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1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

' • • e A 

MiLLi .......,EFIN BEY ANN RI 
İnönü diyorlar ki: 

, •t'tt •••••ye· •••· AAı * ••• ••• , .... tt • N"**" 

Nilaksız ve huzur icinde bir cahsma _ 
hayalının nimetlerini vatandaşlara 
temin etmek baslıca emelimizdir 

Cümhurreisimiz harici siyaset sahasındaki şüpheli ve kar1şık 

devre işaret ederek Türk milletinin kudretli milletlerin 
başında olduğunu tebarüz ettirdiler 

Milli Şef'imiz dediler ki : 
ttlwwf***' ; ..................... , , . .., . .,, ,. ····~ 

Reylerinizde göstereceğiniz kalbi beraberlik ile ilimat 

milletimizin kudretine yeni bir delil olacaklar 

• 

'~-Sevgili Vatandaşlarım l 
Büyük Millet Meclisini teşkil edecek yeni na~zetleri ~uzu~unu~a 

+~ı.....ı;,... ..rı;,-...r..,·11m Rn namzetleri intihap ederken bıze valnız vazıtem.ı • 
zın vıcdanı ılcası ıte vatana.aş anınızın temayuıu renoer-oımuştur. 

Asil milletimizin büyük Meclis azalan üzerindeki itimadının derece -
sini anlıyabilmek için, earti teşkilatında ve halk tabakaları arasında çok 
dikkatli tetkikler yaptık; memleketin geniş mıntakalarında Partiye men
sup ikinci müntehiplerin takdir ve tavsiyeleri demek olan istişare reyle
rine müracaat ettik. Kati namzetleri yüksek reyinize arzederken vatanın 
mukadderatına dört sene müddetle hakim olacak mebuslar üzerinde 
milletimizin takdir ve itimadını azami derecede toplıyabilmiş olduğu -
muz kanaatindeyiz~ 

Vatandaşlarım l 
Millet hizmetindeki vazifelerin iç ve dış siyaset aleminde çetin oldu -

ğu devirlerde yaşıyoruz. Canlı inkişaf halinde olan büyük bir milletin, 
her istikamette bir çok ihtiyaçları ve meseleleri karşısındayız. Cümhu -
riyetin vatana temin ettiği emniyet ve iman, geniş olarak ilerletmek is
tiyoruz. Vatandaşlar arasında huzur ve hürmetin muhafazasını, vazife -
!erimizin başında tutuyoruz. Cümhuriyet Halk Partisinin, memleketin 
bütün çalışkan ve kıymetli evladlarını hizmet yoluna sevk etmekteki 
muvaffakiyeti, her gün daha ziyade kendini göstermektedir. Nifaksız ve 
huzur içinde bir çalışma hayatının nimetlerini vatandaşlara temin etmek, 
başlıca emelimizdir. 

Aziz Vatandaşlarım f 
Harici siyaset sahasının şüpheli ve karışık bir devrinde bulunduğu -

muz, uyanık gözlerinizden gizli kalamaz. İnsanlığın büyük facialar kar
şısında kalması ihtimali, her zamandan ziyade artmıştır. İnsanlık ailesi -
nin mühim bir uzvu olan Türkiye' nin, ne vazifeler karşısında bulunaca
ğını kati olarak tesbit etmeye imkan yoktur. Bu ihtimaller karşısında an
cak kudretli milletler kendilerini ve insanlığı kurtaracaklardır. Kudretli 
milletler, muhabbet ve emniyete dayanan bir birlik içinde vatanlarının 
yüksek menfaati için her fedakarlığı yapmıya hazır olan imanlı, iradeli 
milletlerdir. Biz, bu milletlerin başında bulunanlardan olduğumuz ka -
naatini, cesaretle söyliyebiliriz. Reylerinizde göstereceğiniz kalbi bera
berlik ile itimat, milletimizin kudretine yeni bir delil olacaktır. 

. 
Aziz Vatandaşlarım 1 
Cümhuriyet; imar, kültür, endüstri programlarına geniş mikyasta 

devam edecektir. Fakat bilhassa köylü ve çiftçi halkımızın kazancını art
tırıp maişet seviyesini yükseltmek, bunun için geniş mikyasta ziraat ve 
ilk tahsil imkanlarını bulmak, başlıca emelimiz olacaktır. Bütün idare 
düzeninin, halle içinde, halkın meseleleriyle yoğrulmuş, müstakim ve 
muntazam işleyişinin semereleri; hatta iktisadi olan verimli tedbirlerin 
başındadır kanaatindeyiz. 

Aziz Vatandaşlarım 1 
Bana ve riyaset etmekle iftihar ettiğim Cümhuriyet Halk Partisine 

yüksek itimadınızı layik görmenizi isterim. Ben ve Büyük Millet Mec -
lisi azası arkadaşlarım, itimadınızı, kıymetli bir emanet gibi vicdanımı -
zm içinde muhafaza edeceğiz. Size, açık alınla işlerimizin hesabını ver -
mek, hiç göz önünden ayırmadığımız bir borç olacaktır. Türk milleti, 
ilerliyen ve daima yükselen bir heybetli varlıktır. lçerdeki ihtiyaçlar ve · 
sıkıntılar ne kadar çok olsa, dışardaki siyaset buhranları ne kadar karı -
şık ve dolaşık görünse, bütün bu zor şartların içinden türk milletinin iti. 
bar ve refahı artmış ve genişlemiş olarak çıkacağına, samimi ve kati o -
larak inanıyoruz, güveniyoruz. - 24 - 3 - 939-

Tiirkiyc Reisiciimhuru 
Cümhuriycı Halk Partisi Genel Başkanı 

,İsmet İnönü 

Parti Genel Sekreteri Doktor Fikri Tuzer C. H. P. Genel Sekre
terlik bürosu Btı§ Sekreteri ve yeni Yozgat Mebus namzedi Ziya 

Arkant'la beraber Parti divanına geliyor 

Cümhurreisimiz ve Partimizin Değİ§m ez Genel Başkanı Milli Şd 
lnönü Parti divanına ba§ kanlık ediyor 

C. _H. P. Divanı 
Milli Şef' in başkanf ığında 

dün op andı 
. Cümhuriyet Halk Partisi divanı dün saat 9.30 da Millet Mecli
sınde Cün:ıhurreisliği salonunda toplanarak, Partinin Mebus 
namzetlerı hakkında son karan vermiştir. 

T opl~~tıya, C~1;11hu~iyet Halle Partisinin Değişmez Genel Baş· 
k-~~~' ~umhu~reı~ı, Mılli ~ef lnönü başkanlık etmiştir. Parti tü
zugunun 131 ıncı maddesıne göre Parti divanında Genbaşkur ile 
Ka1n;u~ay Reisi B. Abdülhalik Renda, Pılrtinin kabine azaları, 
Partı ıdare ve grup idare heyetlerini teşkil eden zevat içtimada 
hazır bulunmuşlardır. 

Toplantı saat on bire doğru sona 1 
ermiş ve ~enel_ Sekreterlik, öğleden 1 

1 ~nr~ _tesbı~ ~dılen. m~bus namzetleri. Mıll"ı 
nın ısımlerını havı lısteyi, Anadolu ~ef ve Irak 
Ajansına, matbuata ve Ankara radyo • 
suna vermiştir. Ankara radyosu yeni 

~-

6
-------------------------~,~b~~~zctleri~n Wmkri~ ~ü 

ı ne 1 Bu·· y u·. k M ·1 ı ı et Mec 1., 51• 20 den ıtıbaren memlekete neşretmiş _ 
tir. Bundan başka Parti Genel Sekre. 

kıralı arasında teati 
edilen telgraflar w terliği intihap dairelerine namzetlerin 

C H P M b 1 
• isimlerini bildirmiştir. 

. . . e us namzet erı nı~~:~:!~e~~ğ~~~zş~:ni~!~k~~ 
1 is tes ı· n ı· ne ş red ı· yor uz :~:::~b~~~i:~~~~e:a:::;~ı:;;:~~ 

miştir. Bu beyannameyi baş sütunla • 
rım1zda bulacaksınız. 

C. H. P. nin yeni Mebus namzetleri dün ne,ir ve ilan edilmiş
tir. Bu namzetlerin isimlerini aşağıya aynen koyuyoruz: Partimiz bu intihap devresinde 62 

seçim rnıntakasmdan Afyonkarahisar, 
Afyonkarahisar Nafıa Vekili, Haydar Çerçel eski Af - Ankara, Eskişehir ve Niğde'de 4 müs. 

yon mebusu, Cemal Akçın eski Afyon takil mebus için açık yer bırakmış ve 

b (7 Mebus) mebusu, Mebrure Gö:ıenç eski Afyon geri kalan 420 mebusluk için :ıamzet 
t' ka Esk' Af b (S · · ~göstermiştir. ın ya: ı yon me usu onu 8 ıncı sayfada) (S 

5 
• . f d ) 

----·----------------_:___ onu mcı say a a 

İrak Kıralı Majeste Birinci Gazi'nin 
doğumu yıldönümü münasebetiyle, 
Reisicümhur İsmet İnönü ile Irak 
kıralı arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur. 

Majeste Birinci Gazi 
Irak KITalı 

BAğdat 
Majestelerinin doğum günlerinin 

yrldönümü münasebetiyle samimi teb
riklerimi ve şahsi saadetleriyle dost ve 
kardeş Irak milletinin refah ve ikbali 
hakkındaki halisane temennilerimi 
takdim ederim. 

F ahametlu ismet lnönü'müz 
Ankara 

Dıoğumumun yrldönümü münasebe -
tiyle irsal buyuru/an telgrafnamei ali-

' /erine an samimülkalp teşekkür ve za-
tı devletlerine sihat ve refah temenni 
evler ve meveddctimizin devamını di-
lerim. (a.a.) , ................................................... , 
·j Ankara mebusan heyeli j • ı tefli~iye reisliğinden 

.Mcbu!" intihahı 26 mart 
f 939 pazar güııii ~aat do
l kuzdan on ikiye kadar be-

Parti divam top.lantıaından umumi bir görünüı 

j lediye medisi salonunda 1 
: yapılacaktır. : 
ı l\liintchihi -.anil('rİn maz-i batalariylc t<·~rifh·ri rica ı 
: olt1 ı11ır. 

\.. ......................... - ........... _ . .J 



-2- ULUS 

İnsan ve kültür : 

Almanya - Romanya 
1 

... : ................ - ............................................................... ......_l 
lzmil Halkevl temsil kolu ~ehrimlzde 1 

Londra'da bir karar verilecekti askeri ve politik şartlardan bahis 
ve bunun neticesinde, Romanya'nrn yoktur. Fakat bu, menbaı ile mansa
bır tehlikeye maruz kalmasının ö- bı malüm bir nehrin mevcudiyeti Ü· 
nune geçilecekti. Romanya tehlikede zerinde ,üpheye düımek kadar Iü. 
miydi? Eğer Almanya'nın ne istedi· zumsuzdur. 
ği tahlil edilecek olur&&, bu tehlike, Bundan sonrası için, Romanya'· 
her halde tasvir ve te§hirine çalrııl- dan beklenecek tabii ve doğru ha • 
dıiı ıekilde değildi. rcket, Almanya ile olan münnsebet-

Almanya, ekonomisini, sosyal ya- lerini samimiytle başa almak tır. 
praını, ordusunu ve dıt politikasını Almanya • Romanya anla§lllası 
bir arada hareket ettirir bir memle- Üzerine, Londra müzakerecileri 
ket olduğundan, onun bu kütlevi harp tehlikesinin kalktığına kanaat 
varlıfına lüzwnlu gördüğü fütuha- getirmişler. Ha şunu bileydiler! 
tın hemen ilk adımda hem ekono- Ve müşterek bir deklarasyon'dan 
mik, hem sosyal, hem askeri, hem vaz geçmi~ler. Buna da "deklaras
politik olmasına lüzum yoktur. yon'' mefhumunun kendisi sevinmi§ 

Avusturya ve Çekoslovakya iıle- olsa gerektir. 
rinin dört ıarta birden uygun olarak Biz ki, aynı zamanda, bir Kara
halledilmelerinde zaruret vardı. deniz dcvlcti'yiz, hadiseyi olduğu gi. 
Hem Almanya'nm kara yolu ile itti- bi mütalea etmekten çekinmiyelim: 
aaı en yakm imkan olduğundan hem Avrupa'nın en kuvetli kara devleti 
de Çekoılovakya, kendisine bu yolu Almanya'nrn ekonomik ekapıınaiyo- lzmit Halkevi temsil kolu azaları Ankara Halkc.ıvinde 
kapıyan bir kilit olduğundan. A· nu Romanya üzerinden Karadeniz Halkevlcri arasrncla karşılıklı .. tanı~ 
TUstueya ve Çekoslovakya'yı tam bir 11ahillerine inmiıtir. malan temin, yUksek ideal yolundaki 
ilhaka tabi tubnakla, ili. Reich, kıta • • • çalışmaları hareketlendirmek ve kay-
• · d k" tr t .. · · k d' 1 h' - nastırmak üzere parti genel sekreter. ıçın e ı s a eJıaını en ı e ıne ta- Türk milleti, sevgili Şefi lnönü-
d 'I ._. t" liği tarafından tertip edilen bir prog-

1 euulf ır· nün basiretli, müvazencli ve tem· 
ram mucibince İzmit halkevi temsi1 Bu merhaleden sonra yolu Üzeri· kinli sevk ve idaresinde, yeni mecli-

d .. 1 k ] k şubesine mensup 4 7 kişilik bir grup ne uıen mem e et erle tek le ve sini aeçmiı bulunuyor. Bu meclis, 
daima baıka formüllere göre an· türk münevverini bilhassa aevindire- dün sabahki trenle şehrimize gelmiş -
latmak kabildir. Bu hususta, baıta, cck bir bünyeye maliktir. Biz onda, tir. 
ıb L! k İzmitliler istasyonda Ankara hal -e .. e.t.te ıu e onomi g.el.ecek v.e mo- milli birliğimizin ve müstakil ya§a· · 'kba 

1 f k ] 1 kevi mensupları tarafından ıstı 1 e. tor u ır a arın yerını a ışverıt ra- ma kararımızın taze bir ifadesini 
kamları alacaktır. Diğerleri, yani görüyoruz. dilmişlerdir. 

1 k • 1' · f k · t Misafir halkevliler şehrimizde dört eosya, aa erı ve po ıtık a for er, T" k' k 
1 

b k b 
• ki 1.. 1 ur ıye, ço ça ıımıya, ça u a· gün kalarak Ankara halkevindeki ar • ııraya gırece er, uzumu o ursa k . · ·ıı· ··d f 

"d h 1 d ki k • ıarmıya ve e onomıaı, mı ı mu a a· kadaşlariyle tanıı:::acaklar ve evin ça • mu a a e e ece er ve e onomıye 'f" . • b' .
1 

ıı 
d _ _:ı ki d" aaı, maarı ı ve sıyası ter ıye:u ı e, lışmalarını tetkik edeceklerdir. yar nn cuece er ır. b' ··dd · · ..:ı b' 
M IA R ·1 J b en kısa ır mu et ıç.ınue en taın ır İzmı't halkevi temsil şubesi dün ak· eıe a, omanya ı e yapı an u . . . _ 

1 f k • 1 k "k b' vcrımlılıge kavutmıya mecbur o an ı:::am halkevimizde "A"-kın manası., ad. ae er ı an aımaya, e onomı ır . . ıı T 

Anachluas nazariyle bakabiliriz. Ro- bır memlekettır. lı piyesi büyük bir muvaffakiy~tle 
men endüstriıi ile alman endüstrisi Cihan üzerinde, manevi ve mad· temsil etmişler, çok beğenilmişlerdir. 
arasmda planlı bir istihsal anlaıma· di pazıları tamamen teıekkül etmiı İzmitli gençler bu akşam, yarın gün • 
aı; romen toprak altı servetlerinin ve her birinin menfaati ve gözü en düz ve gece muallim Celal Musahipoğ 
müıterek ıirketler eliyle işletilmesi; az bir kıtada olan kuvetler çarpıfı- tunun "Yedekçi" operetini temsil e • 
romen ziraat ve ormancılrğmın Al- yor. Çekoslovakya, orta Avrupa ile deceklerdir. 
manya tarafın·dan teçhiz edilerek ıarkı cenubi Avrupası arasında bir Eski~elıir'de 
Almanya'nın ihtiyaçlarına göre İs· kilitti. Biz ise, üç kıta arasında bir Eskişehir, 24 a.a. _ Halkevimizle lzmit Halkevi temail kolu 
tihsal yapmaları, Tuna ağzmda nak- kilidiz. bir tanışma yapmak üzere İzmit hal • azalart dünkü yemekte 
liyat yapmak, mal depo etmek ve Sağlam kilit olalım, sağlam kilit kevi temsil 'ubeaine mensup 47 kişi - r---------·---------
gemi inta etmek müsaadelerinin a - kalalım ve bu kilidin anahtal'lnı hiç tik bir kafile çarşamba günü akşamı 
lmmaaı; tediye itlerinin tanzimi; ~i- kimseye venniyelim. Denebilir ki, fiehrimize gelmişler ve misafirler hal
l&hların Almanya tarafından verıl- bu kilidi kırarlar .. Bu kilidin kırıl- kevimiz mensupları tarafından istas • 
meai gibi maddeleri ihtiva eden ti· rr.ıyan soydan olduğu malumdur. yondan karşılanmışlardır. 
caret anlaıması_. her ne kadar batka Denebilir ki, maymuncuk uydurup İzmitli misafirler dün akşam halk
devletlerle de ticaret yapmak hak - açarlar. Evet bu.ı tehlikelidi:-. ~~Y· .l"vinıir kflahaJık bir seyirci karsısında 
kına y•r \nrak..,._... d~ al~an t.ç muncuk uydurup açamamaları ıçın, "Yedekçı,, operetinı muvattakıyetıe 
pazarmm bütün istihsal ve mubade- milli birliğimizle ne oynıyalnn, ne temsil etmişler ve Eskişehir halk~~ın 
le tartlarmı Romanya pazarma da takdirlerini kazanmışlardır. Bu muaa. 
teımil ediyor demektir. oynatalım. mereden sonra misafirler şerefine bir 

ı d 1 Burhan BELGE Bu ticaret an apnasın a, sosya , aile toplantısı yapılmış ve bu toplantı 

Uzun dalgada 

Radyo parazitten 
kurlar1hyor 

Faris uzun dalga radyo istasyonu -

nun Ankara radyosunun dalga uzun -

luiuna çok yakın bir dalga uzunluğiy

le neıriyat yapması yilzünden İstan • 
bul ve daha bir çok şehirlerimizde An

kara radyosu dinlenirken sıkıcı bir ıs· 

lık seıi gelmektedir. Buna nihayet ver 

mek üzere posta telgraf umum müdür -

lüiil bir taraftan beynelmilel radyo 

birliğine müracaat ederken diğer ta -

raftan oradan bir karar alıncıya ka -

dar radyoları bu ıslıktan kurtarmak 

için İngiltere'den bazı makineler sipa

rit etmittir. Pek yakında memleketi -

mize gelecek olan bu yeni makineler 
sayesinde radyomuzun neşriyatı Pa -

ris'in ıslığından kurtarılabilecektir. -
Sıhat Vekaletimizde tahvil 

ve terfiler 
Sıhiye Vekaleti teşkilatındaki dok· 

torlar arasında bazı tahvil ve terfiler 

ka · ki mer· yapmıştır. Bu arada Ha rı es . 
kez hükümet doktoru Muzaffer Kes~n 
Hopa hUkUmet doktorluğuna, Mardın 
memleket hastanesi operatörü Şera • 
feddin Kesen Siirt memleket hastane
ıi operatörlüğüne, Soma hükümet dok
toru Cemaleddin Aygen Balıkesir mer
kez hükümet doktorluğuna, Maraş 
trahom hastanesi mütehassıs doktoru 
Fuad Elbe Nezip trahom hastanesi 
doktorluğuna, Nezip trahom hastanesi 
doktoru Kemal Tolonay Maraş trahom 
hastanesi doktorluğuna, Ankara Nü -
mune hastanesi hariciye asistanı Adil 
özkan Çorum memleket hastanesi o
peratörlü~üne. Ankara dorum evi mü· 
tehassıs muavini Hulusi Gökten Kay 
seri memleket hastanesi nisaiye müte
hasııalığına tayin olunmu,ıardır. İ -
kinci mm taka sıhat müfettişi Rifat 
Dedeoalu'nwı maaşı da 70 liraya çıka-
rılmıştır. 

Süvarilerimiz 
Avrupa 

müsabakalar1na 
gidiyorlar 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Her se· 

ne yapılmakta olan Nis, Roma ve Var

şova atlı müsabakalarına iştirak et • 

mek üzere süvari binicilik okulu ko

mutanı kurmay albay Saim'in riyase -

tinde yüzbaşı Saim Polatkan, Eyüp 
OncU, Cevad Kula ve Cevat Gürkan'· 

dan mürekkep kahraman süvari eki -
bimiz yarın Nis'e müteveccihen hare

ket edecektir. 
Slivarilerimiz merasimle uğurlana -

caktır. 

Yeni devir 
F..vden matbaaya gelirken bahçe

lerde ağaçların tomurcuklanmı~ ol
duğunu farkettim. Havadaki güneı 
ılıktı: 

- Tabiatın yeni bir devri ba~Jı. 
yor, diye düşünerek yürüdüm. 

Matbaada yeni mebus namzetle
rinin beJli olduğu haberini verdi
ler: Milli Şefin yüksek önderliği 
altında türk hayat ve inkılabına ye
ni inkişaflar hazırlıya~ak kam~ta· 
ya yüz otuz tane ye/J/ unsur gıre-

cektir. 
Bu haberi alınca da.: . . 

- Memleketin yem bır devrı 
başlıyor, diye düşUn~üm. . 

Yeni bir devre gıren tabıata ve 

memlekete çiçek, güneş, yem.i~.· 
sulh, sükun ve sonsuz başa11 dıle· 

rim. -T. 1. 

Tiryakinin tasası! 

Paıabahçe'deki ıiıe fabrika11· 

nın daha fazla aatıı yapabilme
sini temin için inhisar idaresinin 
bundan sonra boa rakı §iıelerini 
tekrar satın almaaııya karar ver· 

çok samimi ve sıcak bir hava içinde 
saat bire kadar devam etmiştir. Misa
firler aynı gece Ankara halkevi arka. 
datlariyle de tanışmak üzere Ankara -
ya hareket etmişler ve istasyondan u. 
ğurlanmışlardır. 

Halkevinde konferans 
C. H. P. nin tertip ettiği konfe • 

ranslar serisinden olmak üzere bugün 
saat (15) de Ankara Halkevi konfe -
rans salonunda (dilin ve dillerin oriji
ni üzerine ileri sürülmüş lengüstik te. 
orilerin tetkik ve münakaşası) mevzu
lu bir konuşma yapacak olan dil, ta -
rih, coğrafya fakültesi türkoloji pro
fesörü İbrahim Necmi Dilmen'in kon. 
feransına herkes gelebilir. 

İnhisarlar U. Müdürü 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Lond -

ra'da bulunmakta olan inhisarlar u • 
mum müdürü B. Mithat Yenel'in bu· 
gün şebrimize dönmesi beklenmekte. 
dir. 

diiini öirenen bir tiryaki hayıf· 
landı: 

- Desenize ki, dedi, tite batı
na iki kurut fazla para vereceiiz. 
Eskiden tiıeleri aatardık! 

Derı.! 

Eıki inııiliz hariciye nazın B. 
Eden, "Çek faciumdan almacak 
dersler,, batlıiı altmda bir maka
le yazmıı. 

Eier derı alabilmek iç.in, mut
laka, f acialarm vuku unu bekle
mek laznnaa yandık. 

Bu münasebetle ıu beyti hatır

ladık : 

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, 
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mU ederdi ? 

llak ııc lıfik ! 
Tan ııazetesinde Naci Sadul· 

Okullar arasında 

lik macl;ar1 
Okul Spor Yurtları Ankara Küme 

Başkanlığından : 
Bu hafta Okullar arasında futbol lik 

maçlarına ve koşu müsabakalarına de
vam olunacaktır. 

1 - 25/3/939 cumartesi günü saat 
14.30 da İnşaat Usta Okulu - Ticaret 
Lisesi arasında On Dokuz Mayıs Stad
yomunun toprak sahasında fikstür mu
cibince futbol lik maçı yapılacaktır. 
Bu maçın hakemi Hasan Polad'dır. 
Yan hakemlerini de ha:kcm seçecek -
tir. 

2 - 25/3/939 cumartesi günü saat 

15.30 da kır koşularının ikincisi yapı -

lacaktır. Mesafe 1800 metredir. 
3 - Okulların takımlarını muayyen 

zamanda sahada bulundurmaları rica 
olunur. 

Milli kiime lıaricincle kalan 
kulüplere ait Jikstür 

Bölge Futbol Ajanlığından : . . 
1 - Milli Küme talimatnamesının 

14 üncü maddesi mucibince Milli Kü
me haricinde kalan kulüpler arasında 
yapılacak müsabakaya ait fikstür 2~ -
3 - 939 tarihinde toplanan lik heyetın
ce çekilmi,tir. Bu müsabakalara ait 
fikstür üçilncil maddededir. 

2 - Talimatnamenin 15 inci madde-

lah, alman propıt.ganda nazırı Dr. 
Göbela'in hak değil - toprak ma

nasına - hak istediğini söyliye
rek, kelime oyunu yapıyor. 

Belki de Göbelı : 

Hllı: ol ki buda mertebeni eyleye ili 

Mısramı iyi tashih edilmemiı 
bir k!taptan : 

Hlk ıl ki huda mertebeni eyleye ili. 

diye okumuttur. 

Keıki! 

Haber gazetesinin Rasgele .Ü· 

tununda fU kıaa fıkra vardı: 

"Memurlara verilecek maake
ler, eğlenceli bir baloya mı hazır· 

hk?,, 
Keıki maksat o olsa! 

25. 3. 1939 

Bu devrede Büyük Millet 
Meclisine yeniden dahil 
olacak mebusların listesi 

Pazar günkü aeçim neticesinde C. H. P. nin gösterdiği namzet 
listesine göre bu aene Büyük Millet Meclisine yeniden dahil ola
cak mebuslarımızın isimleri ve namzet göaterildikleri vilayetler 
aşağıdadır. 

Hamza Erkan (Afyon) 
Fevzi Daldal (Ankara) 
Belkıs Baykan (Ankara) 
Dr. Münir Soykan (Antalya) 
Mümta..: Kaynak (Aydın) 
Dr. Şakir Şener (Aydın) 
Fahrettin Tiridoğlu (Balıkesir) 
Feyzi Sözener (Balıkesir) 
Hilmi Şeremctli (Balıkesir) 
Muzaffer Akpınar (Balıkesir) 
Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) 
Dr. Muhlis Suner (Bilecik) 
Necmettin Sahir (Bingöl) 
Feridun Fikri (Bingöl) 
Tevfik Temelli (Bitlis) 
Dr. Zihni Ülgen (Bolu) 
Lfıtfj Gören (Bolu) 
Emin Yerlikaya (Bolu) 
Cemil Özçağlar (Bolu) 
Ahmet Ruhi Yeşilyurd (Burdur) 
Mehmet Sanlı (Burdur) 
Fazlı Güleç (Bursa) 
Nevzat Ayas (Bursa) 
Reşat Nuri Güntekin (Çanakkale) 
Atıf Kamçı) (Çanakkale) 
Avni Yukarıuç (Çanakkale) 
Rusuhi Bolayırlı (Çanakkale) 
Dr. Akif Arkan (Çankırı) 
Ali Rıza Erem (Çoruh) 
Şakir Baran (Çorum) 
Süleyman Köstekçioğlu (Çorum) 
Nuri Kayaalp (Çorum) 
Fahri Akçakoca (Denizli) 
Tahir Berkay (Denizli) 
Cah.it Çubukçu (Diyarbakır) 
Veli Necdet Slingütay (Diyarbakır) 
Osman Şahin Baş (Edirne) 
Fuad Balkan (Edirne) 
Sabit Sağıroğlu (Elazığ) 
Salih Başutaç (Erzi11can) 
1skender Artun (Erzincan) 
Münir Hüsrev Göle (Erzurum) 
Salim Altuğ (Erzurum) 
İzzet Arukan (Eski,ehir) 
Ahmet Aksu (Gaziantep) 
Nuri Pazarbaşı (Gaziantep) 
Dr. Abdurrahman Melek (G. antep) 
Fikret Atlı ('Giresun) 
.. _ ... _ .. --.1 - ·-·· ..• 
Gr. Cemal Mersinli (İçel) 
Tunhan Cemal Beriker (İçel) 
Dr. Muhtar Berker (İçel) 
Ahmet Ovacık (İçel) 
Ali Kani Akyüz (İstanbul) 
Abidin Daver (İstanbul) 

' 

Galip Bahtiyar Göker (İstanbul) 
Ahmet Şükrü Esmer (İstanbul) 
İbrahim Ataaddin Göv&a (İstanbul) 
Şehime Yunus (İzmir). 
Mehmet Aldemir {İzmır) 
Nazmi İlker (İzmir) 
Kahraman Arıklı (Kars) 
Zihni Orhun (Kars) 
Şerafett-in Karacan (Kars) 
Hüsnü Açrksöz (Kastamonu ) 
Muharrem Celal Bayar (Kastamonu 

Hacer Dicle (Kastamonu) 
Abidin Binkaya (Kastamonu) 

M. Rıza Saltuğ (Kastamonu) 

si mucibince bu maçlar Milli Küme 
maçlarının yapıldığı günlerde ve sa -
halarda yapılacaktır. 

3 - Fikstür aşağıya yazılmı,tır : 
2/4/939 Pazar G. Saray - G. Birliği 

16/4/939 Pazar Harbiye - G. Saray 
23/4/939 Pazar Harbiye - G. Birliği 
14/5/939 Pazar G. Saray - G. Birliği 
21/5/939 Pazar Harbiye - 'G. Saray 

4/6/939 Pazar Harbiye - G. Birlifi 

Şair Karacaoğlun'a göre seven 
ve sevilen arasındaki fark ıudur: 

Her sabah, her sabah ıelir, ıeçerler, 
Dünyalar durdukça durası kızlar 1 .... 
Güzel ıevme derler, nasıl aevmeyim, 
Sevsem öldilrürler, ıevmeseırı öldüm. 

Rir ıemenni ! 

Son istatistiklerden kısa bacak· 
h adamların uzun bacakhlardan 
daha sıhatli ve dah·a uzun ömürlü 

oldukları anlaıılryormuı· Bu ha
beri okuduktan aonra duyduğu

muz sevinçle dostumuz Sadri Er
tem'e uzun ömür ve devamlı 11hat 
temenni ederiz. 

Ncıpolyon'a ihtiyaç! 

Dostumuz Peyami Safa hükmü

nü vermİ§ : 
"Franaa'nın bir Napolyon'a ih

tiyacı var!,, diyor. Acaba ltalyan
ların Korsika'yı istemelerinin 1e

bebi de yeni bir Napolyon çrkm.a
aına mani olmak arzuau mudur? 

Nazmi T<>ker {Kayseri) 
Süad Hayri Ürgüplü (Kayseri) 
Ömer Taşçrof lu (Kayseri) 
Burhanettin Denker (Kırklareli) 
Kamdi Kuleli (Kırklareli) 
İzzet Ö~bn (Kıl'fohİr) 
Yusuf Ziya Somer (Kırşehir) 
İbrahim Tolon (Kocaeli) 
Dr. Fuad Sorağman (Kocaeli) 
Vehbi Bilgin (Konya) 
Şevki Ergun (Konya) 
Galip Gültekin (Konya) 
İzzet Erdal (Konya) 
Sadri Ertem (Kütahya) 
Mustafa Bacak (Kütahya) 
Dr. Ali Süha Delilbaıfı (Kütahya) 
Nasuhi Baydar (Malatya) 
M. Şevket Özpazarbaşı (Malatya) 
Rıdvan Nafiz Edgüer (Manisa) 
Hüsnü Yaman (Manisa) 
Aıım Tümer (Manisa) 
Mansur Bozdoğan (Maraş) 
Ziya Kayran (Maraş) 
Dr. Abdülkadir Kemali Bayazıd 

(Maraş) 

General Seyfi Dilzgören (Mardin) 
Muhittin Birgen (Mardin) 
Hasan Menemencioğlu (Mardin) 
M. Cemal Karamuğla (Muğla) 
Naim Eren (Niğde) 
E. Hazım Tepeyran (Niğde) 
Hüseyin Ekşi (Ordu) 
Hamdi Şarlan (Ordu) 
Dr. Vehbi Demir (Ordu) 
Kemalettin Kimi (Rize) 
Süleyman Necmi Selmen (Samsun) 
Naşit Fırat (Samsun) 
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) 
İsmail Sefa Özler (Seyhan) 
Şemsa İ'can (Seyhan) 
Şefik Özdemir (Siirt) 
Cemil Atay (Sinop) 
Cemal Ali' (Sinop) 
Mergube GUrleyük (Sivas) 
Abdurrahman Naci Demirağ 

Atıf Esenbıl (Sivas) 
Nazmi Trak (Teki!dai} 

Cemal Kovalı (Tokat) 

(Sivas) 

Haıip Ahmet Aytuna (Tokat) 
Sıtkı Ataç (Tokat) 
Faik Ahmet Barutçu (Trabzon) 
Sali&e Abanozoğlu (Trabzon) 
Mithat Yenel (Tunceli) 
Şeref Uluğ (Urfa) 
Sami İfbay (Urfa) 
Salim Korkmaz (Yozrat) 
Ziya Arkant (Yozgat) 
İbrahim Ethem Bozkurt 

(Zonguldak) 
Mustafa Bozma (Zonguldak) 
Şin.ui Devrim (Zonguldak) 
Yusuf Ziya Özenci (Zonguldak) 

Uludağda kar 3 
metreyi aşıyor 

Dün ıchrimizde hava umumiyetle 
çok bulutlu geçmiş, rüzgar garptan 
saniyede en çok dört metre kadar hız
la eamiıtir. En dü§ük ııı, arfırın üı -
tünde 3, en yküaek ııı da sıfırın Üs· 
tünde 10 derece olarak tespit edilmıı
tir. Yurdun Karadeniz kıyılariyle E
ge ve doğu Anadolu bölgelerinde hava 
kapalı, ve yer yer yağışlı, diğer lıolge
lerde umumiyetle bulutlu geçmiştir. 
Yirmi dört saat içindeki yağışların 

karemetreye bıraktığı su miktarı 1s
tanbul'da 11, Sabancada 32, Kocaelide 
23, Gemlikte 20, Buruda 17, Bilecik
te 12, Muğlada 30, Aydında 15, Yoz
gat~ 11, Antalyada 13, Beznide 30, 
Antepte 18, Hınııta 11, diğer yağış gö 
ren pek çok yerlerde de 1- 10 kilogram 
arasındadır. Karla örtülü yerlerdeki 
karın toprak listilndeki kalınlığı Kars 
ta 1, Erzurum, Karakösede 3,Muşta 9, 
Ardahanda 25, Nazımiyede 51, Hınıs
ta 60, Sarıkamrıta 73 santimetre, Ulu
dağda 3 metre S .antimetredir. Rüz
glrlar Karadeniz kıyılariyle cenubu 
p.rkl Anadoluda ve orta Anadolunun 
tuk kmmlarında garptan, diğer böl
gelerde umumiyetle cenuptan saniye
de en çok 11 metre kadar hızla esmiş
tir. En yüksek ısılar: Kocaeli, Eski -
şehir ve Çorluda 10, Ellzığ ve Diyar
bakırda 11, İzmir, Edirne ve Çanakka· 
lede 12, BurHda 13, Trabzonda 14, A· 
dana ve Antalya'da 15 derecedir. En 
düıük ısılar da sıfırın altında olmak 
üzere Ulukışh• ve Erzurumda 1, Kaıa 
ta 3 derecedir. 
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[~:~:~::::~:?.:~.~:±.:~:~~:::::ı 
Almanya'ya ka~ı cephe 
Çeıkoelov&Qa darMai üzerine Al

:::.::• kaJ'fı miifterek bir cephe 
tetebbüaü ıimdilik ..,.. 

~üt sibi söriinüJor. Oa sün i
taacie ura••• ta teclhirlerin al1mna-
11 diitüniilmüttü: 

1 - ÇeJmalovak darbeainin heye
eaaı içinde ..,. AlmaD7a'nm Roman -
h'ya da bir Gltimatom tftdi ettifi 
faJi oldufa bir aa'ada her tecarize 
...... bir pakt yapılması teklifi or
tan ablnutb. Bö,-le bir pakta bii
)iik c:le.let olarak lnsiltere, Fr.ua 
._ Sc,yyet Rusya sirdikten IOlll'a 
Poloap'nm. Romaaya'am, Y....,.. 
laYya •e hatıta Türkiye'ain de itti. 
l'ikleri dütiin61miittü. 

fnsiltere'nin aarih taahhüde si
l'ltmekten çekinmeli yÜriaclen bu 
filtirden •••seçilmiftir. lasiltere, 
~..,..,a latumc:laki clevletlwi muay
hn taaımütlerle ballamak iatecliii 
la.ide kendisi bailaamıya pek ya
bapıt11mq •e bir Awapa hal'bi çık· 
bfl takclircle demokrat d..tetler 
eeph..- iltihekmm tal»il olarak 
lı.-ı edihneeinde 1War •tmİftİr· 

U LUS 

DÜNYA HABERLERİ • 

Fransız - lngiliz -Sovyet 
beyannamesine Polonya 

iştirak etmiyecek 
Beynelmilel konferans toplanmıyor 

Mütterek bir beyanname 
neerinden de vazgeçildi 

v...,.., 24 a.a. - Em.in bir kaynaktan 6penildiiine ıöre Po
lanya imzası yakında derpi! edilen Fransız. lnıiliz - SoyYet be
yannameeine ittirik etmiyecektir. 

l qiltere sefiri Sir Kenuard Harici7e Nazın Bek' e Framız • 
İqiliz tekliflerini bildirmit ise de bu teklifler ıayri kifi addedil· 

Memel'in ilhak 
kararnamesini 

Hitler imzaladı 
Bedin, 24 a.a. - B. Hitler Memel' • 

in Almanyaya illudn hakkmdald ka • 
rarnameyi Deutschland zırhlısında 

imza etmittir Bu kararname ile Me. 
mel doğu Pruıyuma bailanmaktadar. 

Pruıya valiıi Eric Koon, Memelln 
devir muameleıini yapmıya memur e
dilmi,tir. Valinin mtimeuili Memel • 
deki alınanların tefi olan doktor Neu· 
mann'dır. 

Hariciye Nuın Urbsye'1a riyueti 
altmdaki Litvanya heyeti, dUn gece 
ıaat 23 de Kaunas'a haıeket etmi,tlr. 

Dr. Neumann, Litvanya paruı ile 
alman parası arasındaki pariteyi tes
bi t eden bir emirname neıretmittir. 
Bu emirnameye ıöre, bir Litvanya li
ti 40 pfennig'dir. 

Litvanya nazırlar mecliai Tilıit'te· 
ki Litvanya konsololhaneamin Meme. 
le nakline karar vermi§tir. 

2 - Bu teklif auya düttükten -- mit ve aöylendiiine ıöre Bek, ı-
l'a, üç büyük deYletle. daha k6çik daha sarih aiyui ve bilhaua u-1 "" • • ı 
de..letlerin bir konfera ... •kti tekli- kert taahhütlerde buıunu1masrn• Bır ltalyan gazetesine Burgos tan 
fi ileri liriilmüttiir. Böyle hir teklif, iltemittir. --------------.......:------------
ltiıincliii ıiW, Scnyet Rusya tarafm - HWdimet orpru olan Ebpre11 Po. d ı h b f 
dan ÇeJro.lo.-alrya'mn ilk defa da- ranoi, bucün. in&iliz plinlarından .. - gön eri en a er ere göre: 
tak parçalanclıiı lll"ada yapdm11" rih ıurette uaakll.JID&ktadır. 
bir netice çılmuyacaiı bahaae eııli- Guete, Polonya'nın teklif edilen 
lerek reddedi1-:..aL Şimdi de ileri ~ deklaraayon nevinden deklaraayonla _ 
l\iriildükten 80nra ya•q yaYat terk ra çok itimach olmadığını, bloklara ali. 
eclilmittir. rilkleıuniyeceli gibi herhangi bir cep-

3 - Konferana teklifi de auya dit- beye de ittirak etmiyeceğini bildir -
tikten aoma Miyğk tleYletl..U. Al- mektedir. Polonya kendi yolunu takip 
lllaa,-a tarafmclan Y1llm bulacak bir edecektir. 
taarnn kartıunda mlfterek ....... 
lıet eclec:elderini bildU-.a bir delda· Konleraıulon. voa~ildi 

Hokometçiler 
bugün teslim oluyor 

l'aai,_. ......-1meleri teldi& iJ.i .&- Pariı, 24 a.a. - Londra'dan bildiri-
l'llmflt. Şimdi Loadra'daa bildirildi. Uyor: Sallhiyetll bir kaynaktan bil. Mil&no, 24 a.a. - Koniere Della Sera ıazetesinin Burıoa'tan 
fiae göre, bu da yapılauyacaktır. dirilditine göre, Çemberleyn, Halifaks öirendiiine ı&e, lıpaayoi c:ümbuript iclarelinin teelimi söriit-

ve Bonne aramda yapılan garU,me - melerinde buhınmM üz_. Maclrid müdafaa komeyinin müza-
Bu tekliflerin arkaaı ura auya terden tonra tecavüzlere k-..t beynel. 1 

~.. • b" __ ..__ Al • ... y kerecileri dün bura- ıe mittir. 
.. upneaıne ar ...,...., maAT• Dlll milel bir konferans toplanması veya ~ -
bu hareketi kendiaini çember içine mütterek bir beyanname tanzimi pro- Bu gazeteye göre, Madrid müzake. hakkındaki idam cuaları infaz edil -
almak sibi hir tetebhiia addetmeai • jelerinden vu geçilml,tir. Bununla recileri MMlrid'in iadeei, cllmhuriyet mittir. 
clir. Alman7a, bu t ... WN .. önayak beraber bütiln ali.kadar devletlerle n orduaunun .Ulhtan tecridinl ve ıene- Diler taraftan, tosyali•t partieinin 
olan Lqiltere'd• banma mh•-· bilba .. Polonya, Romanya n SoY. ral Franko'nun blltUn 1..,.aya devleti- yenf icra komiteli komllııiet !•yuuaı 
IO&mllf" ba nokta tberiade earila yetleT Birlitl ne dlplOIM9i 701uyla nin relıi olarsk tanımayı te&bhilt ey - tekrar takbih etmit ve bu partınln bil. 
teminat iatemlttir. B..rln'dMi insi· yapılan fikir teatileri• drNm edile- lemekte, buna mubbil buı IOl ce:ıab tllıı bumı milU müdafaa konaeyine 
liz me.ıahatpsan Lonclra'tlan aldı· cektlr. panilerinia dııfeaı,. çıJww• aııUa- mUııbarete davet eylesniftir. 
.. talllaat az...me, Almaaya'nm B r L- le _:_, nıülci...I ade ietemektedlr. - _) 
~..._. içine ••-•• ıibi bir maık- • ._,emoer yıı ~·n -'""' Nuyonallıt ldtalar, pek tn\lhtemll Mtıı"efal l'.elMI fıünaawa....ı 
..a.L__ .. • w. L 'I ,_. ___ .. _ -::~·· '· ~,.JI p • • • • - '.: ___ ., ....... : ,.,. .. cı ... _. .. , - o .. d f 
~7a'ya teminat nrmiftlr. - Oirenilclipne aore, Almanya ıle de precektir. Madridli miiıakenciler JI a4 .,,._ - llJM.U ~"" 

Dii•Wr ........ ~· ._, • .,........__.,lr ........ buı.........-ı~ :-............... ç1e1E....-. ........ 111e.-.. 
Ram.aya arumdald ticaret mlu- de ücledllmeel \betine in&Dls ~e fran için alınan tecl>lrlerl twrwmea llaldır- general l'nınlllo'19 ltimatn...,.lnl wr 
-...ı..mm nriiepet bir neticeye Yar· • dwlet adlmları mllıu tohdıt eden mayr da teabhllt etmltlerdlr. mlftir • 
llaaad1r. Çeko.ıoHkya darbeai ÜS•· tehll.kenin fhndlki halde zall oldap J..ı- l •-- n_ı _ _._ Harlcye nuareti ,cenubi Afrika bir 

bnutt:ıe vanmtlardır. ~ o unan rR1nl.1N&NJuer . . . 
l'İne Almaaya'ma Roaaan1a',-a ltir ııur 1 dlif ö ~'- ö~l d Madrıd, 24 a.a. - G 9 e 12 martlı- litfnın Frmko hükilmetinı reamen ve 
Gla:- t t d" .-&&fi" h kk d k" O>UY en ne g re, gun • e en son • h '--· '- d ~ b'ld" kted" ~• om •Y ı --. 1 a ın a 1 .___ _._ ç mbe 1 'in yanlarma ıttlrak eden komUnfıtler u..ıvran tam ••mı ı ırme ır. 
llalterin ı1mdan salat olduiu anla- ra avam .auJArasınu. e r eyn 
tıhmtbrı aaun samaadanberi Al- daha mUliyim bir nutuk MSyleme•inln 
hlanya ile Romanya araamda bir tl- tebeplerl pnlaidar: Alman - Romen ekonomik 

anlaşmasının esasları 
caret makaftleli aktl için müzake - 1. - Alman proı-gandallnm Al• 
1'el• ceft7an etmekte idi. Bu mfisa- manya'nm abluka altına alınacatmı 
kerelerin .ıa,-aadıiı pnaaip Roman- iddia etmetine mani olmak lçln inci • 
ra ekonmaiai ile Almanya ekonomi· lb ıiyuetinkı Almanya"nm abluka al
ai arumda bir koorclinaaİf'oad•· tına almmalllll istihdaf ~medilinin 
Ba .... ıe üs.mele pasarhk ,-apal _ ve alman milletinin me,ru faaliyetle • 
lllakta iken Çekoato.alrya krisi sel- rlne mani olmak niyetinde bulunma • 
dL Ve almae ticaNt heyeti yeni bir dırlmın açıkça ilin edllmakıi lngil • 
teklif ,apar yapmaz, banan bil' iil· tere'nln Berlin maılabatgUzarı For • 
timatem old"'8 tô,-leadi. Şimdi Ro- bea, bir teı,rafla talep etmittir. 
ID&Dp ile Alman,.a arumlla bir ti. 2. - Lord Pertb, bir telgraf gönde
careıt mukaftlesİ imsalaadıiı bileli· rerek cliktatörlüklere karşı ideoloji.le 
rilmektedlr. Romanya hariciye Yem- bir cephe kurmak ta•avvuru mevcut 

Romen kabinesi ınlaımayı tasdik eHI 
Bükret, 24 a.a. - "Raclor ajanu lrildiri:ror" Dün imzalanan 

Alman • Romen ekonomi enla1111au bet madd eri ihtiva etmekte
dirı 

U Ga'-kıo, ba ticaret aalatmaamı olmadıfı lltn edildili takdirde ingl • Birinci madde mucibince, karfı- lftt icap eden paranm temini için ild 
izah ebDit " aeticeclea mmm• ol- Uz diploma•lıl taraf metan urfedllen lıkh mübadele muvazene.l eauma memleket maliye mUeuetelerinin tet 
........ WldinDiftir. Hmicite ftldli· pyretlerin pnlt mikyasta kolaylaı • milltenit olmak üzere cerek Alman. rikl metalli de mukarrerdir. 
ain •lırcliii izahata sön, aaı .... mlf olac:almı blldirmittir. ya'nm itballt ihtiyaçlarını, ıerek Ro- ikinci, llçllncCl " dördüncil mad. 
alman ithalat ihtiyaçlarmı, Roman - manya iatihulltmın inldpf imklnla- deler, tediye usullerini tetpit etmek-
~· ekOD0111iainin inldtaf imkinlan- rmı ve Romanya'nın diler memleket- tedir. Bu tediyeler umumi Alman. 
m, Ramaa7a dahili pi7aaamun ihti- B. TSYellOYl(ln bir nalkl lerle ticaret mllbadelelerl sarurethıl Romen tediye anlıpnuı madbince 
,.çıanm, ..... p'nm dilw Wll-. gör önünde tutan bir ikmat plAnı ha yapılacaktır. 
d..tetlerle eıaı....i•in rabltalan- S H zırlanacaktır. Bu. plln birkaç teneye Mulumelenin ınüdded 
•• --'--~--- ..&-...-.L .. ı-U--f ettir". ırp ırvat ve lmtidat etmekteclır. B . L.- • 

mek ·~ ~ ~- al· ' eıınci madde ifbu mu-velenın 
Si 1 • Romanya ve Almanya'n.ın. tMdik edilip w tudlkmmelerin en .......... oven enn •-&.&.::aLrİ kJea bir müddet zarfında Berlinde te-AaJa.-•- teferriab heüa iyi - J ) A _ ...,..,...,~ nlainden bir ay tonra meriyete gire-

• malt.. deiilclir. Fakat R m...a. an &fM&l l ~m Romanya mev.cut aıraat iatibaalle- celi hakkmcladır. Maameflı mukave-
lle allkacUr olan Romanya IMtice- rini arttırmayı, zıraat endüstrisini İD• le ımwakkaten derhal kaaMmda tatbi-
cl• - kaldıktan IOlll'a clilw Belgrad, 24 a.a. - Ayan mecliein- kipi ettirmeyi ve airaat, onnan ve- u- ke konulacaktır. 
cte.lett .... IÖs diifmes. Hw halch de büdçe projeleri reye konmadan ön. ire ubalarmda yeni yeni eAdUatriler Mukn.lenln milcldeti 31 ımrt 
Ramanya ile Almanya ara .... daki ce bafyeldl Tnetkoviç qagıdalıd nut- kurmayı talhhilt eylemektedir. 1'44 1ene1ine kadardn. tnluaa tarihin 
anl•llU•• mwraffalci,.tle aetic .. ku aöylem19tir: Almanya. litomarıya'ya maden it- den bir nne eYel &kit taraflardan biri 
lenmeei, Çekoe&OYakya'p inclirilea .. _ Bu memleketin meafaatı, hır. letme makina ve ~iutııu Yermeli ta- feüetmene ilinihaye meriyettıe kaJa
d.n..m doimdsia eatwDae,_..ı .at, anon, .ıoven hepimizin hayati ahbüt eylemektedır. cak ye bir sene evel hllber verilmek 
laiai ha,ti laaliflemüttlr. menf;;deri bize bir an önce dotru ye llemleketia ~tıelif mmtakala- '8rtiyle fnholunabilec:ektlr. 

A. Ş. ESMER ad1Jlne bir ltiW aramayı emredi • rmdaki ~nlerı kıymetlendirmek Mukaveleyi Rananya mmma ı.a-
~-------...._ ____ yor. Birçok nutuklar ıöylemiye lü • Uaere muhtelıt Alman· Romen flrket riclye num Gafenlro ve lktnat nan· 

auıD yoktur. Açıkça. ciddi " namua· leri kuruJacaktır. rı Bajiu ve Alm'1lya namma da Al· 
.. 

B'OYOK ROllAN 

lılmlıdekl 
ŞEYTAN -Sabahattin Ali 

3 Niaanda 
,.,. Mlllfllll 

. 

kir bir •ekilde f illyata geçmek 1L .4ı.aıa)11' ya ""1ilecelc manya orta elçiai Fabricb Ye lktıat 
zımchr. HIUdlmet büyük bir hüanüni - ..,.,,_, mııııalm IJımpYiri Wohltat imralaauflardır. 
yetle hareket ederek lirnn&elen hava B llnda kna, boklit madeal l - DUn ıece toplanan klbine hariciye 
~}yaratmak iıtiyor." nln uk~ymetlendirilmeat •• yenf:.. ". i~ nuırlarmm lzahatmı dlnle-

170.000 lıifi a/lolı:ınacalc minyom eDdU.triainin petrol milftak • mıt ve umalanan mukaveleyi tasdik 
&.pekli büktlmetta bir jest yapa· laruun ifletllmeli için muhtıellt bir etmlıtir. 

ratı çarpım. gGnU bir umumi af kaau- tirket kurulmalı, endu.tri ......_,. 
nu çıkardılmı " s f'abata kadar ıntt. iki memı•• tetrilri ... ı.-.. en- Bulgar Kralı Sofya 
babat •numda •• intibabattan IOllra dilltri w dcaret tee'-ı riwda pti• 
mabkOm edilen 170.000 kitinin bu b· rilmek bere Almanya'ya •ıbeat ama
nundan istifade ettiikıi hatırlataıtf • takalar nrilmni ve ıene meskOr mm 

elçimizi kabul etti 
tır. "Af fa madıar olanlardan 50.000 ki· takalarda alman 1eyri tefaini için 111- Sofya. 24 a.a. - Ttırkiyedeıı a~ 
ti Saye eyaletinde yapmaktadır. Dahi trepo ve te•iıler yapılmaaı derpiı tlndenberi ilk defa olarak bugtkı me
U YUiyetin u.ilamla,maıı yalnıı u.i edilmektedir. buul1 meclieinde göztıken BapelLil 
veya tol cenaJua menfuti delil, bepL Gene bu pllnda, Rommya ordun- Ka9eiwnof, b6tiln mebmlar w-.f ıa
mlrin menfaati i.ktlrasmdandır. Çlln • na ,ban kuvetlerine w donanawma dan pddetle alkıtJ.anmııtır. 
kil ballra dahili prtların ~ De alta •e teçhizat .erilmeli, mGna1ra1e Kınl, Tilrkiye elçili B. Beıtr.r'i 
refalı n terakki tıemln ed~." yollarmm lnldJaf ettlrUmlll,. llu it- kabul etımiftir. 
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( D01'JCO ) 

ISTANBUL gazeteleri 
ClllHURim 

Romanya Bat•ekili, diyor ki: 
Bqıan, ciimhurıyetin bapnablesinde, 

Yunua Nadı'ııain lhikreı'ten tlefonla ver
cliıi bir mulika\ yuıaı ıntitu etmittir. 

ll'unuı Nadı, .l(omanya baıve&ıü ıle 
yapuıı bu mWüatta. lıı. Kaluıesko'ımn 
&enclılllle ezcümle ıu beyanatta buluıı
duıWU& .Oyluyor: 

"Sızın vaaıtaıuzla doat ve müttefik 
Turkıye'ye, aon aünlerdeki buı veaıleler 
dola)'uıyle, buı tekrar memnun ve mm
nettar kılan 4'ivaıunerd hareketlerinden 
dolayı teıekkurlerimızi arz ve ıbli etmek 
bence kaçırılmıyacak bir fıraat tqkll e
diyordu. du memlekette, tilrklerın her 
zaman aozlerlDlll arı oldutuna daır ecdat
tan muntakil bır kanaat vardır. Türkler 
bu muıyet ve fuıtetle mumtaa oldukla
rını bıae busun dahı 11pat etmiı bulunu
yorlar. Bu merdce hareketin bliyük olan 
kıymetiDl daıma hatırımızda tutac•iımıı
dan emın olabilinıniz." 

Bundaa aonra Yunuı Nadi, il. Kaliııes
ko'nun Bulpriatan'ı Balka.D paktına al -
m&jlf buıuawıda mlimkiiD olan her tel'in 
yapılacajmı, aon vazıyet herine alınan 
tedbırlerin. etraftaki aakeri hareketlerin 
devamı muddetince devam ederek onlar 
kalkmca nıhayt bulacaiını aoylediiinl ya
zıyor. 

Demzbank'a dair teklif 
.. Nalına mıhına" muharriri, Denis

bank'm, mllkavelelerinı feabettiii üç ıe -
miyı, ecnebi limanlarına iıliyecek tekil
de daha büyük ve daha ••& yaptıtlDUI 
tekhfını ıleri atirtiyor ve Rom&Jl7a, Ilı
ur sıbl devletlerin ecnebi limaıılanaa 
vapur iıletuek biaı ıolıeıM buakmalan
na, binlerce senelik bir denızcllik milli 
olan turklerin naaıl ruı olabilecqini ao-

TAi -
Demoluaai7e doiiru ilmi bir 
adım 

Sabiha Zekeriya Sertel, bu baıyazıda, 
tir& ınkd•hı, anaamda demokraaıye da
yanan bır rejim olduiu halde, ıimdiye ka· 
dar aeçımlerde milletın reyi tahdit eclil
mıı bulundUlllD uoyliyerek, bunun her 
inlallbın tabıl neticesı olduiunu miaal • 
lerle iaab ettikteD aonra, türk inlallbı
am py..ı clikta&örliiie detil demokra-
9iye sitmek olduPn11, buctiD aeçim Uk
bun mtintebibi anilere, dolayıai7le mil
lete verllmeel ltlbariyle clüa ileri,,. doi
n bir adım atJldatmı a071i7or " •Ba a
duD daha miite1ıılmll bir demokruiye ı• 
çiıbalain illr iaaretidir" cll:ror. 

....... lmldÜl'JUIUll!e ut bu'°" ~o&eu•V-. ıacualan wm 
CdÜl}OT 

~=-1"=-tg;ıt: 
aıt "'°*• .-ae&atma el .,..__ 

- baber Ya' ..... tlk17etl llHICip 118 IDD
UMl&tla bclecli7e kooperaufillde aauau
mal, milatabdemler ıubeaindeki yolaw: -
lUJUar, festıval ı1&enn11eld 70lsuzluklar, 
lktıut müdürluau ile kaaapıar ıırketi a
raaınd•kı muamelat, etı llCUlatma Daba· 
Aeaıyle Jnırulup beledi7e11 yırmi bill &ıra 
sarara sokan 1&rllet meaelesı ff aebse ba
Madeld fldJ'etl•d• ıbaret oldatmıa 7•· 
aı7or Ye INDlar bakkında aWl&t veri • 
7or. 

UllllllDi müfettqlmı. liiY• 
dilecek 

Aııırara muhabirinden 1maul aurette 
aldıpm .CS7lediiı bir bahre ati-, dalü
li1e voluüetuwa, mWki tet1Wa'1 a'•kedar 
•• ldbim bir kaeıın proJeaı buırladı
tmı, proJe ....ıanna ıore M;r.ııurum, & • 
llaıt, Bdinıe Y' Dt7arba.lm 1111181111 mi• 
fetıatlıkleriııuı l1Pi7le J•riu Ya1il a
-.•fllklu ibdu eclileceiini. buıı1ar a -
namda lstallbul. Ankara, Brnnam, A -
dana, Sama1111 bulunacatmı, projaiıı ba 
içtima devr..u.de mibakere edilecetuu. 
lllDUIDl mifettitlerden Abidin Oamen, 
K&aım Dırik ve Talıaın Uzer'ln mebaa 
naıuetlen ara11nda buluncbltuma ,..., -
7«· 

Almanya'ya tavuk ihracı me
nediliyor 

Tavakçularm dileklerini ebemiyetle 
aman dUılaate aıa. idim ~ 
İltaııbal ticaret odumdan, tavuk ihraca
tı YUi7etini eormat •• bmma tinrine A
dapuar ticaret odası va11taaiyle, yapı • 
lan tetldlalenle, ilııracattan .,.. -
mildarmm Jlsd• aı-.. utlchp utice-
aıne ·~ !eı.alıal tlcaııet ........ 
lle7fi7eti vekllete bir nporla bildirdlll· 
Dl 7az170r. 

Hayırlı aürpriz 
"'Glatbı _.leci" lltu ; ... , AYnl· 

pa'da &ittikçe Yabamet knbeclen btdı
Hlere nt-. .P. ............. •eae
leaial tlllkll .Wibd. 1"mma blltla mem
lekette eti PJrillawnaiı bir allb uyan . 
dırdllmr, h ltililıeat•- memnmıiyet
babt bir netice balunacaima umami bir 
itlmat me.cat ~kimlerin ae
sileceilaia 11111 blllaememeai intihapta 
ae-tı• ciddl)'etln • bari• delillerin
,_~ aeticain bQuh bir aurp
rla aılacaimı :ruryor. 

Ben ba çocap ne cevap Yere
Jİm 

Sabiha Zekeriya Sertel, bir .... neti -
c•inde bacaimm yan11m kaybeden bir 
ona ~ep meaunundan.aJdıiı mektuba 
nqrediyor ve nerC7e bapurda iae iı ba
lamacbiından 1ikl7et edm ba adama it 
blllmak için nasıl bir yol &öaterec:eiiai •e 
ae cnap Yerec:eilnl bil......,iiai &6711-
-,or. 

a.a.••th.US-"-' 

Düfkünlerevindeki tahtribtm 
IODU 

Dlilkiinler eıvinde da;rK atılcblml .._ 
ir bir müddet evel bir pzetede çıbn ı.a
ber w:erine yapılan tahldbtta Ahmet is
minde bir hademenin haatalafa fena mu. 
mele etUii anlqılarak beledi7ece bu a
damm vazifesine nihayet verilcliiini ~ 
aıyor. 

Sadabad 
Niumettin Nazif, Sadlbad paktmm Ye 

Tiirld7e'nin bu pakt içindeki mnldinhl 
ebemı7etilli tebarüz ettirdııı bu :ruwıı• 
da. aon ıiyaıl btdiıeler dolayaiyle, Ro
manya taarruza uiracbiı takdirde Tlrld-
1•'niıı mllnharette bulunacaiı yolmutald 
karan, tarihin b6ttin aqrindeld tiirlc d
vanmertlliinden bir ntimuae olarak dk· 
rettikten aonn, tnönli Tlrld7e'ainin A•· 
rupa'da verdıtı ce'ftbm, keacliline orada 
olduiu kadar Asya'da da lmYet • 
lendırdiiıne ıtuetle Sadlbad paktı dn· 
!etlerinin bıze ballin her nmandan 7&• 
luıı Ye ballı olduldarma iaaaabilec:eiimi• 
ıi aöyliiyor. 

YEii SABAH 
Y anht bir yol 

Hiiaeyın Cabit Yalçm, batmable 11· 
tununda, Akçalbadlı bar olmyuCll8lllldaıa 
alcbiı mektubun mealini ızab ederek, M
lecli7e tarafmdan habu 7ere 71ktınlaıa 
bir dlilııkln mesel•ini dabiliye Yeldljnln 
naaan dikkatine arzedi70r, ka:rmelremm, 
besbelli ıebriıı &iiaellitı IWlllll& tuttap 
bii)"iik T&Dlıtlıiı aö71i7erek, f•rtlerin bak
la ile kaııun betteyin ilattlnde olclatama. 
mabat ne kadar iyi oluna o11111l bal1aa 
hıklruuı, malına tecaviia etmete kallwa 
bir memunuı hatlya dtillllilt olacatmı. 
bat&mn tamirini bilklimetin adlledad• 
b*JediiW lllYe ediJor. 

YAIİI 
Dolmaı.hçe ltadyoma 
Aaım Va, Dolmababçe atad)'oma, •• 

n1l kcıaeiı ci .. nndaki bostular ......, 
lesini mevzubabia ett.iii bu baamelaıle -
ainde, &isli tutulaıa Dolmabahçe plAamaa 
Bm1ik banka11 bile haberdar edilmediii 
baWe B. Hayri ilminde •enaiıı bir zat ta
rafından bütiin teferruatı ile öireaildiii· 
ni TUSnk bu İIİD menfaati aamaal78" 
bldim bir iı oldala halde ..._. bir kas 
ld"7i •enaiıı etmek isin mi baarlaadılı 
70l11Dda bir ...ı ftrid •lcluiwm IÖ~ • 
7«· 

Scimiabi ...... 
-f.....Uer" e1tan ..a.rriri. Wri Br· 

tml, aeçlmcle mıu..m aıhterdiii eWıa 
nbmla tö1lmebllecelr bir bedde ....ı 
olduğunu yazarak, vatandatlann b\ı ıi1te 
~ ................. , ... e.._ 
ill'liiMii ......... __ --ıı ............... ~--
- oltmılak mertelı ıılae JiitııHhalt '"'
lmnek Ye aewdiii, iaaadıiJ Ye clllllııuri • 
yet halk partim 11P1D111& reJIDi ,... 1ne 
Yermek olduiamı isalı edi)'OI'. 

lnlalip abidelerine narla ..... 
maz 

Serbest ıiitlmda, Hqkeltrat Nejed S.. 
rel lmaaiyle s*- Wr )'Ulda, bir Jdd., 
dettmberi aaaetel•de deYlllD ..... 11q. 
kel ve &bide llriiNkalNI mMmaülti71e 
Aaıın u .. a cewep •erilerek. berbUere ve 
lbidel.., bHa,tcl ururiye emtiau &i • 
bi arlı koyınulm &iiliins bir iddia ~ 
iı ve euaea bir bapk aenedir ~le • 
rin, ,.1ım jllriain dirlktiileriyle, lbide
leriaia teklini Y• fiatmı la7ia med9ari • 
:retiade bulundnklen sö7leal:roc. 

Pratik para 
"Dikkatler" eiltana ımabarriri. :rmi çı

laınlacak ild baçak liral*lanD, pratik -
)ik ciheti dütiiniilerek ~ JU -
diktan aonra, e..ı pantiklii• halel ptl.. 
ren 1f7in. &iimlt paralula Dik.Uer ara -
alllCla Mııaerlik olduim 167Ul:ror ve an
cak, bilttbı nikel paralan yılaabYi ke • 
nal'lı bumak ~· maıatıkl we pratik 
bir pan aeriaiu ulııip olabilecelimiai 
ilbe edbor. 

SOll POSTA 
Bir ,ohm macerası 
~ Celdt. "8aWltan aabeJla• 11-

.__., Bıjnıa&ıü meydanı biaalanaa Mr 

.,,cta yq dlmdü edea bellldi:reala, h
tuiçı'ne açılan biiyük aıfalt 701 U.ena • 
deki dört buçak bdawraclan lteatla bw 
tahta bile kopumadJPu ll&yrede kQ • 
dettilrten aonra, eter belediye, ba bina • 
lann kendiliklerinden yılı:ılmumı bek • 
liyoraa, İıtanbul'a emaalaia bir tehir b
zandınnak içla bldcesilldea 450 biD Ura 
veren !°'afıa .. 1raıetinin aym fikirde ol • 
dU&UDll biç aaımetııaecliiini sCS:yli)'OI'. 

SOi m&UF 
Mecl.t ha;rdatlar 
Btfıem tuet Bmce. ...,.._..-. 

dilerine tndl edileD 1l&lk ve millet ltle
rilli 1117iatimal edealeria - Mfil ....... 
idin 701 .. )'Ulkeaicild• farbu ~
cladar olda ...... lre,....... .. İa&ai 
dewriıda waaif.e ferapt •e ebllk bialerı
nln ............. im •erecek bir dnir ol • 
hl1mD tebarils ettirmektedir. 

J1uıüa Millet Mecliainde 7er 
alabilmek için yabm millete 
ahenmek mechuri7eti TUdır 

Haber ....... bqlnkl .... -
llndea behudeıı J'Uıamcla bama tek 
dnreli aeçim uaullinden deha ma.bet •e
rimli " pratik oldıllma Ye ltdml lla
mı,,.ti dalta c:anh MU'dte .......... et • 
tirdiiiDi ba aaretle llillet llecllainde 
yer ahrwun ancak millete ldsmet etınlt 
olmakla mfunldm olalıilec:...., J.-ak • ..... 



-4-

Son hadiseler karıısında 

ltalyan basını 
ne fikirdedir? 

18 mart 1938 tarihli Dey-
li Telegraf ve Mor -

ning Post gazetesi, orta Avru
pa hidiseleri hakkında italyan 
ba! ınının neler dü:;ünüp neler 
yazdıklarını icmal ederek di -
yor ki: 
"Hepıi de hükümetten di -

rektif almıı olan İtalyan bası -
nı ıon kırk ıekiz saattanberi 
merkezi Avrupa hadiselerini 
demokrasilerin mailubiyeti ve 
Roma - Berlin mihverinin bir 
Mferi olmak üzere tasvir edi
yorlar. 

İl Popolo di Roma bu müna
ıebetle yazdığı bir yazıda şun
ları söylüyor: "Son dört yıl i
çinde mihver devletleri inkita
ıız bir ıurette hem askeri, hem 
de siyasi bir çok zaferler ka -
zandılar: Habeşistan, Ren, A -
vusturya, Südetler memleketi 
ve Çekoslovakya. 

Bu zafer sayesinde mihver, 
hayati ehemiyeti haiz bir ta -
kım esas vaziyetlerinden ku -
vetli bir ıurette emin bulun -
maktadır. Bu zaferlerden her 
biriıi mihver devletlerini daha 
kuvetli, demokrasileri ise da -
ha zayıf bir hale getirmiştir." 

Gazete bundan sonra Bis -
mark'ın ıu meşhur sözünü tek
rarlıyor: "Bohcmya'ya sahip 
olan dünyaya hükmeder." 

Gazeteler boyle yazmakla 
beraber ıiyaıi mahfillerde da -
ha az nikbinlik hüküm sür • 
mektedir. Çünkü bu mahfiller, 
ıunden güne biıyüyen ve kuve
tini arttıran Almanya'nın bu 
ııdiıle fikir ve kararlarında 
tamamiyle mustakil kesilip 
kimıeye fikir danıımıyacagın -
dan endiıe ediyorlar. Bundan 
sonra ince Rutenya perdesi, ne 
Ukranya'ya, ne de Romanya'ya 
kar11 yapılacak alman genııle -
me hareketine bir engel olamı
yacalrtır, 

Almanya ıarka doğru ıeniı -
lemeıinde buyuk manilerle kar
ıı laımadıtı için bu hareket, o
nun için vcreceıi fayda şiıphe
li olan sömürgeleri elde etmek
ten daha menfaatli olacaktır. 

B urada can alacak bir 
nokta vardır : acaba, 

Almanya: bütün bu hareket • 
!erde kendisini ıerbest bırak • 
mıı olan ltalya'ya olan borcu· 
nu ödemek üzere ıarka doğru 
yüriırüıünde bir duraklama ya
pacak mı, yoku Afrika'da ve • 
yahut Akdeniz'e neticesi met • 
kük bir maceraya karıımak is
temiyerek ilerlemesine ve pro
pagandalanna devam -..
midir? 

Buııün için Macariıtarı'la ı:e
histan arasında müıterek bir 
hudut vücuda ıetirerek harici
ye nazırı kont Ciyano'nun ver
diii sözü ıerçekleıtirmiı olan 
ltalya. vaziyetten memnundur. 
Butliıı italyan gazeteleri Ma • 
cariıtan'm l<utcnya'yı i11al et
mesine bir oldubitti nazariyle 
bakmaktadırlar. 

Bu ıazetelcr, bol keseden, 
Alınanya'rıırı Bobemya'yı, Mo
ravya •• Slovak1a'yı i11al edi
ıine memnun cörünüyorlar. 
:Fakat bütün bu hiditcler esna
sında İtal1a bir metre murab
baı toprak bile bzanmıı de • 
iildir. 

11 Tevere sueteai diyor ki: 
"Eler Almanya, hararet de

recelerini anlamak ilzere de • 
mokrasilerin üzerine bir ter • 
mometre koymuı ise bun~ ne 
çıkar? Bu termometre, mıbve
rin termometresldir. 

Şimdi mühim olan bu ~ara • 
ret derecesini öirenmektır. Şu
r111rıı biliyoruz ki demokrasi -
ler korku içindedirler. O~la~ın 
bir çok paraları, bir çok ihtı • 
yattan, bir çok sillhlan b~IU;?· 
duiu doirudur. Fakat buyuk 
bir korku içinde bulunduktan 
da muhakkaktır. İtalyan ııfa
tiyle biz vakaların ıidieinden . " menmaniyet duyu1oruz. 

ı 1 Giornale d'İtalia diyor 
ki: 

"Revızyon iıi ve Versay hii
ki.ımıennın yoıı: edilmesı bun
dan daha fazla tamamlanamaz
aı. v erıay muahedeıınırı orta
ya çıkardı&ı devletler, ancak, 
ttıtıer ın yaptı&ı bır tarzda or
tadan kaldırılıp yeni bir Avru
pa kurulabilirdi." 

11 Reıto de! Carlino, Alman
ya'nın kuvetinin artmasından 
endııeyc mahal olmadıgını te -
bariız ettirerek diyor ki: 

"Almanya, ltalya'yı ııupheye 
düşurecek hiç bir harekette 
bulun'?'1amı!jtır. Biz, bir harp 
takdırınde Almanya'nın faııist 
1 tal ya ile yan yana bulunaca -
ima dair .Fiihrer'derı s<iz almıı 
bulunuyoruz. 

Onun için mihver devletleri
nin daima inkiıaf eden ve ede • 
cek olan hareketlerinden ıüp • 
belenmek, akılsızca bir hare • 
kettir." 

La Tribuna diyor ki: 
"Bizim için Münib bir du • 

raklama değil, bir hareket nok
tasıdır. Gittikçe eskileıerı ve 
köhneleşen demokrasilerin ne 
yapmaları lazım ıeldiiini dü • 
ıiınmek bize duımcz." 

Duçe'nln duıuncelerini tem
ıil eden Bay Gayda iıe Alman
ya'nın, Franıa'ya karıı ileri 
ıürülen İtalyan taleplerinde 
oynıyaca&ı rolü dikkatle tet • 
kik ederek diyor ki: 

"Fransa'ya karıı oları ital • 
yan taleplerine müzaharet, 
}{ayb buna yardım etse dahi, 
Almanya ile yapılmıı her ban
ci bir pakt icabı deiildir. Son
ra bizim bu taleplerimiz, Av • 
rupa'da vaki olm1&1 veya olacak 
her hanci bir hidiseye de bailı 
deiildir. Bu talepler, yalnız 
Franu'nın takip ettiii veya et· 
mediii ıiyasetin realitelerine 
bağlıdır ki bunun da bütün me· 
ıuliyeti fransızlarındır." ' 

Slovakya'nın 

seneli 
Londra'dan yazılıyor: 
Orta Avrupa'daki ıiyaıl 

hadiselere ıütunlarıru tab
siı etmi' olan ingiliz gaze· 
tclcri, aynı zamanda bu hi· 
diselcrle alakalı ekonomik 
vaziyeti de büyük bir alüa 
11• tawp ewıeaıeaıııcı. 

Mesela, bir çok mütalea 
ve mülahazalar araaında, bu 
son ifgal hareketiyle al • 
manların eline ,en az 60 mil. 
yon in.giliz liraaı değerinde 
yaıbancı kambiyo gcçmi' 
olduğu hesap edilmektedir. 
Dcyli Hcrald, eaki Çckos
lovakya'da depo edilmit o· 
lan ham madde ve sair mal· 
zcmeyi 250 milyon ingiliz 
lirası değerinde tahmin et· 
mcktcdir, ki bu suretle 300 
milyon ingiliz lirası değe· 
rini de geçen bir ıcrvct al
man ekonomisine intikal 
ctmi' oluyor. 

1938 ilk tcırinindc 38.456 
kilometre murabbalık bir 
saha Macariıtan'a tcrkcdil· 
dikten ıonra, Slovakya 2,45 
milyon nufuaa malikt ir ki, 
bunun 1.396 milyonu zira· 

atte, 484.334 t1 endüstri· 
de, 130.536 ıı ticaret te ça • 
Iıpmktadır. Bu memleket
te de, karpat Ukranyuında 
olduğu gibi, ziraat en gcnit 
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Manevi kuvetlerin birleımesi 
Çekoslovakya ile Almanya arasında umumi bir harbe 

müncer olabilecek silahlı bir Jcavgayı ön/emele için 
Fransa, lngiltere ve ltalya çelcoslovalc devletinin bir kısım 
arazisinin elinden almmasmı kabul ettiler. Üç buçu.lc milyon 
almanm alman devleti çerçevesi içine girmesi için buna lüzum 
olduğu ileri sürülüyordu. Nihayet çek - slovak hudutlarının 
revizyonu hususunda mutabık kalındı ve buna milletler arası 
bir resmiyet şe.lcli verildi. 

Tamamiyle Almanya'nın lehinde olan bu müzakerelerin 
idame ve intacında duyguları ne olursa olsun, bütün memle -
ketler ve diğerleri arasında Almanya bunu bilhassa bir sulh 
hadisesi olarak selamladılar. Hatta bunu bir milletler arası 
işbirliğinin şartı olarak gösterenler de vardı. Avrupa'nm bü
tün memleketlerinde halk kütleleri siyasi gerginliğin izalesi 
ve süluinet içinde sulhcu bir işbirliğine o derece iştiyak duy
maktadır. 

Aradan altı ay geçti, yapılan vaat/ara ve Münib uzlaşması
nm gözettiği iş birliği teahhütlerine rağmen üçüncü Rayh'ın 
devlet adamları bir gece içinde Bohemya ve Moravya'yı ilhalc 
ediverdiler. Bu toprakları .lcıtalarına işgal ettirdiler. 

Müstakil ve hükümran bir devletin merkezi olan Prag bir 
alman generalinin emri altma konulmuştur! Gamalı haçlı 

bayrak Hraçin'in üstünde dalgalanıyor! ..• Bu suretle daha önce 
ırk prensipi ve milliyet hakları namma parçalanmış olan Çe
koslovakya milliyet balı:larmın müdafii geçinenler tarafından 
haritadan silindi. 

B ir kaç saat içinde B. Hitler manevi kuvetlerin kendi a
leyhinde birleşmelerini tahakkuk ettirmiştir. lngi/te

re'de B. Çember/ayn dıin lazım gelen sc)zleri söylemiştir. Bir
leşik devletlerde bitaraflık kanununun ilgası düşünülüyor. 
Bizzat ltalya'da B. Musolini'nin geçen eylülde söylediği sözü 
batırlıyabilir: "Eğer Avrupa devletleri listesinden Çekoslo~ 
vakya'yı silmelc mevzuubahis olsaydı Avrupa'nın heyecanlan· 
mıya hakkı olurdu." 

Bu neviden muller karşısında lillır kili gelmez. Kararlar 
almak lazımdır. Avrupa bayatı artılr bu neviden çapul/arama
ruz bırakılamaz. Bu şartlar altında m~terek bayat mümkün 
delildir. 

Müsamaha edilebilir olan şeylerin haddi çoktan aşılmış ol
duğu için şiddete mukavemet orıanize edilmeli ve şaşmaz 
olm~lıdır. 

Kuvetli olmalc. Müteyalcluz olmat. Her ıeye bızır olmalr. 
Milletler ırası münasebetlerde hüsnüniyet ve dürü.stlülii mu· 
halaza etm~ istiyenlerin parolası bu olmalıdır. 

Fransa'nın parolası budur. 
Wladimir d'Ormcssorı 
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sahayı işgal etmektedir. 

Slovakya'nın ekonomik 
kalkınması ve ham madde 
kaynaklarından istifade e
dilebilmesi için lizıın olan 
sermayenin tcdarikl, epey 
güçlükler doğurmaktadır. 
F.ekidcn olduğu gibi, bu -
gün de, Slovakya'daki ser· 
mayc yokıulluğu, bu mem
lekette çek ıcrmaycsinc gc-
n19 u:ı:ı .ıcun,,..- .. ı. .......... ·--

miş ve tabiatiyle Prag'a 
kartı olan bağlılığı kuvct· 
lcndinnittir. Diğer ebemi· 
yetti bir ekonomik mesele• 
yi de, Slovakya ekonomi· 
ıinde faaliyette bulunmak· 
ta olan yahudiler te9kil cdi 
yor. Yahudiler, Slovakyada 
hemen her meslek aaıhaaın. 
da çahpakta oldukların
dan, bilhassa eski cümhuri
yet in bu kısmında bu me· 
ıclcnin halli çok ~le•· 
mcktcdir. 

Doyçe Alıemayne Saytunc 

İtalya'da döviz 

kaçakçılığı 

Faıiıt zabıtası en muhte
lif usullerle sermaye ibra • 
cına yorulmadan devam e • 
den döviz kaçakçılarını fa • 
ıılaaız ıurcttc takip eder. 
Fqiıt rejimde, ne zaman 
bu neviden bir kaçakcılık 

keşfedilse, resmi makamlar 
ve gazeteler derhal bunu 
yahu4ilcre atfederler. Ge • 
ne son zamanlarda Roma'da 
bcf muteber yahudi §ahsi • 
yeti tcvıkif edilmi9tir. Bu 
scf er kaçakcıhk daha girift 
bir tekilde yapılmıJtır. Ya
hudi ~ adamları Roma'da 
ikamet eden bir yabancı 
p:haa italyan parası veri • 
J --, - .. • - - r--'--- - -
kabilini Londra ve Paris'te 
onların hesabına bankalara 
yatırıyordu. Bu usulle mil· 
yanlar kaçırılmıftı. Tahki -
kat devam ediyor ve ga.ze • 
teler yahudilcrin rezaletini 
göklere çıkarıyorlardı. Bir
denbire, gazetelere hücum
larını kesmeleri için emir 
verildi. Kaçakcılığın batlı
ca imili bir iepanyol tari· 
katının şefi olan papas Tu
ra olduğu kc,fcdilmift i. 
Kendisi Vatikan'a mensup 
olduğu için mali hareketle
ri ltalya'nm kontrolü dı • 
flnda kalır. 

Buna rağmen t evkif edi
len bet yahudi gene Lipari 
adasını boylıyacaklardır. 

Bir yandan da Roma'da 
ycrlef01it olan muhtelif ta· 
rikat lara ve milletlere mcn
ıup din adamları Latran 
muahedesine dayanarak ha· 
rice para çıkarmakta devam 
edeceklerdir. 

L'Europe Nouvelle 

[KURBAGA DAM~~SI 
bqarabilecek yardımcılara bol kese • 
den para vermiye candan hazırdırlar. 

Bcnnett: 
- Beni onların yardımcılarından 

biri mi aanıyonunw:? Diye sordu. 
- Evet, daha doğrusu öyle sanıyor

dum. Lord Farnley i•inde Kurbağalar 
bir mütehuaıı kullanmı,lar. Saulc 
Morria gibi 1 

- Londra yolu üzerindeydim. ~~
yan ıchirdcn donüyordum. Saat ıkı· 
de Dorking'dc bir J andarmayla ko
nuıtum. Gece yarısı King Brig'dcy
dim. Orada da bir jandarmayla gö
rüıtüm. O civardan sık sık geçtiğim 
için bu iki adam beni tanıdılar. Dor
king'dcki memur da benim gibi bir 
fotograf mcraklıııdır. " 

Elk dütündü. 
- Otomobilimle, fU jandarmaları 

görmcğc ge~i~ misini~? diye sordu. 
l:Sennctt'in bıla tcrcddut kabul etme-
si onu hayrete düıürdü. 

Dorkıng'tc aradıkları adamı, tam 
nöbet tcılim cd~rkcn buldular. 

- Evet, Bay müfettif, M. Bennctt 
ile konuıtuğumu hatırlıyorum. Hay
van rcıimlerindcn bahactmittik. 

- Saatten emin misiniz? 
- Tamamen. Saat ikide devriye ge· 

çer. O gece biz konuşurken gclmitti: 
Sabah uykusundan kaldırılan dcvrı

yc bu sözü tasdik etti. KingM>rid~e'de 
vapılan tahkikat da ayni ncticcyı ver· 

di. i • dö"nmeein Elk, şoföre, Honham a 
t· ırt- tti. 

Y cuan: Edgar W ALLACE 
- Beni mazur görün, Bennctt, dedi. 

Vaziyeti takdir edersiniz· V azife ica
bı bu yolda harekete mecburdum. 

Bcnnett: 
_ Şikayetçi delilim, dedi. Vazife 

vazifedir. Fakat bu kadar insan araaın· 
da neden benden ıüphe ettiğinizi öğ • 
rcnmck isterdim· 

Elk:, butonuyla cama vurdu ve ot~ 
mobil durdu. 

_ Yürüyelim, dedi. Daha rahat k~ 

nuturuz. . . dd 
Otomobilden indiler ve hır mü et 

hiç konutmadan yürüdüler. .. 
- Bennct, sizden iki sebeple 'uphc

lcndim. Evcla, esrarengiz bir adamsı -
nız. Geliriniz yok, mesleğiniz~ yok, 
kimse yapmak için ne iş yaptıgınızı 
bilmiyor. Gayri muntazam fasılala~la 
ortadan kayboluyorsunuz. Nereye gıt-
ğiniz anlqılmıyor. Biraz d~a. w ~c~~ 
olsaydınız, çifte hayat ~ıırdıgınızı 
sanabilirdim. Fa.kat bu ıizin yapacağı
nız i1 değil. Birinci ıebep bu. ikinciye 
gelince: her gayıbubetiniz bence 
kurbağaların i•i olan mühim bir sirkat 
vakMryla ayni tarihe teeadüf ediyor. 
Bu hedfier, her zaman. mühim iıleri 

ELk'in keeki.n gözleri Bcnnett'in yü
zünden ayrılmıyordu. Fakat o ıükO • 
netle dinliyordu. Ağır bir sesle: 

- Saulc Morrie'i hatırhyorum. de
di. Onu hiç gönnedim. Fakat iamini 
çok i•ittiın. Bana benziyor muydu? 

Elk: 
- Mademki Saulc Morris hakkın

da maıamata sahipsiniz, o halde onun 
polisin eline asla düşmcmit olduğunu, 
ve yüzünü çetesinden batka kimsenin 
görmemi' olduğunu bilmeniz icap e
der, dedi. 

Yeniden ıustular. 
Bcnnett: 

- Bunu bilmiyordum, dedi. 
Otomobile dönerlerken Bennett de-

vam etti: 
- Hareketlerim calibi ,tıpbc olabi • 

lirler. Bundan dolayı size bir ıey di • 
yemem. Fakat, sirkatlcrdcn hiç malu
matım yok. Olsa da size ayni cevabı 
verirdim ya ... Bunlardan kızana hah -
aetmcmcnizi rica ederim. Sebebini siz 
de talrıdiT cdcreiniz. 

Elk itiraz etmedi. 
Ayni sabah, Elk yanılmıı olduğunu 

• 

Alıasın muhtariyet 

arzusuna İtalya 

müzaheret ediyor 
B. Musolini Hitler'e daha i

yi kur yapabilmek ve Korsika 
lehindeki mücadelesini kuvet -
lendirmek için gazetecilerine 
Alzas'ırı muhtariyetciliğine 
müzaharet etmesi hususunda 
emir vermiştir. Bu su..etledir 
ki Roos'e kartı açılan takibat 
rejimin bütün matbuatında 
fransız makamlarının nüfuzunu 
suistimal etmeleri şeklinde tef
sir edilmiştir ve Duçe'nin or -
ıanı olan gazeteler Alzas'ın al
man oldugunu yüksek aesle 
haykırmaktadırlar. BB. Bon -
net ve Chautemps tarafından 
kontrol edilen fransız matbua
tı tabii fransız halkından fa -
ıist muharrirlerin bu zehirli 
makalelerini gizlemektedirler. 
Bu muharrirlerdcn biri son za
manlarda Gazet ta del Popolo'
da Alzas'da franıız rejimı hak
kında fikirlerini şöyle ifade e
diyordu: "Büyıik harbın yalan
ları arasında zul\im altında in
liyen Alzaa ıözü belki en yüz
ıüzceaı olmuıtur. O zamanlar 
içimizden hangimiz Frann'nın 
"Alzas'ı geri almak" hakkı ol
duğuna yemin etmezdik ki. An
cak mütarekeden sonradır ki 
muazzam bir dolandırıcılık 
mevzuubahs olduğu keıfedil -
meye başlandı. Fransa tara • 
fından Almanya'nın elinden, 
bizden Korsika'yı çaldıiı za -
manda icoparılmıı olan Alzas, 
bir kelime franeızca bilmiyerı 
almanlarla meskundur. Bugün· 
kü günde tevkifler, tazyikler 
ve davalar "alman tazyiki" za
manını halka aratan bir ritim
le biribirini kovalıyor." 

Tyrol almanları bu satırlan 
okurken ne düıünüyorlar7 

L'Europe Nouvelle 

Kim aldanıyor! 
Alma.nya'yı aakeri bir 

çenbtt içine almak hülya
siyle geçinenlerin hcaapla.
rmıda, eeki Çekoılovakya 

~~ kiiNtmı'iı°~ 
saplar alt üst oldu. Şimdi 
Pariı aeyaıhat accntası bu i
fin muhaacbcaini yapmak· 
tadır : cilmhurcisi Haşa, 
milletini Rayhf'ın himaye • 
sine verdiği gün, Almanya• 
ya kallı kullanılmak üzere 
kııık tümen mevcut bulunu
yonnu,. AJmanya'nm aske
ri bir hezimete mahkam e
dilmesini temenni edenler 
için, böyle bir kaylip tabia· 
tiıyle teeuürü mucip ol • 
mu,tur. 

Nitekim, garp memleket
lerinin etlkir umumiycsin • 
deki manevi sarsıntı da bu
nu ispat etmektedir. Mama· 
fi, bugün harcanmakta olan 
büyük sözlere artık itima -
dımız kalmamııtır. Hakika
tin bu kadar acı tecrübcle • 
rinden ıonra, bu büyük söz· 
lcrin b~im üzerimizde ka
naat verici bir tesiri ola • 
maz. 

Frınlclurter Sıytung 

Gordon'a itiraf etti. 

İki dost Şark 

devletini 

bi rleştiren 

bir aile rabıtası 

Le Journal'in Kahire muha
biri Gaston Berthley gazetesi -
ne oradan yazıyor . 

Fransa'da olsaydım şehrin ü
zerinde bir portakal ciçekleri 
nağmesi dolaştığını• söylerdim .. 
Çünkü avrupalı mahfillerinde 
oldugu kadar Mısır mahfille -
rinde de yegane konuşulan 
mevzu Mıaır prensinin İran ve
liahdiyle evlenmesi hadisesidir. 
İngiliz meslekdaşlarımızdan 
biri en büyük müslüman dini 
şahsiyeti olan El Azhar üni -
versitesi rektörü şeyh Mustafa 
el Masagi'ye giderek prens 
Muhammed Rıza Pehlevi'nin 
şii mezhebine ve prenses Fev
ziye'nin sünni mezhebine men
ıup olmaları kyfiyetinin çar -
tanba giiAkü merasimde hiç bir 
tadilitı icap ettirip ettirmiye -
ceğini sormuştur. 
Şeyh hayır cevabını vermiş

t ir. Çünkü mevzubahiı olan iki 
tarafın mezheplerini tayin et -
miyen medeni bir mukaveleden 
ibarettir. 

••• 
Fakat bütün bunlar tlli ıey

lerdir 1 Asıl harikulide olan 
ıey bu siyasi izdivacın bir aşk 
izdivacı mahiyetini almıı ol -
masıdır. Bu iıi siyasetin ha • 
zırlamıı olduğunda &Üphe yok
tur ... 1937 de Rüştü Aras Tür
kiye dış bakanı sıfatiyle mem
leketiyle Irak, İran ve Afga -
nistan arasında bir muahede 
müzakere etmek için Bagdad'
da bulunurken İran'ın Bağdad 
elçisi Mısır'ın da bu pakta it -
halini teklif etti. Fa.kat Mısır 
anlatnıayı imzahyan devletle • 
rin hiç biriyle sınırdaı değil • 
di. O zaman İranlı diplomat 
Şahpur prenı ile prenses Fev
ziye arasında bir izdivaç fikri
ni ortaya attı. Bir müddet ıon
ra, Mısır • türk muahedesinin 
müzakereai esnasında RüıtU 
A,.ı mahrem bir surette Mısır 
~~ai yavaı taamİnüm etti.-· 

Fakat kırat Faruk iki sevim
li nipnlıyı biribiriyle tanıttır· 
dığı zaman biri yirmi, diğeri 
orı yedi yaşında olan iki nam
zet bir bakııta biribirini sev • 
diler. 

Sonra nieanhlar biribirinde 
aynı incelmit çifte kültürü 
keşfettiler: ıarph ve tarkh 
kültür. Spora duydukları de • 
rin alaka da miltterekt i. Teniı 
ve at sporunu her ikisi de aynı 
derecede tercih etmektedirler. 

••• 
İran veliahdi, sevcilisinden 

ayrılmamak için, resmi ikamet 
proıramının ıözettiği yukarı 
Mısır ıeyahatinden vaz geçti. 
"Ben burada niprılı sıfatiyle 
bulunuyorum, turist ııfatiyle 
deiil" dedi. 

Fakat daha balayı ıeyahatin
den yani Tahran'• hareketten 
itib~ren ıiyaset cene üstün 
mevkiini ihraz edecektir. Veli
aht izdivacı münasebetiyle, a
rap alemini geniı mikyasta ta
nımış olacaktır. Kendisi Bağ
dat, Şam ve Beyrut yoliyle cel· 
miıtir. Ve asil çifti götürecek 
olan cemi Suudi Arabistan, Ye· 
men, Hadramut sahillerini ta
kip edecektir. 

Prenaesin anneıi ana kırall
çe Nazlı Sultan da kızma rcfa· 
kat edecek, ve Mııır'ın dıı ba-

bilirler. 

25. 3 - 1939 

( RADYO ) 
TURK l YE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUôU 
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. 

A nkara 

CUMARTESİ - 2S • 3 - 1939 
13.30 Program 
13.3S Müzık (Operetler - pl.) 
14.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haber -
lcri. 

14.10 Türk müziği (Halk mu -
ıikisi) : Sivaslı saz ;airleri 

·nukut borsası (Fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Folklor (Kör oglu hak ' 

kında) Doçent Pertev Bo • 
ratavl 

21.45 Müzik (Halil Bedi Yö • 
netken) 

22.00 Haftalık posta kutusu 
22.30 Miızik (Küı;uk orkestrı • 

Şef: Necip Alkın) 1 - j ohan' 
Strausı - Bin bir gece (Valf 
endigo) 2 - Golwyn - Carrı • 
bazlar (Fokıtrot) 3 - Koııı' 
zak - Viyana aşkı (Potpuri• 
ler) 4 - Lincke - Dans ıne' 
lodiıi. 

23.00 Müzik (Cazband - pl.) 
23.45...24 Son ajans haberleri •• 

yarınki program 

Avrupa 

Aşık Veysel ve lorahim. OPERA VE OPERETLER: 
Takdim eden: Sadi Yaver 19 Berlin _ 20.10 HamJ>ud 
Ataman. S 

14.40-lS.30 Müzik (Üvertürler - 20.15 Stokholm - 20.4 
Monte Ceneri. 

ve opera ar;;aları). ORKESTRA KONSERLERi 
17.30 Program VE SENFONiK KONSER• 
17.3S Müzik (Danı saati - pl.) LER ı D 
ıs.ıs Türk müzig" i (Fasıl he • : 8·40 oyçland Zen' 

der - ı8.40 Viyana - 19.4S 
· yeti) Safiye Tokay ve Tah- Droytviç - 20.30 Sottens ..,. 

sin Karakuş'un iıtirakiyle. 21.30 Floransa_ 22.ıs Haııt' 
ı9.00 Konuşma ( Dış politika burg. 

hadiseleri) ODA MUSIKISt S ı9.1S 1'ürk müzi'•i: Beı mız • : l8.30 ar· 
" brük - 18.45 Hamburg - %4 

rablı sazla peşrev ve ıemai • Ştütgart. 
ler: iki tanbur, kanun, san - SOLO KONSERLERi VS 
tur, ud. Mesut Cemil, Refik KOROLAR : 18.10 Münilı 
Fersan, Vecihe, Zühtü Bar • - 18.20 Breslav - 19 Parif 
dakoğlu, Cevdet Kovan. p T T d 

ı9 . .>:ı 'J. urk muzıgı: 1,,alanlar : z~nd~. - 22
·
30 

Doyçlan İ 
Vecıhe, Ruşen Kam, Cevdet NEFESLİ SAZLAR (Marı; • · 
Kozan. Oıtuyan : Mustata s.): 8.30 Breslav - ıo.30 
Çağlar. 1 - Komiırciı Hafız Hamburg- 12 Breslav, Hatıl 
.ı-oııt - Hüzzam bcıte - Al • burı - 19 Hamburg, Ştüt • 
dım hayali perçemın. 2 - Sa- cart - 21 Sarbrük - 22.20 
dettin Kaynak - Hüzzaıı ıar- Hamburg. 
kı - Bin hüzün çöktü 3 - Ha- ORG KONSERLERi VE KO· 
cı Arif bey • Hüzzam prkı - ROLAR : 18.30 Hamburg _... 
Bahar geldi beyim evd.e du- 20.10 Laypziır - 21.50 Var· 
rulmaz 4 - Tanburi Faize - ıova 
Unak şarkı - Niçin nalende· HALK MUSİKİSİ : t l.30 
sin S - A11m beyin - Unak Ştütgart - 14 Keza - 20.tO 
prkı - Cana rakibi han'dan Münib - 23 Budapeşte (Si· 
edersin 6 - Bedriye - Karcı • can Orkestrası) 
gar ıarkı - Güneı doidu dam- DANS MÜZİÖİ : 21.4S Tu • 
lara. luz - 22 Beromünster, Bu • 

20.00 Ajanı, meteoroloji haber- dapeıste, London - Recyonal 
leri, ziraat borsası (fiyat) - ?2.10 Floransa - 22.lS 

20.lS Temail (Meraki) Yazan: Belgrad - 22.30 Tuluz _.. 
Moliere. Adapte eden: Mer- 22.3S Prag - 23 Floransa -
bum Vefik Pap. İstanbul 23.10 Brüksel - 23.15 Var• 
Şehir Tiyatrosu sanatkarla - ıova - 23.30 London - Rec • 
rından Behzat Butak'ın iı - yona! - 23.45 Paris - P .T .T· 
tirikiyle. - 24 Droytvic;. Lüksemburg, 

21.15 Memleket saat ayarı Paris, Paris - P.T.T., Straz • 
ı 21.lSEsham,tah_v_i_li_t_,_ka_m __ b_iy_o _____ b_u_r_ı_. ________________ __ 

kanı Abdülfettah Yahya resmi 
düğün ayı esnasında Tahran'da 
kalacaktır. Mısır kıraliçesinin 
babası Yusuf pap Zülfikar Mı
ıır elçisi tayin edilmiıtir ve 
yakında vazifesi baıına ıide • 
cektir. 

Müılüman memleketlerin 
-'--•~,---- _ __,_~ ... -ı""t. .. ,. 
pyret ıı:arııısınaa ou.ıurıauıu • 
muz tiipbesizdir. Bundan teli • 
p dilfmiye lii2wn yoktur. Ye • 
niletmiı ve ıençlepniı olan 
bütün bu milletler terakki pe • 
ıinde koşmaktadırlar ve sulh 
yolunun bu hedefe ıötürdüiU • 
rıü bilirler. 

Mühlet mi! 
Lord Halifaks Korben'le 

görüttü. Öyle zannediliyor 
ki fransız - ingiliz görüt
mclcri, fransız cümhurrcisi 

Löbrön'ün seyahatini mü • 
tcakip yapılacaktır. 

Almanya ile İtalya'nm 

hemen Akdeniz meselesini 
ele alacaklarına Londra'da 
inanmıyorlar. Evcli tunu 
öğrenmek lizım: acaıba Al· 
manya Macaristan'ın veya 
Romanya'nın üzerine bir 
harekette bulunmadan evel 

kendi mcvkiini Avrupa'nın 
şarkında kafi miktarda e • 
min buluyor mu? Almanya 
Romanya'ya bir harekette 
bulunacak olursa ya petrol· 
lcri için, yahut rus asker· 
lcrinin Avrupa'ya &irmcsi 
ihtimalinden dola.vı vanar. 
................ hı '""'u ı~"' uua .t'" n; nv.., 
nutsuzluk vermiyor. 

Londra'da hakim olan 
kanaat şu: Almanya Avru • 
pa'nın şarkında kendi ali· 
kQnetini temin eder etmcı 
ltalya'ya Akdeniz'dcki ta • 
lcplerindc kendisine destek 
olacağı hakkındaki vadini 
ycnilcmi,tir. Alman büyük 
erkanı harbiyesinde gene· 
ral Volff'un, mart başların
da orta Avrupa'daki alman 
genişlemesine ait umumi 
plim Musolini'ye götürdü· 
ğü zannediliyor. Fakat bu 
planda. Romanya ve ltfaca
ristan'a, Akdcniz'den evci 
harekete geçileceği var mı, 
yok mu? İşte bu mailim de· 
ğil. Eğer A:kdeniz'dc daha 
&onra icraata giritilecckse 
Fransa ile İngiltere biraz 
daha mühlet kazanacaktır 

demektir. 

- Bilmem neden Bcnnctt'tcn fÜP • 
helcndim. Demek gazeteler sirkatten 
bahsettiler, öyle mi? 

Elk, günün mütebaki kısmını neti • 
c~iz tahkikatla geçirdi. Akpm, bü -
roeuna dönünce, koltuğuna gömüldü, 
gözleri ma.saaının üzerinde uzun müd
det düıünceyc daldı. Sonn zile bastı 
ve katibi Baldcr içeriye girdi. 

''na girmeden sekiz ~fa mahkOm ol • 
muttu. (mühim olmıyan mahkQmiyct· 
ler rümuz olarak göstcrilmemitti.) 
Cürümlerin altındaki mülahazat hane
sinde: "Tehlikeli, silah taşır" ibarcıi 
vardı. Sonra, cinayet saf.hasının biti • 
'ini gösteren, kırmızı mürekkep ve 
bafka bir yazıyla şu kelimeler ilave e
dilmişti: " Denizde boğulmu~ur. 
Channel Qucen. Black Hock. Şubat 
1898." 

Dick, yava, sesle ona: 
- Evet, fakat çalınan 'eyin ne oldu· 

ğunu bilmiyorlar dedi. Bu gizli kala
cak. 

Geçen gün bir kur1unun parçalamIJ 
olduğu cami tamir eden iki amelen.in 
bulunduğu, Dick'in odaemdaydrlar. 
Kurbağalarla zihinleri o kadar mc9 • 
guldü ki gayri ihtiyari iıçilerin sol bi
leklerini gözlüyorlardı. Tamir edilen 
yeri görünce, Elk, Carlo'yu bulmak i -
çin yaptığı araştırmaları hatırladı. 
Gordon'un almı' olduğu bütün tedbir
lere rağmen Carlo ortadan kaıybolmuş 
ve onu ele geçirmek için yapılan bü
tün arqtınnalar neticesiz kalm1'tı. 
Dick i•i çok ciddi telakki ediyordu. 
Carlo, Kurbağadan sonra çetenin en 
mühim unsuru olan meşhur (7) numa
raydı. 

ELk, düşünceli: 
- Şu Carlo'yu görmek isterdim, de

di, Genter sistemini bir daha tecrübe 
etmek hiç bir işc yaramaz. Bu numara 
ilki defa yutulmaz. Acaba Lola bu sa
hada neler biliyor? 

Dick: 
- Kurbağalar kadına emniyet et • 

mczler, diye cevap verdi. Onlar için 
çallf"lbilir, fakat dediğiniz gibi, bu a
damlar bol para vererek, çeteden olmı
yan kimselıeri bazı itlerindc kullana • 

- Arşiv dairesine gidin, ve kasa 
hırsızlarına dair ne bulursanız getirin. 
Fraruıızlarla almanları bırakın. fakat 
bir iki tane gayet mahir iaveçli ola • 
cak, amcrikalıları da unutmayın 1 

Uzun bir beklemeden sonra, bir yı
ğın rapor, fotoğraf ve parmak izi ile 
Balder içeriye girdi. 

- Çekilebilirsiniz, Baklcr. Gece 
bekçisi dosyaları götürür. 

Elle, kağıtları dikkatle tetıkiıkc haf -
ladı. 

Nihayet, sarkık bıyııklı, gür ve kı • 
vırcık saçlı bir adamın resmi gözüne 
çarptı. Bu, cildin en ufak pürüzlerine 
kadar gö~üktüğü, net, kati fotoğraf. 
}ardan biriydi. Resmin altında ihti • 
mamla yazılmıt bi1' isim vardı: Henry 
Jhon Lymc, R. V. 

"R. V." hapiaanc rumuzuydu. 1874 
ten 1899 a 'kadar her sene, bir büyük 
harfle göeterilmiıti. 1899 dan itibaren 
küçük harfler kullanılıyordu. "R." 
harfi Hcnry Jhon Lymc'in 1891 de a
ğır hapec mahkilm olduğunu, "V." har
fi de 1895 te ycnidm hüküm yediğini 
göeteriyordu. 

Elk, kısa fakat feci dosyayı Olkudu. 
1873 te doğmUf olao bu adam, 20 ya-

Elk, siyah kayalar önünde batan bu 
posta vapurunu hatırlıyordu. 

Bu adamın cürümleri hakkındaki 
mufassal malQmatı okumak ve kendi· 
siyle resmen mctgul olmuş olan kim • 
sclcrin ilavelerini görmek üzere sav -
fayı çevirdi. Bu ilave notlarda herifin 
hakiki mahiyeti gözüküyordu. "Yalnız 
çalı,rr" diye işar.ct edilmişti. Biraz ö
tede: "Kadına tesadüf edilmiyor, aıla 
kadınlarla hareket etmez" deniliyor • 
du. Ocüneü bir yazıyı kolayca sökMne
di. Fakat buna muvaffak olunca hara
retle koltuğunda yarı doğruldu . Şu 
yazılıydı: 

"D. C. p. 14, fiziki tarifine, sol bile-

~indc mevcut bir kurbağa döğmcsinin 

iHive edilmesi. Yeni J . J . M." 
Bu yazının tarihi Lıymc'in son mah

kfuniyetine tesadüf ediyordu. Elk. 
"mahkQmların tarifi" namını ta,ıyan 
"D. C. P. 14" denen evrakı aradı. 14 

numara Harry ~·c aitti. Fakat, 

(Sonu var) 
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Ziraat meseleleri: Tunus'un statükosu 

Cihan buğday ziraati 
karşısında Türkiye 

değiımemek ıarliyle 

Fransa İtalya ile 

müza'kerelere 

girişmeğe hazır 
1 Yazan: Tahsin Coşkan J ---- Paris, 24 a.a. - İtalya kıralının nut

ku hakkında tefsirlerde bulunan sela
hiyetli fransız mahfilleri, 1935 senesi 
ihtilaflariyle tes!:ıit edilmiş olan Tu • 
nus'taki italyan1ara mahsus statüde 
değişiklik yapılmaması şartiyle fran -
sız hükümctinin İtalya ile müzakere • 
ye girişmiye her zaman hazır olduğu • 
nu beyan etmektedirler . 

M emleketimizin buğday istih
saline dair bundan evci yaz

m,~ olduğum bir kaç yazıyı biraz da
ha genişletmek isterim. 

Son yapılan ista~istiklere nazaran 
dünyada mevcut insan sayısının iki 
milyar olduğu görülmektedir. Bu 
muazzam, beşer kitlesinin ihtiyaçla
rı, beıı yüz milyonluk bir çiftçi ale
minin çalışmaları sayesinde, toprak
tan ziraat vasıtasiyle temin edilmek~ 
tedir. Umumi olarak, dört insanın 
gıda ihtiyacı• bir çiftçinin çalışma
siyle elde edilmektedir. 

Memleketimiz nüfusunun on sekiz 
milyona yaklaştığı ve bunun içinde 
on üç milyondan fazla çiftçi bulun
duğu göz önüne getirilecek olursa 
bugünkü çiftçi nüfusunun daha mil
yonlarca insan kütlesinin ihtiyaçla. 
rını kola~lıkla temin edebilecek bir 
varlık olduğu görülmektedir. 

Memleketimiz mesahasının 762736 
kilometre murabbaı olduğu ve bu • 
nun üzerinde bir kilometreye isabet 
eden nüfus miktarının çok az oldu
ğu düşünülecek olursa, memleket 
nüfusu ne kadar a:rtar veya arttırı -
lıraa artı!sın onların bütün gıda ih· 
tiyaçlarını karşılıyacak kuvct ve 
kaynakların tabii olarak, halen mev
cut olduğu görülmektedir. 

Cihanda, buğday ziraati yapan 
başlıca memleketlerin ektikleri sa
ha ile elde ctti•kleri buğday miktarı: 

Ekilen saha Alınan buğday 
Hektar Ton 

Almanya 2.317.529 5.604.274 
Arjantin 7.701.000 7.778.000 
Avusturalya 6.067.074 4.772.863 
Amerika 19.388.698 14.304.000 
Fransa 5.465.390 9.861.120 
İtalya 5.038.024 6.109.950 
Kanada 10.518.078 7 .611.000 
Rusya 33.200.000 27.700.000 
Romanya 3.116.000 3.24-0.000 
Bulgaristan 1.253.476 1.509.414 
Yugoslavya 2.078.000 2.628.000 
Macaristan 1.578.000 2.620.000 
Mısır 577.193 1.078.303 
1·.mdil'><öU M§,g;j~ qş~ı22§ 

Memleketimizde her sene ekilen 
buğday sahası 3.578.451 hektar olup 
bundan alınan vasati miktar, 3.303.312 
tondur. 

C ihan buğday ziraatini göste -
teren yukarıki cetvelin tet • 

kikinden iki mühim nokta anlaşıl -
maktadır. 

l - Hektarından bir tondan az 
buğday alınan memleketler; 

2 - Hektarından bir tondan faz
la buğday alınan memleketler; 

Birinci zümreye dahil olan mem • 
leketlcr arasında Avusturalya, A
merika ve Rusya gelmektedir. Hek
tarında, bir tondan fazla mahsul a
lan yerler umumiyetle Avrupa me.ın· 
Jekctleridir. 
Hektarından en yüksek hasılatı a

lan me.mlekctler arasında başta Al· 
manya, Fransa gelmektedir. Diğer 

memleketler derece derece daha az 
almaktadır. 

Amerika, Rusya ve Avusturalya 
gibi dünyanın en büyül.. buğday zi
raatini yapan memleketlerin hekta -
rından aldıkları mahsul miktarının 

az oluşu; hiç bir vakıt bu memleket· 
!er mahsulünün beynelmilel piyasa
larda, yüksek mahsul alan memle • 
ketler mahsulleriy'ie rekabet edemez 
manası tazammun etmez, bu nihayet 
.ziraatte bir sistem farkından ileri 
gelmektedir. 

kanunlarının tabii neticeleridir. 
Dünyanın en büyük, buğday istih-

18.h pazarı olan, Avrupa'nın, kendi 
buğdaylariyle geçineınedi,ği ve hiç 
bir zaman da geçinemiyeceği mu -
hakkak olduğuna göre her sene ha. 
riçten mal getirtmek zaruretinde 
kalacağı tabiidir. 
Avrupa'nın şarkını teş.kil eden ve 

onu Asya"ya. birleştiren, iklim, vü • 
sat ve coğrafi vaziyeti dolayısiy!e 

de başlı başına bir kıta sayılan yur -
dumuzun buğday istihsali bakrmın
dan, dünyadaki mevkii mühim, çcık 
mühimdir. 

Ancak, geçen yazrlarımda işaret 

ettiğim gibi; 
1 - Kalitesi itibariyle dünyanın 

en yüksek vasıflı buğdaylarını ye • 
tiştirccek kad:ıiliyettc olan memle _ 
ketimizde, hektarından halen alın • 
makta olan buğday miktarını, bir 
tıoı;ıa. ve onun üzerine çıkarmak; 

2 - Çift9inin istihsal vasıtalarını 
yenileştirmek, onları taıkviye etmek; 

3 - Her sene kuvetten düşen top
rakların kuvetlerini iade etmek· 

4 - Buğday istihsal sahala;ını 
genişletmek; 

'Gibi tedbir ve çarelerle az yıllar 
içinde buğday istihsali bakımından 
cihan muvacehesine kendimize la .. 
yık bir mevki alacağımızdan asla 
şüphe etmiyordum. 

Hükümetimizin, memlekette ya • 
tattığı, ziraat sınıfları arasında, şe
ker sanayii, fabrikalarrn bulunduğu 
bölgelerde, ziraatin daha dikkatli 
yapılmasına ve bu sayede hektarrn
dan alınmakta olan buğday miktarı
nrn çoğalmasına hizmet ettiğini şük· 
ranla söy Iemek isterim. 

G ene buğday ziraatinin ilerle -
mesine ve hektarından alın .. 

makta olan miktarın çoğalmasına 
hizmet edeceğine kani bulunduğum 
pamuık ziraati siyasetinin büyük bir 

- - -- --e--- ••••·u~·u~ll.1..l-lJ.l.IU, rıu-

cak, pamuk tarlalarımızda bakım 
henü.z istediğimiz derecede itina ya
pılamadrğından, bu gibi yerlerden 
elde edilen mahsul maatteessüf he
nüz çok azdır, 

Hülasa plaruı bir buğday siyasc • 
tinde, ziraatin, kül halinde mütalea
siyle çerçevelenmesi, çare ve tedbir
lerin birlikte alınması muvaffakiyc
tin esas ve temellerini teşkil eyler. 

ı-c. H. P. Divanı 
(Başı! inci sayfada) 

Aynı mahfiller, italyan imparator · 
luğunun ihdası dolayısiyle Cibuti me
seleleri bakımlndan vaziyetin değiş -
miş olduğunu kabul etmektedirler. 

Fransa' da askerlik 
kanunu deği~ti 

Paris, 24 a.a. - Resmi gazete, mart 
1928 tarihli asker alma kanununun 64 
üncü maddesi metnini değiştiren bir 
kanun neşretmektedir. 

Yeni meriyete giren tadillere göre 
askerlik hizmetinden ihraç edilmiş ve 
yahut daha askere çağrılmamış her 
fransız,, bir harp bvukuunda, bütün 
harp müddetince veyahut bu harbin 
bir kısmı için, arzu ettiği takdirde, 
istediği bir sınıfta hizmete talip ola -
bilir. 

On yedi yaşını bitirmiş olan her ya
bancıya, bir harp vukuunda, fransız 

ordusunun her hangi bir sınıfında 
hizmet etmek müsaadesi vcri!elbilir. 

Slovakya'nın 

dış politikası 

Ne anlikominler pakla, ne 
Milletler Cemiyetine girecek 
Varşova, 24 a.a. - 11.urıer Poran

ni, Slovak başvekili Tisso ile yapılan 
bir mülakatı neşretmektedir. 

Tisso demiştir ki: 
"- Slovakya ne Milletler Cemiye· 

tine, ne de komintern aleyhdarı pak
ta girecektir. Fakat bu pakta manen 
müzaharet edecektir. 
Slovakya'nın Berlin'de, Vatikıan'da, 

Roma'da, Varşova'da, Budapeşte'de, 

.Vaşington'da ve belki de Paris'te se
faretleri bulunacaktır. Bu sefaretler, 
harici işlerle değil, münhasıran ticari 
ve !oültürel meselelerle meşgul ola
caklardır. 

S!ovakya'da milli eka!Hyetlcri de 
ihtiva edebileck olan bir tek siyasi 
parti bulunacaktır. 

Hlinka muhafızları, Slovak ordu
siyle elbirliği cdec<!klc•dir. Yahudi 
ekalliyeti iktısad! ve kliltürel teşek
küllerden uzak bulundurulacaktır. 

Evelce de yazdığımu gibi, beşinci 
devrede 57 intihap dairesi ve 399 me. 

busluk vardı. Evclki scçimdenberi ge

çen seneler zarfında yeniden bazı vi .. 

!ayetler ihdası ve mülki teşkilatta ya • 

pılan değişiklikler ılo!ayrsiylc altıncı 

intihap devrcsi:ıde seçim dairesi ade. J •-••YENiŞEHIR •••il. 
di 62 olmuştur. Nüfus artrşı dolayı • LJ L LJ s 
siyle de muhtelif vilayetlerde mebus. Sineması 
luk adedi 25 tczayüd göstermiştir. 2 büyük artist: FRED ASTAl-

Cümhuriyet Halk Partisinin bu dev- RE • GlNGER ROGERS'in 
rede parti mebus namzedi olarak gös - Karyoka • Kontinatal - Top Hat 

filmler-inden sonra en son çevir-
tcrdiği zevattan 130 u meclise yeniden dikleri. 
iltihak etmektedirler. Geç~n devrede 

mebus bulunan zevattan 105 i bu defa 

namzet olarak gösterilmemişlerdir. 

Bir kısrm eski mebusların ise intihap 

daireleri değiştirilmiştir. 

BRODVEY 
SERENADI 

"Carefree" 

IŞEH1RCİL1K MESELELERİ 
1 1 Gün İcin İMAR HAKKINDA ·-

FİKİR TOPLAMALAR 
Türkiye, hizmet ve 

feragat memleketi 
Vaktiyle birisi: "Hazreti Omerin 

He.sanla Hüseyin isminde iki kı

zı vardı!,, demesi Üzerine bir di
ğerinin de buna "hangi hatanı 
tashih edeyim ey haneharap ? ,, 
dediği me§hurdur. 

Yakın vakittenbrri bazı gazet-eler 
l&tanbu1'un imarı hakkında bi
rer anket açtılar, yani fikir top· 
luyorlar. Bence böyle bir anke 
le yegi.ne verilecek cevap yu -
kardaki söz-.dür: "Hangi hatanı 

tas.hih edeyim ey haneharap ? ., 
Bir kere ltanbul'un imarı ne 
demektir! Bu sözlerin ifade et

rinin istedikleri tarzda intifa.r e
debilmek ve bu sayede, müşteri
lerini arttırmak için bir anket a
çabilir. Halkrn edebi ve sanat te
mayüllerini, tercih ettiği muhar
rirleri öğrenmek veya umumiyet 
le insanların hangi renklerden 
ho~landığmı anlıyabilmek ıçın 
böyle fikir toplamalar faydalı 

ve n1eraklı olabilir. Fakat bir §e· 
bir halkına bu ıehri nasıl imar 
etmelidir diye sormak kadar mi-

~asJZ bir §ey olamaz. 

GJ.lhane hastanesinde mühim bir 
ameliyat yapılacağı vakit, bu a-

Altı yedi ıene eve( Ankara'yı zi
yaret eden fransız parlimentosu re
isi Bay Herriot ile yaptığun bir gö
rüt-meyi daima hatırlarım.. Memle
ketimiz hakkındaki umumi intıba
larını öğrenmek makaadiyle kendi· 
sinden §Öyle bir ıual aom>UJtum: 

- istiklal mücadelesinden ve cüm
huriyettenberi Türkiye1nin aarfetti~ 

ği gayretlerin neticelerini nasıl bu
luyorsunuz? 

tiği mi.na şudur : 
§ehri yeni bina -
larla zenginleş -
tirmek, yollarını 

İnşa etmek, dü -
zeltmek, nakil va 

sıtalarını çoğalt -

YAZAN: meliyatın icrası 

hakkında neden 
bir anket açıl
mıyor da ondan 

Bay Herriot methur pipoaunu ağ
zından çekti, elini omuzuma koy'<iu, 
gözlerini kapayıp sanki derin bir 
murakabeye vardı. Bir an M>nra aç· 
tığı bu gözlerde bir çocuk saffeti, 
ve pek çok §eyler yapmak istediği 

halde kim bilir hangi atılmaz engel
lere tesadüf ettiği için arzularını ta
hakkuk ettiremiyen zinde inaaıı.m Celal Esat 

ARSEVEN 
daha ilmi olmı- haklı tee•sÜrü okunuyordu. Gıpta 
yan ve neticesi ifade eden bir sesle : 
memlekete mil- - Doftum, dedi, genç ol.aydını 

mak, ucuz ve sı -
hi meskenler vücuda getir -
mek, hava alacak, gezilecek 
parklar, çocuk bahçelel'İ yap • 
mak, )ağım te~kilitını kurmak, 
su meselesini ha iletmek, otel • 
ler, hastaneler, bakmı evleri, ti
yatrolar, kütüpaneler inşa et -
mek velhasıl bütün minasiyle 
tehri bugünkü yaşayış ıartlarm 
en elveriş.li, en sıhi, en iktisadi, 
en güzel ve modern bir şekl.., 
koymaktır. 

Bu, bir para ve zenginlik işidir. 
Srrf ıehrin iktisadi kudretiyle a
li.kadar bir meseledir fakir bir 
adamın kendi niçiz evini imar 
etmesi yani odalarının taksimatı
nı daha kullanışlı ve sıhi bir hale 
koyması, apdesanesine r.ifon tak 
tırması, bir küçük banyo yaptır
ması, bahçesini düzeltmesi, bina .. 
nın cephesini boyabnası nasd bu 
'İşlere lizım olan parayı kazana
bilecek hale gelmesine vabeste i 
se bir şehrin de imar edilebilmesi 
o §ehrin mali kudretine bağlı -
dıtı. Fakat fakir bir adam ileride 
eline geçecek para veya yapaca
ğı bir .istikraz ile vın.ı n h l 
koyacağını pekala dü ünebilir 
ve bu hu.susta kendince bjr pro
je de hazırlıyabilir. Hatti. bir 
projesi olmasa peyderpey yapaca 
ğı masraflar boşuna gider. Ga
zete yapışık pencerelerine cam 
taktırmak, akan kiremitleri ak
tarmak, bozuk kapıların menle· 
§e ve kilidlerini değiıtirmek gibi 
en lüzumlu şeyleri ilk plana ala
rak eline peyderpey para geçtik
çe evini imare çahşan bu adam 
belki bir gün projesini tahakkuk 
ettirmeğe imki.n bulur ki onun 
tasavvurunda tesbit ettiği bu iş

lerin sıralanmasına "imar pli -
nı,, denir. 

Bunu şehirler için de aynen böyle 
düşünebiliriz. Şehirlerimizi mo -
demleştirmek ve Avrupa ş.ehir . 
leri derecesine çıkarabilmek i
çin ne yapacağonızı evelden dü
§Unmek ve onu sabit bir plana 
bağlamak lazımdrr. Yani o şeh
re ileride vereceğimiz şekJi eve
li. kiğıt Üzerine koymamız ve o
na göre imare kalkışnıamız şart
tır. Böyle bir plina da imar pli
nı değil şehrin müstakbel pla • 
nı ( plan d'urbanisation ) ve . 
ya tanzim pl8nı denir ki bu 
da " nazrm plin ,, ve " taf -
silit planı,, gibi nevilere ayrılrr. 
imar pJi.nı ise böyle bir tanzim 
plinının eldeki paraya göre tat
bike konulması sıra~unı gösteren 
birı plan >daha doğrusu bir cet
veldir. 

yonlara ma1 ola 
cak olan bir işin yapılması hakkın 
da halktan fikir toplanıyor ve bu 
fikirlerden bir fayda bekleniyor. 
Böyle mühim bir mesele halkın 

değil o işlerle az çok bilgisi olan 
mimar ve mühendislerin bile 
hal etmesine imki.n göremediği
mizden >dolayı değil midir ki Av
rupadan mütehassıs getiriyoruz. 
Onun işine karı~mak pifm.İf A§a 

su katmak demektir. Vekıa ev 
sahibi olan şehir halkmm da bir 
takını istekleri ola.bilir ve halkı 

nı temsil eden belediye i.zaları 

o istekleri mütehasaısa pekali. 
bildirebilir fakat bu hususta top
lanan ferdi fikirler ihti~aı sahip-

. )erinin yaptıkları projelerin oto
ritesini yani hakim kuvetini za
fa düşüren ve işleri daha güçle§· 
tiren muzır dedi kodular yarat
maktan başka bir netice vermez
lef. 

gelir, memleketinizde çalıJITdnn. 
Liyon bele•diye reisi H-erriot'nun 

bu eski fransız tehrinde ne büyük e
serler meydana getirmiye muvaffak 
olmu9 bulunduğunu az çok bilenler 
vatanına köklü hislerle bağlı, çalq. 
kan ve bilgili bir adamm, "genç ol -
saydım gelir, memleketinizde çalı· 
§ırdıın," demesindeki minayı anla• 
mamak kabil değildir, Filvaki, Tür
kiye'nin her bucağı bir aiy cephesi
dir ve bütün vatan sathma yayılmıt 
olan bu uçsuz bucaksız cephede her 
fert için vazife vardır~ 

Bir iki gün sonra intihap devreai 
nihayet bulup altmcı Büyük Millet 
Meclisi açılacaktır. Bahsettiğimiz 

cephelerden biri, ve muhakkak ki, 
en genişi addedebileceğimiz mecli· 
sin çaJıpnalarma ittirakle bilgilerin
den ve görgülerinden memleketi 
faydalandırmak makaadiyle mebus 
olmak iatemiı olan binlerce vatan
dattan büyük bir ekseriyet, 400 bu 
kadar mebus arasında, pek tabii O· 

la:rak, mevki alamryacaJdardır, Fa

Türk Hava kurumuna kat,menıleketi§lerindeçalı§IDak he-
vesinde olan hiç bir kimaenin inki

teberruda bulunan 

yurddaşlarımız 
Türk Hava Kurumu:ıa Burdur'dan 

Mehmet Sanlı 200, Ahmet Yeşilyurt 
200, Samsun'dan Aslan Bayrak 100 Ji. 
ra t eberru etmişlerdir. Göklerimizin 
korunması davasına karşı candan bağ. 
hlık gösteren bu vatandaşlarımıza 
Türk !-lava Kurumu şükra·:ılarını su • 
nar. (A.A.) 

sara kapılm1ya hakkı yoktur. Gaye, 
s3.yinden memJeketi İatifade ettir
mek olduğuna göre iyi ·niyet sahibi 
vatandatlar Milli Şef'in tavsiyeleri 
veçhile faaliyete geçmekle hedefle
rine ergeç eriteceklerinden emin q -
l1Lbilirler. Cümhurreioiıniz diyorlar 
ki: "Vatandatlar, büyük partinin 
teşkilatı içinde, her türlü inkitaf İm· 
kanmı bulmaktadrrlar. Partinin bu 
mahiyeti istikbalde daha ziyade 
kendini gösterecektir. Evela halk-
evlerinde, memleketin içtimai ve 
kültürel sahalarmda memlekete 
hizmet etmek için İstidatlı vatanda§· 

Londra' da şiddelli infilaklar oldu ıardan geniı mikyasta hizmet istiye
cegız. Sonra, parti teıkilatmda, 
memleketin ~iyaai terbiyesi ve inki
§afı için, vatan·daılarımız genit biz -
met sahaları bulacaklardır. Diyebi • 
lirim ki, gelecek intihaplardaki me
bus namzetleri, halkevlerinin ve 
partinin dört senelik faaliyeti eına· 
smda kendi kendilerini kotayhkla 

Londra, 24 a.a. - Londra'run cenu
bu şarkisindeki mahallelerde oturan . 
!ar sabaha karşı saat 2 de infilak ses • 
!eriyle uyanmışlardır. Bu infilaklar 
Woolwich askeri mektebinde çıkan 

bir yangın neticesinde oksijen üstü _ 
vanelerinin infilik:ından hasıl olmuş
tur. 

Bir .•aatte 120 infilak 
Londra, 24 a.a. - Woolich ve Ciom 

mon Sothestr civarındaki mahal!clcr. 
de gece bir çok şiddetli infilaklar ol • 
mustur. Gece nöbetçilerinin söyledik. 
lerine göre, yarım saat içinde 20 in -
filak vuku bulmuştur. 

Şimôli Çinde büyük bir 

çete faaliyeti var 

göstermiı olacaklardır.,, 

Türkiye bir hizmet ve feragat 
memleketidir. Bu memlekette irfan 
ve gayret sahibi vatandaım metruk 
ve mensi kalma11na imkan yoktur. 
Bir ki§iye bazan ikiden de fazla va
zife isabet etmekte olduğunu gÖr· 
müyor muyuz? Muallim, memur, 
hekim, mühendis, t8.cir1 avukat ve-
ya ziraatçi, bütün, türkler, vatanın 
layık olduğu yüksek refah ve saade
te bir an evel kavuıması için hizmet 
deruhte etmekte biribiriyle müsaba
ka edercesine ve feragatle çah§malı
d1rlar ki varılmak isterulen bu hedef 
tez zamanda aıılsııı. 

Avrupa kıtasmda her sene ekilen 
buğday, otuz milyon hektarı aşama. 
dığı halde yalnız Rusya'da ekilen 
miktar otuz üç milyon hektardır. 

Umumiyetle Avusturalya, Ameri
ka ve Rusya' da buğday ziraati, geniş 
sahalarda makine kuvetiylc yapıl· 

maktadır. Halen yalnız Amcrika'da, 
bir milyondan fazla traktör ve bun. 
larla muvazi ekme, bimçc, harman 
yapına maıkincleri bulunmaktadrr. 

Bilindiği üzere, Dahiliye Vekaleti 

vilayetlere lazım gelen emri vermiş 

bulunduğundan yarın sabahtan itiba • 

ren yurdun her tarafında ikinci mün • 

tchipler reylerini kullanacaklardır. 

Mebus seçimi muamelesi ~ama ka • 

dar bitirilmiş olacaktır. Her zaman ol

duğu gibi, altıncı devre mebus intiha. 

bının tam bir ekseriyetle Halk Partisi 

lehine tecelli edeceğinde hiç şüphe • 

miz yoktur. Çünkü Türkiye parti, hü. 
kümct ve halkın biribirine kaynaştığı 
ve özlc§tiği yegane memlekettir. 

işte hatanın birincisi; imar pliniy. 
le müstakbel planı biribirine ka
rqtırmak. ikincisi ise Hasanla 
Hüseyinin kız olduklarıdır. Ya
ni ortada daha katiyet kesbet

Hongkong, 24 a.a. - Şimali Çin'de 

milli Çin çetelerinin faaliyetinin git -

tikçe fazlalaş.ması üzerine, japonlar, 

'!'uhtelif "sulhu idame komisyonla-

Bu sütunda bir gün "Beyaz zan

baklar memleketi" nrden bahsetmiı 
olduğumu hatırlıyorum. Litvanya, 

bir avuç ıuurlu vatandaıın bıkmak 

ve uıanmak bilmiyen irtatları ile, 
birkaç sene içinde, herkesin imrene
ceği bir ülke olmuıtur· Cihanın en 
güzel memleketlerinden biri olan 
Türkiye, bugün vasıl olmut bulun
duğu terakki merhalesini, el ele ve. 
recek yurtta~ların feragatk&r Myi 
ile, kısa zamanda fersah feraah aşa· 
maz mı? Bu yolda hepimiz ıç.ın en 
kuvetli mÜ<ıyyide milletin vahdet 
ve tesaDiidü olduğuna aamimiyetle 
inanmalıyız. 

Rusya, bir rejim davası olarak 
ta bidayetten beri ziraati makineleş
tirmiye çalışmakta her se':le, ziraat 
sahasın&. yüz binlerce, traktör ve di·, 
ğcr zirai makineleri ikame eylemek. 
tedit. 

Sureti umumiyede yapılan bir he· 
saba göre: 

Avrupa'da, bir hektar ziraat sa· 
hasının senelik işçilik masrafı, gay· 
ri safi istihsalinin üçte bfridir. 

Halbuki, Avusturalya, Amerika 
ve Rusya'da; bu nispet beşte birden 
de aT.dır. 

Ş u halde, umumi bir tabirle, 

• maliyet masrafları az olan 
memleketler mahsulünün cihanın 

her yerinde istihsal masrafları yÜık
sek mallara rekabet edeceği iktisat 

Yunanistan mühim mikdarda 
buğday alıyor 

Her sen<> olduğu gibi Yunanistan 
bu sene de memleketimizden külliyet· 
li miktarda buğday alm1ya karar ver • 
miştir. Bu arada mayısın ilk haftasın
da Yunanistan'a dört bin ton buğday 
scvkedilccektir. Bu scvkiyat toprak 
mahsulle~i ofisi tara.fmdan mcmleke· 
tin muhtelif yerlerindc.ıı toplanarak 
silolarda biriktirilmM, olan buğdayla· 
rır.:ıızdan yapılacakm. 

Gençlik, aşk, saadet, zevk neş'e 
filmi büyük muvaffakiyetlcrle 
devam ediyor. 

Ayrıca: Metro Jurnal en son 
dünya havadisleri. 

Matineler 14,30 - 16,30 - 18,30 
gece 21 de başlar 

Bugün 10 ve 12 matinele· 
rinde uouz fiyatla 

Bekô r evliler 
Baş Rollerde: Mona Go
ya - Pizella - Sim Viva 

Tel: 2193 

miş bir şehircilik pli.nı yokken rı0 vasıtasiyle, yerli halkı, silahlarını 
imar pli.nının tatbikine geçmek 
ve şuraya ne yapalım, şu cad
deyi nereden geçirelim, çocuk 
bahçelerini nerelerde yapalım, 
§~ meydana ne şekil verelim, so
kakları asfalt mı yoksa parke 
mi yapalrm? gibi düşünmek ve 
bu da yetişmiyormuş gibi sırf ih 
tisas işi olan bu meseleler hak -
kmda anket açarak sözü sokağa 
düşürmek. Vakıa fransızlar ''hal 
kın sesi, hakkın sesi,, derler ama 
bu daha ziyade halkın içtimai 
hayatma ve ihtiyaçlarına ait me
selelerde, ne gibi şeyler düşün -
düklerini neye muhtaç oldukla
rını, istiraplarının sebepleri ne 
olduğunu anlamak için müraca
at edilecek bir çaredir. Keza bir 
fabrika kendi müşterilerinin zev 
kine ve ihtiyacına göre mal çıka
rabilmek için onların fikirlerini 

japon askeri makamatına teslime da . 
vet etmektedir. Tientsin'den gele-n ha

berlere göre, halk, bu emre itaat et .. 

memcktc<lir. Peinping ve Tientsin ci -

var1ndaki arazide oturan köylülerin 

büyük bir kısmı, faal vaziyette hizmet 

otmek üzere, Çin mahalli çetelerine il· 
tihak eylemektedir. 

Çeteler halktan yardım 
görüyor 

Loyang, 24 a.a. - Hupehin cenubun 
da Peiping • Hankov demiryolunun 
garbindeki mıntakada geçen hafta 
zarfında şiddetli çarpışmalar olmuş 

ve japonlar, bu çarpışmalardan bin 
kadar zayiat vermiştir. 

Her tarafta, Çin çeteleri, halkın mü
c:-ssir yardımını görmektedir. Ezcümle 
hemen bütün mühimmat nakliyatını 

toplıya.bilir. Bir mecmua karile- yerli Çin kadınları yapmaktadır. 

Nasuhi BAYDAR 

( iÇKi iÇME) 

Alkol hayatı kısaltır. Uzviyeti 
öldürür. Sarhoşun çocuğu cı· 
Irz ve hastalıklı olur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

••• • 
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"Sihirli cennetler,, Kandy 
Senegal 'kırallarının eski baş

§ehri olan o mavi göllü ve 
Budi mabedli Kandy şehri bugün 
bir köyden başka bir şey değil. Fa
kat bu köy bir şehir olmağa çaba
lıyor ve şimdilik üç bankası bir 
kahveai, iki modern oteli, bir ne
batat bahçesi bir de hapisanesi var. 
Barında bir sineması olacak. 

Her ne kadar şehir ismini taşı -
yor ve bir de gösterişlik caddesi 
varsa da büyümek ihtirasını kay
betmi§ görünüyor. Biliyor ki es • 
ki zamanlar geç.miştir. Çünkü asır
lardan beri etrafını saran Patim -
den ve çiçekten bir &Ur bu onun 
tramvay hülyasını ortadan kaldır -
ml§hr. 
Artık Kandy kendi etrafındaki 

bu yeıil &firların kurbanı olarak 
sönen ve bir bahçe içinde mahsur 
kalan bir §chirdir. 

İnsana Jungle kadar korku ve • 
ren bahçeler. Çok latif fakat vah
§i letafetleri ile ne kadar korkunç 
bahçeler. Bunların vahşiliğinde 
ıinsi ve Hipokrit bir şiddet var. 
Onlar da bir kaplanın aldatıcı za
rafeti mevcut. Bahusus korkulu 
rüyalarla büyümüf çiçekleri ve bu 
çiçeklerden teşekkül etmiş orkea
trasiyle sihirli bir aleme benziyor
lar. 

Girelim bakalım. lnsan burasını 
&örünce derhal galerilerini ve es
ki Perrault'un masallarını düşünü
yor. 

Bu krrmızı bahçe yolları üzerine 
hangi cüce bahçıvanlar bu mercan 
kırıntılarını dökmüşler? Başları -
mızın üçer metre üstündeki bu or
kide kemerlerini icad eden, ve her 
birinin içine üfliyerck birer çan 
haline getiren de mutlaka onlar • 
dır. 

Şu İihirli yolun nihayetindeki, 
dev anasının yuvarlak şatosunu, göz
den saklamak için, bir kule kadar 
yükselmit olan kamelyaları da ge
ne onlar yetiştirmiştir. 

Bu lltif hayabanlarm :zıyadar 

gölgelerinde tarla kuşları balet oy· 
nıyorlar. Fakat uçuşlarında neşe· 
den ziyade sihir eseri var. 

Jirofle kümeleri üstünde yeşil 
kanadlı papaganlar ciyak ciyak ba- ı 
ğırryorlar. Küçük parlak boğazla
rını titircrek, bu sihirli bahçeleri 
sesleriyle dolduruyor, şikayet e
diyor, bağırıyor, cıvıldiyorlar. Fa
kat böceklerin sesi o kadar kuvct
li ki ku§larınki işitilmiyor. 

Binlerce, milyonlarca böceğin 

fcytani cazı. Bunlar her dalı ma -
kaslıyorlar ve her ağaç kütüğünü 
destcrcliyorlar, örsleri üzerine 
mü<ihit çekiçleriyle uruyorlar ve 
bahçeyi bir inşaat yerine çeviri -
yorlar. Bazan kafanızın üstünden 
bir fişek sesiyle geçiyorlar ve bir 
tobaç gibi ayaklarınızın dibine dü-

• fÜyorlar. 
Kaynana zırıltısı gibi bir sese 

trampet gürültüleri karışıyor, kı -
rıyorlar, törpülüyorlar, kesiyorlar, 
rendeliyorlar, çekiç vuruyorlar, çi 
viliyorlar ve o kadar büyük bir gü
rültü çıkarıyorlar ki, kulak zarı 
patlamı§ bir insan bile gene bu gü
rültüye inanamıyacak kadar şaıı • 
rır. 

Bu yaygaracı müzikacıları hiç bir 
yerde görmek mümkün değil. Ta
biatın havanlara verdiği kendini 
saklamak hissi ile bu böcekler ne
batlara, toprağa ve yeşilliklere o 
kadar benzemişlerdir ki ayırd et
mek kabil olmaz. 

Yolun kırmızı küçük çakılları a
rasında adeta bir taş parçası olur, 

çimenlerin renginde ~~a.?:~.r .~im:n 
gibi durur, bir ağaç ku~ugu ":~erın
de kabuk, bir çiçek içınde tuveyç 
ve bir dal üstünde diken gibi gö • 
rünürlcr. Bu taklit hassaları oka
dar kuvetlidir ki, bir yapraktır di
ye koparmak istedikleri şey elle
rinizin altından kaçar ve uçmağa 
başlar. 

Burada her şey böyle taklitçi. al
datıcı, adeta fevkattabiye ve sihir
li. Şu ağaca sarılmış üzerinize a -
tılmak istiyen bir yılan görürsü
nüz, bir de bakarsınız ki bir sarma 
ş · ktır. Yolun üzerinde cüce bahçi
vanların unuttuğu bükülmüş bir 
dal görürsünüz halbuki bu dal de
ğil bir yılandır. 

Ya bu çiçekler ki ne çiçek ne 
kuştur. Birdenbire yapraklarını a
çarak bir sineği yakaladığını ve 
yutup hazmettiğini görürsiınüz. 

Bu kibuslu bahçeden kaçtım ve 
Kandy'ye doğru indim. Birdenbi • 
re yüreğim çarparak durdum: 

Çünkü dev anasının evi, işte o
rada. 

İşten çekilmiş bir sihirbaz veya 
midesi bozulmuş bir dev anasından 
başka kim böyle acayip bir binayı 
yapmağı aklına getirir. Büyük bir 
hokkabaz yumurtası üstünde bir 
çinli küHihı. 

Ya bu küçük kanallar, köprüler, 
şu mini mini kaleler, tıpkı bir ja
pon bahçesi gibi mini mini bahçe
si, koskoca tabiata dilini çıkarır 
gibi duruyor 1 

Bu teraslar üzerinde gördüğüm, 
kükürt rengi harmanilere bürün
müş yağ topaçlarına benziyen yu
varlak kafalarının erimemesi için 
zağfıran renği şemsiyeler açmış o
lan bu hademelere, dev anasından 
ba~ka kim kumanda edebilir. 

Hepsinin de yalnız birer eli, bi
rer kolu var. Obür elleri bir mari
fet göstermek için mantolarının al
tına saklanmış gibi. Aceba ne çı
karacaklar? 

Heyhat 1 Hiç bir şey çıkarmıyor· 
lar. Çünkü burası ne sihirbazın 
köşkü, ne de dev anasının sarayr. 
Artık bu dünyada sihirbaz ve 

peri gibi şeyler kalmamış ve bu bi
na göz çekici beyaz badanasına rağ 
men bir sinema ve gazinoda değil. 

Hayır, burası bir mabed, gölün 
y~nı~da, fakat biraz içeri çc
kılmış, dıvarları Buda'nın karnı 
gibi şişkin bir mabed, Buda'nın 
mukaddes ve hayvani dişini muh
tevi olan meşhur mabed. 

llk bakışta insanı mülayemetle 
karşılar gibi görünüyorsa da, ka
bartmalarına bakılınca korkulu -
yor. 

Alelacayip bir çok canavar şekil
leri mabedi bekliyor. Böceklerin 
gürültüsünden kurtulup ta mabe
de biraz yaklaşılınca, ondan daha 
ahenksiz, daha şeytani, öyle vahşi 
bir trampet görültüsüne, öyle müte
halik bir dünbelek taarruzuna, i
niltilere ve feryatlara rastlıyorsu
nuz ki biran olsun mabcdleri bile 
bilyiUü olan bu ~rli cennetten 
uzaltla§mak, unutmak, ötele, o sı-

ğınağa kaçmaktan başka çareniz 
kalmıyor. 

(Sonu var) 

B. Löbrön 
Londra'dan 

ayrıldı 
Londra, 24 a.a. - Löbrön ile mahi -

yeti bugün Londra'dan ayrılmışlardır. 
Kıral, Kıraliçe, prensesler ve Çcm • 
berleyn, Victoria istasyonuna gelerek 
reisicümhuru uğurlamışlardır • 

20.000 kişiyi mütecaviz bir halk küt 
1C6i, istasyonun dışında beklemekte i -
di. 

Löbrön ile refikası kendilerine kar
şı gösterilen hüsnü kabulden dolayı 

hükümdarlara hararetle teşekkür et -
mişlcrdir. 

Bukingham sarayından ayrılmadan 
evci Löbrön kırata Beşinci George'un 
at üzerinde bir statüsünü ve kıraliçc
yc kristal bir vazo hediye etmiştir. 

Paris'te 
Paris, 24 a.a. - Reisicümhur B. 

Löbrön ve refikası ile B. Bonne bu 
akşam Paris'e dönmüşler ve istasyon. 
da başvekil, bütün nazırlar, yüksek 
devlet memurları, İngiltere büyük el. 
çiliği erkSnı tarafından karşılanmış -
lardır. Halk Reisicümhuru şiddetle al. 
kışlamıştır. 

Elrüsk vapurunda tadilat 
yapılacak 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Deniz . 
bank vapurlarında tetkikler yapmak _ 
ta olan alman heyeti işini bitirerek 
bugün Bcrlin'e dönmüştür. Heyet Et
rüsk vapurunda yapılması icap ede:t 
tadilat ve gemiye bir kazan ilavesi 
hakkındaki protokolu kabul ederek 

imzalamıştır. 
Heyet bundan başka alman tezgah. 

larında yapılmakta olan Kadcs ve Tn
han vapurlarında da ay~ı ~dilatın ya. 
pılmasını da kabul etmıştır. 

Sadıkıade vapuru kurtanhyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Finike 

civarrnda karaya oturan Sadıkzadc va· 
purunun kurtarılmasına yarın başla • 
nacaktır. Kaza yerine giden Hora tah· 
lisiye vapuru bugün oraya varmıştır. 
Anafarta vapuru da Sadıkzade'nin 150 
yolcusunu almak üzere Finike'ye git. 
miştir. 

ULUS 
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Balya'da çalışmalar ı 

Balyanın gezinti yerinde bir grup 

Balya (Hususi) - Eski·den ma-denlerinde beş bin işçiye yer veren 
Balye, Balıkesirin bayındır kazalarından biri·dir. Kasabanın mühim 
ihtiyaçları birer birer karşılanmaktadır. Amplifikatör ve hoparlör te
aiaatiyle muntazam neşriyat yapılmaktadır. Kazanın ve köylerin a
ğaçlandılrılmaaı için belediyenin kurduğu fidanlık çok faydalı ol • 
maktadır. Bu sene meyve ve bağ fidanlarından 25 bin tanesi kaza 
köylerine parasız olarak dağıtılmıştır. Haftada bir gün Balye'de 
pazar kurulur. Bu pazar ~ünl~ri kazamıza gelen köylüler, toplan . 
makta ve bunlara halk hatıplerı tarafın·dan konferanslar verilmekte • 
dir. Belediye parkı geni~letmek üzredir. Kasabada bir de mezarlık 
kurulacaktır. 

Balye parkından bir görünüş 

Macarlar bazı Slovak 
lc.n~nbnlnrını isonl ~ttilor 

• • Slovakya Alman 'himayesine gırınce ... 

İşgal ettikleri 
Slovaklardan 

yerleri boşaltıp 
özür dilediler · 

Buda peşte, 24 a.a. - Resmen tebliğ edilmiştir : Rütenya' daki 
macar krtaları, Ung vadisindeki demiryolunun emniyetini temin 
için, Ung şehrinin batısında müteaddit noktaları işgal etmişler
dir. 

Malumdur ki, Slovakya ile Rutcnya 1 
arasında hudut hiç bir zaman tcsbit e
dilmemiş ve bu hal geçmişte aahi dai -
ma anla~azlıklara yol açmıştır. Bu -
nunla beraber gelecekte her türlü mü
nakaşalara mani olmak için, muhtelit 
macar - slovak komisyonu kati hattı 
tesbit edecektir. Buna binaen, macar 
hükümeti slovak hükümetiyle temas 
tesisine çalışmaktadır. 

Slovakya alman lıimayesine 
girmeyince ••• 

Bratislava, 24 a.a. - Resmi mahfil
lerde söylendiğine göre, Almanya'nın 
Slovakya'ya askeri garantisini verdi
ğine dair tanzim edilen alman - slovak 
itilafının neşrini müteakip Budapeş -
te radyosu bir mesaj neşrederek slo • 
vak hükümctinden özür dilemiş ve ma 
car kıtalarının 24 saat zarfında Slo -
vakya'dan çekileceğini vadetmiştir. 
Aynı mahfillerde tahliye emeliye • 

sinin bu sabah başladığı ilave olun • 
maktadır. Slovak kıtaları Sobrance ve 
Kalmaroztok'u şimdiden tekrar işgal 
etmişlerdir. 

... macar kıtaları rekilmi)·e 
ba*latlılar 

Bratislava, 24 a.a. - Macar kıtala • 
rının dün sabah saat 14 ten itibaren 
slovak arazisinden çekilmiye başladık· 
ları slovak askeri makamları tarafın -
dan bildirilmektedir. 

Aynı kaynaktan tasrih edildiğine gö 
re macar kıtaları slovak hududunu ilk 
defa olarak çarşamba gününü perşem
beye bağlıyan gece zarfında geçmiş • 
ler ve üç muhtelif istikamette ilerli • 
yerek Sobrace, Kalna Zoztoka ve Fe
kisovce'yi işgal etmişlerdir. 

Perşembe akşamı bir kaç macar müf 
rezesi henüz slovak topraklarında 

bulunmakta idi. Fakat slovak makam· 
İarı Presov'dan hareket eden slovak 
takviye kıtalarına, hareket üslerine 
avdet etmek emrini vermişlerdir. Bu 
emir, hadisenin kapanmış olduğunu 
göstermektedir. 

Katil Vaydman'ın 

idamı istendi 
Faris, 24 a.a. - Müddeiumumi, ka· 

til Vaydman hakkındaki ittihamna
mesini okumuş ve maznunun idamını 
talep etmiştir. Müddeiumumi pazar· 
tesi günü de katilin cürüm ortakları 
Roger Million ve Jan Blan, Kollct 
Triko hakkındaki ittihamnamesini o
kuyacaktır. Versay cinayet mahke· 
mesinin önümüzdeki hafta sonuna 
doğru kararını vereceği tahmin edil
mektedir. 

Dr. Şaht gene 
Rayhşbank 

Müdürü oldu 
Londra, 24 a.a. - Emin bir men

badan öğrenildiğine göre Dr. Şaht, 
yeniden devlet bankası müdürlüğü
ne tayin edilmiştir. Mumaileyh dev
let nazırlığı mevkiini muhafaza et· 
mektcdir. 

Hayfa'da bir 
bomba patladı 

Kudüs, 24 a.a. - Akka'da dükkan
cılar grev ilan etmeğe karar vermiş
lerdir. Bunun üzerine hükümet ateş 
söndürme saati ilan etmiştir. Buna 
mukabil Kudüs'te araplar dükkanla
rını açmışlardır. 

Hayfa'da Avrupalıların oturduğu 

mahallede bir bomba patlıyarak arap· 
lardan bir kişinin ölmesine, bir kişi
nin de yaralanmasına sebep olmuştur. 

Tulkerim mıntakasında iki rakip 
arap çetesi arasında müsademe ol
muŞ,tur, 

25. 3. 1939 
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Mahkeme Röportajları 
......................................................................................... _.. .... .__ .. 

Su muydu, Rakı mıydı ? 

Asabi bir müşteri ve 
cüretkc1r bir garson ... 
Rakı ısmarlanan Bayan hem 

hem de kadehi bir hamlede 

gülüyor, 
• • 
ıçıyormut 

Hadiseyi kısacık boylu, altın diş

li, kır saçlı, kara gözlü şahitten din· 
)edikten sonra görmüş gibi olduk. Öy
le iştahlı anlat ıyor, öyle canlı tasvir
ler yapıyordu ki... İnsanın: 

- !iki kırk dokuzluktan sonra na
sıl olmuş ta teferruatlı kavganın tek 
noktasını kaçırmamış, diyeceği geli
yor. Hafıza değil, adeta, gramofon 
plağı .. 

Beraber dinliyelim: 
"- Biz iki arkadaş biraz erkence 

gitmiştik. Şöyle akşam keyfi iki tek 
attıktan sonra sinemaye gitmeyi dü
şünüyorduk ... 

Sinemaya gidecek seyircinin, mah
kemeye şahitliğe gelmesi garip te
cellidir. Devam ediyor: 

Derken saat 7 ye doğru bu davacı 
olan zat da lokantaya girdi. Kendi
sini eskidenberi şöyle böyle tanı -
rım . ., 

Şahit "bu zat da,. derken şöyle ha
fif dönmüş, davacıyı süzmiye başla
mıştı. Bütün dinleyicilerin gözleri 
de, şahidinkilerle birlikte, o tarafa 
kaydı. Yeldirmeyc çalar pardösü, diz 
kapaklarının biraz yukarısında biti
yor, servi kametine bakarak, adeta: 

- Ben bundan daha fazlasını ka
patamam, diyordu. Müheykel vucudi
lc şöyle böyle yarım bir dağı andm -
yordu ve zirvesine kar yağmış da 
sonra erimiş gibi tepesini yer yer 
ak saçlar istila etmişti. 

Şahit yan gözle cpi müddet bu zir
veye baktıktan sonra gene devam et
ti: 

- Evet bu zat da geldi bizim ma
samıza oturdu. O sıralarda biz birin· 
ci kırk dokuzluğun sonuncu kadc
hindcydik. Derken o da bir rakı ıs

marladı. Elbette ki kendi hesabına .. 
Biz ikincisini daha yeni getirmiştik . ~ -
bizim yanımızdan geçti, karşıdaki 
masalardan birine oturdular. Bir kaç 
dakika sonra, bu arkadaşımız çatalı
nı tabağına tıkırdattı; 

- Bana bak garson, dedi, şu yeni 
gelen esmer hanıma benden bir ra
kı götür. 

Garson başüstüne dedi ve yürüdü. 
Bir iki dakia sonra o esmer bayan 
rakı kadehini, gönderen arkadaşımı
zın sıhatine kaldırdı aralarında "te
şekkür ederim., ve "bir şey değil .. 
manalarına hafif göz işaretleri geç
ti. Fakat bayan, kadehinin yarısını 

yanındaki arkadaşına verdi. İçtiler. 
Bayanların masasiyle bizim ara

mızdaki müşteriler seyrckleşince bi
ribirimizi daha iyi görmiye başla • 
dık. 

Bu arkadaşımız da ikramı sıklaş
tırdı. Her kadeh boşandıkça, garso· 
nu çağırıyor: 

- O bayana benden bir kadeh da
ha götür, diye emirler veriyordu. 
Kaç kadeh oldu hesabını tutmadım 

doğrusu .. 
Biz arkadaşımla ikimiz lrcndi 

sohbetimize dalmıştık. Arada ne o
lup ne bittiğini bilmiyorum. Gürültü
ye döndük. Bir de baktık ki bu ar
kadaşımız garsona sert sert bir şey 
ler söylüy.or. 

- Tokat da attığını gördünüz 
mü? 

- Ben görmedim. Ama pek asabi 
idi, belkide atmıştır. Yalnız garso
nu beyaz yakasından tutarak tartak
ladığını gördüm. 

- Garson da ona mukabele cdi • 
yor muydu? 

- Doğrusunu isterseniz ne söyle· 
diğini kelime kelime duymadım. 

Yalnız garson da dik dik konuşuyor
du. Belki bu arada küfür de etmiş· 
tir. 

Garson mahkemede hazırdı: 
- Etmedim diye atıldı. Yalnız 

o bana sövdü ve beni tokatladı. Bu 
kadar .. Ben terbiyemi muhafaza et
tim. 

Fakat siz daha bu kavganın neden 
çıktığını bilmiyorsunuz, değil mi ? 
Müsadc ederseniz bunu da gene bir
likte davacıdan dinli yelim: 

- Tanıdığım bir hanımdı. Kendi
sine rakı ısmarladım. Bir daha ıs
marladım, sonra bir daha ... Fakat i
kinci üçüncü kadehlerden sonra o 
hanımın rakısını içerken güldüğünü 
gördüm. Once ehemiyet vermedim. 
Fakat sonra koca koca kadehleri bir 
yudum su gibi "fırt,, diye bir ham
lede yuvarladığını görünce içime bir 
şüphe düştü. "Aceba" dedim. Bunun 
üzerine bir kadeh daha ısmarladım 
ve tam garson rakıyı hanımın önüne 

bırakacağı sırada koştum, gittim e
linden aldım. O vermemek istedi fa· 
kat zorlayınca bırakıverdi ve rengi 
bem beyaz oldu. Dudağıma dokun
durdum. Ne olsa beğenirsin~? Su.d 

Bunu üzerine asabileştim. Patro
nu çağırdım. Garsonu azarladı, ben· 
den özür diledi. 

Ben yarım saat daha oturdum. 
Patrona hesabı görmesini işaret et· 
tim. Geldi. Külliyetli bir rakam. .• 
Listeye dikkatlice baktım. Bir de 
ne göreyim: rakı d,iye götürülen o 
su kadeh.leri de rakı fiyatına yazıl

mamış mı? Deli olmak işten değildi. 
İşte o zaman bana hesabı getiren, ya 
ni bayanlara rakı diye su götüren 
garson yani (parmağiylc göstererek) 
şu zatı yakaladım ve azarladım. 

Hadise bu ... 
Garsona: 
- Ne dersin, böyle mi oldu? diye 

soruldu. 
- Hayır efendim, dedi. 
Bu "hayır,,ı duyunca asabi mizaç

lı davacı sertçe o tarafa döndü; bat· 
ka bir yerde olsa korkulurdu. "Ha
la mı yalan,, der gibi hışımlı hıtımh 
baktı. Garson devam ediyordu: 

- Doğru ... Hanımlara rakı ısmar
ladı. Ben de götürdüm. Su filin de· 
ğildi . Yalnız bayanlar sertini içme
dikleri için gradası düşüktü. Belki 
o yüzden kendisine su gibi gelmi§t· 
tir. Patron da bunu biliyordu; fakat 
bey pek kızmış diye o dakikada va
ziyeti idare etti. 

Davcıcı bu "idare,. tafına da kızdı. 

O, garson, müşterilerin içinde bana 
küfür etmek kiistahlığında bulundu 
diye onu mahkemeye veriyordu. 

Garsonda: 
- HİÇ· bir sebep yoktu, durup du

rurken o benim üstüme yürüdü, 1'rl . ... --
zım, diyordu. Hadisede tahrik olup 
olmadığı, yani "sumuydu, ralumıy

dı,, meselesini halletmek için, ken
disine ısmarlanan bayan dinlenile
cek. 
Başka bir memleketteymiş, iıtina

be yoluyla. - KEZEGE 

Erzincan' do eğitmenler 
Erzincan (Hususi) - Eğitmen ye· 

tiştirme kurslarından 937 ve 938 yıl
larında iki yüz elli eğitmen yetişmit 
tir. Eğitmenler köylere dağıtıınu. 
çalışmaları faydalı neticeler verme
ğe başlamıştır. Bilhassa eğitmenle
rin ziraat işlenrindeki rehberliği köy 
lü için çok istifadeli olmaktadır. Vi· 
layet her köyde bulunan eğitmenle· 
rin idaresi altına birer pulluk ver
miştir. Bu suretle köylü fenni zira· 
ate alışmakta, pulluğun faydaımı ya 
kından görmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(YILDA YALNIZ 1 LiRA) 

Verip Çocuk Esirgeme Ku -
rumuna üye olursanız kim -
sesiz yavruların sağlığına u
laşmış olursunuz 1 

···~····································· 

Ankara Borsası 
24 Mart 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanq P. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
M ilano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlin 
Brüksel 
Atina 
Sofyn 
Madrid 
Varşova 

Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.S8 

3.3525 
6.6575 

28.535 
67.195 
50.705 
21.295 
1.0925 
1.56 
15.93 

23.8725 
24.9675 

0.905 
2.9075 

34.62 
30.57 
23.9025 

5.93 
126.58 

3.3525 
6.6575 

28.535 
67.195 
50.705 
21.295 

1.09.25 
1.56 
5.93 

23.8725 
24.9675 

0.905 
2.9Q75 

34.62 
30.57 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk 
Borcu 1. 

Sivas - Erzurum 

19.Z5 19.325 
(Peşin) 

Hattı İs. l. 19.30 19.30 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. il. 19.30 19.30 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 19.30 19.30 
Sivas - Erzurum 
Hattı ls. VI. 19.30 19.30 
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(Başı 1 inci sayfada) 
mebusu, İzzet Akosman tski Afyon 
mebuıu, Hamza Erkan Toprak mah • 
sulleri ofisi umum müdürü, 

Müstakil mebusluk için açık hıra -
kılmııtır. 

Ankara 
( 14 l\lehus) 

İsmet İnönü, MUmtaz Ökmen eski 
Ankara mebusu, Yahya Galip Kargı 
eski Ankara mebusu, Arif Baytın es -
ki Ankara mebusu, Falih Rıfkı Atay 
eski Ankara mebusu, Rifat Araz eski 
Ankara mebusu, Muammer Eriş eski 
A-.ıkara mebusu, Aka Gündüz eski An
kara mebusu, Ahmet Ulus eski Anka · 
ra mebusu, Şakir Kınacı eski Ankara 
mebusu, Eşref Demirel eski Ankara 
mebusu, Fevzi Daldal Isparta Valisi, 
Belkıı Baykan Ankara kız lisesi tabi. 
iye muallimi, 

Müstakil mebusluk için açık bıra -
kılmıttır. 

Ağrı 
(3 .Mebus) 

Dr. Hüsamettin Kural eski Beyazıt 
mebusu, Halit Bayrak eski Beyazıt 
mebusu, İhsan Tav eski Beyazıt me -
bulU. 

Amasya 
(3 l\Jchus) 

Esat Uras eski Amasya mebusu, Na 
fiz Aktın eski Amasya mebusu, İsma
il Mumcu eski Amasya mebusu, 

Antalya 
(7 l\lehus) 

Cezmi Erçin eski Antalya mebusu, 
Numan Aksoy eski A':ltalya mebusu, 
Dr. Cemal Tunca eski Antalya mebu. 
su, Tayfur Sökmen eski Antalya me. 
busu, Rasih Kaplan eski Antalya me -
busu, Türkan Örs eski Antalya mebu· 

di Konuk eski Bursa mebusu, Fatin 
Gilvendiren eski Bursa mebusu, Mu -
hittin Baha Pars eski Ordu mebusu, 
Fazlı Güle~ İzmir Valisi, Nevzat A
yas Haydarpaşa lisesi filozofi ve sos • 
yoloji muallimi. 

Bingöl 
(2 1\folm ) 

Feridun Fikri eski mebus, avukat, 
Necmettin Sahir Sümerbank idare 
meclisi azası, 

Çanakkale 
(61\lcbus) 

Hilmi Ergeneli eski Çanakkale me
busu, Ziya Gevher Etili eski Çanakka
le mebusu, Atıf Kamçıl İstanbul mec. 
lisi:ıde eski Çanakkale mebusu, Re· 
fat Nuri Güntekin Maarif Vekaleti 
umumi Müfettişi, Avni Yukarıuç Ma
arif Vekaleti orta tedrisat U . müdürü, 
Rusuhi Bolayırlı Divanı Muhasebat 
mürakıbı. ·-

Çankırı 

(5 ::\l••lms) 
Mustafa Abdülhalik Renda eski 

Çankırı mebusu T. Büyük Millet Mec
lisi Reisi, Hüseyin Cahit Yalçın eski 
Çankırı mebusu, Fazıl Nazmi Örkün 
eski Çankırı mebusu, Ziya Esen eı:;ki 
Çankırı mebusu, Dr. Akif Arka:l jan. 
darına umum komutanlığı baş hekimli
ğinden müstafi. 

Çoruh 
(4· .l\it·hus) 

Asım Us eski Çoı h mebusu, Atıf 
Tüzün eski Çoru'ı mebuı:;u, Mazhar 
Müfit Kansu eslt' renizli mebusu, Ali 
Riza Erem Devlet Demiryolları umum 
müdürü. 

su, Nafiz Dumlu eski Erzurum mebu
su, Nakiye Elgün eski Erzurum me • 
busu, Şükrü Koçak eski Erzurum me. 
busu, Gr. Zeki Soydemir eski Erzu -
ruın mebusu, Mllnir Hüsrev Göle İn
hisarlar umum müdür muavini, Salim 
Altuğ eski Belediye reisi. 

Eskişehir 

(5 ~fohns) 
Emin Sazak eski Eskişehir mebusu, 

Osman Işın eski Eskişehir mebusu, 
Yusuf Ziya Özer eski Eskişehir me • 
busu, İzzet Arukan D. Demiryolları 
inşaat dairesi eski reisi, 

Müstakil mebusluk içi;ı boş bırakıl
mıştır. 

Gaziantep 
(7 l\lehus) 

Bekir Kaleli eski Gaziantep mebu -
su, Dr. Mehmet Ali Ağakay eski Ga -
ziantep mebusu, Mehmet Şahin eski 
Gaziantep mebusu, Ömer Asım Aksoy 
eski Gaziantep mebusu, Ahmet Aksu 
Pazarcık C. H. P. Başkanı, Nuri Pa
zarbaşı Gaziantep umumi meclis aza
sı, Dr. Abdurrahman Melek. 

Giresun 
(7 1\lehuş) 

Gr. İhsan Sökmen eski Giresun me. 
busu, İsmail Sabuncu eski Giresun 
mebusu, Mü:ıir Akkaya eski Giresun 
mebusu, Talat Onay eski Giresun me
busu, Nafi Atuf Kansu eski Erzurum 
mebusu, Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
eski Balıkesir mebusu, Fikret Atlı 
emekli süvari önyüzbaşı, çiftçi. 

Gümüıane 
(5 l\lehus) 

su, Dr. Münir Soykan Antalya sıtma Çvrum 
mücadelesinde emekli albay. 

Durak Sakarya eski Gümüşane me -
bllsu, Edip Servet Tör eski Gümüşane 
mebusu, Hasan Fehmi Ataç eski Gü • 
müşane mebusu, Şevket Erdoğan eski 
Gümüşane mebusu, Yusuf Ziya Zar
bun emekli albay. 

A d (8 l\lchus) 
Y ın Dr. Mustafa Cantekin eski Çorum Hakkari 

(1 Mebus) (71\lebus) mebusu, Eyüp Sabri Ak:göl eski Ço -

İzzet Ulvi Aykurt eski Afyon me -
busu. 

Dr. Hulusi Ala taş eski Aydo me ·- ı um mebusu, İsmail Kemal Alpsar es
busu, Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve - ki Çorum mebusu, İsmet Eker eski 
kili, Adnan Menderes eski Aydın me- Çorum mebusu, Münir Çağıl eski Ço. 
busu, Nuri Göktepe eski Aydın me - t-um m•huau.~kir-l3aran tcnıyiz mah- ~~~~-~-=İçol 
busu, Nazmi Topcuoğlu eski Aydın kemesi raportöriı, Süleyman Köstek - ,,. 
mebusu, Dr. Mazhar Germen eski Ay - cioğlu Çorum C. H. P . ilyönkurul Ü· (6 l\lcbus) 
dm mebusu, Mümtaz Kaynak emekli yesi, Nuri Kayaalp Devlet Şurası aza- Emin tnankur eski İçel mebusu, Fe. 
Tuğbay, Dr. Şakir Şener Sökede dok - sı. rit Celal Güven eski İçel mebusu, Gr. 
tor. 

Balıkesir 
(12 l\lchus) 

Hacim Çarıklı eski Balıkesir mebu
su, Hayrettin Karan eski Balıkesir 
mebusu, lsmail Hakkı Uzu;ıçarşılı es
ki Balıkesir mebusu, Kazım Özalp es. 
ki Balıkesir mebusu, Mehmet Cavit 
Enıir eıki Balıkesir mebusu, Rahmi 
Selçuk eski Balıkesir mebusu, Osman 
Niyazi Burcu eski Balıkesir mebusu, 
Fahrettin Tiritoğlu eski mebus, Fev
zi Sözcner Balıkesir Halkevi Başkanı, 
Hilmi Şeremetli Balıkesir C. H. P. İl
çeyönkurul Başkanı, Muzaffer Akpı -
nar eski mebus, cezacı, Yahya Sezai 
Uzay Eskişehir valisi. 

Bilecik 
(3 l\lcbu ) 

Salih Bozok eski Bilecik mebusu, 
Dr. Besim Ömer Akalın eski Bilecik 
mebusu, Dr. Muhlis Suner Balıkesir 
sıhat müdürü, 

Bitlis 
(2 lehus) 

Tevfik Temelli Malatya Belediye 
reisi, Örge Evren eski Balıkesir me 

busu. 

Bolu 
r (7 l\tehus) 
Fethi Okyar eski Bolu mebusu, es

ki başvekil, Hasan Cemil Çambel cskı 
Bolu mebusu, Dr. Emin Cemal Suda 
eski Bolu mebusu, Dr. Zihni Ül~e~ 
Sıhat Vekaleti müsteşar muavını. 
LGtfi Gören Halkcvi Başkanı, Emin 
y erlikaya daimi encümen aza~ı:. ~~mil 
Özçağlar Gazi Terbiye cnstıtusunde 
muallim. 

Burdur 
(3 Mdm"') 

İbrahim Necmi Dilmen eski Burduı 
mebusu, Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurd 
Burdurda 11erbest doktor, Mehmet 
Sanlı Burdur umumi meclis azası. 

Bursa 
(11 l\fchu ) 

Gr. Naci Tınaz eski Bursa mebusu, 
Milli Müdafaa Vekili, Refet Carutez 
eski Buna mebusu, Dr. Galip Kahra· 
man eski Bursa mebusu, Dr. Refik 
Gilran eski Bursa mebusu, Atıf Akgüç 
eski Bursa mebusu, Mustafa Fehmi 
Gerçeker eski Bursa mebusu, Dr. Sa. 

Denizli Cemal Mersinli emekli General, Tur
han Cemal Beriker Adana eski bele -

(7 Mchus) diye reisi, Dr. Muhtar Berker İçel C. 
Hamdi Berkma:ı eski Denizli mebu- H. P. İlyönkurul üyesi, Ahmet Ova • 

su, Necip Ali Küçüka eski Denizli cık İçel umumi meclis üyesi. 
mebusu, Kazım Samanlı eski Denizli Isparta 
mebusu, Emin Aslan Tokat eski De • 
nizli mebusu, Yusuf Başkaya eski De- ( 4 l\lebus) 
nizli mebusu, Fahri Akçakoca Akça Kemal Ünal eski Isparta mebusu, 
Denizli Parti ilyönkurul azası, Tahir Mükerrem Ünsal eski Isparta mebusu, 
Berkay Denizli parti ilyönkurul izası. İbrahim Dcmiralay eski Isparta mebu

Diyarbakır 
(7 l\lcbus) 

Dr. İbrahim Tali Öngören eski Di
yarbakır mebusu, Gr. Kazım Sevükte
kb eski Diyarbakır mebusu, Rüştü 
Bekit eski Diyarbakır mebusu, Zeki 
Mesut Alsan eski Diyarbakır mebusu, 
Zülfü Tiğrel eski Diyarbakır mebusu, 
Cahit Çubukçu Diyarbakır Halkevi 
başkanı, Veli Necdet Sungütay Zira · 
at Bankası Merkez mildürü. 

Edirne 
(5 l\fchu:,) 

Dr. Fatma Memik eski Edirne me -
busu, Faik Kaltakkıran eski Edirne 
mebusu, Şeref Aykut eski Edirne me. 
busu, Osman Şahinbaş Manisa valisi, 
Fuat Balkan Beden terbiyesi ge:ıel 
direktörlüğü eskrim şubesi müdürü. 

Elazığ 
(5 Mclms) 

Fuat Ağralı eski Elazığ mebusu, Ma 
liye Vekili, Fazıl Ahmet Aykaç eski 
Elazığ mebusu, Fuat Ziya Çiyiltepe 
eski Elazığ mebusu, Fethi Altay eski 
Elazığ mebusu, Sabit Sağıroğlu Zira 
at Bankası idare meclisi reisi. 

Erzincan 
(5 Mchus) 

Abdülhak Fırat 7ski Erz~ncan. me -

b Aziz Samih llter eskı Erzıncarı 
usu, k. E . 

mebusu, Saffet Arıkan es ı rzıncan 

b Su Salih Başotar S. l. M. Veka -me u , :s •• • d 
leti merkez hıfzıssıhha muessesesın e 

e muhasip İskender Artu;ı C. 
cezacı v , 
H. P. Genel Sekreterlik bürosu mu -

hasebecisi. 

Erzurum 
(9 l\1chus) 

Dr. Fikri Tuzer eski Erzurum me -
busu, C. H. P. Genel Sekreteri, Aziz 
Akyürek eski Erzurum mebusu, Gr. 
Pertev Demirhan eski Erzurum mebu. 

su, Hüsnü Özdamar eski Isparta me • 
busu. 

İstanbul 
(17 .Mebus) 

Dr. Refik Saydam eski İstanbul me 
busu, Başvekil, Ali Rana Tarhan eski 
İstanbul mebusu Gümrük ve İnhisar • 
lar Vekili, Gr. Kazım Karabekir eski 
İstanbul mebusu, Gr. Refet Bele eski 
İstanbul mebusu, Salah Cimcoz eski 
İstanbul mebusu, Dr. Tuğamiral H. 
Şinasi Erel eski İstanbul mebusu, Ah
het Hamdi Denizmen eski İstanbul 
mebusu, Atıf Bayındır eski İstanbul 
mebusu, Sadettin Uraz eski İsta:ıbul 
mebusu, Şükrü Ali Öğel eski İstanbul 
mebusu, Ziya Karamürsal eski Istan • 
bul mebusu, Fakihe Öymen eski İs • 
tanbul mebusu, Ali Kani Akyüz Da -
rüşşafaka müdürü, Abidin Daver İs • 
tanbulda muharrir, Galip Bahtiyar 
Göker İstanbul C. H. P. İlyönkurul il. 
yesi, A. Şükrü Esmer Profesör ve mu: 
harrir., İbrahim Alaettin Gövsa eskı 
mebus, muharrir. 

İzmir 
( 14 l\tchmı) 

Hasan Ali Yücel eski İzmir mebusu 
Maarif Vekili, Şükrü Saracoğlu eski 
İzmir mebusu Hariciye Vekili, Malı • 
mut Esat Bozkurt eski İzmir mebusu, 
Halil Menteşe eski İzmir mebusu, Rab 
mi Köke:ı eski İzmir mebusu, Reşat 
Mimaroğlu eski İzmir mebusu, Celal 
Bayar eski İzmir mebusu, Kamil Dur
sun eski İzmir mebusu, Sadettin Epik 
men eski İzmir mebusu, Benal Anman 
eski İzmir mebusu, Mustafa Bengisu 
eski Çanakkale mebusu, Şehime Yu -
nus İzmir lisesi muallimi ve Halkevi 
Başkanı, Mehmet Aldemir İzmir C. 
H. P. üyesi, Nazmi tlkcr İzmir erkek 
lisesi riyaziye muallimi. 

Kars 
(8 1\IPlms) 

Eı;at Özoğuz eski Kars meousu, Ge-

neral Muhittin Akyüz eski Kars me • 
busu, Hüsrev Kızıldoğan eski Kars 
mebusu, Ömer Küntay eski Kars me • 
busu, Fuat Köprülü eski Kars mebu -
su. Kahrama-;ı Arıklı Karsta tüccar, 
Zihni Orhun Kars C. H. P. ilyönku • 
rul üyesi, Şerafcttin Karacan P. T. T, 
umum müdürü. 

r. Kastamonu 

(9 l\lcbus) 
Tevfik Arslan eski Kastamonu me. 

busu, Tahsin Coşkan eski Kastamonu 
mebusu, Nuri Tamaç eski Kastamonu 
meıbusu, Hilmi Çoruk eski Mardin 
mebusu Hüsnü Açıksöz, Kastamonu 
gazetesi sahibi, Muharrem Celal Ba -
yar Kastamonu dokıtmaevi sahibi, Ha. 
cer Dicle Kastamonu umumi meclis 
azası, Abidin Binkaya Ankarada adli
ye müfettişi, M. Riza Saltuğ Kastamo 
nuda eczacı, ticaret ve sanayi odası 
başkanı. 

Kayserı 

(8 .Mt·lm ... ) 
Faik Baysal eski Kayseri mebusu, 

Reşit özsoy eski Kayseri mebusu, Sa. 
dettin Serim eski Kayseri mebusu, 
Ahmet Hilmi Kalaç eski Kayseri me -
busu, Salih Turgay eski Kayseri me. 
busu, Nazmi Toker Sıvas valisi, Suat 
Hayri Ürgüplü 1stanbulda avuk~t, .. Ö
mer Taşçıoğlu Kayseri C. H. P. ılyon. 
kurul üyesi. 

Kırklareli 
(5 :Mebus) 

Dr. Fuat t1may eski Kırklareli me -
busu, Şevket Ödül eski Kırklareli me. 
busu, Zühtü Akm eski Kırklareli me -
busu, Burha:ıettin Denker emekli 
tümgeneral, Hamdi Kuleli Kırklareli 
umumi meclis azası. 

Kırıehir 

(4 Mebus) 
Mehmet Seyfeli eski Kırşehir mebu 

su, Hazım Börekçi eski Kırşehir me. 
busu, İzzet Özkan Kırşehir Halkcvi 
Başkanı, Yusuf Ziya Somer İstanbul· 
da Darülaceze sertabibi. 

Kocaeli 
(9 Mebus) 

Orgeneral Ali Sait Akbaytuğan es
ki Kocaeli mebusu, İbrahim Süreyya 
Yiğit eski Kocaeli mebusu, Ali Dik -
men eski Kocaeli mebusu, Salah Yar • 
gı eski Kocaeli mebusu, Ragıp Akça 
eski Kocaeli mebusu, İbrahim Diblan 
eski Kocaeli mebusu, Kemalettin Ol -
pak eski Kocaeli mebusu, İbrahin; To. 
lon eski mebus, Dr. Fuat Soragman 
Sihat V. Teftiş heyeti reisi. 

Kütahya 
(91\lchus) 

Muhlis Erkmen eski Kütahya me -
busu, Ziraat Vekili, Vcdit Uzgören es 
ki Kütahya mebusu, Besim Atalay es. 
ki Kütahya mebusu, Recep Peker es
ki Kütahya mebusu, Hüseyb Rahmi 
Gürpınar eski Kütahya mebusu, Ala • 
ettin Tiritoğlu eski Maraş mebusu, 
Sadri Ertem Matbuat umum müdür -
lüğil müşaviri, Mustafa Bacak Kütah • 
ya umumi meclis azası, Ali Süha De -
lilbaşt Dahiliye Vekaleti doktoru, Ad. 
tiye Vekaleti mütercimi. 

Konya 
(15 Mchus) 

Tevfik Fikret Sılay eski Konya me
busu, Adliye Vekili, Ahmet H~di 
Dikmen eski Konya mebusu, Naım 
Hazım Onat eski Konya mebusu, Ali 
Muzaffer Göker eski Konya mebusu, 
Gr. Ali Fuat Cebcsoy eski Konya me. 
busu, Kazım Gürel eski Konya mebu
su, Dr. Osman Şevki Uludağ eski 
Konya mebusu, Ali Riza Türel eski 
Konya mebusu, Kazım Okay eski 
Ko:ıya mebusu, Mustafa Ulusan eski 
Konya mebusu, Fuat Gökbudak eski 
Urfa mebusu, Vehbi Bilgin temyiz 
baş müddeiumumi muavini, Şevki E.r. 
gun Konya Halkevi başkanı, Galıp 
GUltekin İstanbulda hukuk doçenti, 
İzzet Erdal Konya'da tüccar, eski il -
yö:ıkurul üyesi. 

Malatya 
(10 .Mebus) 

Emrullah Barkan eski Malatya me~ 
busu, Gr. Osman Koptagel eski Ma -
latya mebusu, Mahmut Nedim Zabcı 
eski Malatya mebusu, Osman Taner 
eski Malatya mebusu, Muttalip Öker 
eski Malatya mebusu, Mihri Pektaş 
eski Malatya mebusu: Dr. Hilmi Oy • 
taç eski Malatya mebusu, Vasıf Çinay 
eski Malatya mebusu, Nasuhi Baydar 
Ulus gazetesi muharrirlerinden, Meh-

met Şevket Özpazarbafı Malatya ti • 
caret odası başkanı. 

Manisa 
( 2 l\lebus) 

Hikmet Bayur eski Manisa mebuıu, 
Refik İnce eski Manisa mebusu, Fai.k 
Kurdoğlu eski Manisa mebusu, Kena.1 
Orer eski Manisa mebusu, Yaşar Ö
zey eski Manisa mebusu, Kani Kara. 
osman eski Manisa mebusu, Osman 
Erçin eski Manisa mebusu, Kazım Na
mi Duru eski Manisa mebusu, Dr. Sa. 
im Uzel eski Manisa• mebusu, Rıdvan 
Nafiz Edgüer Maarif Vekaleti müs -
teşan, Hüs·;ıü Yaman Orman umum 
müdürü, Asım Tümer temyiz icra da. 
iresi reisi. 

Maraı 

(5 Mebus) 
Hasan Reşit Tankut eski Maraı 

mebusu, Mehmet Erten eski Marat 
mebusu, Mansur Bozdoğan Mersin 
Halkevi Başkanı, Ziya Kayran Maraş 
umumi meclis azası, Dr. Abdülkadir 
Kemali Beyazıt Antalya sıtma müca -
dele doktoru. 

Mardin 
(7 Mebus) 

Dr. Riza Levent eski Mardin mebu. 
su, Edip Ergi;ı eski Mardin mebusu, 
İrfan Ferit Alpaya eski Mardin mebu
su, Riza Erten eski Mardin mebusu, 
Gr. Seyfi Düzgören emekli tümgenc • 
ral, Muhittin Birgen muharrir, gaze -
teci, Hasan Menemencioğlu Adliye Ve 
kaleti müsteşarı. 

Muğla 
(5 Mebus) 

Dr. Hüseyin Avni Ercan eski Muğ. 
la mebusu, Hüsnü Kitapçı eski Muğ
la mebusu, Yunus Nadi eski Muğla 
mebusu, Sadullah Güney eski Muğla 
mebusu, Cemal Karamuğla C. H. P. il. 

önkurul üyesi. 

Muı 

(2 Mebus) 
Hakkı Kılıçoğlu eski Muş mebusu, 

Şükrü Ataman eskı MUŞ meuu11u. 

Niğde 
(7 Mebus) 

Cavit Oral eski Niğde mebusu, Dr. 
Rasim Ferit Talay eski Niğde mebu • 
su, Faik Soylu eski Niğde mebusu, 
Halit Mengi eski Niğde mebusu, Na • 
im Eren Niğde halkevi başkanı, Ha
zım Tepeyran eski mebus, 

Müstakil mebusluk için boş bıra • 
kılmıştır. 

Ordu 
(8 l\lebus) 

Ahmet İhsan Tokgöz eski Ordu me
busu Ali Canip Yöntem eski Ordu 
mcb~su, Hamdi Yalman eski Ordu 
meıbusu, İsmail Çamaş eski Ordu me • 
busu, Selim Sırrı Tarcan eski Ordu 
mebusu, Hüseyin Ekşi Ordu daimt en 
cümen azası, Hamdi Şarlan Orduda 
avukat, Dr. Vehbi Demir D. D. Yolla
rı baş hekimi. 

Rize 
(6 l\lebus) 

Ali Zırh eski 
1
Rizc mebusu, Hasan 

Cavit eski Rize mebusu, Raif Dinç es. 
ki Zonguldak mebusu. Dr. Saim Dil -
emre eski Erzurum mebusu, Fuat Sir. 
men eski Erzurum mebusu, Kemalct -
tin Karni Anadolu ajansı yazı itleri 
müdürü 

Samsun 

mebusu, HulQsi Oruçoğlu eski Sinop 
~buıu, Yusuf Kemal Tengirşcnk es
ki Sinop mebusu, Cemil Atay Kasta
monu ağır ceza bası, Cemal Aliş Bar
tın belediye reisi. 

Siirt 
(4 l\lebus) 

Hulki Aydın eski Siirt mebusu. 
Naki Bekmen eski Siirt mebusu, Ali 
Rıza Esen eski Kırşehir mebusu, Şe
fik Özdemir Gaziantep müdafaası mi· 
lis kumandanlarından • 

Sivas 
(11 Mebus) 

İsmail Mehmet Uğur eski SW. 
mebusu, Gr. Akif Öztekin Erdemcil 
eski Sivas mebusu, Mitat Şükrü Ble • 
da eski Sivas mebusu, Necmettin Sa
dak eski Sivas mebusu, Remzi Ciner 
eski Sivas mebusu, Şemsettin Gllnal· 
tay eski Sivas mebusu, Ziya B1pra 
eski Sivas mebusu, Hikmet Itık eaki 
Erzincan mebusu, Abdurrahman Na
ci Demirağ mühendis, müteahhit. 
Mergubc Gürleyilk Sivaa'ta, Atıf E
scnbel Yarış ıslih encümeni wnumt 
katibi. 

Tekirdağ 
(5 Mebus) 

Faik Öztrak eski Tekirdağ mebu
su, Dahiliye Vekili, Cemil Uybadın 
eski Tekirdağ mebusu, Rahmi Apak 
eski Tekirdağ mebusu, Yahya Kemal 
Beyatlı eaki Tekirdağ mebusu, Numi 
Trak Malkara ilçeyönkurul baJkaDa. 

Tokat 
(8 ~lebus) 

Galip Pekel eski Tokat mebmu, 
Gr. Sıtkr Üke eski Tokat mebuau, 
Nazım Poroy eski Tokat mebusu, Re
sai Erişken eski Tokat mebusu, Mu
ammer Develi Tokat orta okul tabliye 
muallimi, Cemal Kovalı Tokat C. H. 
P. ilçe merkez bafkanı, Sıtkı Ataç To
kat'ta tütün tüccarı, Hasip Ahmet 
Aytuna Gazi Terbiye EnıtitüıUDde 
muallim. 

Tnllı~un 

(10 Mebus) 
Danit Eyüpoğlu eski Trabzon me

busu, Halil Nihat Boztepe eski TIW>
zon mebusu, Hamdi Ülkümen aki 
Trabzon mebusu, Ha.san Saka eaki 
Trabzon mebusu, Mitat Aydın •ki 
Trabzon mebusu, Raif Karadcni.ı es
ki Trabzon mebusu, Sırrı Day etki 
TrabZ'On mebusu, Süleyman Sırrı Ge· 
dik eski Trabzon mebusµ, Faik Ah
met Barutçu Trabzon barosu bafbnı, 
Salise Abanozoğlu Trabzonlu. 

Tunceli 
• (3 Mebus) 

Haydar RU§tU Öktem eski Denizli 
mebusu, Abdurrahman Sami Erkmen 
eski Kastamonu mebusu, Mitat Yenel 
İnhisarlar umum müdürü. 

Urfa 
(6 Mebus) 

Ali Saip Ursavaı eeki Urfa mebu
su, Gr. Ahmet Yazgan eski Urfa me
busu, Mehmet Emin Yurdakul eski 
Urfa mebusu, Refet Ülgen eski Urfa 
mebusu, Şeref Uluğ Diyarbakır bele
diye rei11i, Sami İşbay Pariı Türk Ti· 
caret ataıesi. 

Van 
(3 l\lebus) 

Hakkı Ungan eski Van mebuıu, 

(8 l\lchus) İbrahim Arvas eski Van mebusu, Mil· 
Hüsnü Çakır eski İzmir mebusu, nip Boya C4iki Van mebusu. 

İktısat Vekili, Mehmet Ali Yörüker 
eski Samsun mebusu, Meliha Ulaş es
ki Samsun mebusu, Amiral Fah
ri Engin eski Samsun mebusu, Ru
şeni Barkın eski Samsun mebusu, 
Zühtü Duıukan eski Samsun mebusu, 
Süleyman Necmi Selman eski Canik 
mebusu, Naşit Fırat Samaun halkevi 
başkanı. 

Seyhan 
(9 l\lehus) 

Ali Münif Yegena eski Seyhan 
mebusu, Damar Arıkoğlu eski Seyhan 
mebusu, Gr. Naci Eldeniz eski Sey
han mebusu, Hilmi Uran eski Seyhan 
mebusu, İbrahim Mete eski Seyhan 
mebusu, Tevfik Tarman eski Seyhan 
mebusu, İsmail Safa Özler eski me
bus, Sinan Tckelioğlu İktısat Vekile
ti ölçüler müfettişi, Şemsa İşc1n Sey
han umumi meclis azası. 

Sinop 
(51\lebus) 

Cevdet Kerim İncedayı eski Sinop 

Yozgat 
(7 ~lebus) 

Celil Arat eski Yozgat mebuıu, 

Ekrem Pekel eski Yozgat mebuau, 
Sırrı İçöz eski Yozgat mebusu, Sun
gur eski Yozgat mebusu, Velet lzıbu· 
dak eski Kastamonu Mebusu, Ziya 
Arkant C. H. P. genel sekreterlik bU
roau baııekreteri, Salim K.orlabu 
Yozgat umumi meclis azası. 

Zonguldak 
(8 :Mebus) 

Halil Türkmen eski Zonguldak 
mebusu, Hasan Karabacak eski Zon
guldak mebusu, Rifat Vardar eaki 
Zonguldak mebusu, Hüsamcttin O
kan eski Sinop mebusu, Yusuf Ziya 
Özenci eski mebus, İbrahim Ete111 
Bozkurt C. H. P. ilyönkunıl üyeal. 
Mustafa Bozma Zonguldak amde ça. 
vuşu, Şinasi Devrin Adliye Veklletl 
hukuk işleri umum müdürü. 



25 - 3. 1939 

! 
................................................ ] 

AN DA Ç ................................................ 
NOBETÇlECZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarıamba 
Pcrvembo 
Cuma 
Cumartesi 

ıı Merkez eczanesi 
Ankara eczanesi 
Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Ege ve Çankaya eczaneleri 

• Sabat ve Yenişehir (,,) 
lstanbul eczanesi 

ACELE İMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir bas • 

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

Lüzumlu Telefon Numaraları 
~angın ihbarı: (1521). -Telefon müracaat· 

Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı i. 
rıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaralan- Zincirlicami civarı: (2645 • 
1050 - 1196). • Samanpazan civan; (2806 
• 3259) •• Yeni§ehir. Havuzbaşı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaıı Guven tak • 
ıi: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak
ıi: (1291). - İstanbul tak&isi : (3997). 
Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
k. dere'den 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 Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. u a 7.00 20.30 
lJıuı M. dan Kcçiören'e 6.00 21.00 
kcçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'c 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Uıuı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17 .00 
Vcniıehir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
"Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarm'dan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus Meydaniyle lstnyon arasında ber 

beş dakikada bir sefer olup tren zaman -
ları seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yenışchlr. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; ıaat 7 
den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

§ A.kıamlan Ulus Meydanından ıaat 23 de
ki ıon seferlerle bunların Ulus meydanı
na dönu11leri sinemaların dagıhı saatine 
tibldirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Po11ta saat (19) a kadar İstanbul cibo • 

tine mektup kabul eder. 
Tren saa\.eri 

Haydarpafiaya Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazarteıi. Per • 
ıcmbc. Cumartesi, 
Her ııün 9.35 (Kayse • 
ri, Sivas, Amasya bu 

Samsun battı 

Diyarbakır hattı: 
ıoneuldak battı : 

hat üzerindedir.) 
Toros sürat.) 
Her etin 9.SS 
Her ıtün 15.00 

r:::::::::::::::::::::·· ......................... ··ı arta ............................. 
Bir bina yaphnlacak 
Harla Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Genel Dr. Deposuna ila
veten yaptırılacak bir binanın inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. komisyonunda 
7 Nisan 939 cuma günü saat 10,30 da 
yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli on bir bin yedi 
yüz bir lira bir kuruş. Muvakkat te
minatı ıekiz yüz yetmiJ sekiz liradır. 
Teminat olarak Banka mektubu veya 
Maliye vezne makbuzu kabul olunur. 

4 - Bu işe gireceklerin en aşağı 
on bet bin liralık inşaat yapmış ol -
duklarına dair nafıa vekaletinden a
lınmış vesika ile ehliyetname ve 2490 
ıayılı kanunun 2. ci ve 3. eli maddele
riyle aranılan vesaikin komisyona ib
razı Jizımdır. 

5 - Teklif mektuplarının kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edilmiş ol
duğu halde yukarda yazılı eksiltme 
saatinden en aşağı bir saat evvel ko
misyona makbuz mukabilinde teslim 
edilimş olması şarttır. (778) 10781 

• 

,:!f 11111111111111111111111111111111111111.. -
§SONUCU BALAYI§ 
- = - --.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, ...........• ,. 
ZAYİ - 38 ci alayın ikinci tabu

runun altıncı bölüğünden 934 senesi 
aldığım askerlik teskeremi kaybet
tim. Yen isini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Sungurlu Kavuşuk köyünden İs
mail oğl 325 doğumlu Etem Çağı-
ran. 988 

Orman Koruma 

Y azhk elbise 
ah nacak 

Orman Koruma Cetnel Komutan
lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman korum genel komutan. 
lık kıtaları ihtiyacı içb bin takım 
yazlık elbise kapalı zarf usulü ile iha. 
lesi 27 mart 1939 pazartesi günü saat 
11 de Ankarada Yenişehirde Komu • 
tanlık binasındaki satın alma komis • 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira ve 
muvakkat teminatı 450 liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklileri:ı şartnamesinde ya • 
zıh vesikalarla beraber teklif mektup. 
larını ihale saatından bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu. 
nur. (866) 10865 

Çamaşır alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan. 

hk Satın Alma Komiayonundan : 
1 - Orman koruma genel komu -

tanlık kıtaları ihtiyacı için 8200 ta • 
kım çamaşır kapalı zarf usulü ile iha. 
lesi 27 - mart - 939 pazartesi günü sa. 
at 15 de Ankarada Yenişehirdc Ko. 
mutanhk binasrndaki satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9020 lira ve 
muvakkat teminatı 677 liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız o· 
larak komisyonda görülebilir. 

4 - lsteklilerb şartnamesinde ya • 
zıh vesikalarla beraber teklif mektup. 
]arını ihale saatından bir &aat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (867) 10866 [' .................................................. ! 

Vilôyetler 
.......... ...--........ . ... ............................. .......... 

Köprü 
Çankırı Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Çankırı 

vilayeti şehir içinde tatlı çeşme köp
rüsli üst yapı betonarme inşaatıdır. 

Keıif bedeli (13533) lira 32 kuruş.
tur. 

2 - Bu i§e ait prtnameler ve ev· 
rak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Baymdnlık işleri genel prtna

mesi 
D) Tesviyei turabiye, şosa ve kar

gir inşaat ve betonarme büyük köprü 
ler inşaatı hakkındaki fenni şartna
me 

E) Hususi ıartname 
F) Ölçü cetveli, ailıilei fiyat cet

veli 
G) Proje 
Talipler bu şartname ve evrakı her 

gün Çankırı nafıa dairuinde ve nafıa 
vekaleti şosa ve köprüler reisliğinde 
görebilir. 

3 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihine mil 
sadif ça.rıamba günü saat 16 da Çan
kırı vilayet daimi encümeni.ndc yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 

TÜRK HAVA KURUMU 

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

25.000, 20.000 Bundan baıka 40. 000, 
15.000 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 
mükafat vardır 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Niıan 939 günü aktamına kadar bi· 
letini değittinnit bulunmalıdır .. 

•ı============================= 

u ı: us 
isteklilerin (1015) lira muvakkat te
minat vermesi bundan başka aşağıda· 
ki veuiki havi olup göndermesi lS.
zımdır. (Ticaret odası vesikası ehli· 
yeti fenniye vesikası) 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at cvcline kadar eksiltme komisyon
luğu reisliğine makbuz mukabili ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dı_ş zarfının mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. 

(1074) 11070 

Bahçe yaptırılacak 
İzmir Belediye Reisliğinden : 

Yapılacak şehir oteli bahçesinin in
şa ve tanzimi kapalı zarflı eksiltme • 
ye konulmuştur. Şartname ve vahidi 
fiat cetveli baş mühendislikten iste -
nir. Muhammen bedeli on sekiz hin 
sekiz yüz on sekiz liradır. İhalesi 
28-3.939 salı günü saat on yedidcdir. 
2490 No. lu kanunun tarifatı daire • 
sinde hazırlanmış teklif mektupları 

ihale günü azami saat on altıda encü • 
mende riyasete verilir. Muvakkat te • 
minatı bin dört yüz on bir lira otuz 
beş kuruştur. (902 • 819) 10901 

Bir okul binası 

yaptınlacak 
Tekirdağ Vilayeti Daimi encü

meninden : 
1 - Kapalı zarf usuliylc eksiltme

ye konulan Çorlu ilçesinde yeniden 
inşa ettirilecek 6 sınıflı ilk okul. 

2 - Bu hususa ait şartname ve ev . 
rak şunlardır. 

A- Proje, 
B - Vaziyet planr, 
C - Keşif tafsilat cetveli, 
D - Keşif hulasa cetveli. 
E - Fenni şartname, 
F - Eksiltme şartnamesi, 
G - Mukavele projesi, 
K - Silsilei fiyat bordrosu. 
L - Genel şartname, 
3- Keşif bedeli (17718) lira 2 ku. 

ruştur. 

4 - Şartname ve diğer evrakı gör • 
mek istiycnler Tekirdağ Nafia Mi.i. 
dürlüğündC11 alabilirler. 

5 - 24.3.939 tarihinden batlamak 
ve 7.4.939 cuma günü saat 14 te Te -
kirdağ villiyeti daimi encümenince i -
hale edilmek üzere 15 gün müddetle 
eksiltmeye çıkanlmıftır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 8 
gU11 evci Nafia mUOUrlilğUne mUraca· 
at ederek bu i•l yapabileceklerine da
ir vt-.ılilc~ 111malan l h lltl gelir. 

1 - Eksiltmeye girebilmek tçln lt
teklilerln (1329) lira muvakkat temi. 
nat verilmesi lazımdır. 

8 - Posta jle gönderilecek mektup. 
lann nihayet 5 inci maddede yazılı 
saate kadar gelmi~ olması ve dı' zaı-. 
fın mühür mumiyle iyice kapatılmış 
olması gerekmektedir. Pottada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

10920 

Bolu' da Hava Kurumu binası 
yaphnlacak 

Bolu Hava Kurumu Şubeainden: 
10 mart 939 tarihine rasthyan cuma 

günü saat 15 de ihalcıi yapılmak üze. 
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulan ve Cümhuriyet meydanında ye -
niden yapılacak olan Türk Hava Ku • 
rumu binaama talip zuhur etmemiş 
olduğundan arttırma ve eksiltme ka -
nununun 40 incı maddesinin son f ık -
rası mucibince 11 mart 939 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlık sureti • 
le talibine ihale edileceği ve binanın 
muhammen bedeli 11989 lira 88 kuruş 
ve muvakkat teminatmuı 899 lira 24 
kuruştan ibaret olduğu ve bu hususta· 
ki evrakı görmek iıtiyenlerin Ankara
da Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
ba,kanlığına ve Boluda Hava Kurumu 
şubesine mUracaatJarr ilan olunur. 911 

3 adet otobüs alınacak 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 
ı - Trabzon şehri dahilinde ve say

fiye kısımlarına işletilmek ilzere, be • 
heri 4000 liradan 12000 lira bedelle 
Ford veya Şevrole marka 3 adet oto • 
büs mübayaasx yirmi gün müddetle ve 
kapalı .ıarf uıruliyle, eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Otobüslerin evsaf ve mahiyeti 
f c:ı işleri müdürlüğümüzde bulunan 
şartnamelerde muharrerdir. Bu şart ~ 
nameler, 6 kuruşluk bir posta pulu 
gönderilmek suretiyle parasız tedarik 
edilebilir. 

3 - İhale, 4. 4.1939 tarihine müsa -
dif salı günü saat 14 de Belediye dai. 
mi encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat: 900 liradır. 
6 - Teklif mektupları, 4-4-1939 sa

lı günü saat (13) e kadar ihale komis. 
yonu reisi olan belediye reisbe mak • 
buz mukabili teslim edilecektir. 

11064 

Sote İnfaatı 
Ordu Valiliğinden : 

1 - 24892 lira 18 kuruş bedeli ke
şifli Ünye • Terme yolunun 1 .+ 365 

11 + 680 kilometreleri arasında 
imalatı sınaiye inşaatı, şose ferıiyat 

ve silindirajı ile 79775 lira 31 kurU§ 
bedeli keşifli Ünye - Fatsa yolunun 
O + 000 - 14 + 750 kilometreleri a· 
rasında yaptırılacak imalatı sınaiye 
inşaatı ki ceman 104667 lira 49 kuruı
luk iş 39 gün müdddetle kapalı zarf 
usuliyle toptan eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - ihale 20. 4. 939 perşembe günü 
saat 15 de hükümet konağında vila
yet encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak Ordu ve 1stan 
bul nafıa dairesinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(6483) lira 37 kuruş muvakkat temi· 
nat vermeleri ve ihale gününden ni
hayet sekiz gün evetine kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli 
yet vesikasiyle 938 yılına ait ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri lazım 
dır. (1927 /1071) 11068 

Kalörifer fesisah yaphrllacak 
Kastamonu Nafıa Müdürlüiün

den: 
1 - Kastamonu vilayet merkez 

kasabasında emanet suretiyle ve ko
misyonu mahsusu marifetiyle yeni
den inşa ettirilmekte olan kırk ya
taklı hastane binasının sıcak sulu 
kalorifer tesisatı için Nafıa vekale
tince tanzim edilen umumi ve fen -
nı şartnameı;inc göre yapılan (16296) 
lira (35) kuruşluk evrakı keş

fiyesine göre yapılması kapalı zarf 
usulü ile cksijtmcye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe ait evrakı 
keşfiye ve umumi, fenni şartnamesi 
ni ve mukavele suretiyle eksiltme 
şartnamesini Ankara, İstanbul ve 
ve Kastamonu nafıa müdürlüklerin
de görebilirler. 

3 - İhalesi 17. Nisan. 939 pazar· 
tcai günü saat 15 te Kastamonuda 
Nafına müdürlüğünde toplanacak 
eksiltme komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
% 7.5 teminatı olan 1222 lira 23 ku
roıluk verilecek teminatın 2490 sa
yılı kanunun 16 ve 17 inci maddesi
ne göre Kastamonu nafıası namına 

her hangi Ziraat bankasına yatırıla
rak makbuzunun komisyona gönde
rilmesi ve bu işi yapabileceğine dair 
ihale gününden bir hafta evel bu -
lundukları vilayete müracaat ederek 
alacıaklarx ehliyet ve•ikaaı ile 339 ıi
cilli ticarette kayıtlı olduğuna dair 
vesikanın ihale gün ve ıaatinden la
akal bir saat evel Kastamonu nafıa 
dairesinde toplanacak Jwmiayona 
eönderilml, bulunmuı prttır. 

s ~Poıta. ile gönderilecek tc1tlif 
mektıuplariyle veeilcalar iadeli tealı
hUtlil olmaıı ve ihale saatine kadar 
komisyona gelmiı bulunmaaı tart -
tır. Postaların gecikmesinden dolayı 
zamanında gclmiyen teklif mektup
ları nazarı itibare alınmaz. Bu hu -
susa dair fazla tafsilat isteyenler 
bir mektupla Kastamonu Nafıa mü
dürlüğünden sorabilecekleri ilin o-
lunur. (1044) 11058 

Adliye binası 

yaptırılacak 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün

den ı 
1 - Kastamonu vilayet merkez ka

sabasında projesi mucibince yeniden 
inşa edilecek adliye binasının mayıs 
939 sonuna kadar bitecek olan bcton
anne temel inşaatını müteakip kargir 
dıvar ve çatı aksamına ait tanzim edi
len 26193 lira 26 kuruşluk evrakı keş· 
fiye&ine göre inşası kapalı zarf usu -
liyle ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu ite ait bütün ev
rakı keşfiyesinin Ankara, İstanbul ve 
Kastamonu nafıa müdürlüklerinde gö
rebilirler. 

3 - İhalesi ı 7 nisan 939 pazartesı 
günü saat 16 da Kastamonu nafıa dai
resinde toplanacak eksi'tme komisyo
nu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gelebilmek için % 
7,5 dan 1964 lira 50 kuruşluk verilecek 
teminatın 2490 sayılı kanunun 16, 17 
inci maddeler.ine göre eksiltme ko -
misyonu namına Kastamonu nafıa mü
dürlüğü adresine her hangi bir ziraat 
bankası veznesine yatırılarak makbu -
zunun komisyona gönderilmesi ve na
fıa vekaletince evelce kendilerine ve
rilmiş müteahhitlik vesikası ile ihale 
gUnündcn bir hafta evetine kadar bu
lundukları vilayete resmen mUrac.aat 
ederek bu inşaatı yapabileceklerine 
dair alacakları ehliyet vesikasının ve 
939 yılı T . C. odasınca tescil cdilmit 
vesikaların ihale gün ve saatından la
akal bir saat önce Kastamonu nafıa 
dairesinde toplanacak komisyonuna 
gelmiş bulunması şarttır. . 

5 _ posta ite gönderilecek teklıf 
r.lektuplariyle istenilen vesika ve ~ak
buzlar iadeli ve teahhütlü göndcrılmc
si ve ihale saatına kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

6 _ Postaların gecikmesinden dola-

yı zamanında gelm~yen teklif m~~up
ları ve evrakı müspıtcler nazarı ıtibare 
atırunıyarak sahibine reddolunur. Bu 
inşaata dair fazla tafsilat isti yenler bir 
mektupla Kastamonu nafıa müdlirlU -
ğiinden sorabilecekleri ilan olunur. 

(1045) 11059 
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lktısat Vekaletinden 
Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat tahsili i~in Avrupa'yı 

gönderilecek sanat okulu meıunlan müsabaka imtiham ıarHau 
1. - Avrupa'ya tahsile gönderilecek sanat okulu mezunları müsabaka 

imtihanı şartları hakkında evvelce yapılan ilan aşağıdaki şekilde tadil edil· 

miştir. 
2 - Avrupa d~ricilik, yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteplerin-

de tahsil ettirilmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talcbele· 
rin "10" u deridlik, "10" u yünlü mensucat ve "10" u da pamuklu mensu

cat tahsili yapacaktır. 
3 - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdır. 
a.) Türk olmak 
b.) Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde salışmağa m{lsait 

olmak, 
c.) En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapını' veya hastalıktan 

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

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

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

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

5 - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak 
olanlardan muvaffakiyet sırasile "30" namzet ayrılacaktır. Aynı derecede 
muvaffakiyct gösterenlerden askerliğini yapmış olanlar veya lisandan da
ha iyi not alanlar tercih edilecektir. Bu namzetler üç grupa tefrik edilerek 
mesleklerine göre 31-1()..939 tarihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Fesha
ne, Hercke ve Ka}'1öeri fabrikalarında staj görecek ve mesleki fabrika kurs
larına devam edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira 

verilecektir. 
6. - Staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanla

rında ve umumi çalışmalarında muvaffakiyct gösteren ve ahlaktan mazbut 
olduklarına kanaat getirilen namzetler Avrupa'ya gönderileceklerdir. Bu 
imtihanlarda muvaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebin· 

de bulunamazlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avrupa'ya gönderilecek talebe Sümer Ban

kın idare ve nezareti altında olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar lisan 
kurslarına devam edecek ve 1940 senesi kış sömestrinde meslek tahsiline 

başlıyacaktır. 

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

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

ğüne göndereceklerdir. 
a.) Ntifu& hüviyet cüzdanı 
b.) Askerlik vazifesinin yapılmıı veya tecil edilmiJ bulunduğunu 

gösteren vesika 
c .) Mektep ıahadetnaıncıi 
d.) Hü n.. ra 
e.) Çal ... acağr Hnata mütehammil bulundu~unu gösteren resmen 

tasdik edilmiı ııhhat vesikası 
f .) Altı adet vesikalık fotoğraf. 

9. - Fazla izahat almak istiyenler İktısat Vekalr ti Sanayi Umum Mli-
dürlüğüne müracaat etmelidirler. (913) 10923 

Sekiz taksitle ve açık artırma ile satılık emlôk 
Emlak ve Eytam Bankar.mdan : 

Esas No. Mevki ve nevi Mukadder K. T. L. Dt:pozitosu T. ı;, 
411 Misakı Milli M. eski Nardüş-

mez, yeni Gözgü sokağı 20.20/. 
A. 20/ B. taj No. lu ev . .. 5.500 1.100 

511 Keçiören köyü, Güllükaya mev 
kii 1704 ada 1 parselde kain 
bağ yerinin 3 hiuede 2 hi&&esi 
(tamamı 2460 M 2.) 492 98,40 

530 Kızılelma M. Adliye Sa;ayı ar-
kasında 16 M 2. arsa. 240 48 

526 Çeşme M. Yeni Sorman, eski 
Kümbet So. 82 M 2. arsa. 144 28,80 

529 Necatibey M. Mevsim sokağın-
da 71 M 2. arsa. 1.420 284 

527 Başkır M. Söğütlü sokağında 
417 M 2. arsa. 834 166,80 

Yukarıda mevki ve nevileri yazılı enilak sekiz taksitle ve açık artırma 

usulü ile satılıktır. 

İhale 27. 3. 939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız satış komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. 
isteklilerin o gün depozito akçeıi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğ-

rafı ile Bankamız emlak servisine gelmeleri. (870) 10869 

938 ka7Anç payı tevziatı 
Ankara memurlar Kooperatif Şirketinden : 

1938 senesine ait o/o 12 nisbetinde kazanç payı ve o/o 8 müba
yaat riaturnu tevziatına batlanılmııtır. 

Ankara'daki ortaklarımızın hisae senetlerini ve istihlak cüz
danlariyle kredi bonolarını Şirket muhasebesine, lnanb.ıl' da bu
lunanların Sirkeci' de Mühürdar zade hanında 32 numarada irti
bat büromuza ibraz ileiıtihkaklarını almalarını dileriz. 
Diğer mahallerdeki hiaaedarlarımızdan yeni hiue senedi al

mıt bulunanların 3 numaralı kuponun arkaaını imzalıyarak yal· 
nız kuponu, yeni ıenet almamıt olanların da muvakkat makbuz 
veya cüzdanlarını Ankara' da Şirket müdürlüğüne irsal ile muvaz-
zah adreslerini bildirmelerini rica ederiz. 979 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : 
Cinsi Maıhallesi Ada Parsel Muhammen bedeli Muvakkat temi. 

Lira Kuru~ Lira kuruş 

Ahfap hane Duatepe 582 35 10 00 1 00 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sure

tiyle satılacaktır. 1hale11i 6.4.939 perşembe g ünü saat 15 de yapılacaktır. Ta
liplerin imar müdürlüğilnde müteşekkil komisyona müracaatları. (1038) 

110.56 
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3 hangar yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma. Ko

misyonundan : 
1 - Eskişehir'de üç hangar yaptı

rılacaktır. Keşif bedeli (253390) iki 
yüz elli üç bin üç yüz doksa:ı lira 13 
on üç kuruştur. İlk teminatı 15107 li 
radır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 29. 3. 939 
çarşamb3 günü saat 11 de vekalet sa. 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif proje ve şartnamesi 12 
lira 70 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
ı::ıun iki ve üçüncü maddelerinde yazı. 
h vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarım ihale saatmdan bir 
saat eveline kadar komisyona verme
leri. (843) 10840 

2 Tayyare hangarı 

yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Eskişehir'de iki adet tayyare 

hangarı yaptmlacaktır. İlk keşif be
deli 110896 lira 52 kuruştur. İlk te
minat miktarı 6795 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 3. 
939 salı günü saat 15 de vekalet satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Proje ve şartnamesi 5 lira 55 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerb 2490 sayılı kantt
nun ı ve 3 üncü maddelerinde yazılr 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 

(844) 10841 

Bir tayyare hangarı 

at eveline kadar komisyona vermele-
ri. (908) 10922 

İlaç ve sıhi malzeme ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 78 Kalem ilaç ve sıhi malzeme 

satın alınacaktır. Muhammen bede
li 4260 lira olup ilk teminat mikdarı 
319 lira 50 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 6. 4. 939 per
şembe günü saat 14 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi ve listesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin bu işle alakadar 
olduklarına dair vesaikle ilk temi
nat mektup veya makbuzlariyle bir
likte komisyona gelmeleri. (994) 

10992 

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. İs -
teklilerin M.M.V. satın alma komis -
yonuna gelmeleri. (1030) 11030 

500 kilo sülüsyon ahnacak 
M. M. Vekiıleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 500 kilo (Fkestone Go-odrich) 

marka sülüsyon satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 30·3.939 per~embe gü

nü saat 11 de vekalet satm alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belJi gün ve saatta 
komisyona gelmeleri. (1053) 11061 

Top koşumu beygir 
ve kısrak ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko
misyonundan : 

1 - 800 ile 1000 baş TOP koşumu 
beygir ve kısrak kapalı zarf usulü 

M. M. Vekaleti .Satın Alma Ko- ile mtinakasaya konulmuştur. 
mi&yonundan : 2 - Beher baş hayvan için tahmin 

yaptırılacak 

ı _ Izmir'de bir tayyare hangarı edilen fiyat (400) dörıtyüz liradır. 
yaptırılacaktır. İlk keşif bedeli 3 - İhalesi 16. Mayıs 939 salı gü-

nş saat on birdedir. 
l25135 lira 42 kuruş olup ilk teminat 4 _ llk teminatı (l9.750) on dokuz 
miktarı 7 507 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 3. bin yedi yüz elli liradır. 
S - Evsaf ve şartnamesi (20) yir

o39 aalı günü aaat 16 da velıı.Jllu_ -= mi lira mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. alma komisyonundan alınır. 

3 - Keşif proje ve şartnamesi 6 li- 6 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ra 26 kuruş mukabilinde alınabilir. sayılı kanunun ikinci ve üç.üncü mad 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu- delerinde gösterilen vesaikle temi
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı nat ve teklif mektuplarını ihale sa
vesikalarla birlikle ilk teminat ve tek- atından en az bir saat evel M.M.V. 
lif mektuplarmı ihale saatinden bir satınalına komisyonuna vermeleri. 
saat eveline kadar komisyona verme- (1060) 11062 
leri. (846) 10843 

t 1 adet benzin tankı yaphrdacak Bir telsiz muhaberecisi 
alınacak M. M. Vekaleti Satın Alına Ko-

misyonundan : M M y E k' h' T Fab-
h l 'f 11 d 1 d • · • s ııe ır ayyare 1 - Mu te ı maha er e 1 a et 'k 0 . k .. 1 .. w •• d 

b 
. . rı ası ıre tor ugun en : 

e:ızın tankı yaptırılacaktır. Keşıf be- . . . . . 
d 1. 116 665 1. 1 'lk · ik Eskışehır tayyare fabrıkasına ımtı -
tarı 7085 liradır. hanla bır telsız muhaberecısı alına -

e ı . ıra o up ı temınat m -ı . . .. 
ı - Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 3. caktır. İmtihan Eskikeıh~r tayyare fab 

939 çarşamba günü saat 15 de vekalet rikasında am~li ve ~z~rı o~arak yapı -
satın alma komisyonunda yapılacak_ laca.ktır. İmtıhan gunu talıplere ayrı
tır. ca mektupla bildirilecektir. Telsizci -

3 - Keşif, resim ve şartnameleri 5 nin telsiz postalarmda çalışmış bulun-
lira 85 kuruş bedelle alınabilir. ması ve tamirattan anlaması şarttır. 

i - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· Ka:anana. dört li~aya ka~ar .yevmi~e 
nun 2, ve üçüncü maddelerinde yazılı vcrılecektır. Fabrıkaya gırebılmek ı -
vesikalarla ilk teminat ve teklif mek- çin türk olmak ecnebi kadınla evlen -
tuplarını ihale saatinden bir saaat e- memiş olmak şarttır. Yaş 35 den yu -
veline kadar komisyona vermeleri. karı olmıyacaktır. 

(8b7) 10844 İmtiha:ıa talip olanların aşağıda ya-

10S kalem alah hbbiye alınacak ~~ıle;t~~::~~:r~eraberıerinde getir -

M M V k • J • 5 A) Nüfus tezkeresi, . . e a etı atm Alma Ko-
misyonundan : B) Mektep şahadetnamesi, 

ı - 105 kalem alatı tıbbiye satın a- C) Aşı kağıdı. 
lınacaktır. Muhammen bedeli 1900 li- D} Evelce çalı~ış olduğu yerler -
ra olup ilk teminat miktarı 142 lira 50 den almış olduğu bonservisler. 
kuruştur. E) Askerlik terhis vesikası. 

2 _ Eksiltmesi 27.3.1939 pazartesi F) Hüsnü hal verakası (Emniyet 
günü saat 10 da vekalet satın alma ko- müdürlüğünden) 
misyonunda yapılacaktır. H) 2 adet fotograf 4x6 ebadında 

3 _Liste ve fenni şartname hergün (1075) 11071 

komisyonda görülebilir. . 
4 - İsteklilerin ilk temınat veya 

makbuzlar belli saatte komisyona 

gelme teri (856) 10861 

Bir hangar yaphnlacak 
M. M. Vek:aleti Satın Alma Ko

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

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

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

3 - Şartname, proje, resimleri se
kiz lira altmış beş kuruş mukabilin

de alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 
üncU maddelerinde gösterilen vesi
kalarla birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatmden bir sa-

Finans Bakanlığı 

Tômirat ve sıva işleri 
Maliye Vekaletinden: 

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

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

ve sair evrakı görmek ve izahat almalr 
için Maliye Vekaleti Milli Emlak mil 
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya· 
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 5 nisan !139 pazartesi 
günü saat 16 da Maliye Vekaleti Milli 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır, 

6 - Yatırılacak muvakkat teminat 

akçesi 79 lira 13 kuruştur. (950) 
10963 

ULUS 

Askeri Fabrikalar 

Müteahhit nam ve 

hesabın9 5 ton yaylık 

çelik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

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

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

tozu ve kağıtları ahnacak 
Askeri Fabrikala 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 gti 
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

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

418 kalem muhtelif eğe ve 

saire ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (18609) lira e>

lan 418 kalem Eğe ve saire askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 12.5.1939 cuma gü-
... .:.:ı...- 'L-IL ..a.- "'--r-1- -.C.'-- !.t...-ı.. ___.:l.!..1.-

cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1395) lira (68) kuruşu 
havi teklif mektuplarım me2lkilr gün
de saat 10 na kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkOr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (979) 11022 

340 fon İsve~ ham demiri 
ahnacak ·• 

Askeri Fabrik· lar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alına Komisyo. 
nundan: 

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

(980) 11023 

42 ton Alurit hakkında ilan 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo -
nundan: 

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

ğından bu malzeme hakkındaki 19 ve 
21 mart 1939 tarihlerinde çıkan ila::ı
ların hükümsüz olduğu ve 23, 25, 27 
ve 29 mart 1939 tarihlerinde neşre_ 

dilmek üzere yeniden ilana verildiği 
ilan olunur. 

(1046} 11037 

60 fon mazot ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4200) lira o -
lan 60 ton mazot asker! fabrikalar u
mum müdürlüğü mer•kez satın alma 
komisyonunca 10-4-1939 pazartesi gü
nü saat 14 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parastz olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (315) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkO.r gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(1047) 11038 

42 ton Alurit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alına Komisyo -
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (7089) lira o
lan 42 ton Alurit Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satr:ı alma 
komisyonunca 10 mayts 1939 çarşam
ba günü saat 15,30 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
lark JQomisyondan verilir. Taliplerin 
muvaıkkat teminat olan (531) lira 
(68) kuruşu havi teklif mektuplarrru 
mezkur günde saat 14,30 a kadar ko. 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaiıkle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1048} 11039 

Kirahk dükkanlar ve mezbaha 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı Müdürlüğünden : 
Kırıkkalede bir kısmı et diğer kıs

mI yiyecek maddeleri soğutacak asri 
soğuk hava tesisatlarını havi kasap 
dükkanı ile hayvan kesmiye mahsus 
bir mezbaha kiraya verilecektir. 

Taliplerin her gün öğleden sonra 
Askeri Fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı müdürlüğüne müracaatlan. İ -
haleni.:1 31 mart cumartesi günü yapı_ 
lacağı 11065 

- r, 

Bayındlrlik Bakanhğı 
'· 

Regüknör ve saire in~ası 
• ·~ua \f eKaletırıuc:n : 

Eksiltmeye konulaın i~: 
1 - Adana'da Sey..ıan nehri üzerin

de inşa edilmekte olan regülatör ka
pak ve teferrü.atmın imali ile montaj 
işi keşif bedeli (650.000) liradır. 

2 - Eksiltme 27. 4. 939 tarihine rast
lıyan perşembe günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İsıekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (32) lira (50) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden ala 
bilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin (29.750) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evel elle
rinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile Vekfilete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesi 
ka almaları ve bu vesıkayı ıbraz etme-
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin tekıh mektuplarını 
ikinci maddede yazılr saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

PO'dtada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (821) 10889 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Balıkesir vilayeti dahilinde 

bulunan Kocaçay ıslah ve sulama iş
leriyle Mürüvvetler deresi ıslah ame
liyatı inşaatı keşif bedeli ( 433.639) 
lira (61) kuruştur. 
ı - Eksiltme 14-4-939 tarihine rast 

lıyan cuma günü saat 15 te Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21) lira (69) kuruş muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
teklilerin (21.095) lira (60) kuruşluk 
muvakkat teminat verme6i ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
m ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (939) 10985 

Ekonomi Bakanlıgı 

iktisat Vekôleti mü rakıp 
komiserliği imtihanı 
Tefti§ ve Murakabe Heyeti Riya -

setinden : 
Teftiş ve Mürakaba Heyeti kadro -

sunda münhal murakip komiserlikler 
için 20 mayıs 1939 çarşamba günü mü
sabaka imtiıhanı yapılacaktır. Bu imti
handa kazanarak murakip komiserlik-

lere tayin edilecek olanlara ayda (150) 
lira ücret verilecek ve bunlar, münhal 
vulcuunda ayrıca imtihana tabi tutul
madan ve mu rakip komiserlik imtiha -
nındaki muvaffakiyet dere<;elerine 
göre (35) lira maaşlı iktisat müfettiş 
muavinliklerine tayin olunacaklardır. 

Aranılan şartlar şunlardır: A) Me
murin kanununun (4) üncü maddesin
de yazılı evsafı haiz olmaık; B) yaşı 

yirmi dörtten aşağı ve (30) dan yukarı 
olmamak; C) mülkiye mektebinden 
(Siyasal Bilgiler okulu), Hukuk fa -
kültesinden, Yükseık iktisat ve ticaret 
mektebinden veya bunlara muaidl de
recedeki ecnebi mekteplerinin birin -
den mezun olmak; D) yapılacak tah
kikat neıticesinde şahsi vasıfları ve se
ciyesi müsait bulunmak. 
İmtihana talip olanlar 20 nisan 1939 

tarihine kadar Ankarada iktisat veka
leti teftiş ve mürakaba heyeti riyaseti
ne arzuhal ile müracaat edeceklerdir. 

Arzuhale şu evrakın bağlanması la
zımdır; A) nüfus hüviyet cüzdanı ve 
adres; B) kendi el yazılariyle tercü -
meihal hülasası (Memuriyette bulu -
nanlar müddet ve sureti hizmetlerine 
dair resmi vesika, müesselerde bulu -
nanlar oradan alacakları bonservisleri 
raptedeceklerdir) ; C) Askerlik va~ -
fesini yaptığına dair resmi vesika; D) 
Mektep şahadetnamesi veya tasdikna
mesi; E) Sağlam bünyeli ve yolculuğa 
dayanıklı olduklarına dair hükümet 
tabi'Jinin raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üze
re iki imtihana tabi tutulacaklardır. 

Gerek tahriri ve gerek şifahi imtihan
:ar Antara'da yapılacaktır. 

(İMTİHAN PROGRAM!) 
1 - İktisat ilmi (istihsal, tedavül 

"nakıit, itibar, banka, borsa", inkisam 
ve istiıhlak bahisleri); 

2 - İktisadi meslekler tarihi (umu
mi malumat) ; 

3 -Ticari hesap, basit ve mürekkep 
faiz, iskonto, faizli hesabı cariler; 

4 - Hendese (satıh ve hacim mesa
haları); 

5 - Usulü defteri ticari ve smai mu
hasebeler hakkında nazari ve ameli 
malumat); 

6 - İlmi mali (umumi malumat); 
7 - Hukuk ilmi: A) İdare hukuk 

"idari kaza dahildir"; B) Ceza huku
ku esaslar ve memurinin vazifeden 
mütc vellit suçlan"; C) Ceza muhake
meleri usulünden esasa mütealliık hü
kümler ile hazırbk tahkikatı ve ilk 
tahkikata ait kısımlar, memurin mu -
hakematı hakkuıdaki kanun hükümle
riyle (1609) numaralı kanun hükümle
ri; Ç) medeni hukuk 'kanunu medeni-
11., ......... ~...._.1..1..1.a ..._•_'-_ _ _..._ •, ._ ••t T-~ 

tarla feri aynt haklara müteallik hü -
kümler ve borçlar kanunu ahkamı üze
rinde umumi malümat; D) ticaret hu
kuk (kara ve deniz ticaret kanunları
nm ahkamı esasiyesi); 

8 - Ecnebi lisan (fransızca. ingi -
lizce, Almanca lisanlarından biri). 
Müfettiş muavinliğinden sonra bil

imtihan ispatı ehliyet edenler iktisat 
müfettişi tayin olunurlar. 11057 

-
Demiryolları . 

Hurda bandaj çeliği 
D. D. Yolları Satın Alına Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 40.000 lira olan 

takriben 2.000 ton hurda bandaj çe
liği 10. Nisan 1939 pazartesi günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında arttırmı

ya ~onulmuştur. 
Bu işe girmek isteyenlerin 3.000 

liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve tek -
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım 
dır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinden satıl -
mzktadır. (1012) 11053 

Mahkemeler 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Hakim

liğinden : 
Terekesinin tasfiyesbe karar ve -

rilmiş olan börekçi Satrlmış mirascı
larına ait Koyunpazarı Bidacılar so -
kağında 268 ada 16 parsel numaralı 
fırın açık arttırma ile satışına karar 
verilmiştir. 

1 - Mez.kur fırının kapısından gi
rildikte solda tezgah ve rafları ve fı_ 
rrn ocağI, sağ taraftan bir aralık ile 
ocak arkasında ahşap bir merdiven, 
ocağın üzerinde hamur odası olan 
26 metre murabbalık mesaha ve cep
hesi karıgir, arka tarafı, üzeri ahşap 
olan ve heyeti umumiyesine ehli vu
kıufça tahmin ettirilen değeri 7 50 li
radır. 

2 - Satış peşindir, müzayedeye 
iştirak edece.klerin muhammen kıy -
metin yüzde yedi buçuk pey akçesi 
vermeleri lazımdır. Rüsumu dellaliye 
ve tapu harcı bedeli alıcıya vergi ve 
rüsumu saire de mal sahiplerine ait -
tir. 

3 - Satış günü 26 • 4 • 939 çar -

şamba saat 9 da 3 ü.ncii sulh hu 
mahkemesinde yapılacaktır. İhale 
deli ~ gün zarfında mahkeme v 
nesine yatırılmadığı takdirde 
larak bundan hasıl olacak zarar ve 
yan ondan tazmin ettirilecektir. 

4 - Gayri menkulü görmek · 
yenler mezkur fırına ve daha f4 
malilma'.t almak istiyenlerin mah 
menin 927-25 numaralı tereke d 
sına müracaatları lüzumu ilan o 
nu~ 983 

Akdağmadeni Asliye Huk 
Mahkemesinden : 
Akdağ madeni kasabasının 

havi mahallesinden Yusuf kızı 

Nizamettin karısı Züleyha taraf 
kocası Ahmet oğlu Nizamettin al 
ne açılan i:htar davasının yapılan 
ruşmasmda müddeialeyh Nizame 
muhik bir sebep yok iken iki sene 
beri karısını terk ile Aknaraya git 
ve Ankara'daki ikametgahının bell' 
lunamadığı cihetle bir ay içinde e 
dönmesi için ilanen ihtar yapılma 
karar verildiğinden ilan tarihinde 
barcın müddei aleyh Nizamettiınin 
ay içinde evine dönmesi ihtar olun 

İcra ve İflos 
Kayseri icra Memurluğundan 

Bir borcu:ı temini istifası için, 
seri 400 bin lira sermayeli imtiy 
telektrik türk anonim şirketine bo 
Kayseri belediyesinin (hamiline 
harrer) mahcuz hisse senedatın 

( 42400) liraltk kısmı satılıktır. 
hisse senetlerinin 270 adedi:ıin be 
125 liralık 1422 adedi 25 lira kr 
olup satış tarafeynin menafii n 
alınmak üzere toptan ve perakend 
larak dellaliyesi müşteriye ait ol 
şartiyle peşin para ile satılacaktıı. 

Müzayedeye iştirak etmek istiy 
ler beher hisse senedi:ıin kıymet! 
ne göre yüzde yedi buçuk nisbeti 
pey akçesi vermek lazımdır. Hisse 
netlerinin satışı bir ay sonra yan· 
nisan 939 cuma günü saat 14 de 
seri İcra Dairesinde icra edileceğ' 
daha fazla malfımat almak istiyen 
rin açık bulunan şartnameyi gö 
üzere 938 - 2405 dosya numarasi, 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Telefon abonelerinin nazar 
UlllkilllDC 

P. T. T. Umum Müdürlüğünd 
Mağaza, dükkan, kahvehane, otel 

saire gibi umumi mahallere mevzu 
lefon sahiplerinden bazılarının, t 
fonlarından başkalarını konuştu 

}arına mukabil onlardan beş kuruş 
fazla ücret istedikleri istihbar ed 
mektedir. 

İdaremiz, müspet maddelere mü 
nit bu gibi şikayetleri derhal tah 
ederek, telefonlarını bir kar vasI 
olarak kullandıkları tebeyyün ede 
boneleriyle mukavelelerini feshetm 
te ve makinelerini kaldırmaktadır. 
naenaleyh umumi yerlere mevzu t 
fonlarla görüşmek isteyip de tele 
sahipleri tarafından beş kuruştan 
la ücret talebi karşısında kalan sa 
halkımızın derhal Ankara telefon 
dürlüğüne (telefon numarası: ısı 
madde tasrihi suretiyle müracaat 
<ıikavette bulunmalarını rica ederi 

(1028) 11028 

Divanı Muhasebat 

Memur ahnaca 
Divanı Muhasebat Riyasetind 
Divanı Muhasebatta münhal b 

nan 17,5 lira asli maaşlı katip ve 
kayyitlikler için 5 nisan 939 çarş 
günü Ankara'da Divanı Muhase 
binasında öğleden evel ve öğle 

sonra olmak üzere musabaka imtill 
yapılacaktır. İsteklilerin bir arzu 
ile ve vesika ve iki kıta fotoğrafil 
le 4 nisan 939 akşamına kadar Div 
Muhasebat riyasetine müracaatları 
zımdır. 

İmtihana girebilmek için en az ı 
ta derecede tahsili bulunmak muk 
zidir. 
İmtihan mevzuu: Tahrir, Güzel : 

zı, hesaptır. Aynı derecede muvaH 
olanlar arasında yazı makinesiyle : 
ratle yazanlar tercih olunurlar. 

İbrazı icabeden vesaik: 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Tahsil vesikası 
4 - Memur bulunanlar için merr 

riyet vesikası. 
Evelce arzuhal ile müracaat etn 

ve fakat vesika ve fotoğraflarını 
raz etmemiş bulunanların matlup ' 
sikaları ibraz etmek ve bu vesaiki 
velce ibraz etmiş bulunanların da ) 
niden kayıtlarına işaret ettirmek üı 
re imtihan gününden evel zat işle 

müdürlüğüne bizzat müracaatlc 
muktazidir. 

(999) 11010 



25 - 3 - 1939 

Kazalar 
Elektrik kablosu ve 

montaj işleri 
MuıtafakemalpafA Belediyesin -

den : 
Nafıa vekaletince musaddak proje 

mucibince tesis etmekte olduğumuz 

elektrik tesisatımız için lüzumu olan 
kablolar ile bunların montaj işleri 
15 gün müddetle münakasaya çıkarıl
mıştır. Talip olanların proje ve fen
ni şartnameyi belediyeden ve !stan
bulda Galatada Selanik bankasından 
67 numarada Mühendis Hasan Halet 
I§ıkpınardan almaları ve ihale günü 
olan 3 nisan 939 tarıihinde belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

(1923/1070) 11067 

Harita yaptırılacak 
Menemen Belediye Riyasetinden: 

1 - Menemen belediyesinin bezli 
vatman üzerine ten>im edilmiş 35 paf
tadan ibaret haritalarının muşamba 

ilzerine kopyalarının tersimi ile bun
lardan yedişer adet ozalit kopya çı
karılması işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İşin maktu fiyatı 400 liradır. 
Muvakkat teminat 30 liradır. 

3 - Eksiltme: 3. 4. 939 pazartesi 
günü saat 15 de belediye dairesinde 
icra kılınacaktır. Şartnameler parasız 
olarak Menemen belediyesinden ve 
Ankara'da belediyeler imar heyeti 
fen ıefliğinden alınabilir. Haritaları 
görmek istiycnler belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeli
dir. (972/1068) 11066 

Okullar 
Talebe kaydi 

Harp Okulu Komutanlığından 
1 - Bu sene aşağıda yazılı şartları 

haiz okurlar harp okuluna alnacaktır: 
a) Ankarada bulunanlar doğrudan 

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

b) Kaydı kabul muamelesi mart 939 
tarihbden (15 - temmuz - 939) a ka -
dar devam edecektir. 

2 - Girit ,artları berveçhiatidir. 
al Sivil liseden mezun olacak ve 

olgunluk imtihanını vermiş buluna • 
c:aktır. 

b) Tam teeşkkilltü askerı 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 fartları harp okuluna müracaatla 
öğre':\ebilirler. (1021) 11017 

An~ara Belediyesi 

Kırklarelinde açılacak 

artezyen kuyusuna 

ait eksiltme ilônı 
Belediyeler imar Heyeti Fen Şef. 

Jiğinden : i 
Kırklarelinde tahtezzemİ':ı su araş • 

tırmaları için bir artezyen sondaj ku. 
yusu açılması işi 2490 sayılı kanunun 
hükümleri dairesinde kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

lşin keşif bedeli 13186 liradır. Mu. 
vakkat teminatı 989 liradır. 

İhale 6. Nisan. 1939 tarihine rastlı· 
yan perşembe günü saat on birde Kırk 
lareli belediyesinde toplanacak eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin bu
na muadil sondaj işi yaptıklarrna dair 
Nafia Vekaleti vesikasını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 
Şartnameler bilabedel Ankarada Be 

lediyelcr imar heyeti fen şefliğinden. 
ve Kırklareli belediyesinden atmabi -
lir. ~u hususta fazla izahat almak is -
tiye·nterin belediyeler imar heyeti fen 
fCfliğine ve Kırklareli belediyesine 
müracaatları ve kapalı teklif zarfları
nm muayyen günde saat ona kadar 
Kırklareli belediyesine verilmiş veya 
posta ite bu saate kadar ganderilmiş 

olması lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (887) 

10909 

Araba lôstiği alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işleri demir arabaları 
tekerlekleri için alınacak olan 99 met
re lastik on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (510) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (38,25) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 7-4-939 cuma günü saat 
(10.30) da belediye encümenine mü -
racaatları. (1011) " 11006 

1. Ankara ~~~~ıı~ .. Amirliği ... 1 

Zeytinyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 28000 kilo zeytinyağı makam
ca gali görüldüğünden yenide:-ı kap<L 
h zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 14698 lira 
20 kuruş olup ilk teminatı 1102 lira 
36 kuruştur. 

3 - İhalesi 27. 3. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa. . 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı ka:ıunun 2, 3. -ü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinden en geç bir saat eve
tine kadar teminat ve teklif mektupla 
rını komisyona vermeleri. 

(854) 10849 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon, bir tavla 

ve bir çatı altında da mutbak hamam, 
çamaşırhane yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaat 18 mart 939 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

3 - !halesi 4 nisan 939 tarihine ras 
lıyan sah gUnü saat 15 de Muğla'da 
dağ tuğayı karargahında yapılacaktır. 

4 - Keşif bedeli: 100075 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı: 7506 lira

dır. 
6 - İstekliler bu işe ait keşif plan

larını ve şartnamesini tuğay satın al
ma komisyonundan 3 lira bedel muka 
bilinde aldırabilirler. İstiyenlere gön
derilir. 

7 - Teklif mektupları ihale saatın
dan bir saat evel komisyona vermeli
dirler. 

8 - İsteklilerin bu işi yapabilecek
lerine dair kanuni vesaiki hamil olma 
tarı ve bu vesikaların ihaleden üç gün 
evet Muğla'da komutanlık satın alma 
komisyonuna göndermeleri lammdır. 

(934) 10959 

150.000 kilo un ahnacak. 
·Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Müteahhit nam vehesabma 

• oiltmoy• lson~nıt olcın 150.000 l~i 

lo una talip çıkmadığından bir ay 
müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlığı 18/4/939 sah günü 
ıaat 15 de Siirtte tümen satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 19.500 lira 
olup ilk teminatı 1462 lira 50 kuruş 
tur. 

4 - Şartnameyi görmek iatiyen -
lerin it saatlarında her glin, pazarlı
ğa gireceklerin belli gün ve saatte 
Siirtte tümen satınalma komisyonu-
na müracaatları. (1036) 11054 

190.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Midyat kıtaatının bir senelik ihti -

yacı için 190.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira 
olup muvakkat teminatı 1496 lira
dır. 

3 - Eksiltmesi 20. 4. 939 parşem
be günü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • 
ıiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saa
tinden en geç bir saat eveline kadar 
teminat ve teklif mektuplarını alay 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1037) 11055 

4 adet bina yaphnlacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan: 
l - İzmir tayyare alayının göste

receği yerde beheri 5371 lira 60 kuruş 
kıymetinde hepsinin tutarı 21486 li
ra 40 kuruş bedeli keşifli dört adet 
bina inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 10 nisan 939 paazrtcsi 
günü saat 16 da kışlada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçası 
1611 lira 48 kuruştur. 

4 .... Şartname keşifnamc ve proje
si her gün komisyonda görülebilir. 

5 - İstekliler bu işi yapabilecekle
rine dair ihaleden laakal bir hafta e
vci İzmir Nafıa fen he~tinden ala
cakları vesikaları ve ticaret odasın
da kayıtlı olduklarına dair de vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. UncU mad 
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
eve) komisyona vermiş bulunacaklar 
dır. ,(1072) 11069 

ULUS -11-

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111 iL!:. - -- -
~Heyeti Umumiye toplan ısı~ 
--
~Malatya elektrik T. A. Ş. İdare Meclisinden 

-----. -- Kiralık: 

-§ Şirketimizin 1938 heİap devresine ait alelade heyeti u- := Kiralık daireler_ Bakanlıklar kar Küçük llôn Şartları = mumiyesi nisabi müzakerenin ademi tehassülü dolayısiyle, § şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö. 
- 20. 3. 1939 tarihinde içtima edemediğinden ikinci alelade = şesinde tam konforlu 4 ve 5 odalı dai- Dört satırlık küçük ilanlardan : 
= heyeti umumiyenin 17. 4. 1939 tarihine müsadif pazartesi =- reler. İçinde 8 No. ya müracaat. 828 Bir defa için !O Kunıı = İki defa için 50 Kuruı = günü saat 10.30 da Ankara'da Sümerbank merkez binasın- §1 Kiralık_ Jandarma polis enstitü- Üç defa için 70 Kuruş = da, aşağıda yazılı ruzname maddelerini müzakere etmek :.= sü yanındaki tepede vekaletlere 5 da- Dört defa için so Kuruı = üzere, toplanacağı ilan olunur. = kika mesafede her tarafa nazır bava- Devamlı küçük ilanlardan her defa-= - ıı için 10 kuru:ı alınır. Meseli 10 

R U z N A M E : = 1 dar yeni yapılmış çok ucuz Ap. dai- defa neşredilecek bir ilan için, 140 -------- 1) İdare Meclisi ve mürakip tarafından hazırlanan ra
porların okunması; 

§_ l releri. İçindekilere müracaat. 873 kur l alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime :arala -= Kirallk kat - Yenişehir Gazi Bul- rındaki boşluklar müstesna, 30 harf =: varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat- itibar edilmi&tir. Bir küçük ilin -

1 

120 harften ibaret olmalıdır. 
2) Şirket bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması; = la. Tl: 3989 890 Dort satırdan fazla her satır için = beher seferine ayrıca on kuruş alı-
3) Mevzuubahis vesaikin tasdikiyle idare Meclisi aza- = 1 Devren kıralrk daire - Azimet do- ntr. 

------- larımn ibrası; =: layısiyle 6 odalı bir daire devren ki- Küı;ük ilanların 120 harfi geçme • =: = ralıktır telefon: 3610 SeJanik cadde- mesi lazımdır. Bu miktan geçeni -
----= 4) 1937 ve 1938 seneleri karlarının tevzii hakkrnda ka- § si 46 daire. 4 897 linlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

=: rar ittihazı; = 1 d G" ı -- Kıra/ık ev - Kavaklı ere uven . . 
- 5) M"dd 1 · b' . ... = l · d .. d A k ç Satılık arsalar - Y. tşehır Sellinık = u . et e~ı ~te~ veya ıstıra e.de~ ldare Meclisi aza- := ev er.ı~ en on .sı:a a n a.~a .~e a~- cad. 423 M. karanfil sokak blok başı =: larının yerme aza ıntıhabı ve kendılerıne verilecek huzur = k~yn) a nazır .ıkı katta 4 buyuk 2 ku- 572 M. arsa. Tl: 1538 957 
- haklarının tesbiti. = çuk oda tekmıl konfor. Telefon 2124. 
- ' 908 

;;; 6) Müddeti biten mürakip yerme mürakip intihabı ve =-= 1 = mürakiplik ücretinin tayini. 986 l{İTalık konforlu oda - Taşhan 
- Miıdafaayi hukuk caddesi Erek apar-

,, llf lfl l lll il 11111111 il lll il l lll il lfl lf lll l llf lll lll fll il lll il lfl 111 UI 111 lf il Fr tınan N o. 
6 964 

2 nevi malzeme alınacak 
/{iralık - Konforlu Möble oda. Ye

ni chir İnkılap sokak No: 4 alt katta 
birinci kapı. 981 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : Kiralık - Keçiörcnde merhum ec-
Cinsi Muhammen bedeli İlk teminatı Şekli 1 zacı bav Şevket'in akar sulu, meyva 

Çe~ik_ ~alzeme. cif Ankara 8.000 lira GOO hra kapa! arf a. a •çlı b.a~ı 1 nisan 939 dan itibaren 
Alımını um halı tası cif Ankara 2.100 lira 157.50 liı a A. pa arlık bır ene ıçın. 2521 telefon. 991 

Yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konulmustur. ı Kiralık - Yenişehir Selanik cad-
1halesi 7 nisan 1939 cuma günü saat 15 de yapılacnktır. fpartname i desi 1-2 No:lu Kuğu apartmanının 2 

Türkkuşu levazım bürosunda göııülebilir. Kapalı zarflar eksiltme saatin odalı bir dairesi. 8 numaraya müra-

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

Satıhk - Yenişehir Küçük :Eaat'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 

Satılrk Piyano - G. Heyl Borna • 
Lcipzig markalı bir adet piyano satı
lıktır. Almak ve görmek istiyenterin 
Yenişehir'de Kazım Ozalp caddesin
de Kemah apartmanının 5 numaralı 
dairesine müracaat etmeleri. 974 

den bir saat evetine kadar makbuz mukabilinde Türkkuşu levazım büro- cnat. 992 Satılık arsa - Demirtcpede Dik
Kiralık - Bir bay veya bayan için men caddesi ile Fevzi Çakmak tıokak 

balkonlu bir oda kiralıktır. Yenişc- arasında M. 831 Telefon 2440 a mli-
suna teslim edilmelidir. 996 

985 

I 

Muıamba ve yemek takımlar1 ah ( 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden : 
l - Okul için aşağıda cins ve miktarı yazılı mu amma ve yemek takınılan 

açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - İhale yeri (Boluda) orman okulu direktörlügüdür. 

3 - İhale günü 11 nisan 939 salı günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminatlar 10 nisan 939 pazartesi gilnli akşamına ka lnr okuldan 

alınacak resmi bir makbuz mukabilinde orman mes'ul muhasipliginin Bolu 
Ziraat bankasındaki hesabına yatırılacaktır. 

• A - Komisyon para ve tahvil gibi teminat almıyacaktır. 
D - Koın'i~y~m riyasetine alınacak banka mektuplan t 

kabul edilir. 
5 - Bu işe gireceklerin ellerinde ticaret odası vesikaları bulunması şart

tır. 

6 - Şartname ve niimuneyi görmek istiyenlcr her gün okul direktörlü
ğüne müracaat eıdeıbilirler. (1055) 

Parti Cinsi Miktarı Muhammen Fi. İlk teminat 

1 
2 

Yağmurluk muşamba 50 A. 
Büyük kayık tabak 6 A. 
Orta kayık tabak 6 A. 
Düz yemek tabağı 35 Dü. 
Çukur yemek tabağı 10 Dil. 
Çoııba kiııesi 3 A. 
Su bardağı 10 Dü. 
Su bardağı 2 Dü. 

Çatal, bıçak, kaşık (krome) 10 
Er. Dü. (takım) 

Sürahi 50 A. 
Çay kaşığı (krome) 10 Dil. 
Çay fincanı 10 DU. 
Meyvelik 5 A. 
Beyaz sofra muşambası 15 M. 
Emaye çaydanlık 12 A. 

L. K. L. K. 
12 00 A. 45 00 

1 75 A. 
1 5() A. 
3 50 D" u. 
3 50 Dü. 
1 60 A. 
1 25 D'" u. 
l 35 Dü. 

14 50 Takım 

75 A. 
2 50 I>ü. 
2 80 Dü. 
3 00 A. 
2 00 M. 

75 A. 36 52 

Tutarı 

L. K. 
600 00 
10 50 

9 00 
122 50 
35 00 
4 80 

12 so 
2 70 

145 00 
37 50 
25 00 
28 00 
15 00 
30 00 

9 00 
486 50 

11060 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111.!:. - -i Heyeti Umumiye toplant sı 1 -- --§Malatya elektrik T. A. Ş. İdare Meclisinden . --
-- Şirketimizin fevkalade heyeti umumiyesi nisabı müzakerenin 
§ ademi tehassülü dolayısiyte 20. 3. 939 tarihinde içtima edememistir. 
_ Aşağğıda yazılı maddelerin tadili için fevkalade heyeti umumi= yenin 17. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi günii saat 11 de Anka
E: ra'da Sümerbank merkez binasında toplanacağı iHin olunur. 

RUZNAME: 
:= Esas mukavelenamenin 
=: hakkında görüşme: -§ ESKİ ŞEKlL : 

5 inci ve 32 inci maddelerinin tadili 

YENİ ŞEKİL: 

--
-------------
----= Madde 5) Şirketin idare mcrke- Madde 5) Şirketin idare ve mu- § := zi Ankara ve muamelat merkezi amelat merkezi Malatyadadır. -=: Malatyada olacaktır. Gerek Tür- Gerek Türkiyede ve gerek ec- =: =: kiyede ve gerek ecnebi memle- nebi memleketlerde şubeler :ih- -:= ketlerde şubeler ihdas ettiğin- das edildiğinde keyfiyet usul ve := = den keyfiyet usul ve merasime merasime tevfikan 1ktısad veka- = =: tevfikan lktısad vekaletine ib- Jetine ihbar ve gazetelerle il5.n § = bar ve gazetelerle iliin edilecek- edilecektir. -

hir Lozan alanı No: 71 998 racaat. 990 

Kiralık apartman dairesi - Kalöri
f erJi ve sıcak sulu fevkalade manza
ralı Halkevi - Samanpazarı geniş as
falt cadde üzerinde Balcılar apart
manında iki odalı daire aylık icarı 40 
liradır. Müracaat telefonu 2049 

999 

Kiralık daireler - Yenişehir ka
ranfil sokak No: 7 üç daire. 4 büyük 
ı kuçuk oda 1 hol yeni yapılmııtır. 

1000 

J • lık - D m' te kö rü .. so-
ltında Özveren Ulua aokak No: 1 A
hu Ap. da 3 oda mutfak banyo alt 
kat ayriyeten 2 oda müstakil. Tl: 
3roo 1001 

Satılık: 

Ucuz sattlık arsa - Aşağı Ayran

cı, yeni meclise çok yakın mesafede, 

1297 ada, 16 parsel, köşe başı. D.D.Y. 

Malzeme Dairesinde Affana müraca-

at. 874 

Sat1/ık - Cebeci'de 1825 ada 28 
parsel de 200 metre murabbaındaki 
arsa. Sabuncular mahalteıi cevizaltı 
sokak 24 No. da Avni Tuna'ya müra-
caat. 993 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray Cad. sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneı modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 995 

İ§ verenler: 

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

Aranıyor - Karabük•te ecnebi bir 
aile yanında alafranga yemek pitirc
cek ve ev i~lerine bakacak H ingitis
ce veya fransızca bilen türk veya ec
nebi bir bayan isteniyor. Tekliflerin 
Karabük'te !mat Remzi adresine gön• 
derilmesi. 972 

Satılrk arsa - Yenişehir 

caddesi metro5u beş liradan 

cele satılık. Telefon 1449 

Selanik lş arıyanlar: 

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

ucuz a-
883 

caddesi 
satılık 

896 

Satılık arsalar - Yenişehir'dc is
met İnönü asfaltında 380 ve 388 met
re lılokbaşı Tel. 2406 Bayram caddesi 
No. 1 913 

Sntıhk apartman/ar - Yenişehir'de 
ve Bulvar üzerinde kaloriferli ve ka
lörifersiz bedelinin yüzde kırkı borç 
Tel. 2406 Bayram caddesi No. ı 914 

Satılık apartmanlar - Yenişehir ve 
Ankara'nın tam irat getirir yerlerin
de azimet dolayısiyle acele Tel. 2406 
Bayram caddesi No. 1 915 

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 

l§ arıyor - Türkçe Fransızça ti
cari muhaberatı idare edebilir kuv· 
vetli bir muhasip akıam saat 7 den 
sonra iş arıyor. Posta kutusu 33g 

889 

iş arıyor - Orta mektep mezunu 
eski yazı ve muhasebe bilir referans
lı faal bir genç ehven ücretle Ankara 
da bir i§ arıyor. Ulus'ta O. S. rumu-
zuna mektupla müracaat. 945 

Aranıyor: 

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
lorıf erden mada konforlu iki daire 
veya kapıları ayrı iki katlı ev. mU. 
Ti: 2956 954 

Devren satılık dükkan - Hamam· Kiralık oda aranıyor - Atmanca-
ônü polis merkezi altındaki bakkali- sından istifade edilir bir bay oda a-

yc dükkanı müsait şartlar} l . d rıyor. Ulus'ta 1415 rumuzuna mektuıı a. çın e- 1 .. 96 kilere müracaat. 924 ı a muracaat. 1 

Satılık arsalar - istasyon arkala. ZA Yt - Ankara belediyesinden 
rında istimlak haricinde ve Maltepe aldığım 538 numaralı şoförlük ehli
ile Yenişehir, Cebeci ve her yerde yetnamemi kaybettim. Yenisini ala
Tcl: 2406 929 cağımdan eskisinin hükmü olmadığı 

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

ilan olunur. 
Nazif oğlu Bahri lia.mzalu 

989 

:= tir. = Satılık Apartman Ankara'nın = Madde 32) Şirketin umuru üçü Madde 32) Şirket umumi hisse- = h~r semtinde irat getirir beton kargir 
= Sümerbankça gösterilen nam- daran arasında intihap edilecek = a şap ev ve apa.rtmanlar. Tl: 1538 

= zetlerden olmak üzere hisseda- asgari üç ve azamı beş azadan := 952 

:= ran arasında intihap edilecek mürekkep bir İdare Meclisi ta- = Satılık ersalar - Ankara'nın her := asgari üç ve azami bt-ş azadan rafından tedvir olunur. !statüde E: semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-

ZAYİ - İş Bankası 29871 No:lu 
küçük cari hesabımdan kullandığım 
tatbik mühürümü kaybettim. Yenisi· 
ni alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

= mürekkep bir Meclisi İdare ta- Sümer.~a.ı?k lehine mevzu bulu- = l lar. Uygun fiyat. Tl: 1538 953 

= rafından tedvir olunur. n~n ~u.ku~lerden Malatya bele- := Acele satılık arsa _ Cebeci Atilla 
:: dıyesı ıstıfade eder. =!asfaltında münferit inşaat yapılır 428 

~lflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr ı~·: 2ı05fszü olan arsa uygun ~%at. 

Ahmet Orman 987 

ZA Yt - Beşiktaş nüfuı müdürlü
ğünden aldığım ve Cihannüma ma
hallesi Gazi Refik sokağında kay.tlr 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan ~kisinin hükmü olma
dığı illn olunur. 

Refik Soysallı 994 
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l?astörize Süt içenlere! 
Kolaylık olmak üzere 

1 Niıan 1939 dan itibaren bot ıüt titelerinden depozito 
olarak kioHuk 15 kurut 112 kiloluk 10 kurut 1/4 kiloluk 10 
kuruş alınacaktır. Muhterem müşterilerimizin yukardaki 
tarihe kadar elde mevcut fİfeleri satı, mağazalarımıza 
iade etmelerini rica ederiz. 982 

ORMAN Çi FTLİGİ 

ULUMB LAR 

A vrupanın en büyük tulumba fabrikası olan 
bu fabrikanın gayet ıağlam tulumbalarını 

tercihan kullanınız. 
Her nevi tulumbalar 

Sabit ve seyyar kompresörler 

KLEIN, SCHANZLIN & BECKER • A. G. 
FRANKENTHAL(PFALZ) 

Türkiye için genel vekili 
VEHBi LAÇIN ISTANBUL - GALATA 

Tel. 42519 Mertebani sokak 15, Çituris han 12-14 P.K.1414 
~~======================================= 7143 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Seımayesi : 100.000.000 Türk lirası 

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

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

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

· 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2.000 " 

4 
40 

100 

,, 
,, 
.. 

250 
100 

n 

,, 
1.000 
4.000 

.. .. 
50 .. 5.000 .. 

120 ,, 40 .. 4.800 •• 
160 ,, 20 ,, 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ~ene iç~nde SO li-
d w d.. · 1 e ı'kramiye çıktıgı takdırde o/o 20 ra an aıagı uımıyen er 

f azlaaiyle verilecektir. 
1··1 ı Birincikanun, 1 Mart ve Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Ey u • 

1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MENFAATİNİ BİLEN . Radyo te~niğinin 
~aheserı olan 

uı:us 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. -
~ Belediye Meclisi toplantısı 
-------- Ankara Belediyesinden : --: 1 Nisan 1939 tarihine müsadif cumartesi günü öğleden 
: evvel saat 12 de Belediye Meclisi kanuni topla·ntısını yapa
E cağından Meclis azalarının te,rifleri (1062) -

RUZNAME: ---

-------------------------------- -- -: 1 - Büdce müzakeresi : 
: 2 - Fasıllar arasında yapılacak münakale. 11050 E 
":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Ayakkabıahnacak 
Yük&ek Ziraat Enstitüsü Rektör. füğüne : 
Kurumumuz talebeleri için aşağıda isimleri yazılı iki kalem ayakkabı 

14. 2. 939 tarihinde ihale edilmişti . Görülen lüzum üzerine ihale feshedil
diğinden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10. 4. 939 pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminat (268) liradır. Daha faz
la izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğü-
ne müracaatları. • (105) 11063 

Cinsi Miktarı Muhammen fiyat Tutarı 
Erkek talebe 415 çift 8 lira 3320.00 
Kız talebe 34 çift 7,5 lira 255,00 

Bahçe meraklılarına 1 
Bahçe Mimarı Arif Başaran 1 

Müsait şeraitle bahçe planları 
tersim ve tanzim edilir. 1961 te
lefona müracaat. 970 

Iıtanbul Haydarpaşa hastancsı sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık ı;:öz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. kat: 1 

Kütahya namı ile maruf 

KİREÇ 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a

~tıJ.ruLL.J::tiiseyip._ Orak 1:1: 2078 
~anafi caddesinde Noı 80 nrgıacı 

3575.00 

Güzelliğin 
Sırr1 yok 

Sebebi var 

Hasan Baldudak. Tlı 1446. Kütahya ,:!1111111 RADYO J.; 1 N 1111111!:. 
namiyle maruf en temiz ve en fazla : dişleri mikroplardan, çürükler - : 
ra:ıdıma.n veren KİREÇ toptan ve pe- E den iltihaplardan koruyarak sağ- E 
rakende yalnız bu müesseselerde bu- : lamlaştıran, hem de minelerinin : 
Iunur. Menfaatinizi arayınız. 697 : bozulmasını ve sararmasını me- : 

: nederek daimi bir güzellikle mu- : 
E hafaza eden asrın en kuvetli diş : 
: macunudur. 7110 : 

- ----·- - -- - -------.. - - ·- . 

Hissedarlar umumi 
heyeti toplantlsı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 89nkasından : 
· Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası İdare Meclisi, his
sedarlar umumi heyetini 27 nisan 939 perşembe günü saat 
14 de Ankara'da banka idare merkezinde alelade içtimaa 
davet etmeğe karar vermiştir. 

Hissedarların bankadan gönderilmekte olan davet va
rakalariyle birlikte toplaıuna saatinden evel bankaya gel
meleri rica olunur. 

Alelade umumi heyetin müzakere ruznamesi 
Bankanın 1938 yılı idare Meclisi raporunun tetkiki 

2 - Mürakabe komisyonu raporu üzerine bilançonun 
tasdiki ve temettüatm teklif veçhile tevziinin tasvibi 

3 - İdare Meclisinin ibrası 
4 - Müddetleri biten mürakiplerden: 

1) B ve C hisselerine sahip ba·nkalar ile şirketler ta
rafından iki mürakip İntihabı 

il) D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından 
bir mürakip intihabı. 997 

~1111111111 Anneler~ dikkat! ......... ,&. -- -
: Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yı- ---: kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl : 
: olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. : 
E Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve : 

ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 5 --- Halsizlik, kansızlık. hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, : 
: burun makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, : 
---
E sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bo--: zukluk hep bu kurdların tesiridir. --
§ İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ : - -: bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve : 
E itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede : 
: birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. : 
: DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş- : 
: mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhat ve- : 
: kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için- : - -: de yazılıdır. : 
: Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmış- : - -: tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 ya- -
: şına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece : - -: yatarken bir çizgi bisküvit verilir. -
=.. Fiyatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 7099 : 
,,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

iş Bankası karşısında Ti: 2018 747 

İnşaat yaphranların : Her sabah, öğle ve akşam : --================-=============;;;...;;;;--
nazarı dikkatine 

Fenni surette infaata la
zım olan kum ve çakıllarını
zı yeni hal biti~iğinde 9 nu
marada benzinci Mustafa 
Çöpür ve şeriki Hasan Hü
seyin Ilgaz' dan temin edebi-
lirsiniz. Ti: 2039 938 .. , 

Hafiflik - Rahatlık 
J . R o u ı ı e 1 Koruler1iide 

_ ~ .- (Gel .. ). ılıl l•cllebilecek ne 
-~ beline ne de hlçbır IHJlk 1ok. 

lur. e~ korultr. •Oclldu•uıu 
ııkmtkıııoıı lt•ttObOnOrO I•· 

\T?:;celllr •• ıOhOnlrO k"'''''••dırir, 
1,l'l11tı ı 25 llrıdu Uibırtn. 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6335 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENlK 

ULUS Basnnevi ANKARA 
Matbaa MUdiirii: Ali Rıza BASKAN 

Öksürükleri kö • 
künden keser tec

rübelidir 

: yemeklerden sonra : 

RADYO iN 

7113 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
E M. Nedim İ rengün kôğıt ticarethanesi ; ------------

Her nevi matbaa kağıtları karton ve mukavva ambalaj ve kese 

kağıtları 

-----
Her nevi kırtasiye 

----
--

Ankara 

satış deposu 
Yenihal No: (1 -
59) kağıtçı M. Ne
dim lrengün Tl: 
2246 1003 

.::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
§ Yeni Sinema da [ Halk ve Sus Sinemalarında = 
§ 1 HALK ve SUS sinemalarında . :E_ = Bu Gün Bu Gece BUGÜN BU GECE -= Aşk, ihtiras, dostluk, fedakarlık -=: hislerini taşıyan heyecanlr sahne-= lerle dolu büyük casusluk filmi -

Harp -- Dönüşü ---- Ba§ Rollerde: Raimu - Albert 

- Basserman - Germain Dermoz -:= Seanslar : 10 ve 12 de Ucuz Halk 
Matineleri --

_ Normal Seanslar : 14.45 - 16.45 -= 18.45 - Gece : 21 de -

Sinema aleminin yaşıyan Venüs adını verdiği DOROTHY 
LAMOUR tarafından yaratılan 
TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ 

KAS 1 RGA 
DlKKA T lzdı·hama maruz kalmamak için her iki sinemeda geceye 

ait numaralı yerlerinizi evelden aldırınız. 
SEANSLAR 

SUS'ta : 10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri ve 
14 - 16 - 18 - 20.30 da normal seanslar. 

HALK'ta : 10.30 - 12.30 da Ucuz Halk Matineleri ve 
14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 de normal seanslar. 

--------------------------
== ................................................................................................................................................................ == = YENİ SİNEMADA geceleri 21 de filmden evvel Varyete numaraları muvaffakiyetle devam ediyor = == .................................................................................................................................................................. :::: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

OPTA Radyolarını görüp Satı eri:M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
dinliyerek karar verit § Y Ankara'da Poıta caddeıi Hal karıısı Ti: 3150 


