarmd~ 
pitturesk hareketler vücuda getı
Tirler. Bir genç daktilografın neka. 
bet devrini geçirmesi için pek el
verişli olmasa gerek. 

Mis'in iki ahbabı tebdil hava için 
bu yeri teklif edince Mis Drothy 
Underfield • çünkü ismi budur -
a lamağa başladı ve bu korkunç 
dagm korkunç misafirhanesinde o
turmaktansa bir ikinci defa akrep 

gönderecek, iyi bir otel bulacak 
Newara Eliya'nın iklimi ve teşrifa
tı iktizası almağa mecbur kalacağı 
akşam elbisesi, ve Paris taklidi bir 
plerin almak masrafından kurtula
cak, sonra da Colombo'dan daha 
serin geceler geçirecekti. 

Çok masrafı mucip olacak bir teb· 
dil havadan vaz geçtiği için dostla
rı ona bir kudan, yeni bir çanta ve 
yalnız başına seyahat edeceği için 
yemek yediği zamanlar sıkılmasın 
diye bir de gramofon hediye ede
bilecekler, ve gene epice iktisat et
miş bulunacaklardı. 

Bundan başka (Kandy) Colo
mo'dan tr~nle yedi sekiz sa

atlik bir yol olduğu için J erriman 
ve Hollicott da arasıra bir hafta so
nu seyahati yaparak tatilini onunla 
geçirebileceklerdi. 

İşte bütün bunları düşünen Miss 
Underfield yeni bir çanta ile Kan
ciy'ye gitti. Ve on gündenberi ora
daki "Buda ve göl,, otelinde şişman 
lıyor. 
Şimdi de ben Kandy'yc gidiy~ -

rum. Yüzbaşı ve teğmen gelemedık
lerinden bana emanet ettikleri he
diyeleri götürmem için yaptıkları 

teklifi kabul ihtiyatsızlığında bu -
lundum. Çünkü biliyorum id 8 ni 
san olan bugün onun doğduğu gün
dür. Bu sebeple gönderilecek şey -
ler pek fazla olacak. 
Çantalarımı güçlükle yerleştire -

bildim ve kapıcı ile kat garsonunun 
ayaklariyle basıp sıkıştırmaları :>a
yesinde kapamağa muvaffak olduk. 

Adeta bir mucize. 
J erriman 'ın iri ve gösterişli pa· 

ketleri, Hollicott'un gayet mah· 
viyatkar küçük paketleri ile tezad 
teşkil ediyor. Ve hangi paketin ki -
me ait olduğu anlaşılıyor. 

Dün teğmen bana: 
- Jerrfman yüzbaşıdır, benden 

daha kıymetli şeyler hediye etme-
lidir.,, 

Demişti. Her ikisi de, gönderdik
leri hediyelerin ve gönderenlerin 
isimlerini gösterir bir liste verdi -
ler: 

Gramofon- J erriman, bir karu
diski: Hollicot Kodak: J erriman, 
altı film: Hollicot, yazı takımı: 
Jerriman, yerli sigaralar: Hollicott 
yol için yemek sepeti: J erriman, 
kalem: Hollicott, Yiyecek şeyler 
Hollicott. 

Bu hazineyi taşıyan bavulumun 
üzerine oturmuş, "Buda ve göl,. o· 

telindeki odasında bu kıymetli pa· 
ketleri açarken Miss'in duyacağı 

heyecanı düşünüyorum. 

Jerriman'ın hediyeleri karşısın· 

da hayran,Hollicottınkiler karşı -
şında mütehassis bir halde gram-o -
fonu göstermek için bir arkadaşını 
çağırırken karözonun plakı üzerine 

bir damla göz yaşı aktığını görür 

gibi oluyorum. 

(Sonu var) 

tarafından sokulmağı tercih edeceği---------------
g ni söyledi. 

Hollicott onu teselli ederek, gi • 
dilmesi moda olan daha pahalı bir 

Erzincan sel 
yeri, Nuwara • Eliya dağını teklif k I k 
etti.Oradakibvvezarifbirsosye- baskınından UrtU aca 
teye tesadüf edecek, valinin yazlık 
yeri olduğu için her gün onun geç
ti ini görecek, serin bir hava te • 
neffüs edecek ve kendisini lngilte. 
r 'de farzedebilecekti. 

Fakat Miss Dorothy Underfield, 
Oksford'un "Midle class.. denilen 
orta sınıfına mensup olduğu için, 
h ysiyetine ve derecesine çok ri
a et ettikten, bu sıcak iklimlere, 
k~rk almak için gelmediğini Nu
-wcıra Eliya'daki bütün snob~~a~ ara· 
sında bir sığıntı farzedecegını ve 
v 1ı de umurunda olmadığını söy-
1 uı. Fakat Kandy'ye çıkmağı arzu 
e tı inı bildirdi. Orası için de çok 
güzel diyorlardı. Daha İngiltere'de 
i en ona bu yerden bahsetmişlerd~. 
Annesinin dostu olan bir kadın, bıı 
rahibin zevcesi, ona Kandy'den ge
tirdigi sulu boya resimleri göster · 
mi ti. I'Wıasmavi, penbe ve mor renk
li resimler, şehrin ortasında lotüs
lü ve Kugu kuşlu ter temiz bir göl 
oldu unu öğrenmişti. Parmağı iyi 
olu ca bu gölde kürek çekerek san 
d 1 gezintileri de yapabilirdi. BÜ· 
tün dostları ona yazdıkları mektup· 
tarda Kandy'ye gidip gitmediğini 
so yorlardı. Orada hiç sıkılmıya

cak, oradan bir s;ok kartP.oştallar 

Erzincan (Hususi) - Eskidenbe
ri Erzincan'ın mühim bir derdi var
dı. tıklıaharda karlar erimeğe başla
dığı bir zaman Vaskert deresi taşar 

ve bütün civarı su kaplardı. Bu yüz 

den on binlerce dönümlük arazi Ü· 

zerindeki mahsul su altında kalırdı . 

Cümhuriyetin başarıcı eli, asırlar
danberi devam etmekte olan bu afet-
ten Erzincan'ı kurtarmak üzeredir. 
Şehre altı kilometre bir mesafede 
bulunan Vaskert deresi, Vaskert kö
yüne kadar iki dağ arasından gelmek 
te ve köyün önünden itibaren cenu
ba doğru geniş bir sahaya yayılmak· 
tadır. Vaskert köyünden cenupta bu
lunan Fırat nehrine kadar olan me
safe de dokuz kilometredir. Işte bu 
sahadaki arazi daimi surette su bas
kınına maı uıdu. 

Nafıa vekaleti sellerin tahribatına 
ınani olmak üzere bir proje tanzim 
ettirmiştir. Yapılan keşfe göre, ça
yın sağ ve sol sahillerinde vücude 
getirilecek olan sedler için 40 bin 
liraya. yalnız zararı ortadan kaldı~
mak için; sahile ya~ıla~ak se.dler . ı
çin de 19 bin liraya ıhtıyaç hıssedıl
miştir. Sel mevsiminden evci sed in· 
şası ameliyesine ba~lanacaktır. 

U[US 

Deponun temel atma töreninde Manisa borsası reisi 
nutuk söylüyor 

Manisa~da büyük bir 
mahsul deposu yapıhyor 

Manisa1da çalışmalar 

Manisa Valisi .vilayetin 
mühim işlerini anlatıyor 
Manisa (Husu- f' . 

si) - Vali bay Os 
man Şahinbaş, vi • 
!ayet işleri hakkın • 

da bana beyanat • 
ta bulunarak, hu • 
>usi muhasebe büt 

çesinin 1.280.000 li 
ra olduğunu, bütçe 

ien en fazla paranın 
maarif ve nafıa 

işlerine ayrıldığı • 
nı, sıhat ve köy 
kalkınması işleri -
ne de ehemiyet ve 
rildiğini söyledi. 

Vali ziraat işleri • 
ne temas ederek 

Manisa (Hususi) - Köylü, mahsulünü satmak üzere şehre dedi ki: 
getirdiği zaman malı değer fiyat buluncıya kadar muhafaza - Bu sene muh 
edemediği için, mahsulünü hazan yok bahasına satarak zarar telif vilayetler fi. 
görmekte idi. danlıklarından ge 

Uzüm diyarı olan Manisa'nın bu 
mühim ihtiyacmı karşılamak üzere bii 
yük bir depo inşası kararlaşmışt;. 

Dün bu deponun temeli büyük tören
le atıldı . Törende parti mensupları, 

bağcılar, memurlar ve halk bulundu. 
Vali ve borsa reisi birer nutuk söy
liyerek yeni binanın çok mühim bir 
ihtiyacı karşılayacağını tebarüz et
tirdiler. 

Çorum' da kıyafet balosu 

tirtilen on binler
ce meyveli , mey
vesiz fidan köyle

re dağıtıldı. Bil • 
hassa sıtma müca
delesi mıntakala • 
rına Okaliptüs fi· 
danları dikildi. Mani•a'da bir ha•tane 

Çorum (Hususi) - Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine 
kostümlü bir balo verildi. Sabahın üçüne kadar devam eden ba
lo çok nezih ve eğlenceli geçti. Milli kıyafetlerle gelen 300 ba
yan arasında bir kıyafet müsabakası yapıldı. Müsabakada Tür
kan Kavukçu adındaki genç bir kız birinci geldi. Balo kuruma 
mühim menfaat temin etti. Gönderdiğim resim, baloda bulunan 
milli kıyafetli bayanlardan bir kaçını göstermektedir. 

Emet kazasında tetkikler 

Tohum nevilerinin islahı, tohum- rın bir an evel yapılması kararı.,. 

!arın ilaçlanması ve temizlenmesi i- mıftır. 
çin makineler faal bir haldedir. Bun 
ların miktaları çoğaltılacaktır. Her Sıhat itleri 
hangi bir yerde zuhur edecek zirai Yeni yapılacak olan doğum ve ı,. 
hastalıkla hemen mücadeleye geç- kım hastanesi Manisa'nın ihtiyaçla
mek isin tertibat alınmıştır. rından birini daha gidermiş olaca)D.. 

Maarif iıleri 
Manisa'da "176., ilk mektep var

dır. "26.407,, talebe okumaktadır. 

Köylünün; bilhassa nüfusu az olan 
köylünün okuma ihtiyacını karşıla

mak ınaksadiyle birleşik köylerde, 
köy yatı okulları açılması faydalı

dır. Vilayet bu hususta lazım gelen 
tertipleri almaktadır. 

Köylerde açılacak olan yatlı okul
larla, maarif işlerine verilecek olan 1 
hızda köylüye katiyen yük olmamı-
r .. ..,.,. bUf IJU\.\C'Dl a ..... ı...,.ı.u'*... ,.,_.., .. ...,., .. 

başarmağa katiyen karar verilmiş
tir. 

Bu sene Manisa köy eğitmen kur
sundan, 60 eğitmen çıkmıştır. Bun
lar köylere dağılmışlardır. Oralar
da ellerine verilen programla faali
yette bulunularak kendilerinen bek
lenen hizmeti yapmaktadırlar. 

Yeni sene eğitmen okulunda, Balı 
kesir vilayeti ile birleşik olarak 
"125., eğitmen yetişecektir. 
Kız sanat mektebinden de, Mani

salılar gece gündüz dersleriyle bü
yük istifade yapmaktadır. 

Yollar: 
Vilayetin yolları "1105., kilomet

redir. Bunun "273., kilometresi her 
türlü nakil vasıtasının muntazaman 
ve emniyetle geçeceği şosedir. 110 ki 
lometre şosede bu yeküne ilave edil-

tır. 

Bir meczup 
Kendisini kızdıran 

çocuğu 

öldürdü-
Tarsus, (Hususi) - Ka.ubannzda 

Zekeriya adında bir meczup vardır. Ço 
cuklar, bu yarı mefluç deliyi kudu • 
maktan garip bir zevk duyarlardı. B11 
manasız oyun bir facia ile neticelendi. 
Yakup adında bir işçi çocuk, çalııtığı 
fabrikadan çıkıp evine giderken bir 
biçakçı dükkanında oturan meflut 
Zekeriya'yı görmüştür. Yakup, mec • 
zup adamı kızdırmaya ve laf lltmıya 

başlamı.ştır. Deli de dükkandan kap -
tığı bir kıyma biçağiyle k~Uf, on 
altı yaşındaki Yakubu sol omuzundan 
feci şekilde yaralamıştır. Yakup hu
taneye götürülürken yolda ölmilftUr. 
Katil yakalanmıştır. 

Yeniçağa'da hayvan 
nc8lini ıslah 

s mesi icap eder. Ancak bunlar esaslı 
GerC<ie, (Hususi) - Yeni Çağa na

hiyesinde geçen yıl bütün köylerin 
iştirakiyle bir sıfat istasyonu teais e-
dilmişti. Şimdi iki Kıbrıs merkebi ile 
7 Pilevne boğasına yeni yapılan du • 
rak binasında bakılmaktadır. Köylüler 
yem ve saman gibi iaşe işlerini aynen 
vermekte ve seyis parasını da kendi. 
leri ödemektedirler. 

tamire muhtaç olduğundan bu ta
mirler ehemiyetle yapılmaktadır. 

Bundan maada "129,, kilometrelik 
şose de inşa edilmek üzeredir. 407 
kilometre de araba yoludur. Bunlar 
da zamanla ve bütçe müsadesi nisbe
tinde şose haline getirilecektir. 

Elektrik ifi 
Denizli elektriği 

Emet (Hususi) - Kütahya valisi B. 
Hamit Oskay ve saylavımız Vedit Uz
gören geçen gün kasabamıza gelmişler 
ve halk tarafından karşılanmışlardır. 

Misafirlerimiz partide halkla temas 
ettikten sonra, inhisarlar idaresil"ce 
muhtelif yerlerde depo edilen tütün • 

Manisa'nın, şehir işlerinden biri 
de elektrik işidir. Gerek belediye ve 
gerekse Hususi muhasebenin mad-

... di yardımlariyle kurulan bir elek
lerimizi mahallerinde tetkik etmişler trik birliği vardır. Bu birlik; bu pa
ve bu hususta izahat almışlardır. Son- ralar ve Belediyeler bankasından ya 

pılan istikraz ile yeni makineler ge· 
ra yatılı okulu, kasaba civarındaki tirtmiştir. Şimdi lzmir gümrüğün-

Denizli (Hususi) - lki ay önce 
bir infilak neticesinde bozulan elek· 
trik motörü yüzünden şehir elektrik 
siz kalmıştı. Belediye pratik çareler 
le arızanın ilk haf tasında şehir yol
larının aydınlatılmasını, ikf üç gün 
sonra da abonelere cereyan verilme
sini temin etmiştir. kaplıcaları tetkik etmişlerdir. Resim de bulunan malzemesini çıkardıktan 

misafirlerin kasabada 
göstermektedir. 

karşılanışını sonra elektrik ihtiyacı temin edile

Aydın'da yapılan kır koşuları 

Aydm'da 4500 ve 2000 metrelik bir koşu yapılmıştır. Yukar
daki resim 2000 metrenin birinci ~e ikincisini ıöstermektedir 

cektir. Elektrik binası, şehir tesisa
tı yeni gelen makinelerin yerine kon 
ması üç ay içinde bitecektir. 

lnıaat 

Bu sene Manisa'da ihtiyacı karşı
lıyacak büyüklükte bir otel yapıla
caktır. Projesi Nafıa vekaleti tara
fından tasdik edilmittir. Bu otel Ma 
nisa'nm turistik yolcularını barın • 
dıracak bir kabiliyette olacaktır. 

Umran işlerinin başında Ebedi 
Şef Atatürk'ün heykelinin dikilme
si gelmektedir. Bu yıl bu iş başarı
lacaktır. lcabeden tahsisat konmuş· 
tur. Bu heykel Atatürk'ün büyük şe 
refiyle mütenasip bir ihtişamda ola
caktır. 

Manisa'da muhtelif semtlerde dört 
tane Parti ocağı yaptırılacaktır. 1-
cabeden tahsisat konulmuştur. 

Halkımızın parti toplantılarında 
büyük ehemiycti bulunan bu binala-

Şehir planının tatbikine hararetle 
devam edilmektedir. On~milzdelı:l 
yıl içinde Denizlide ana cadde, mey• 
dan, çarşı işleri düzene konacaktır. 

Erhaa'da Kızılay kongresi 
Erbaa (Hususi) - Kızılay senelik 

kongresi belediye salonunda top
lanmış ve yeni idare heyetini ıeç • 
miştir. 

Trakya'da hağcıhk 
Edirne (Husust) - Trakya'da bağ 

cıhk yıldan yıla inkişaf etmekte, 
her sene on binlerce dönüm bağ te
sis edilmektedir. 

Bilhassa eski bağların yeni ame· 
rikan çubuklariyle yenilenmesi ih
tiyaç ve mecburiyeti karşısında, her 
sene Tekirdağ ve Kırklareli viliyet
leri asma çubuğu müesse:.elerinden 
alınan köklü bağ çubuklarının bu ıe
ne de dağılmasına devam edilmekte
dir. 

• 
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Kısa etek modasının 

ortaya çıkardığı mesele : 

Bacakların 
güzelliği .. 
Kısa etek modası, bacakların çok gü
zel ve kusursuz olmalarını icap etti -
riyor. Aşağıdaki yazı size bu neticeye 
varmak için tatbik etmeniz icap eden 

çareleri anlatmaktadır ... 

Etekler kısalıyor. Kısa ve dar 
atek için mevzun bacaklar lazım. 

Bol ve kısa etek, rüzgarlı hava
larda biraz tehlikeli gibi ... 

Bu "tip" bacaklara da, altı dar, 
ilslü bol etek lazım. 

Dost başa düşman ayağa bakar derler. Bu eski ata sozu, kısa e
tekler moda olduktan sonra, şöyle değiştirilmek lazım; 

'·Dost başa, düşman bacağa bakar 1" 
tılhakıKa, kısa etekler, ortaya çok mühim bir mesele çıkarmıştır. 

Bir tuvalet ne kadar güzel olursa olsun onu tamamhyacak olan, gü -
zel ve mevzun bacaklarla, şık iskarpinlerdir. 

Zaten, bacakların muhakkak surette güzel olması icabeden bir de
virde yaşıyoruz. Bunda hem modanın, hem sporun büyük bir dahli 

var. Kadın bacakları her zamankinden ziyade yabancıların bakışlarına 
(dolayısiyle, yapacakları tenkidlere) maruz bulundukları için, bunlara 

itina göstermek, her bakımdan, lüzumludur. 
Her şeyden önce, bacağın çizgisini, yani biçimini ele alalım: insana 

levendlik hissi vermiyen şeyler, güzel sayılamaz. Onun için, şimdiki 
estekik, bütün şık kadınlardan uzun bir boy, ince ayak bilekleri, adale
li. fakat gene ince baldırlar istiyor. 
Eğer bacakların kalınlığı flebit, varis ve saire gibi her hangi bir has

hktan ileri geliyorsa, bir taraftan doktorun fikrini almakla beraber, 
diğer taraftan da masaj ve diyatermi gibi hususi tedavi usullerine baş 
vurmak lazımdır. Şayet bu kalınlık pek fazla değilse, buna kendiniz de 
çare bulabilirsiniz. 

E vela, fazla ''şişman" kısımlara, şimdi ticarette satılmakta o· 
lan ve içinde ıodure de potassium gibi maddeler bulunan za

yıflatıcı kremler kullanabilirsiniz. Bu gibi kremler cilt tarafından emi· 
lince, fazla yağları kolaylıkla eritirler. 

Saniyen, bacağın kalın kısımlarını ve bilhassa ayak bileklerini - ·VÜ 

cudda kullanılan korse gibi - elastik şeridlerle sarabilirsiniz. Yalnız, 
bunlar alelade lastikten ise, cilt üzerinde bir saatten fazla kalma -
lan doğru değildir. Korselerde olduğu gibi, lastikli bir kumaştan ise-

ler, hiç çekinmeksizin bunları daha uzun zaman, hatta bütün bir gün 
cildiniz oüzcrinde bırakabilirsiniz. 
Aynı maksatla, .. sıhhi çoraplar" da kullanabilirsiniz. Bunlar, bacak· 

lar için bir nevi sütyen yerini tutarlar ve bunların biçimini düzeltmek
le beral er kanın dolaşmasını da kolayla~tınrlar. Böylelikle varis has 
talığını da önlemiş olursunuz. 

F akat bir bacağın mükemmel olabilmesi .i~in yalnız biçiminin 
gi.ızel olması kafi değildir. Bacağın derısı beyaz, parlak ve 

her türlü kırmızı lekelerden, nasm andıru kabarcıklardan, çatlaklar 
dan ari olmahdır. Bu sonuncu mahzurları önlemek için bacakların bil
h ssa bilek ve baldır kısımlarını ılık su ile banyo yaptıktan sonra, çok 
ince bir ponza taşı ile oğmalı, daha sonra da alkolla friksiyon yapma· 

lıd r. 
8.uı ka--lmlar, bilhassa bacaklar icin hazırlanmış hafifce renk1i 

kremler kullanırlar. Bu krem sürüldÜkten sonra bacaklarda çok ince 
bir curap varmış hissi hasıl olur. Kremin cilde verdiği donuk, kadife

nin görünüşiinü andıran renk, bilhassa suvarelerde, çorap giyilmeme
sine imkan verir. 

Şaved cilddeki kırmızılıklar, kılların diplerindeki küçük damarlarm 
genişlemesinden ileri geliyorsa, bu damarları kuvetlendirmek üzere 
doktor tarafından verilecek hususi losyonlar kullanılarak bu mahzur 
önbnebilir. 

A yak ~ "]eklerinin kalınlaşmasında çok defa zararlı bir rol oynı
yan seUü1it hastalığı cildi kızarmasına ve yumuşak olma -

maına:sma da sebebiyet verir. Önlenmesi çok güç olan bu inadcı ve 
müziç hastalık, ancak elektrik tedavisiyle giderilebilir. 

Bacaklardaki fazla siyah ve lüzumundan çok kıllar da bunları çirkin 
gösterir. Kıllar ince ise, bunların rengini biraz oksijenli su ve bir kaç 

damla amonyakla "açabilirsiniz." Kalınlarını da, hususi losyon veya 
kremlerle izale etmek dahildir. Bunların kullanılması esnasında yapı -

lacak yegane tavsiye, cildi daha önce temiz bulundurmaktır. 
Bu vesile ile usturanın zararını da bir kere daha hatırlatalım. Ustu 

ranın kullanılması kılları sertleştirip kalınlaştıracağı için, ileride başka 
türlü müstahzarların kullanılmasuu büsbütün imkansız bir hale koyar 

Soldan sağa: beyaz üzerine lacivert kareli ipek 
kumaştan bir genç kız robu. Beldeki kemer efla
tun renkte meşindendir - Yünlü kumaştan, sade ve 
zarif bir tayyör - Beyaz ve lacivert çizgili yünlü 
kumaştan bir manto - Yünlü kumaştan, kenarları 
ipekli kordonla süslenmiş jaket - Siyah ve beyaz 
kareli sürahtan yapılmış eteklik. Krravat, etekli
ğin desenleriyle eştir. 
Aşağıda solda: siyah yünlüden güzel bir kostüm 
ve çiçeklerle süslü bir hasır şapka . 

Eteklerin 

uzunluğunu 

tesbit çaresi 
Öğle sonu roplarının etekleri kısa

dır. Fakat acaba bun rm yerden iti
baren kaç santim olamları lazım. Bu 
ölçüyü santimle vermek pek doğru 

olmaz. Vasati olarak, diz kapağını bi

raz geçen etek münasip sayılabilir. 

Fakat en iyisi, bir aynanın karşsına 
geçerek en münasip uzunluğu bulun
caya kadar eteği kaldırmak veya in

dirmektir. Etek uzunluğu her şeyden 
önce bacakların ve siluetin biçimine 
bağlı bir iştir. Eteğin yerden itiba
ren 25 veya 27 santim yükseklikte 
olması artık klasik sayılabilecek bir 
ölçüdür. 

Eğer boyunuz uzun ve ayak bilek 
leriniz ince ise, daha kısa etekler giy
meği de düşünebilirsiniz. 

Uza l<şa rl<' ta 

terbiye kaideleri 
Çin'de 300 tane terbiye kaidesi ve 

3.000 tane de muaşerata ait vecize var 
dır. Fakat bunların, Avrupa'da kulla 
nınanlarla hiç bir alakası yoktur. 

Mesela, terbiyeli bir çinli, kendisi

ne hediye veren birisine hoş görün 
nıek için, ondan bu hediyeyi kaça al
dığ.nı sorar. 

Misafirlikte olan bir çinli hiç bir 
zaınan kalkıp gitme arzusunu izhar 

etmez. Şayet ev sahibi ona akşam ye
meğine kalmasını teklif ederse. bu 
gitmesi icabettiğine alamettir. 

Bir çinli hasta olduğu zaman da 
misafir kabulüne devam eder. Çinli· 
ler sert yataklarda yatarlar ve yas 
tıklarrnı başJarmrn değil, boyunları 
nın altına yerleştirirler. 

Ve nihayet, bir çinli, düğün dola
yısiyle yemeğe davet edildi ğ i zaman 
masraftan hissesine düşen kısmı öde 
meği gayet tabii görür. 

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

Yeni kualürler 
Saçların üzerinde mücevher veya başka türlü ziynet eşyası taşı· 

mak gittikçe moda oluyor. Bu gibi şeyler akşamları kullamhyor
sa da, gündüzleri, mesela, saçlarmın arasına mercan rengi1 ufa-
cık bir kalp veya herhangi bir süs yerleştiren genz kızlara da ras· 
lamak kabil ... Aşağıda muhtelif cephelerden gördüğünüz kuafür 
modeli, parisli bir berber tarafından hazırlanmıştır. Fakat telaı 
etmeyin: bu saçların bir kısmı takmadır. Takma saçlan ayrı renk· 
lerden koyarak bunlarla türlü türlü biçimler elde etmek kabil. 
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ekoslovak meselesinin neticeleri 
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Çemberleyn ve Halifaks İNGİLİZ KABİNESİNDE 

Çekoslovak meselesine Demokrat devletler 
~~~.~O~e:~K~~S~•te~ek~ö~'~n~~e~~l~i~ arasında bir ittifak 
:::~:b~~~~:;~~~~'.s~:::::.:: :~~:::- ::~~!"~~~7.:~::ı~:~~,~:: f ı· k r ·, ka bu 1 e d ·ı ı d ·, 
silih fabrikalarına ve harp levazımına mış ve izam edilmiş olmadığına hük
tesahup etmesi üzerine başvekili milli mctmek çok müşküldür. 
müdafaa programının tadilini derpış Çekoslovak cümhurreisinin kendi 

ediyor mu?,, milletinin Almanyaya tabi tutulması- Anloşmıyo İngiltere, Fransa, Sovyetler, Amerika 
B. Çemberleyn, şu cebavı vermiş • nı kendi arzusiyle kabul ettigi iddia -

tir : sına gelince, bunun ü zerinde çok söz 
"- 17 Martta Birmingham'da söyle- söylemi ye luzum yoktur. Çeko::.lovak 

diğim nutukta. "milli hissiyatımızın Cümhurreisinin Berline gittiği şart -
bütün vechelerini milli emniyetimiz lar ve Çekoslovakyanın işgali kendi -
bakımından tekrar tetkik etmeliyiz... sine teklif edilen müzakerelerin bir o 
demiştim. Bu bittabi, milli müdafaa yundan ibaret olduğunu gösterir Çok 
programımıza da şamildir.,, muhtemeldir ki, çek nazırları şidde t 

Bayan Wilkinson, şöyle bir sual i - tchclitleri karşısında bir h3.va bombar 
rat etmiştir : dımanının tahrip edici fecayiinden 

"-Son umumi harpte Almanya'ya milletlerini korumak için teslim ol • 
dökme ve demir satılmıştı. Bu kere sa- muşlardır. 
tılmaması için demir ve çelik federas - Çekoslovakyanın Almanya icin bir 
yonu nezdinde teşebbüsatta bulunula - t~hlike teşkil ettiği be hanesini hiç 
cak mıdır ? 1 kımse ciddi olarak ileri süremez. Di -
aÇemberley~ "buna da milli hayatı- yebiliriz ki, çek meselesinde .Yegane 
mızın bir vechesiclir, diyebiliriz,, ceva- ve mühüm rolü Almanyanın faık kuv-
bını vermiştir. veti teşkil e~miştir.,, . . . 
Diğer suale cevap veren Çemberleyn Lord Hal~f~k~, ~erlındekı lng~:te-

d · t" k" re büyük elçısının ızahat vermek uze-
emış ır ı : . k 
"- Benim bildiğime göre Hachaya, re Londraya davetıne temas edere 

ıs martta Hitler'le anlaşmayı kabul şöyle dcm!ştir: .. .. . . . . 

d evel "tahriri" bir ültimatum "- Brıtanya hukumetının vazıyetı 
etme en Al d h" b" ·· h b ·ı emiştir., hakkında manya a ıç ır şup e ı-
verı m • ~ ·· 1. b·1· · y -

Ç berleyn Berlin'deki ingiliz bü _ rakmadıgmı soy ıye ı ırım. aptıgı -
em ' · · kk d h. .. k !çisine verilen talimat hakkında mız protestonun tesırı ha ın a ıç 

~ şuenları söylemiştir : kimse fazla ümitlere dü~emezse de bu 

17 tt B 1. , b"' .. k 1 · protestonun yapılmış olması her hal-.. _ mar a er ın e uyu e çı -
. d , d. _. . 1. de hayırlıdır.,, 

mız Hen erson a ver ıgımıı: ta ımat - d H l"f k 1 1 B .... k 
.. · ~ · · · M .. "h Lor a ı a s a ınan arın uyu 

ta, son gunlerın hidıselerını unı B . . t 1 - t ·h·ını' e . 
1 

rıtanya ımpara or ugunun arı 

anla~masının ve ihtılafl~rı sulh yo u le alarak bugünkü hareketlerini mazur 
ile halletmek için me~kur ~nlaşmayı göstermiye tevessül etmiş olmaları 
yapanların taah.hütlerıne kaım olan. h kk da d .. 1 de . t" . . ~ . a ın a şoy e mış ır. 
zihniyetin tamamiyle red ve ıhlalı su-
retinde tellikki ettiğimizin alman hü • 
kümetine açıkça izahını bildirdik. 

Keza büyük Britanya hükümetinin 
Almanya tarafından askeri hareketle 
Çek-Slovakya'da yapılan değişikl~~le
ri gayrimeşru addettiğini ve bu muna
sebetle mez:kiir değişiklikleri protesto 
ettiğini de alman hükümetine bildir -
miye Londra büyük elçimiz memur e
dilmiştir. 

Hitler'in Çek-Slovakya rcisicümhu-
ru Haha'yı eğer teklifleri kabul etmez 

e Prag'ın bombardıman edileceği su
etbde tchit ettiğine dair gazeteler
le çıkan haberler hakkında sorulan su

ale çemberleyn müabet cevap vermiş 
ve Çek-Slovakya'nın Almanya'ya ilha-

k .. rine hasıl olan enternasyonal va-
ı uze h"'k"" .. 

ziyeti Büyük Britanya u umetı~ı~ 
etrafiyle tetkik etmekte olduğunu ıla-
ve eylemiştir. 

Devletlerle yapılan ten~la~. 
Avam Kamarasında işçi partısı reısı 

Atlee'nin bir sualine cevap veren Çem-

berleyn demi§tir ki : . •. 
"- Geçen haftanın hadiselerın~ -~u: 

kümetin nasıl bir ehemiyet verdıgını 
Avam Kamarası Birmingham'da söy • 
lediğim nutukla öğrenmiş bulunuyor. 
Bu hadiseler hükümetin seri icraatını 
zaruri kılmaktadır. Hükümet diğer 
devletlerle temas halindedir,, 

Çemberleyn bu hususta yakında taf
silat vereceği vadinde bulunmuş ve 
Büyük Britanya hükümetiyle kaç 
devletin böyle temasa gelmiş olduğu -
nu bilip bilmediği sualine de: "Ha -
yır bilmiyorum cevabını vermiştir.,, 

Lord Halifaks'ın l>eywuıtı 
Londra, 20 a.a. - Lortlar kamarası 

bugün barıci siyaset hakkında müza. 
kerelerde bulunmu§tur. Hariciye na -
zırı Lort Halifaks söz alarak demiştir 
tir . ., 

"Önümüzde bulunan vahim mesele-
ler karşısında parti ihtilafları ortadan 
kalkmış gibidir. Filhakika son hadise
ler lngilterede oldugu gibi diğer mem 
leketlerde de iyi düşiınen bütün in. 
sanlar için ağır bir darbe teşkil etmiş-

tir. 
Lord Halifaks Çek- Slovakya'nın 

işgalini meşru göster~~.k için A~man.
a tarafından ileri surulen delıHerı 

y . k" 
reddederek demiştır ı : .. . . 

"Daha 14 mart akşamı, cuınhurreısı 
Ha~ha ile Çek- Slovakya hariciyenazı 

Berlin'e gitmek üzere daha yolda 
rı h . . 
b 1 nurken iki Cjek • slovak şe rının 
uu . r 

al.man müfrezeleri tarafından ışga ı 

çok manidardır. 
Diğer taraftan slovak liderl~rinin 

Prag ile her türlü münasebetlerı kes· 
rnek kararının hariçten hiç bir tesir 
yapılmaksızın vermiş olduğunu kahul 
etınek imkansızdır. 

Lort Halifaks son hadiseleri izah 

"- Britanya imparatorluğunun si
yasetine daima ve her yerde hakim o
lan hüriyet ve kendini idare prensi -
piyle her türlü hüriyetin ortadan kal
dırılmaıu ara•ında hiç bir mUna~bet 

yoktur. Vakia. biz ötedenberi Alman
ya;ıın cenubu şarki Avrupasında biz -
den alakalı olduğunu tanıdık. Ancak, 
müstakil bir devletin silah kuvetiyle 
ve keyfi olarak ortadan kaldırıldığını 
ve beynelmilel en iptidai kaidelerin 
ihlal edidiğini görünce vaziyet tama -
miyle değişir. 

8 müyon çek boyunduruk 
altında 

Hitler, geçen eylülde milletlerin 
kendi kendini idare etmeleri prensipi 
namına söz söylemişti. Bu prensip 
Almanyanın istinat ettiği bütıin hak
ları baltalıyan icraatlara tezat teşkil 
eder. 250 bin almana yapılan muame
le hakkında ileri sürülenler ne kadar 
doğru olursa olsun buna çare olmak 
üzere 8 milyon çek'in boyunduruk al
tına alınması doğru olamaz. Alman 
siyasetini, alman olmıyan milletleri 
tahakküm altına almak gibi yeni bir 
safhaya girdiğini mi zannedelim? Bu 
çok ağır sual, dünyanın her taraf:n
da sorulmaktadır. Bugün Almanya_ 
nın her komşusu yarınından emin de
ğildir. Ve. ke?.di .milli birligini ve ha
kimiyetini mudrık ola~ ?er me!11leket 
hariçten mülhem dahılı tehlıkelere 
karşı müteyakkız davranıyor. 

' ı· . R.onwnya nın en< ışcsı 
Romen hükümetinin ülti~tuma ~a 

dar dayanan haberleri tekzıp etmış 
olmasından dolayı bahtiyarım. F~.k~~· 
gerek Romanyanın gerek d~ğ:r hu~u: 
metlerin son günlerin hadıselerını 
fÜphe ve endişe ile karşılam § olma-
larına hayret etmemek lazımdır. . 

Geçen seneler içinde İngiltere nııl
leti alman milletiyle dost olmak iste
miştir. Milletimiz Versay muahedesi
sinde tashihi icap eden bazı hataların 
vukubulmu§ olduğunu tanımaktan im 
tina etmemişti. Fakat son seneler için 
de her ne zaman ve iyi anlaşma yo· 
lunda terakki elde etmek ihtimalleri 
başgösterdiyse alman hükümeti her 
türlü terakkiyi imkansız kılan hare
ketlerde bulundu. Bu, bilhassa son 
aylar içinde tezahür eyledi. Münib -
ten biraz ıonra, Almanya bütün cihan 
efkarı umumiyesinde çok fena akisler 
yapan bir takım tedbirlere. tevessül 
etti ve, geçen haftaki alman hareke
tiyle de daha sıkı ekonomik teşriki 
mesai te§ebbüsü akim kalmıştır. Mü· 
masit bir te§ebbüaUn artık bir kere 
daha ne zaman ele alınabileceğini kes 
tirmek güçtür. Büyük Britanya hükü
meti bu hadiselerden icap eden neti
celeri istihraçta gecikmedi. Birdenbi
re ortaya çıkan meseleler hakkında 
gerek dominyonlarla gerek diğer ali· 

ve ihtimal Balkon devletleri de dahil olacaktır 
( Dd~l 1 JUCJ :.<ıy! <Hı el) 1 

Jli etmış.ır . 1 
;:,1;111 .. ıaıski, hükumeunın dcmok -

.a .. ıkr taraııııuan ter.H ı .:,:ıı11;.,ı:ı< uer 

.urıu muşterek erıııuyct ::.ıstı: .ı.ııt: mu· 
zahart:t etmıye hazır uuıunduguna 

şahsen kanı oulunouı;unu ,;oyıenıış -
tir. 
~uvyet hükümetinin pek yakında 

bu hususta katı bir ccvap ve.emesi bek
lenmektc<iir. 

lngiliz gazetelerinin veuliği 
nwltuıuıı 

Londra, 20 a.a. - liu sabahki bütün 
ingiliz gazeteleri, başlıklarla cumarte
si ve pazar günkü diplomatik faaliye -
ti kaydetmekte ve Sovyetler Birliği
nin alman hükümetine verdiği nota -
nın metnini, fransız notasının yanın -
da, tebarüz ettirerek, neşretmektedir. 
Gazeteler, Vaşington'un da bu hafta 
içinde Bcrline hemen hemen aynı me
alde bir nota vereceğini tasrih eyle • 
mektedir. Hükümetin, Sovyetler Bir -
liği de dahil olduğu halde bütün de
mokrat milletler arasında bir konfe • 
rans toplamak hakkındaki projesi çok 
iyi karşılanmaktadır. 

Neva Kronikl gazeteainin aiya
si muharririnin çok salahiyettar 
bir menbadan öğrendiğine göre, 
cumartesi günkü toplantı eana
unda İngiliz kabinesi, lngilteret 
&-.-. -.yeti..- birliii ve her 
türlü yeni bir Alman tecavüzüne 
mukavemete hazır diğer devlet
lerle bir ittifak projesini prenaib 
itibariyle tuvib ehnittir. Bu de
mokrat devletler arasmda muh· 
temel olarak lakandinavya ve
ya Balkan memleketleri mevcut 
tur. Bir sulh cephesi tetkil et
mek ve Sovyetloer Birliğinin, do
minyonlar, Fransa ve Amerika 
kadar esaslı bir unıur olduğunu 
unutmamak lazımdır. Bu cephe, 
Polonya•ya, Türkiye•ye, Roman
ya•ya, Balkan memleketlerine, 
Hollanda'ya ve emniyetlerini bi
zim emniyetimizle müşterek bir 
hale koymıy.a amade bütün di-

kadar devletlerle istişarelerde bulun
makta vakit kaybetmedi. 

Tarih Avrupa'da birçok tahakküm 
teşebbüsleri kaydeder. Fakat bütün 
bu teşebbüsler felaketle neticelenmiş 
tir. Eğer tarihe istinat edilebilirse 
alman milleti Çek-slovakya'ya karşı 

yapılan hareketten pişman olacaktır. 

I ngiliz kllbinesinin toplantısı 
Londra, 20 a.a. - Halihaz .rda ec -

nebi memleketlerinde bulunan Run -
ciman hariç olmak üzere bütün ':lazır
lar bu sabah saat 10.30 da başlıyan 
12.15 de nihayet bulan kabinenin içti
masında hazır bulunmuşlardır. Nazır
lar, İngilterenin Berli:ı. sefiri Hcnder
son tarafından dün Lord Halifaks'a 
tevdi edilen raporu tetkik etmişlerdir. 

Kabine Çemberleyn ve Lord Hali -
faks tarafından mütckabilen avam ka
marasrnda ve lordlar kamarasında bu
gün öğleden sonra yapılacak olan be • 
yanatı tasvip etmiştir. 

Öğle zamanı muhalefet liderleri 
Attlee ve Greenwood başvekalet daire 
sine gelmişlerdir. Kabinenin. i!ftimaın
dan evel Lord Halifaks Bukıngham sa 
rayına giderek yarım saat kadar kıral 
ile görüşmüştür. . 

Nevil Henderson bu sabah kabıne-
nin içtimaı esnasında Hariciye Neza
retine giderek bir saatten fazla kal • 
mıştır. 

Ronwnya'ya bir İngiliz ticaret 
lıeyeıi gijnderilecek 

Londra, 20 a.a. - Bugün avam ka
marasrnda ticaret nazırı B. Oliver 
Stanley, bir ingiliz ticaret heyetinin 
Romanya'ya gönderileceğini bildirmiş 
ve halen yapılmakta olan Romanya -
Almanya ekonomik müzakerelerini.1, 
böyle bir heyet gönderilmesi bahsinde 
ingiltereye iyi bir esas vermekte bu -
lunduğu fikrini ileri sürmüştür. 

ğer memleketlere de ıaınil ol
malıdır. 

Deyli Herald diyor ki : 
"Alınanya'yı takbih için bütün ln -

giltere, hatta yalnız' ingiliz milleti de
ğil bütün dünya müttefiktir. Yapıla
cak bir tek politika vardır, Fransa ve 
Sovyetler Birliği ile kabil olduğu tak 
dirde askeri ittifakı da içine alan ve 
bütün diğer demokrat devletlerle sıkı 
iş birligi halinde bulunan ve nihayet 
derhal tatbik edilecek olan bir bera
ber çalışma politikası.,, 

Demokrat devletler cephesi 

Dığer cihetten gazeteler, bilhassa 
Sovyctler Birliğinin tavru üzerinde 
durmaktadırlar. Demokrat devletlerin 
İngiltere'nin idaresi altında müşterek 
bir cephe teşkil etmeleri derpiş ve bu 
takdirde Fransa ile Sovyetler Birliği -
nin böyle bir pak_tın Cflas unsurlarını 

teşkil edeceği kaydediliyor. 
Nihayet, Berlin'deki diplomatların 

geri çağrılmasiyle gerginliğin bir kat 
daha arttığı bildirilmektedir. 

Sovyetler de scJirlerini 
geri taiıracakl.ar 

Taymis gazetesi diyor ki : 
"Şimdi üç büyük devlet Berlin'de

ki sefirlerini geri çağırmaya mecbur 
kalmış vaziyettedir, ve Sovyetler Bir -
li.ği •l<jiainin de geri ~tnı..-eı bek • 

lenmektedir. Çekoslovak mıntakaları
nın Almanya'ya ilhakının devletler ta
rafından tanınmasiyle müteaddit me
seleler ortaya çıkmaktadır. Çekoslo -
vak diplomatlarının müstakbel siyasi 
vaziyetleri meselesi hakkında Londra 
henüz hiç bir karar almamıştır. Hu • 
kuk mütehassısları bu meseleyi tet -
kik etmek üzeredirler.,, 

Çek diplomatları törenlere 
i~tirak edecekler 

Gazete devam ediyor : 
"Her halde çekoslovak mümessilleri 

Fransa cümhurreisinin ziyareti müna
sebetiyle yapılacak merasimlere resmi 
sıfatla iştirak edeceklerdir.,, 

Alman aleyhtalığı 
Taymis gazetesi, baş makalesinde, 

Almanya'ya komşu muhtelif memle
ketlerde vukua gelen derin aksüla -
mellerden bahsederek diyor ki : 

"Çek eyaletlerinin birdenbire ve 
hoyratça istilası üzerine bir çok mem
leketlerde derin ve geniş bir alman a
leyhtarlığı dalgası harekete gelmiş -
tir. 

Bu hisler Almanya'ya komşu mem
leketlerde bittabi aynı sergüzeştin ken 
di başlarına da gelmesi ihtimalinden 
mütevellid endişe ile müterafiktir. 
Bu takbih ve korku, hüküm sürdüğü 
memleketleri tabii olarak biribirinin 
müttefiki yapmaktadır. İngiltere dai
ma Almanya'nın çeıri>er içine alııuna
sına muhalefet etmiştir. Fakat Alman
ya, politikası ile ve takip ettiği usul -
]erle tabii ve önüne geçilmez bir tarz
da kendisini çember içine koymaya 
muvaffak olmuştur.,, 

Hiıler gene rahat durmıyaccık 
Deyli Telegraf diyor ki : 

"Hitler'in bu son hareketinden son
ra rahat durmıyacağı aşağı yukarı mu
hakkaktır. Binaenaleyh Avrupa'nın 
alman hücumları karşısında yavaş ya
vaş parçalan.maması için diğer dev-

letlerle birlikte bir politika kurul • 
malıdır. Bütün milletlerin tehlike • 
de bulunan hüriyetlerini muhafaza et
meyi istihdaf eyliyecek bir politika, 
bittabi İngiltere için yeni teahhütler 
almak demektir. Bu teahhütler alın • 
malıdır. Zira aksi takdirde hiç olmaz
sa İngiltere tarafından cez~ gör~y~y: 
ceğinden emin bir halde Hitler çızdıgı 
yolda devam edecektir." 

Alın11Ul8ı lazım gelen tedbirler 

Deyli Ekaprctt alınmaaı lizı,m ge • 

Dalôdiye hükumeti 

30 ilkteırine kadar geniı 
salalıiyetlerle İş görebilecek 
Paris, 20 a.a. - Dün öğleden sonra ayan meclisinin vui aeli· 

hiyet kanununu 17 reye karşı 286 re"le kabul etmesi üzerine Da
ladiye, Fransa'nın müdafaasını takvıye etmek için 30 aontetrine 
kadar geniş selahiyetle İf görebilecektir. 

Yalnız 15 sosyalist ile iki komünist 

1 

rejimleri ilga eden emirnameler de 
muhalif rey vermişlerdir. vardır. Keza, yüksek maden ve mü -

Daladiye çek milletinin başına ge - hendis mektepleriyle konservatuvarın 
len felaketten dolayı Fransa'da duyu - da idare muhtariyetleri ilga edilmit -
lan teessür ve heyecanı ifade ettiği za tir. 
man ayan azası ayağa kalkarak kendi-
si:ıi alkışlamışlardır. 

Yakında ciddi bir vaziyetle 
karşıwşabiUriz 

Dalauiye demıştir ki : 
"- Y'nkında pek ciddi bir vaziy'!t 

ile karşılaşmamız ihtimali vardır. Hü
kümet bunun için husm;i selilıiyetler 
istiyor. Bu selahiyctler kendisine tam 
ve kayıtsız ve şartsız olarak verilme • 
lidir. Kabine bu akşam toplanarak la
zım gelen ilk tedbirleri ittihaz ede • 
cektir.,, 

Daladiye, millileştirilmi' olan harp 
endüstrilerinin daha şimdiden hafta -
da 48 veya 50 saat çalışmakta olduğu -
nu ve yakında hususi endüstrilere 
"inkitasız çalışma haftası,. nın tahmil 
edilmesi ihtimali mevcut bulunduğunu 
ilave etmiştir. 

Seçim tehir olunacak mı? 

Başvekil cüınhuriyet prensiplerine 
sadık kaldığına dair ayan meclisine 
teminat vermiş ve cümhuriyetin bün
yesinde hiç bir değişiklik yapmak ta
savvurunda bulunmadığını söylemiş -
tir. Bununla beraber hadisat seçimin 
tehirini istilzam ettiği takdirde şim
diki mebusan meclisinin selahiyetini 
temdit etmekte tereddüt etmiyecek -
tir. Başvekil bu tedbirlere hacet kal -
mıyacağını ümit etınektedir. 

AnuJrilea' daki aki•lar 

Vaşington, 20 a.a. - Havas: Siyasi 
mahfiller Daladiye'yc vasi salahiyet 
verilmiş olmasını memnuniyetle kar -
şılamakta, fakat Fransa'nın diktatör -
lük metodlarına müracaat etmek mec -
buriyetinde kalmış olmasını ve milli 
birliğini temin etmemesini esefle kay
deylemektedirler. 

Aynı mahfiller bu hadisenin Ame -

rika'nın Fransa'ya karşı olan sempati

sini ihlal etmiyeceğini temin etmekte 

ve Fransa'nın dahili vaziyetinin hu -
susiyetine karşı geniş bir anlayış gös
termektedirler. ' 

Ciimlıurreisinin Başkanlığın

daki toplantı 

Paris, 20 a.a. - Bugün Reisicüm • 
burun başkanlığr:ıda toplanan kabine 
içtimaında başvekil Daladiye milli 
müdafaa vasıtalarını ve emniyetini 
takviyeye matuf bir çok emirnameleri 
reisicümhurun tasdikına arzetmiştir. 

Hariciye Nazın Bonnet harici ıi • 
yaseti anlatmıştır. 

Bugün imzala7ıan emirnameler ara: 
sında Marsilya şehrinin doğrudan dog 
ruya hükümet tarafından idaresi ve 
mayi mahrukat sınai mülk milli ofisle
riyle Havre ve Bordaux idareleri gibi 
kendi kendilerini idare eden muhtar 

len tedbirleri şöyle hulasa ediyor: 
"Evela bir nevi mecburi milli hiz

met esası vazedilmeli, saniyen bütün 
dominyonlarla birlikte müdafaa sis -
temlerimiz organize edilmelidir.'' 

Deyli Meyl gazetesinin diplomatik 
muharriri diyor ki: 

"Dün B. Maiski ile yaptığı görüş
me esnasında, Lord Halifaks resmen 
Sovyetler Birliğini, alman tecavüzüne 
kartı mukavemet için ~r~~ -~ngilte -
re ve diğer milletlerle ışbırlıgı yapma 
paktına iştiraki düşünm~ğe davet e~ • 
miştir. Böyle bir paktı~ ı~z~sı takdı : 
rinde, ingiliz hükümetı mıllı, mecburı 
servisi koymak ve silahlanmasının 
kuvetini daha ziyade arttırmak mec
buriyetindedir." 

Derhal harekete geçmeli 
Diğer taraftan Deyli Meyl'in baş

makalesinde de şöyle deniliyor: 
"Derhal hareket etmek lazımdır. 

Yoksa, iı bir kaç ay sonraya kalırsa 
vakit geçmİl olacaktır. Bugünden iti
baren bütün gayretlerimizi mağlQp 

edilmez derecede kuvetli olmak vazi -
feaine tahsis etmeliyiz." 

Romanya hazeri 
orduyu arttırdı 

(Başı 1 inci sayfada) 

lışhkla romen arazisi üzeri11de uçmU! 
olduğunu beyan ederek romen hudut 
karakoluna tarziye vermiştir. 

Budapefte' de askeri ha::nlıldar 

Budapefte, 20 a.a, "Havas,. - Bü

tü.:ı memlekette Viyana hakem kara -
rmdan evelki çek • macar buhranı gün 

lerini andıran istisnai bir askeri kay • 

naşma hüküm sürmektedir. Dün bütün 

gün şehirden askere çağrılan bir çok 
ıivil geçmiştir. Bunların bazııı Bu -
dapeşte'de kıflalara yerl~tirilmifSe 

de eberisi Macaristan'ın doğu ve ce -
nup - doğu hudutlarına gönderilmit -
tir. 

Romanya hududıı boyunca 
asker tahfiı olunuyor 

Romanya hududu boyunca milhim 
askeri tahşidat vuku bulmaktadır. Ha 
len eski Karpat Ukranyası toprakla -
rr:ı.da 200 bin kiti seferber edilmittılı. 
Her gün Munkaos'dan ve diğer macar 
şehirlerinden Karpat Ukranyuma 
dogru ttcnkr- hare'-1: ctın>eht..Ur. 

Eaki Karpat Ukranyası hududu bo
yunca ve bilhasea Munkas'da mütead-

dit beyaz Rus subayları görülmekte • 
dir. 

Macarlar tekzip ediyorlar 

Pariı, 20 a.a. - Macar elçiliği, Ma 

cari•tanın cC'!lup ve cenubu prld hu

dutları üzerinde asker tahfidatı yap • 
tığı ve kısmi seferberlik ilin ettiği 

hakkmdaki şayiaları yalanlamakta, 
yalnız bazı "şahsi davetler,, vukubul

duğunu tasrih eylemektedir. 

Japon tayyareleri 

Sunking şehrine 

hücum ettiler 
Şunking, 20 a:a. - Japon tayyare .. 

leri, dün Şunking'e hücum etmitler

dir. Tahribat ehemiyetsizdir. Buna 

mukabil, bet düşman tayyarw dıü.fü. 
rülmüştür. 

Diğer bir japon hava filoau, Han
çoy nehrinin garp sahilindeki kasaba
ları bombardıman etmi§tir. Burada da 
Çin avcı tayyareleri iki düşman tay. 

yaresini düşürmiye muvaffak olmuı
tur. 

Bir japon ilerleyişi durduruldu 

Hongkong, 20 a.a. - Hupe-h eyale
tini!1 merkez mıntakasında ileri hare. 
ketlerine devam eden Çin kıtaları, 

Hankov'un garbına doğru ilerliyen 

japon kuvetlerini durdurduktan ıon -
ra Tien - Men ve Kingçang'ı geri al. 

mıştır. Çin kıtaları, Kanton • Hankov 

demiryolu boyunca §İmale doğru yü. 

rümektedir. Vuçang'ın cenubunda Lu

hu'da japonlar, büyük bir hezimete 
uğramışlar ve 1400 ölü vennişlerdir. 
Burada Çin kıtaları, üç kasabayı iıgal 
etmiftir. 

12 japon ıayyareıi tahrip 
edildi 

Honkong, 12 a.a. - Bir Çin hava 
filoıu, Yinçeng japon tayyare karar
gahını bombardıman etmiştir. On iki 
japon tayyaresi tahrip edilmiştir. Çin 
pilotları, salimen geri dönmüıtü.r. 
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NÖBETÇlECZANELER 

..:> 

Merkez eczanesi 
Ankara eczanesi 

Yazan: Miklos Kürthy Çeviren: F. Zahir Törümküney 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczanelerı 
Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sa bat ve Yenişehir (.,) 
İstanbul eczanesi 

Geniş asıaJt yoıaan otomvoıı ı:;oıı :su
raue gıdıyordu. ;oıandor, maroken ka -
napeye ya:slanmış, zevı<ıe dırek:>ıyonu 
icıare cdıyordu. ı•ar lak bır ilkbarı.aı 
guneşi kırıara neşe saçıyordu. Gazı ha
fıfletti. Otomobil yavaşladı. Bir sıga
ra yaktı. Saate baktı. 'ı am ikı buçuk
tu. Altıda Budapeşte'de olacaktı. lJe -
rın bir nefes aldı. Budapeşte'yi ne ka
dar özlemişti. Doğduğu ve gençliğinin 
en tatlı günlerini geçirdiği bu güzel 
Şehiri, on beş sene evel terkederken 
bir daha dönmemek kararını vermişti. 

Gözünün önünde Budapeşte'den ay
rıldığı akşam canlandı. 

O zaman henüz otuz yaşında idi. 
Xalbinde istikbal için büyük ve güzel 
emeller taşıyordu. Mesuttu. Seviyor -
du. Sevildiğine emindi. 

Bir akşam üzeri Tuna kenarında ge
ziniyordu. Batan güneşin son ışıkları, 
nehrin sarı suları üzerinde kızıl akis
leriyle pırıldıyordu. Kalbi heyecanla 
doldu. Daha fazla tahammül edemiye -
ceğini hissetti. Durdu. Göz göze geldi
ler. Kızın küçük. yumuşak elini avu -
tuna aldı. Yavaş a söyledi: 

vlene -
lim. 

Marta, derin bakışlı gözlerini göz
lerine dikti. Şandoı, alacağı cevabın 
tnüspet olacağına kanidi. Uç seneden 
beri tanışıyorlardı . .Biribirlerine, kalp
lerinin en gizli köşesinde sakladıkla
rı sıl'larını, hülyalarını bile anlatmış
lardı. Genç kız, epeyce bir zaman sus
tu. Sonra tereddütle söylemeğe başla
dı: 

- Şandor !. ... Teklifini kabul edemi
Yeceğim için çok müteessirim .. Ara 
nuzdaki dostluğun bu dereceye kadar 
ilerliyeceğini hiç tahmin.etmemiştim .. 
Evet, ben de seni seviyorum .... Fakat, 
aana karşı olan sevgim, samimi bir ar
kadaş sevgisidir ... Seni, hayatta en iyi 
arkadaş olarak tanıdım ... Günün birin
de kocam olabileceğini hatırıma getir
ınedim ... Önümüzdeki hafta bir başka
siyle nişanımız yapılacak... Çok rica 
ederim, açık konuştuğum için bana da
rılma ..• Gene iki iyi arkadaş olarak ka
lalım ... 
Şandor, ummadığı bu mukabele kar

fısında ne söyliyeceğini şaşırdı. Nasıl 
olup da kızın kendisini sevdiğine za
hip olmuştu. Kendini topladı. Gururu
nu kurtarmak gayesiyle sükunetini 
tnuhafazaya çalışarak cevap verdi: 

- Marta, aramızda geçen bu sözleri 
her ikimiz de unutalım. Zaten ben de 
bu mesele üzerinde evelce düşünmüş 
değildim. Biraz evel aklıma geldi. Bir
denbire söyleyiverdim. 

O günden sonra bir daha bu mevzu 
üzerinde lfonuşmadılar. Oç ay sonra 
Marta'nın düğünü yapıldı. Tabii Şan
dor, düğüne gitmedi. Bütün geceyi ıs
tırap içinde geçirdi. Gençliğinin bü -
tün hararet ve heyecanla sevdiği kızı, 
bu gece bir başkasının kolları arasın
da bilmek beynini alt üst etti. Evde, 
daha fazla duramadı. Kendini sokağa 
attı. Şafak sökünceye kadar Tuna sa -
bilinde dolaştı. Ortalık ağarırken Şan
dor'un da kafasında istikbali hakkında 
yeni bir karar doğmuştu. 

Hemen, bu akşam Budapcşte'yi ter -
kedecek ve bir daha geri dönmiyecek
ti. Bu şehirin her köşesi ona Marta'yı 
hatırlatıyordu. 

Eve döndü. Bavullarını hazırladı. 
Öğle yemeğinde kararından annesine 
de bahsetti. İhtiyar kadının gözleri 
yaşlarla doldu. Oğlunun ahlakını ve i
nadını çok iyi bildiğinden sesini çı -
kannadı. 
Şandor, büyük kardeşinin yanına, 

Debrecen'e gidecekti. Bundan böyle 
orada yaşıyacaktı. Hem, genç bir dok
tor için Budapeşte'de oturmaktansa, 
küçük, uzak şehirleri tercih etmek da-

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has . 
talık vukuunda acele imdat iı:.temek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Nwnaraları 

Yangın ıhbarı: (1521). - Telefon muracaat
Şehir: ( 1023-1024). • Şehirler arası : 
(2341·2342} - Elektrik ve Havagazı i -
rıza memurluğu ( 1846). - Mesa1erı 
Şehır Anbarı: (3705). - Taksı telefon 
numaraları- Zincirli camı civarı: (2645 • 
1050 - 1196). • Samanpazarı civarı: (2806 
• 3259). • Yenışehır. Havuzbaşı 8i7.lm 
taksı: (2323). · Havuz başı Güven tak -
si: (2333). • Çankırı caddesı Ulus tak
si: ( 1291 ). • lstanbul taksısi 

0

: (3997). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere ye C>.45 

7.15 
7.25 
7.10 

23.00 
23.20 
23.00 
23.211 
20.00 
20.30 
21.00 
21.3U 
21.00 
21.31) 

K. dere'den Uluı. M . na 
Uluı> M. d ın Çankaya'ya 
Çankaya"dan Uluı; M na. 
Ulus M. dan Dıkmen e 
Dikmen'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Keçıoren"e 
Keçıoren'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Etlık'e 
Etlik'ten Ulus M. na 
Ulus M. ı.lan Cebecı'ye 
Cebeci'den Ulus M na 
Cebecı'den A. labrıkalara 

6.30 
7.00 
6.00 
6.30 
6.30 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 

23.001 
23.00 
-.-

ha akıllı bır ışti. Çunku; oralarda ra
kip olabilecek insanlar daha az bulu
nacağından, çabuk şohret yapmak im
kanı daha fazlaydı. 

Budape:-;tc'nın guriiltülü hayatından 
sonra, LJelJrecen'ın dar sosyetesı ilk 
zamanlar Şandor·un canını sıktı. Mu

As. fabrikalardan Cebecı'ye -.
Yenişehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenı~~hır'e 
S. pazarın'dan Akkcıpru'yc 
Akkcipriı' :en S. pazarı'na 
Bahçelı evlerden Ulus M.na 

7.00 
7.10 
6.15 
7.30 
7.45 

Ulus M.dan B:ıhçeli evlere -.-

17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 
-.-

20.00 

~ Ulus Meydaniyle htasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren zaman . 
tarı seferler daha sıktır. 

hiti yadırgadı. Günün ekseri saatleri- § Ulus Meydaniyle Yenışehir. Bakanlıklar. 
n= yalnız başına geçiriyordu. Bu yal· Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 

20 ye kadar vasati her beş dakikada; saat 
nızlık saatlerinde Marta'nın hayali 20 den 21 e kadar her on dakikada: saat 7 
gözünün önüne dikiliyordu. Unutmak den ve 8 e ve 21 den 23 e kadar her ıs. 20 
için kendini çalışmağa verdi. Kısa bir ve 30 dakikada bir muntazam seferler 

zamanda şehirin en ç01k aranan dokto-
ru oldu. Kazancı fevkaladeydi. 'Güzel 
bir kütüpane yaptı. Akşamları kitapla
riyle meşgul oluyordu. Tıbbi eserler 
yazmağa başladı. Şöhreti yavaş, yavaş 

bulunduğu şehirden dışarıya çıkıyor -
du. Bir kaç sene içinde Macaristan'ın 
meşhur doktorları sırasına girdi. Bir 
çok mühim hastalıklar hakkında inti
şar eden etıerleri dünyanın her diline 
çevriliyordu. 

On beş sene, gözünü açıp kapayınca
ya kadar geçti. Zengin ve tanınmış bir 
adam olmuştu artık. 

Hele bu sefer, Budapeşte tıp fakül
tesinde bir profesôrluge seçilm i, o
nun için mesleğinde tahayyül ettiği en 
yüksek mertebeye ulaşmış olması de
mekti. 

Şimdi, Budapeşte'de açacağı muh
teşem muayenehaneyi düşünüyor ve 
genç profesörün muhitte yapacağı te
siri tahayyül ediyordu. Otomobil ay
nı süratle yoluna devam ediyordu. 

Şandor, bütün gün çalışmış, yüze 
yakın hasta muayene etmişti. Yorgun· 
luktan bitap bir hale gelmişti. Bu ak
şam hiç bir yere çıkmamağa ve müm
kün olduğu kadar erken yatmağa karar 
verdi. Geniş, maroken koltuklardan bi
rine gömüldü. Bir sigara yaktı. Bir an 
hayatını düşündü. Para, mevki, şöhret 
bunların hepsine erişmişti. Fakat, me
sut değildi. Bekardı. Candan kimsesi 
yoktu. Bugün kırk beş yaşında idi. On 
beş sene sonra ne olacaktı? Kimsesiz 
bir ihtiyar!... 

Oda kapısı açıldı. Uşak elinde bir 
kartvizitle içeri girdi. Şandor, karta 
baktı. Te1aşla ayağa kalktı. Uşağa 

döndü: 
- Salona alınız. Şimdi geliyorum, 

dedi. 
Salona girdi. Karşısında Marta, on 

beş sene evelki gençliği ve güzelliğiy
le duruyordu. Elini uzattı: 

- Hoş geldin Marta. 
Genç kadın biraz yaklaştı. Sitemli 

bakışlarla erkeği süzdü: 
- Bravo Şandor, dedi. Beni böyle 

mi karşılıyacaktın? Ben on beş sene
dir bugünü düşündüm. Bugünün ha • 
yaliyle yaşadım. Halbuki; sen bana bir 
yabancı muamelesi yaptın. 
Şandor, sesini çıkarmadı. Eliyle o -

turmasını işaret etti. Kendisi de genç 
kadının karşısınö bir koltuğa yerleş
ti. Kalbinde bin bir heyecanla uzun, u
zun baktı. Kısık bir sesle sordu: 

- Nasılsın Marta? Mesut musun? 
Kocan ne alemde? 

Genç kadın içini çekti. Koyu yeşil 
gözlerinden hafif bir bulut geçti. Tat
lı, ahenkli sesiyle cev2.p verdi: 

- Mesut olamadım Şandor. Kocam 
çok iyi bir adamdı. Ne çare ki anlaşa
madık, Beş sene evet ayrıldık. Derhal 
sana dönmek istedim. Evlenmediğini 
biliyordum. Fakat, beni nasıl karşılı
yacağını bilmediğim için cesaret ede • 
medim. Son zamanlarda gazetelerde 
sık, sık resimlerini görmeğe başladım. 
Daha fazla sabredemedim. İşte geldim. 

Şandor, ayağa kalktı. Marta'nın ya
nına doğru yürüdü. Küçük, yumuşak 
elini avucuna aldı. Gözlerinin içine 
bakarak söyledi: 

- Marta, senin hislerinde samimi o
luP. olmadığını araştıracak değilim. 

vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 de· 
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı· 
na dönüeleri sinemaların dağılıı saatine 
tabidirler. 

Posta saatleri 

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

tine mektup kabul eder. 

Tren sau.eri 

Haydarpaşaya : 

Samsun hattı 

D!yarbalnr hattı: 
Zonguldak hattı : 

Her aabab 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per . 
ıembe. Cumartesi, 
Her elin 9.35 (Kay&e -
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 
Toros sürat;) 
Her cün 9.SS 
Her gün 15.00 

Konya'da Kanhgöl 
balakhğı kurutuldu 

Konya (Hususi) Konya'nın 

meşhur bir "Kanlı göl" ü vardı. He
?1~n şe~rin içinde bulunan bu göl, 
ıçıne gıren bir çok hayvanatın, yüz
me bilmiyen çocukların katili idi. 
bundan başka yaz günlerinde ta. 
hammül edilemiyecek kadar fena bir 
koku neşrediyordu. Konya sıtma 
mücadele teşkilatı sıtma mikrobunu 
nakleden sivrisinek sürfelerine ya • 
taklık eden bu gölü kurutmağa mu
vaffak olmuştur. 

Yıll1ardanberi Konya askeri garni
zonunun merkezi olan kışla civarın
daki Kanlı gölü kurutmak için 
16.750 metre mikabı toprak dökül
müştür. Sarfedilen paranın yekunu 
ise 3.475 liradır. 
Sıtma mücadelesi kanunu altıncı 

maddesiyle bu gibi işler için batak
lığa civar bulunan halka küçük bir 
mükellefiyet tahmil etmiştir. Mükel. 
lefler bunu nakden veya bedenen ifa 
edebilmektedirler.İşte Konya mücade 
le reisliği de kanunun bu hükümle
rinden istifade ederek 3.475 lira top 
lamış ve 119 kişinin de bedeni mü -
kellefiyetinden istifade etmiştir. 

Kanlı göl sahasının evelce türk 
yiğitlerinin cirit oyunlarına sahne 
olduğu söylenirdi. Bugün de kuru
tulan ve mazarratı defedilen bu mey
dan türk erlerinin günlük talimleri
ne tahsis olunmuş~ur. 

Almanya'ya gönderilen 
pamuklar 

İzmir (Hususi) - Almanya'ya 
gönderilen pamuk balyelerinden bi
rinin içinden taş çıkması üzerine 
türkosif direktörlüğü tarafından ya
pılan tahkikat devam etmektedir. tz
mir ticaret ve sanayi odası da bu 
mühim mesele hakkında Ege'deki 
tüccarlara bir tamim göndermiştir, 
ayrıca pamuk fabrikalarına da bir 
tamim gönderilmiştir. Bunda hileye 
saparak milli mahsüllerimize suy -
kast yapanların tiddetle cezalandırı
lacakları bildirilmiştir. 

Çünkü; ben seni bala on bef sene evel
ki çılgın aşkımla seviyorum. 

Pazar günü İstanbul'da Sipahi 
Ocağında manialı at müsabaka
ları yapılmıştı. Müsabakalar ka
labalık bir seyirci kütlesi önün
de yapılmı§ ve çok heyecanlı ol· 
muştur. En yukardaki resim, E
yüp Akıncı'nın, alttaki resimler 
Saim ve Cevat Kula'mn, Bayan 
Melahat ve Cevat Gürkan'ın, alt
taki resim gene Cevat Gürkan'ın 
atlayışlarını göstermektedir. 

Erkeklerden nefret eden 

kadınlar köyü 
Paris - Midi gazetesine, Sovyet 

memlektlerinden gelen haber bakın 

ne kadar garip: 

Sibiryanın ucuçsuz bucaksız or
manlarında nüfus tahriri için dola
şan Sovyet memurları Moğol hudut
larına yakın bir yerde dağların ara
sında küçük bir köye çıkıp varmış
lar. 

Köyde 30 kadar izba varmış. Fa
kat köyde erkek olarak bir tek can 
yokmuş. 

Köyden ne hükümetin haberi var
mış, ne de kimsenin. Bu diyarlarda 
vaktiyle Yakutların ordugahları var 
mış. Erke keler harbe gitmiş, ihtiyar -
lar ölmüş, kadınlar dağılmış ve köy 
artık resmen ortadan kalkmış, silin
miş. Yirmi yıldan beri kuş uçup ker 
van geçmiyen köyün dört bir yanı 
bataklıklarla dolmuş. 

İşte bugün, dünyanın bir bucağın
da yalnız kadınlarla meskun olan bu 
küçük köy keşfedilmiştir. 

Kadınlar yakalanmış. Evela erkek-

leri nerede olduğu sorulmuş. Onlar 
söylememişler, fakat berikiler sıkış
tırlınca haki katı itiraf etmişler: 

- Biz demişler, buraya, eski bir 
köyün harabeleri üzerine yerleştik. 
Hükümetin bizden haberi yok. Er • 
keklerden nefret ediyoruz. Böyle 
mkemmelen geçinip gidiyoruz. 

"Ekip biçmekle, odun kesmek, ev 
yapmakla vakit geçiriyoruz. Eğer 
tesadüfen köye bir erkek uğrarsa, 
yok ederiz. 

Bu kadınların başı Savren ismin
de bir kadınmış. Bu kadın harpten 
evel de burada karargaha bakarmış. 
Harp bittikten sonra kocası tekrar 
köye gelmiş, karı ile koca arasında 
bir kavgadır başlamış. Nihayet köy 
münhasıran kadınlara kalmış. Ka
dınlarır. reisi, kendi emirleriyle ne
ler yapıldı ise hepsini söylemiş. 

Hatta, köydeki kadınlardan birisi 
bir erkeğe biraz temayül edince der
hal yok edilirmiş. Köyün civarında
ki bataklıklarda bi:: ~ok iskilet bu-

Ankara Borsası 
20 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F Knpanıı; F. 

Londra 
Nevyork 
Par is 
MiHıno 
Cenevre 
Amsterdam 
Beılin 

Brıiksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varı;ova 
Budape!jte 
Bukre!i 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.67 

3.35 
6.655 

28.53 
67.225 
S0.835 
21.3050 

1.0825 
1.56 

5.93 
23.96 
24.9675 

0.9050 
2.9075 

34.62 
30.535 
23.9025 

5.93 
126.67 

3.35 
6.655 

28.53 
67.225 
50.835 
21.3050 

1.0825 
1.56 

5.93 
23.96 
24.9675 

0.9050 
2.9075 

34.62 
30.535 
23.9025 

ESllAl\I VE TAIJVİl ... AT 

1938 eros liazine 
Tahvili 93.- 93.-
Sivas - Erzurum 
Hattı İs 1. 19.35 19.35 

!unmuş. Kadın Yakutsk haP.isanesi
ne atılmıştır. 



1 Milli Müdafaa Bakanlığı 
105 kalem alalı llbbiye ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

1 - lOS kalem ilatı tıbbiye satın a
lınacaktır. Muhammen bedeli 1900 li
ra olup ilk teminat miktarı 142 lira SO 
kuruftur. 

2 - Eksiltmeıi 27.3.1939 pazartesi 
günü aaat 10 da vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Liıte ve fenni şartname hergün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat veya 
makbuzlar. belli saatte komisyona 
ıelmcleri (8S6) 10861 

Bir hangar yapl1rlla<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

mi170Dandan: 
ı -Çorluda (F) tipi bir adet han

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

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 4. 4. 
939 salı günü saat ıs te vekalet aa· 
tın alma komisyonunda yapılacak· 
trr. 

3 - Şartname, proje, rcırimlcri ae· 
kiz lira altmıı bet kuruı mukabilin
de alınabilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 
Oncü maddelerinde gösterilen vesi-
kalarla birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale aaatındcn bir la
at evetine kadar komisyona vermele-
ri. (908) 10922 

Et makinesi ahnacak 
M. M. Veki.leti Satın Alma Ko

miıyammdan : 
1 - Bir adet elektrikle itler et ma

kinesi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 23.3.939 çarpmba gü

nü saat 14 de vekllet satın alma ko • 
mieyonunda yapılacaktır. 

3 - Kataloğu komisyonda görüle -
bilir. 

4 - İsteldilerin aynı gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. (943) 10961 .... , ............ 

M. M. Vekileti Satın Alma Ko
miıyonundan : 

1 - b kalem vesaiti nakliye satm 
alınacaktır. Muhammen bedeli 
(1. 464.226) bir milyon dört yUs alt
mıt dört bin iki yüz yirmi altı lira o
lup ilk teminat miktarı (S7.677) elli 
yedi bin altı yüz yetmit yedi liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. S. 
939 çarpmba günü saat ıs de vekalet 
1atın alma komiayonunda yapılacak
tır. 

3 - idari ve fenni prtnameleriyle 
bunlara ait projeler (SO) elli lira mu
kabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek fir. 
maların fenni ıartnamclerdc izah e
dilen e1ular dahilinde teklif edecek
leri vasıtaların mukaveleye lahika ha
linde ilittirilmck ve kati tcsellümlc
riyle buna göre yapılmak üzere birer 
mufuaal tarifnamclcrini ihale tari
hinden nihayet on gün evetine (30. 4. 
939) n kadar satın alma komisyonuna 
ma.zrufan vcrmit olacaklardır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2 ve UçUncU maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evetine kadar 
komisyona vermeleri lizımdır. 

(993) 10999 

tırmck. mum müdürlüğü merkez satın alma 
5 - Polisten muaaddak vesika hüs- komisyonunca 8. 5 1939 pazartesi gü 

nühal sahibi olduğuna dair almak nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
6 - Diploma ıurcti, bonservislerini cdilecektir. Şartname parasız olarak 

getirmek. komisyondan verilir. 
7 - Nüfus kiğıdı veya musaddak Taliplerin muvakkat teminat o-

suretini getirmek. lan (285) lira ve 2490 sayılı kanu-
8 - İki sene hizmet cdeceğinc dair nun 2. ve 3. maddelerindeki vcsaiklc 

tcahhüt ıcnedi vermek, mczkilr gün ve saatte komisyona mü 
10972 racaatları (981). 10977 

25.000 kilo piri~ ahnacak 
Ankara Lcvazun Amirliği Satın 

Alma Koıniayonundan : 
l - Kolordu merkez birlikleri sene

lik ihtiyacı için <::S.000 kilo pirinç ka -
pah zarf usuliylc alınacaktır. 

2 - İhalesi 3-4-939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. 

3 - İlk pey akçeıi 468 lira 75 ku -
ruıtur. 

4 - Evsaf ve tartnamesini görmek 
istiycnlcr her gün Çorlu'da kor sa -
tın alma komisyonunda görebilirler. 

5 - istekliler kanunun ikinci ve ü -
çiincü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evci teklif mektuplarını komisyona 
vcmıit bulunmaları. (1010) 11005 

Askerl Fabrikalar 

Beı kalem hamız iılerinde 

cah11nlır ~in elbise 
we saire ahnacak 

42 ton Alurit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (7089) lira o
lan 42 ton Alurit askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 10.S.1939 çarşamba gü -
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

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

iç işler Bakanlığı 

İsparta ıehri i~me suyu tesisatı 
11bekesinin tevsii işi kapah 

zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuıtur 

Dahiliye Vekaletinden : 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüiü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan : 

l - lşin muhammen bedeli S2314 
24 takım hamız itlcrindc çalıpnlar lira 64 kuruıtur. 

için elbise. 2 - istekliler bu işe ait şartname, 
l Adet aspca ceket. proje ve aair evrakı bili.bedel 262 An-
2 Adet Kazan elbisesi. kara'da Dahiliye vekaleti belediyeler 
6 Çift çadır bezinden eldiven. imar heyeti fen şefliğinden veya Is-

10 Çift geyik derisinden cldivaı. parta belediyesinden alabilirler. 
Tahmin edilen bedeli (700) lira o- 3 - Eksiltme 6 mayıs 1939 tarihi-

lan yukarıda yazılı bet kalem elbise ne raathyan cumartesi günü saat Ôn 
ve saire Askeri Fabrikalar umum mil·. birde Isparta belediyesinde toplana
dUrlUğü merkez aatm alma komiayo. cak cbiltmc komisyonunda yapıla
nunca 3. 4. 939 pazartesi gü:ıü aaat caktır. 
14,30 da açık eksiltme ile ihale edile- 4 _ Eksiltmeye girebilmeık için ia-
cektk. ~ ....- olarak .._.. tıelıdıUerla ~ JiUal&. t~~vc 
yondan verıhr. vasaiki aynı gün saat ona kad; o-

Taliplcrin muvakkat teminat olan misyon rci•liğine tcelim ctmif olma
(52) lira (50) kuru' ve 2490 numaralı tarı lazımdır. 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vcea- A) 2490 sayılı kanunun 16 ve l 7 in
ikle mezkar gib ve saatte komiayona ci maddelerine uygun 368S lira 7S ku-
müracaatları. rutluk muvakkat teminat, 

(961) 109S4 B) Kanunun tayin cttıiği vesikalar, 
C) Kanunun 4 Uncü maddesi muci

MJlllll hince eksiltmeye girmeye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mck-

10 •alem lloyı n 
malzemesi ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lütü Merkez Satm Alma Komisyo
aandaa ı 

Tahmin edilen bedeli (2214) lira o. 
lan 10 kalem boya ve boyama malze
mesi Asker! Fabrikalar umum müdür
lüğü merkes satın atma komisyonun. 
ca 3. 4. 939 pazartesi giinll saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasu: olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(166) lira (S) kuruf ve 2490 sayılı 
ka:ıunun 2. ve 3. maddelcrinleki ve
aaiklc mezkOr gün ve saatte komisyo-

tup, 
D) Münakasaya iştirak edecek mü

teahhitlerin su tesisatı işleri yapmıf 
olduklarına dair vesikalarını teklif 
zarflariylc beraber vermeleri lazım

dır. 
5 - Teklif mektupları ihale giinU 

saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve 
nihayet bu ıaatc kadar komisyona 
gclmit bulunması lizımdır. 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
istiycnlcrin Belediyeler imar heyeti 
fen fCfliğinc ve Iaparta belediyesine 
müracaat etmeleri. (996) 11000 

na müracaatları. ---------------
(962) 10955 

Müteahhit nam ve 

hesabına 5 ton yayhk 

Hava Kurumu 

Kanat bez• ve şeridi 

ah nacak 

Bayındırlık Bakanhgı 

Demir köprü yaptırılacak 
Naf1a Vekaletinden : 

Sivas - Erzurum hattının 388 inci 
klometresinde Fırat üzerinde inşa olu. 
nacak 120 metrelik bir demir köprünün 
malzemesi de dahil olarak inşası için 
17 .2.939 tarihinde yapılan münakasada 
teklif olunan bedeller layik hadde gö
rülemediğinden mezkilr köprünün tes
lim tarihi uzatılarak ve teahhür cezası 
miktarı azaltılarak kapalı zarf usuliy
lc yeniden münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 2S.4.939 tarihine tesa 
düf eden sah günü saat on beşte veka
letimiz inşaat dairesindeki arttırma, 

eksiltme ve ihale komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu köprünün muhammen bede
li yüz altmış yeli bin altmış dokuz lira 
altmış kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin 
altı yüz üç lira kırk sekiz kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart 
namesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, ray inbisat tertibatı, ray profL 
li, telgraf battı konsolu, köprü şeması, 
355 numaralı kontr ray tertibatından 

mürekkep bir takım münakasa evrakı 
sekiz yüz otuz altı kuruş mukabilinde 
demiryollar inşaat dairesinden tedarik 
oh•nabilir. 

S - Bu münakasaya girmek istiycn
lcr 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesikalarla ehli. 
yet vesikalarını ve fiyat teklifini havi 

siltmcnin yapılacağı günden en az se
kiz gün cvcl ·ellerinde bulunan bütün 
vesikalarla birlikte bir istida ile ve· 
kalctc müracaat ederek bu ite mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak e
demezler. 

S - lsteklilcri.n teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar sular u~um mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul c· 
dilmez. (820) 10898 

Sıhat Bakanhğı 

Diyalizor cihazı 

alınacak 

Gümrük ve t n. B. 

Muhtelif in11at ve tesisat 
inhisarlar Umum Müdürlüğün • 

den: 

1 - Mevcut şartname, proje ve ket 
fi mucı.bince Malatya tutun fabrika
sında yaptırılacak trctuar, asansör te
sisatı, bahçe toprak tcsviıyesi drenaj 
bahçe dahili yolları ve ihata dıvarla-
rı ifleri ve bu.:llara ait imalatı sınaıyc 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 ._ Kcfif bedeli 36.796 lira 97 k~ 
ruı olup teminat akçesi 2.7 S9 lira 71 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 27. 3. 939 pazartesi 
günü saat ıs de Kabataş'ta lcvaznn ve 
mubayaat fUbcsindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, kcşifnamc ve proje
ler 184 kuruş mukabilinde levazım fU 
besinde.:ı ve Ankara, İzmir, Malatya 

. • M V • başmüdürlüklerinden alınabilir 
Sıhat ve lçtımaı uavenet ek&. 5 B · · k · · 1 · k ı · M - u lfC gırme ıstıycne rın yü 

eti erkez Hrfzıaaıhba Müessesesi sek mun· ar veya yu"" ksek müh" cndı"s ol.. 
Direktörlüiünden : al ah k ı · m arı ve y ut mu ave eyıı birlikte 

1 - Müessesemiz serum şubesine imzalamak üzere bu evsafta bir mü
satın alınacak diyali.zor cihazı içi.:ı hcndia vcyabir mimarla iştirak ctmif 
15. 3. 939 günü yapılan açık eksiltme- bulunmaları ve şimdiye kadar bu ka
sine talip çıkmadığından 27. 3. 939 gü bil (50.000) liralık bir işin muvaffa
nü için tekrar eksiltmeye konulmuş - kiyctlc yapmıt ve bitirmiş olmaları 
tur. tarttır. 

2 - Muhammen bedeli 1030 lira so 6 - Taliplerin eksiltme gibündcn 
kuru, olup ilk teminatı 78 liradır . 8 yün cvclinc kadar bizzat umum mü-

3 _ Şart:lamc her gün müessese dürlük inşaat şubesine müracaat cdc
mutemedindcn bedelsiz temin edile _ rek fenni ehliyet vesikası almaları la· 
bilir. (lOlS) 11007 zımdır. 

7 - İsteklilerin şartname ve proje-
kapalı ve mühürlü zarflarını, eksiltme -------------
şartnamesiyle mczkftr kanunun tarifa. 

ler ve yukarıdaki maddede gösterilen 
ehliyet vesikası ve ayrıca kanır:ıi vesi• 
ka almaları teminat akçesi veya banka 
mektuplarını ve mühürlü fiyat teklif 
mektuplarını ihtiva eden kapalı zarf· 

tı dairesinde hazırlıyarak 25. 4. 939 ta
rihinde saat on dörde kadar demiryoL 
lar inşaat dairesi münakasa komisyonu 
başkanlığına numaralı makbuz muka
bilinde vermiş olmaları lazımlır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
laakal 50 metre açıklığında bir demir 
köprü imal ve montajını yapmış olmak 
şartı aranacaktır. 

7 - Münakasaya girmek için ehliyet 
vesikası almak istiyenlcrin rcfcrans
lariylc diğer vesikalarını bir istidaya 
bağlıyarak bu istidalarını münakasa
nm yapılacağı tarihten en az sekiz 
gün cvcl Vekilctimizc tevdi ederek 
ehliyet vesiıkası talep etmeleri lazım
dır. 

8 - Münakasanm yapılacağı tarih
ten en az sekiz gün cvel müracaat ede. 
rck ehliyet vesikası talep ctmiycnlc
rin bu müddetten sonra yapacakları 
milraaat na.zarı dikkate almmıyaca.k -
fır esosı ~ 

Kanal ve sınai imalôt 
Nafıa Vekiletinden ı 

Eksiltmeye konulan it: 
1 - Büyük menderes sol sahil su 

lama kanallarından Pirlibcy kanalı 
ve sınai imalatı, k•şif bedeli (645. 
086) lira (17) kuruştur. 

2 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihine 
rasthyan çarşamba güniı saat lS de 
Nafıa Vckilcti Sular Umum Müdür 
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartname
si, mukavele proje1i, bayındırlık iş
leri genel prtnamcsi, fenni şartna
me ve projeleri (32) lira (26) kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (29.SS3) lira ( 45) kurut
tuk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evci ellerinde bulunan 
bütün vesikalarla birlikte bir iatida
ilc vckiletc müracaat ederek bu ite 
mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart
tır. Bu müddet içinde vesika talebin 
de bulunmayanlar eksiltmeye İftirak 
edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazıl saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mil 

Finans Bakanhğı 
tarını eksiltme gününde nihayet saat 

Tômirat ve sıva ic.leri 14 de kadar makbuz mukabilinde mes 
• kilr komisy<r.ı riyasetine vermeleri la.. 

Maliye Veki.letinden: 

1 - Pazarlığa konulan it: Devlet 
Şurası ve İstatistik umum müdürlüğü 
binasının harici sıvalarının tamiratı. 

2 - Keşif bedeli lOSS liradır. 

3 - Talipler bu işe ait şartnameyi 
ve sair evrakı görmek ve izahat almalr 
için Maliye Vckil~ti Milii Emlak mü 
dürlüğünc müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Elr.ıiltmc S nisan 939 pazartesi 
Maliye Vekaleti Milli 

ğündc yapılacaktır. 

.cak muvakkat teminat 
3 kuruştur. (950) 

Ka zalar 

Yulaf ahnacak 

zundır. 
Postada vaki olacak teahhürlcr ka-

bul edilmez. (1489/ 830) 10826 
. 

Ekonomi BakanhO 1 

18 adet dolap ahna<ak 
lktısat Vekaletinden ı. 

V ckalctimiz Türkofis reisligı ile 
ihracat kontrolörleri için (18) adet 
dolap pazarlıkla satın alınacaktır • 

- T"t.. .. ~. ~ 

(900) lira olup muvakkat teminat pi 
raaı (67) lira (SO) kuruştur. 

2 - Pazarlık 22. 3. 939 tarihine te
sadüf eden çarşamba günü saat (10) 
da vekalet satın alma komisyonun• 
da yapılacaktır. 

3 - Taliplerin bu hususta izahat 
almak, şartname ve resimleri görmek 
üzere levazım müdürlüğüne müraca· 
atları ilan olunur. (988) 10990 

Karacabey Merinoa Yetiftİrme -------------
Çiftliği Müdürlüğünden : 

Müessese hayvanatı ifleri için ka - 1 
palı zarf usuliyle 300.000 kilo yulaf •------------ 1 

A. O. F. M. 
eksiltmeye konulmuştur. Yulafın ki -
loaU'l'la bet kurUf 9S santim muham -
men kıymet takdir edilmiştir. ihale 
S nisan 939 tarihine müsadif çarşam -
ba günü saat o.:ı bette çiftlik merke
zinde müdüriyet binasında yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat miktarı (1338) 
lira (7S) kuruştur. 

Şartnamesini görmek istiyenlcr ta
til günlerinden maada her gün çiftlik 
muhasebesinde ve :Bursa Merinos mü
fettişliğinde görebilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanun hü • 
kümlcri dahilinde mczkilr günde saat 
14 de kadar teklif mektuplarını çift -
lik mübayaa komisyonuna tevdi etme-
leri. (1827 - 1003) 11002 

251 Nmnaralı Nallıhan Koopera
tifi Bqkanhğmdan : 

Dikenli tel ve iki 

parmak demir boru 
köşebent ahnacak 

Ankara Orman Fidanlığı Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - SOO top dkenli tel, 2000 metre 
dcmirboru ve SOOO kilo köfebcnd ayrı 
ayrı eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Dikenli telin bedeli muhamme
ni 1600, borunun 2300 ve köşebentin 
750 liradır. 

3 - İhalesi 23-3-939 zuncu perşembe 
günü saat ıs de An.kara orman mesul 
muhasipliğinde yapılacaktır. 

ı 
çelik ahnacak 

An•ara leıııım Amirliği c------------- Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 
lüiü Merkez Satın Alma Komi.yo-

Türkkutu Genel Direktörlüiün _ dürlüğilnc makbuz mukabilinde ver-
den : mclcri lazımdır. 

Merkezi Nallıhan kazasına bağlı 
Hıdırla köyünde bulunan 385 No. lu 
Hıdırlar T. K. Kooperatifinin 2.3.938 
tarihinde toplanan umumi heyetinde 
mezk<kr kooperatifin kooperatifimize 
ilhakı ıuretile kooperatifimizle bir
lefiDCsine karar vcrilmit ve bu karar 
l1ctıaat Vekilcti ile Türkiye Cümhu
riyeti Ziraat Bankası Umum Müdür

4 - ihale tarihinden itibaren bir 
ay zarfında orman fidanlığına teslim 
edilecek, edilmediği takdirde teminat 
akçesi irat kayıt olunacaktır. 

Bir yüksek mimar 
aranıyor 

Ankara Levazun Amirliği Satm 
Alma Komiıyonundan 

1 - Konya kolordu in,aat fubesin. 
de bir yuksek mımaı çalıttırılacaxtıı 
Aylık iıcrcti 250 hradır. Mımar vui
fc içın Konya'dan batka garnızonlara 
göndcrilırae kcndiıine kanuna uygun 
olarak harcırah vcrilır. 

2 - Bu vazifeye iıtckli olanların 
yol maıral lan kcndi~crı tarafından ve
rilmek prtıyle ya bızzat ve yahut İL 
tcnilcn vesikalarla birlikte fotografh 
bir dilekçe ile kolordu komutanhğr.:ıa 
müracaatları ilan olunur. (g7 S) 

nundan: 
Tahmin edilen bedeli (4750) lira o-

lan S ton yaylık çelik müteahh.it nam 
ve hesabına aıkcri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komia -
yonunca S.S.1939 cuma gün.il saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 

verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(3S6) lira c2s) kuruf ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vcsa
iklc mczkOr gün ve saatte komisyonı-
müracaatları. (978) 10976 

15 kalem Zımpara lası, Zımpara 
toza n kiğıllır1 ahnacak 

Şartlar: 

1 - Diplomalı yüksek mimar ol- Askeri Fabrikalar Ummn Müdür. 
mak • inşaat iflerindcn hakkiyle anlar lüiü Merkez Satın Alma Komi•JO
yükack mühendis de kabul edilebilir_ nundan : 

2 - Askerliğini yapmtf olmak. Tahmin edilen bedeli (3.800) lira 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. olan yukarıda mıkdarı ve cinai ya-
4 - Sıbatli oldu&mıa dair rapor ıe· adı malaeme A8kerl fabrikalar u • 

ı 7. 3. 939 günü saat ıs de yapılaca- Postada olan gecikmeler kabul c-
ğı ilin cdilmi§ olan kanat bez ve ıcri;- dilmez • (819) 10888 
di eksiltmesine talip zuhur etmediğin 
den eksiltme ıs gün müddetle temdit 
edilmittir. 

ihalesi S nisan 1939 çarşamba günü 
saat ıs de aynı prtlar dahilinde yapı
lacaktır. isteklilerin o gün muayyen 
saatte vesaik ve teminatlariylc birlik-
te hazır bulunmaları. 936 

Demiryolları 

Münakasa tehiri 

Sulamo isleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Ekailtmcyc konulan it : lüğü tarafından tasdik edilmiş olma-
1 - Büyük Men.derce üzerinde I- ama binaen Ticaret kanununun 461 

şıklı gölünün sulama suyu iddihar inci maddesinin 4 üncü fıkrası muci
havuzu haline konması, kctif bedeli bincc inf iaah ettiği keyfiyetin mcz
(1.133.860) liradır. kilr tcıckkül yönetim kurulu tara-

2 - Eksiltme 13. 4. 939 tarihine fından 17-2-939 tarihinde Nallıhan 
rastlıyan perıcmbe günü saat 15 de Noterliğine bildirilerek aynı zaman. 
Nafıa vekileti sular umum müdürlü- da Ulus gazetesinin 23 fubat 939 ta
ğü su eksiltme komisyonu odasında rihli ve 6306 Nolu nüshasında ilan e
kapah zarf uauliylc yapılacaktır. dildiği ve emri idarenin Ticaret Ka-

3 - latcldiler eksiltme prtnamcsi, nununun 461 inci maddesi mucibince 
D. D. Yollan Satm Alma Komi. mukavele projesi, bayındırlık itleri yönetm:ı kurulumuza intikal eylediği 

genel prtnamcai, fenni prtnamc ve ve taafıyc muamclltının kurulumu.z
projeled (50) lfra mukabilinde aular ca yapılacağı T. K. Kooperatifleri a
umum müd\irlUğündcn alabilirler. na mukavclcnamcainin 72 ve 74 üncü 

yonundan : 

4. 4. 1939 da eksiltmesi yapılacağı 
ilin edilen 8 muhtelif döner köprü
nün ıatm alınmasından aarfı nazar 
cdilmittir. ~976) J0998 

4 - Ebiltmcyc girebilmek iç.in maddelerine tevfikan ilan olunur. 944 
iıtcldilerin (47.765) lira (80) kurut- 2Sl No.lu T. K. Kooperatifi 
luk muvakkat teminat XCl1DC9İ ve ek· B&flwıı 

S - Şeraiti de Ankara orman mu • 
hasip mesullüğünden alınabileceği i • 
lan olunur. (837) 10831 

An~ara Belediyesi 

Araba lôstiği ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işleri demir arabaları 
tekerlekleri için alınacak olan 99 met
re lastik on beş giın muddetle açık ek
siltmeye konulmu,tur. 
2- Muhammen bedeli (SlO) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (38,2S) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek iatiycn -
terin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 7-4-939 cuma günü saat ' 
(10.30) da belediye encümenine mü -
racaatları. (1011l 11006 



K6ğıt ve karton satlşı 
Sümerbank Sellüloz senayii müessesesinden : 

Müessesemiz 1939 haziranının sonuna kadar teslim edilmek üze
re sipariş kabul etmektedir. 

Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara ait 
fiatlar aşağıya kaydolunmu~tur. Hazirandan sonraki devreye ait 
olarak kabul edilecek siparişler için ayrıca ilan verilecektir, 

Srenz kağıtları (Bakkal kağıdı) 

M2 sıkleti 70 ve 110 Gr. beher tonu 
M2 ,, 130 ve 140 Gr. ,. ,. 
M2 ,, 170 Gr. ,. " 

T.L. 231 
T.L. 221 
T.L. 216 

Srenz sergi kağıtları 

M2 ııkleti 110 Gr. 220sm. geni§liginde beher tonu T.L. 206 
M2 ,. 140 Gr. 220 sm ,. ,, ,, T.L. 201 
M2 ,, 170 Gr. 220 sm. .. ,, ,. T.L. 197 

Kartonlar 

Gri karton 50-140 numara beher tonu T. L. 226 
Beyaz mukava (Kaba) 45-140 numara beher tonu T. L. 246 
1. - Mezkür fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Fran

ko vagon İzmit, (Fabrika) teslimi için muteberdir. 
2. - Cif İstanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olunur. 
3. - Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 gra

maj ve 3 ebattan fazla kabul edilmez. 
4. - Derhal yapılacalt teslimat için ıiparişin kabu1ünü ve malın 

ihzarını müteakip gönderilecek ihbarname üzerine mal bedelinin 
bildirilecek bankaya hemen tediyesi lazımdır. Malın sevki, bedeli
nin ödenmesine mütevakkıftır. 

5. - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan 
siparişlerde mal bedelinin % 10 nu peşinen ödenir. 

6. - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli öden
mediği takdirde 15 günden sonra geçecek beher gün için T.L. 5 
(beş) Türk Lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet hiç 
bir auretle yeniden 15 günü tecavUz edemez. 

Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay zarfında mal bede· 
1i ödenmediği takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan % 
10 irat kaydolunur. 

1. - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, si
parif mektubu üzerine ve imalat vaziyetimize nazaran gerek sipa
rişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, müşte
rinin arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz 
tarafından tesbit edilir. 

8. - Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarda yazılı şe
rait tahtında kabul edilir. 

9. - Her türlıü müracaatın lzmitte müessese müdüriyetine ya-

pılması rica olunur. 703 

inşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo
peratifi İdare Meclisinden: 

Kooperatifin, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 
Kooperatif mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra
cağı (211) evin inıaatı münakasaya konulmuıtur. Talip 
olanlann apğlda yazılı evsafı haiz olmaları lazımdır. 

1 - Bundan evel defaten en az üç yüz bin liralık iti mu
vaff akiyetle haıarmıt bulunmaları 

2 - Nafıa Vekiletine ve belediyeye kartı fenni mesuli
yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. 

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inıa bedeli tak
riben yedi yüz bin liradır. Bu vaziyete ıöre, talip olanların 
Ankara belediyesi karııımda memurlar kooperatifi üzerin· 
deki yazıhaneye müracaatla, on lira mukabilrnde plin ve 
prtınameleri aldırmaları 

4 - ihale 30-3-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
isteklilerin aynı gün saat on dörtte o/o 7,5 nispetinde mu
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplanm hami
len kooperatif yazıhanesine gelmeleri ilin olunur. 934 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Altıncı Ke$ide; 11 • Nisan - 9 3 9 dadır. 
Büyük İkramiye: 200.000 liradır, 

25.000, 20.000 Bundan1 baJka 40. 000, 
15.000 10.000 liralık ikramiyelerle 
(200.000 ve 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır 
DiK.KAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü akıamına kadar bi
letini değittirmit bulunmalıdır •• 

ucus 

Bir Baımühendis aranıyor 
Bursa Belediye Riyasetinden : 

300 lira aylık Ücretli belediye hat mühendisliği münhal
dir. Askerliğini yapmıt ve memur olmak vasıflarını haiz, 
yüksek mühendis mektebinden diplomalı isteklilerin elle
rinde mevcut vesikaların birer örnekleriyle birlikte mart 
sonuna kadar Bursa belediye reisliğine istida ile müra-
caatları lüzumu ilan olunur. (697) 10713 

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

Vilôyetler ................................................ , .. 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Trabzon • İran Transit Yolu Bi

rinci Mıntaka Baımüdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tran· 
&it yolunun kilometre ı-t 000. 63-t-300 
arasında parke kaldırım, şose esaslı 

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

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

şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi 

Mahkemeler 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden : 

Ankara Cümhuriyet merkez banka
sı Ankara şubesi memurlarından ve 
Ankara'nın Çankaya kazasının cümhu 
riyet mahallesinde 409 hanede mukim 
Mehmet Kibar tarafından 939 1028 
numara altında ikame olunan soyadı
nın Toner soyadı ile değiştirilmesine 
dair açtığı davanın sonunda: 

Mumaileyh taraf ndan ileri sürülen 
sebepler mezkür soyadının değiştiril
mesine soyadı kanununun 10 uncu 
maddesi deHiletiyle kanunu medeni
nin 26 ıncı maddesine tevfikan Kibar 
soyadının (Toner) soyadı ile değiş
tirilmesine 10. 3. 939 tarihli celsede 
karar verildiği ilan olunur. 937 

Kiralık: 

Kirallk - 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 

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

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

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

Kirahk - Jandarma polis enstitü· 
sü yanmdtki tepede vekaletlere 5 da· 
kika mesafede her tarafa nazır hava· 
dar yeni yapılmı§ çok ucuz Ap. dai· 
releri. İçindekilere mliracaat. 873 

Kiralık - Uç oda banyo mutfak ve 
tam konforlu apartman devren ucuz 
fiatla kiral ktır. Denizciler caddesi, 
38. Çakır Apt. Daire 2 886 

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

cetveli 

Tekirdai Sulh Hukuk Mahkeme Kirallk kat - Yenişehir Gazi Bul-
sinden : var ı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat-

F - Proje 
la. Ti: 3989 890 

-1f-

Küçük İlôn Şartları 
Dort satırlık küçük ilanlardan : 

Bır defa için 30 Kuruş 
İki defa ıçin 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı kuçiık ilinlardan her defa
ıı için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredılecek bır ilan için, 140 
kur J alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala • 

rrndaki boşluklar mustesna, 30 harf 
itibar edi lmiştir. Bir ktiçuk ilhı 
120 ha r ften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Küc;ıik ilanların 120 harfi geçme • 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i · 
tanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Devren satılık dükkan - Hamam
önü polis merkezi altındaki bakkali
ye dükkanı müsait şart larla. içinde-
kilere müracaat. 924 

Satı/lk arsalar - istasyon arkala· 
rında ıstimtak haricinde ve Maltepe 
ile Yenişehir, Cebeci ve her yerde 
Tel: 2406 929 

Acele s:ıtıllk Apartman - Ayda 
560 lira iratlı ve bedelinin yüzde 
otuzu {aksitli en işlek yerde 32000 li-
raya Tel: 2406 930 

lstiyenler bu evrakı Trabzon Nafıa 
müdürlüğünden ve Gümüşanede tran
sit yolu birinci mıntaka başmüdürlü
ğünden 12 lira bedel mukabilinde ala· 
bilirler. 

Tekirdag'ın Ertugrul mahallesinde 
binbaşı Ahmet ne .ıuındc mukım Ali 
oğlu lbrahim Baykurtla kar sı arasın
daki sulh teşebbı.isiı davasından dola
yı M. aleyh Ankarada Hacıbayram 

mahallesi Türkiye oteli civarı:ıda 22 
numaralı hanede kardeşi Ahmet nez · 
dinde mukim malatyalı Hacı Mehmet 
kızı Emine'nin ikametgahının meçhul 
bulunmasına mebni iade ohı;ıan dave
tiyeni nilanen tebligi karargir · olmuş 
ve muhakeme de 4. 4. 939 günü saat 
9 a talik kılınmış olduğundan keyfi • 
yet tebliğ makamına kaim olmak üze· 

Kıralık Aramyor - Tercihan Bul· 
varda yüksek bir memur yarım veya lız verenlt•r: 

3 - Eksiltme 3-4-939 pazartesi gü
nü saat 15 te Trabzonda transit yolu 
birinci mıntaka başmüdürlüğü bina
sında toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin "12.905" liralık muvakkat te
minat vermesi ve aşağıdaki vesikayı 
göstermesi lazımdır. 

A - lateklinin ihaleden 8 gün evel 
Trabzon vilayetine müracaatla komis 
yonu mahsus tarafından ehliyet vesi
kası alması §arttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad 
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar yukarda sözü geçen komisyon 
rci:.liğin makbuz mukabili de veri
lecektir. P0ttta ile gönderilecek mek
tupların nihayet ıaat 15 e kadar gel
miş olması ve dıf zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1607 /895) 10910 

Satılık vapur 
Kocaeli Defterdarhğmdan ı 
1 - İstika! harbinde yunanlılardan 

iğtinam edilen ve halen Gölcük lima
nında bulunan 2909 gayri safi 2013 
safi tonilato hacimli Trabzoa adlı va
pur kapalı zarf uauliyle satılığa çıka
rıldığı halde talip zuhur etmediğin
den 30. 3. 939 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat 15 de Kocaeli def 
terdarhğında müteşekkil komisyonda 
pazarlık suretiyle satılacaktır. 

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

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak def· 
terdarhktır.1 alınabilir. 

4 - Talip olanların müracaatlan İ-
in olunur. (1661 - 927) 10929 

Kapsul 

esansı 

ve limon 

alınacak 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Kanara gazozhanesi ihtiyacı o

lan yarım milyon adet kapaul ile bet 
litre Jimon esansı açık ebiltmc sure
rile satın alınacaktır. 

2 - Kapsul ve esansın muhammen 
bedeli 1375 liradır. 

3 - bfuvakkat teminatı 103,13 lira
dır. 

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

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

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

10939 

Mektep binası 

yaphrılacak 

Malatya Valiliğinden : 
28000 lira keşif bedelini muhtevi o

lup Beeni kazasında yaptırılacak o
lan ve kapalı zarf usuliyle ekailtme
ye konulan ilk mektep binası inşaatı 
için yapılan teklif ve tenzilat layık 
had görülmediği cihetle mezkQr inşa· 
atm 14. 3. 939 tarihiııdcsı itibaren bir 

re ilan olunur. (1786 · 1000) 11001 

İzmir Asliye ikinci Hukuk Mah
kemesinden : 

Davacı lzmir'de Şehir gazinosu ar -
kasında Ferruh apartmanında ikıncı 

katta alifehirli .Kizım yanında ahçı 
Recep oglu Yunus Erdoğan tarafın -
dan müddei aleyha karısı Ankara·da 

eni chir'd Orman Çiftli i t ş ma
ğUMJ yanında kolacı Bekir nezdinde 
Zahide aleyhine açtığı boşanma dava
sı üzerine müddeialeyh namına gönde 
rilen davetiyede gösterilen ikametgah 
ta bulunmadığı, zabıtaca da yaptırılan 

tahkikatta ikametgahının meçhul kal
dığı anlaşılmış olduğundan davacının 

sebk eden talebine binaen müddeia -
leyha hakkında gazete ile ilinen teb -
liğat icrasına karar verilerek bu bap -
taki mahkeme 19.4.39 tarihine talik e
dilmiş olduğundan müddeialeyha Za
hidenin tayin edilen günde İzmir As· 
liye ikinci hukuk mahkemesinde biz -
zat veyahut tarafından musaddak bir 
vekil bulundurması gelmediği ve ve
kil de göndermediği takdirde hakkın
da gıyap kararı tebliğ edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. (916-1006) 11003 

Küre Asliye Hukuk Mahkemesin 
den : 

Kürei Nuhas kazasının Momacı kö
yünden Mahir oglu Lfıtfi Uçar tara · 
fmdan karısı bulunan İstanbul'da Ka
dıköyünde Hasanpaşa mahallesinde İs· 
mail Hakkı sokağında 23 numaralı kör 
Refikanın hanesinde Hayriye Uçar a
leyhine Kürei Nuhaa asliye hukuk 
mahkemesine açılan ihtar davasında 

müddea aleyha Hayriyeye gıyap ka -
rarı tebli ğedildiği halde tebligata rağ 
men bizzat mahkemeye gelmedigi, ve
kil göndermediği meşru mazeretini de 
bildirmediği cihetle davayat ait gıya
bında yapılan tahkikat hitam bulmu' 
olduğundan hukuk muhakemeleri usu
lü kanununun 406 ıncı maddesi muci
bince tebliğ olunması lizım gelen mü· 
rafaa davetiyesi İstanbul tebliğ me • 
murluğunca ikametgahı bulunamadı -
ğmdan bila tebliğ geri geldiğinden ili 
nen tebliğat icrasına ve muhakemenin 
de 28 mart 1939 salı günü saat 14 de 
talikine karar verilmiş olduğunda:ı 
muayyen günde bizzat mahkemeye gel 
mediği vekil göndermediği ve meşru 
mazeretini bildirmediği, itiraz etme -
wiği veya mezkur kanunun 144 cü mad 
desi mucibince (yirmi) gün zarfr.:ıda 
bulunduğu mahaldeki ikametgahını 
mahkemeye bildirmediği takdirde teb 
ligat yapılmış addedilerek kanunen 
verilmesi icap ede;ı kararın gıyabında 
ittihaz olu:ıacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 0007) 

11004 

ay zarfında pazarlrkla isteklisine ve
rilmesi kararlaştırılmıftır. Taliplerin 
vilayet daimt encümenine müracaat
lın ilin olunur. ,(971) 10997 

tam pansiyon arıyor. Tel: 1668 
891 

Devren kirallk daire - A;dmet do· 
layısıyle 6 odalı bir daire devren ki· 
ralıktır telefon: 3610 Selanik cadde· 
si 46 daire. 4 897 

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

908 

Kiral!k Ap. - Yenişehir, Dikmen 
asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manında 4 oda, bir geniş holü havi da 
ire. Tel. 3955 909 

Kiralrlc - ltfaile meydanı Beledi
yeler bankası arkasında Pamukçu Ap. 
müstakil daire ve odalar. 920 

Kiralık - Atatürk bulvarı mühen
disler birliği kar9ıaı Arım apartmanı
nın 3 No. lu 4 oda muşamba döşeli 

dairesi kapıcıya müracaat olunması. 
922 

Kirahk - Vekaletler karşısında 
Meşrutiyet caddesi Türe sokak Şen· 
yuva apartmanında bir daire devren 
ucuz kiralıktır. 923 

Kiralık bir oda - Yenişehirde, mo
bilyalı, banyo ve kaloriferli müracaat 
P. K. 511 939 

Kiralik - Aile nezdinde döşeli o
da: kalorifer, banyo ve bütün konfor, 
Yenişehir Atatürk bulvarı Toygar 
Ap. ikinci kat 5 No. ya müracaat 941 

Satıhkı 

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

Satılık arsa - Yenitehir Selanik 
caddesi metrosu beş liradan ucuz a-
cele satılık. Telefon 1449 883 

Satılık e§ya - Selinik 
46-4 numaralı apartmanda 
muhtelif eıya telefon 3610 

caddesi 
aatıhk 

896 

Satılık arsa - Yenitehir Dikmen 
asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manı yanmda, çepheai iki daireye 
müsait, 656 metre murabbaında arsa. 
Tel. 3955 910 

Satılık arsalar - Yenişehir'de is
met lnönü asfaltında 380 ve 388 met
re blokbaşı Tel. 2406 Bayram caddesi 
No. 1 913 

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

Satılık apartmanlar - Yeni§ehir ve 
Ankara'nın tam irat getirir yerlerin
de azimet dolayısiyle acele Tel. 2406 
Bayram caddesi No. ı 915 

Satılrk - Marş otomatik 15 beygir 
lik çift silindirli pek az kullanılmıt 
bir motosiklet. Her gün 13-15 aras· 
Tl: 318:: Müeyyet Sezgin Mert. 919 

Satıllk - Dönümü 100 lira 20 dönüm 
tarla Harbiye mektebi arkası 10 da
kika Ankara 5. ci icra memurluğuna 
veya Emniyeti umumiycde Osman 
Şefik'e müracaat. 921 

Müteahssıs kazan, dıvarcı usta/an 
aramyor - Taliplerin Ankara Yeni
şehir Malatya bez ve iplik fabrikala
rı T. şirketine vesikalariyle müraca-
atları. 926 

iş anyanlar: 

iş arıyor - Türkçe Fransızça ti
cari muhaberatı idare edebilir kuv
vetli bıı muhasip akşam saat 7 den 
sonra iş arıyor. Posta kutusu 339 

889 

lş arıyor - Orta mektep mezunu 
eski yazı ve muhasebe bilir referana
Iı faal bir genç ehven ücretle Ankara 
da bir iş arıyor. Ulus'ta O. S. rumu-
zuna mektupla müracaat. 945 

Aranryorı 

Aranryor - Elektrik malzeme sa
tışı ve inşaatiyle meşgul ticarethane
mize katiplik ve idarecilik yapacak 
memur aranıyo.r. Lisan bilenler tercih 
olunur. P. K. 373 942 

Zoyiler 
Zayi - 931 senesinde dördüncü kol 

ordu 69 cu alay birinci taburundan al
dıgım askerlikten terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ilin olunur. 

Ankara Boyracı mahallesi Çeşme 

çıkmuında 42 No: da 323 dogumlu 
1 
Seyit Ahmet oğ. Kasım Gökçe 

940 

Kayıp kız çocuğu 
13 yatlarında, Zehra adında, 

ıiyah arap kızı gaiptir. Her ki
min yanında iıe velisine teslim 
edilmek üzere Anafartalar poliı 
karakoluna teılimi, aksi halde 
gizliyen hakkında evlat iğfal e
dip kaçırma davası açılacağı ilan 
olunur. Sırrı inal 

946 

Kayıp para 
13-3-939 günü sabah saat 9,5 radde· 

)erinde Direkçi mahallesi Karatay 
sokak 1-3 No.Iu hanemden idarei hu
susiye Yeğenb.ey şubesine gelinciye 
kadar hazineye ait 333 lirayı zayi et
tim. Bulan ve vermek istiyenlerin a
şağıdaki adresime insaniyet namına 
müracaat etmelerini rica ederim. 

ldarei Hususiye Yeğenbey daire 8 
tahsildarı Necip Yalçınkaya 

947 

DIŞ fABIBI 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maads her a-ün haa. 
talanru kabul ve tedavı eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartrmanı No 1 
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·.En tatlı zevk~·· havasını 

Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni kulu) 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 

1~11111111111111111111111111111111111111~ 

§ Satılık hayvan § - -
Kütahya namı ile maruf 

KİRE 
- -- -Sanayi caddesinde Yabanabatlı a- = pQ nCQ fi = 

partmanmda Hüseyin Orak Ti: 2078 : : 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı Hü :;: Çiftlik mahsulü hayvan : 
seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya : pancarı müsait fiyatlarla sa- : 
namiyle maruf en temiz ve en fazla : tılıktır. Taliplerin Orman : 
ra·:ıdıman veren KİREÇ toptan ve pe- : Çiftliği Direktörlüğüne mü- : 
rakende yalnız bu müesseselerde bu- : racaatları. 867 : 
lunur. Menfaatinizi arayınız. 697 ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllll;: 

nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
..ı•----------h .. -
İnşaat yaptıranlar1n 

nazarı dikkatine 
Fenni surette inşaata la

Ga ra j memuru alınacak ~111111111111111111111111111111111•1111•1~ zım olan kum ve çakıllarını-
:Türkçe KAS 1 R GA fılmı-: zı yeni hal bitişiğinde 9 nu-

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7109 

Otomobil tamirinden anlı yan : sözlü ni : marada benzinci Mustafa 
bir garaj memuru alınacağından]§ HALK SİNEMASINDA § Çöpür ve şeriki Hasan Hü-
istiyenlerin Riyaseticümhur Dai- =. görmeğe hazırlanın : seyin Ilgaz' dan temin edebi-
re Müdürlüğüne müracaatları. ı '1l1111111111111111111111111111111111111r _ lirsiniz. Ti: 2039 938 _ 

895 .,, lr"' 

,:!11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- -
§ Yüksek Ziraat ve Cer işleriyle her türlü kuvvet § 
- -- -~ istihsaline sôlih Dizel ve Benzinle işler § -- -- -- -- -= • • = 
§ ı r r ör e ı § - -- -- -- -§ Ve ·of tesviye makineleri yeniden memleketimize getirilmektedir. § 
- -------------. --------------------------------------

-------------------------------------------------

Fırsatı kaçırmayınız 
Maliye bahçesi kar~ısında 

Halk sineması yanında demirci 
kunduracı ve tenekeci dükkan
ları, Hacıbayram Çamlıca Sok. 
Mebus lzzet Ulvi evinin bitişi
ğinde 682 m. üzerinde güzel man-
zaralı ve havadar 2 ev, Keçiören 
Tepebaşı Camlıköşk durağı bak
kaliyct>inin karl1nnnd~ llSfalt ü

zerindeki 8000 M. M. harap bağ, 
lsmetpaşa Malı. Uzunyol May
dos sokağında 119 M. arsa. 28 
mart 939 sah günü saat 10-12 ye 
kadar lcra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda açık artır
ma sureteiyle satılacaktır. 901 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6332 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Kim.il SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Tane Kuruı 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çeıit 100 145 

943 

........................................................................................................ 
Tabii üziiliiyorsunuı değil mi 1 

Çocuklarınızda gördüğünüz oburluk, halsizlik, kansızlık, hazım
sızlık, karın şişmeleri, ara sıra ishaller, baş dönmeleri, burun ve 
makat kaşınmaları, uyurken sa•lya akması gihi gayri tabii haller 
zavallı yavrucukların barsaklarında yaşıyan ve kanlarını emen so-l lucanlann tesld~~ J İSK" 'Ji 
kullanmakla bu hallerin hepsi ortadan kalkar, çocuklar ve büyük
ler sıhatlerine, neşelerine kavuşurlar. 

Kullanış tarzı kutuların içinde izahlı olarak yazılıdır. Oktiyu
nuz ve çacuklarınıza senede birkaç bisküvit ihtiyaten veriniz. 
(İSMET) ismine dikkat edilmesi rica olunur, her eczanede 

kutusu 20 Kr. 7107 
tuuuıuuuuuuouunııuıut11ıu1111111ınıuuu••u•uuuıuuııııı111uu111ıı•ııi1uunu 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;. - -- --5 Meyva ve tezyinat ·fidanları satışı § 
--

- -- -- -- -= = - -- -- -- -- -- -- -: Ankara iklimine göre yetittirilmit muhtelif meyva ve 5 
: tezyinat fidanlarının çok uygun fiyatla satıtına başlanmıı- : 
: tır. Meraklıların sabf listesini görmek üzere Orman Çift- : 
: liği satış mağazalarına müracaatları ilan olunur. :E · - -:S Telefon : 3755 • 3680. 3633 - 3576. 1392' (881) S 
':itııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Bu senenin taze 

YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

l, Bankası kar,ısında Tl: 2018 747 

11111111!:. .:!11111111 İ L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 
§ S k E . nden yaptırınız. Avrupa ve yer-S 
:: O Orya ezan esı 1i ilaçlar her çe§idini (Kodak) :: 
=: marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- =: 
=: mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşısında. Telefon: 2018 5 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii?' 

~ .:!IJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ ~ Yeni Sinemada Sus Sinemasında ~ 
------------------------------------------------------------------------

Türkiye Umumi Vekili: 

İT "T 
Türk 

il 

Ticaret Anonim Şirketi 
Ankara: Ko~ak Han - Ulus meydani. P. K. 196 Tel. 2305 - 2338 

İstanbul: Taıhan - Bah~ekapı P. K. 448. Tel 23247 • 21271 

- --- -- ------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -: = Aşki, hissi ve çok kuvetli mevzuu ile seyircileri 

: =: üzerinde derin izler bırakan müstesna bir eser - -: = Seanslar: 

Münavebeli seanslarla 2 film birden BU GÜN BU GECE 

Emsalsiz bir aşk ve .ihtirasın canlı hikayesi olan 1 - Allahın Bahçeleri 
MESÜM KA D 1 N 

--Baş Rollerde: Charles Boyer - Maden Dietrich 5 
Bu filmin seansları: 14 ve 18. 

Baş Rolde: MARIE BELL 

2 - Neşe yağmuru ------Bu film de 12 ucuz Halk matinesinde ve 16 - 20.30 -

Baş Rolde: MONA GOYA 

------
-------

- -: =: 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de --- -- -- -
. ..... 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 

normal seanslarda gösterilir. =: 
D'kk 18 ve 20,30 seanslarında yalnız bu -

1 at: seanslara ait olan bir film gösterilir. - -- ---------
MEÇHUL KADIN Telefon : 3589 ------ ............................................................................................................................................................... . = YENi SiNEMADA her gece saat 21 de filmden evvel yeni varyete numaraları _ 

--
- - .................................................................................................................................................................. -
§ § HALK ve SUS TÜRKÇE KAS ı RGA Filmini görmeğe = 
: := Sinemalarında SÖZLÜ hazırla~ınız _ - -':i 1111111111 MESH ER : 4 üncü Vakıf Hanı altında İstanbul 111111111ır 

':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' .... 

ıENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan OPTA Radyolannı görüp Satış yeri. M. ve A. HANEF KARDEŞLER 

dinliyerek karar :veriı: • Ankara'da Posta caddeai Hal karıısı Tl: 3150 


