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idaresinin gQzel bir tecellisi 
28 vilOyefte ikinci müntehiplerle 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır. 

Mebus namzetleri üzerinde 
birer istisare toplantısı yapddı 

Bu İstişare neticesi Değişmez Umumi Başkan 
Milb Şef İnönOne ve Genbqkura sunulacak 

Mllntelaiplerle 
• • ıstiıare 

F.R.ATAY 

Milli Şef son üniversite nut
kunda demitti, ki: ''Vatatulaıla· 
rım, bilirler ki, bir aiyai partinin 
yüluelı iJareai taralınJan, mün
tehiplere, namzet göıteril.meai 
tabii bir ıeytiir. Bmm ananeınd 
Je böyledir. Bununla beraber, 
ıiamutlerin hal.kla temcuını Ja
ha ziyade arttıracaiu oe riyaset 
Jioamnın talıJiri ile parti tetki· 
lahnın takdirini Jaha yalnnJan 
biribiriyle ftWftCllG getirecelı uul
leri ıimJiJen tec:riibe oe telıa
mül ettirecefd.,, 

Düa ilk adnn ablmqtır: ismet 
liiiiaii, a& iPtihap .. · 
ikillCi .-aatehiplerle iltipre etti. 
Jkinci müntehipler esi mebus
larclıan ve yeni namzetlerden 
hanailerini tercih ettiklerini, tam 
bir Ticdan aerbestliii ile, listeler 
üzerinde ipret ettiler. 

Bizim parti nizamnamesinin 
hükümlerine göre, namzetleri 
doinıdan doğruya deiitmez bat
kanımız ilin eder. Namzetler bir 
defa onun tasvibinden geçtikten 
aonra münakata nihayet bulmut
tur. Karar hakkı gene deiit
mez Baıkanda kalmak üzere, ye
ni namzetler için ikinci münte
hipleria reylerini sormak ilk de
fa mi olmaktadır. 

Eski mebuslardan gayri bir
çok vatllndatlar kendilerini mil
let hizmetine arzetmitlerdir. 
Kendileri herhangi bir intihap 
bölı•inde intihap kabiliyetleri 
olduju kanaatindedirler. Parti 
bu müracaatlardan birçojunun 
reddeclilmeıine hiç bir eebep 
ıörmemittir; fakat Kamutay i
zalarmın adedini de kanun
lar tahdit etmittir. Bu iıtita
renin ilk fa1duı, bu vatandq
lara kendilerinin ihmal edilme
mit olduiu hotDutlujunu ver· 
mek, ikinci fayduı yeni Kamu
tay izalarnu halk ile, halk itleri 
ve ihtiyaçlan ile daha yakm· 
dan alakalı olmıya, liy ve hiz
met vuıtuı ile temıil kabiliyet
lerini artn:maia aevketmek, ü
çündi faydaıı da halk idaresi 
mekanizmaıımn tekimül istika· 
metini teıpit etmek olacaktır. 

Türk milletinin siyasi hayatında halkçı bir idarenin bütün yüksek ve 
ileri tekimüllerini tahakkuk ettirmeyi ve devlet idaresi üzerinde mille -
tin mürakabesini en mütekamil bir hale getirmeyı ana düstur olarak ele 
alnu§ bulunan Milli Şef lmıet lnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu intihap devresi için Partinin mebus namzetlerini tesbit ve ilan etme
den evel ikinci müntehiplerle temas etmeyi ve müntehiplerle Riyaset 
Divanının . görüılerini k8l]ılqtırmayı Genbqkurca karar al ., 
tına alnut ve sureti apğıda yazılı beyanname hükmüne göre dün, 22 • 
3 - 939da, kıt dolayısiyle temas kolay olan ve namzetlik için müracaat -
lann en çok tekasüf etmiı bulunduğu, isimleri yazdı 28 vilayetimizde 
ikinci müntehiplerle bir istipre toplantısı yapılınııtır. Bu istipre neti -
ccsi Parti Genel Sekreterliği vaırtasile GenbB§kura ve Değİfmez Umu
mi Bqken Milli Şef ismet lnönü'ne aunulacakm. 

C. H. P., genel başkan vekilinin ve 
genel sekreterinin beyannamesi 

1 kinci müntehiplere 

Partimizin sayın ikinci müntehipleri; 
BiliriilliilD:ciiıihdfi.ıiiitHiiik~•• -ısız••••~ 

diren bütün itler için Jtzq; ~ biarlari Alrriilk. BüyÜk Millet 
Meclisi azalıklan seçimini idare etmek ve Partinin mebue namzetleri
ni kararlaştırmak hak ve selahiyeti Parti Riyaset Divanına ve namzetle
ri ilan selahiyeti de münhasıran Partinin değitmez Genel Başkanına a • 
ittir. Gene bu mevzuata göre Parti Riyaset Divanının vereceği kararlara 
bütün Parti üyeleri kayıtsız ve prtaız olarak itaata mecburdur. Parti
mizin ananesi de böyledir. 

Ancak, 
Partimizin değifmez Genel Batkam Milli Şef lımet lnönü, türle. mil • 

letinin siyasi hayatında halkçı bir idarenin bütün yüksek ve ileri teki· 
müllerini tahakkuk ettinneyi ve devlet idaresi üzerinde milletin müra -
kabeaini en mütekamil bir hale getirmeyi millet hizmetinde takip ede -
cekleri siyaeıetin ilk ve ana düsturu olarak ele ahmtlar ve milli hakimi -
yetin hak.iki ve yegane mümeeaili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi -
nin tam bir millet hüliaası kudret ve manzaraaiyle millet huzuruna çık
ması lüzumunu her fırsatta ilin ve ifade buyunnuılardır. 

lıte bu maksatladır ki, Genbqkur Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu intihap devresi için Partinin mebus namzetlerini tesbit ve ilan etme -
den önce memleketin bir çok kJ91111lannda Partinin ikinci müntehiple -
riyle temas etmeyi ve müntehiplerle Riyaset Divanının görüılerini ka • 
rarlaıtırmak üzere doğrudan doğruya ikinci müntehiplerle bir istipre 
yapmayı kararlaştırmıfbr. 

Milletin siyasi hayatında ilk defa tatbik edilen bu usul Genbafkurun 
bütün partililere olan muhabbet ve itimadının bir ifadesi olmakla bera -
ber bundan husule gelecek bir neticenin de bütün milletimizce Partimiz 
mensuplarının ıiyasi rüıt ve olgunluklanna bir misal telakki edileceğini 
de dikkat gözü önünde bulundurmalıyız. Bu sebeple iıtipre reylerimizi 
kullanırken her türlü fllhai ve rejiyonalist hislerden uzak kalmayı ve 
reylerimizin sadece kalp ve kafalamnızm mahsulü olmaama dikkat et
meyi kuclsi ve milli bir vazife olarak teliıkki etmemiz gereklidir. Bunun 
içindir ki, neticenin siyasi rüıtünü ve olgunluğunu iıbat etmİ§ bir par • 
tili zümrenin mahsulü olacağına ıimdiden itimat etmekteyiz. 

Bu istİ§81'Cnİn hangi usul ve prtlarla yapılacağına ait talimat bağlı o • 
larak sunulmuttur. ' 

Muvaffakiyet diler, sevgi ve aaygılanmm tunanz. 

C. H. P. Genel Betbn Vekili C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Re/ile Saydam Dr. Fikri Tiıser 

Dün Ankara ikinci müntehipleri HalkevinJe toplanarak mehı namutlerini tabii 
ve iılİfarİ reylerini lırıllanJJar 

1 kinci müntehip seçimi 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-

Bütün yurtta 15 - Mart - 939 ~rpmba günü baılıyan ikinci münte
hip intihabı 21 - Mart - 939 ak.tamı her tarafta sona ermif ve bütün va -
tandaşlar reylerini, ittifakla Cümhuriyet Halk Partisinin gösterdiği nam
zetlerine vermişlerdir. 

62 vilayetin ikinci müntehip yek\i.. I 
nu 40979 dur. Vilayetlerde 22 yBfın
dan yukarı olan ve birinci müntehip 
olmak ka:ıuni ııfatını haiz vatand&f
lann en çok % 95 ve en az % 64 ol

Anlrara ikinci müntehipleri top- mak üzere ikinci müntehiıp seçimine 
lanh1ına C. H. P. Ankara ilyön- i~tirak ni•beti. haddi vaaa~ial ~ 77.8 

lıurul ba,lıanı vali B. Nevzat dır. Yurdun bırçok yerlerınde ,ıddet-

T __ J .. • J" 1i bir kı,rn hüküm ıünneıine rapıen 
ıuuıogan rıyaaet e ıyor . :L ~ı d·ı bu t " bil :n.. til k ıstwılca e ı C1\ '!\e ıce Y- r 

111111111111111111111111111111111111111111 milleti, Cümhuriyet Halk Partisi ve 

Bugün 22-3-939 isti11re hükümeti için iftihara değer bir neti· 
ce olmuttur. 

Yapılın 28 Ylla"yefl"ft ll"Slesı"dl"r Her vilayetin ikinci müntehip mik. 
tarı ile, o viliyetin intihaba iftirik 

! -Afyon 
2-Amasya 
3-Ankara 
4-Aatalya 
5-Aydın 
6 - Balıkesir 
7-Bilecik 
8-Bolu 
9-Burdur 

10-Bursa 
Jl - Çanakkale 
12-Çankın 
13-Denizli 
14-Edirne 
15 - Eskitehir 
16 - İstanbul 
17-lzmir 
18-Isparta 
19 - Kastamonu 
20-Kayseri 
21 - Kırşehir 
22-Kocaeli 
23-Konya 
24- Kütahya 
25 - l\lalatya 
26 - l\lanisa 
27- Maraş 
28-Samsun 

111111111111111111111111111111111111111111 

niıbetini gösteren cetvel bağlıdır. 
tkinci 

tıtirak milntebip 
n isbeti Viliyetler miktarı 

73 
78 
75 
90 
67 
80,S 
76 
6S,2 
80 
72 
80 
72 
85 
72 
76 
67 
81 
82 
66,55 
80 

1-Afyon 
2-Airı 
3-AmHya 
4-Anlrara 
5-Antalya 
6-Aydın 
7-Bahkesir 
8-Bilecit 
9-Binaöl 
10-Bitliı 
ıı-Bolu 
12-Burdur 
13-Buru 
14 - Çanakkale 
ıs-Çankırı 
16-Çonah 
17-Çorum 
18-Denizli 
19-Diyarbakır 
20-Edime 

ns 
210 
iM 

1117 
, 121 
.. 7 

1115 
ssı 
177 
150 
673 
298 

1094 
608 
504 
392 
773 
729 
652 
478 

aı 21-Elhıi 457 
7S 22 - Erzincan 190 
87,6 23-Erzurum 847 
64 24 - EaJı:iıehir 451 
84 2S - Gaziantep 6SS 
71 26-Gireaun 734 
68 27-Gümüpne 536 
u 28-Hakklri 16 
78 29-tçel 606 
79 30-tıparta 427 
92 31 - İıtanbul 1570 
82,S 32-İzmir 1327 
86 33-Kan 810 
74 34 - Kaıtamonu 875 
73 35-Kayaeri 874 
54 36 - Kırklareli 461 
75 37 - Kırtehir 319 
81 38-Kocaeli 149 
71 39-Konya 141S 
80,l 40-Kütahya -16 41- Malatya tlOI 
80 42-Manin 12ıs 
IGCK 43-?faras '487 

" 44-Mardin 681 
92 4S-Muvla 497 ,. 46-Mus 141 
67 47-Niwde 679 
68 48-0rdu 7llO 
75 49-Rize 577 
ıu so-ı:;amsun -70 51-Seyban IQ2 •• 52-Siirt Sl3 
Cll 53-Sinop 491 
R2 54-Sivaı 11"9 
M Si\ - Telrir"ai 411 
83 5fi-1'okat 780 
75 57 - Trııb~"ft 944 
88.5 58-Tunceli m 
74 5cı-Urfa 514 
75 ee>-Van 24S 
11§.5 61-Voziat MT 
19,3 62 - Zonıuldalr '112 

40970 
Umumt haddi nutl ,, .. "' 

Bu istikamet, halk hikimiyeti
nin eneyi ve en tam tecelliıi
ne cloiru yüriimekten ibarettir. 
C. H. P. on bet aenedenberi ken· 
dini hizmet ve prenaipleri ile 
millete maletmittir. Bir taraftan 
halkı ımıf ve ideoloji kavgalan 
ile parçalamamak, fakat diler 
taraftan devlet idaresi üzerinde 
milli murakabeyi mütemadiyen 
inkitaf ettirmek ıayeai ile hare
ket ettik. Parti dıtmda müstakil 
mebuslar vuıtuı ile, Kamutay 
kürıüıünün memleketin ·her se
ıine mikeı obnaımı temin ettik. 
Hiç bir tereddütsüz iddia edebi
liriz ki belki bütün tarihte, bi
zimki kadar eaub bir inkıllp, 
hatti kanlı •ktiil•nwUerle kartı· 

(So• ı 1ııc1 aqtaü). 

Dış haberlerimiz 

bugün 3 üncü ve 

l 8 inci sayfamızdad1r 



B. Ömer Lutli Erlnal'ln cenazesi 
Sulh'ün "sathı müdafaası" 
.~~türk'ün en güzel sözlerinden! Atatürk'ün &Özü yalnız harp için 

barıdır: &Öylenmi' değildir. Sulh için de 
"Hattı müdafaa yoktur, sathı mü- "hattı müdafaa yok, sathı müdafa~ 

dafaa vardır,, vardır,.. Sathı müdafaa demek her 
Dün Falih Rıfkı Atay'ın da işaret milimetre murabbaı Üzerinde aynı 

ettiği gibi, fngilt re, alman kuvet mukavemet ıuurunun mevcut olma _ 
akınını durdurmak için, bazı devlet- sıdır. 
)erle birlikte bir "müdafaa hattı" te- Büyük devletler, ikiye bölünerek 
aisini düşünüyor. birrbirlerine karşı müdafaa hatla 

"M .. d f . . l rı u a aa hattı,, bir ve bir kaç o- tesısıne ye teneceklerine, dünyamızı 
labilir. İç içe halkalar teklinde, bir medeni olmaktan hali alakoyan rnil
ço~. olabilir. Mühim olanı, bu hatl.a~ le! zindanl~rına, milletlerin gözüne 
degıl, bu hatların mukavemetını mıl çekme adetlerine, millet ticaret
temsil eden 7.ihniyettir. Nasıl ki, mü- ]erine ve millet katletmek usulleri e 
dafaanın mahiyetini, tehlikenin ma. bir nihayet versinler. n 
biyeli tayin eder. Eğer dava, ortaya bu tekilde k 
Şu halde tehlike nedir? Ve bunu nur ve bunun tatbikatındaki aamim: 

önliyecek zihniyet na~ul olmalıdır? yet görülürse, yani bizzat lng"lt 
K A h " . h ,, k A h " .. 11 " F ı ere a mı ver , a muse es ve ransa, kendi İmparatorluk! 

k~limeleriyle ifade edilerek ikide dahil parçaların millet nizamı ~~~~ B. Ômer lfıtfi ETinal'ın cenazesi top arabasiyle naklediliyoT 
bırde akıntı yapıp vurgununu her· linde arka arkaya i&tiklale kol 
keain gözü önüne alıp götüren ku- kavupcaklarına d . b' f a~c)~ Ölümünü teessürle haber verdiği-;-----------------

. "d" ? aır ır ormu u . D 1 Ş. t.: Ö 
vetler manz~mesı mı ır . cihan ve insanlık muvacehesinde ka- mız ev et urası azasından B. mer 

Eg· er tehlıke bu manzume ıse bu b ı d k Lütfü Erinal'ın cenazesi, dün törenle 

d 
.d • hl"l 

1 
. .' - u e ece olurlarsa, o zaman, em_ 

nun neden og ugunu ta ı e uzum ~~ryalizmin icazeti peıinde koşan kaldırılmıştır. Türk bayrağına sarıl-
yok mudur?. . " . ,, çomezler, emperyalizm'in bir hak mış olan cenaze Hacıbayram camiin-

Herkea bılıyor kı, mıhver ,ek - oldug·unu ı'ddı"a ede 1 b "·t·• de namazı kılındıktan sonra saat 12.30 
· ıı· · " ·· il ,, ki' mez er ve u un d b' imde tece ı etsın muse es fe m· dünyanın nazarında kt b" a ır top arabasına konulmuş önde 

_._ ıı· · b ·· ·· ·· ' gerçe en ır aske • band b' ·· · · uc lece ı etsın u manzume1~ goruı.u- "tehlike ve düıman" sayılırlar. rı o, ırer suvarı ve pıyade 
nü ve aksyonunu, emperya ızme ıs.. ., ,, kıtası ve bir polis müfrezesi olduğu 
tinat ettiriyor. Almany8:. olsun Ja- İnanalım ki inS:nlığı, kendine git- halde Samanpazarma kadar törenle 
ponya ve ltalya olsun, nufuslarını ve tikçe yakla§makta olan bir facia-dan götürülmüştür. 
kudret geniılemelerini ileri sürerek ne oportünizm ne de realizm kurla ~ Cenaze töreninde Nafıa vekili Ali 
pazar, bam madde fve saha iatiyor _ rabilir Kurtaraa kurtana idealizm Çetinkaya, Milli Müdafaa Vekili Ge
lar. Ve bunlarm kendilerine bir uz- kurtar'..r ve bu •azife de hak "d _ neral Naci Tınaz ve müsteşarı, birçok 
lapna tarikiyle ve kimsenin topra- filifi yaparken bizz~t ke:;il:ri mebusl~r '. De~let Şurası Reisi ve aza. 
ima dokunmadan temin edilmesini hakıızbk töhmeti altmd bul ları, Mılh Müdafaa ve Genelkurmay
bir "tibi1et" ve "iıtikl&llerinde bir bazı büyük devletlere d~ekt -;:an dan yüksek rütbeli birçok zevatla teh-
ekü" telakki ediyorlar. Bilhuaa e il'. rimizdeki bankaların ve ticari müesse-
ingiliz ve franaız imparatorluklan- Burlr.-. BELGE 1elerin eı:linı bulunmuştur. Cenazeye 
nı göstererek, banlar baki kalcbkça birçok çelenk gönderilmişti. 
kendilerini:ı de aynı feyİ yapmıya B. Ömer Lütfü Erinal, türk ordusu-
bakları olacağmı iddia ediyorlar· p J J de nun değerli bir uzvu sıfatiyle ve se· 
Kıaacaaı, emperyalizmin mübah ilan • • • venlerinin göz yaşları arasında Cebe. 
edilmeaini Ye emperyalistler arasın- cideki fehidliğe defnedilmiştir. Şehid 
da bir anlapna ,.apılmasllU talep e. nakı'I ve la" y·ınler li.kte memumun silah arkadaşlarından 
diyorlar. emekli erkanıharp kaymakamı B. Ali 

l91Jlike bu zihniyetten doğduğmıa Riza ateıtn bir hitabede buhıınınuf ve 
göw=, bunun samimi bir surette ön' - İstanbul hukuk fakültesi mezunla- merhumun meziyet ve hizmetlerin-
i~ için, birinci tart: Emperya- rından olup açılan imtihanda muvaf· den bahaetmi1tir. 

Merhum general Ali Hikmet 
AyerJem izimin tasfiyeye mahkim bir dünya fak olanlardan Şevket Kutlan müfct. Dün B. Erinal'm cenazesine göste

göriifü olduğunun, bqta lqiltere •e t~ muavinliğine, Ankara P. T. T. me- riılen hürmet, meı:ıhumun çok faziletli 
Franaa olmak üzere bütün devletler sul muhasibi Mevlud Akdamar Bursa ve çok dürüst hayatına yaraşan ölçü- Gener 1 Al' H'k 1 
tarafmdan, bir kere ilan edilmesidir. P. T. T. mesul muhasipliğine, Bursa nün çok üstünde idi. Bu hal, onun ö- a 1 1 me 

Dr. Köseivanof Edirne'den 
geçerken selclmlandı 

Bulgar Baıvekilinin gazetemize beyanatı 
Edirne, 22 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Bul

gar Ba__şve~ili Ekselans Köseivanof bu sabah saat sekizi on geçe 
Karaagaç !stasyo?~na muvasalat etmiş ve garda umumi müfettiş 
general Kazım Dırı~, Bayan Maide Dirik, vali B. Niyazi, garp 
hudut komutanı Talat, bulgar konsolosu B. Baklaciyef ve refika
sı, emniyet direktörü B. Hadi ile kalabalık halk tarafından hara· 
retle karşılanmıştır. • 

Doktor Köseivanof trenden inerek\ 
karşılıyanlann ellerini sıkmış ve ken
dilerini selamlıyan polis ihtiram kıta
sı:u teftiş etmiştir. 

Bu sırada Bayan Maide Dirik tara
fından Bayan Köseivanofla kızına bi. 
rer buket ve badem ezmesi verilmiş
tir. Misafir bayanlar bundan çok 
memnun olmuşlardır. Dost Başvekil 
Karaağaç garında 26 dakika kalmış ve 
bu müddet zarfında garbi Trakya u. 
mumi valisi B. Gavdas ve türk bulgar 
sefirleri, umumi müfetti' Kazım Di
rik ile görüşmüşlerdir. Tre;ı hareket 
etmeden evel dost Başvekil Türkiyeyi 
ziyaret intibalarını bana aynen şöyle 
anlattı: 

"- Son hudud ':loktasında dahi Tür 
kiye matbuatının bir mümessilini gör· 
mekle büyük bir memnuniyet duyuyo
rum. Komtu ve dost Türkiyede kal
dığım günler içinde türk matbuatının 
iki memleketi biraz daha yakınlaştır
ma bakımından yaptığı ve yapmakta 
devam ettiği kıymetli ':leşriyatının 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 

mevcut samimi dostluk mUnaaebetleri 
ve iki milletin birbirine olan içli duy• 
gularını bir kat daha kuvctlendirece
ğinden tüphe yoktur. Bundan duydu. 
ğum derin mem:ıuniyet ve filkran 
.. )erimi, matbuatmıza ve matbuatı.nız 
vasıtasiyle de buradan Ankara'ya ve 
Ankaradan buraya kadar geçtiğim ve 
kaldıiım yerlerde çok içli dostluk te
zahürleri ıısatermek nezaketinde bu
lunan necip türk milletine yaymr.ıızı 
rica ederim." 

Dost BlfVekil ve yanındaki zevat 
saat 8,40 da Bulgaristan'a hareket et· 
mi' ve tren kayboluncaya kadar uğur

Dün sabah kar yağdı 
Şehrimizde hava sabahleyin fırtına

lı ve karlı sonra yagmurlu ve hafif 
rüzgarlı geçmiştir. Günün en düşük 

ısıı;ı sıfırın üstünde 5 e:ı yüksek ısısı 
da 11 derece olarak tespit edilmiştir. 

Yurdda hava Doğu Anadoluda ve 
diğer bölgelerde yağışlı geçmiştir. 24 
saat içindeki yağışların kare metreye 
bıraktıkları su miktarı Antalyada 69, 
Kocaeli ve Alaçatıda 34, Dikilide 28, 
Milasta 20, İzmir ve Bergamada 19, 
Turgutlu ve Ispartada 18, Silifkede 
17, Manisada 14, Burdurda 12, Çanak
kale ve Uşakta 11. Diğer yağıtlı yer· 
lerde de 1.10 kilogram arasındadır. 

Karla örtlü bulunan yerlerde karın 
toprak üstündeki kalınlığı Yozgatta 
2, Ufakta 3, Sıvasta 11 santimetredir. 

Ril.zglrlar Trakya, Kocaeli ve Ege 
~gelerinde garpten diğer bölgeler
de cenuptan en çok saniyede 9 metre 
kadar hıfla eamiıtir. 

En dÜfük nular sıfırın altında Van
da S, Erzurumda 7, Karsta 16 derece
dir 

En yüksek ısılar da Adanada ve 
Zon&uldakta 17, A':ltalyada 18, ve 
Trabzonda 19 derecedir 

ikinci tart ela, mevcut emperyalizm- meaul muhasibi İlyas Kutay Ankara Uimünden duyulırn genit tces•ürü kar 
lerin kademe kademe tasfiyeaİllİ t• telefon müdürlüğü muhasipliğine. te- ,ıhyacak büyük bir teselli veaileai ol· Ayerdem'ln cenazesı· 
mi11 ..decek yeni bir Mili~- lefon müdürlü il mubaaibi Lütfi Gü- muftUr. F1rt1na yüzünden 
y~P~nilidas~u~au&~ m~~T.m ~u - ~~~~~ ~~~=~t--~==~~~~----~-~~~~~~=~::;;~~~~~ 

layıcılariyle selimlatmıılardır. 

Bu roldan gidilmeyip de, emper - sipliğine, Adana eski telgraf servis ı· nb 'd b. . t ld Sofya, 22 a.a. - Bulgar ajansı bil - Sadıkzade vapuru ,.1• fonnülleriai henüz tahakkuk ,efi Sıtıu Nenin ıerviı şefliğine, Koç stı ul ı ır anayı o ı f örenle kaldırıldı aıttinmemiı bazı büyük devletlerin hisar meııkez tefi Mehmet Kalecik diriyor: 
mütemadiyen .. ia aola aaldsnnaları.. merkez şefliğine, 'Manisa memuru Ali İstz:ıbul, 22 (Telefonla) - Dün ge. Bulgar 1-fvekili Ka.eiwnof Ue nı bahane ederek, bunların aleyhine Rıza Bagarası merkez §efliğine, Çan- ce Pendik'te bir ~inayet olmut ve Mu· İ.aı.nbul, 22 (Telefonla) - General maiyetindeki zevat uat 15.30 da hu..u- kayalara oturdu 
bir kuvetler tecemmuu yaratmak ia- kırı memuru Halil Şerefli Koçhisar barrem adında bır b~ıvan. arka~t• Ali Hikmct'in cecıueei bu saıbah N' _ si trenle Tilrkiye'den buraya dön-

• Muatafayı av tilfengı ıle öldllrmlittyr. d 
1 

• 
tikametine gidilirse, o zaman, yenı merkez ıefliiine, İstanbul telgraf me y 

1 
tahk"kattan .. ğ ildiikıe ...x.. falltafın a Kuzey apartımanından kal mU1tUr. B. Katelvanof garda kıratın İ 

emperyalistleriv tehlikeli pl&nlarmı muru Tevfik Tercan paket servis şef. apı an .. 1 0 ~en .... - dırılmıt ve bir top arabaaiyle Teıviki- mUmeullleriyle biltlm nazırlar meclis stanbul, 
22 ('~elefonla) - Menin-

önlireceiiz diye, eaki emperyaliat • liğine, Mut merkez şefi Baki Hevca re va~ fOyle olmu§tur. . ye caımiine götürillerek namazı kılın - . . : . den İstanbul'a dönmeıkte olan Sadık -
leri korumaı ve i.tikrarlarını muba- Gülnar merkez ıefliğine, Gülnar mer- Katıl Muharrem epey zamand.anberı mıftır Merasimde Var B L(hf' Kı dıvan izaaı, Balkan devletlerını.ıı mü - zade vapuru Finike'ye gelirken fırtı 
fau. -Öf olmaz m-? kez ıcli Emin Mut ıncrkez ıefliğine, ı.ar .. ı Fa- ile ayrı ,,...-. dar ~lar ....,:,.k,. ,,. :..ı."" °'""illerl, sivil ve •kerl erlinı muh • naya tuıulmuf ve Fhıike'ye 25 mil,,,;. 

Her halde bir tehlikenin tethiri ve Denizli memuru Naci Ercan Beyoğlu Son günlerde Fatma-=ıın bllfka bir er· bal. bir kütle buİunmuttur • telif tqekküllerin mUme11i11eri ve ka- saf ede bir koya iltica etmek isterken 
tecridi için, o tehlikenin dotmum- memurluğuna, Beyoğlu memuru la- Bkekle al~ka~ar oldkauğdunu öMğrenmfi~ir. Bandonun çaldığı mat~ bavaısile labal hk bir halk kütleai tarafından kar- fırtına yüz.ünden kayalara otunnuı • 
da~ büyii~ amil olan "precMent'' mail Hakkı Denizli memurluğuna, b- .unun uzer~e .a~ .. aşı usta aya camiden hareket eden bu hazin alay fi anmıım. tur. Yolcular derhal sandallarla kara
.. onaeklenn ortadan derhal kalk - mir telgraf memurlarından Lütfi Hün gıderek av tufengıını almıştır. Fakat Yedek Subay okulunun önüne ıeldiii Bafbakan bütün tren glizerglıbm - ya çıkarılmıı ve :Merain vapuru kaza
mal.n kabil olm~ bile. ~lkacak - 'Manisa memurluğuna, Ankara poıta s?nra.d~ ~li.~den bir kaza çıkması ih- vakit, talebe tarafından hürmetle se - da~ garla.rda. Sofya prınııı pero~~ zede vapurun imdadına kopu§tur. 
lanna kan-t setmlmesı lazımdır. memuru Nadir Erbilen muamelat mü- tım~hnı duşunen. ~ustaf~ Muhar~emc Jamlanmııtır. Buradan urt mezarlığa rı.rida .ve cıvar~ ve IOkaldarda, Tur- Bu gece İstanbuldan bir tahlhiye ge -

. Emperyali~'~ kend~i, bü~ dürlüğü mcmurlutuna, Beykoz memu yetışerek tüfengını gerı istemıştir. götürülerek defnolunınuıtur. kıye ıle Bulıarı8tan arasında mevcut misi kaza yerine gitmi§tir. 
harplarm Mbebidır. Onu bır harp ıle ru Hüseyin İ•tanbul telgraf memur. Bu yüzden iki arkadq arasında müna. Mezar başında metbumun mezaya _ ~ anlqmay~ ve ~ılmaz dostluğu Akdenb'de Jcxtıo. ıiddetle devam 
ot:tadan kalocl~!Y~ .imk~n yok.~ur. luğuna, Gilmilf&ne memuru Zarif kaşa çıkmış ve 'Muharrem 'Mustafa'yı ıından bahsedilerek üç hitabe töylen- teyıt ve temhır etıni§ olan Ankara zi- ettiği için Ege

0

de bulunan gemiler ı~ 
D--'--dan bır !L! 

1 
dıger l kendi tüfengiyle öldürmüştür. mittı'r. yaretinin yüksek mlnasmı hiaseden manlara Utica etmektedirler . 

.........,.... 1&1•1 ezt ae, Bayburd memudutuna zmir telgraf 
bqlariyle daha iri yqıyan bir yıla • memuru Hüseyin Atilıi Gelibolu me- halk tarafından hararetle alkıtlanmıt-
na. yahut dallan budandıkça boy murluğuna, Gelibolu memuru Salih mezunu Mehmet Ertunç İzmir telıgraf İstanbul'da bir yaralama tır. 
atan ve. ter • meyvalarmı daha ~ Yılmaz İzmir memurluğuna, 1.atanbul memurluğuna, Kimil Afyon telgraf 
•eren bil' alaca benzeı:. ~pe?ahz· memur vekili Emin Uçak ay:ıı yer memurluğuna, Muzaffer Erkin Bey
mba ortahdan k~laa~u açın yegane ça namzet memurluğuna, Halil Kutlu koz memurluğuna, Remzi Kara.bulut 
re onu er ıe7uea önce moral ölü - . ı ~ Sam-' hkUlll etmek. . et dı .

1
A Nazilh muvakkat memur uguna, Kırklareli kalem memurluğuna, Ali 

DM mka 
1 

L!-d c~mıy 
1 

ıı 1 an sun eski memuru Vehap Ankara me- Noyan Gümüpne kalem memurluğu-
etme ve a eyaua e utma ı batak- k'l" C!~ D Ak bklar'' a kartı tatltik edilen radikal murlağuna, Bursa me~ur ve ı ı ~- na, ursun tat Kars muvakkat me· 
aaalü tatbik etmektir. dık aynı yer memurluguna, İstanbul murluğu-:ıa. Sadettin Bafkan Ankara 

a. itibarla, bazı emperyalistlere ~aket kıımmda A~ize posta n:ıe'1?urlu. posta memurluğuna, Abdülhamid Öz. 
L-- "müdafaa hattı" nerelwde guna, İnebolu eakı memuru .Fıkrı K:ıs- yurd İzmit muvakkat memurluğuna 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 
Fermenecilerde, ifi':ıden çıkarıldığı i. 
çin müteeaair olan David adında biri
si, patronu Kirkora tabanca ile beş el 
atct etmiş ve kur9unlardan birisi Kir
korun bacağına isabet ederek yarala
mıttır. 

David yakalanarak hakkında tahld
kata bqlanm .. tır. 

Mesut bir doğum 
Matbuat Umum müdürlüğü rapor

törlerinden eski pzeteci arkadatımız 
,air MUnilr 'MUeyyet Bekman°ın bir 
erkek çocuğu dünyaya 1elml1tir. 

Yeni doğan Ufuk'a albatli ve saa
detli ömlirler dilerls. -P.t ı ğu h t 1 ;(akil ve tayin edilmi,terdir. 

lelbit edilir ve bunlar teabit edilirse, tama:ıu memuru na, anç en ıse 
b..ıar üzerinde kimler mutabık ka- ------------------------------------------------------------
bp kimler kalmıyabilir, bunu bilini - lllllllllllllllllllllllllllllllll l l lll l l l il il l l l l il l l l l l l l llllll lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

JOl'llZ ama, bu itte, "müdafaa haL 
tı" am yerine "nıüdaf aa sathı" nm 
ikame edilmesini çok hayırlı bulan-

lardanız. 
Çünkü böyle bir müdafaa sathı , .. 

kal»ul edilecek olur ve bizzat em • 
..,...ima" . hiç bir devletin imal 
....U. edilmeluizin • "diif"'an" Uill 
eclillne, o zaman meaela Almanya
... kendW. höy~ bir .. tba pek ıü
sel iltihak .t.bilir. 

Ferdden fwde olan minaaebetler. 
de "cinayet v katil" ne i .. , milletten 
millete olan miinaaebetlerd• de 
Menıpet'Yalizm'' odar "Cinayet ve 
lıradl i menedecek Yicclanı n ka • 

" L-L.1- H - rarattığ111uz -- .. perya • 
l~" i menedecek •İcdan ve kaııum& 
ı.-. ~aratmıt bulunmu!~· • ~u 
birbç ..... içinde, ıoslerillll•• 
llllnd• bası milletlere kup iti~ 
.... en .,. 'katil vak••·..... phit 
.. ..,_.. Mw. tüylerimis irpero 
.tlli halde, ltö,le t.ir belaya kendimi
• ............... d ... bütün mil . 
tetı- korktuı-- halde, baıtab • 
im köküne ........ ~iy01'11Z 
ye hepimizi öldirecek olan 11111t1111İ 
kan sehirl ....... aini bir takım ıuruP 
....... ta.le ~iimiai aanı· ,....... 

Son hôdiseler 
il emel de ıiılere ömür . .A. vrupa'

d~ ~adiseler o i_•dar saratle biribi
rım kovalıyor ki bunlar haklunda 
a~ ılln, IJattf bir ıla ince yazılmıı 
bır mal:ale, ıne.taaısın iurine gel-
diıi umu, anıl: deferden, itibar
dan dipılJt 1'ulumıyoı. 

SIJrat Ullnda 7qadrfnmzı 6iJJ. 
y~ru•: Fakat brı bUılmlı 1'u tirli 
suratı yadırıamamıaa mbJI olma • 
yor. Gaıeteci, bu bUi•leri 6til 
gününe okurlarına bildirmek, oııla
rı gereği gibi, aydııılateblIDMk içla 
her akıam yeni yeni IMrltalar yap
tırmak, yeni yeni lotofrıllar elde 
etmek mecburiyetindedir. 

Tarih ıaylalarıru b11~11aıılar, 
bir zaman Lehistan talcsimiala Av
rupa' da mühim bir bfdise tefkil et
tilinl giJrürler. Hattf bislm o sa· 
manki şairleriıDiıdea birisi blh bu· 
arıala a/üadar olarak ıu latayı yu· 
ll'Uftl: 
Blrcar• Lelaln, tlnldl al~ade, lebiad• 
Halkın nice sözler olunur dl feminden, 
Eo doi1111u amma ba ki ku damlayor ..... 

.Riilm kılıcı. Amapalmıa bleaaladen. 

Yeni ilhaklarda kllıçlardan kan 
damladığı yok. Bir talcım avrupalı
ların şu yana bu yana kalemlerin
den kan damladığı oluyorsa da, vak
tiyle Lehistan meselesinde olduğu 

gibi, bugün bir işe yarıyacağa ben
zememektedir. - T. l. 

Mcın:aum 00,lıklar l 

Bir tak1111 tairlerimiz, vezinsiz ve 
kafi)'eaiz tiir Y•zma)'J bir moda 
hallae ıetlnniye uirqll'larken bir 
havadia batlıinun kendiliiinden 
mana- raaıldıima dikkat etmif 
ve yazmıttmı. O bqlık hece vez -
niyle menundu. Diinkii Ulaa'ta • 
bir bqka batlık sördilmı ... 

T ...,,anlula Hollceui aplclı 

Bu ..tir, 1ahut murat ......_ 

.. ··- ......... 
Kôrdan sarar I 

Saa ,..,d ... i.ta&tiklen sih 
l111an1a'nm nGıhua 1131 .-.IİD
dea 1937 ............ 900,000 
kiti artmlfbr. 

Bir ld ,.W.+.i, ... U., 
.... a Ye bant ~ pıpm• 
·-- ...,..,. ...... iki .... 
... ela ......... ....,.. ilcli. 
a. .. ,._ t.m milr.tanu WI mi 
,..... ................ 900,000 , ... 
laol ............... ......... 

O ı..w. ı • ..,. mm7'Mlaa 
b,.... ..... dwld:lr ...... --
:riat 931 .. 937 ......... --
.... ıi' ..... 

Fikri 1eferberUkP 

Çin batkumandanı maretal 
Çan - Kay _ Şek, bir "fikri sefer
berlik" ilan etmit-

Çin telairlerial Japoa,.a'ma fi· 
kirim •tn, toplan, tefeldsi .. 
unklarirl• ta,,.....a.ri i.till etti-
1'- ıiiN ... "fikri .......... ,, -......, ... .,. .... ..... 

a. ,.m _,_._.ile dahil oı .. 
fialiler japoalara toa mu vura
caklar? 

Mimi -
Get4-hrde bir fılaruuscla ı~ 

................ ima olarak 

.... harflerinin lmllamlmesı m. 

...... si~. artbimı , ........... 
tlal ile af'i btma mi..ı IÖManDİt
tik. 1 ....................... 
-~··· .. tw ...... .. ••• mimi 
.. ..... öteld ............ ___ ..._.., 

Tapu ve kadastro müfettişliği 

Açık bulunan d&-düncü sınıf tapu 
ve kadastro müfettitliğine, tapu ve 
kadastro milf ettiıf muayini B.. :ır.nin 
Cevdet Aboy'un tayini yüksek tudi. 
ka iktiran etmi,tir. 

Vilayet Umuml 
Meclislerinde 

Çorum, 22 LL - Vi14yet umumi 
meclisi dün toplantrama son venm,. 
tir. 559.752 lira olarak .kabul eylediği 
varidatın en mühim kısmmı maarif, 
yol ve yapı itlerine ayırmıftır. Kabul 
edilen bütıçe vaziyetine göre, 193g yı
h yol yapı işleri faaliyetleri geçen 
yılların çok fevkinde olacaiı anlqıl• 
maktadır . 

Aydın~ 

Aydm, 22 a.a. - Vil!yet umum! 
meclisi dün son bir t9plantı daha ya
parak hususi idarenin 939 maU yılı a
di ve fevkallde büdçelerini müzakere 
ve kabul etmif, daimi encümen iza1a. 
tını seçerek dağılmııtır. Kabul edilen 
viliyet büdçeıinin yekunu 789.687 U. 
radır. Büdçeye, vilayet yolları, mek
tepler ve zirai faaliyetin inkişafı için 
mühim tahsisatlar konulmuttur. Mec· 
lisin dağılması münasebetiyle vali ta
rafından balar terefine parti salo
nunda bir ziyafet verildi • 

Giruun'da 
Giresun, 22 a.a. - Bugün valinin 

bafkanlılmda son toplantııını yapmlf 
olan umumi meclis, bunal nnmaeebe 
blldçelini 522.731 lira olarak bbu1 
etmlt '" daimi eaeümenc dört ka ... 
çildikten 90Gra IDCAİliııc Diba.Jet yer
miftir. 
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DÜNYA HABERLERi 
c DUNKU ) 

• 

Memel'in ilhakı 
Bir aene içinde, Avusturya ve Çek

Slovakya gibi iki cümhuriyet Al • 
~yaya iltihak ederek haritadan 
eilindikten aonra Memel'in Alman
)&'ya terkedilmeai heyecan uyandır
lbaz. Dün Almanya'dan gelen ajans 
telgrafları, bu §ehirle etrafındaki 
lb111takanın Litvanya hükümeti tara. 
flndan Almanya'ya veril·diğini bil
~İ~ektedir. Memel'in vaziyeti ne 
•dı 7 ve Almanyaya iltihakın aiyaai 

Berlin'deki görüşmelerden sonra i ngiliz • Leh 
görüşmesi 

ticaret· 
ilerliyor 

ISTANBUL gazel leri 

a.eticeai ne olacak? 
Baltık denizi havzasının bir bari

t.ama bakılacak olursa, farki Pruı • 
)a'11m fimalinde biribirinin üstüne 
l>innıit üç memleket görülür: Lit • 
"•nya, Letonya ve Estonya. Bunla • 
l'lll her üçü de Çarlık Rusyasmdan 
koparılan topraklar üzerinde k1D'Ul. •-.tur. Yalnız Litvan'ya, harptan 
~I Almanya'ya ait olan Memel'e de 
'-lıipti. Bu şehir Veııaay muahedesiy
le Almanya'dan alınmış ve mukad
d4!!t"atı etrafında görüıülürken, Lit. 
~aııya bir emrivaki yaparak Memel'i 
ltKal etmif ti. Bir kaç aene ııonra o za
lrlanm diktatoraaı olan sefirler kon -
lıeı-anaı da bu ıehirle Almanya'dan 
llYnian küçük mmtakanın idari muh 
ltııriyeti haiz olması ıar\iyle bu ilha. 
lrr tasdik etti. Memel şehriyle muh -
l&I' mmtakanm nüfuıu 140 bin ka
dard1r. Ve bunwı yüz bini alman, 
lrrrk bini de litvanyalıdır. Memel 
lit.anya'nm hükümranlığı ve Mil
letler Cemiyetinin murakabesi altm
da muhtar bir idareye tabi olarak o 
aaınandan beri idare edilmekle be
t'aber, alman unsuru ile Litvanya hü. 
ltümeti arasmda ikide bir mesele çsk
lrlakta idi. 

Lifvanya Memel'i 
Almanya'ya verdi! 
Hitler Memel yolunda ! 

• 
0 .P.OZN.t.fol . 
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Alman)'a'yı, §aTki Prusya'yı, Danzig'i ve nihayet Almanya'ya 
iade edilen Memel'i gösterir harita 

. K~una~~ 22 a.a. - Gece yarıaı aıağıdaki resmi tebliğ ne,redil
mıttır: Dun 1 martta Kaunaı'a dönen hariciye nazın B. Urbsys, 
saat 14 ten saat 19 a kadar süren bir toplantı yapan nazırlar mec
lisinde, Berlin' de Almanya hariciye nazırı B. fon Ribbentrop ile 
yaptığı görü§meler hakkında izahat vermittir. 

litvanya nasıl bir emrivaki yapa -
"ak Memel'i ele g~irmişse, Polon. 
)• da aynı §dcilde bir emrivaki ya -
Pıu-ak Litvanya'ya ait olan Vilna 
•ehrini ele geçirmiş ve bu emrivaki 
de o zaman sefirler konferansı tara
f111dan tasdik edilmiş.ti. Bununla be. 
l'ltber, Litvanya bu emrivakii tanı -
lrlaınış ve Polonya ile münasebetleri· 
iti keami,ti. Nihayet Polonya tam bir . Bu rapora nazaran, Almanya hari-ı parlamentosunun dün geceki içtimaı 
~ne eYel, LitYanya'ya tevdi ettiği cıye n~zırı, Almanya hükümeti namı- çok heyecanlı ve gürültülü olmuştur. 
liltinaatom ile bu ilhakı tanıttı. Ve na, Lıtvanya hükümetine Klaipeda Memel mıntakasının Almanya'ya 
litvanya ile Polonya arasmdaki mü. (Memel) arazisini Almanya'ya geri iadesini bildiren :resmi tebliğde deni
~tler bir &enecfen beri normal- vermeği teklif etmit ve bu hal sure- liyor ki: 
19'Dıiftir. tinin sulh ve sükuna en ziyade yarı- "Almanya'nın vaziyeti dolayn1iyle, 

Memel meeelesine gelince; bu yacak tek hal suretini teşkil eyledi- kahine Memel arazisini Almany,a'ya. 
Cbeselc zalünle bu mıntakadaki al • ğini bitdirmi. tir. B .. fon Ribbentrop, iadeyi kabul etmiştir. Parlamento bu 
-.n nüfuaiyle J...iıtYanya hükiimetıi ._ eğer tiu iaCie keii4iliiinden ve Hri:M:i9t lırarardan haberd r edilmiıtir.-~~~ 
!'asında bir anlaımazlık olmakla be- bir anlaş~ yolu il~ ya~ıhraa, Alman- Bu meseleyi halletmek üzere bir 
!'aber hakikatte Litvanya ile bÜyük yanın bu lımandakı Lıtvanya ekono- Litvanya heyeti bugün Berlin'e git. 
~lm.;,.ya arasmda bir dava idi. Al • ~k menfaatı:rini ~e:1i§ bir t~rz?a miştir.,, 
rrtanya Memel'i tekrar alman hu. dıkkate alacagını da ılave eylemıştır. 
d~ içine almak makaadmı hiç bir B. fon Ribbentrop, bu hal suretinin 
aaınan gizlemiı değildir. Birkaç ae- Klaypeda'nın alman halkının sarih 
be evel Hitler, Nurenberg'de aöyle _ surette ifade ettiği arzularına da uy
diği bir nutukta demişti ki: gun düşeceğini ve iki memleket ara-

- Bir zamanlar mesut ~lan Me. sındaki müstakbel iyi münasebetler 
tnel Litvanya tarafmdan çalmmıf için çok lehte olacağını da tasrih et
•e bu haksrzhk Milletler Cemiyeti miştir. B. fon Ribbentrop, Klaypeda 
tarafmdan kanunile§tİrİlmiştir. hal~ının Almanya'ya dönmek hakkın-

Memel'in ka.hir nüfusunu tCfkil e- dakı malam talepleri ve memlekette
den alınanlar da büyiik Almanya'ya ki umumi vaziyet dikkate alınırsa, 
iltihak için senelerden beri tahrikat meselenin Almanya'nın teklif ettiği 
Yapmakta idiler. Fakat Milletler ~aas tizeri.n~en halli~in, karışıklıkları 
Cemiyeti kuvetli ve Almanya zayıf ~nlemek ıçın çok luzu~ıu. bulundu
olduğu zamanlarda bu mümkün de· gunu da ayrıca kaydetmıştır. 
iildi. Bilhassa Avusturya'nın ilha _ B. Urbsys'in izahatını müteakip, 
kından aonra Memel almanlan ara • nazırlar meclisi, yeni vaziyeti derin 
arnda tahrikat tiddetlen·di. Alman- surette tetkik eylemiştir. 
lar, geçen senenin sonuna doğru ya -
J>ılan seçimde kahir ekaeriyet kazan. 
dılu, ye ıebir idaresini nazileıtirdi
ler. 

Bundan aonra Memel'in Almanya
ya iltihakı artık bir gün metıelea.i ha
lini alınıştı. Son günler içinde Me
nıel'in Almanya tarafından ilhak e
dilmek üzere bulunduğuna delalet 
eden bir takan deliller vardı. Şarki 
Pruaya'daki alman radyosu, hareke
tıe geçti. Tıpkı Çekistan'rn ilhakı iL 

raunda Viyana radyosunun faaliye
te geçtiği gibi. Memel almanlarmm 
vaziyetleri artık tahammül edilemez 

Kabine toplantısında 
Kaunas, 22 a.a. - Kabinenin dün 

geceki toplantısına dair alınan malü
tnata göre, Litvanya Başvekili ile ha
riciye nazırı saat 22 de Parlamentoya 
giderek vaziyeti etrafiyle anlatmış -
lardır. 

Hükümet daha parlamentoya gitme 
den evci esasen kararını vermiş bulu
nuyordu. Memel mukavelesini imza 
eden İngiltere ve Fransa'ya Litvan -
ya'nın Memel'i iade etmek hususun -
ğaki kararı hildinniı ve fikirleri so • 
rulmuştur. 

Litı'<lnya heyeti yola çıktı 
Kaunas, 22 a.a. - Hariciye nazırı 

Urıbsys'in riyaset ettiği Litvanya he • 
yeti bugün saat 2 de hususi bir tayya -
re ile Berlin'e hareket etmiştir. 

Berlin'de Litvanya elçisiyle ataşe -
milite,ı-i heyete iltihak edecektir. 

Müzakereler esnaımda Memel lima
nında iki memleketin istikbalindeki 
i'birliğinden ve Memel arazisinin Al
manyaya iadetıine müteallik teferru -
attan bahsedilecektir . 
Almanya'nın geri kalan Litvanya a

razisinin hudutlarını garanti e<lip et
miyeceği henüz mali\m değildir. 

Yalwdiler l ... itvanya' ya 
kaçıyo,. 

Berlin, 22 a.a. - Dayçe Allgemeine 
Saytung'un Memel'den aldığı haber • 
lere göre, yahudiler, Memel arazisini 
kitle halinde terkederek Litvanya'ya 
iltica eylemektedir. Memet istasyonu 
Litvanya'ya gönderilecek harp malze
mesi ile doludur. Bugün Memel'de 
Doktor Neuman halka bir hitabede bu
lunacak ve bunu müteakip şehir ~in -
de bir propaganda yürüyüşü yapıla -
caktır. 

1 ... iıı"ınya'da örfi idare 
Kaunas, 22 a.a. - Bugün öğleyin 

bütün Litvanya'da örfi idare ilan edil-
bir halde olduğu beyan edildi. Me • lnuilıere • Fransa mutabık 
ınel'deki Nazi lideri, büyük Alman- ,.,. m~tir. 
ya'ya iltihak gününün yakın olduğu- İngiltere ve Fransa cevaplarında Kabine saat 9 da toplanmıştır. Öğ -
nu aöyledi. Litvanya, büyük Alman- Litvanay Almanya'nın talebini isafa leyin kabine toplantısı hala devam e -
ya'nm bu ..:meline mukavemet et- karar verdiği takdirde kendisiyle mu diyordu. 
nıekte kendi.ai için tehlike gördü. tabık bulunduklarını bildirmişlerdir. ~lemel~e sevinç 
iünden Memel'i terketmiye karar Keyfiyet Polonya ve Sovyetler Birli- Memel, 22 a.a. - Bu saban saatse • 

Varşova, 22 a.a. - Hudson İngiliz • 
Polonya iktisadi müzakerelerinin 
memnuniyet verici bir safhada oldu -
ğunu beyan etmiştir. 

Mumaileyh sömürge ve ilk madde -
ler gibi siyasi meselelerin bahis mev -
zuu edilmcdigini beyan etmi~tir. 

Bu müzakerelerin nisanda Bek'in 
Londra seyahati esnasında müzakere 
edileceği zannedilmektedir. 

B. Robert Hudson, ticaret heyeti 
azalariyle birlikte bu sabah Moskova'· 
ya hareket etmiştir. 

Filistin' de grevler 
Kudüs, 22 a.a. - Burada arap mağa

zalarının başlamış olduğu protesto 
grevine Lidda ve Hayfa mağazaları da 
iltihak etmiştir. 
Şimdiye kadar ingili.zler 26 arap tev

kif etmişlerdir. 
Filistin müftüsünün tayyare ile Hi

caz'a hareket\ettiğine dair Filistin'de 
çıkan şayiaların asılsız olduğu sela -
hiyettar mahafilde beyan olunmakta -
dır. 

hürat yapmakta ve evlerini bayraklar 
la süslemektedir. 

lJirekt.uar icrai kuveti ele aldı 
Memel, 22 a.a. - D.N.B. lcra kuve

ti bu sabahtanberi direktuarın eline 
geçmiştir. Litvarryah vali Memel'in 
dahili işler müdürüne, bütün Memel 
topraklarında Litvanyalı makamatın 
bütün selahiyetleri terkettiklerini bil 
dirmiştir. Postalar, radyo ve liman 
idalesi Memel makamlarına devredil
miştir. Litvanyalı askeri teşkilat ~i
Hihlarından tecrit olunmuştur. 

Meme] dahili işleri müdürü halka 
hitaben bir beyanname neşrederek sü
kCınete davet etmiştir. Memel radyo
su neşriyatını almanca yapmağa baş
lamıştır. 

Memel teşrii meclisi bu akşam saat 
18 te toplanacaktır. Memel alınanları 
şefi Dr. Neumann, Memel arazisinin 
Almanya'ya rücuu münasebetiyle bir 
beyanname okuyacaktır. 

Hitler Memel' c gifliyor 
Berlin, 22 a.a. - Hitlcr Memel'e git

rnaı: üzere Berlin'den hareket etını. -
tir. Swinemuende'dcn Doç.land kru • 
vazörüne ıbinerek Memel'e deniz yolu 
ile gidecektir. 

lngilıere kati bir harekete 
geçmiyecek 

Londra, 22 a.a. - Memel'in ilhakını 
İngiltere hükümeti kati bir harekete 
~çmek için bir sebep addctmiyecek -
tir. İngiltere pHinının derpiş etmekte 
olduğu müşterek beyannamede daima 
Memel ve Danzig'in işin iç.ine sokul -
maması iltizam edilmiştir. Zira, alman 
lisanının konuşulmakta olduğu mmta
kalar mevzuu bahis bulunmaktadır. 

Lonclra sakin 
Akşam gazeteleri, Memel'in Alman

ya'ya ilhakına ait olan haberleri bü -
yük başlıklarla neşre.diyorlar. Gazete
lerin ne,riyatı hu hadisenin Londra'
da sükunetle karşılandığını gösteri -
yor. 

Evining News gazetesi bu mesele -
nin enternasyonal vaziyetteki vaha -
meti arttıracak mahiyette olmadığı -
nı yazıyor. 

CUMHURİYET 

M. Gaf enko ile mülakat 

YWlus Nadı, l<omanya hanciye nazırı 
M. Cafenko ile yaptıgı bır mulikatı, Bük
reş'tcn telefonla bildiriyor. 

M. Gafcnko, Çekoslovakya hadisesi et
rafında bazı mutalealardan sonra, Balkan 
mcmleketlerıne sozu getırerek, :ı:saııranıı
lar'ın, vaziyeti soguk kanlılıkla takip et
meleri, tutulacak yegane yol oldugunu 
soylüyor ve Bulgaristan'ın Balkan antan
tına tlabil olması icin kapmrn daima açık 
bulunduğundan, Bulgaristan'ı memnun e
decek çarelerin herhalde bulunabilece -
ğinden, Balkanlılar kitlesinin, menfaat
leri mü&terek müstakil devletler sıfatiyle, 
müşterek emniyet üzerinde birleıımcleri 
luzumundan bahis ve Saraçoglu'nun di -
veti üzerine Mayıs ayı zarfında, eğer bir 
mani cıkmazsa Turldye'yi ziyarete gele
rek vaziyeti daha yakından tetkik fırsa
tını bulacağını ilave ediyor. 

Tramvay ve tünel devlete 
geçtikten sonra 

Sefaettin Kar:ınakçı, İstanbul tünel ve 
tramvııylarının devlet tarafından isletil -
meı':e baslaması munasebetiyle ayzdığı bu 
makalede, artık bizi .istismar eden sirket
ten kurtuldugumuzu, bu itıbarla bazı ııey
ler istcmege hakkımız olduğunu aôylüyor 
ve daha ucuz bir tarife, az aylıklı memur
larla, isçi ve müstahdemin için tenzilatlı 
biletler, Taksim'den Topkapı'ya ıı:idecek 
olan vatandası fuzuli masraftan kurtaran 
kombine biletler istiyor. 

YENİ SABAH 
Dörtyol İstasyon müdürü 
tevkif edildi 

Dörtyol'dan bildirildiği kaydiyle ver
diği bir haberde, Dörtyol istuyonunda bir 
hırsızlık vakası olduğunu ve Dörtyol ad
liyesinin istasyon mudüru Nihad'ı mu -
ııevvik telakki ederek hakkında tevkif ka
rarı verdiğini yazıyor. 

Talebe kızlar ve makiyaj 

Bazı kız talebenin dudak, yuz, göz bo
yamalarından sikayetle alakadar makam
ların nazarı dikkatini celbeden Hulüsi 
isimli bir okuyucunun mektubunu dere • 
ediyor. 

Her tarafta tedbirler 

Huae:vin Cahit Yalcın. bu ha&makale
sinde. Amerika da dahli olmak üzere bil
tun memleketlerin siyasi tedbirler al • 
makta mesgul olduklarını izah ediyor. 

Denizcilerimizi korumak lazım 
Cemalettin Saraçoğlıı. "' Her sabah 

autunuuda, Karadeııiz'de kocaaı bolula~ 
bedbaht kadını misil getirerek, yurdumuz 
bir deniz memleketi olduğu halde mem • 
lckette denizcilerin hakkını koruyan bir 
teşekküle bs.Ja sahip bulunmadıihmızı 
söyledikten sonra. her dakika ölümle 
karsı karşıya yasayan bu adamların, hiç 
olmazsa canları bahasına kazandıkları 
hakkı teminat altına almak memleket için 
bir vazife olduğunu ilave ediyor. 

Kalbimize giden yol 

" $imdilik bukadar,. sütununda Murad 
Sertoğlu, Bulgar Başveki!i'nin, gelirken 
olduiu gibi giderken de gazetecilerle te • 
mas ettigini ve dostluğu çiçeie benzet -
mek suretiyle rüzel bir söz ıoylediğini yaz 
dıktan sonra, tıirk - bulgar dostluğunun kı
sa bir tarihçesini yapıyor ve Köıeivanof 
hukilmetinin Bulgariıtan Tıirkleri'nin 
kultiıru hakkındaki müsbet teıebbüslerini 
Türk milletinin kalbine doğru atılmııı en 
geniı ve en kuvvetli adımlar diye tavsif 
ederek bu adımların sıklaıması ve geniı
lemesi temennisini izhar ediyor, 

Düşkünler evi 

Bir ictiınai yardım evi olan eski Darül
acze ve şimdiki ismiyle Dü$künlerevl'nin 
" Devlet Bakımevi ,. ne tahvilini iıteyen, 
bu iki ismin de milletin asaletine ve ci
vanmertliğine yakısmadığını söyleyen bir 
okuyucu mektubunu ne!jrediyor. 

İKDAM 
Diğer bazı gazeteler de Memel'e ait 

tarihi malumat veriyorlar ve bu ara -
zinin daima alman olduğunu yazıyor -
lar. 

Dwızig'<le sevinç 
Ya bir harp olursa 

Danzig, Z2 a.a. - D.N.B. : Danzig 
halkı Memel topraklarının Almanya'
ya ilhakından dolayı sevinç içindedir. 
bütün Danzig mm takası donatılmıştır. 
Mektepler kapanmış herkes yapılmak
ta olan merasime iştirake gitmiştir. 

" İnkılabın n.eı;ilesi .. aıitanunda, Ke
malist imzalı muharrir. harp kokusunun 
için icin Avrupa'yı sardığı ıu 51rada "bir 
cihan harbi daha çıkar da biz de bu harbe 
karııırsak hayat bahalılı&ı ne raddeye va
rır .. sualini sorduktan sonra. bugünkü yi
yecek fiatlarının biıyiik harptekinden da
ha bahalı olduğunu, yeni bir harp çıkarsa 
babalılık noktasından eskisini artacağını 
soylüyor. Bu mühim hadiseyi kutlamak için 

resmi daireler ve diğer milessesat da 
bugtin tatil etmişlerdir. Dostluk nazik bir çiçektir 

ltalv<l(laki irıtiba 

a.a. Matbuat Servisi 

VAKİT 

Harp ve sulh arasında 

Asım Us, bugunku baı; yazısında bey
nelmilel siyasi vaziyeti tahlil ediyor. 

İzmir valiliği 
İzmir'den telefonla aldıgı bir habere 

göre, vali Fazlı Gulec;'in partı tarafından 
mebusluga namzet gosterileçeğine daır 
bir şayıa deveran ettiginı, şayıa tabak -
kuk ederse valiliğe Kastamonu valisi Av
°f Dogan'ın getınlecegi soylendigini bir 
nvayete gôrc de belediye ile vilayetin 
birle5tirilip valıliğe Dr. Behcet Uz'un 
tayin edılecegini yazmaktadır. -

Memleket haricindeki türkler 
Hikmet Feridun Eıı. "Bir ırpıda" su

tununda memleket haricindeki vatandaş
ların, Turkiye'ye karşı besledikleri ııid
detlı alakayı bir iki misalle zikrederek, 
bu vatanda&larla son derece alakadar ol -
rııam.z luzumunu tav.sıye ediyor • 

SON POSTA 

Bulgar Batve.kili memleketine 
dönerken 

Selım ı<aeıp Eme~, memleketine do • 
nen bulgar ba;jvckılının memleketimız • 
deki misafırligı muddetınce bırakugı in
tıbaın "en musaıt" tabırıyle tavsıf edile
bıleceğini, beynelmilel vazıyetın gergin
ligı ıçınde balkan dostlugundan bahseden 
B. Koseıvanof'un hakıkaten bir balkan 
devlet ad:ınu gıbı konU!itUgunu soylcdık
tcn sonra, Turkiye cwnhurıyctinın kom
ııusuna karliı gosterdıgi samınuyeti ve 
sadakati tebaruz ettirerek, bulgar baı -
vekilınin izhar ettiği hissiyat ve sozler
de kendısıyle tıunaınen muşterek olduğu
muzu ilave ve turk bulgar dostluğunun 
inkiıafı temennısıni tekrar etmektedir . 

Balkanlarda daha iyi ve güzel 
günlere· doğru 

Emekli general H. Emir Erkilet, bul
gar başvekilinin Ankara zıyaretinde, el -
de cdılen neticelerden birının, Bulgarıs
tan'ın balkan paktına girmesi olmadıgı • 
nı, fakat boyle bır netıceye zaten hemen 
vanlamıyacagına gore, bu halın Ankara 
seyahatinin chemiyctini ualtmııı sayıla
mıyacağını soyledıği bu makalede, Bul
garistan'ın eski komiteciler aıyasetiyle 
bugünkü barışçı siyaseti arasında bir mu
kayeae yaptı~tan sonra Bulganstan'ın da
hil bulıınacagı bir balkan andlaıımasının 
harice karliı arzcdecegi ehemiyeti tebaruz 
ettirmektedir • 

ISabll kulesi 
.1ı11uh1Lun .aur•eo. "Her .sun" sütunun

da Avrupa nm ouı,ıWıku aıyau vazıyetını 
~abıl kuıc:sıne teıbıh ederek cskı mil • 
Jetler cemıyeti yerıne, hakları emıııyet 

altına alan yenı tıır mıllcUcr ccmıyetı ku
rulınuı fikruu mudafaa edıyor ve Tür
kiye'uın boy le bır hareket yapmak için en 
musaıt ııartlar içinde bulwıan bır mem
leket olduıunu, fakat Atatıırk'un ba&ta· 
lııı:uıa tesadut eden devırde, belki de bun
dan dolayı btiyük Politik.ayı dUliilıımıye 
va.kıt buıunamadıgıru, bugun her ljeyin ge· 
çıp ıı:eçmedıgı malum olmamakla bera • 
ber, mılletlerin çare arama tecrubesıni 
ihmal etmemekle mükellef olduklarını Ya
zıyor, 

Yeni millet meclisi 
E. Talu, "Sozun kısası" sutununda yenı 

millet mechsının bunyeııi ve arzedecegı 
'manzara hakkında ıımdıdcn az çok bir 
fikir edınılmiı oldu&unu soylcdikten aon
ra, Milli Şefın, mebusluk sıfatının bapa 
her hangi sıfatla kabili telıf olmıyacagı 
esası uzerindcn koydugu takyidau mev
zuu bahis ederek ınebusluıı:un, meclııte 
ve encümenlerde icap ettirdıgi faaliyet -
leri zikrediyor ve seçicilerin, kendisın
den elbette biz.met bekledıklcrı bır meb
usun, mclis haricinde balika şeylerle uğ
raıımıya vaktı olmıyacacına işaretle "İno
niı devrinin ilk millet meclisi, keyfıyet iti
bariyle buyuk Wııitler verecek bir man -
zara arzedeccktır kı, buna ıupbesiz hc
pımu: ıevınmekteyiz,, diyor. 

Heykel ve para 
"Sabahtan sabaha" sutunu muharriri 

Burhan Cahit, beledıyecılerı meııgul eden 
bir heykel derdınin nihayet patlak verdı
gıni ıoyliyerek, akadcmı muduni Burhan 
Toprak'ın ortaya attıgı bahalı heykeller 
meselesi etrafında mutalea yurutmekte 
ve mecralan kaldırımsız, sokaklara a • 
kan kaııabalarunızda bıle belediyelerin 
heykel ve abide sevdasına uymak için 
budcelerine her yıl bınlerce lira koyduk
lanru soyliyerek modern belcdiyecıliğın 
goz boyacılık demek olmadıgmı, kasaba
larımızın ônce medeni ıhtiyaçlarını ta -
mamlamaları, medeni ve sıhi ıhtiyac;lar 
yerine getirilmeden ıus ve ljatafat dıişun
menin gulunç oldugunu ilave etmekte
dir. 

HABER 
verdi· Hariciye Vekili Almanya'ya ğine de bildirilmiş ve bunlar da iade- kizde bir Almanya - Litvanya anlaş_ 
giderek Hitler'le görüştü. Ve kayıt- nin münhasıran Memel mıntakasına ması neticesinde Memel'in Almanya_ 
aız şartsız olarak bu ıehirle etrafın- inhisar etmesi şartiyle bir itirazları ya iade edileceği haberi duyulur du • 

Roma, 22 a.a. - Roma siyasi maha -
fili Memel topraklarının Almanya'ya 
avdetini derin lıir alaka ile karşılamış
tır. Bu hadise Vcrsay muahedesinin 
kati yırtılması yolunda yeni bir mer -

Ali Naci Karacan," Suya sabuna dokun· 
madan .. sütununda, dün Sofya'ya avdet 
erlen Bulgar Basvekili'nin, seyahatini biı· 
yuk bir muvaffakıyetle bitirmie oldugunu 
kaydettikten sonra, bu neticeden Türki
ye'nin de memnun olduğunu, çünkü iki 
komııu devletin, kendileri için mukadder 
ıelimet Yolunu bulduklarını yazarak, Kö
seiya!1of'un dostluğu ciçeğe benzeten ıöz
lerını hatırlatıyor ve bizim tarafımızdan 
dostluğa dikkat edilmeıinin esuen milli 
bir mümtaziyet olduğunu, Bulgarista'ın 
da artık Türkleri tarumıı ve Türk mu • 
habbetinin her nevi del1,.rini takdir vazi
yetine gelmiş olduğuna ııüphe bulunmadı
i:ını söylijyor, 

Bir zabıt varakası değil, 
devrilmit çam 

Belediye memurları tarafından yazı -
lıp bir fırının uzerine yapıştırılmış olan 
bir zabıt verakasmda ne cumlelerın ve 
ne de kelimclerın yerinde olmadıgını kay
deden bu yazıda:" Ne zamana kadar dili
mize aaygıda, hurmette kuı;ur edecegizh,, 
ııuali sorulmakta ve bu gıbi zabıt veraka
larının ve ııaırenın belediyece kontrol e
dilmeden talik olunmaması talep edil • 
mektedir. 

daki mmtakanın Almanya'ya ilhal:ı- olmadığını söylemiılerdir. yulmaz burada büyük bir sevinç teza-
na razı oldu. Litvanya, bugünkü iade kamrı htirü başlamıştır. Limandaki vapurlar 
ıartlara bakılacak olursa, nüfusunun Beyan olunduğuna göre, Litvanya düdüklerini çalmakta ve her tarafta 
kahir ekseriyeti alman olan bu mm- bütün kiliselerin çanları i'itilmekte -
takayı Almanya'ya terketn\ekle bü- ya bu anla§madan sonra Almanya' • dir. Gamalı haç bayrakları bütün ao -
yük bir ıiyaıi gaileden kurtulmuş o- nm nüfuzu altma girecektir. Bu, bil- kakları ve evleri süslemektedir. Sokak 
luyor. Fakat Meme!, bu memleketin haasa Polonya için ağır bir darbe tarda alaylar te~kkül etmekte ve bu 
tek bir mahreci olduğun~an iktıaa • tetkil edecektir. Slovakya'nm Al· alaylar tchrin büyük meydanınd·a top
den zor bir vaziyete düşecektir. Ve- manya'ya ilhakiyle Polonya'nm Al . Janmaktadrr. Bu büyük merıkezde sa· 
rilen haberlere göre, Almanya Llt - manya ile cenup hududu birkaç yüz bahın saat dokuzundanberi tezahürat 
vanya'nm bu iktısadi zorluğunu na - kilometre uzamıttrr. Şimdi Litvanya vardır. 
zarı itibara alarak bu devlet ile bu nm da alman nüfuzu altına ginnesi-
ıahada bir anlatma yapmıya hazır le Polonya ,imalden de Almanya ta- Hlldlld ş.imaidcn 1.·aldırıklı 
olduğunu bildirmiştir. Belki de ikt1- rafından ihata edilmektedir. BüyÜk Königsherg, 22 a.a. - Tilsit'te halk 
aadi anlaıma Litvanya'ya bir ma~ harptan beri bu üç Baltık memleke. büyü kbir alay halinde toplanmıı ve 
vermekten de daha ileri gidecektir. tinde Almanya, Polonya ft Rusya nü hudut köprUıünü geçerek Memel a· 
Çünkü Almanya §İmdi, etrafındaki fuzlan ça11trtmakta idi. Artık alınan raziıine geçmeğe ba,tamıştır. Litvan
lriiçGk devletlerle çok §ümuJJü iktı- nüfuzımun diğer iki deYlet nüfuzu- yalı hudut ve gümrük muhafızları it-
aadi anlapnalar yapmak 9İyaaetini na galebe çaldığına fÜpbe yoktar. terini §İmdiden terketmişlerdir. 
taki etmektedir. Her halde Lltvan- A. Ş. ESMER Königabe.rg §Chrinde de halk, teza· 

hale olarak telakki ediliyor. 

f,itvarı)Yı luırp genıi1ei 

Memel'<len ayrıldı 
Memcl, 22 a.a. - Memel diyet mec

lisinin hususi celsesi saat 22 ye talik 
edilmiştir. 
Litvanya'nın yegane harp gemisi o. 

lan "Baş.kan Smetona" ismindeki tor-ı TAN 
pil arayıcı gemisi bugün öğle vakti -
Memel limanını terkebniştir. Raporların neırini istiyoruz 

I hıivatfor siliilı llltın<J Qtıirılıflı 
~una.s, 22 a.a. - D.N.B. Resmen 

bildirildiğine göre, ihtiyatlar silah al
tına çağmlması hiç bir suretle kısmi 
seferberlik olarak tefsir edilemez. Bu 
karar, fimdi Litvanya hizmetinden ay
rılacak olan bin kadar memcllinin ye
rini doldurmak için verilmiştir. 

" Gilnün meaelesi .. sütununda, Deniz
bank'daki yolsuzluklar meaeleıinin hlli 
gazetelerde günün mevzuu olmakta de -
vam ettiğini, mütenakıs haberlerin efklirı 
µmumiyeyi ıB&ırttığını yazarak, bu hu· 
sustaki tahkikat raporlannı neıretmeıinl 
ve tahkikat neticesini efkarı umumiyeye 
bildirmcsirıi, lktiaat V ekileti'nden rica 
ediyor. 

SON TELGRAF 

İstanbul' dan en çok rey alan 
namzetler 

• Son Telgraf, bu yazısında, lstanbul'
dan namzet gosterilen 141 namzet ara -
ıınd~n ik.inci müntehiplerin en çok rey 
verdıklerı zevııt arasında Başvekil Re
fik Saydam, İnhisarlar vekili Ali Rana 
Tarhan, Emekli Generallerden Kazım 
Karabekir, eski ordu komutanlarından 
Ali İhsan, Dr. Hakkı Şinasi.Ethem İzzet 
Benice, Karaköy Eczanesi sahibi Hlise
yin Hiısnü ile Salah Cımcoz'un bulundu
iunu haber vermektedir. 

• 
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Almanyanın elinde birer 
harp vaslfası olan 

demiryolları ve otomobiller 
1 Yazan: General Duffieux 1 111111111111 111111111111111111111111111111111111111111 111 111111 

T ürkiye'nin maden serveti A lmanya'da otomobil en
düstrisinin harikulade 

inkişafı son alman sergisini 
gezenlerin ve aynı zamanda 
Almanya'da bu sahada çalıpn 
bir kaç fabrikayı ziyaret etmİli 
olanların hayretini mucip ol • 
muştur. 

Bu endüstriyel terakkiye 
muvazi olarak (komşularımı • 
zın metot zihniyetinin. bir tc -
zahürü de olarak) almanlar se
nelerden beri yol ıebekelcrini 
muayyen bir miktar otomobil 
yolları in~ası suretiyle ı~ıaıı i
şine koyulmu;ılardır. 

Alman yol şebekesi 

B 11 siyasetin neticelerini 
takdir edebilmek için 

henüı; pek erkendir. Şımdiden 
soylencbilccek olan !iUdur ki 
yol şebekcsinın aı;ikir kifayet
sızliginc çare bulmak için bil -
yük bir gayret icap cdıyordu. 
Almanya'da yolların ekserisi 
dardır, ve bu yüzden, kesıı bır 
otomobil munakalcsinc ve bıl· 
hassa büyük kamyonlar ıçın 
her iki ıstıkamette bır muna -
kale cereyanına miııaıt dei;ıl • 
dır. Halbukı, harp baıınae bu· 
na liızum olacaktır. Maıumuur 
kı Almanya'da ekser mesai 
harp halinde ıstifade düşuncc
ıınden ilham alır • .Bu maksadı 
daha iyi tebarüz ettirme~ ve 
bunun tahakkukunu garantı et
mek için, Fiih!er sınai tc~eb
buıılcrın umumı heyetıylc ıua -
resıni mareşal Gorınıı: e na vale 
etti. lııte Almanya aa onunue 
her şcyın cgıldıgı bu adamdır 
kı dort yıllı!' pıanın tatbııu va
.ı:ıf eııiyle mukcllcftır. Kcndı • 
sınin bu netıceye varmak ıçin 
hıç bir çareye ba5 vurmaktan 
ecri durnuyacagı muhakkaktır. 
Sıkı tahdıtıere tabi olan alman 
mılletinin onunde topla tere -
yagını kar§ıla5tırarak birınciyi 
tercıhte tercddut etmiycn o ol
mu~tur, 

ı!jıetmiyc açılmıı; olan ilk o
tomobıl yollarına bakılacak o· 
lursa, eser takdırc şayandır. 
inşaat yep yenıdır ve nıı;pctlcr 
geniş tutulmu5tur. Hatta en 
buyuk kamyonlardan miırekkep 
olan kafileler bile gece gıindüz 
yuruyu~lcrini yavaşlatmadan 
ve ıeceleyin fenerlerini sön -
durmedcn mukabil istikamet • 
\erde ıeyruıcfer cdebilirlr. Şo
se çok uğlam bir alt zemin ü
cerıne oturtulmuştur, ve mo
dern arabalara bütun süratlcri
ıi kullanmak imkanını verecek 
dcrcçedc mukenuncl 7aınlnnı -
tır. 'icgine mahzur ıoförlcri 
tehlikeli bir uyuklamıya sü -
rükliycbilccck olan giızergihm 
monotonluiudur. lprctleme, 
ba:.ı:ı bakımlardan hatilıdır. Fa
kat bunlar tashihi kolay olan 
teferruattır. Butün proıram 
tahakkuk ettirildiği zaman, Al
manya bir hareket noktasından 
diğerine süratlc n~liyat yap -
mak imkanına sahıp olacaktır. 

O tomobiller 

B ahusus ki, otomobil i
malatında takip ettiği 

ıiyaı;ct 1&yesinde Almanya, 
pek mütecanis ve bir çoğu altı 
tekerlekli olup fena yollarda 
ve hattl tarlalarda iıılcmiyc de 
kabiliyetli mühim miktarda o-
tokar ve kamyonlar imal et • 
miştir. Almanya'nın ağır kam -
yon imalitında elde ettiği te -
rakkiler bilhassa dikkate ıa • 
yandır. BütUn bu nakil va11ta -
lan saatte 100 kilometre sü -
ratle asker veya malzeme ta • 
ıımak üzere yapılmıııtır. 

Alman otomobil endüstrisi • 
nin elde etmiı olduğu üstün -
lüğün muhtelif ıcbeplcri var • 
dır: uzun müddet devletin as • 
kcri maksatlarına uyıun ola • 
rak çalıııabilmck teminatına 

malik olan bu endüstri imalatı
nı geniı hedeflere ıore orıani
zc e<lcbı1mı$llr. Cınaz1ar bırın
ci sınıftır; miıhcndıı;ler ve a • 
meıelcr harıkuıadc maharet ve 
ıntısas kazanmışlardır. 

Alman ordusunun aaıma ar • 
tan ıntıyaçJarının acvklyle, al • 
man otoriteleri bu esnada ye -
dek akı;am tedariki, b'.ı<ım ve 
tamir i!ilerini son derece ko • 
laylaııtıracak olan standizas • 
yon ve ıcnkrovizaıyon busu • 
sunda muazzam gayretler sar • 
f etmektedirler. 

Bilhassa her tıirlü arazide 
ve her za~an kullanılabilecek 
makine tipi vücuda getirmek 
ı;urctiyle orduya büyıik hiz • 
metler yapmış olan motosiklet 
imalatındaki terakkileri kay
detmeliyiz. 

Alman otomobil tekniği de 
dikkatimizi çekmeli ve mühen
dislerimizle büyük endüstri -
ycllcrimizin ıevkini uyandır -
malıdır. Bu imalatın askeri is
tifade bakımından inkiııafı, 
ı;imdilik, esaslı karakteriıtik -
tir. 

Alman demiryollar 
buhranı 

H arp ihtimalini daima göz 
önünde tutan uçuucu 

Rayh devlet adamlarının, or -
dunun süratlc motorlatmasını 
ve naklıyatın buyuk bir sürat -
le organizasyonunu temin ede
cek olan otomobil cndüıtrı&ıni 
inki5at ettirmiş olmasında an -
laşılmıyacak bır nokta yoktur. 

Bu gaye, şu son ı;enelerdc, 
alman dcmiryollar idaresinin i
çinde bocaladıgı güçlükler do -
Jayısiylc hayati bir chemiyet 
almıştır. 

Dcmiryollar malzemesi çok 
eskimiştir. 1927 ile 1938 ara· 
sında umumi münakalat % 10 
artmıı olmasına mukabil, aynı 

• devre esnasında alman dcmir
yollar idaresi 4.000 lokomotif 
ve ııo.ouo vagon kaybetmıştır. 

Türk.iye'nin maden serveti, ihracat ticareti için olduğu ka
dar ithalat1nın tediyesi için de büyük bir ebemiyeti haizdir, 
Tıirkiye'nın işletmeye büyuk bir ehemiyet verdiği bu maden 
servetinin başlıcaları krom, kurşun, kömür, bakır ve linyittir. 
Türk kromlarının en baş alıcısı Almanya'dır. Ondan sonra 
lsveç ve Amerika gelir. 

Almanya 1935 senesinde 40,4Z5, 1936 senesinde 64.474, 1937 
senesinde 58.38.f ton;- lsvcç 1935 senesinde 31.31Z, 1936 sene
sınde 34.587, 1917 senesinde 45.889 ton; Amerika 1935 senesin
de Zl.055, 1936 senesinde JJ.919, J9J7 senesinde 45.632 ton 
krom almıştır. 

Turkiye'nin bütün şark kısmı "krom bölgesi" olmak Üzere 
meşhurdur. Ve buradaki maden servet.'eıi Türkiye'nin dünya 
krom piyasasındaki mevkiini uzun müdde.t muhafaza etmesine 
imkan verecektir. 

Türk bakır/arının gerek ıstıhsal. gerek ihracat balcım/arın
dan pek yakında ehemiyet kazanacağı anlaşılmaktadır. 

Nakliyatın kolaylığı dolayısiyle lskenderun serbest lima
nından bakır ihracatı için azami istifade temin edilecektir. 
Eskiden en mühim bakır madeni Ergani'de idi. Şimdi Artvin 
vili.yetinde bulunan Murgul ve Kuvarsan da bunlara ili.ve e -
dilmiştir. Kuvarsan madeninin imtiyazı eskiden ingili:ı:lere 
aıtti. Fakat şimdi hükümet tarafından alınmıştır. 

Bu üç madenin laalıyeti şimdilik pek ehemiyetli.defilse de 
bu sene içinde ehemivet kazanacağı beklenme_kl.edı~. __ 

1937 ve 1938 seneleri,,de Türk maden hazırfclerıne buyuk 
bir ehemiyet atfedilmiştir. _ . . . . .. __ 

Her ne kadar son bir kac aydanberı Turkıye nın en buyuk 
ekonomik faaliyeti zirai istihsale tevcih olun~u~ i11~. de ger.ek 
·ihracatı arttırıp ithallıtı öd emele. gerekse mıllı mudRfaa. ıh
tiyac:larının tatminine yarıyacak olan madenlere de ehemıyet 
verilmiştir. Great Britain and the East 
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B E L Ç i K-A 
Topraklar1nı müdafaa 
1 1 

ıcın , tedbirler ahyor! 

1 
Yazan: Fredric Deniı; 1 

1ntranıiıcant ---
Demiryolu nakil vasıtaıarın

daki bu cksiliı; bıitün alman ık
tisadiyatı iızerindc makus tc -
sirler yapmaktadır. Ren li • 
manl"rı boıalma ve yüklenme· 
Jcri için günlerce bckliycn ıe· 
milcrle doludur. Bu bckleyiı B ugün, beynelmilel vazi -
demiryolu malzemesinin nok - yet çok ciddidir. Onun 

mek istiyor. Bunu daha aağlam 
buluyor. Bcl!;ika'nın, kendi 
müdafaasını bizzat kendisi or
ganize etmek istemesinin dahi
li ve harici bir çok siyasi se
bepleri var. Bu siyasi sebep):r
lcdir ki Belçika komıuların • 
dan hiç birisini kırmak istcmi-
7or. Hal.lnıun flanıan ıuısurunu 
boınut etmek istiyor. Belçika, 
Fransa ile yaptığı askeri an -
la:ıma ile yaptığı avantajlardan 
vaz geçmi:ıtir. 

sanlığından ileri gelmektedir. için Belçika, her şeyden evel 
1938 birinci kanunu sonundaki muhtemel müdafaasını ku -
şiddetli ıoğuklar esnasında, vctlcndirmcğe çalışıyor. Bel • 
Berlin oehri, tircnler yakacak çika'nın bu gayreti kimseyi 
taı;ımıya kifayet etmediği için hayrete diıllürmesin. 
soğuklardan çok mustarip ol • Belçika, iki bin yıllık iıtili 
mu~t~ ~--~-~~~ ve akın yoludur, Bir asırda iki 

Alman demiryollar idareJİ, kere meydan muharebesine 
şimdiye kadar, vasıtalarının aahnc olmuştur. Coğrafi mev-
ycnilenmcsinc, mal iimklnsız • kii tabii varidat kaynakları ve 
hk dolayısiylc, girişememiıtir, ge~i,leme imki.nlariylc daima 
Bütün imki.nlar ekserisi alman göz dikilen bir toprak oldu -
hükümcti tarafından Halle • ğundan Almanya ile Fransa a -
Lcipzig - Nüremberg hattının raamda harp olursa kcndiıinin 
elcktriklc:ıtirilme&i, muhtelif çok tehlikede olduğunu hiaact-
mıntakalarda yeni hatların in • mcktedir. Çünkü bu iki devlet 
:ıası, Avusturya ve Südct de - arasında bir tarafta Majino 
miryollarının da organizaııyo • hattı, bir tarafta Sigfrid hattr 
nu, v. ı...... bulunduğundan, orduları bu 
Demiryolları nakil vasıtala - k 

rmın bu vaziyeti, geçen eylül cephelerde kar:ıdaıamıyaca -
buhranı esnasında askeri nakli· tır. 
yatta görülen bazı mü&külat 
dodolayısiylc tebarüz ettiril • 
m.iıtir. Bu vaziyet süratlc bir 
çareyi icap ettirmektedir ki 
lmmc lr,.redisine bir müracaat
tan lıaıka bir &ckildc olamaz. 
Fakat Almanya'nın buıünkü 

prtlar içinde yeni dahili bir 
iatikraz yapmıya imkinı var 
mıdır? Doktor Göbbels'in S 
martta Lcipzic fuvarınıu açı • 
lı&mda söylediği nutuk alınan 

iktisadiyatı için endiııe verici 
bir iıarct olmuıtur. Eğer mü -
balcğa cdilmiı dcğilıe, bu be • 
yanat, muhtemel talepleri hak
lı göstermek için yapılmıştır. 

Ukranya mı, sömürgeler mi 1 

Le Fiııro 

latiklal siyaseti 

B clçika harpten evci ol • 
duiu gibi bitaraf değil

dir. Daima milletler Cemiyeti· 
ne sadık kalan Belçika anla -
mı§tır ki bugün mutat mütcka· 
bil yardım misakına güvenmek 
bir deliliktir. Belçika Lokarno 
ittifakının teıis ettiği garant i
yi kaybetmiııtir. Şraktaki hu -
dudu, Ren mıntakasının silah • 
sızhğı ile artık himaye altında 
değildir. 

Fransa ile İngiltere, .Jlelçi -
ka'nın arazisi bir taarruza uğ -
radığı takdirde kendisine yar -
dımda bulunacaklarını ve bazı 
şartlar altında Almanya Bclçi· 
ka arazisine hürmetkar kalaca
tını vadctmiı; olsalar bile, Bel
çika kendi kendini müdafaa et-

Geçen eylül hadiseleri Bel • 
çika'nın yirmi dört aaat zar -
fında 600.000 kişi seferber e
debileceğini göstermiştir, Fla
manlar, brükscllilcr ve vallon
lar müııterek vatanlarını mü -
dafaa etmek için kardeş olmuş
lardır. Bclçika'da sekiz milyon 
insan yaııyor. Bir milyon as • 
kcr çıkarabilir, 

Sili.hl anma ve müd afaa 
tertibatı 

B clçika silihlanma ve mü
dafaa tertibatı almayı 

lüzumlu görüyor. Belçika'nın 
müdafaa tertibatı hazırlığını 
bilhassa ıimal hududunda al -
maktadır. Buradaki müdafaa 
hzırlığı Alber kanalı ile boy • 
dan boya temin edilecektir. 
Albcr kanalı bugün Avrupa'nın 
en büyük sanat eserlerinden 
birisidir. Albcr kanalı, Möz ve 
Esco nehirlerini, yani Liyej i · 
le Anverı şehirlerini bağla • 
maktadır. Kanal bu sene için
de ikmal ediliyor. Kanal bit • 
tikten sonra, Liycj ııehrinde 
büyük bir su scrıisi açılacak -
tır. Sergi münasebetiyle kana • 
hn açılış ıenliklcri yapılacak -

KURBAGA ·DAMGASI 
yılanlar var, bütün gördüklerim bu 
kadar. Fakat nasıl olur? İhtiyar Mait
land da kuroağalar çetesine dahil mi? 

Dick, ;ilphesini gösterir tarzda: 
- İşte benim de merak ~ttiğim bu 1 

Dedi. 
~=============- 14- ==!J 

Dick, sokak kapısını açtığı vakit, 
Jhonson'un hasır bir ko!tuk içinde, 
rahatça bahçede otur.d~gunu gö~dü. 
Katip ayağa kalktı, ehnı uzattı. Dıck, 
bu makul ve sabırlı adamdan hoşlanı • 

yordu. 
- Rey geleceğinizi bana söylemiş· 

ti, M. Gord~ Şimdi kız kardeşiyle 
beraber meyva bahçesindeler. Galiba 

kıza bazı sırlarını tevdi ediyor. 
Dick, tozluklarını çıkarırken: 

- Artık büroya gitmiyor mu 1 di • 
ye sordu. 

Jhonson müteessir bir halde: 
- Galiba, oradan büsbütün ayrıldı, 

dedi. İşten çıkarıldığını kendisine ben 

bildirdim. Patron işe muntazam de· 
vam etmediğini ve muhteşem bir ha
yat yaşadığını nasılsa farketmiş. •Bir 
muhasip hesaplarını tetkik etti: allah
tan hiç açık çrkmadı. Az kaldı ben de 
işimden oluyordum. 

Sözün bu menbaya dökülüşü kaçml
mıyacak bir fırsattı. Dick bundan is • 
tifade etti: 

- Maitland'ın nerede oturduğunu 

Yazan: EdKaT WALLACP. 
biliyor musunuz? Ne biçim bir hayat 
sürüyor? Şehirde evi var mı? 

Jhonson glilümsedi, alay eder gibi: 
- Şüphesiz, şehirde bir evi var 1 Di

ye cevap verdi. Bir sene eve! keşfet
tim, fakat kimseye bahsetmedim. §im

di ıize bilt mufassal malfunat veremi

yeceğim. İhtiyar Maitland kız karde
şiyle beraber, sefil bir hayat geçirerek, 

fakir bir mahallede yaşıyorlar. Halbu
ki herifin milyarları var. 

- M. Jhonson, Maitland acaba niçin 
büroda eldiven giyiyor? 

Jhonson başını salladı: 
_ Bilmem, bileğindeki işareti sak

lamak için giyiyor diye düşündüm a
ma 0 bunun için eldiven kullanmak 
zahm~tine katlanacak adam değildir. 
Zaten bütün kolu döğmelerle dolu. 
Çapalar, taçlar, yunus balıklan ... 

Dick sükunetle: 
_Kurbağalar da var mı? Diye ~o.r -

du. Bu sual Jhonson'u şaşırtmış gıbıy
di. 

- Hayır, hiç kurbe.p &Örmedim. Bi
leklerinden birinde biribirine sarılmış 

Jhonson ciddileşti: 
- İhtiyar o kadar kötü bir adam ki 

ondan her şey ümit edilebilir, dedi. 

Bu sırada Ray ve kız kardeşi yanla

rına geldiler. Ray çok asabiydi. Diok'i 
görünce suratı büsbütün asıldı. Ella, 
yüzil kızarmış, neredeyse ağlıyacaktı. 

Ray selam vermeden: 
- ·Gordon, zannederim siz, Elk'e, 

beni takip etmesini söylediniz. Bun -
dan eminim, onu öyle bir yakaladım 

ki. .. 
Genç kız hararetle: 
- Rey, M. Gordon'a bu şekilde hi • 

tap etmemelisin. Diye 5özünü kesti. 
Senin hakkında kötü hiç bir şey söy
lemedi. Ne biliyorsam kendi gözlerim
le gördüm. Kendisinin misafirimiz ol
duğunu unutuyorsun galiba. 

Rey homurdandı: 
- Herkes benimle uğraşryor... İh

tiyar Jhonson bile. Ve ona doğru gü -
lümsedi, Jhonson aldırış etmedi: 

- Birisinin seninle meşgul olması 
Uizım, oğlum, dedi. 

Sırtında fotoğraf makinesi, eve dö
nen Jhon Bennett Üzerlerine çöken sı
kıntıyı dağıttı. Yanlarına gelerek: 

- M. Jhonson, sizi davette gecikti-

' 
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tir. Sergiye en geniş mikyasta 
iştid.k edecek devletlerden bi
risi Fransa'dır. 

Bu kanalın açılması ve inşa
sı öyle kolay kolay olmamıştır. 
Milyarlarla para sarfedilmiş -
tir. Halbuki, holandalılar, 1839 
muahedesini öne sürerek bel -
çikalıların kanalı açamıyacak
larını, hakları olm;dığını iddia 
etmişlerdir. 

Mesele Millctlcrarası Lahcy 
adalet divanına verilmiştir. 
Mahkeme Belçika'yı haklı çı -
karmı5tır. Holandalılar, mah -
kemenin kararından çok mcm -
nun oldukları gibi, iki devlet~
rasında mutat samimi dostluk 
zerre kadar sarsılmamıştır. 
Hatta holandalılar da, Liycj 
ıu sergisine iştirak etmcğc ka
rar vermi~tir. 

Kaanlm &tratejik 
ehem iye ti 

A lber kanalı iktisadi kıy -
metinden başka, Bclçi

ka'nın milli mıidafaası nokta -
undan buyuk bir istifade tc -
min edecektir. Kanalın uzun
luğu yirmı dört kilometre ka • 
dardır. Liyej'den başlıyarak 
VıJe'yc do6 ru yonelir. Mest -
rih mcvkiinde Holanda ve hel
çika arazisine do6 ru sokulan 
alman toııraklaı ıııın ceııuoun -
dan geçerek, Esko'ya katlar gi
der. 

Liycj'in :ıimalinde biraz se
viye farkı bulundugu için ka -
nal bu ınıntakada otuz ile alt -
mış metre arasında derinleşti
rilm.Gtir. Bir <:ok yerlerde de 
kanalın sevi;. ı , toprak sevı -
ycsıııdcn farıc.ı Jeğildir. 

Hülasa olarak denilebilir ki, 
bugün Alber kanalı, muhtemel 
bir taarruza karşı Bclçika'n.ın 
şimal ve şimal şarki hudutları
nı mudafaa edecek mukemmcl 
bir mevkide muazzam bir eser
dir. 

Kanal boyu baştan başa tah
kım eoıımıştır. Kanaı Doyunca 
yakın yumt yapııııuş oıan be -
ton sıı:ınakıar uugun t>ır tek i
&areu: nazır taıım ve teroıyc -
ıen ıııuıc1,:mmeı .ı.ı.ı<encuc uu -
luour, 

A1bcr kanalının, her bin bi
rer sanat eı;crı olan köprulc -
rinde dahı mudataa tertıbatı a
lınmııı bulunuyor. 

Her hangi bir mütearrız, Li
ycj mmtakasındaki tahkimatın 
arkasını çevirmek üzere taar • 
ruza kalkamaz. Bunun için Ho
landa ordusunu söküp geçme
si lizımdır. Sonra, Alber ka -
nalı, Juliana kanalma hemen 
hemen muvazi olarak inşa edil
uıi told~ lçln, bö7le bir ha -
reket, mütecaviz için hasaratı 
mucip olacaktır. Çünkü, Albcr 
kanalı gayet muhkem surette 
tahkim cdilmiı bir haldedir. 
Binaenaleyh şimalden ve ıimal 
ıarkiden Belçika müdafaa c -
dilmiı bir haldedir. Fakat ya 
eark hududu 1 

Bu mesele de iki ıekilde hal
ledilmiş bulunuyor: Liyez mın
takası, modern harp tekniği ile 
tahkim edilmiştir. Hem Ho -
landa hem de Belçika toprağı -
na doiru sokulan alman arazi -
ainin önünde çok mühim bir 
tahkimat cıcri meydana gcti • 
rilmiıtir. 

Kanala pek yakın olan bu E
bcncmael tabyası takdire de -
ğcr müdafaa ıilihlariyle de 
teçhiz edilmiş bir haldedir. Bu
ralarda daha bir çok mudzam 
eserler meydana getirilmiı ol -
tnakla beraber mahiyetleri giz
li tutulmaktadır. 

Ne olursa olsun Belçika'mn 
bu kısmın mükemmel surette 
müdafaa edebileceği bütün as
keri salahiyetler tarafından it
tifakla ıöylenmektcdir. 

Bu mıntakada 60 - 70 metre 
derinlikte, bir çok yeraltı t e -
ıialcriylc, mühimmat depoları, 
oda, mutbak, amcliyane ve pan
ııman yerleri yapılmı5tır. Top
rağın üstünde ise, zırhlı oto • 
mobil ve tankların geçmesine 

müsait bir çok mahallerde, bir 
çok maniler yapılmıştır. Tank
lara karşı derin hendekler, 
meyilli bir ıekilde çakılmış 
ray tarlaları, lağım sahaları, 
tel örgü manileri, bir çok mü
dafaa vasıtaları ile her yer ka
patılmı5tır. Buradaki tesisat, 
söylendiğine göre fransızların 
Majino istihkimlarındaki ka • 
dar mükemmeldir. 

Bir Amerikahnm 

Almanyaya dair 

fikirleri 
Nevyork Taymis gazete

sının Avrupa mümessili 
Bay Harold Collender in
gilizce konuşanlar birliği
nin Dartmouth house'de 
verdiği bir ziyefette ye
mekten sonra "Bir Ameri
kalının Almanya'ya bakı
şı" mevzuu üzerinde söz 
söylemiştir. Toplantıya B. 
E. V. Knox başkanlık edi
yordu. 

B. Collender demiştir ki: 
- Birçok ingilizler al

manlarm İngilizlere benze· 
diğini zannetmek isterler. 
Benim kanaatimce son yıl
lar içinde bu memlekette 
alınanlar hakkında yanlı§ 

hükümler verilmesinin se
bebi bu yanlış telakkidir 
Berlin, zihniyet itibariyle 
Tokyo'dan daha fazla Lon
dra'dan uzaktır. 

Hitler iktidar mevkiine 
geldiği zaman işsiz bulu
nan ve şimdi pek yüksek 
ücretsiz olmasalar da it1 bu 
lan 6.000.000 alman kendi
sine minnettarlık hissi bes 
Iiyorlar. Bir kısım halk da 
- bazıları bunu üçte bir 
olmak üzere gösteriyor
lar - bugünkü hayat stan

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 

TÜRKIYE 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 Kes./. 20 Kw, 
T,A.Q, 

Ankara 
PERŞEMBE: 23.3.1939 

12.30 Program. 
12.35 Türk muziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, a -

jan:>, meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Mıizık (karı§ık prog-

ram). 
18.30 J!rogram. 
18.35 Müzık (dans plakları). 
19.00 Konuşma (ziraat saati). 
19.15 Türk miıziği (fasıl heye-

ti) Tahsin Karakuş, Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Basri 
Üfler, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay. 

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

20.15 Türk müziği •çalanlar: 
Vecihe, Kemal Niyazi Sey -
hun, Eşref Kadri, Cevdet 
Çağla. Okuyanlar: Müzey -
yen Seı;,.ır, Mahmut K nn -
daş. 1 - ....... - Hicaz peş-
revi. 2 - Şükrü'nün - Hicaz 
şarkısı - Sevdamı dilim anla
tamaz. 3 - Sadettin Kaynağın 
- Hicaz şarkısı - Hazan ile 
geçti. 4 - İshak Varon - Hu
seyni şarkı - Baygın suların. 

5 - Cevdet Çağla • Viyola 
taksimi. 6 - Sadettin Kaynak 
- Muhayyer şarkı - Ben yıl
larca yanmışım. 7 - • , ••.••• 
Halk türküsü - İki karpuz 
bir koltuğa sığll)az. ,; - Yasa
ri Asım'ın hüzam şarkısı • 
Ömrüm seni sevmekle niha -
yet bulacaktır. 9 - Y c -
sari Asım'ın - Hüzzam şarkı
sı - Gene kalbim taşar ağlar 
bu gece. 10 • Hayri'nin -
Hüzzam şarkısı - Ölürsem 
yazıktır sana kanmadan. 

Almanya'da ne ekonomik 
bir çökme, ne de siyasi bir 
değişme olmıyacaktır. 

Bütün kusurları ve zaf 
lan ile beraber alman eko
nomisi bir çoklarının ta
savvur ettiğinden çok da
ha fazla sağlam olduğu gi
bi siyasi sistem de daha 
istikrarlıdır." 

-TlMES-

Derhal! 
dardından pek memnun o~l~-~~İcap ecleree, D..a Mleeri 

mamakla beraber eski ha· birlikleri seferber edebil -
yat prtlarından daha iyi-
si içinde bulunuyorlar. mesi için hükümete geniş 

Öte taraftan geçen eylül salahiyetler veriliyor. 
ayında harbin kendilerine Orta Avrupa hadiseleri, 
öğretildiği kadar §erefli vatanı tehdit eden korkunç 
bir şey olmadığını söyli- tehlike bu nevi tedbirler is
yen gençler arasında, ço-
cuklarının tamamiyle ken- tiyor. Çabuk hareket etmek 
di ellerinden alınıp Nazi lazım. Sınai seferberlik geç 
usulünde talim ve terbiye kaldı. Def ve içtinap edil -
edildiğinden şikayet eden mesi güç vaziyetler ihdas 
analar babalar arasında, ti- ediyor. 
caret birliklerinin ilgası 
neticesinde umdukları gi-
bi sağlam bir kapitalizm ya 
ratılmadığını gören endüs
tri adamları arasında bir
çok gayri memnunlar var· 
dır. 

Şimdi Almanya'da Nazi 
rejiminden bir sene önce 
kendinden fazla korkulu
yorsa da rejim, şimdi eski
sinden daha az kuvetli de
ğildir. 

Sulh zamanında da, bir 
harp ~ladığı takdirde de 

Petit Bleu 

Fransa i~in tehlike 

1914 dekinden 

daha fazla! 
Yirmi kadar motörlü al

man fırkasının ansızın Ma
jino istihkamımıza yüklen
diği ve büyük bir rahne aç
tığını tasavvur edin. Hele 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambl' 

yo - nukut borsası (fiyat)· 
21.25 Neşeli pliklar - R. 
21.30 Mü fk (küçük orkestra' 

;ıef: Necip Aşkın): 1 • Sc~' 
malstick • Kupidan ve pasıŞI 
beş kısımlık aşk hikayesi. l · 
Yaklaşma. 2 - Aşk valsi. 3 • 
Başba3a. 4 - Gezinti. S - Ka'" 
gacılık ve barışma. 2 - Lind· 
ner - Bagatelle (şaka) fantf 
zi. 3 - Pachemegg - Vs f 
Triste (hazin vals). 4 - Kun· 
ncke - Ledi Hamilton opere· 
tinden potpuri. S - Winkler • 
Kemanın aşk şarkısı 6 - Bt• 
ethoven - Menuetto sol mil· 
jor. 7 - Aubert - Göbekliltf 
resmi geçidi. 

22.30 Müzik (operalar - PJ.), 
23.00 Müzik (cazbant - Pi.). , 
23.-45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yannki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
21.30 Paris, Bordo - 22.45 
Lüksemburg, Strazburg. 

1 OHKESTRA KONSERLER 
VE SENFONİK KONSER· 
LEH: 20.S Bcromünstcr -
20.10 Brcslav, Kopenhag -
20.45 Stokholm - 21 Roma. 

ODA MUSİKİSi: 15.30 Doyç· 
Jandzender - 18.30 Keza -
20.30 Sottcns. 

SOLO KONSERLERİ: 17 
Bcrlin - 21.30 Droytviç. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş •· 
s.): 12 Viyana - 18.10 LaYP
zig. 

ORG KONSERLERİ VE KO• 
ROLAR: 17.30 Kolonya -
18.20 Viyana - 21 Varşova. 

HALK MUSİKİSİ 1 19.tS 
Doyçlandzender 22.30 
Ştutgart, Budapeştc (Sigarı 
orkestrası). 

DANS MÜZtôİ: 22.15 Flo -
ransa - 23 Floransa, Milano, 
Roma - 23.45 Liyon, Tuluz. 
Pirene - 23.50 London • 
Rccyonal - 0.15 Droytviç. 

bu felaketi bir düşünün. 
Bir de bizim seferberliği· 
mizdeki intizamsızlığı he -
sap edin. 

Hala da etrafı hoş görü -
yoruz. Çek istiklali katle -
dildikten sonra nikbinlik 
kalır mı? 

Herkes şunu bilmeli ki, 
bundan sonra ya Majino is• 
tihkamlarına, ya Holanda'
ya, ya Belçika'ya veya 1s .. 
viçre'ye haşin bir taarrul 
yapılabilir. Buralar böyl• 
bir taarruza maruzdur: 'Bi .. 

1914 dekinden fazla tehlikf 
içinde bulunuyor! 

La VictolH 

Kôğıt paçavrası 

Bitler Münih'te bir kağıt 

imzaladı... Teahhüt altına 
girdi. Fakat bugün verdiği 

sözü tutmuyor. "Kağıt pa

çavrasını" yırtıyor. Bu pa

çavrayı İngiltere de imza • 

lamıştı, Fransa da. 

Şimdi Fransa ile 1ngilte· 
re, bu paçavranın parçaları 

yüzlerine çarpılsın? Bunu 
kabul edebilirler mi? Çek 
cümhurreisi beyannameyi 

serbest serbest mi imzala -

dı, yoksa tehdit altında mı? 

Bu şartlar dahilinde 

Fransa ile İngiltere ona 

kıymet verebilecekler mi? .. 

Petit Parisen 

ğimden dolayı affmızı dilerim, dedi. 
Fakat, nihayet sizi evimde görmekten 
fevkalade memnunum. Vazifesinde 
Rey' den memnun musunuz? 

Öbürü hararetle: bana karşı böyle haşin davrandı? 

Jhonson, Dick'e ümitsiz bir nazar 
fırlattı: 

- Şüpheeiz memnunuz, diye mırıl -
dandı. 

Böylelikle ihtiyar Bennett'en oğlu -
nun yeni bir mesleğe atıldığını sakla
mış oldu. 

Mert bir adam olan Jhonson, yemek 
bitince, Dick'e dedi ki: 

- Yaptığımız hareketi hiç doğru 

bulmuyorum, Rey hakikati babasına 
söylemeliydi. 

Dick de aynı fikirdeydi; lakin o an
da Rey'in harekatını münakaşa edecek 
halde değildi. Sevgilisine olan ala.ka
sının, onun ebeveyn ve dostlarına ka -
dar uaznmadığını görüyordu. Bir 9ey 
daha keşfetti: Jhonson genç kıza aşık
tı. Onun yanında sinirli, şaşkın; on -
dan uzakta betıbahttı. Dick, genç kızın 
koluna girerek onu evin arkasındaki 
gül bahçctsine doğru götürürken Jhon
son'un kederi büsbütün arttı. 

İki genç kaybolunca, Rey, kudur -
muJ gibi: 

- Bu herif burada ne arıyor, anla
mıyorum, dedi. Bize göre adam değil, 
üstelik benden nefret ediyor. 

Jhonson dalmış olduğu hazin dil -
şünceden ayrılır gibi: 

- Senden niye nefret etsin Rey? 
Dedi. Bilakis çok sevimli bir adam! 

- Ll.f .... Kendini beyenmişin biri. 
Bir polis memuru ne olacak, dedi. Ben 
polislerden nefret ederim. Bize yük -

sekten bakmadığını sanıyorsanız yanı

lıyorsunuz. İşte size söylüyorum, ben 
ondan aşağı kalmam. Hele ilerde gö

rürsünüz ... Hem ondan daha zengin o
lacağım. 

Jhonson: 
- Para her §ey demek değildir 1 De

di. Rey, yeni işin nedir? 
Rey, esrarla: 
- Size söyliyemem, gizli bir iş, de

di. Saatlerce ağzımı aramasına rağ -
men Ella'ya bile söylemedim. Bazı va
ziyetler vardır ki insan kendine ait ol
mıyan 11rları ifşa etmeden o sahada laf 
söyliyemez. Ben de aynı vaziyette -
yim. 

Gül bahçesinde Ella, daha sevimli 
bir muhataba malikti: 

- Babamın bir şeyden şüphelendi -
ğini zannediyorum. Dün gecenin bü -
yük bir kısmını bahçede geçirdi. Av
det ettiği zaman uyandım. Korkunç 
bir hali vardı. Saatlerce dolaştığını 
söyledi. Zaten ayaklarının çamurunu 
görmem bunu anlamama kafi gelmişti. 

Dicık aynı fikirde değildi: 
- Babanızı pek az tanryorum. Fa -

kat kardefinizin yüzünden ıstırap çe -
keceğe benzemiyor. Bana kalırsa vazi
yeti öğrenir öğrenmez kıyameti kopa
racaktır. Niçin kardeJiniz birdenbire 

Ella omuzlarını kaldırdı: 

- Bilmem. Ray bu günlerde çok de
ğişti. Sabahleyin beni öperken ağzı 

viski kokuyordu. Halbuki içmek adeti 

değildir. Yeni yaşayışı onun hayatına 
mal olacak ... Yaptığı iş namuslu bir iş 

olsaydı, sahte bir isim taşır mıydı? 

Hava latif, gök bulutsuzdu. Ella sof

rayı bahçeye kurmıya başladı. Dick ve 
Jhonson aceleyle ona yardıma koştu -
lar. Ona faydalı olabilmek emeliyle 
yanryorlardı. Ray asık suratını muha· 
faza ediyordu. Dick, semeresiz bir iki 
tecrübeden sonra, onu yumuşatmağa 

çalışmaktan vaz geçti. 
Jhon Bennett'.in avdeti de vaziyeti 

değiştirmedi. Yemek esnasında: 
- Polis teşkilatına dahil olmanın 

mahzuru, her an vazifede olmak M. 
Goda dedi. Bana sofrada bütün konu -
şulanları icabında hatırlıyabilmek i -
çin zihninize kaydediyorsunuz gibi 
geliyor. 

Dick cevap vermeden önce elindeki 
reçel sürülü ekmeği ağır ağır tkiye 
katladı: 

- İyi bir hafızam olduğu muhak -
kak, dedi. Bu unutabllmeme yardım e
diyor, ve vaizyet kötü ve müşkül ol -
duğu zaman da sükutu muhafaza et -
memi temin ediyor. 

Rey, birden iskemlesi üzerinde ya -
na doğru döndü; muzafferane: 

(Sonu var) 
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istiyen bir Semirmek 

bayan ... 
Zümrüdü Anka kuıu gibi bulunma mefhurdur. O kadar ki, za)'lflrktan 

aı mümkün olmayan bir teY diye- kurtulmak iatiyen htn'keain itkin 
cekainiz. Ben de öyle aanırnn. Va- göğsünü hekim kulağiyle ve Röntgen 
kıa arada sırada aemirmek için he- ıtıklariyle muayene ettirerek vwem
kimlere müracaat edenler bulunur li olup olmadığmı anlamaaı tarttır. 
ama, bunlar hep erkeklerdir. Ka- Bu sebep buhmmaymca da artma çe
dmlıiın zayıflık modası hala de - kip çekmediğini düıünmek iyi olur, 
vam ettiği bu zam~nda, bayanlarm çÜftkü bu da inaa,ıu haylice zayıfla • 
hepsi zayıflamak için çareler arar- tr ... Yaşlııca olanlar için kanaer haa. 
l~rken, aemirmek istiyen bir bayan talığrm hatırlamak lazım olur. Bu • 
bulunabilceği benim, de aklıma gel- nu, tabii mektup yazan bayan İçin 
mezdi. Meğer varmıf, hem de bu aöylemiyormn, yaflı olaaydı gazetıe
gazetenin okurlarından bir bayan. ye mektup yazarak aeminnek çare. 
Bu aaym bayan zahmet ederek bir aini aormak batırma gelmezdi. 
de mektup göndermif, acele aemir- Zayıflığın en yeni - yani yeni anla
mek iatediğini söyledikten sonra bu tılanı • ve onun için en meraklı ae • 
ınm çareaini ııoruyor... bepleri hormonlarm bozulmasıdır. 

Tiroit honnonu fazla olunca İıHan 
Geçmiı zamana acımak hiç ide-

lim olmadığı halde, bu mektubu o- zayıflar. Fakat bu hormon azalm -
Jnıyımca e•ki zaman hekimliğinin ca da zayıflattığı vardır· - Böbrek 
timdi çok değipnif olduğuna göre üatündeki guddenin kabuk krsmm. 
doiruau, canan sduldı. Eaki zama~ dan çlkan hormon azalmca gene za· 

yıfJık gelir. - En meraklısı kadmlık 
da bulunsaydık, za)'lflıktan semir • ve erkeklik hormonlarının bozulma
mek için daima bir örnek çare bu-
lunduğuna inanarak ben de bu ba- amc:lan gelen zayıflıktır. Erkeklik 

yana: 

- Fıstık üzüm yiyiniz! ... 
Derdim, böyle deyince de ıçım 

rahat ederdi. Halbuki timdiki he
kimlikte her şeyin sebebini ara
mak adet olmuı, çünkü tedavi 
aebebe göre oluyor. Onun için ace
le aemirmek iatiyen aaym okura da 
hemen bir cevap vermek kabil de
ğil. ilkin: 

- Aceba, bu bayanm zayıflığı 
nereden gelmiı? 

Diyıe aramak lazım... Zayıflığm 
sebepleri de o kadar çoktur ki. 

Bir kere İnaan doyaaıya yiyemez• 
elbette zayıflar. Fakat zayıflığm bu 
türliiıAi gazetelerin okurlarında bu -
lumnaz. Eskiden gazetelerin muhar· 
t"irlerinde bulunurdu: Mefl"Ulİyetten 
önceki İmparatorluk devrinde, pek 
zayıflığıyla bir de ııokakta gi -
derken lutiklerini aürüklemekle 
meıhur olan bir muharrir, metnrti
)'etin ilk meclisine i.za olunca, bir 
Hd hafta içerisinde geli~rek aemir-

hormonu fazla olunca zayıflatır, fa. 
kat kadmhk hormonunun f azlaaı da
ha ziyade tombulluk verir. O gÜnle
rini görmekte geciken, mesela on bet 
yaınıı geçiren, kızlar za)'lf olurlar, 
ııonra da aemirmeleri gÜçleıir. Ka • 
fa taamm içindeki İpofiz gucf.deainin 
honnanlan azalmca da zayıflık ge -
lir, hem de inaan küçüci:k kalır. 

Zayıflığa bu kadar türlü türlü • • 
bep yeti§Dlİyonnuı gibi, bir de, tabii 
zayıflık vardır, derler. Bu türlüsünü 
de kabul etmek zaruridir; çünkü 
böyle zayıflar güçlü kuvetli olurlar, 
hem ele rahat yatarlar ... Şimdi: 

- Bu bayanm zayıflığma aebep 
acaba nedir? 

Bunu ne kendiai kendi kendine 
bulabilir, ne de uzaktan anlqılr. 
Onma için, iyiai kıeadi hekimine gide. 
rek kendiaini i:rice ma&)'ene ettir
dikten aonra aeminnek çareeini ele 
hekiminden öjrenmeüclir. 

G.~ 

--&i rm•• lıilr ..... lıi iiifij= -;;;,;;;;;;:;;;;--;;;;ı;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;-;,;;;;liiiifl.-
terek yazı odaamda arkaclatlar bu-
nu konuturlarken, aralarnıdan biri: 

- Ya, birader, zavallmm zayıflı -
fı meğer açlıktanmı§!... 

Diye tam hekimce bir tethia koy
muttu. Bu zamanda ne gazete mu
haJTirleri araamda ne da batka mH
leklerde o türlü aebepten zayıf kal -
mıt kimae bulunmıyacağı ıüpheaiz -
clir. Onun için ıimdiki zayıfların za
yıflıtı daima batka eebeplerden ile
ri setir. Fakat zayıflık aebeplerin
clen bir taneai ortadan kalkmakla 
seride kalanlar gene haylice çoktur. 

B 1 BLIYO~RAFY A 

Olu_ş 

Şehrimizde haftada bir neşredilmek 

te olan bu edebiyat ve fikir mecmua· 
ıuım 12 inci sayısı da çıknuftu. için· 
de Halil Vedat Fıratlı, Mustafa Ni. 
had Özön, Behçet Necati, Halil Fik
ret Kanat. Feridun Fazıl Tülbentçi, 
Fuad Ömer Keskboğlu, t. H. Ertay· 
lan, Rıfat llgu, Cemal Arif Alagöz, 
Sabahaddin Ali, Xösemihal'in yazı, 

ULUS -5-

istanbal belediyesinin 

11hp111l•ı 

.............. o o SCl7LC ....... o 8j(P o ... Sat o S&iRO ... o nın .., 

Litvanya'nın akciğeri 
----·----

latanbu.l, 22 (Telefonla~ - Bir mü.d E E 
dettenberi rahatau bulunan İstanbul 
viliai B. LOtfi Kırdar bueün iyile,e 
rek i.fe bafladı. 

Belediyeler bankaaından yapılacak 
bet milyon liralık iatikrua ait mua Her aabah gazetelerden aldığı· 

'Gün l(in 
İki dostun ölUmü 

mele yakında iknıal ediLerek paranın • .. 11111111111.,
1111111111 

mrz haherler hele dünyanm karma 
kısım kıaım tahsiline bqlanacaktır. Yazan: Goıton Scrvent - İntranıigeant Gazetesinde karqık olduğu bugünlerde hiç biri-
tlk taksitler belediyeye .mütedavil ser mizin yÜzümüzü güldürecek mahi -
maye halinde it yaptıracak imkanları 1107 aenesinde idi. O :ı.aman Magde-1 itibariyle Litvanya'nın yaşaması yette değildir. Fakat, dünkü Ulua'u 
hazırhyan işlere haaredilecektir. Bu burg piakopoau olan Adelgart, için lüzumlu bir yerdir. Genç dev- açar açmaz benim kadar elem duy -

paradan 600 bin lir•ı dla Dolmabahçe aakııonlara hitap ederek demitti letin ga,..etleri aayeainde harptan mut olanlarm pek fazla olacakları· 
stadyomu için ayrılmııtır. ki: sonra bu limanda ahı veri§ itleri nı sanmam: Ali Hikmet Ayerdem'le 
Beş milyondan bir milyonu da ts - " Dinaizler öyle güzel yerlerde otu- üç misli artmıştır. Ömer Lutfi Erinal'm ani ölümlerin-

tanbul'un otobüs iflerine aarfedile ruyorlar ki! ... Onlan orada otur. Litvanyalrlar, Memel'i elden kaçır_ den bahaebnek iatiyonmı. Betere 
cektir. maktan menebnenin imkanı yok. mamak için hiç bir fedakarlıktan naai~ olabilen mezi!~tlerin çoğuna 

Ôyle bir memleekt ki atı bol, kü- çekinmemişler, limana, büyiik ge. mahk b~l~an bu iıkı zatı tannnıt 

U"sku"'dar'da bı'r vamftll oldu mes hayvanları bol, balı bol... milerin yanaıabilmeleri için deh- olanla.." ~k~~e. de el~e aclllllf!ar -
ı-w Ey dünyanın fatihi olan Sakaonlar! ıetli paralar aarfetmişlerdir. dır. Lakm ıluaıne birden kalbmde 

ıatanbuı. 22 (Telefonla) _ Oskü gönlünüzü ancak orada ıad~debi- L" 1 1 M l'd ·ı 1 huauai birer mevki a)'D'llU!, ikialni de 
ıtvanya r ar eme e nazı er e takd" d _._ • 'k' • d 

dar"da, İhsaniye'de üst sokakta 16 nu lirsiniz. Müstemleke olacak mem- hakiki bir tekilde mücadele et- _ır. ~ .~- Mvmh' _1 
11: 1

1 
ıambaei'-~~n 

maralı evden bu ak~"' ..... t 20,50 de leketlerin en iyisi olan o toprakla- kt d" M"" dd" kt aamımı nunnet ıaerıy e ....-uıt v-- _ me e ır. utea ıt me ep ve 1 1 t ab k ...1 __ d · d" 
yangr:ı çıkmıştır. Ateş bititik 18 nu I "zaptedin!" haataneler açmıılardır. Almanlar : an arm ~ ır 1

• ne l~u..-ıık elrml ır, 
maralı eve de sirayet etmit fakat vak- fte bu aöz, dinsizliğe karşı açılmış da onlardan aşağı kalmamqlar, .,:nu ~;w:~ aevg!; ay 0ı'::.dan 
tl"nde yetı"cen ı"tfaı"ye yangının daha bir mücadele perdesi altında, Bal- M l'd h 'k" "k" tar ara aev er 'Ye on an 

:r eme e er teY ı tter ı •ter ya- b!_.J __ b" b d" ı 1 
fazla büyümesine meydan vermeden tık memleketlerinin ilk müstem- pılmııtır. Bir alman mektebi açı- ~ d ıre ve.:a._e ıyen a,... ~--
so··ndu""rmu··,.w··r. leke haline getirilmesi için yapı. 1 c b" L"t kt-L" d manm ayanı z aa:ı..., &JDI a-

T I , O ın a ır ı vanya me ~• e or - k d .. ki . d d 1 __ b"l' l an 'Drang nach aten" yani ıar- d d I B" Li h a a yure enn e uyan...- ı r w. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLERi 
X Kopenhag, - (Devlet nazırı Sta 

uning, söylediği bir nutukta. Dani 
marka'nın tamamiylle bitaraf olduğu 
nu ve ba,ka devletlere ait itlere ka 
rıımıyacağını beyan etmiştir. 

X Vaıington - B. Ruzvelt, Alman 
ya'nın dünya ticaretine boykotaj yap 
mak tasavvurunda olduğuna dair olan 
haberleri tekzip etmiştir. 

X Havana - Cümhurreisi Ruzvelte 
yeni dünyada demokrasilerin müda 
fanı için "amerikahların mümtaz 
vatandaıı.. unvanını veren kanun l 
yan meclisinde ittifakla kabul edil 
mittir. 

X Moslrova - S<wyetler Birliğ 
komünist partiainin 18 inci kongresi 
71 esu ve 68 ihtiyat lJl8dan mü.rek 
kep merkez komitesini ve aynı zaman 
da SO Azadan mlkekkep statüde tidi 
llt merkez komi9yonunu .eçmittir. 

X Varpva - Eetıonya hariciye na
sırı Selter, BudÇetteye hareket et
mlttlr. 

X Bfilrr~f - Çekıoalovakya lle tica
ri müzakerelere giri mek üzere Pra-

~ 

p sltıailt Olan •w. ellN • elk Jl9. 
yeti Bükret'e dönmUftilr. 

X Vaşington - Bahriye nezareti. 

icabında 45 bin tonluk zırhlılar inşası 

için iki inşaat tezgihına teshilit gös
termiştir. 

X Vaıington - Ayan mecliai, lda· 
rf tadilit yapmak üzere Cümhurreisi
ne daha genİ.f aeli.hiyetler verilmesi
ne dair tevdi edilen kanun llyih•mı 
43 reye kartı 46 reyle reddetmlftlr. 

X Prag - Hadıa, mebusan ve A
yan mecli•lerlnln feehkıe dair bir ka

rarname imzalamıı ve bu bu.uatald 
kararını Beran'a bildlrmiftlr. 

ka doğru yayılrıın ilk tezahürü- ta a !1ey a 0 ur. ır !vanya aa. Ali Hikmet Ayerdem'le Omer Lutfi 
dur

.. • tanesı açılır açılmaz bır de alman IC'__:.__1, ··ı·· 1 • L--- b d 
h · 1 ~ moumenlNlDA uaaıyı u-

Memelburg, ıimdiki Memel ıehri, aatanesı açı ır. yurdu 
itte o zaman kuruldu. Fakat almanlar kuvetHclir ve ınüca- Ali Hikmet Ayerdem'i on bet eene 

Litvanyalılar Memel'e aon derece delele~ ~uiz geçmez. kadar evel Balıkeair'de ve apor i§le-
kıymet verirler. Burası için mem- 1938 eyl~l~e Almanya Çekoslo • ri münaaebetiyle tanlllllflan. Rah-
leketlerinden çok dikkat ve itina v~kya.!'a alk ~fa olara~ el uzat. metli, beden terbiyeainia umumi ter-
göaterirler. tıgı, ~etlerı, kopardıgı ~man biyedeki ebemiytiai iyice bilenler • 

Memel mıntaka&mda ormanlar çok- ben Litvanya nm merkezı olan dendi. Buraa'da bir apor aa.b.uı in· 
Kaunaa'ta idim. Bana: "Pek ili saUftJll yardıaı etme·= aç" m· mmtaka tur. Bununla beraber, Nida, Pa - s-- -

langa plajları pek meıhm-dur. ya Fransa ne yapacak? Sürdetler- reiai aıfatiyle vaki müracaatımı iyi 
Memel plajları, yaz aylarında den ııonra aıra Çekoslovakya'nm kartılıyarak her türlü maddi •e ma· 
gençliğin ve hele vapurlarla bu- ııonra da Danzig'le Memel'in. nevi muavenette bulunma)'I kendine 
raya gelen alman çıplaklar cemi- "O ~alde Sovyetlwe ~ir: ~· dön- vazife bilmiıti. Oradaki atad, Ali 
yetine menaup ç1plakların Bcleta mıye mecbur olacagız? dıye ııor- Hikmet'in memuriyet vermit olduiu 
bir müatemlekeaidir. Buralarda, mutlardı. her yerdeki .par sabalan sibi hiç 
ekaibeler de aylarca dolaıarlar du- Bugün Çekoslovak meaeleai halledil. fÜphe.iz onun eaeridir. ite o batlat -
narlar. di. B ... dan ııonra litvanyalrlar ge- lftlf, o belirtmiıtir •e reani zatlann 

Memel, Litvanya'nan akciğeridir. çen eyluldekinden daha çok endi- hiaseaine de onun çizdiği yolu takip 
Litvanyalılar, bütün kuvetlerini Me. ıe duydular. Buruı blyjiık dev· etmek vazifesi isabet etmittir. Ali 

melde göatermiıtir. Senelerdenbe- letlerin garantiai altında idi. Fakat Hikmet Ayerdem aclmı türk .porcu-
ri limana, bir &flk lo.kançlığı ile böyle bir garanti, Hitler'in iradesi ları daima hürmetle anacaklardır. 
itina ve haHAaİyet göatermiıler - önünde ne yapabilir 1 Bugün ya - Rahmetli generalle uzun müddet be-
dir. rın alman kıtalan "Memel al. raber çahpnıf, onun sari neteaiyle 

Memel .iyaeeten litvanyah a.e de manlarmı kurtaracak.'' Dün, Bal- ne19lemnİf, herkeee kartı söaterdi-
phir Prusya fÖvalyeleri tarafm - tık boyunca hep aynı çabpna, hep ii hayırhahlığm hayranı olmut, 
dan )'aprlmqtır ye prmyahdır. ga,..et, hep Mnet mevzuu bahia- doatluk teeamıiihünün ae büyük bir 

1921 de burada yaplltaa bir nüfu. ti. kudret olduiunu kendiaindea öğren. 
aaymuada: 19.337 alman, 38.404 Şimdi, sece ile beralter, Memel'in mit bir arkadatı olarak ona hiç bir 
memelli, 37.:625 litvanyalı teabit çam ormaalan, çiftlikleri, altm zaman unutamıyacaimı. 

dilmi tir. kubbeli kiliaeleri, nehirlerinin Ömer Lutfi Erinal'ı bir çeyrek aasr 
O •ımnaıl .. ._. ~-- - ..p.. iiııi ııiae bir MikUt inlli. Öyle bir nel. harp ._ .. mc1-. o üçiilaaii arda 

lel"de, burada kahir bir alman ek- llÜIWt auıltı •ar ki tehri witip biti- erkanı har4ti,.. niai ve ben genç bir 
aeıriyeti olduğu meydana çıkınıt - riyor. ihtiyat zabiti iken tanımıttım. Harbm 
tır. Bu aeuizliğin ardmdan bil' fırtına aon günlerine kadar maiyetinde bu-

Fakat Memel limanı, cografi mevkii kopmasa bari! lundum. En çetin vaziyetlerde dahi 

.. kendiaincle genit bir anlayıfa, derin 
bir gÖrÜfe, hakiki bir vatanpenerli
ie teaadüf ettim. Bir amirin tecrübe 
ettiii madiinuna haklı bir itimat 
göatennekle onu naaıl yetiıtireceii 
miaalini ilk önce onda ıörcliim. Harp 
bitip kendiainden ayrıldıktan ve yıl
lar geçtikten sonra ilk teaadüfünriiz. 
de Omıer Lutfi Erinal'ı, aynı aüler 
yüzlü, temiz yürekli, mültefit iman 
olarak tekrar buldum. Kimiai cloyuryadan fazla yer ele 

hail .. ,.ıf kalr, aemiremez. Çünkü 
:J9diiini hazmedemez yahut kanma 
kanthramaz. Ya mideai ve baraak
lan ı.ozaktur, yahut karaciisi )'O· 

hmıda itlımez. Böyle olunca da ye -

tCTciimc ve şiirleri vardır. Okuyucu- --------------
larmuza tavsiye ederb. 

Ali Hikmet Ayerdem'le Omer l.Ut
fi Erinal'ı bir günde kaybettik. Bu 
çifte kayıp yalnız c:loetlarmı detil, 
bütün memleketi müteeMİr etmek 1&
zandır. Çünkü ikiai de memleketle -
rini çok aevmif, cidden dei..li insan
lardı. 

diden bir ite yaramaz. 

Baz• ela yediğini çabuk eritir, ne 
kadar çok y ... za)'lflıktan kurtula
maz. Bö,-lelerine metabolimaa za -
71ffan derler. Bu türlibü ele en ziya
de mikropla haatabklerda görülür. 
Veremli hastaların zayıf olduklan 

İzmir' de bir cinayet 

lmıir, 22 (Telefonla) - l.ımir'de 
Tepecik'te ikinci sokakta kadın yüzün 
den seyyar satıcı Sait sabıkalılarda:ı 
konyalı Hüseyin ve Sıtkı tarafından 
öldürillmüfliir. 

(23 Niaan • Çocuk Bayramı) 
SiNEMA SAHiPLERiNE : 
Çocuk Bayramı yaıklqıyor. 
Bayramda çocuklara terbiye-
vi filmler hazırlıyor musu -
nuz) 

Yenişehir ULUS Sineması 

Bugün matinelerden itibaren başhyor 
2 büyük artiıt: Fred Aıtaire - Ginger Rogen"in 

Karyoka - Kont inan tal - Top Hat filmlerinden sonra 
en son çevirdikleri 

C A R E F R E E 
Gençlik, qk, saadet, zevk, net' e ve hayat tqıran, bqından sonuna kadar birçok yeni 
tarkı ve en ıon icad edilen danslarla dolu büyük müzikal filmi. 

Aynca: Metro Jumal en son dünya havadisleri 

Matineler: 14,30- 16,30 - 18,30, Gece 9 da baılar 

Busün 12, 15 ucuz fiatla halk matinesinde yeni program 

Ufa film Şirketinin franıızea sözlü 

Bekar evliler 
•Bat Rollerde: Mona Goya · Pizella ·Sim Viva 

Şarkılı Büyük Operet Filmi 

. . . . . .. . 

Bu alqam verilecek suare için numaralı biletlerinizi lütfen 

MUHTAR MEMEL'İN TARİHÇESİ 
Şarki Prusya ile Litvanya arasında dar Memel itilif devletlerinin bir mil 

Niemen nehri mansabında bulunan messili tarafından idare edildi ve bir 
Memcl ülkesi, müstesna bir ikt111adi fransız müfrezesinin ifiali altında 
ehemiyet arzeder. Bu ülke Niemen kaldı. Sonra ?,!emel hakkında karar 
vadisi:ıin yani Litvanya ile timali verme işi Milletler Cemiyetine hava
Polonya'nın tabii mahrecidir. Onun i- le edildL 8 sonkinun 1923 de, yani 
çin<fu ki itilif devletleri mütareke· Milletler Cemiyeti sivil komiseri bi. 
den sonra burasını prki Pruaya'dan taraf mıntakalar arasındaki hududu 
ayınnıya karar verdiler. Aksi hal ali. tayin ifiyle uğraprken, Kovno'nun 
kah ild devletin denizle irtibatını techiz etmif olduğu Litvanya kıtaları 
kemıit olacaktı. Versay muahedesbin Memel'i zaptettiler ve fransız garnizo 
99 uncu maddesi, bu araziye ait me· nuna taarruz ettiler. Kan aktı. Litvan
eelenin hallini batlıca itilif devlet- ya dirijanları tarafından yerleştirilen 
terinin ileride verecekleri karara ta· bir fili hükiimet Memel'in idaresini e· 
lik etti. Bu madde ile Almanya itilaf le aldr. Daha bUyUk karıtıklıkları ön-
devletlerinin Memel hakkında vere- temek içfn itilif devletleri i•gal kıta. 
cekleri herhangi bir karan önceden larmı geri çektiler ve Memel'i Litvan
kabul etmeyi taahhüt etmittir. ya'ya terkettiler. Memel halkmm ek-

Bu kırık dökük aabrlarla onları 
,.&detmek kabil mi? 

Nuuhi BAYDAR 

Takas yolsuzluğu 
latanbul, 22 (Telefonla) - 48 auç • 

lu.u bulunan takaa suyiatimali bak -
kındaki davaya bugün de uliye ~te 
devam olunmu~ur. Tahktkatı yapan 
müfetti§ler bu i9te hazinenin 2,300.000 
lira zarar ettigini •öylemitlerdir. Di • 
ğer taraftan ehlivukuf da bu itte hazi
ne zararını mucip olacak bir -.ebep 
görmediklerini bildinni91erdir. 

Bugün tahkikatı yapan ~üfettiı, 
B. Halil Kemal ile ehlivukuf yüzletti
rilmiştir. Suçluların avukatları ile §&· 

hitleri araaında münaka,alar olmut -
tur. Bapıüfcttif tahkikatın dotrulu • 
ğunda israr et.mittir. Ehli.vukuf da ken 
di noktai nazarını tekrar etmiıtir. Ne 
ticede muhakeme batka bir pne bıra· 
lulmı9tır. 

HarptC":ı evel Prusya'ya tlbi olan seriyeti alman olduğu için buruını 
Memel arazisi Memel 19hriyle limanı- muhtar bir bölge haline koydular. E
nı ihtiva eder. O zaman bugünkü ko. saaen bu keyfiyet ingilb siyaeetine 
ridor yerine Polonya'ya denize mah· muvafıktı. 
reç olarak burasınuı verilmesi daha 18 şubat 1923 tarihinde büyük elçi. kını haizdi. Gümrükler, milli müda
doğru olacağım diifünenler olmuştu. ler konferansı Memel'i muhtariyet faa ıibi mühim noktalar Litvanya 
Fakat Memel halkı yalnız almr.ılarla kaydiyle resmen Litvanya'ya yerdi. parllmentoeuna tabidi. Şimdiye ka • 
Litvanyalılardan mürekkep olduğu i- Statüye göre Litvanya cümhurreiai dar Memel bu idare altında yaıamış, 
çin böyle bir hal ~kli milliyet prenıi· tarafından tayin edilen bir vali Me- bir müddet niabt bir sükQnet içinde 
biyle telif edilemiyecekti. Halbuki mel'i idare eder ve Litvanya ile mü· kaldıktan sonra Almanya'da Nazizm 
Polonya koridoru ekseriyet itibariy- nasebetlerinde burur:u temail eder. iktidara geçince, Nazi propagandaaı 
le Polonyalılarla meskundu. Bu iti· Mahaııt bir diyet tetril vazife ile mil· Memel almanlarmın milli duygularını 
barla Memel'i ya Almanya'ya, ya da kelleftir. Küçük mikyasta bir nevi uyandırm" ve Litvanya hilkümetine 
yeni teşekkül eden Litvanya'ya ver. kabinenin yardımiyle çalııfan vali bu kar'ı gitgide kuvetlenen bir mücade
mek icabediyordu. Eğer halkm reyi- diyet mecliakıi çağırmak, talik etmek le ba,tamıttır. Memel'ln Nazi ~fleri, 
ne müracaat edilseydi ne Polonya, ne veya feehetmek hakkını haizdir. Di- Almanyanın siyasi ve asker! iktidarı 
de Litvanya lehine bir karar almamı- yetin kararlarına kartı da nllnin ve- geni,tediği ölçüde Memel'de aealerini 
yacaktı, ve alman olamıyacağı iç.in to hakla ..ardır. Bu diyet a:ıcak dine, yiikaeltmitlerdi.Bu vuiyet, günün bi-

_

----~--~~...&L.---------~-_;:=..:uU...ll~l=~-~----~---~Jl-----_J Memel Dandg g;bi serbest bir liman maarife, sıhat ve inribata, mahalli de- rinde Memel'in de lldbettnin e..t bir 
olma ı tercih edeeektl. mir ve den& yollarlyle lktıadt Ye ti. ~kilde halledilmnlni bir ellrprls ol-
~----~-----~-----:.--'---~-ı-...:..a.-...ı.;._....,.mMık..llılk..Jli.aldut..eAldıaL.CJ.lmallLlmhaaİa!~M~dL!!:_____ıi 

evelden tedarik ediniz. 
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Kondy'ye doğru 
8 alta ile kesilerek açılmış bir 

yol ormanın içine doğru 

gidiyor. tlzerinde binlerce şeyin 
uçtuğu, süründüğü, sıçradığı sün
gerleşmiş bir yol üzerinde gidiyo
ruz. 

Hiç bir taraftan güneş girmiyor 
fakat her tarafta akisleri var. Hiç 
bir şeye ışık çarpmıyor, fakat hep
si de parlıyor. Hollicott ter içinde 
magnezyüm ile resim çıkarılır
ken alman bir vaziyette hiç kıpırda
madan duruyor. Yolun iki tarafın
da orman devam ediyor. lçine nü
fuz kabil olmıyan Jungle'un ko
yu renkli kütlesi tüylü dallariyle 
bizi ürkütüyor, Yılana benziyen 
bu dallar bizi kovalıyor.' Ahtapo
tu andıran sarmaşıklar bizi yaka _ 
lamak istiyor. Tırmalayıcı çalılan, 
devasa dikenleri, cesim kaktüsle
rin kılıç gibi yapraklan ile bize 
sinsi sinsi hücum ediyor. 

Yola taşan ağaç kökleri toprağı 
oymuş, çatlatmış ve yarıklar hasıl 
etmiş, otomobilimizin tekerlekle -
ri altında, biribirine dolaşmış kay-
naşıyor. . 

Başımızın üzerinde, yolumuzu 
göremiyen kollan eğri bir yeşillik 
ordusu, semaye huzmelerini ter -
sim ettiriyor. Ormanın karanlık 
koridorlan içinden geçiyoruz. Bir 
zakkum dalının kamçılamasiyle 
harekete gelen Hollicott: 

- llk varacağımız · alanda oto
mobilin körüğünü kapatmak la -
zım.,. 

Dedi. 

- Sonra içinde boğuluruz. 
- Bizi sade güneş boğar. 

Tepemizde belki yirmi metre 
yüksekliğindeki yeşil kubbeyi gös 
tererek: 

- Haniya, güneş nerede ? 

Dedim HoJlicott müstehziyane: 
- Kolonyal şapkanızı çıkartınız 

da görürsünüz. Dedi. Kasketimi 
çıkardım ve <;ıkarır çıkarmaz müd

hiş bir yanma hissettim, korkum
dan hemen gene başıma geçirdim. 

Hollicott gülmekten katılıyor -
du. 

- Daha alışamadınız Dü Krusett 
- dedi -

Bu daha bir şey değil. Siz asıl 
sıcağı Jungle'in içinde göreceksi
niz! 

- Jungle mil içinde değil mi
yiz şimdi? 

- Hayır, daha Jungle girmedik. 
Asıl Jungle Kandy'den sonra mer
kezine doğru inilirken başlar. 

- Oraları buradan daha hayret 
verici midir? 

- Pek çok 1 Hem fevkalade de sı
caktır. 

Endişe ve aynı zamanda sevinç 
ile dinledim. Tam görmesini arzu 
ettiğim şey. Hollicott devam ede
rek: 

- Bak Dü Krusett, burada Mari 
hamamındayız. Fakat orada kazan
da kaynıyacaksınız.,, 

Biraz düşündü ve: 
- Başına kan hücumundan kor

kan seyyahlar kauçuk torbalar i
çinde kırılmış buz taşırlar. Fakat 
bu mevsimde buz dayanmaz erir.,, 

Dedi. Yanlış bir Fransızca ile 
söylediği bu kelimeyi tashih ede
rek: 

- Buz kelimesi müennestir. 
Dedim. Hollicott: 
- Evet, - dedi • ama ben buzdan 

değil lastik torbadan bahsediyo -
rum. 

Uzakta bir tarafa baktı ve şofö
riyle bir kaç kelime konuştular. 
Sonra bana dönerek: 

- Şimdi bir köye geliyoruz. 
Görüyor musunuz? 

Dedi. 
- Hayır. 

- Işte orada. Ağaçsrz açık bir 
yer. Görüyor musunuz ? 

- Bir alan demek istiyorsunuz 
değil mi? Evet, gördüm, ne var? 

- Evet orası. Bu melun orman
lxkta ağaçsız kısımlar o kadar az
dır ki, böyle yerler görülür görül-

mez orada hemen bir köy P,eyda o
luverir.,. 

. 
Adana, (Hususi) - Vilayet umumt 

meclisinde Seyhan vilayetinin yol işi 
müzakere edilmiştir .Seyhan için çok 
hayati bir mevzu olan yol işi hararet· 
1i konuşmalara vesile olmuştur. Ka· 
sabalar arasını ve kasabalan vilayete 
bağlıyan yolların bozuk olması yü· 
zünden çiftçi zorluklarla karşılaşmak 
ta nakliye işi güçleşmekte ve nakliye 
masrafx artmaktadır. Bu büyük işin 
bugünkü vilayet bütçesiyle başanl· 

ması imkansız bulunduğundan yol ve 
arazi vergilerine bir miktar zam ya
pılması düşünülmüştür. Vilayet mec
lisi yol vergisini altı liradan yedi li· 
raya çıkarmağa, arazi vergilerine de 
binde iki nisbetinde bir zam yapına
ğa karar vermiştir. 

Bugün vilayet büdçesinden yol için 
886.000 lira aynlmaktadır. Bu para 
ile her sene vilfıyet dahilinde ancak 
iki kilometrelik yol yapılabilmekte
dir. Halbuki vilayetin yüzlerce kilo
metrelik yola ihtiyacı vardır. 

Vilayet meclisi böyle mühim bir 
karar vererek tatil yapmış bulunuyor. 
Son içtimada daimi encümen seçimi 
de yapılmış ve Bay Fahri Uğurlu, 

Dede Gürsel, Hilmi ve Tevfik Yıldı
rım daimi encümene seçilmişlerdir. 

Mecfü.in çalışmasını bitirmesi mü
nasebetiyle vali Ali Rıza Çevik bir 
nutuk söylemiştir. Vali Ali Rıza Çe
vik, mecliste verilen bu mühim kara
rın tahakkuku için hükümet nezdin
de süratle teşc bbüse geçileceğini söy
lemiştir. 

Bir rr.ilyona yakın vilayet bütçesi
nin 122.880 lirası hususi muhasebe 
teşkilatına, 22.894 lirası nafra işleri
ne, 319.102 lirası Maarif işlerine, 

15.460 lirası ziraat işlerine, 90.170 li
rası, Sıhat işlerine, 167 .903 lirası muh 
telif masraflar ve yardımlara, 126.386 
lirası köprü ve yol tamiratına, 5.500 
lirası fevkalade masraflara ve 15.000 

lirası memleket hastanesi yeni bi
nasının inşaatı mütedavil sermayesi 

için ayrılmıştır. - T ANGÜNER 

Ayd1n'1n aldığı sekiz tayyare 
Aydın, (Hususi) - Vilayetimizde 

15 mayısta sekiz tayyarenin ad kon-

Krokodil J arsus Parkında Ördekler 
Sultanhisar, Kuyucak, Akköy kamun
lariyle Söke ilçesi ve Umurlu köyü 

adına satın alınmıştır. 

S ahi ourasr bir köymüş. Jung - riyle devam edip gidiyor. Batak • 
fin ortasına mahsur kalmış bir lıkların yanına vasıl olduk. Sular 

köy. Farkına varmaksızın yüksel- kesik, renksiz, akissiz ve cansız. ı 
............................................................................................................. i 
Adana' da yeni ticaret lisesinin temeli atıldı / 

mişiz. Burada arazi başka türlü, Birdenbire büyük bir su kabarcr • 
ön kısımlar bataklrk, öte taraflar ğı çamurlu suları deldi ve kaypak 
sarP.· Biribirine girmiş yeşillikleri bir cisim meydana çıktr, parıldadı 
ayıran, su basmış pirinç tarlatan, sulan karma kanşrk ederek tekrar 
parıldayan sedler halinde dağlara kayboldu. Ortalığı altüst eden bu 
doğru yükselerek devam ediyor. şey nedir? 
Artık körüğü kapatmak zamanı Merak ettim ve bastonumu dal-

geldi. Biz otomobilden inerken bir dxrarak araştxrmağa başladım. Fa-
taknn patlamalar oldu. Ve dört kat bu esnada arkamdan şiddetle 
lastik birden kardeşcesine patladı. çekildiğimi hissettim. Bu Holli • 
B.u. gürültüden köy ayaklandı ve cott'du: 
pırınç tarlalarında çalrşmıyan ne - Eğer bu memlekette bastonu-
kadar insan varsa koşarak etrafı- nuzla böyle sporlar yapmağa ka1-
nuzı sardılar. kışacak olursanız Paris'e avdet et-

Işte, tiyatrolardaki ihtiyarlar ko meğe muvaffak olamazsınız.,, 
rosuna benziyen bir kafile ihtiyar Dedi. 
geliyor. Bunların sulhperver sa " - Ne için? Suda ne var? 
kall~rı, t~t~ı c~ylan bakışları, ve e • - Her şeyden biraz 
teklıklerının uzerinde çıplak be " - Sivri sinekler mi? 
denleri var. Fakat kemikleri mey- Omuzlarım silkti. 
danda, kırmızı paçavralara bürün- - Her yerde sivrisinek mevcut. 
müş harabati tebessümlerle meyda- lşte orada yaşryanlardan bir tane-
dana çıkan kadınları onların giri- si. Suya dalmakta olan şu şeye ba-
şindeki tesiri ihlal etti. kmız? 

Adana, (Hususi) - Elektrik fabrikası yanında kurulacak olan ticaret 
lisesinin yeni binasrnrn törenle atıldı. Törende vali, mektepliler, halk bu
lundu. Vali ve ticaret lisesi müdürü birer nutuk söylediler. Gönderdiğim 

resim, töreni göstermektedir. 

lşte genç kızlarda geliyor. Ci - Bir kaç metre arkamızda küçük 
hazlan olan bütün zinetlerini ta- bir Timsah mevcudiyetimizden bi 
kınmışlar. Lal rengi bezlere bürün- haber yavaş yavaş ilerliyor. Fakat 
müş anneler, altın birer halka ta- B~ mektep kitaplarında gördüğü-
kılr kollariyle kalçalarının üzerin- m d 11 .~~: ~ .. a arı dökülmüş bir ağaç 
de taşrdrklarr çıplak vücutlu ço • kutugune benziyen Timsahlardan 
cuklariyle ağırlaşmış olarak onla- değil ı Hayır. Bu yürüyen Timsah 
rı takip ediyorlar. pek. sevimli. Altın gibi parlıyor, 

Hepsi de sıska olan köy çocuk- yeşıl bakır renginde, daha açık 
tarı korkak ve mütecessis tavırlar- renk~e olan karnı, turuncu bakır 
la bize yaklaştılar. Daha iyi göre- rengınde. 

İzmir'in turistik yolları 
!zmir, (Hususi) - Turistik yolla

rın inşası tekrar eksiltmeğe konmuş 
fakat gene talip çıkmamıştır. Bunun 
üzerine yolların inşası pazarlık su
retiyle yapılacaktır. Bu yolların tu
tarı 1.200.000 liradır. 

bilmek için küçük ve yuvarlak Bu- Adeta bir kitap cildi. Makine i- - üzerinizde madeni bir para 
di kadınlan çamurluklara dayana- le kurulmuş gibi kuyruğunu ve var mı? 
rak parmak parmağa verip otomo- kafasını ~avaşça sağdan sola ve 
bilin etrafında bir daire teşkil et- soldan saga çeviriyor. Tıpkı bir 

0
_ - Ne için? - dedim - Timsa-

tiler.. yuncak taklidi. hı satın almak mı istiyorsunuz ? 

Avustralyalı şoförümüz otomo- - Daha tam bir Timsah olma _ Verdiğim parayı avucuna aldı. 
bilin lastiklerini değiştirmeğe uğ- mış, timsahhğa yeni başlıyor.,, Disk atan bir atlet gibi vaziyet a-
raşırken, biz de ileriye doğru yü- Dedim. larak parayı Timsahın üstüne at-
rüdük. - Timsahın bir akrabası. Adını tı ve dirseklerini vücuduna dayaya-

Otomobil ile seyahat insana tam unuttum. Hani derisinden kundu- rak otomobile doğru çekildi. Tim-
bir zevk vermiyor. Adeta çok sür- ra yaparlar. 
atli çevrilen bir film gibi. Nitekim - Çok hoş bir oyuncak. Onu sah çenesini açarak ikiye ayırdı. 
Sol ta af d k k .. k "ste d" olduğu yerde fırıldak gibi döndü, r ımız a ormanın oyu renk yürür en gorme ı r ım.,, 

li çcnberinin açık yerinde, suuan Biraz ilerledim. Hollicott ko - sonra bataklığa doğru süzülerek, 
vücuda gelmiş garip bir parkın al- lumdan çekerek beni durdurdu. sulara daldı. 

Ezincan' da bir adam 

"Altın ve plôtin· 

buldum,, diyor! 
Erzincan, (Hususi) - Erzincan'da 

19 uncu kısımda çalışmakta olan bir 
işçi "altın ve platin buldum!,, iddia
siyle vilayete müracaat etmiştir. Bu 
adamın bulduğu parlak madenler Er 
zincan'a civar dağlardan birisinde -
dir. Bu madenler kuyumculara gös
terilmiş kuyumcular, madenin içinde 
altın ve platin bulunduğunu söyle
mişlerdir. İşçi bulduğu madenlerden 
bir kısmını Ankaraya götürerek tah
lil ettirecektir. 
Eğer hakikaten tahliller müsbet 

netice verirse koca bir dağı dolduran 
altm ve platinler büyük bir servet 
teşkil edecek demektir l 

l 
........... ') ...................................................... I 
Erzincan'da seçim 

Erzincan, (Hususi) - ikinci müntehip seçimi hararetle devam etmek
tedir. Halk akın akın büyiik hak ve vazifelerini kullanmağa ve yapmağa 
koşmaktadırlar. 

Turgutlu'da hükümel konağı ve orla meklep 1 

takliği görmemiştim. niz, inek gibi üstünüze atılır. Son- - Gördünüz mü sizi takip etme- YOKSUL yavruları kurta - f Turgutlu (Hususi) - Kasabamızda hükümet konağı ve orta 
tından tebahhur etmekte olan ha- _ Dikkat ediniz, sinirlendirirse- Hollicott nefes nefese gelmişti. ! .................................................... . 
k 

Bu bataklık, hörgüçlü yaban ö- ra da bacağınızı kapıp gider.,. di ! rabilmek için yılda bir lira J ~~kte~ ya~ılacaktır. Eskiden kalma yanık Rum kilisesi bu iş 
tizlerinin çalıştığı pirinç tarlala- lnanmıyarak güldüm. Hollicott Dedim Hollicott ı • d ti l k 1 ı ve · Ç uk Es. K i ıçı~ ınamı ere yı tırı mı•tır. Kilisenin arsasrnda hu"·ku··met ko-

rının eteklerine kadar, üzerindeki kızdı ve bir şeyler arandr. Bula - - Beceremedi. 1 rıp oc ırgeme u - - 3' 

bahh.. h • ·· ı ı nag. 1 yapı.lacak, enkazından da orta mektep in•asında ı"stı"fade 
te urat, aşarat bulutlan ve madı ceplerini karıştırarak bana Diye cevaE verdi. rumu na uye o a rm ' d l kt G 3' 

·· t d' · ·• ı e 1 ece ır. önderdiğim resim. kilisenin yıkılmadan evelk·ı za-
nıu ema ıyen bağrışan kuş,~su_ .. _ru~·ı~e_-~......::.so=r~d~u~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.._~(~S~.o~n~u:..,::v~a~iJ~ . ....::::..:.....;:......'_"_"_'_"_"_"_'_" _ .. _ .. _ .. _._• ...... ___ ...... ____ • ... __ •_ .. _ .. ~·~··~ .. ~ .. ~·ı::..._.DlA.llUlll.LJIZilstı~n.:!.kl:ez.~""---~~-1~~~~~.....:.~~~~~~~~~--------tılL~ 



• 

Hedy Lamarr 
Holivud sansürünün pençesinden 

nihayet yakasını sıyı rabi idi 
Avrupa'dan Hollivud'a giderek amerikan film şirketlerinde bir angaj

man alınağa uğraşan, fakat bir türlü muvaffak olamıyan Hedy Lamarr'ın 
macerasından daha eve! de bahsetmiştik. Vaktiyle Çekoslovakya'da çalış
mış olan bu güzel artist, o zamanlar Hedy Kiesler adiyle bir film çevirmiş 
ve bunda tamamen çıplak olarak görünmek ihtiyatsızhğında bulunmuştu. 
Sonradan Fritz Mandl Heety, adında avusturyalı bir mühimmat taciriyle 
evlendi. Çok kıskanç olan Mandl, karısının çıplak resimlerini etek dolusu 
para harcıyarak toplattı . Nihayet karı koca biribirlerinden ayrıldılar ve 

Hedy, Hollivud'a ı 
gitti. Fakat nereye 
müracaat ettiyse 
red cevabiyle kar
şılaştı: Hollivud
daki sansür, onun 
m a z i s i dolayı· 
siyle Amerika'da 
çalışmasına izin 
vermiyordu. San-

sür idaresi nihayet 

merhamete gelerek 
H edy'n in isim de
ğitşirmek şartiyle 

film çevirmesine 

müsaade etmiştir. 

Yukarda : yeni is

miyle Hedy La· 

PO.JTAİI 
"Üç silahşörler., eskimiyen bir mev

zudur. Maks Linder'in "Sıska si
lahşört> adiyle çevirdiği komik 
bir veI.siyondan sonra Amerikalı 
üç komik oları Ritz karde:ıler de 
aynı mezuda bir komedi çevirecek
lerdir. 

• 
maar'm güzel bir Avrupalı artistler Hollivud'a gitme
pozu. Ortada Re - ğe korkuyorlar. Çünkü her giden, 

ginald Gardiner'le 

beraber suareye gi 

diyor. Aşağıda : 

Hcdy vaktiyle çe· 

virdiği filmde bu 

pozda, fakat tama-

''paçavra,, halinde dönüyor. Bu-
na rağmen Viviane 
Hollivud'a hareket 
bahsolunuyor. 

• 
Romance'in 
edeceğinden 

Büyük Vals filminde kendisini hay-
men çıplak olarak ranlıkla 

seyrettiğimgiz Miliza 
görünmekte idi. 

Eski bir yıldız 
bebek sergisi açtı 
Colleen Moore'u bilmem unuttunuz mu? 
- Hani §U, sinema kumpanyalariyle, her halta 12.500 doltır 

üzerine kontratlar imzalıyan meşhur sine.ma yJdızını ? 
Colleen Moore'un kazandığı para, o zamanlar dillere destan 

olmuştu. Bu güzel yıldız, zamanında o kadar parladı, o kadar 
kıymetlendi ki, artık haftada 12.500 doları azımsamağa btı§la
dı, 15.000 dolar haftalık istedi. 

Fakat bir giin baktı ki, ufkun öbür ucundan, göz kamCl§tırıcı 
ıii.leler saçarak yeni ve daha parlak yıldızlar doğuyor, artık yıl
dız, sinemacılara: 

- 12.500 olsun, zarar yok, 
- Canım 10.000 olsun, ne çıkar? 
- Sizin için 7.500 doları kabul ederim derneğe, yalvaranlara 

yalvarmağa başladı. 
Baktı ki §fi.leleri gittikçe sararıyor: 
- Şöyle her kesin önünde bir kere görüneyim de, ne imi§im 

görsünler .... Belki tekrar film çevirmek için teklifte bulunan o
lur. Dedi. Nevyork'ta sahneye çıktı; ne gezer, muvaffak olma· 
dı. Oradan kalktı Kalilorniya'ya gitti, bir de orada teşebbüs 
edecekti. 

• Temsil ettiği piyes, Kalilorniya'da müthiş bir tenkide uğradı. 
Artistin adı sanı çok geçti. Fakat, ona ne kontrat teklif eden 
oldu, ne de bir şey! .. 

Nihayet Metro - Goldwyn - Mayer'le uzun müzakerelerden son· 
ra 2.000 dolar haftalıkla bir kontrat imzaliyabildi. Fakat gene 
film çeviremedi. Çünkü kumpanya, onu kullanacak bir film bu
lamadı. 

1933 de Faks Film'e geçti. Orada bir film çevirdi. Gene ten· 
kit edildi. ikinci ve üçüncü filmleri çevirmek için iki sene daha 
bekledi. 

Bu filmleri de çevirdikten sonra, unutulmamak için 1935 ve 
1936 yıllarında Amerika'yı dolaşmağa b~ladı. Geliri hayır mü· 
esseıelerine ait olmak üzere seyyar Bebek sergisi açıyordu. 

ecrübelerine ra"men Colleen Moore, yavaş ya-

Korjus, Lituvanya'lı bir artistir. 
Kendisinin budalalığa varan bir 
saflıkta olduğunu söylüyorlarsa 
da, şimdi Hollivud'dan en uzak 
yerlere kadar bu yeni artistin bir 
çok hayranları var . 

• 
Bernard Shaw'un Pigmalion adlı ti. 

yatro piyesi, filme alınmiştır. Şim 
di bu film Londra ve Paris'te gös· 
teriliyor. Seyircilerin söyledikle
rine göre Shaw piyesini senaryo
culara fazla "zede/etmediği,, için, 
film çok güzeldir. 

... 

* * 

Carole 
anne 

* * * 

Lombard 
rolünde 

Holivud'dan Carole Lombard hakkında yeni 
haberler geliyor. Daha bir sene önce bu güzel 
artist bir tek filmi için yarım milyon dolar üc
ret alıyordu. F ahat şimdi bu günler geçmiştir. 
Ancak, bu devir değişikliğiyle beraber, Carole 
Lombard da bambaşka bir kadın olmuştur. Es· 
kiden serazad, eğlenceden hoşlanan kadın rol
lerini yapan bu artist, şimdi ... anne rolü yap
maktadır. James Stewart'la birlikte son çevir
diği filmin mevzuu çok basittir. Fakat bunu 
seyredenler, hakiki bir macerayı yaşıyormuş 
hissini duyuyorlar. Filmde, bir yaşında olan 
Jacl<ie T aylor da rolünü büyük bir muvallaki
yetle oynuyor. Aşağıdaki resimler, filmden 
muhtelif sahneleri göstermektedir. 

* 

rinden birinde 

* * 
.... 

* * * 

Greta Garbo . 
lsveç'e gidiyor 

Greta Garbo ile Stokovski'den 
gene bahsolunduğunu 'ştiyoruz. 

Sinema yıldıziyle orkestra şefi -
bu, bir roman ismi de olaüilir .... -

bu sene yeniden lsveç' e gidecekler

dir. Hatta kendilerine Greta nın 

memleketine götürecek olan bir 

transatlantikte kamaralarmı bile 

tutmuşlardır. 

"Hem ziyaret, hem ticaret" kabi

.inden, ~toKovski bu vesıle ile ls . 

vcç te iki konser ıdare etmek üzere 

.:>İr mukavele imzalamıştır. 

Bu seyahat dolayısiyle Hollivud'

da gene bu iki artist arasında izdi -

\!açtan bahsolunuyor . • akat bir çok 

Kimseler de, ö tedenberi beslemekte 

( •ldukları kanaati bu vesile i1e yeni· 

den ve kuvetle ileri sürüyorlar : 

Greta Garbo ve Stokovski çoktan 

ve gizlice evlenmişlerdir .... 
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müdahale edecek ? Fransa cümhurreisi Londrada 
candan tezahürle karşılandı 

1 isteklerini 
hemen ileri sürerse 

-

Almanya tam yardımda bulunacak 

Büyük faşist konseyi mihveri11 

poli ikasınabağlıl ğınıteyitetti 

Fransa, Hollanda, Belçika ve 
İsviçre'ye tecavüz edilince .. 

Rom nya'ya yardım _meselesine gelince 
Bu hususta balkanların 

vereceği cevap bekleniyor ! 

Dünya vaziyeti etrafında 

İngiliz kırahnın ve fransız 
cümhurreisinin nutukları 

n Londra, 22 a.a. - Royter Ajansı bildiriyor: 
Deyli T elegraf gazetesinin diplomatik muharririnin yazdı v 

.. Akd . d 'k" · l"k d' gına gore, emz e ı gergın ı en ışe verecek bir tarzda artmakt -
dır. lngiltere'nin ve Fransa'nın menfaatleri tehlikededir. a 

Bu gazete diyor ki: si d" t 22 d , un saa e B. Musolini hazır ol-
"Haber aldığımıza nazaran İtalya'- duğu halde toplanmıştır. 

nuı Berlin büyük e19isi Roma'ya dö- Faşizm büyük konseyinin roplantı
nerken Hitler'in uzun bir mektubunu sı hakkında neşredilen tebliğe göre, 
Musolini'ye getirmiştir. Bu mektup_ konsey, bu toplantısında şağıdaki ka -
ta, eğer !talya isteklerini derhal ileri rar suretini kabul etmiştir. 
sürerse Almanya'nın kendisine tama-

"Faşizm büyük konseyi, demokra -
miyle müzaharet edeceği bildirilmek-
tedir." silerin bolşevizm ile birlik olarak, sulh 

l•
1

ransız nıasfolıatgiizurı 
l'aris, e geliyor 

Paris, 22 a.a. - İyi malumat almak· 
la maruf bir kaynaktan bildirildiğine 
göre Roma'daki fransız ateşesi B. Hu· 
bert Lagardel'in Paris'e gelmesi ile 1-
talya'nın Fransa ile müzakerelerde bu 
lunmak arzusunda olduğuna dair olan 
şayialar arasında hiç bir münasebet 
yoktur. 

Salahiyetli bir kaynağın öğrendiği
ne göre Bay Lagardel İtalya'nm hiç 
bir teklifini hamil değildir. 

Roma - Berlin mihveri 
sarsıldı mı? 

t'ar.is, 22 &f.a. - Berlin'deki Paris 
gazeteleri muhabirlerinin bir kısmı 

gazetelerine mühim haberler veriyor
lar. 

Jur gazetesinin muhabiri şöyle ya
zıyor: 

''Almanya'nın Çek-Slovakya'da yap· 
tığı hareket .Roma - Bcrlin mihverini 
sarsmıştır. Musolini'nin, japon, macar 
ve ispanyol hükümetlerinin tebrikleri. 
ne iştirak etmemiş olması diplomatik 
mahfillerde derin bir alaka uyandır· 
mışttr. Hitler'in derhal bu vaziyete 
bir çare-dU~UnmUş olduğu ehemiyetle 
kaydediliyor. Hatta Hitler'in Berlin
deki 1talya büyük elçisi vasıtasiyle 
Musolini'ye bir mektup gönderdiği 

bile iddia olunuyor." 

ltcılya sefiri llitler'in bir 
mekıubunıı götiirmüş 

Jurnal gazetesi, İtalya büyük elçisi
nin Hitler'in el yazısiyle bir mektup 
götürdüğünü ve Çek-Slovakya hadise
lerinin bu mektupta bir kerre daha 
Musolini'ye izah edildiğini yazıyQr 
ve diyor ki: 

"MezkQr hadisenin ltalyadaki te
sirleri Almanya'da hoş görülmemiş· 
tir. Hususiyle ki Hitler'in Berlin'e av
detinde 1talya büyük elçisi istikbaline 
gitmediği gibi 1talyan ataşemiliterini 
de istasyona gidip merasimde bulun
maktan menetmiştir." 

lıalya nıilıucr4? sadık 
Roma, 22 a.a. - Büyük faşist mecli-

değil fakat harp getirecek bir tek cep
he teşkil etmeleri tehdidi karşısında, 
orta Avrupa'da olan bitenlerin başlan
gıcını Versay muahedesinin teşkil et
tiğini bildirir ve bilhassa bu dakikada 
Roma - Berlin mihveri politikasına 

tam olarak iltihakını yeniden teyit ey-
ler . ., 

lUusolini'nin si;zlcri 
Resmi tebliğ, faşizm büyük konse -

yinin celsesini de şu suretle anlatmak
tadır : 

"Duçe, celse açılır açılmaz, faşizmin 
yirminci yıldönümü arifesinde, konse
yin ölen arkadaşlara minnettarlığını 

ve Roma'da toplanarak faşizmin "i -
nanmjtk ve itaat etmek" vecizesini te -
yid edecek olan arkadaşlara selamı -
nı bildiren bir karar sureti okumuş ve 
şiddetle alkışlanmıştır. Duçe, mütea -
kiben son hadiseleri de bahis mevzuu 
eylemiş ve konsey, Ciano, Balbo, de 
Bono, de Vecchi, Grandi, Farinacci, 
Bottai ve Starace'yi de dinledikten 
sonra mihvere sadakatini bildiren ka
rar suretini tasvip eylemiştir.,, 

Manidar bir teyit 
Roma, 22 a.a. - Havas Ajansından : 
Büyük F iat mcc:liainin tebliğinde, 

harici faşist siyasetinin devam etmek
te olduğu teyid edilmektedir. 

Roma siyasi mahfilleri, 1talya'nın 
Roma - Bertin mihverine tamamiyle 
bağlı olduğunun bu sıralarda teyit e
dilmesinin bilhassa manidar olduğunu 
beyan etmektedir. Bu mahfiller, bu -
nun şimdiki hal ve şartlar içinde İtal
ya'yı Almanya'dan ayırmak imkanını 
derpiş eden ecnebilere bir cevap ol • 
duğunu beyan eylemektedirler. 

/U usoliııi bir rıuıuk verecek 
Tebliğin kısa olması B. Musolini'

nin yakında vereceği nutkun büyük 
bir al!ika ile beklemektedir .. Zira teb
liğdeki işaretlerden sonra bu nutuk 
her halde İtalya'nın Avrupa'da hali -
hazırda mevzuu bahis olan büyük me
seleler muvacehesindeki hattı hare -
keti hakkında yeni tasrihleri ihtiva e· 
decektir. 

Romanya bazı sınıfları 
Silôh alhna çağırıyor 

Londra, 22 a.a. - Londra'ya muvasaletini müteakip Bonne 
Lord Halifaks ile bir saat kadar görüİmüştür. Bu mülakat esnasın: 
da İngiliz hariciye nazırı Bonne'ye ngiltere hükümeti·nin tasav
vurları hakkında malumat vermiştir. Bugün ağlebi ihtimal Çem· 
berlayn'in iştirakiyle bir mülakat daha yapılacaktır. 

Öğrenildiğine göre Lord Halifaks M!LJTu <l!:7YNLTr7YN&77 - - T,7 
fransız Hariciye Nazı:ına bu aralık bi; - - - - - - - - - - - - - - aaa • 
infi~d. politi~ası. takip :tmeniı_ı: İngi~- Romanya' nın tehdit 
tere ıçın tehlıkelı olacagını soylemış ı 

ve İngiltere hükümetinin tedafüi bir edi/m • t kd• • ..ı 
mütekabil yardım politikası takip ede' esı a ırınue 
ceğini bildirmiştir. 

lngiltere ,w zcınıwı miitlaluıle Bog..,., azların 
(.,"llccAdı:? 

Mütekabil İngiliz - fransız teah-
hütlerinden maada Hollanda, stra te1• ı• k lngiltere kıralının geçen sene Paris'e yaptığı seyahat esnannda 
Belçika ve lsviçre'ye kartı yapıla· B. Löbrön'le alınmış bir resmi 
cak her taarruz bütün İngiliz ku- L d 
vetlerinin derhal müdahalesini h • • on ra, 22 a.a. - B. Löbrön ile maiyetini getirmekte ohm hu-
intaç edecektir. e em ıyetı susi tren, dün akşam Victoria garına muvasalet etmiştir. lstasyon-
Almanya'nın Romanya'yı tehdi- da kıra_l ve kıraliçe ile hanedan erkanı, Çemberlayn, Lord Hali • 

di üzerine İngiltere ile Fransa bu faks, Sır S~muel Hor, Londra şehremini, diğer birçok zevat ve 
tehdit filiyat sahasına intikal et - · muazzam hır halk kütlesi bulunuyordu. 
tiği takdirde ne yapmak niyetin- lngiliz harbiye nazlflnln . B .. ve Bayan Löbrön, kıral ve kıra- verilen sözü tutmak, düşünme ve yaz. 
de olduk]armı öğrenmek üzere lıçe ıle _hanedan erkanının refakatin- ma hüriyeti, diğer devletlerin dahili 
Balkan devlrtlerinin fiki"lerini bir SUafe Verdiği Cevap d: Bu~ıngh~m sarayına gitmişler ve işlerine karışmamak hususundaki müş 
sormuılnrdır. lngilterc ile Fran - guzerga?ta şıddetle alkışlanmışl~rdır. terek arzu, sulh için aynı aşk .. işte bu 
sa'nın nınaı hattı hıırckctler.1 bu Londra, 22 a.a. - Royter ajansı bil- Mevkıp sarayın kapısından gırer- prensiplerin bir hulasası.. Bu pren-
devletlerdcn alacakları cevaplara diriyor: ·• ken kıralın muhafız kıtaları selam sipler, dünyanın herhangi bir nokta-
bağlıdır. Bugün avam kamarasında, harbiye resmini ifa etmiş ve mızıka fransız - sında her ne zaman ihlfil edilecek o-

a B il B l' h ba k'I B İngiliz marşlarını çalmıştır. lursa iki memleketin efkarı umumı·-
f)ominyonfonlmı cevap geli,,.or n zırı · ore e ıs a, şve ı . 

J Çemberleyn adına bir suale cevaben llulkm coşkun tezalıiirleri yesi telaşa düşüyor ve hükümetlerin-
Londra, 22 a.a. - İngiliz nazırları, demiştir ki: Sarayın önünde toplanmış olan halk den memleketin emniyetini takviye 

her türlü t:ıarruza karşı muka~emet " - Almanya - Romanya ekonomik biraz sonra polis kordonlarını yara- ve umumi sulhu temin etmek için 
hakkında bır beyanname neşredılme - görüc:..'lleleri birkaç ama d b · · _ rak, milli müdafaanın kuvetlendirilmesini · • • k dA • . . r z n an erı ın 
~~ne 11J.tıra ~· av~t~ mutazan;nı~ ı;g~- kişaf etmiştir. Romanya hükümeti, "Kıralı görmek istiyoruz, Cümhur- istiyor.,, 
1; P anı~a tıdrçokl vru

1
r ev ektilcerı- müzakereler esnasında alman hüküme- reisini görmek istiyoruz:., diye bağır- Fransız Cümhurreisi, ingiliz ve 

nın v~rmış 0 u arı ~ anları tet et tinin verdiği bir ultimatomun mevcu- mıştır. fransız devlet adamlarının bcynelmi-
me~ u~ere bu sabah bır toplantı yap - diyetini resmen tekzip etmiş bulun - B. Löbrön, kıral ve kıraliçe ve kü- lel itimadı yeniden vücuda getirmek 
mÖ~r 1~İd"ğ" .. . T t klT maktadır. Romanya hüktimetini, bazı çük prensesler balkona çıkmışlar ve için mesai sarfetmekte olduklarını e
ı;:· ı;grenı ıl'lkn~.gore ıkngı ılz e 1 1 ihtiyat tedbirlerini alma a sevk • halkın alk!&larına tcbe sümlerle ve el hemiyetle kaydeylemi tir. 
uırı.~aç satır ı uır vesı a o up su hu d k f' b .. k" . . ı · ı t kl IA ı ı k b z ,.--0-.....-.....-l ...,,.__,...,~,..~~~~ • • • 

1 
en ey ıyet, ugun u vazıyetın sara- erıy e yap ı arı se am ar a mu a e- ıyaret er 

sever devletler ıçın tertıbat amanın h . l'W'd' Al h . B 1. ı tm" 1 d. Lo d 
t
. d hah t kt d' atsız ıgı ır. man ~yetı er ıne e e ış er ır. n ra, 22 a.a. - Löbrön, bu sabah 

zarure ın en se me e ır. d.. .. .. Lo d 'd k" f 
onmuştur: r alicle l;ıraliçeyi ziyaret n ra a 1 ransız hastanesini ziya-

}'ardını taalılıiiclii 
Bu vesika, teklifi kabul ve imza e ~ 

decek olan devletlerin müstaceliyet 
halinde taarruza mukavemet için alı
nacak tedbirler hakkında derhal bir
birleriyle istiaşrede bulunmağı teah
hüt edeceklerini ilave ebnektedir. 

Öğrenildiğine göre hariciye neza -
reti, dominyonlardan ve birçok Av
rupa devletlerinden cevap almıştır. 

B. Bonne, bugün öğleden sonra B. 
Çemberlayn ve Lord Halifaks ile gö
rüşecektir. 

Sovyet se/irinin tenuısforı 
Londra, 22 a.a. - Sovyet sefiri B. 

Maisky, Avam Kamarasında muhalif 
amele fırkası reisi B. Attle ve B. Art
hur Grenwood ile görüşmüştür. 
Romanya'nın Londra sefiri B. Ti

lea, dün akşam yemeğini mebuslardan 
bir grupun misafiri olarak avam ka • 
marasmda yemiştir. 

• 
Kore'de japon 

aleyhtarı 

hareketler 

Cel)(lJJMZ kulem bir sırnl B. Löbrön, Bukingham sarayına ret etmiştir. Mumaileyhe büyük harp-
İşçi partisinden Fleşer Hore • Be- muvasaletinden bir saat sonra otomo- te Londra'da ölen fransız kolonisi a-

lishadan aşağıdaki suali sormuştur: bille Malborough'a gitmiş ve Valide zası namına dikilen heykele bir çe-
•"- Alman teklifleri hakkında nazı- kıraliçe Mary'yi ziyaret etmiştir. lenk koymuş, müteakiben Bukingham 

rın bir malO.matı var mıdır? Bu teklif- Saat17,30 da fransız Reisicümhuru, sarayına dönerek sefirler heyetini 
ler, acaba, Romanyayı Almanyanın bir Saint James sarayına gitmiş ve orada kabul etmiştir. 
ekonomik müstemlekesi vaziyetine Vestminster belediye reisi kendisine B. Löbrön §Clırenıini f(lro/ın-
düşürecek mahiyette midir?" "hoş geldiniz., demiştir. Belediye re- ı_J r. b l 

· b" 'l isi ile Cümhurreisi birer hitabe irat ıuan ım ll edildi Bu suale, hıç ır cevap verı me • Londra, 22 n.a. _ Fransız cümhttr • 
miştir ederek şimdiki ziyaretin iki memle -· reisi B. Löbrön Londra belediye reisi 

B. Hore _ Belisha diğer bir suale keti biribirine bağlıya~ dostluğun bir tarafından hususi merasimle kabul e-
cevaben de şu beyanatta bulunmuştur: remzini teşkil etmekte olduğundan d'Lm ı iştir. Merasimde B. Çemberleyn 

"- İngiliz hükümeti, Romanya'nm bahsetmişlerdir. . 
· kd' · d b v 1 B. Löbrön, saat 18 de fransız ens- ıle nazırlar ve ordu ve donanma şefle-

tehdit edilmesı ta ırın e, ogaz arın ri hazır bulunmuşlardır. 
muazzam stratejik ehemiyetini gözden titüsünün yeni binalarının küşat res-
uzak tutmıyacaktır.,, mini icra etmiş ve Bukingham sara. Frcmsız biiyüh elçiliğindeki 

Müntehiplerle 
• • 
ıstışare 

yına dönmüştür. ziyafet 
11.u.hirıgluını sarayındaki Lcmdra, 22 a.a. - Fransız cümhur-

. f reisi B. Löbrön dün akşam sarayda 
zıya et verilen ziyafete mukabele ederek Fran 

Londra, 22 a.a. - Dün akşam Bu-
kingham sarayında 195 davetlinin hu- sa büyük elçiliğinde bu akşam bir zi -

·1 B yafct vermiştir. Ziyafette kırat ve ai-zuru ı e . Löbrön şerefine verilmiş 
olan ziyafette kırat ve Cümhurreisi lesinden müteaddit erkan, B. Çember-
ingiliz: - fransız tesantidüne ve iki leyn ve bazı nazırlar hazır bulunmuş
memleketin idealleri arasındaki birli- tur. Masa takımları ve dekorasyonlar 

elçiliğe Elize sarayından getirtilmi~ 
ğe işaret etmişlerdir. "' 

Kırat, her iki hükümetin halihazır- ti. Kıral ve B. Löbrön elçilik önünde 
kalabalık bir halk tarafından hararet

<'la dünyada zuhur etmiş olan bütün 
vahim meselelerin dostane bir suret- le alkışlanmıştır. 
te hallini temin için bütün gayretleri· 
ni sarfetmekte 01dukıarını, fakat hiç Aydın' da müntehibi sani 

Yapılmakta olan askeri 
harekit tAlim mahiyetinde 

Alma He r t he eti Berlin' e dönecek 
Bükreş, 22 a.a. - Başvekalet in tebliği: Kıraliyct konseyinin 

aldığı kararlara tevfikan, hükümet, muhafaza kıtaları efradını ta· 
marnlamak üzere bazı ihtiyat kontenjanları toplamak için terti-

bat almıştır. 

Romanya, kati bir sulh siyaseti ta· ı tamamhyacak olan munzam itilaflar 
kip ettiğinden, tahşid olunan kuvet - şimdiki beynelmilel buhranın sonuna 
ler, faaliyetlerini talime hasrederek bırakılmıştır. 

Hongkong, 22 a.a. - Çin ajansı bil· 
diriyor: Yabancı mahfillerden alınan 
malümata göre Kore ihtilalcileri ja
pon aleyhtarı hareketlerine devam et· 
mekte ve her fırsatta japon efrad ve 
subaylarını öldürmektedir. İhtilalciler 
13 mart Korenin merkezi olan Seul'e 
Girerea bir pamuk deposunu ateşe 

vermişler ve depo ile birlikte japon 
kıtalarına ait bazı binaları da yakmış
lardır. Hasar mühimdir. 

(Başı ı inci sayfada) 

!aşmasına rağmen, bizim kadar 
milli murakabe davasına sadık 
kalmamıştır. iktidarda bulunan
lar için, herhangi bir zor ve ce
bir rejimini mazur gösterecek 
mantıklar ve bilhassa onu tatbik 
edecek vasıtalar bulmak en ileri 
memleketlerde bile güç olma. 
dığını misalleri ile görmekteyiz. 
Marifet bu değildir. Marifet, ne 
inkılabın icaplarına, ne de mil· 
lelin haklarına hiyanet etmeksi
zin, normal tartların inkişafına 
çalışmak, ve kendi tekamül sey
rini takip edecek olan, milli za
ruretlere en uygun bir idare ve 
murakabe sisteminin esaslarını 
kurmaktır. 

bir zaman hukuka ve beynelmilel mü
nasebetleri idare etmesi lazım gelen 
prensiplere uygun olmıyan bir itila
fa iştirak edemiyeceklerini beyan et
miştir. 

lrıuiliz - Fmnsız te.'frıniidii 
Kıral, iki memleketin hüriyet ve 

adalet ideallerinin ifadesi olan de
mokratik müesseselerinin benzerliği
ne işaret ebniştir. Kaide ve kanuna 
müşterek bir rabıta ile bağlı olan İn
giliz ve fransız devlet adamları, sulh 
davasına hizmet etmek maksadiyle 
ve tam bir itimat zihniyeti ile müşa
verelerde bulunmaktadırlar. 

seçimi tamamlandı 
Aydın, 22 a.a. - Müntehibi sani se. 

~imi dün vilayetin her tarafında niha
yet bulmuş ve Cümhuriyet Halk Par -
tisi namzetleri ittifakla seçilmişler -
dir. Havaların ço~ gayrimüsait devam 
etmesine rağmen, halkımrzın reyleri -
ni kullanmak için gösterdikleri emsal
siz alaka ve uyanıklık her türlü tak -
dir ve temenninin fevkindedir. Bilhas
sa kucaklarında çocuklariyle yağmur 
altında köylerden kalkarak intihap 
merkezlerine koşan kadınlarımızın re
ye iştirak nisbeti bütün mıntakalarda 
yüzde sekseni aşmaktadır. 

hudutlardan çok geride, memleket i-1 Alman murahhası Wohltat, bugün 
cinde kalacaklardır. Daha önceden se- Berline dönecektir. Romanyanın Al _ 
ferberliğe başhyan baz ı yabancı mem- manyanın bazı taleplerihi isaf ettiği i
leketlerdeki tedbirler geri alınırsa ve yi haber alan mahfillerde söylenmek -
binnetice Romanya'nın emniyeti me - tedir. Romenler bu cümleden olarak 
selesi artık bahis mevzuu olmazsa, Ro- soya baklaları ziraatının inkişaf etti -
manya hükümeti, ihtiyatları evlerine riLmesini kabul etmişlerdir. 
gönderecektir. Bazı petrol sahaları alman kum -

Tahşidat talim mahiyetinde bu _ panyalarma v~ri~eccktir.. f~kat ro -
lunduğundan hudutta hiç bir askeri menler petrol ıstıhsaHitı ımtıy~zmı ~1-
harekat yapılmadığı tasrih olunur. mantara vermeyi kabul etmemı lerdır. 

A lnıcm heyeti llerlirı 'e cli;11;; \'OT 1.Joııdrcz' da ki llonıarıya sefiri 
Bükreş, 22 a.a. - "Havas" alak;dar Riikre§'c 'tlörıecek 

mahfillerde bildirildiğine göre Al- Londra, 22 a.a. - Romanya sefiri 
manya ile Romanya arasındaki müza - Tilea, Lord Halifaks ile bir kere daha 
kerelerin inkişafı pek heyecanlı bir görüştükten sonra bugün Bükreş'e ha 
şekil aldığı için geçen sonteşrinde reket edecek ve birkaç gün sonra tek -
aktedilen alman - romen muahedesini rar Londra'ya dönecektir. 

Surı l'at Scrı,irı öliimüniin 
~ıltlörıii1ııii 

Hongkong, 22 a.a. - Çin ajansı bil
diniyor: Uşank, Hankeo ve Haniyang 
japonların elinde olmakla beraber bu
radaki ahali doktor Sun Yat Sen'in ö
lümünün 14 üncü yıldönümünü hara
retle tesit etmiş ve bu vesile ile mü· 
cadele ve mukavemeti uzatmıya matuf 
beyannameler dağıtılmıştır. Japonlar 
15 çinli vatanverperini tevkif ederek 
öldürmüşlerdir. 

Bom bar<lınımtlnr 
Şanghay, 22 a.a. - D.N.B. 83 japon 

tayyaresi bugün Nançang cephesinde· 
ki Çin mevzilerini fasılasız bombar -
dunan etmiştir. Japonlar halen Nan -
cangın 30 kilometre batı şimalinde bu· 
lunmaktadırlar. 

lımet İnönü devri, bizim demok
rasimizin tekamülünü tedricen 
tamamlıyacaktır. Nazariye mis· 
tiklerinin yüksek milli menfaat
leri unutturan cazibesine timdiye 
kadar n~ iktısadi ne de siyasi da
valarımızda kapıldık. Makast, en 
büyük kudret kaynağımız olan 
vahdet ve tesanüdümüzü tahrip 
etmiyen milli murakabe nizamı· 
nı inkitaf ettirmektir. Bize en iyi 
dersi tecrübelerimiz veriyor: 
halk ile daimi ve sıkı temasımızı 
muhafaza ettikçe, bu tecrübele
rin asla yanılmıyan mesut ınetice
lerini elde edeceğimize tüphe 
yoktur. 

F. R. ATAY. 

Kıral, her iki memleketin şecaat ve 
zeka meziyetlerine olan itimadından 
bahsetmiş ve bu meziyetlerin bilhassa 
tehlike anlarında kendisini göster
mekte olduğunu ve iki milletin şimdi

ki müşkülleri iktiham etmelerine me
dar olacağını söylemiştir. 

R. Li;bri;n'iin cevabı 
B. Löbrön, vermiş olduğu cevapta 

devletler hukuku prensiplerinin ihlal 
edilmesi halinde iki memleketin müş
tereken hissetmekte oldukları endi
şeyi ehemiyetle kaydetmiştir. 

B. Löbrön, İngiltere ve Fransa'nm 
aynı prensiplere bağlı olduklarını söy 
lem iş ve şöyle demiştir: 

"- Namus, adalet, insani şeref, 
ferde hürmet, muahedelere riayet, 

• 
İzmir' de bir fren kazası 

İzmir, 22 (Telefonla) - Aydın'dan 
İz.mir'e gelmekte olan tren Torbalı'
dan hareket ettiği sırada Feride is -
minde genç bir kadın sarsıntıdan 

trenden düşmüş ağır surette yaralan
mıştır. 

İzmir'de şidclt·tli dolu ya~,h 
İzmir, 22 (Telefonla) - Bu.gün lz

mir'e ilk defa şiddetli dolu düşmüş -
tür. Sclbze ve meyvalar tekrar zarar 
görmüştür. 
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Karlar altında Ankara 1 
..................................................... 1 

A N O AÇ .................................................... 
NÖBETÇi ECZANELER 

Merkez eczanesi 
Ankara eczanesi 

Pazar 
Pa:ı:arteıi 
Salı 
Çarı;amba 
Perı;embe 

Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczanelerı 
Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sabat ve Y eniiehir (,,) 
İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallide bir has -

talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

'{angın ihbarı: (1521 ). -Telefon mUracaat
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342) . - "Elektrik ve Havagazı a -
rıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları· Zindrlıcami civarı: (2645 • 
1050 - 1196). • Saınanpazarı civarı: (2806 
- 3259) .• Yenişehir. Havuzbaşı Bizım 
taksi: (2323). • Havuzbaşı Giıven tak · 
ısı: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak· 
si: (1291). ·İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve aon seferleri 
Ulus M. dy K. dere'yc 6.45 23.00 
K. dere'deo Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya"ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikınen"e 6.30 20.0() 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.3() 

Ulus M. dan Keçioren"e 6.00 21.00 
Keçloren'den Ulus M. na 6.30 2l.3U 

Ulus M. dan Etlik"e 6.30 21.00 
Etllk'ten Ulus M . na 7.00 21.3() 

Dün ıobah erkenden uyanan ankar•lılar, güzel §ehirlerini karlar altında gördüler. Her tara/ 
bembeyaz olmuf, ıokaklartla bekliye'}' taksiler beyaza bürünmüıtü. 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci"den Ulus M. na 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

~~ 
Cebeci"den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir"den Ulus M. na 7.00 23.00 
Uluı; M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarın'dan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköpru"een S. pazarı'na 7.30 9.45 

Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Uluı; Meydaniyle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren zaman • 
ları ıeferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat S den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada: saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 c ve 21 den 23 e kadar her ıs. 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 de· 
ki sQn seferlerle bunların Ulus meydanı· 
na dönüıleri sinemaların datıhı saatine 
tabidirler. 

Poata -•tleri 

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

tine mektup kabul eder. 

TND -•ı.eri 

Haydarpa11a7a t 

Samsun battı 

Diyarbakır hattı: 
Zonruldak battı ı 

Her ubah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per • 
ı;embe. Cumartesi, 
Her gUn 9.35 (Kayıe. 
ri, Sivas, Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 
Toros sürat.) 
Her gün 9.35 

Falcat icara yağmura rağmen 11ene tıün<lelilt itlerini •örmeğe, ziyaretlerini yapmağa gidenler foktu 
~~ 15.00 

Başvekil Tisso diyor ki : 

Slovakya Alman himayesinde, 
fakat protektora değil ! 

Berlin' de yapılan görüşmeler ilerliyor 
Berlin, 22 a.a. - Resmen bildirildiğine göre almanlarla ılovak

lar araıında Slovakya'nm müıtakbel ıtatüsü hakkında yapılmak
ta olan müzakereler, dostane bir hava içinde cereyan ve hayli te
rakki etmittir. 

Erbaada. sulama itleri 
Erbaa (Hususi) - Hükümetin beş 

senelik sulama programına giren 
T3f<>va arazisi Kelkit ırmağından su
lanacaktır. Regülltör ve kanalın 
proje ve keyif raporları bitirilmiş ve 
tasdik edilmek Uzere Nafıa veklletine 
gönderilmiştir. Bu büyük su projesi
nin tahakkuku Taşova mıntaliasına ye 
ni bir hayat verecektir. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Niimune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 

İcra ve İflôs 
Ankara icra Daireai Gayri Men

kul Satq Memurluiundan : 
Ankaranın Sakalar mahallesi Hav

ra •okağında 203 ada 6 parsel numara
lı evin dörtte iki hissesi aşağıda yazı
lı prtlar dahilinde açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır. 

EVSAF ve MOŞTEMlLATI 

Havra sokağında dört basamak taş 
merdivenle çıkılıp iki numaralı kapı-
daµ girildikte zemini çimento tavanı 

'Swvakyo alman himayeıinde, j&8nderilen .eserlerle vUcude .getirilmiş hastalarını kabul eder. Tol: 1499 
ı bol k ı h b cUn Adreı: Kooperatif arkaıı Ali 

Jakaı proıeklora değil 0 an tevı a ey tarı serıı u a- Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 695 

tahta bir sofa üzerinde bir hela ve ta
vanlı ve tabanlı bir oda vardır.Sofadan 
dört basamak bir merdiven ile bod
rum kata inildikte ocaklı bir korroor 
üzerinde 2 adet karanlık boşluk var
dır. Tekrar sofaya çıkolarak beş basa
mak merdivenle çıkılan bir sahanlık 
üzerinde tabanlı ve tavansız karanlık 
ve basrk bir oda ve sahanlıktan sekiz 
basamak merdivenle yukarı çıkıldık
ta tavan ve tabanlı bir sofa üzerinde 
tavan ve tabanlı iki oda bir mutbak 
ve on iki basamak merdivenle çatı 
katına çıkıldıkta tavan ve tabanlı bir 
oda ve bu odaya kapısı olan üstü açık 

Berlln, zı a.a. _ Slovakya Bareki. çılacaktır. Teşhir edilen vesikalar "'••••••••••••-' 
ll Ti680, Doyçe Algemayne Saytunıı'a Slovakya'da ve orta Avnıpanın diğer " 
bsy&Mtta bulunarak bilhaasa demit memleketlerinde komünistlerin faali -
tir ki: yetini göstermektedir. 

'.- Biz büyük Almanyanın hlma - ------------
yeai altındayız. Faıkat, Almanyanın bir 
protektorası değiliz. Biz tamamiyle 
ıerbest ve müstakiliz. Bu beyanatım i· 
le Slovak halkına Slovakya'nın Bo • 
hemya ve Moravya'nın akibetine uğra
dıfına inandırmak iıtiyen çek tahrik
çilerine cevap vermi!f oluyorum. Al • 
man birnayeıinin ne 1ekilde oluraa ol
ıun tabii askeri noktadan da müe11ir 
olması lazımdır. Çünkü, aksi takdirde 
himaye nazariyat sahasında katmıı o
lur." 

Slovakya elçi gönderecek 
Tisso, Berlin hUkümetinln Bratiıta. 

va bükümeti üzerinde hiç biT tazyik 
yapmadığını kaydettikten sonra de • 
mittir ki: 

"- Almanya lle dostluğumu• tabii I• 
harici siyasetimizin en eaaslr temelini 
teıkil etmektedir.', 

Tiaso, Slovakyanın hariçte ve bil
hassa Bertin, Varıova, Budapeıte ve 
va,ington'da elçileri bulunacağmı ili. 
ve etml§tir. 

Boltevik aleyhtOl'ı NrlIİ 
Bratislava, 22 a.a. - Almanya, \ • 

talya ve frankiat ispanya tarafından 

Ankara Borsası 
22 Mart 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Acılıt F. Kapamı F. 

Londra 
Nevyork 
Parla 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brlllrıel 
Atiaa 
Sof ya 
Madrid 
Varıova 
Buda peşte 
Btlkret 
Belgrad 
Yolı:obama 
Stokbolm 
Moıkova 

5.93 
126.6325 

3.3525 
6.66 

28.4625 
67.22 
50.695 
21.3125 

1.0925 
1.56 
5.93 

23.96 
24.9675 

D.90S 
2.9075 

M.62 
30.555 
23.9025 

S.93 
126.6325 

3.3525 
6.66 

28.4625 
67.22 
50.695 
21.3125 

1.0925 
U6 
5.93 

23.96 
24.9675 

0.905 
2.907S 

M.62 
30.555 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sivaı - Eraarum 
Hattı ta. 111. 19.4S lt.45 

Öğretmen Melahat 
Mestan hakkında 

Kültür Bakan~ıi~anı. bir balkon vardır. Ev ahşaptır üstil 
Sivaı erkek h•esı cdebıyat öğret • adi yerli kiremitlidir. Tavan ve kapı 

meni Mellhat Mutan vazifesi bapna ve pencereleri yağlı boyadır elektrik 
gitrnediğio:ıden inzibat komisyonu ka· tesisatı vardır. 39 metre murabbaı sa
rariyle müstafi sayılmıftır. Tebliğ ma· haemdadır. Heyeti umumiyeslne 
kamına Jııaim olmak üzere ilin olunur. ( 4300) dört bin üç yüz ve satılacak 
(1017) 11014 yarım hiaeye 2150 iki bin yüz elli li

ra kıymet takdir edilmittir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
Zayi - 2650 numaralı Kooperatif 

hiıse senedimi kaybettim, yenisini a
lacağım eskisinin hükmü yoktur. 

Sıhhat Vekileti evrakında muame-
lat memuru Ferit Kartal 962 

1 - Satı§ pe!}in para olmak üzere 
24-4-939 tarihine müsadif pazartesi 
günü aaat 10-12 ye kadar icra dairesi 

-----.---------- gayri menkul satı• memurlugw unda 
Z•yl - Mılh rütdiyeslnden 1330 • 

1 1 yapılacaktır. 
ıenesinde a mıt 0 duğum ta.dikname- 2 _ Talipler takdir edilmit olan 
mi zayi ettim. Y eniaini alacağnnCian yukardaki kıymeti muhammenenin 
eskisinin hiikmü kalmadığını ilin e -
derim. Hüsnü Akın yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 

akçesi veya milli bir bankanın temi-
nat mektubu ile kanuni teminat ola

,.1111111111111111111111111111111111111111. rak kabul edilen hazine tahvilleri ge-
: Halk Sinemaaı E tirecektir. 
5 KASIRGA 5 3 - Satı!J günü artırma bedeli tak-
5 f'l ·ı 1 5 dir edilen kıymetin yüzde yetmi1 be-
: 1 mı e açı l'Jor = tini bulduktan ve üç defa nidadan 
,11111111111111111111111111111111111111r 110nra mczkUr güııiln ız inci saatinde 

• • 
TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
Altıncı Keıide; 11 • Nisan - 939 dadır. 
Büyük İkramiye: 200.000 Liradır, 

Bundan• baJka 40.000, 25.000, 20.000 
15. 000 1O.000 liralık ikramiyelerle 
( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 

mükafat vardır 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Niıan 939 günü akıamına kadar bi· 
letini değiştirmiı bulunmalıdır •• 

11!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
~Bursa belediyegazinosui 
! kiraya verilecek i 
- ------ ---riyasetinden : Bursa belediye ---: Bunanın en i,lek ve merkezi bir yeri olan 1 inci sınıf § 
: Atatürk caddesinde 200 kişilik büyük bir ıalonla ve bu ıa- : 
: lona bitişik caddeye ve bahçeye bakan uzun, geniş bir ta- : 
: rası ve kafi miktarda idare odalarile 600 kiti alabilir güzel : 
- bir havuzlu bahçeye malik ve alt katında modem mutbak E 
: ve büfe teıiaatını havi belediye gazinosu 939 yılı hazira- : 
: nından itibaren üç ıene müddetle (Gazino ve lokanta) ol· ~ 
: mak ıartile ve açık artırma usulile kiraya verilecektir. -
: lıtekliler araıında aıağıdaki şartları haiz olanların el- ~ 
E !erindeki veaikalariyle birlikte ihale tarihi olan 4 Nisan : 
: 939 ıalı gününden bir gün evveline kadar yazı ile veya biz- E 
: zat belediye riyasetine müracaat ederek şartnameyi öğren- § 
: meleri ve talip olanların kanuni teminatı olan o/0 7,5 hesa- : 
: bile bir ıeneliği 105 lira malaandığına yatırmak için bele- ~ 
: diye muhaıebeaine müracaat ebnek lazımdır. işin ida· E 
: re ıiıtemi ile diğer huıuaat hakkında lazım gelen izahatı : 
: almaları ve yukarda zikredilen günde aaat 15 te belediye : 
~ komiıyonuna ıelmeler'İ ilin olunur. E - -- ARANILAN ŞARTLAR: -= --~-= Lteldilerden lıtanbal'da, Pakotel, Tokatlıyan, Yat Ku· E 
: lüp, Deniz Kulüp ve Bursa Çelik Palaı lokanta v4! bahçeleri E 
: gibi büyük müesseseleri ve benzerlerini idare etmit olma- : 
: ları ve bu gibi yerlerde yüksek derecede batarı göstennit § 
§ olanların gerekli vesikalarını göstermeleri prttır. : 

= (828) 10825 = - --~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

inşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo

peratifi İdare Meclisinden: 
Kooperatifin, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 

Kooperatif maballeai arkasındaki arsaları üzerine yaptıra
caiı (211) evin İDfaatı münakasaya konulmuıtur. Talip 
olanlann qafida yazılı evsafı haiz olmaları lazımdır. 

1 - Bundan ev el def aten en az üç yüz bin liralık iti mu
vaf f akiyetle batamııt bulunmaları 

2 - Nafıa Vekaletine ve belediyeye kartı fenni mesuli
yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. 

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inta bedeli tak
riben yedi yüz bin liradır. Bu vaziyete göre, talip olanların 
AQkara belediyeıi kartııında memurlar kooperatifi üzerin· 
deki yazıhaneye müracaatla, on lira mukabilinde plan ve 
ıartnameleri aldırmaları 

4 - !bale 30-3-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
fıteklilerin aynı gün ıaat on dörtte o/0 7,5 niıpetinde mu· 
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplarını hami· 
len kooperatif yazıhaneıine gelmeleri ilan olunur. 934 

en çok artıran talibine ihale olunur. 
4 - ltbu tarihteki artırmada teklif 

edil~n bedel muhammen kıymetin % 
75 fl bulmadığı takdirde g_5.g39 tari
hine miisadif sah günü ıaat 10-12 ye 
kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artırana ihale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verme· 
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. lfbu müddet ur
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yilbek teklifte bulunan ta
libe teklif veç.hile alma&a razı olup 
olmadığı sorulduktan aonra teklif 
veçhile almağa razı ise ihale farkı bi
rinci talipten tahsil edilmek Uzere bu 
talibe ihale edilecektir. Teklif veçhi
le almala ruı oımuaa ıifrl menkul 

yeniden on beş günlük ikinci artırma
ğa çıkarılır -en çok artıran talibe iha
le edilecektir. 

6 - Her iki artınnada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müıteriye ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi dellaliye resmi ise 
satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Alikadarlarının gayri menkul 
üzerindeki ıhakları ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evra
kı müspiteleriyle yirmi gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça aatıı bedelinin paylaşma
sından hariç tutulacaktır. 

8 - Arttıımıya ittirik edecekler 
1-4-1939 tarihinden itibaren 939. 3 

ile dairemizdeki yerinde herkese •· 
çık bulunan tartnamemizi okuyabilir· 
ler., 949 
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RISMlfi:ıi; ı .lMlA\I 
mum müdürlüğü merkez satın alına 

komisyonunca 10-4-1939 pazartesi gü
nü saat 14 de a!jık eksiltme ile iıhale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan {315) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle meı;kfir gün ve saatte 

ı ·~~illi M~~afaa ~~k~nı;;; .. ı 
Fireze tezgôhı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis 
yonundan: 

1 - Bir adet büyük freze tezgahı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muh.anımen bedeli (17.500) lira olup 
ilk teminat miktarı (1312 lira 50 ku -
ruştur.) 

2 - Eksiltmesi 10-4-939 pazartesi 
günü saat ıs de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saattan bir 
saat evetine kadar ilk teminat ve tek -
lif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(611) 10638 

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

misyonundan : 

1 - Afyon dekovil tamirat deposu -
na 108 lira ücret ve imtihanla bir bu · 
harlı makine kazancı ustası alınacak · 
tır. 

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

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

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

Benzin ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 2.000 ton B tipi benzin alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli 520.000 lira 
olup ilk teı:nin4lt miktarı 24.550 lira -
dır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 5.4.939 çar
şamba günü saat 15 te vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 26 lira mukabilinde 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün-
cü maddelerinde yazılı vesaik ile bir -
likte ilk teminat ve teklif mektupları
nı muayyen saattan bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(942) 10960 

Okullar 
Talebe kaydi 

Harp Okulu Komutanlığından : 
1 - Bu sene aşağıda yazılı şartları 

haiz okurlar harp okuluna alı:ıacaktır: 
a) Ankarada bulunanlar doğrudan 

doğruya Harp okuluna Ankara bari • 
cinde bulunanlar, bulundukları yerle
rin askerlik şubelerine müracaat ede -
ceklerdir. 

b) Kaydı kabul muamelesi mart 939 
tarihi:ıden (15 - temmuz· 939) a ka -
dar devam e~cektir. 

2 - Giriş şartları berveçhiatidir. 
a) Sivil liseden mezun olacak ve 

olgunluk imtihanını vermiş buluna . 
caktır. 

b) Tam teeşkküllü asken heyeti sı. 
hiyelerden <Harp okuluna girer) ka -
rarh sıhat raporu almış olacaktır. 

c) Diğer şartlar askerlik şubelerin
de mevcuttur. 

d) Ankarada olanlar (C) maddesin· 
deki şartları harp okuluna müracaatla 
öğre:ıebilirler. (1021) 11017 

Devlet Hava Yolları 

Sıhat Bakanlığı 

Fenni alôt ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzı&aıhba Müe~ 

sese sinden: 

ı - Ankara merkez hıfzıssıhha mü
essesesi şubelerine satın alınacak 357 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

- kalem muhammen bedeli 9000 lira kıy
metindeki fenni alet 10.4.939 günü sa
at 11 de kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konmuştur. 

miayonundan : 

1 - 500 ton A tipi benzin alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli 122.500 lira 
olup ilk teminat miktarı 7 37 5 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.4.939 
çarşamba günü saat 16 da Vekalet sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 6 lira 15 kuruş mu. 
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün· 
cü maddelerinde istenilen vesaikle bir· 
tikte ilk teminat ve teklif mektupları -
nı muayyen saatten bir saat eve. 
tine kadar komisyona vermeleri lazım. 
dır. (945) 10962 

30 adet elbise dolabı 
yapfmlacak 

M. M· Vekaleti Satın Alma Ko. 
misyonundan : 

1 - Tahmin edile:l fiyatı 1800 lira 
olan 30 adet elbise dolabı açık eksilt-
meye konulmuştur. . 

2 _ İlk teminatı 135 lıradır. Şart-
namesi her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınabilir 

3 - İhalesi 8 nisan 939 cumartesi 

gü:lü saat on birdedir . 
1 4 - Eksiltmeye girmek istıyen . e. 

rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ı:"ad
delerindeki belgelerle ve ilk temın:ı:t· 
]arı ile birlikte yukarıda yavlı gun 
ve saatte M. M. V. Sa. Al. Ko. nunda 
hazır bulunmaları. 

(1031) 11031 

Satılık otomobil 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 

Stoda Beyger marka bir adet otomo 
bil açık eksiltme ile 1-nisan-939 cumar
tesi günü saat 12 de satılacaktır. la -
teklilerin M.M.V. satın alma komis -
yonuna gelmeleri. (1030) 11030 

2 - İlk teminat 675 liradır. 
3 - Liste ve tartnameler İstanbul'

da sıhat müdürlüğünden Ankarada 
müessese mutemedinden her gün te -
darik edilebilir. (1014) 11026 

Askeri Fabrikalar 

Beı kalem hamız iılerinde 

(ahıanlar i~in elbise 
ve saire ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan : 

24 taknn hamız işlerinde çalışanlar 
için elbise. 

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

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

lan yukarıda yazılı beş kalem elbise 
ve saire Askeri Fabrikalar umum mü
dUrlüğü merkez satm alma komisyo. 
nunca 3. 4. 939 pazartesi gti':ıü saat 
14,30 da açık eksiltme ile ihale edile-
cektir. Şartname parasız ~larak komis 
yondan verilir. 

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

(961) 10954 

1 O kalem boya ve boyama 
malzemesi ahnacak 

A&keri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğÜ Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli {2214) lira o. 
lan 1 O kalem boya ve boyama malzc-

mesı Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun. 
ca 3. 4. 939 pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(166) lira (5) kuruş ve 2490 sayılı 
ka:'lunun 2. ve 3. maddelerinleki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyo
na müracaatları. 

komisyona müracaatları. 
(1047) 11038 

42 ton Alurit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (7089) lira o
lan 42 ton Alurit Askeri Fabrikalar 

{962) 10955 umum müdürlüğü merkez satr.ı alma 

Müteahhit nam ve 
komisyonunca 10 mayıs 1939 çarşam
ba günü saat 15,30 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o-

hesa hına 5 ton yaylık lark komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (531) lira 

çelik alınacak (68) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14,30 a kadar ko

Askeri Fabrikalar Umum Müdür. misyona vermeleri ve kendilerinin de 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
nundan : delerindeki vesaikle mezkfir gün ve 

Tahmin edilen bedeli {4750) lira o- saatte komisyona müracaatları. 
lan 5 ton yaylık çelik müteahhit nam (1048) 11039 
ve hesabına askeri fabrikalar umum 

tozu ve kağıtlan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür_ 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

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

Taliplerin muvakkat teminat o
lan (285) lira ve 2490. sayılı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatte komisyona mü 
racaatları (981). 10977 

418 kalem muhtelif eğe ve 
saire ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komiayo -
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (18609) lira o
lan 418 kalem Eğe ve saire askeri fab
rikalar umum 19f ürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 12.5.1939 cuma gü
nü saat 11 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1395) lira (68) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkilr gün
de saat 10 na kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkQr gün ve saatte komisyona 
miiracaatları. (979) 11022 

340 fon İsvec ham demiri 
ah nacak 

Askeri F abrik:.lar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komuyo • 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira 
olan 340 ton hveç ham demiri Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 10.5.1939 
!jarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihal eedileecktir. Şartname (2) lira 
(55) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (3800) lirayı havi teklif mektup • 
tarını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

{980) 11023 

42 ton Alurit hakkında ilan 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

42 ton Alurit'in, ilanında sehven 
bazı yanlışlıklar yapıldığı anlaşıldı

ğından bu malzeme hakkındaki 19 ve 
21 mart 1939 tarihlerinde çıkan ila':l· 
ların hükümsüz olduğu ve 23, 25, 27 
ve 29 mart 1939 tarihlerinde neşre. 

dilmek üzere yeniden ilana verildiği 
ilan olunur. 

0046) 11037 

60 ton mazot ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Mer~z Satın Alma Komiıyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4200) lira o • 
lan 60 ton mazot askeri fabrikalar u· 

Divanı Muhasebat 

Münhal 2 mümeyyizlik 
Divanı Muhasebat Riyasetin·den: 
Divanı muhasebatta münhal bulu -

nan 35 lira asli maaşlı 2 mümeyyizlik 
için 7 nisan 939 cuma günü müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

İmtihana Ankara'da Divanı muha -
sebat binasında saat 9.30 başlanacak -
tır. İsteklilerin 6 nisn 939 perşembe 
günü akşamına kadar sarih adreslerini 
havi arzuhal ile divanı muhasebat ri
yasetine vesikalariyle ve iki krta fo -
toğraflariyle birlikte müracaat etme -
leri tazımdİr. 
İmtihana girebilmek için 30 lira ma

aşlı memuriyetlerde bir terfi müddeti 
bulunmuş ve bu suretle 35 lira maaş 
almağa hak kazanmış olmak lazımdır. 
Ali tahsil görmüş bulunanların da 30 
lira maaşlı bir memuriyette bulunmuş 
gene bir terfi müddeti istihdam edil -
miş olmaları icabeder. Mümeyyizlik 
teselsülü, derece sırası takip eden me
muriyetlerden olmak itibariyle 25 lira 
maaş olmış ve o derecede bir trfi müd
d • i doldu'l'Ul\lf eı-k....ı.Mi Qeğıı.dir. 

İmtihan mevzuu tahriridir: 
Tahrirde ifade kudret ve kabiliye -

tiyle birlikte sürat de nazarı itibare a
lınacaktır. Aynı derecede muvaffak o
lanlar arasında memuriyetteki kıdem 
idaremizce tercih sebebi olarak kabul 
edilebilir. 

İbrazı icabeden vesaik: 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlik vesikası. 
3 - Tahsil vesikası. 
4 - Memuriyet sicil cüzdanr. 
Evelce aruzhal ile müracaat etmiş 

ve fakat vesikalarını ve fotoğrafileri
ni ibra zetmemiş bulun~nlarm matlup 
vesikaLrı ibraz etmek bu vesaiki evel
ce ibraz et.niş bulunanların da yeni • 
den kayıtlarına işaret ettirmek üzere 
imtihan gününden evel zat işleri mü -
dürlüğüne müracaatları muktazidir. 

(998) 11024 

r Ankara Leva~~m. Amirliği .. ] 
442.700 kilo un 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Manisa ihtiyacı 442.700 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur. 

2 - Tahmin bedeli 48697 lira olup 
muvakkat teminatı 3653 liradır. 

3 - Eksiltmesi 714/939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 saydı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat veline kadar teminat ve teklif 
mektuplarım Manisa tüm satın alma 
komisyonuna vermeleri. {960) 10966 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazan Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

1 - Küllükte iki pavyon, bir tav
la, ve bir çatı altında da mutfak, ha
mam, çamaşırhane yaptırılacaktır. 

2 - Bu infaat 18 ınart 939 tarihin
ded itibaren on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

3 - İhalesi 4 nisan 939 tarihbe 
rastlıyan sah günü saat 15 de Muğ
la'da dağ tuğayı karargahında yapıla.. 
caktır. 

4 - Keşif bedeli 100923 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 7570 lira

dır. 

6 - İstekliler bu işe ait keşif plan
larını ve şartnamesini tuğay satın al
ma komisyonunda:ı 3lira bedel muka
bilinde aldırabilirler. 

7 - Teklif mektupları ihale saa. 
tinden bir ıaat evel komisyona veril
melidir. 

8 - İsteklilerin bu işi yapabilecek
lerine dair kanuni vesaiki hamil ol
malan ve bu vesikaların ihaleden 3 
gün evet Muğlada komuta·:ılık satın 

alma komisyonuna göndermeleri la
zımdır. 

(1033) 11032 

Elektrik tesisat ve tamiratı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan: 
1 - İstasyonda askeri konağa ke

şifaamesi mucibince elektrik tesisatı 
ve tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Taliplerin 37 lira kati teminat
lariyle 24. 3. 939 cuma günü saat 14 
de Ankara Lv. amirliği satınalma ko. 
misyonuna gelmeleri. 

{1035) 11034 

Sahhk hayvan derileri 
Ankara Levazan Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Harp okulunda mevcut 6 adet 

hayvan derisi satılacaktır. 
2 - Taliplerin 23. 3. 939 perşembe 

günü saat 15 te Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyo:ıuna gelmeleri. 

(1034) 11033 

An~ara Belediyesi 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

dır. 
4 - Krokisini görmek istiyenlerin 

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

Kavak fidanı ahnacak 
Ankara Bele<lıyeıiiiaen : 

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

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

radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

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

Akasya ağacı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler müdürlüğü için alı
nacak 900 adet yol akasya ağacı on 
beş gün müddetle açık eksiltıniye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira -
dır. 

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

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

Demiryolları 

100.000 tuğla ahnacak 
Devlet Demiryolları 2.ci t,Ietme 

Arttırma ve Ekıiltme Komisyonun
dan: 

Çankırı - Zonguldak arasındaki is-
tasyonlardan her hangi birisinde va
gon içinde teslim şartiyle idaremiz 
ihtiyacı için 100.000 adet tuğla satın 
alınacaktır. 4. 4. 939 tarihine rasth
yan salı günü saat 15 de Ankara'da 
ikinci i~letme binasında toplanan ko 
misyonda ihalesi icra edileceğinden 
isteklilerin kanunun tayin ettiği ve
saikle 108.75 liralık kati teminat mak 
buz veya mektuplarını hamilen mu
ayyen gün ve saate kadar komisyon
da hazır bulunmaları ilan olunur. 

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

Yakımhk ah11p malzeme sahş 
Devlet DemiTyolları 2. ci l§letme 

Arttırma ve Eksiltme Komsiyonun -
dan: 

Ankara istaayo:ıunda idaremize ait 
yıkılan binalardan çıkan azami 150 
ton miktarındaki yakımlrk ahşap mal
zeme "bina yıkıntıaı" 10-4-939 tarihi· 

23 - 3. 1939 

ne rastlıyan paazrtesi günü saat ıs 
de Ankara istasyo:lunda ikinci işlet• 
me binasında toplanacak komisyonu· 
muz tarafından ihalesi yapılmak üze· 
re açık artırma suretiyle satı~a çıka• 
rılmıştır. Muhammen bedeli 1125 li· 
radır. İsteklilerin 84,38 liralık mu· 
vakkat teminat makbuz veya banka 
mektupları ile kanunun tayin ettiği 
vesaiki hamilen muayyen gün ve sa• 
ate kadar komisyonda hazır bulunma
ları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri i· 

kinci işletme- kaleminde parasız ve· 
rilmektedir. 

(1041) 11036 

Ankara Valiliği 

Bina yıktırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

Muhammen 
keşif bedeli M. teminat 

Ada Parsel Lira K. Lira K. 

327 
331 

16 
2 

---------
1200 
900 

90 00 
67 50 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek Ü• 
zere Sıhhat Vekaletince istimlak o· 
lunan nümune hastanesi civarında 
kain yukarda ada parsel ve muham
men keşif bedelleri yazılı binaların 
enkazı müteahhide ait olmak üzere 
hedmi işi açık artırmaya konulmu~ 

tur. 
2 - İhale 31-3-939 cuma günü saat 

15 te defterdarlıkta toplanacak k~ 
misyonda yapılacaktır. 

3 - İhaleye iştirak edebilmek için 
Nafıa müdürlüğünden alınacak ehli· 
yet vesikası ve hizasında yazılı temi· 
nat makb~zu veya banka mektubu 
mukabilinde sözü geçen günde ko
misyona gelmeleri. 

4 - Bu işe ait şartnameyi görmek 
ve izahat almak istiyenlerin defter
darlık milli emlak müdürlüğüne mü· 
racaatları. (914) 10914 

Garaj binası yaphrılacak 

Ankara Valiliğinden: 

1 - Keşif bedeli (31200) liradan i
baret bulunan Ankara nafıa garajı bi· 
nası inşaatı 10.4.939 pazartesi günü sa· 
at 15.30 da daimi encümende ihalesi 
yapılmak üzere kapalı 2arf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme _elı:dıilm.c.k icin ıs -
t e lılerin 2340) liralık muvakkat te -
minat vermeleri ve eksiltmenin yap1 .. 
lacağı günden, en az 8 gün evet elle • 
rinde'bulunan vesikalarla birlikte bir 
istida ile velayete müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika almala
rı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart • 
tır. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi • 
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı fenni ehliyet 
vesikasiyle birlikte yukarda adı geçen 
günde saat 14.30 az kadar teklif mek -
tuplarını encümen reisliğine vermele
ri. Bu işe ait şartname ve keşif evrakı 
her giin nafıa müdürlüğünde göriilcbi.-
lir. (1025) 11027 

Muhtelif inıaat ve f amiral 
Anka~a Valiliğinden : 

1- Eksiltmeye konulan iş: Etimes
ğut si hat merkezine yaptırılacak garaj, 
mutfak ve çamaşırhane bina ve tesi -
satının tahmini keşif bedeli 7247 lira 
05 kuruş, muvakkat teminat 543,35 li • 
radır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
vilayet sihat müdürlüğünde görülür. 

3 - Eksiltme 8-nisan-1939 cumar • 
tesi günü saat 11 de vilayet sihat mü
dürlüğünde toplanan komisyonca ya· 
pılır. (1049) 11040 .............................. ·-·-ı 

evlet Orman iııetmesi .............................................. 
Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi Karabük 

Revir Amirliğinden: 

1 - Karabük'te köprü başında istif
te mevcut (934) adet muadili ( 484) 
metre mikap (543) desimetre mikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satıla
caktır. 

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

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada orman umum müdürlü -
ğünde ve orman baş mühendis mua • 
vinliğinde İstanbulda orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman işletmesi revir amirli -
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 3-4-1939 günü saat (14) de 
Karabült'teki revir merkezine müra -
caatları. (1861-1029) 11029 



23 - 3. 1939 

1 .................................................... 1 
ı Vilayetler 
1 ..................................................... . 

Bahçe yaptırılacak 
İzmir Belediye Reisliğinden : 

Yapılacak şehir oteli bahçesinin in
şa ve tanzimi kapalı zarflı eksiltme • 
ye konulmuştur. Şartname ve vahidi 
fiat cetveli bas mühendislikten iste -
nir. Muhanune~ bedeli on sekiz bin 
sekiz yüz on sekiz liradır. İhalesi 

28-3-939 salı günü saat on yedidedir. 
2490 No. lu ka·nunun tarifatı daire _ 
sinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale günü azami saat on altıda eneli -
mende riyasete verilir. Muvakkat te _ 
minatı bin dört yüz on bir lira otuz 
beş kuruştur. (902 - 819) 1090ı 

Kalörifer tesisatı 
J\.fyon Posta, Telgraf ve Telefon 

Müdürlüğünden : 
Afyon P.T.T. binasında yaptırılacak 

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

Muvakkat teminat mikdarr 47 S lL 
ta 95 kuruştur. İsteklileri':ı tayin olu
nan müddet zarfında Afyon P.T.T. 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu • 
nur. 10921 

Kırtasiye münakasası 
Çankm Belediyesinden : 

Çankırı belediyesinin 939 mali sene. 
sine ait Krrtasiye!;i ı3. 3, 939 tari
hinden itiba:oen on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuş.tur. 

ı - Muhamme:ı bedeli (300) lira· 
dır. 

2 - İhalei katiyesi 28. 3. 939 tari. 
hine müsadif salı günü saat on beşte 

Çankırı belediye dairesinde encümeni 
belediye tarafından icra kılınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (22) lira 
(50) kuruştur. 

4 - Kırtasiyenin listesi ve şartna· 
mesi evrakr:ıa merbut olup talip olan· 
lar her gün belediyeye müracaatla gö. 
rebilecekleri gibi taşradan istiyenlere 
de bedelsiz olarak gönderilecektir. 

ıo952 

Evrakı matbua 
k ası~~ 

• J Çankırı Belediyesinden : 
Çankm blediyesinin 939 mali sene

sine ait evrakı matbuası 13. 3. 939 ta· 
rihinden itibaren on beş gil'.:1 müddet. 
le açtk eksiltmeye koruııuştur. 

1 - Muhammen bedeli bin yüz li· 
radır. 

2 - İhalei katiyesi 28. 3. 939 tari· 
hine müsadif salı günü saat on beşte 
Çankm belediye encümeni belediye 
tarafr:ıdan icra kılınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (82) lira 
(50) kuruştur. 

4 - Evrakı matbuanın listesi ve 
şartnamesi evrakına merbut olup ta. 
lip olanlar her gün belediyeye müra· 
caatla görebilecekleri gibi taşradan is· 
tiyenltre de bedelsiz olarak gönderi-
lir. ıo953 

Yol inşaatı 
İzmir Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 
(1.194.090) lira (76) kuruş keşif be

delli İzmir vilayeti turistik yolları 

inşaatına istekli çıkmamış bulundu
ğundan 2490 sayılı yasa hükümlerine 
göre ı6 mart 939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. İsteklilerin pazarlık 

müddetinin hitamına kadar vilayet 
daimi encümenin toplantı günleri o
lan pazartesi ve perşembe günleri sa
at 9 dan 12 ye kadar mezkur encüme
ne baş vurmaları. 

(934/1005) 11013 

Kapalı eksiltme ilônı 
lstanbul Defterdarlığından: 
14.4.939 cuma günü saat 15.30 da 1s

tanbul'da defter·- . .,k milli emlak i
daresinde toplanacak eksilt- :: komis
yonu odasında (56582) lira (16) kuruş 
keşif bed.!lli Fatih maliye şubesi ve 
mal müdürlüğü binas. inşaatı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. 

Mukavele, eksiltme, nafıa işleri u -
mumi hususi ve fenni şartnameleri 
proje, keşif hulasasiyle buna mütefer
ri diğer evrak (283) kuruş mukabilii
de milll emlak müdürlüğünden veri
lecektir. 

Muvakkat teminat (4079) lira (10) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
en az (40.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden alını~ ol
duğu vesikalara istinadl!n eksiltme ta
rihinden sekiz gün evel alınmış ehli -
yet ve 939 yılına ait ticaret odası vesi
kalarını havi kapaJı zarflarını 14.4.39 
cuma ünü saat 14.30 za kadar milli 

' ULUS 

Muhtelit inıaat münakasası 
Hava Kurumu .... ...,,.-~~ı....... . . . 

1 - Alemdağında Taşdelen mevki- 4.900 metre Amortisör 
inde yeniden inşa olunacak !keşifleri 
yekünu (12704) lira (44) kuruş olan 
Müdür ve Makinist, revir müstahde-

ah nacak 
min binaları inşaatı maa müştemilat Türkku~u Genel Direktörlüğün -
toptan götürü olarak kapalı zarf usu- den : 
liyle 23-3-1939 dan 12-4-ı939 tarihine 
kadar eksiltmeye konulmuştur. 

8, ı4, 18 ve 20 m/m kutrunda ceman 
4900 metre amortisör mübayaası ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen bedeli cif Ankara 7.850 

2 - Bu inşaata ait projeler, fenni 
ve hususi şartname ile eksiltme şart
namesi ve mukavele projesi parasız o
larak Ankara'da vakıflar umum müdür 
lüğü inşaat müdürlüğünden, !stan • liradır. Şartnamesi 2 lira bedel muka-
bul'da vakıflar baş mimarlığından İz- bilinde verilir. 
mir'de vakıflar müdürlüğünden alma- Eksiltme 3-4-ı939 tarihine rastlı-

bilir. yan pazartesi günü saat ıs te Türk -
3 - Eksiltme ı2-4-ı939 tarihine kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 

rastlryan perşembe günü saat 14 de İstekliler o gün eksiltme saatinden 
Kadıköy vakıfl.ar müdürlüğü binası bir saat evveline kadar usulü daire-
dahilinde komısyonda yapılacaktır. . d k t lm fi kb . . sın e apa ı ış zar arını ma uz 
Muvakkat temınat (952) lıra 83 kuruş- T" kk 

mukabilinde ur uşu levazım bUrotur. 
suna teslim etmelidirler. Postada vu-

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mi-
kua gelecek gecikmeler kabul olun

mar ve mühendisler 938 senesine ait 
maz. 933 

ticaret odası vesikası ve gene bu yıla 

ait olarak nafıa müdürlüğünden alın -
mış on bin liralık tek bir bina inşaatı -

nr yapmış ve muvaffak olmuş olduğu -
nu bildiren yapı müteahhitliği vesi -
kasını göstermesi lazımdır. 

S -Teklif mektuplan 12-4-ı939 çar
şamba günü saat on üçe kadar Kadı -
köy vakıflar müdürlüğü komisyon re
isliğine makbuz mukabilinde veril -
miş bulunacaktır. 

6 - Kapalı zarfların ihzarmda tek -
lif mektubunun yazılışında ve bu zarf
ların tevdiinde, posta ile gönderilme
sinde taliplerin (2090) sayılı kanunun 
32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen 
riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(1039) 11035 

Mahkemeler 
Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mah-

Muhtelif ilôç ve 

sıhi malzeme alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün -

den: 

Şartnamesi ve listesi mucibince muh 
telif ilaç ve sıhi malzeme mübayaası 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 24. 3. ıg39 tarihine rastlı. 
yan cuma günü saat 15 te Türkkuşu 
levazım bürosunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli Türkkuşu depo
sunda teslim edilmek üzere 1.300 lira, 
ilk teminatı 97,S liradır. Şarmame ve 
listesi ı lira bedel tnukabiliınde veri
lir. 

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

821 

1.000 adet tulum ahnacak 
kemesinden: Türkku~u Genel Direktörlüğün -

6-11-937 tarihinde ölen K<>caeli say- den: 
lavı Nedim Bozatikin terekesine malı- Şartnamesi ve nümunesi veçhile 
kemece el konmuş olduğundan kefa· ıooo adet kombinezon - tulum açık 
Jeti hasebiyle alacaklı olanlar da da- eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
hil olduğu hAlde bilcümle alacaklı ve Muhammen bedeli 4000 lira, ilk te
borçluların ve mirasçının vesaiki res- minatı 300 liradır. Şartnamesi 1 lira 
miyeleriyle beraber bir ay zarfında bedel mukabilinde verilir. 
Ankara 3 üncü sulh hukuk mahkeme- Eksiltme 27. 3. ı939 tarihine rastlı
sine müracaatları ve alacaklarını vak- yan pazartesi günü saat ıs te Türk
tiyle kaydettirmiyenlerin mirasçıya kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 

~Ut:.ıın.. ek.liL · "n ve saatte 

Hükumet konağı 

yaptılacak 
Malkara Malmüdürlüğünden : 

Kanuni noksanlar dolayısiyle mali. 
ye vekaleti tarafr:ıdan mukavelesi fes
hedilen (ı7S47) lira 84 kuru~luk Mal
kara hükümet konağı birinci kısım 

inşaatı 1 S. 3. 939 dan itibaren 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ye· 
niden eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1 nisan 939 cuma günü 
saat 11 de Malkara malmüdürlüğü o. 
dasında toplanacak komisyon tarafın. 
dan yaprlacaktır. 

ı - Muvakkat teminat miktarı 
ı3ı 7 liralır. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ve buna bağlı mukavele, proje nafıa 

genel şartnamesi vesair evrakı gör
mek istiyenler her gün mesai saati da 
bilinde Malkara malmüdürlüğünde 
görebilirler. 

İstekliler 2490 sayılı kanun hüküm
lerine göre hazirlryacakları teklif 
mektuplarını 31 mart 939 cuma günü 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
malmüdürlüğünc vermeleri ve yahud 
taahhütlü olarak göndermeleri ve pos. 
tadaki gecikmelerin kabul edilmiyere
ği il§n olunur. 

(1672/930) ıo94ı 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Telefon abonelerinin nazan 
dikkatine 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Mağaza, dükkan, kahvehane, otel ve 
saire gibi umumi mahallere mevzu te
lefon sahiplerinden bazılarının, tele
fonlarından başkalarını konuşturma
larına mukabil onlardan beş kuruştan 
fazla ücret istedikleri istihbar edil -
mektedir. 
İdaremiz, müspet maddelere müste

nit bu gibi şikayetleri derhal tahkik 
ederek, telefonlarını bir kar vasıtası 
olarak kullandıkları tebeyyün eden a
boneleriyle mukavelelerini feshetmek
te ve makinelerini kaldırmaktadır. Bi
naenaleyh umumi yerlere mevzu tele
fonlarla görüşmek isteyip de telefon 
sahipleri tarafından beş kuruştan faz
la ücret talebi karşısında kalan sayın 
halkrmızın derhal Ankara telefon mü
dürlüğüne (telefon numarası: 1555) 
madde tasrihi suretiyle müracaat ve 

Kiralık: 

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

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

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 

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

-11 

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilaruardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Meseıa. 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kur J alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala • 

nndaki boşluklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı-
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme • 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i · 
!anlar aynca pul tarifesine tabidir. 

releri. İçindekilere müracaat. 873 Satılrk arsalar - Ankara'nın her 

Kiralık kat - Yenişehir Gazi Bul- semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-
varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat- lar. Uygun fiyat. Tl: 1358 953 

la. Ti: 3989 890 Acele satılık arsa - Cebeci Atilla 

Devren kiralık daire _ Azimet do· asfaltında münferit inşaat yapılır 428 
layısiyle 6 odalı bir daire devren ki- M. 20 yüzü olan arsa uygun fiyat. 
ralıktır telefon: 3610 Selanik cadde- Ti: l538 956 
si 46 daire. 4 897 

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

908 

Kiralık Ap. - Yenişehir, Dikmen 
asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manında 4 oda, bir geniş holü havi da 
ire. Tel. 3955 909 

Kiralık bir oda - Yenişehirde, mo
bilyalr, banyo ve kaloriferli müracaat 
P. K. 511 939 

Kiralrk - Aile nezdinde döşeli o
da: kalorifer, banyo ve bütün konfor, 
Yenişehir Atatürk bulvarı Toygar 
Ap. ikinci kat 5 No. ya müracaat 941 

Kiralık oda - Vekaletlere çok ya
kın ve aile yanında bir oda kiralıktır. 
(Yenişehir Karanfil sokak Beton A-
partmanı No: 7 ye müracaat.) 955 

Kiralrk konforlu oda - Taşhan 

Müdafaayi hukuk caddesi Erek apar-
tman No. 6 964 

Satılık: 

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

Satılık arsalar - Y, şehir Selanik 
cad. 423 M. karanfil sokak blok başı 
572 M. arsa. Tl: 1558 957 

Kelepir arsalar - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 550 M. jandarma oku
lu yanında 640 M. ucuz fiyatla veri-
lecek. Tl: 1538 960 

Satılık - D. K. W. marka Marş o
tomatik 15 beygirlik çift silindirli 
pek az kullanılınış bir motosiklet. 

Her gün 13-15 arası Tl: 3183 Müeyyet 

Sezgin Mert. 919 

Satılık - Yenişehir Küçük Esat'ta 

25-30 dönüm bakılı su ve elektrikli 
otobüs civarındaki bağ ehven fiyatla 
satılıktır. Müracaat saatleri sabah 7 
den 10 na kadar Tl: 2640 966 

iş verenler: 

Müteahssıs kazan, drvarcı ustaları 

aranryor - Taliplerin Ankara Yeni

ıehir Malatya bez ve iplik fabrikala

rı T. şirketine veiikalariyle müraca-
atları. 926 

Aranıyor - Nakdi veya itibari beş 

yüz lira kefalet verebilen bir kasyer 

aranıyor, istekliler Anafartalar cad

desi 115 Nolu. Eskişehirli lbrahim 

Hakkı Ozbatur ticaretevine müraca-

Satıhk arsa - Yenişehir Selanik atları. 958 
caddesi metrosu beş liradan ucuz a-
cele satılık. Telefon 1449 883 

Satılık eşya - Selanik 
46-4 numaralı apartmanda 
muhtelif eşya telefon 3610 

caddesi 
satılık 

896 

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

Satılık arsalar - Yeni§ehir'de ls
met İnönü asfaltında 380 ve 388 met
re blokbaşı Tel. 2406 Bayram caddesi 
No. ı 9ı3 

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

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

Satılık - Dönümü 100 lira 20 dönüm 
tarla Harbiye mektebi arkası 10 da
kika Ankara 3. cü icra memurluğuna 
veya Emniyeti umumiyede Osman 
Şefik'e müracaat. 921 

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

Satılık arsalar - İstasyon arkala
rında istimlak haricinde ve Maltepe 
ile Yenişehir, Cebeci ve her yerde 
Tel: 2406 929 

Acele satılık Apartman - Ayda 
560 lira iratlr ve bedelinin yüzde 
otuzu taksitli en işlek yerde 32000 li-
raya Tel: 2406 930 

Çocuk bakıcısı aranıyor - İki ya
şında bir çocuğa bakmak üzere türk 
veya ecnebi bir Bayan aranmaktadır. 
Telefon: 3739 965 

lş anyan)ar: 

lş arıyor - Türkçe Fransızça ti
cari muhaberatı idare edebilir kuv

vetli bir muhasip akşam saat 7 d~n 
sonra iş arıyor. Posta kutusu 339 

889 

lş arıyor - Orta mektep mezunu 
eski yazı ve muhasebe bilir referans

lı faal bir genç ehven ücretle Ankara 
da bir iş arıyor. Ulus'ta O. S. rumu-

zuna mektupla müracaat. 945 

Aranıyor: 

Kiralık Aranıyor - Tercihan Bul
varda yüksek bir memur yarım veya 

tam pansiyon arıyor. Tel: ı668 

891 

Aranıyor - Elektrik malzeme sa· 
trşı ve inşaatiyle meşgul ticarethane

mize katiplik ve idarecilik yapacak 
memur aranıyor. Lisan bilenler tercih 
olunur. P. K. 373 942 

Aranıyor - Bahçeli Kooperatif ev
lerinden C. 2 ve D. 2 tipinde satılık 
hisse aranıyor. Telefon 3583 e müra-
caat. 950 

Aranıyor - Sağlık Bakanlığına ya
kın, aynı Apartmanda üçer odalı ka
loriferden mada konforlu iki daire 

veya kapıları ayrı iki katlı ev. mü. 
Tl: 2956 954 

Satılık Apartman - Ankara'nm . 
h :t

. d . Kıra/ık oda aranıyor - Almanca-
er sem ın t t• · b t '-" · e ıra ge ırır e on ıwı.rgır srndan istifade edilir bir bay oda a-

ahşap ev ve apartmanlar. Tl: 1538 ırıyor. Ulus'ta 1415 rumuzuna mektup 
952 la müracaat. 961 

Her aile evine lüzumlu r ki 
!!il seri menaj kitapları \1 1. Likörler ve elma - portakal 11 11 ---_ dan istifade. Her 10 günde çıkacak kitaplardan adabı muaşeret, le- : 
: keleri çıkarmak, evlerde pasta yapmak, rejim yemekleri, kalori, ça- : - -: maşır ve kola ev konserveciliği, elbise temizlikleri ita ... Müracaat : 

Kita ılara ve P. K. 54 Ankara. 971 : 
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En tatlı . zevk havasını 

Baş ağrı.sı, Diş ağrısı 
NEVRALJİ 

Bütün ıstırapları teskin eder 

GRlPi 
Bilhassa bunlara kar§ı müessirdir. 

it llaıında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 
iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR 

Aldanmayınız. Rağbet gören her ıeyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRIPIN yerine baıka bir marka verirlerse tiddet
le reddediniz. 

. .:!llllllll i L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 ımml!:. 
§ S k E · nden yaptırınız. Avrupa ve yer-§ 
:: a arya czanesı 1i ilaçlar her çeşidini (Kodak} E: 
:= marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- := 
~ mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karıısında. Telefon: 2018 § 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

Mühendis aranıyor 
Demir ve tahta fabrikaları T. A. Şirketinden • 
Şirketimizin Adapazarında kain demir ve tahta fabrikasın

da itletme şefliği vazifesini ifa etmek üzere bir makine mühen
disine ihtiyaç vardır. Tal iplerin tercümei hal varakasını ve bir fo
toğraflarrnı rapte~ecekleri bir mektup ile Ankara' da Y enitehir
de Selanik caddesı Arda apartmanında kain şirket merkezine 
müracaatları. 917 

Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

lş Bankası karşısında Ti: 2018 747 

Taksi ıoförlerinin nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Bilumum taksi ıoförlerinin 939 senesi haziranından itibar~n 
evvelce gösterilen nümune veçhile yeknasak elbise ve kasket gı!· 
melerine Belediye Encümenince 7-3-939 tarihinde karar verıl-
mit olduğu (838) 10832 

Kütahya namı ile maruf 

KİREÇ 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a

partmanında Hüseyin Orak Tl: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı Hü 
seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra':'ldtman veren KİREÇ toptan ve pe· 
rakende yalnız bu müesseselerde bu-
lunur. Menfaatinizi arayınız. 697 

SEBAT Pasta ve ~ekercisi 
Hamamönü Atilla caddesi No: 97 
Her nevi pasta şeker ve şekerle
meler nişan için hususi kutu şe
kerleri ve saireyi tenzilatlr fiyat
la bulacaksınız. Başka yerde şu
besi yoktur. Tl: 3908 803 

bulunur. 

Diş Deposu 
M. lBRAHlM 

, 

BERKMEN 
Türkiyenin en zengin 
çeşitlisidir. Ucuz Fi
atlarla her aranılan 

943 

KAN, KUVVET, ISTIHA 

S U R U B Ü 
Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca 
vatanda~a itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir 
kuvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çogaltır. Tatlı 
bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir, 
zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri, adaleleri 
kuvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği fena düşün -
celeri giderir, vücut makinesine lazım olan bütün ener
ji ve kabiliyeti vererek insanı daima izim, irade, neşe, 
sahibi eder, mide, barsak tembelliğinden ileri gelen 

muannid inkibaz]arda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret fay dalar temin eder. 
--c_,=~~~--

ROSF ARSOL'u ·diğer bütün kuvct ilaçlarından ayıran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvet, iştiha ya-
ratması ve ilk kull:nanlarda bile mucize gibi tesiri derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma ve umum 
.kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastaların nekahat devrelerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sihat Veka -
1 . • A • • d . . h . a· H _ _, b 1 nur 7131 etının resmı musaa esını aız ır. er eczancue u u . 

Ankara Acentası: HALiL NACI Mıhçıoğlu 

Garaj memuru alınacak 
Otomobil tamirinden anlıyan 

bir garaj memuru alınacağından 
istiyenlerin Riyaseticümhur Dai· 
re Müdürlüğüne müracaatları. 

895 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6333 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baamıevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Anafartalar caddesi. 633 
Makulyan han Mısır çarşısı yanın. -----..::----- - - --------------------- -------

da, İstanbul. a096 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
SİNEMALAR -------·- ---YENi Bahçe meraklılarına 

Bahçe Mimarı Arif Başaran 
Müsait şeraitle bahçe planları 

tersim ve tanzim edilir. 1961 te· 
lcfona müracaat. 970 

---------- Bu Gece 21 den itibaren 

Harp Dönüşü HALK 
sus 

Münavebeli seanslarla 
2 Film birden 

------------
·-----------•• := Pı.şk .. sadakat .. dostluk ve fedakar

DOROTHY LAMOUR'un 

Ormanlar Perisi ve Manuella 
dan sonra yarattığı en güzel ve 

en muvaffak eseri 

1 • Allahın Bahçeleri ~ -
Zayi - Ankara Erkek lisesinin or

ta kısmından aldığım 25-6-933 tarih 
ve 36/328 sayılı tasdiknameyi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Hayri Çokyusal 967 

Zayi - Memurin kooperatif şirke
tine ait 648 N. lu hisse senedimi zayi 
ettim. Yenisini çıkartacağımdan es
kisi hükümsüz olduğunu bildiririm. 

Eski Dahiliye Vekaleti kalemi mah 

1 
sus şifre memuru halen hususi idare 
tahakkuk müfettişi Tahsin Fulat. 

969 

- lık sahnelerile dolu öüyük bir 
- casusluk filmi 
_ Uaveten: Bulgar Başvekilinin = Ankara ziyareti intibaları 
- Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 KASIRGA 

Charles Boyer - Marlen Dietrich := 
-

2 • Neş'e yağmuru ---
Baş Rolde: MONA GOYA ----- Matinelerinde 

§ TAMAMEN TÜRKÇE SOZLU KASIRGA -= Meş'um Kadın DİKKAT: Bu muazzam eseri gör- = 
- MAR1L' BELL k k f" 1 •• Halk sinemasile aynı zamanda baş- := - ı:. mek istiyenler so a a ış erıımizi _ = Ucuz Halk Matinesi 12.15 de ve el iHinlarımızı lfıtfen okusunlar lıyor. Afiş ve el ilanlarımızı takip = = AŞK MANEVRA~~! ........................................................... ,,,,,,,;~~~~ ........... - ........... ,,.,,,,. = 
:= ....... YENT.sİNEMADA her gece saat 21 de filmden evvel yeni varyete numaraları = ::................................................................................................................................................................. = 
=: HALK SİNEMASI açılıyor. llk program KASIRGA türkçe sözlü Sokak afiılerini ve el = 
§ ilanlarını takip ediniz - SUS sinemasında da aynı zamanda başlıyor. =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

MENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

Q P T A Radyolarını gör~p Satış yeri:M. ve A. HANE~ KARDEŞLER 
dinliyerek karar verır, Ankara'da Posta caddesı Hal karıııı Ti: 3150 


