
Pazartesi 
27 

MART 
1939 

Ulua Baamıevi 

Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus_ Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Basmubarrirlik 1371 

Ankara Telefonu 
değişen Yenişehir 

No. ları ( 11) inci 

5 KURUŞ 
Yazı Müdürlüiii 1062·1063 
Matbaa Müdürlüğü 1061 sayfada. ADiMi% ANCIMl%DIR. 
İdare 1064 

Yurdda mebus 
40.979 ikinci müntehip tarafından 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Jllflllfflfll 

C. H. Partisinin namzetleri 
itlif akla intihap olundular 

Yeni Kamutay 
için vazifeler .. 

F.R.ATAY 
Dün memlekette yeni Kamu

tayin azaları seçilmiştir. 
Geçen beı Kamutay'ın eseri 

muazzam olmuştur.: vatanı kur
tannak, devleti kurmak kema
lizm inkilaplarını batarmak, 
memlekette siyasi, iktısadi içti· 
mai yeni bir nizamrn esaslarını 
kurmak! 

Önümüzdeki devrin vazife ve 
mesuliyet bakımından daha az 
ehemiyetli değildir: ileri ve SÜ· 

ratli hamlelerle, zirai kalkınma 
davasını başarmak, sanayi ha -
reketini tamamlamak, az za -
manda başarmak ve az zaman
da tamamlamak, yeniçağ me -
deniyetinin mütekamil bir dev
let ve cemiyet parçasını vücuda 
getirmekle mükellefiz. 

On bet senelik say, 6 ıncı 
Kamutay'ın ve ondan sonrakile
rin vazife ve mesuliyetlerinin a
.gırlıgını ve enemıyetını narır-

letmi~ değildir: henüz kurtuluş 
mücadelesine devam ediyoruz. 
Ziraat, sanayi, imar ve kültür 
bakımından süratle yapacak ol
duklarımız, yapmıt olduklarımız
dan çok fazladır. İrade, kudret 
ve kabiliyetlerimizden emin ol -
duğumuz için, ne kendimizi, ne 
de batkalarrnı aldatınağa tenez
zül ederiz. Ne miskin tevazu, ne 
de kör gurur Kemalizm'in tiarı 
değildir. Bizler ne kadar acı, ka
tı ve sert olsa da, hakikati, uyuı
turucu, avutucu veya uyutucu 
her türlü merasim ve zevahire 
tercih ederiz. On beş senelik e
serimizin büyüklüğü, gerçi ge
lecek on sene içinde onun birkaç 
mislini yaratmak için emsalsiz 
bir ümit, cesaret ve tecrübe kay
nağıdır: ancak yeni tetebbüsle
rimizin ehemiyetini küçültme
mittir. 

Asırların liarabeleri, henüz, 
on bet senenin mamuriyetleri•ni 
boğuyor. istihsal hayatımızın 
geri kalmıt kısımlan on bet se
nelik terakkilerimizin üstünden 
bakıyor. Bütün bacalarmızı bir 
araya toplasanız, nihayet büyük 
bir sanayi merkezinin bir iki 
fabrikası hacmindedir. Demiri
mizi daha gelecek sene dök!Jle
ğe batlıyacağız. köylülerimiz 
kültür, sıhat ve refah beklemek· 
tedir. Çünkü biz bir faaliyetin 
bırakılan noktasından işe baş -
lamadık. Biz, vatanı, asırlarca 
süren bir ataletin öldürücü uy
kusundan uyandırdık. Bir çok 
yerlerde elektrik ışığı, ilk çağ 
kandilinin yerine geçti; birçok 
yerlerde lokomotif sesleri, çoban 
kavallarının hazin ve mütevek
kil nağmeleri arasında duyuldu. 
Bazı bolgelerde çağları, bazıla
rında ise hiç olmazsa asırları te
lafi etmeğe çalışmak mecburiye
tinde kaldık. 

Başarılan eser, ona başlamak 
cesareti nispetinde şerefli ve aza
metli olmuştur. Cefa çekmit O· 

)anların tevekkülü, bedbinlerin 
ümidsizliği, kötücüllerin menfi 
mukavemetleri ortasında, Mus
tafa Kemal' in ve onun en yakın 
arkadatı ve yardımcısı ismet İn
önü' nün temsil etmekte oldukla
rı yenilmez, yıpranmaz ve yumu-

Sonu 8. inci say! ada) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin beşinci intihap devresinde seçimin 
yenilenmesi hakkında verilen karar üzerine başlıyan intihap faaliyeti 
dün yurdun her tarafında öğleye kadar tamamlanmıştır. 62 intihap dai
resinde sabah saat 9 .30 da ellerindeki mazbatalarla sandık başına gelen 
ikinci müntehipler reylerini ittifakla Cümhuriyet Halk Partisi nam
zetlerine vermişlerdir. 

Dün, Ankara'da olduğu gibi, mmeleketimizin her tarafında, intihap 
münasebetiyle resmi ve hususi müesseseler türk bayraklariyle donatı) -
mrştı. Halkımız büyük bayra.m günlerine mahsus bir şenlik içinde mede
ni hak ve vazifelerinin tecellisine hizmet eden intihap işlerine en yakın 
alakayı göstermiştir. (Sonu 8. inci sayfada) 

Bir alovak ağır makinelisi laal.iyette 

Slovaklarla Macarlar 
mütareke yaptllar · 

Bugün Peşte'de müzakere başhyacak 
Presov "Slovakya", 26 a.a. - Slovak kuvetlerinin kumandam 

Havas ajansının muhabirine beyanatta bulunarak macar ve Slo
vak kıtaları arasında bir mütareke aktedildiğini ve muharebele
re nihayet verildiğini söylemiştir. • 

Çin çeteleri 
gene faaliyette 

Şangşa, 26 a.a. - Çin kumandanlı
ğının bildirdiğine göre, Hunan, Hupe 
ve Kiangsi eyaletlerinin hudutların -
da faaliyette bulunan Çin çeteleri, son 
üç ay zarfında bin kadar tüfek ve 12 
ağır makineli tüfek iğtinam etmişler
dir. Bundan başka iki askeri depo tah
rip edilmiştir. Japon ordusunun' in -
sanca zayiatı sekiz bindir. 
Şanghay, 26 a.a. - D .N.B, japon 

kıtaları bugün Kiangsi vilayetinin mer 
kezi olan Naçang şehrini işgal etmiş _ 
!erdir. 

1 Bununla beraber macarlar slovak 
topraklarında işgal ettikleri nahiye
leri tahkim etmekte ve buralardaki 
ahaliyi kovmaktadırlar. 

Macar kıtalarr, Ung vadisinıin de -
miryolu münakalatını himaye için 23 
martta işgal ettiği mevzileri iz'aç e
dilmeksizin muhafaza ediyor. Bütün 
cephe hattı boyunca tam bir sükU.n 
hüküm sürmektedir. 

Muhtelit macar - slovak tahdidi 
hudut komisyonunun slovak azası ya
rın Budapeşte 'de bulunacaktır. 

Slovak heyetine Dr. Svrskoveç ri -
yaset etmektedir. 

Macar - slovak müzakereleri yarın 
sabah Peşte'de başlıyacaktır. 

(Sonu 9. uncu aayfada) 
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Dün toprak bayramı kutlandı 1 

Dun Toprak BayramI Ankara'nın Eryaman köyünde, bavanm hazan yaimurlu ol • 
masına rağmen, çok güzel bir törenle kutla nmıştır. Yukarda, ağaç diken köylü kızla • 
rını göriıyorsunuz. Arkadaşımız Kemal Ze ki Gençosman'm bayram hakkındaki yazıBI 
7 inci sayfamııdadır, 

• • 
seçımı don bitti 

Milli Şel ve Bayan lnönü reylerini kullanırlarken 

fazla silahlandığı i~in 

Almanya 
Litvanya'yı 

• protesto ettı 
V arıova, 26 a.a. - Ekspresa 

gazetesinin bildirdiğine göre Al
manya'nın Kaunas elçisi Lltvan
ya'nm geni§ mikyasta silahlan -
ma&mı prote&to et.mit ve alman 
umumi efkirmm bu hareketi 
A1manya')a 'karşı bir tehait ma
hiyetinde telikki ettiğini bildir. 
mittir. Litvanya'nm fazla mik
tarda silahlanması Alman - Lit
vanya saldırmazlık itilafına ay
kırı addedilmektedir. 

Litvanya Almanya'nm protes
tosunu ka,bul etmemiş ve milli 
müdafaa için yapılan bu mas
rafların "Litvanya'n"}' hüriye -
tinin muhafazası'' na tahsis e -
dildiğini bildirmiştir. 

İsviçre hudutta 
tedbir alıyor 

Almanlann lahıidal yaphğı 
doğru değil 

Bern, 26 a.a. - Alman kıtala
rmm İ&viçre hudutlarında tahtit 
edildiğine dair dolatan §ayialar 

Frankistler End_ülüsle 
taarruza ge(liler 

Hükümetçilerin teslim olması • • 
ıçın 

Burgoı makamları Mad~id' e 
b · r önderdiler 

Madrid'in voroılarrndan bir görünüş 

Bilbao, 26 a.a. - D.N.B. Kordele cephesinde milliyetperver. 
ler bugün taarruza geçmişler ve cepheyi müteaddit noktalardan 
yarmı§lardır. (Sonu 8 inci sayfada) 

kartısmda Bale ve aair büyÜk ---------------------------
İsviçre tehirlerinin halkı asabi-
yet izhar etmektedir. 

İyi haber alan mahfillerde te 
min edildiğine göre aah olmıyan 
bu haberler İsviçre makamları
nm hudutlardaki nezareti takvi
ye etmeleri üzerine çıkmıttır. 

Alman askeri hareketleri ve 
Lichtenstein prensliğinin itgali 
hakkındaki haberler de tecyyÜt 
etmemiştir. 

lsviçre'nin aldığı askeri 
tedbirler 

Bem, 26 a.a. - lsviçre ajan
smm bildirdiğine göre, federal 
konseyin aldığı askeri ihtiyat 
tedbirleri, geçen eyhilde alınan 
tedbirlerin çerçevesini geçme
mektedir. Askeri seferberlik ba
his mevzuu değildir. Mevzuu 
bahis olan yalnız hudut muha -
fazası kıtalarmm takviyesidir. 

Belçika'nın aldığı 

askeri tedbirler 

Faşizmin yirminci yıldönümü 
...... 

dolayisiyle verdiği nutukta · 

Musolini mihvere olan 
bağhhğını teyit etti 

Roma, 26 a .a. -.- ~te~ani ajansından: B. Musolini, Olimpiya 
st_ady.omun~~' f aşı.z~ın .. ıl~ mücadelelerine iştirak etmiş olan 50 
bın sıyah gomleklının onunde büyük tezahürler arasında büyük 
bir nutuk vermiştir. 

Musolini, faşizmin yirmi sene
lik bilançosunu yaptıktan sonra, İtal
ya sokak ve meydanlarında, Afrikada, 
İspanyada çarpışanları yadetmiş. "bu 
arkadaşların hatırası kalbimizde dai -
ma yaşamaktadır., demiş ve sözlerine 
şu suretle devam eylemiştir: 

" - Faşizmin yirminci yılında, 
mesaimizin bilançosunu yapmak vazi-

Brüksel, 26 a.a. - Kıral Liege müs fesini başkalarına bırakıyorum. Bu 
tahkem mıntakasını ziyaret ederek bilanço muazzamdır. Yaptığımız şey 
Beverloo civarındaki manevralarda kalmak içindir ve asırlarca kalacak 
toplanan onuncu piyade fırkası kıtaa- tır. Keza münkesir, mutztarip. nizam 
tını teftiş etmiştir. ve intizamdan mahrum, muzaffer fa. 

Münakalat nazırı B. Marck, Eu- kat mağlüp 1919 İtalyası ile müteka -
pen'de söylediği bir nutukta, askeri sif, inzibatlı yaratıcı, muharip ve im
tedbirlerin hiç kimse aleyhine müte - paratorluğa malik olan 1939 İtalyası 
veccih olmayıp Belçika hudutlarının arasında mukayese yapmakla ria meş
herhangi bir inhilaline karşı koymıya gul olmıyacağım. 
matuf bulunduğunu bildirmiştir. (Sonu 8 inci sayfada) B.Musolini 



İnsan ve kültür : 

D. D. Y. nın yolcu rehberi 
Güzel bir cep kitabı meydana getL 

recek kadar, demiryollarımrz şebeke. 
si:ıi genişletmiş bulunuyoruz. Türki
ye'nin bu çalışkanlığı ile, bu cep def
terinin yakın bir zamanda, ancak yoL 
cu çantasında taşınabilecek bir kitap 
haline geleceğine şüphe yoktur. 

mıştır. Buna na.ıaran bir ad.un daha 
atarak ve geliş - gidiş itibara alınma -
dan bizzat biletler iizeri:ıde bir tenzil 
yapmak kabildir. 

Bugünkü tarifelere göre, Diyarba • 
kır'dan Edirne'ye gitmek, Londra'dan 
Sofya'ya gelmek kadar pahalıdır. 

Avrupa yolculuğu:ıu sık yapanla -
rımız, bu kitapların seyahat eden he -
men her avrupalı yolcuda bulunduğu -
nu hattrlarlar. O kadar ki, trenler 
hakkında yahut bizzat içinde bulun -
duğunuz tren hakkında malÇtmat al -
mak isterseniz, kondöktörden sormıya 
lüzum yoktur. Kompartimarumzda se
yahat edenlerden birisi, hemen çanta· 
sına davranarak kitabı çıkarır ve size 
istediğiniz malfunatı verir. Bazan hat
ta, size bir şehre gitmek için bir iki 
yol birden ve beş o·:ı tren sağlık verir. 
Ve siz, bu koca kitabın içinden bu ka. 
dar kola,,hkla çıkmış ,s:ılmasına önce 
hayret ec.er fakat sonra, avrupalıların 
mütemadıyen seyahat eden adamlar 
olduğunu, Avrupa şebekelerinin gayet 
sıkı bir örgüye malik olduklarr:ıı dü -
ıünür ve bu bale memleketiniz namına 
gıpta edersiniz. 

D. D. Y. nın rehberi, bugünkü şek
li ile de hem hacimli, hem zarif hem 
de her vatandaş için Hizımdır. Onu da. 
ha hacimli, daha zarif ve daha lazım 
kılmak için, tarife te:ızilatı politika • 
sına cesaretle devamın, en kestirme 
çarelerden biri olduğuna kaniiz. 

Bir yaralı hcutaneye götürülmeden önce kendine ilk 
müdavat yapılıyor 

Yıkılan aparhman 
faciasının bilônçosu 

8 ölü, 8 ağır, 3 hafif yaralı 

Mesuliyetin kimde olduğu enkaz 
kaldırlldıktan sonra anlaşılacak 

İşte bugün, D. D. Y." nm bahsetti -
ğimiz rehberi, bize böyle bir kitabın 

ya.kmda intişar edeceğini müjdele. 
mektedir. Yakında? Ya:ıi ne zaman? 
Bir nesil sonra; belki bu kadar da 
değil. 

Şu var ki, demiryollarıınr.z pahalı • 
dır. İlk hamlede yapılıp birkaç yrldan
beri devam eden kolaylıklar (ticaret 
biletleri, aile biletleri v.s.) müsbet ne
tice vermiş ve yolcu nakliyatını arttır. 

Dün bazr yerlerde hrhna oldu 
Dün şehrimizde hava ekseriyetle 

kapalı ve orajh geçmiştir. Sabahleyin 
cenup istikametinden fırtınanın sani -
yedeki htzı 12 metre olarak te&bit e -
dilmiştir. Saat 14.15 de 35 saniye ka. 
dar mercimek büyüklüğünde dolu 
düşmüştür. En düşük suhunet 4, en 
yüksek auhunet de 14 derecedir. 

Doğu Anadoluda hava bulutlu, 

Akdeniz sahillerinde kapalı, diğer yer

lerde iae kapalı ve yer yer yağışlı 

geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 

metre murabbalarma bıraktıkları su 
miktarı Edirne'de 4, Kırklareli'nde 7, 

Gelibolu'da 16, İmroz'da 29, . Balıke -

ıir'de 3, Turgutlu'da 6, Bergama'da 10, 

lzmirde 11, Ankara'da 3, Emed'de 2, 

Antalya'da 2, Dörtyolda 7, Van'da 8, 

kilogramdır. 

Karla örtülü bulunan yerlerde epey
ce azalmq bulunan toprak üstündeki 
karın kalınlığı Tatvan'da 2, Van'da 10, 
Nazimiye'de 54, santimetredir. Ulu • 
dağ'da devamlı yağışlardan karın ka -
lınltğı günden güne artmakta ve 3.70 
metreye yükselmi§ bulunmaktadır. 

Rlizgarlar bütün bölgelerde şimal is
tikametinden saniyede en çok 16 met
re kadar hızla esmiştir. 

Diğer hadiseler : 

Demiryolu, kullanılmak içindir. Ne 
kadar kolay ve ucuz kullanılırsa, o 
kadar çok kullanılır, ister turizm ister 
ticaret, için olsun hareket halbde o. 
lan yurddaşların ardı sıra bereket, ge. 
lecektir. 

Burhan BELGE 

NUT: 

Dünkü yazımızda bir kelimenin 
yanlış çıkması, ber mutad, cümlenin 
bütün manasr:ıı sarsmıştır. Bu cümle • 
nin doğru şeklini aşağıya yazıyoruz: 

Neden bu kadar büyük işleri başar. 
mıya muvaffak olmuş bir millet, elin. 
de niymet namına ne varsa, muhafaza. 
sını, ve nede':l kendi genç varlığının 
istikrarını kendi zinde anlayışına ve 
kendi serbest arzusuna istinat ettir • 
mesin de bir takım şekil dissiplinleri. 
ne ve dissiplhı şekUlerine istinat etti. 
rir gözüksün? 

Yanlış çıkan kelime, ettirmesin ye • 
rine tertip edilen ettirmesile kelime • 
sidiı. 

İzmir halkevi gen~leri dün 

Ankara'yı gezdiler 
Şehrimiz halkevinin misafiri olarak 

bulunan İzmit halkevi temsil şubesi 

amatörleri, akşam halkevinde ikinci 
müsamerelerini vermişler ve Celal 
Müsahipoğlunun Yedekçi operetını 

büyük bir muvaffakiyetle temsil et -
mişlerdir. Salon daha saat 20 de güzi. 
de bir seyirci kalabalığı ile tamamen 
dolmuş bulunuyordu. Merhum beste -
kar İsmail Ha.kla bey u.rahnda:n '-•-

telenen bu eserin müzik kısmını biz • 
zat bestekarın oğlu idare etmekte idi. 
Daha ilk sahnelerde halkevli genç ama 
törlerin gösterdikleri muvaffakiyet bü 
tün seyircileri derin bir alaka ile sah
neye bağlamış ve oyunun bazı kısım • 
ları halkın devamlı alkış ve ısrarı üze
rine tekrar edilmiştir. Oyun Ankara 
halkımn büyük takdir hisleri ve alkış
ları arasında ve aynı muvaffakiyetler 
içinde sona ermiştir. 

Ankara' da gezintiler 
Misafir halkevliler dün sabah An. 

kara halkevi temsil şubesi arkadaşları 
tarafmdan Çiftlik, Baraj ve Çankaya
da gezdirilmiş ve öğleden sonra "Ye • 
dekçi,, operetini yüksek tahsil genç • 
liğine de aynı muvaffakiyet ve sürek. 
1i alkışlar arasında tekrarlamışlardır. 

İzmit balkevinin verdiği bu müsa • 
merelerle yüksek ideal yolunda çalr • 
şan halkevlerinin yurdun dört köşesin 
de içtimai bünyemizde yarattığı hare. 
ketlerle meydana gelen eserleri göste. 
ren canlı bir nümunedir. • 

Bu akşam halkevinde misafirler 
şerefine bir çay ziyafeti verilecek ve 
saat 21 de Ankara halkevi temsil ar • 
kadaşları tarafından bir de temsil ve • 
rilecektir. 

Yıkılan apartmanın enkazı kaldırılırken 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Cumartesi günü öğle üzeri Beyoğ
lunda Y enişehirde Mangasar caddesinde topuzcu sokağında beş 
katlı Atlas apartnnanmın çökmesinden mütevellit büyük faciayı 
bildirmiştim. 

Galata'da makarna fabrikası sahibi 
Alko Raka'ya ait apartman bir yokuş 
üstündedir. Heri sürülen iddiaya gö
re Alko apartımanma hiç bir ihtimam 
göstermemiştir. Ve apartman bu ba
kımsızlıktan çökmüştıür. Mimarlar i
se apartmanın dik bir yerde yapılma
sr dolayısiyle facianın tabil surette 
vukua ileldiiZini aiivlemıPlrtedider. Bu 
hususta tahkikat devam etmektedir. 
Enkaz kaldırıldıktan sonra temelle
rin sağlamlığı tetkik edilecek ve va
ziyet anlaşılacaktır. 

İtfaiye dün gündüz olduğu gibi 
gece de enkaz üzerinde çalışmış ve 
cesetleri meydana çıkarmıştır. Facia
nın kati bilançosu şudur: Apartman
daki 19 kişiden sekizi ölmüş, sekizi 
ağır üçü hafif yaralanmrıştır. Hasta
neden aldığım malQmata göre ağır 
yaralıların vaziyetlerinde endişeyi 

mucip bir hal yoktur. 
Atlas apartnnanının birinci katın -

da şoför Naci ile karısı Fatma, ikin
ci katında marangoz Simoe, karısı 

Angeliki ve baldızı Eleni, üçüncü ka- E'. . . 
tında marangoz Pavli, karısı K.atina, « 

oğlu 14 ya,ında Todori, kızı 13 yaşın- .. 
da !stasa ile yedi yaşında Androniki, 
dördüncü katında halıcı Elazığlı A _ Felaketzedelerin feci vaziyeti 
rap Yusuf, karısı Sultan, iki yaşın -1 bulunanların şunlar olduğu anlaşıl -
daki kızı İlhan, 12 ya,ında oğlu Mu- mıştır: 
zaffer, 10 yaşında kızı Aliye, 4 yaşın- Katina, Pavli, Pavliye Fenerden 
da oğlu Kamil ve aynı katta Halıcı gelen misafiri Markiri, Eleni ve Li
Yusuf, karısı Makbule, kızı Fikriye, gor, Pavlinin oğlu Todori, kızları ls
oğulları Hikmet ve Fi.kret, beşinci tasa ve Androniki, Arap Yusufun 
katında da kapıcı Nikoli, Domino ve karısı Sultan ve kızı llhanla Davut -
Atina isimlerindeki kiracılar otur- paşa'dan gelen misafir Ayşe, diğer 
maktadır. Yusufun karısı Makbule, kızı Fikri-

!nhidam faciası esnasında içeride ye, kapıcı Nikoli ve Momino. 

Milli servetlerimizden: Ormanlar1mız .. 

Devlet İşletmesi bugüne 
kadar neler temin · etti? 

. 
işletme revirlerinin faaliyetleri orman 

kanuunun en sağlam teminatıdır 
Endüstrisi ilerlemiş memleketlere bakarsak ham madde olarak 

ormandan ne kadar büyük istifadeler temin ettiklerini görürüz. 
Bu sebepten dolayıdır ki bu gibi memleketlerde <?rman işlerine 
çok ehemiyet verilmiştir. Bu sahada, kanunlar vazolunarak or
man kesimi tahdit edilmiş ve ormanların işletilmesi kanuni çerçe
veler dahiline konulmuştur. 

Bizde de kabul edilen orman ka- deyi prensip olarak kabul etmiş bulu
nununda ormanların devlet tarafından nuyoruz. 
işletilmesine dair kayıtlar vardır. Bu İstanbul Bendlerini koruyan güzel 
çok yerinde olan hükümlerden istifade Blgrad ormanlarımızın orman fakül. 
ederek orman umum müdürlüğü mem- tesi tarafından bir öğretme reviri o. 
leketin münasip gördüğü yerlerL-ıde larak idaresi isabetli görülmüş oldu
devlet işletmelerine başlamış bulun. ğundan burada da bir mektep reviri 
makda. Devlet işletmeleri kanun ta- açılmıştır. Bu revirin ana maksatla. 
rifine nazaran Vilayet, vilayet tevsi 

1 

rından birisi ve belki en ileride orman 
edilecek ve yurdun on sene içinde her mesleğinde çalışacak olan gençlere 
tarafr:1a teşmil edilmiş bulunacaktır. bir tatbikat sahası olmasrndandır. 

Bu gayeye varmak emelile işletme. Eskişehir vil.iyeti dahilindeki Söm. 
leri genişletmek için icabeden tedbir- döken silsilesinde de bir işletme reviri 
ler almmrştır. kurulmak lizeredir. Bu işe ait bütün 

Onnanüırın işletilmesi icıin 
miitetlavil sermaye! 

Geçen sene orman umum Müdürlü. 
ğünün Bütçesine 110.000 ve bu sene 
bütçesine 150.000 lira mütedavil işlet
me sermayesi konulmuştur. Bu para 
ile Zo~guldak Vilayetinin Safranbolu 
kazası dahilinde bulunan ve demir ve 
çelik sa.nayiinin merkezi olan Kara. 
bük'de bir işletme reviri açmış, bu re
vir mevsimi zarfında her iki orman
dan 25.000 metre küp çam ve köknar 
tcmıruğu istihsal etmiştir. 

Bunun büyük bir kısmı piyasaya arz 
olunmuştur. Gaye revirlerin genişletil 
mesi ve işletmelerin Vilayet hududla 
rma kadar tevsii olduğu içindir ki 
Karabük revirine daha iki bölge ilave 
si muvafık görillmüş ve buralara ica
beden teknik eleman tayin olunmuş. 
tur. İlave edilen bölgeler Yalakkuzu 
ve Meğri bölgeleridir. Bundan başka 
büyükdüz ormanının yanında bulunan 
tekir ve Kokurdan ormanları da yine 
Büyükdüz bölgesine ilave olunmuş-
tıır Ru cz.11rııaıı+-lo a:ınpt 1'rc:::ı h~r 4!-:ıo;alju~+ 

devresi içinde Karabük reviri hemen 
bir misli genişletilmiş bulunuyor. 
Karabük'ten başka Balıkesir Vilaye. 
tinin Dursunbey kazası dahilindeki 
Alaçam ormanlarında da bir revir a
çılmrştır. Bu revirden şimdilik senede 
40.000 metre küp ağaç elde edilecek. 
tir. Yapılan plana göre bu revir de ile
ride daha genişletileceğinden alınacak 
senevi hasıliitın yekunu 50.000 metre 
küpe yaklaşacaktır. Kereste ihtiyacı. 
nm temini ve piyasasının tanzimi dev 
let işletmesine veriln vazifelerin en 
başında gelmektedir. Bu maksatla iş. 
!etmeler yalnız tomruk istihsal ederek 
istasyonlarda, piyasaya arz etmekle 
kalmıyacak aynı zamanda fabrikasyo
na da girecektir. Bu suretle başdan 
nihayete kadar yani orm~adan ağacı 
kesdikten sonra onun kereste haline 
getirilmesine kadar olan bütün teknik 
işler devlet marifetile yapılacak ve 
böylece kereste piyasalarında arada 
sırada görülen ve ·:ıormal olmıyan iniş 
ve çıkışlara meydan verilmiyecektir. 

Ormanlarımız planlı işletme 

mevzuudur ! 
Her şeyden evvel milli servet olan 

ormanlarımızı planlı bir şekilde işlet. 
meyi ve ondan pliin mucibince istifa. 

etüdler ikmal edilmiş ve tatbikata ge. 
çilmiştir. Bu suretle anadolu merke
zinde de kereste istihsaJatı yapmak ve 
ihtiyaçları yer yer karşılamak müm. 
kiin olacaktır. 

ileride yapılacak i§'ler! 
Görülen bu işlerden başka ileride 

açılacak revirlerden de kısaca bahset
mek muvafrk olur Çoruh ve Giresun vi 
Iayetleri dahilinde bulunan ve bu yaz 
temamen tetkik ettirilen Lldin orman
larında sellüloz istihsaline matuf bir 
işletme kurulacaktır. Henüz esa.slr bir 
şekilde istifade edilmemiş bu Lldin 
ormanları çok mühtaç olduğumuz 
sellüloz maddesini temine bir haylı 
yarayacaktır. 

Etlidleri ikmal ettirilmi§ olan Bolu 
ve Karadere ormanlarına doğru işlet
meleri tevsi etmek ve buralarda da ye
niden revirler açmak üzere tedbirler 
alınmakdadzr. Büyük ağaç serveti ih
tiva ede·n ve bu gün işletilmemesi do. 
yısile her sene binlerce metre küp ağa. 
cm çürümesine şahit olduğumuz bu 
ormanlarda tesis edilecek devlet işlet. 
mesi valn t:La... aerveth>..anilll~J'~ ve ve 
ııave olunmasını temın etmeıcıe ıcaımı. 

yacak aynı zamanda civar halkın geçin 
melerini de geniş mikyasta kolaylaştı
racaktır. Karabük revirimizin bu sene 
sarfettiği takriben 100.000 lira o civar 
halkın kesesine girmiş bulunuyor. 

Devlet işletmelerinin Türkiye'nin 
her tarafına dağrldığını ve kanunun 
kastettiği şekilde her vilayette devlet 
işletmesi kurulduğunu görmek için 
çok be.klemiyeceğiz. 

Milli servetlerimizden en büyUğU 
bulunan ve halkın sıhhatına, korunma.. 
sına, yurdun müdafaasına doğrudan 

doğruya müessir olan ormanlarımızın 
makul ve şuurlu bir tarzda devlet elile 
işletilmesini temin eden kanunları vü
cude getiren Cümhuriyet hükümetL 
mizin isabetli kararlarım hadiseler 
teyid etmektedir. 

Edirne'de feyezan 

Meri~ ve Tunca taıll 

İstanbul'da cenubu garbiden esen 
fırtınanın saniyede hızı 12 metredir. 
Kocaeli'de şimali garbiden, Kütahya'

da cenuptan esen fırtınaların saniyede 
ki hızı 12 metreden ziyadedir. Eski -
şehir'de saat 12 de başlıyan kar yağış~ 
15 dakika sonra grazilli mutedil oraJ 
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Edirne, 26 (Telefonla) - Dün ak
tara Bulgaristan'da ve Edirne'de ya
ğan sürekli yağmurlar yüzünden Me
riç ve Tunca nehirleri iki köprü ara" 
smda birleşecek kadar yükselmiş ve 
münhat araziyi basmıştır. Feyezan 
devam ediyor. Tehlikeye karşı gere
ken tedbirler alınmıştır. 

şeklini almış ve bu. vaziyet 1~ dakika 
kadar devam etmiştır· Kayserı de 15.30 
da dolulu kuvetli oraj ba.,tamıştır. 

En düşük sühunetler sıfırrn altında 
Van ve Sivas'ta 1, Kastamonu'da 2, Er
zurum'da 3, Kars'ta 5 derecedir... En 
yük~k sühunetler de Adana ve An -
tal•• h 18 derecedir. 

Takdir değil tedbir 
eksikliği 

- lstanbuJ'ua buywı: bir yangm 
oldu, bir iki han, ıııağaza ve fabrika 
yandı ! 

- Takdir I 
- lstanbul'da bir yangın daha 

çıktı; iki mağaza kül ıoldu ! 
- Takdir! 
- Evelki gün beş k;ıtlı bır apart -

man çöktü, iki evi yıktı; sek.iz kişi 
öldii, bir çok yaralı var. 

- Takdir! 
-Hayır! Birinci:>i de, ikincisi de, 

ıiçüncüsu de takdir kelimesiyle de
gıl, tedbırsızlıklc ıfade edilebilir. 

Itfaiye miıdürıinün anlattığına 

göre, rüzgarrn şıddetinden dolayı 

itfaiye teşkilatının kolay kolay sön
düremediği birinci yangının çıktığı 
handa ne söndürme tertibatı vardı, 
ne de bu kabil kaza ihtimallerine 
göz kulak olan bir bekçi. 

lkinci yangında ise mağaza nö -
bctçiliğine kendisine güvenilemiye
cek bir delikanlı bırakılmıştı. Bu 
çocuk, beş on kuruş vad ile yapıl

mış bir teliıvik.e kapılarak orayı ate
şe verdi. 

Son defa çöken beş katlı apartman 
faciasrnın sebebini de dünkü Ulus, 
şöyle anlatıyordu : 

"Bu kagir apartman yirmi sene • 
önce yapılmıştır. Mimarı tuğlalar 
arasında harç kullanmadığı ve bir 
çok yerleri tek kat tuğla ile yaptı-
ğı için bina çok çürüktür. İçinde 
yirmi dokuz ki'i oturmaktadır .... ,, 

Görüyorsunuz ya, gene takdir de
ğil, tedbir eksikliği bu kadar va -
tandaşm durup dururken hayata 
gözlerini yummalarrna, bir çok aile 
yurtlarrnrn mateme bürünmesine 
sebep olmuştur. 

Her ölümü "ecel" le, her kazayı 

"takdir" le izah etmiye yeltenmek 
devrinden çıok uzaktayız. Her kötü 
neticeyi, her faciayı hazırlıyan bir 
takım maddi ve müsbet sebepler var
dır. 

Beş katlı bir apartmanın, içinden 
ölüler ve yaralılar çrkarrlan enkazı 

karşısında bir defa daha ihtisasın 

meslek ahl§k ve vicdanının lüzu
mu tahakkuk ediyor. 

Faciada karısını ve kızını kaybe· 
den bir kiracı göz yaşları içinde 
memurlara demiş ki : 

- Bu evin sakat olduğunu ben an
lamıştım. Malsahibine de söyledim. 
O bana "Muayene ettirdim, daha yüz 
sene dayanır" dedi. 

Bu muayene doğru ise onu yapan
ları, değil ise hasis bir menfaat uğ
runa bu yalanı uyduran malsahibini 
ad/iletin pem;esine vermek llizım. 

Apartmanın yirmi sene önce ya
pıldığı haber veriliyor. Yani 1919 
yılında, yani lstanbul'un tarihinde 
kapkara harflerle yazılacak müta -
reke günlerinde. 

inzibatın, kontroliin yerini idare
sizliğe, hiyanete ve miskinliğe bı -
raktrğı o devirde yapılan bu bina -
nın çökmesini de, acaba mütareke 

facialarından birisi olarak kaydede
mez miyiz ? T. !. 

Hırvat - krar'<lt! 

Son günlerin siyasi hadiseleri 
dolayıaiyJe aodı geçen ırklardan 
birisi de hırvatlardır. 

Hepimizin taktığımız boyun 
bağının ilk defa hırvatların mem
leketinde kullanıldığını ve bu 
yüzden kravat ismini tatıdığını 
bilir miydiniz? 

Diizeltme ! 

Hani softanın Üzerinde kocaman 
bir saldırma bulup : 

- Bunu neden ta§ıyorsun? diye 
&orınU§lar. 

O da: 

- Bir takım yanhtları düzelt
mek için 1 demi§. 

Tekrar aormuılar : 
- Bu koskoca kama ile yanlı§ 

düzeltilir mi? 
Softa cevap vermiı : ' r 

- Siz ne diyorsunuz 7 bazı yan
lı§lar olur ki onları düzelbnek i
çin bu saldırma bile kafi gelmez. 

Almanya da Veraay muahedesi
nin yanlışlarını topa tüfeğe yas-

Ankara mebuslar1 
Burada bulunan Ankara mebusları. 

nın bugün (27. 3. 939) saat 15 de BU
yük Millet Meclisinde bulunmaları rL 
ca olunmaktadır. 

Konferans 

Ankarcı Halkeııi 

ğından: ; 
Cümhuriyet Halk Partisinin tertip 

ettiği konferanslar serisinden olmak 
üzere bugün saat 18 de Hukuk Fa -
kültesi profesörlerinden M. R Bel
gesoy "mesuliyet" mevzulu bir kon
ferans verecektir. Konferans herkese 
açıktır. 

lanarak düzelttikten aonra Çekos
lovakyayı da itgal ettiği zaınan 
Dr. Adolf Halfred'in yazdığı: 

"Prai §atoaundaki tarihi hare
ket, 1648 Vestvalye sulh mauhede 
sini tashih etmi§tir,, cümlesini oku
yunca softanın yukarıki cümlesini 
hatırladım. 
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DIŞ POLiTiKA DÜNYA HABERLERi 

( D U N K 0 ) 

..................................................... . . ISTANBUL gazeteleri Altıncı kamutay ve 

beynef milel vaziyet Sovyetler Birliği 
Dün memleketin her tarafında 

altıncı kamutay seçimi yapıldı. Ve 
Cümburiyet Halk Partisinin göster
diği namzetler kazandı. Bizde se
çinı her §eyden önce, rejime ve Mil
li Şefe kar§ı bir inan meselesidir. 
Dün müntehipler bu İnanı seçim 
aandığınm ba§ında bir defa daha 
göstermişlerdir. Bu neticenin mana
aı sarihtir. Ve Türkiye'de olup bi
tenleri yakından takip eden yaban
cıların gözlerinden de kaçmıyacak
tır: Türk milleti cümhuriyet rejimi
ne inanıyor. Türk milleti dün Ebedi 
Şefinin etrafında nasıl toplannnfSa, 
bugiin de Milli Şefinin etrafın•da ay
nı tesanütle toplanmı§tır. Bu toplu -
luk manzarası, Cümhuriyet Türki
yesinin beynelmilel vaziyetini takvi
ye etmi,tir. Bugün devletlerin ku.ve
ti, topları ve silahlan kadar ve hat
la ondan daha ziyade milli birlik -
leri ile ölçülür. En mükemmel silah
larla teçhiz edilmi§ ordulara sahip 
olan bir millet, birlik temin edeme
diği için daha birkaç gün eve) tari
he karıpiııştır. Filhakika beynelmi
le1 vaziyetin son derece nazik bulun
duğu bir devirde yaşıyoruz. Geriye 
bakıp da bundan evelki be§ kamu
taym vazifeye başladığı günler i
çindeki beynelmilel vaziyete bir göz 
atalım : 

İngiliz ve Fransız hükQmetleriyle 

İşbirliğine hazır 
Fakat Polonya ve Romanya Sovyetlerin 
silôhh işbirliği yapmasını istemiyorlar .•. 

Londra, 26 a .a. - Siyasi vaziyeti tahlil eden "Scrutator" her 
§eyden önce silahlanma gayretlerini iki misline çıkarmak lüzu
munu kaydettikten sonra diyor ki: 

Birinci kamutay vazifesine bq· 
ladığı, daha doğrusu türk devletinin 
temelini kurduğu zainan. buyÜk 
harp nihayetleneli henüz aradan i -
ki sene geçmemiıti. Harp sonrası 
devrinin istinatgahmr teşkil edecek 
olan Versay sulhu da on ay evel im
zalanmıştı. Gerçi türk toprakları 
düşmanların ayakları altında ve ya-
kın şark da büyük istikrarsızlık i

çin·de idi. Fakat garbi Avrupa Ver
say,ın kurduğu sistem içinde istik -
ı-ara doğru yürüyordu. 

ikinci kamutay vazifeye bafladı
ğı zaman, Versay sistemi artık yer
lepnİf demekti. Türkün azmiyle 
Sevr paçavrası da yırblmı§ onun yeri 
ne Lozan muahedesi kai:nı olduğun

dan yakm şarkta bir sulh ve sükiin 
devresi açdmıştı. Ne mutlu türk mil
letine ki, milli mücadelede garp 
cephesinin kumandanı olarak zaferi 
lca .,.,...,,hlct•n -.nnr11 l ..ft7:1tl''a koşan 
ve oraıda türkün İsti lal üccetini 
İmzalatan Şef, bugün de baımda 
bulunmaktadır! 

Fakat Yenay sisteminin en çok 
aağlamlaıtığı devir, ıüphesiz, üçün
cü kamutayın açıldığı 1927 aeneai
ne tesadüf ebnektedir. Bu kamuta
yın dört senesi, enternasyonal ha· 
yatta en büyük İstikrar devridir. Lo
karno muahedesi 1926 seneıinde 
imzalanmış. Almanya Versay siste
mini kabul etmiş. Milletler cemiye
tine girmiş. Silahsızlanma konferan
sı ümit verici tartlar içinde çalı§ı
yor. Kellogg paktı aktedilerek harp 
kannnsuzla~mış. Bu, harp sonrası 
devrinin sükun ve istikrar ·devridir. 

Dördüncü kamutay vazifeye bat
lıyacağı sıralarda vaziyet de deği§
miye başlıyor. 1931 senesi için.deyiz. 
Avusturya'da bir bankanın iflaıiyle 
başlıyan, çabucak Almanya'ya inti
kal eden ve lngiltere'ye geçen mali 
kriz meğer Versay sisteminin te
mellerini sarsıyormu§. O zaman. bu
nu kimse görmedi. lktısadi sistem 
mukavvadan yapılmış ev gibi yıkıldı. 
Sağlam paralar kıymetten dü~tü. Ti
caret daraldı. Kredi kalktı. Devlet
ler beynelmilel mübadele için batka 
başka usuller ihdas ettiler. Fakat 
bunun umumi bir inhidamm batlan
gıcı olduğu ancak ıonra anlatddı. 
Filhakika 1931 senesini ti.kip eden 
dört yıl içinde Almanya'da Hitler 
iktidara geldi. Sila.hsrz1anma konfe
ransı dağıldı. Almanya konferans -
tan ve milletler cemiyetinıden çekil
di. Ve silahlandı. 

Bu sene Orta Avrupa•da fran
arz nüfuzu zayıfladı. Ve 1935 
senesinde beşinci kamutay vazifeye 
başladığı zaman artık Veraay ıiete
mi ayak üstünde duracak bir vazi -
yette değildi. İtalya Habeıiatan'ı is
tila etti. Tatbik edilen zecri tedbir
ler netice vermedi. Berlin - Roma 
mihveri kuruldu. Milletler cemiyeti 
beynelmilel münasebetlerin nazımı 
olmatkan çıktı. Geçmİf dört aene 
Versay'm inhiıdamı devridir. 

Altıncı kamutay vazifeye baş
larken beynelmilel vaziyet nedir? 
Bunu Milli Şef, şu veciz eözlerle i
zah etmiştir: 

Nevyork'ta 
Nazizm a·leyhinde 

nümayiş 
Nevyork, 26 a.a. - 100.000 kişi dün 

şelirin başlıca sokaklarr:ıdan geçerek 
nazizm aleyhinde bir protesto nüma -
yişi yapmrşlardxr. Nümayişçilerin ta. 
ş.ıdığı levhalarda: 

"Hitler, Çekoslovakya'ya istiklalini 
iade ediniz!..,. cümlesiyle daha bazı fa 
şist aleyhtarı ~hareler yazılr idi. Halk 
ara aıra: "Avrupalılar, mukavemet e -
diniz!." diye bağırmakta idi. 

Nümayişçiler etrafında mühim bir 
polis kordonu olduğu halde tam bir 
disiplin dairesinde 11k 11ralar teşkil 
ederek Colembus Circle'a gitmişler ve 
orada belediye reisi Fiorelle Laguar • 
dia bir nutuk söylemiştir. 

Be-:ıeş ile Jean Masaryk amfiteatrm 
sıralarında yer almışlardı. Çek - slo • 
vak, romen macar ve leh grupları milll 
elbiseleriyle nümayişe iştirak et.mi!} • 
terdir. 

Polonya'da umumi 
sel erberllk ilan 

edilmlı 

İngillere yakmda mecburi 

askerliği kabul ediyor 
Londra, 26 a.a. - Pazar gazet,leri

nin ekserisi Varşovad mahreciyle, Po
lonya'da umumi seferberlik ilan edil
diğinden bahseden heyecanlı haberler 
neşretmektedir. 

İngilterede yakında mecburi as
kerlik hizmetinin kabul edileceği hak 
kındaki haberler de bugünkü gazete -
lerde büyük harflerle intişar etmiştir. 

Çekler tek bir 
totaliter parti 

kuracaklar 
Prag, 26 a.a. - Lağvedilmiş olan 

parlamentonun yerine kaim olan elli 
azadan mürefk:ep milli tesanüt komi
tesi bugün ilk defa olarak toplanmış -
tır. 

Celse açıldığı zaman komite azası 

Mason localarına girmiyeceklerine ve 
bu locaların azası tarafından verile -
cek emirlere itaat etmiyeceklerine da
ir yemin etmişlerdir. 

Komite bundan sonra şimdiki siya
si partilerin lağvedilmesini ve tek bir 
totaliter parti ilıdasıriı hükümete tek
lif ettniye karar vermiştir. Komite, 
bundan m!da Bohemya ve Moravya'
daki gayri arilerin emlaki üzerine mu
amele yapılmasının hükümetten men
ini istemiye karar vermiştir. 

Üçüncü batma kadar ecdadı ar! ol -
mıyanlar gayri ari addedilecektir. 

Ari olınıyan müesseselerde devlet 
komiseri tayin edilecektir. 

- Harici siyaset aahasının du.kl "b" • l k aı"lesı"nı"n .. h 1. k k b. J . J yur arı gı ı, msan ı 
fUP e ı ve arışı ar evrın e bir uzvu olan Türkiyenin vazifeler 
bulunduğumuz uyanık gözleri- kar§ısmda kalması bile muhtemel
nizden gizli kal.maz. insanlığın dir. Fakat Cümhuriyet Türkiyesi is
büyük ldcialar karıısında kalma· tikıbale emniyetle bakabilir. Çünkü 
ıı ihtimali her zamandan ziyade ınilli birliği sağlamdır. Bunun ıçm 
artmıştır. kudretlidir. Ve Büyük Şefimizin bu-

Hakikaten beynelmilel münase- yurduğu gibi, kudretli olan milletler 
betlerin anarıi içinde bulunduğu bir kendini hatta imanlJğı kurtaracak -

ER 

"Daha da fazla yapmalryız. Cebir is
timali icabedeceği ahvali göz önüne 
alarak şimdiden, en iptidai ihtiyat k. 
idesi namına, bize yardıma amade o -
!anlan kendimize temin etmekliğimiz 
icabeder. Sovyetler Birliği, İngiltere 
ve Fransa ile işbirliğine amadedir. Fa
kat aradaki iki devlet Polonya ve Ro. 
manya sovyetlerin silahlı işıbirliği yap 
masını istemiyorlar. Ancak bu iki 
memleket bitaraflrğı takdirince Sov -
yetler Birliği ne yapabilir? Bundan 
başka bir ingiliz - fransız - rus itti.fa
kının Franko ve Musolini üzerindeki 
tesiri ne olacaktır ? 

Mecburi ask.erliğin iyi ve 
kötü tarafları 

"Scrutatıor" bundan sonra, mecburi 
askerlik hizmetinin mildafilerini ten -
kid ediyor ve diyor ki : 

"Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviç
re de dahil olmak üzere bir ingiliz ka
ra müdafaası için meoburi hizmet ne 
kadar zaruri ise, doğu - cenup Avru -
pa'smda bir harp bahis mevzuu olduğu 
zaman bu mecburi hizmet halk nezdin
de o derecede rağbet.sizliğe uğrıya -
caktır. Bununla beraber, vakit dardır. 
Acele etmek ieabediyor. Almanya bi
zi tetkik etmektedir. 

lngilt.ere işe bir kere girişti mi .• 
Ve biliyoruz ki işe bir kere gi. 

riştik mi. kendisinin en tehlikeli düş
manıyız. Sovyetler Birliği ile Polon -
ya ve Romanyan.rn yardımına fazla gtl
vcn!Y\enuııliyu, İhtiyatlı olmak için 
yalnız Fransa ile ıkendimize güvenme.. 
liyiz. Hiç ~üphesiz Almanya Majino 
hattını zorlamıya t~ebbüs etmiyecek • 
tir, Batıda harp bilhassa havada cere. 
yan edecek ve deniz kuvetleri':ıin ma
kul bir şekilde kullanılması kati rolü 
oynamrya imkan verecektir. Doğu Ak 
deniziyle doğu. cenup Avrupasınm 

stratejik anahtarı Çanakkale boğazı 
ve Boğaziçidir. Orada müstakil vazi • 
yetimizi muhafaza etmekliğimiz ica -
beder. Burası aynı zamanda, gerek Ak 
de':lizde ve Ege denizindeki harekat L 
çin, gere.laıe Balkanların taarruza kar
şı askeri müdafaası için kıymetli bir 
üssU olacaktır.,. 

Mecburi aıkerlik kabul 
edilecek mi? 

Londra, 26 a.a. - Press Associa -
tion'un parlamento muhabiri, B. Mu -
solini'nin nutkunun Avrupa gerginli -
ğini arttırmaktan ziyade azaltacağı 
kanaatini gösterdikten sonra, İngilte -
re'de mecburi askerlik hizmeti mese • 
lesini uzun uzun tahlil etmekte ve hü
kümetin mecburi askerlik hizmetini 
barış zamanında tesis etmemeyi teah. 
hüt eylemiş bulunduğunu hatırlattık
tan sonra şöyle demektedir: 

" Bugünkü ahval ve vaziyet içinde 
ne mecburi hizmetin, ne de çok fayda
lı olmıyacağı anlaşılan "mecburi mil -
li kayıt,. usulünün ihdasma doğru 
gitmek tasavvuru asla mevcut deği~ _: 
dir. Filhakika bir harp zuhur ettıgı 
takdirde, halk birden bire o kadar çok 
yer değiştirecektir ki kayıt usulünün 
artık tatbikı mümkün olmıyacaktır. 

Diğer tedbirler 
Büyük siyasi değişiklikler zuhur 

ettiği ve yahut bir buhranın pek ya • 
km olduğuna hükmedildiği takdirde, 
vaziyet gözden geçirilecek ve belki de 
muhalefetin bütün partilerden mürek. 
kep bir hükümete iştirake davet edil
mesi gibi diğer tedbirler alınacaktır. 
Böyle bir davet henüz yapılmamıştır 
ve bu ihtimal hiç bir zaman tahakkuk 
etmemesi mümkün bir ihtimaldir. Ka
bine, takip edilen siyasette müttefik. 
tir. Parlamento hasının büyük bir 
kısmının mecburi hizmet usulünü is
tediğini zannetmek yanlıştır. Hükü • 
met taraftarlarının büyük bir ekseri -
yeti buna muhaliftir ve muhalefet de 
böyle bir teklif aleyhinde bütün kuve
tiyle mü'cadele edecktir. 

H ükiimeı vaziyeti yeniden 
tetkik edecek 

Bundan başka bugün mecliste bü · 
artiler arasında elde edilmiş o • 

Figaro gazetesine göre 

Fransa ve İtalya 
anlaşmah 

Faris, 26 a.a. - Bugünkü gazete tef
sirleri : 

Lö Jur gazetesinde Ba.ilby, beynel -
milel vaziyeti tetkik ederek İtalya ile 
ittifak mevzuunu tekrar ele alarak di
yor ki : 

"İtalya'nın Fransa'ya ve Avrupa'mn 
Almanya tarafından kolonize edilme
miş olan ve hiç bir zaman edilmemesi 
lazım gelen bir kısmına bağlanmakta 
menfaatleri vardır. İşte bunun içindir 
ki iki memleket için şerefli bir banşın 
hala mümkün olduğu kanaatindeyiz.,, 

Romen - alman ekonomik 
anfoşnuısı 

AKŞAM 

Türkiy~' de milli hakimiyet 
mefhumu 

Necmettin Sadak, başmakalesinde Mil
Şefin beyannamesi gönüllere [erah 'vere
cek surette değerli bir devlet programr, 
namzetkr listesi de demokrasi ve halk
çılar prensiplerinin geniş ölçüde inkişa
fına doğru atılmış ilk mühim adım oldu
ğunıl' söyliyrek, bunun istikbal için ifa
de ettiği mananın büyüklüğünü tebarüz 
ettirdikten sonra, gayenin tek partili ni· 
zamı halk hakimiyetinin azami tecelli
si imkaniyle telif etmek olduğunu, Milli 
ŞeEin, Kemalist rejimi, milli hakimiyetin 
en temiz en saf tecellisi şeklinde azami 
inkişaf ettirmek kararrnda bulunduğunu 
izah ederek "bu yolda biıtün türk mille
ti, Şefinin aıakasındadrr ve ona scvgısı 
kadar itimadı da hudutsuzdur." diyor. 

Figaro gazetesinde Dormesson ya - Fazla müdahale iyi bir şey 
zıyor : 1 değildir 

"Romanya, Almanya ile yaptığı e • .. .. .. 
konomik anlaşma yüzünden peyder - Va-Nil, . Akşa~d~n ~k~~a .sutu~un-

, da, devletın her ıçtımaı, ıktısadı faalıye-
pey Almanya tarafından sevk ve idare te karışmasını istiycn bir arkadaşının 
edilmek tehlikesi karşısında bulunu _ fikirleri olduğunu söylediği bazı müla-

B ı h d l b. hazal:ırı mevzuu bahis ederek, bu dostu· 
Y?r .. u an aşma. er şey en eve ı ır nun, devletçiliği takdir etmekle beraber, 
hıledır. Buna bınaen, bundan böyle seyyar satıcının ev ev dolaşmasına mü-
istiklal ve birliklerinin maruz bulun- dahale c: r .. ekte devletçiliiin bir istifade-
d - h ·k · . . si olmadı(;ı kanaatinde bulunduğunu söy-

ugu te lı eyı ve ekonomı maskesı al- liyôr ve müfrit müdahalecilere uyarak 
tında "kolonize" edilmiye müsaade et- seyyar satrcılığr kflldırmanın zarraları-
memek lüzumunu müdrik bulunmak nı izah ediyor. 

romanıyalılara t~rettüp etmektedir. Radyoda türkçe yanlışlıklar 
Başlııyan oyun kendileri için hayati 
bir ehemiyeti haizdir. Aynı zamanda 
Avrupa'nm istikbali için de.,, 

Amerika ve Avrupa 
Pöti Parizyen gazetesinde 

gues yazıyor : 
Bour -

"Bone dün B. Ruzvelt'in mümessili
ne, Londra'da bütün sahalarda ve bil
hassa askeri sahada Fransa ile lngil -
tere arasındaki teşriki mesai için yapı 
lan görüşmelerin mesut neticeleri hak 
kında izahat vermiştir. Vaşington iki 
büyük demokrasinin muhtemel alman 
teşebbüslerine karşı bir mania tesis 
etımek üzere yapttkları gayreti gittik
çe artan bir alaka ile takip etmekte -
dir. ,, 

fransisko v 
Honkong arasında 

hava seferleri 
Nevyork a.a. - "Panamerikan hava 

yolları" idaresi niuazazm "California 

Clipper" deniz tayyaresinin San-Fran.. 
sisko ile Hongkong arasında munta -
zam yolcu nakliyatına 29 martta baş -
lıyacağmı bildirmektedir. 

·41 ton ağırhğmda olan bu deniz tay
yaresi 70 yolcu taşıyabilecektir. 

"Panamerikan hava yolları,, idaresinin 

hali hazırda bu modelde dört deniz 

tayyaresi vardır. Aynı tipte iki tayya -
re daha inşa edilmektedir. Mevcut 4 
tayyareden ikisi Atlantik aşırı servis
ler için şark sahilinde diğer ikisi de 
Amerika'nın uzak şark servisleri için 
garp sahillerinde bulunmaktadır. Uzak 
şark servisleri bir kaç aydanberi mun
tazam işlemektedir. Atlantik aşırı ser
visler için bir müddet sonra dört tay
yare tahsis edilecektir. 

Bir alman lıava lıattı 

"Dikkatler" sütunu muharriri, radyo
da mebus namzetleri okunurken yapılan 
telaffuz yanlışlarını zikrediyor ve türk 
radyosunda, İngilizce veya fransızcarun 
diksyonuna itina edenlere değil, türkçe
yi doğru bilenlere ihtiyaç bulunduğunu 
söyliyerek, diğer milletlerin resmi kür
süsünden duyulacak böyle bir yanlışın 
infiale sebebiyet vereceğini bizde de öy
le olduğunu ilave ediyor v~ "doğru türk
çe istiyoruz" diyor, 

TAN 

Nifaksız ve huzur içinde 

Zekeriya Sertel, bu baimakaJesinde, 
intihabatın bütün demokrasilerde kavga 
mevzuu olduiunu söyliyerek Amerika, 
İngiltere, Fransa gibi ileri demokrasile
rin intihabat işlerinin devlet makaniz -
masmı durduracak derecede hükümeti ve 
partileri meşgul ettiğini izah ettikten 
sonra, son bir kaç ay içinde, bir millet 
tarihinde nadir ııôrü ür d j i de· i iklik
ler içinde bulunduğumuz halde bunlar • 
dan muvaffakiyetle ve sarsıntısız çıktı
ğımızı, bu muvaffakiyeti, milletin can • 
dan bağlanıp güvendiği Milli Şef ve o -
nun partisi etrafında birleşmiş olması -
na medyun bulunduğumuzu, türk mille -
ti, onun etrafında bir ferd gibi toplan -
clıkça daima nifaksız ve huzur içinde 
çalışma imkanı bulacağını ve her güç
lüğü yeneceğini yazıyor. 

CUMHURİYET 

Lüzumsuz endişelere kar§ı 

Nadir Nadi, bu serlevha altındaki baş
makalede "Harp çıkarsa biz hangi taraf
tan oluruz?,. sualini varid olmadığını, 

1011 den 1922 ye kadar en fena liartlar i
çinde harp eden Türklye'nin bugün dış 
dünyaya karljı hıncı bulunmadığını çün
kü dış dünyanın bizden sakındığı hüri -
yeti süngümüzün kuvetiyle kazandığımı
zı söyledikten sonra, o dünyaya karşı ide
olojik bir kavgamız olmadıkça "taraf" ke
limesinin manası bulunmadığını, eğer 
yurdun müdafaası mevzuu bahis ise, tek 
taraflı olarak kurtardığımız bu toprak -
lacı kime karşı olursa olsun koruyacagı
mıza emin bulunduğumuzu yazarak, ta
raf taharrisinden evel kendi sesimizi yük
seltmemiz lüzumunu hatırlatıyor ve "ma
zideki bütün felaketleri hafızasına yer -
lcştiren genç ve uyanrk Türkiye cüm -
huriyetinde bu gibi yanlışlıkların bir da
ha tekerrürüne imkan yoktur,, diyor. 

Berli'n, 26 a.a. - Lufthansa idaresi 
bu sene Berlin • Kahire hava servis - Parti başkanlıkları valilerden 

lerine devam etmiye karar .vermiştir. 

Bu servislerin uzak şarka giden va -
purlarla irtibatı olacaktır. Sekiz se -
fer yapılması kararlaştırılmıştır. Bun
lardan ilki 31 martta ikincisi de 28 ni
sanda yapılacaktır. 

lan dış politika birliği çok arzuya de
ğer bir şeydir ve hükümet askerlik 
hizmeti meselesi hakkında avam ka · 
marasında ayrılık ihdasından çekine • 
cektir.'' 

Muharrir, vaziyetin İngiltere için 
kara hudutları olan memleketler gibi 
olmadığını kaydediyor ve "İngiltere • 
nin müşterek bir harekete iştiraki dL 
ğer istikametlerden ve bilhassa deniz
den ve havadan olacaktır." dedikten 
sonra şöyle devam ediyor: 

" Bütün teahhütlerimizi mecburi 
askerlik usulüne müracaat etmeden ya 
pabileceğimii pek şüpheli değildir. 

milli servis kampanyasından mükem -
mel neticeler elde edilmiştir ve başlı -
yan yeni gayretlerin az zamanda en 
iyi neticeler vereceğinden herkes e • 
min görünmektedir. Hükümet vaziye· 
ti bir kere daha tetkik edecek ve asker 
kaydı ve meselnin diğer cepheleri 
hakkında hemen beyantta bulunacak
tır." 

alınıyor 

Vilayet ve kazalarda parti başkanhk
larının vali ve kaymakamlardan alınması 
kati &urette tekerrür ettiğini yazıyor. 

Çekirge af eti 

Ankara'dan aldığı bir habere atfen, 
Ege mıntakasında 40 kazayı içine alan 
geniş bir sahada senelerdenberi toprak 
altında kalan yumurtalardan milyonlarca 
sürfe hasıl oldugunu, bir çekirğe afetinin 
önüne geçilmek üzere ziraat vekaletin • 
ce o havaliye bir heyet hareket ettigini, 
ayrıca Urfa havalisinde türeyen fareler
le mücadele için de diğer bir heyetin o 
kati surette tekarrür ettiğini yazıyor. 

Asılsız haber 

Ankara'dan telefonla aldığı bir habere 
atfen valiler arasındaki yeni nakil ve ta
yinlere ait kararnamenin nisanın ilk haf
tasında çıkacağı anlaşıldığını, umumi 
müfettişliklerin lağvına dair olan haber 
münasebetiyle dahiliye müsteşannrn bu 
h~sU;sta hiç bir kararı bulunmadığını 
soylıyerek tekzip selahiyeti verdiğini 
yazıyor. 

Milletin murakabesi 

"Nalına rnrluna" sütunu muharriri 
Milli Şefin, üniversite gençliği önünde' 
milletin hakiki ve fili mürakabesi~ 
ehemiyeti üzerinde çok kuvetli durdu
ğunu hatırlatarak bu mürakabenin her 
amirden başlıyarak millet mecliı;inin bü
tün devlet makinesini mürakabe etme -
sine kadar teşmili lüzwnunu söylüyor ve 
halkın iradesi demek olan milli hakimi
yetin, ancak bu ;sekilde tecelli edebile • 

a.a. Matbuat Servisi 

ceğini, milletin, mebus namzetlerini mü
rakabe edebilmesi demek olan ikinci mün
tehiplerin &on defaki mihetıkden geçirme 
hareketi buna en yakın misal teşkil etti -
ğini, yeni meclisin mümeyyiz vasfının, 
milletin iradesini idare üzerinde, hakiki 
ve fili bir şekilde tecelli ettirmiş olaca
ğrnı yazıyor. 

YENİ SABAH 

Yürüyen fikir 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale • 
sinde Romanya hariciye nazırı B. Gafen
ko'nun Cümhuriyet başmuharririne be -
yanatında, balkan devletlerinin istik • 
rac- ve baka temini için "osmanlı impara
torluğu gibi" bir heyeti mecmua vücu • 
da getirmeleri lüzumuna işaret ettiğini 
hatırlatarak bu temenninin balkan siya • 
si havasında aynı surette olğun bir hale 
gelen bir fikrin mevcudiyetine delil teş -
kil ettiğini söylüyor ve yakın şark impa
ratorluğu fikri etrafında tahliller yapı • 
yor. 

İnönü ve yeni meclis 
"Her sabah" sıitunu muharriri Cema • 

!ettin Saracoğlu, Milli Şefin beyanna -
mesindeki sözlerin, memlekette bir fa. 
zilet devri açan İsmet İnönü'nün güttü • 
ğü siyaseti a.pk ve berrak bir şekilde 
anlattığını söyliyerek, memleket men -
faatini bu kadar açık ve geniş ölçüde gö
ren bir Şefin tasvip ettiği isimlerin, yur
dun nefine azami şekilde çalışacakları
na şüphe olmadığını, bu itibarla memle -
ket mukadderatını kendilerine en büyük 
itimatla tevdi edebileceğimizi yazı • 
yor. 

Bir vatandaşımızın teşekkürü 

İzmirli bir okuyucusundan aldrğı bir 
mektupta, Bulgaristan'dakl akrabalarının 
Türkiye"ye gelmeleri için Hariciye ve -
kiletine yapılan müracaatın bir kaç gün 
içinde isaf edilmesinden dolayı Cümhu -
riyet hükümetine teşekkür edildiğini söy
liyerek, bu mektubun, Refik Saydam hü
kumetinin tekmil vatandaşların bütün 
dertleriyle yakından alakadar olduğuna 
misal teşkil ettiğini yazıyor. 

Yeni meclis 
Murat Sertoğlu kendi sutununda, yeni 

mebusların bu~n belli olacağını yazdrk
tan sonra, dünya hadiselerinin karışık • 
lığını anlatarak, lstiklil harbindenberi 
hiç bir meclisin bu kadar kritik bir za
manda vazife görmediğini, bu itibarla o
nun memleket istikbali üzerinde belki de 
çok ha:rati roller oynıyacağını söylüyor 
ve muvaffakiyetler diliyor • 

İKDAM 
... 

Altı.ncı Büyük Millet Meclisi 

A. N. Karacan, başmakalesinde altın
cı Büyuk Millet Meclisinin, prensiplerle 
insanlar arasında ihenk bakımından şim· 
diye kadarki meclislerin en iyisi olduiu
nWl bu ihengi doğuran sebeblerin, devri 
ni dolduranların yerine gençlerin geti
rilmesi, meclisin içinde millet vekilliği, 
kapısı dışında büyük işlere rehberlik et
mek istidadında olanlara mecliste yer 
verilmesi, meclisin kiıltürel seviyesinin, 
yeni iltifaklarla yükseltilmesi gibi şey
ler olduğunu izah ettikten sonra, hepimi
ze düşen vazifenin bu meclis etrafında 
kale gibi yekpare olarak milli birliğimi
zi bütün dünyaya anlatmak olduğunu ya
zıyor. 

VAKİT 

Milli Şef'in beyannamesi 

Asım us, bugıinkü ba;;jmakalesinde milli 
Şefin beyannamesini okurken alına'n ilk 
intibam, milli Şefin kalb ve ruhundaki 
vazife ve mesuliyet hissinin yüksek dere
cesi olduğunu söyledikten sonra, beyan
namedeki fikirler ve sözler etrafında 
izahat veriyor. 

Şef'in beyannamesi 

Hikmet Münir" Günün akisleri sütu
nunda, Reisicumhurun, yüksek bir realist 
kavrayış eseri ve ölmeyecek bir ideale 
rehber diyetavsif ettiği beyannamesinde 
iç v~ d.ış siyasetimiz için hayırlı olan veç~ 
heyı bır kere daha izah lütfunda bulundu
rehber diye tavsif ettiği beyannamesinde 
bütün zor şartlar içinde Türk milletinin 
itibar ve refahı artmış olarak çıkacağına 
katiyetle güvendiğini söyleyen cümlesini 
hatırlatarak bu katiyete hepimiz katılıru
şız, daima biriz, diyor. 

Hatay ana vatana ilhak 
olunacak 

Ankaradan hususi muhabirinin verdiği 
bir telefon haberine atfen, birkaç günden 
beri israrla dolaşan şayiaya göre, Hatay 
Millet Meclisinin 28 martta tarihi bir cet 
se akdederek anavatana iltihak kararı ve
receğini, Tayfur Sökmen'le, Abdurrah • 
man Melek'in mebus namzedi gösteril -
miş olmalarının da bu şayiayı teyit etti
ğini, Hatay devlet reisi ile başvekilinin 
3 nisanda millet meclisi toplantısında, 
cümhuriyet kanunlarına sadakat yemini 
edeceklerini yazıyor. 

Romen - Alman ticaret 
•• 
l(IR anlaşması tavzih 

Bükreş, 26 a.a. - Rador ajansı bil· 
diriyor : 

Rador ajansı Almanya . Romanya 
anlaşmalarının imzası münasebetiyle 
yapılan resmi beyanattan başka, hari
ciye nazırı B . Gafenko'nun hiç bir mü 
lakat vermediğini ve hiç bir beyantta 
bulunmadığını bildirmeğe mezundur. 
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ANKARA Radyoau 

DALGA UZUNLUGU 

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

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

T.A,Q. 

afır semai. 4 - Rqat Erer_; 
keman taksimi. 5 - Hamma
zadc İsmail dede - Şebııd 
ısarkı - Sana ey cammm calll 
efendim. 6 - Kemani Rıza ,. 
fendi - şehnaz şarkı - Mera• 
mı andelibin. 7 - Dellal ıadt 
- Şehnaz ;ıarkı - Etmedin bil 
lllıza ihya. 8 - Dede efendi • 
Şehnaz şarkı - Gön!~!':.i 
maz çailar. 9 - H 
zade İsmail dede - Ferabf.,. 
yürük semai. 10 - Tanbdd 
Osman beyin - Ferahfua ... 
semaisi. 

Fili•tin'de vaziyet 

(Berlin'de çıkan Schwarze Korps'tan) 

Münih'in devamı ve sonu 

Çekoslovak hadiseleri 
kar~ısında Fransa ! 

A vusturya'nı!i . katlinden 
hemen gunu gunune 

tam bir acne sonra Çckoslavak
ya da Avrupa haritasından si • 
linmiştir. Her iki halde de, al
man führeri alakalı devlet şe -
fini (1938 de Schuschnigg, 1939 
da Hacha) mahkemesi huzuru
na çağırmış ve hukmilnü teblig 
etmiştir. Yalnız bu sene cvcl
cc olanın hilafına alarak alman 
askerleri istiklli.lini kaybctmi -
ye mahküm memlekete son mü
lakat yapılmadan önce girmiş
lerdir. Çünkiı şansoliye şimdi 
kuvetindcn daha ziyade emin -
dir. Karşısında yapılması müm
kün olan şeylerin genişlediğini 
h issetmiştir. Artık fetih zihni
yetini gizlemesine lüzum yok • 
tur, 

Fransızların ekserisi altı ay 
önce hakikati görmek isteme -
diler, Başvekil dış bakanı on
lara Münih anlaşmasını Avru
pa'nın yatışmasına bir başlan -
gıç ıribi göstredilcr. Führerin, 
toplu bir halde yaşıyan bütün 
ırkda:ılarını ana vatan içinde 
·topladıktan sonra, artık müza -
kerelere girİ!imekten ve uslan
maktan başka bir şey yapmıya
cağını ve herkesin menfaatini 
tatmin edecek uzlaşma yolunun 
açılmış olduğunu aanmışlardı. 
ngiltere'de, Münib taraftarla

rı manevi bir mazeret ileri sür
müşlerdir. Südetlerin Alman -
ya'ya iade edilmesiyle müda -
faası müşkül olan bir muahede 
maddesi ortadan kalkmış olu -
yordu. Bu mevzu üzerinde Ti -
mes gazetesi daha beş gün ön
ce doğrudan doğruya İngiliz 
dış bakanlığının ilhamiyle bir 
siirü Uifnzanlık ediyordu. Bu • 
gün lord Runciman ıribi mah • 
dut görüşlü bir politikacı icin 
bile 1919 muahedesini müdafaa 
için deliller eksik değildir. 

Hiç bir devlet adamının gör
memiş olduğu kadar ağır mesu
liyetler taşıyan ve hatalariylc 
belki bOtün bir fransız neslini 
harbe mahkOm etmiş olan B. 
Bonnet kendini mazur göster
mek içİn ancak l'.81a~a sığına
biliyor Ziyaretçılcrıne, geçen 
yaz, Aİmanya'ya karşı şiddetli 
davranmayışının sebebi İngil
tcre'nin yardım vadini elde c -
dememiş olması olduğunu tek· 
rarlamaktadır. B. Bonnct fran
sız ordusu şefinin umumi vazi
yet hakkında ileri sürmüş ol -
du~u mütalcaları da tahrife 
yeltenmiştir. Geriye Rusya ka
lır. B. Bonnet Rusya'nın yerin
den kımıldamamış olduğunu 
tekrarlıyor. Moskova'nın niyet 
ve maksatlarını tamamiyle bil· 

mck iddiasında değiliz. Fakat 
bakan söylemeyi unutuyor ki 
1935 de, sovyet Rusya'nın key-
fi bir hareketle harp işaretini 
vermesi korkusiyle fransız hü- • 
kümctinin talebi üzerine 16 
mayıs tarihli rus - c;ckoslovak 
muahedesi 2 mayıs tarihli fran
sız - rus muahedesine tabi kı
lınmıştı. li. Bonne son 11cne -
terde bir çok defalar, bilhassa 
2 ilk teşrin 1936 da B. Litvi -
nof'un bizden, icabında Çckoı
lovakya'ya yardım edip etmi -
yecegimizi sormuş ve Mosko • 
va genclkurmayile askeri te
maslara davet etmiş olduğunu 
da saklıyor. Bu itibarla esasen 
fransız, çckoslovak, romen ve 
İngilizlerin ayrı tarzlarda tef -
sir etmiş oldukları Rusya'nın 
hareket tarzı üzerinde söz söy. 
lemiye hakkrmız yoktur. Unut· 
mıyalım ki İngiliz dı, bakanlı
ğının Rusya ile işbirliğini ilin 
eden meşhur tebliği kont of 
Warr'ın sovyet dııt bakaniyle 
yaptığı görüşmeden sonra biz -
zat lord Halifaks'ın eliyle ya -
zılmıştır. 

Hayır, eylül sonunda fransız 
siyasetinin yıkılııından, iki 
gilndenberi ıümulünü ölçm<I -
te olduğumuz alman fetihlerin
den ne ingilizlcr, ne de ruslar, 
ne de fransız genel kurmay rei
si .ıncsuldür, Kabahatli GcorBH 
Bonnct'dir. Kararsız bir başve
kili felakete auruklcmi5 olan O· 

dİır. 
29 eylül !ransız siyasi mağ

lubiyetinin zararlarını şimdi 
nasıl telifi etmeli 1 Belki ek -
scriyetin sandığının hilafına o
larak, Çckoslovakya'ya karıı 16 
ilk teşrin 1925 muahedesiyle 
girişmiş olduğumuz teahhütlcr 
son dakikaya kadar muteber 
kalmıştır. Bu teahhüt (rus - çe
koslovak muahedesiyle birlik -
te) ancak Münih'de yeni çekoıı
lovak hudutları için vidcdH -
miı olan teahhüdıin meriyete 
girmeıinden sonra orta.dan kal
kacaktı. Daha sekiz ırün önce, 
fransız bakanlığının isran üze
rine, bu tcahhütlcrin yapılma -
sını, Prag'la Iıudapeşte arasın
da daha halledilmemiş toprak 
meseleleri bulunduğunu vesile 
ederek tehir ediyordu. Çok ka· 
rakteristik olan ve itibarımız 
hakkında çok ııey aöyliyen bir 
nokta vardır: B B. Hacha ve 
Chavalkosky, fellketleri için
de, bir dakika bile Fransa'ya 
dönmeyi, ona teahhütlerini ha
tırlatmayı hatırlarından geçir
memişlerdir. Çünkü franıız ol
sun, yabancı olsun, herkes ey -
tülde vukua gelen siyasi mu • 
vazcne bozuluşunun, o zaman
danberi askeri muvazenenin 

Polonya büyük bir devlettir. Mesahası itibariyle büyükı 
İtalya'nın 310.000 kilometre murabbaına karşı 389.000 kilo -
metre murabbaı, Nüfusu itibariyle büyiılı:: Fransa'nın 42 mil
yon nıifusuna mukabil 34 milyon nüfus. 

Polonya'nın başlıca zUı koynunda ukranyahlar, almanlar 
ve yahudiler bulunması ise, başlıca kuveci de her sene nüfu
sunun 400.000 kişi artmasıdır, Bu gidişfe, Polonya'nın yirmi 
sene sonra 43 milyon nüfusu olacağı hcraplanabilir. 

Şu halde büyük bir millet. Avrupa'da hesaba katılması la
zım gelen t>ir kuvet. Polonya ısu son senelerde kendisine Ro
manya'yı müttefik alarak ve Baltık'ta müşteri arıyarak bir 
merkez rolü oynamıya teşebbüs etmiştir. Fakat buıüıı Polon
ya çok tehlikelidir. Polonya alman ve rus yığınları arasına 
sıkışmıştır. Ve bütün siyaseti ne Almanya'ya, ne de Rusya'ya 
karşı kati bir şekilde bağlanmamaya ve bir ıün almanlarla 
ruslar arasında harp sahası olmamak için bitaraf kalmaya ıay
rct etmektedir. 

Hatta B. Bcck bu fikirle Polonya'nın etrafında daha az ku
vetli milletlerden bir blok teşkiline teşebbüs etmiştir: evcil 
Romanya, sonra Baltık devletleri. Finlandiya'yı yokladı, İs -
veç'i yokladı. Rusya'yı Almanya'dan ayırmak istiyordu. Bir 
müddet için enteresan fakat devamı güç bir politika. 

Daha 1938 martında bu siyas,,t çıkamaza girmişti. Eylül 
hadiseleri onu tamamiylc sarsmıştır. Bugün, Çekoslovakya'nın 
işgali Polonya'yı hiç gecikmeden Almanya'ya karşı bir set 
yükseltmiye çalışan milletler blokuna girmiye sevkedccc.k 
mahiyettedir. 

Haritaya bakalım. Almanya Anşlus'u yaptığı zaman Çe
koslovakya'yı cenuptan kuşatt ıve ırerçi siyasi fakat hakikat
te askeri bir taarruz hazırladı. Macaristan ve Slovakya ile 
anlaşarak 1939 martı manevrasını yapınca Almanya Karpatlar 
boyunca uzadı ve Polonya'nın ccnubunu çevirdi. 

Şimalden 5arki Prusya ile çevrili bulunan Polonya şimdi 
de cenuptan çevrilmiş bulunuyor. Bugünkü tarihli haritaya 
bakıyorum. 1915 in meşhur kıskaç usulü manevrasını hatır
lıyorum. Polonya çıkıntısı ıizcrine şarki. Prusya'dan ielen 
Makenz~n cenuba doğru taarruza ieçtiği zaman Galiçya'da a
vusturyahlar şimale doğru hücum ediyorlardı. 

Manevra yarın tekrarlanabilir, almanlar şarki Prusya'dan 
inerlerken alman • slovak ve macarlar Karpatlar'dan hücuma 
geçebilirler. 

Polonya'ya yegane yardım edebilecek olan devletler, esa
sen kendisi tehlikeye maruz bulunan Romanya, çok zayıf olan 
Baltık devletleri, ve merkezi pek uzakta olan Sovyct Rusya'
dır. Çekoslovakya Polonya'ya ileri karakol vazifesi görüyor
du; çeklerle polonyalıların daima biri birlerine kar:ıı hasım 
kalmı$ olmaları esefe sayandır, 

13 marttan beri hiç bir şey kaybedilmiş değil, hatta belki 
parti kazanılmıştır. Polonya İngiltere ile Fransa gibi akıllı 
davranırsa parti kazanılabilir. 

Pilsudski artık mevcut değildir, fakat hatırası bütün polon
yalıların kalbinde yaljar. Onun başlıca muavinlerinden biri 
mareşal Rydı • Smigly buıün Polonya'nın askeri şefidir. 

Hatırası 1914 - 20 nin büyük hatıralariy!e dolu olan mare
ıal Rydz • Smigly Polonya'nın teslimiyetini bir an için bile 
kabul edemez. 

Pierre Dominiqe 
La Republiau~ 
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bozuluşu ıeklindc tezahür etti
ğini ve garp devletlerinin, gc -
niş siyasi ve askeri hazırlıklar 
yapmadan ansızın rollerini ıö
remiyeccklcrini farkctmi§tir. 

Müttefiklerimiz bizi çağır -
au7orlar. Bl.ad- ümidL1r.-.
mi5lerdir. Bu bizi rahat bıra -
kacaklarma mı delildir? Hayır. 
Prag ne sebepten aea çıkarmadı 
ise aynı sebepten İtalya ve Al
manya bizi tehdit ediyorlar. 
Bcdbince bir faraziye mi 1 Hiç 
de değil Ancak ihtiyatlı bir 
faraziye. 

Adolf Hitler Musolini'ye an
cak yarım tedbirlerle ve iste -
miyerek müzaharet etmek ni -
yetinde olsaydı, onu bir anlaş -
maya sevketmek isteseydi, Çe
koslovakyada bu kadar ııiddet
li ve pervasız hareket etmezdi. 
Bu suretle Laval'lar da, Flan
din'ler de ve Bonnet'ler de ha
yal besliycbilirdi. Fakat böyle 
bir taktiğe hiç yanaşmadı. Ve 
Hitlcr faı;ist devletini zayıf -
]atmak istcmiyeccğinc göre, en 
vahim akarnetlcre uğramıya 
hazır bulunmalıyız. 

Fakat hazır olmadığımızı 
söyledik. İngiltcre'nin sarfettİ· 
ii bütün gayretlere rafmen ge
çen eylüle nispeten daha az ha
zırlıklıyız, Kırk çekoslovak 
fırkı.sının silahları, daha bu ya
kınlarda mühim siparişler ver -
miş olduğumuz Skoda Iabri -
kalan, 25 milyon sterlin lirası
na muadil bir altın ıtoku, hu
susi endüstrinin döviz husu -
sundaki geniş imkanları hcHba 

.,. 
katılun. Bu tabloya bize doğru 
akın ederek sıkıntımızı arttıra
cak olan binlerce mülteciyi, ve 
bilhassa Macaristan'da, Polon
ya'da, Yugoslavya'da, hattı 
Rusya'da mukavemet arzuau -

_,..Cı.-uu Aa itlv• ,.j; -

meliyiz. 

Böyle bir değiı;iklik karıı -
sında bizde ve İngilterc'de a
lınmııı olan tedbirler, diploma
tik ıekiller, iki memleketteki 
hükümet tarzı artık yürütüle -
m4z. B. Hoare Belisha, 14 
martta altı ay içinde on dokuz 
fırkanın techiz edileceğini ilin 
ediyordu, Gerek hacim, gerek 
mühlet itibariyle bu kifayetıiz
dir. Takip edecek bir kaç ıün 
zarfında, ya şarki Avrupa'ya 
kargı faaliyete ieçememiz, ııkı 
teahhütlere girişmemiz, buna 
mukabil teahhütler istememiz, 
yahut da tecavüzün :ıiddet ve 
devamının arttığını görmek i
çin garpta büzülmemiz icap e
decektir. Bu muhtelif hususlar
da icap eden tedbirleri basit 
bakanlar alamaz. Ne de pa~i
mentolar ve gazeteler. İki mil
letin aksiyon beraberliğini gü
nü ırününe temin edecek bir as
keri ve siyasi komite vücuda 
getirmek saati çalmıştır. Bu 
hususta fazla ileri gitmekten 
korkmıyalım. Hiç bir zaman 
kifi derecede Heri ıridemeyi:z:. 
Ve farzı mahal lüzumundan 
fazla yapmış olsak, &ulh kurtu
lurdu. 

Pertinar L'Euıope Nouvelle 

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

[KURBAGA 
worth hapisanesine götürüleceğini 
söyledim. Ailelerine haber verebilme
lerini temin maksadı ile, mahpuslara 
kaideten sevkedilecekleri hapisaneyi 
bildiririz. 

haftada bir gidip arabayı yıkayıp, te -
mizlediklerini anlattı. 

Dick, düşünceli bir halde: 
- Heron's Club, Lola ile Lew Bra

dy'nin işlettikleri dansing değil mi? 
Dedi. Bunun üzerine, Elk de tahayyü-
18ta daldı. 

- Bunu düşünmemiştim. Heron's 
Club'ü sahiplerinin, Litnov'un iş saat
leri haricinde ne iş gördüğünden ha -
berleri olup olmadığı malum değil. 
Bunu tahkik etmeli. 

Bu zahmetten kurtuldu. Çünkü, er -
tesi sabah, bir adam kendisini büroda 
bekliyordu. Adam kendini takdim et
ti: 

- İsmim, Hagn'drr. Heron's Club'
Ün müdürüyüm. Adamlarımdan biri -
sinin tevkif edildiğini duydum. Ne 
oldu? 

- Size bu sahada malômat vere -
mem. 

- Kendisini görebilir miyim? 
Elk: 
- Göremezsiniz. Diye cevap verdi. 

Gece iyi uyudu, ve bütün dostlarına 
ıelam söylüyor. 

Hagn bozulmuştu. Yalvarır gibi: 

18- 11 

Yazan: Edgar WALLACE 

- Kömürlüğün anahtarını nereye 
koymuş olduğunu da öğrenemez misi
niz? Dedi. Anahtar onda durur. Çok 
lazım da. 

Polis hafiyesi tereddüt etti. 
- Gidip sorayım bari, dedi. Katibi

ni, Hagn'ı gözden kaçırmamak üzere 
bıraktı, ve rusun höcresine gitmek ü -
zere avluyu geçti. 

Kapının açıldığını gören Litnov, 
yatağından kalktı. Elk: 

- Dostlarınızdan biri geldi, kömür
lüğün anahtarını nereye koyduğunuzu 
soruyor, dedi. 

Elk, karşısındakinin gözlerinde bir 
anlayış ışığı farketti. 

- Kendisine, Wandsworth'daki a -
dama bıraktığımı söyleyiniz, dedi. 
Elk: 

- Hım, diye mırıldandı. Ve Hagn'
ın yanına döndü. Soğuk bir tarzda: 

- Pentoville Road'a bırakmış, dedi. 
Hagn memnun görünüyordu. 

Elk, höcrelere döndü, ve gardiyanı 
buldu. 

- Rus, sana, hangi hapisaneye sev
kedileceğini, sordu mu? Gardiyan: 

- Evet, dedi, Kendisine, Wands-

Elk, işi anlamıştı, anahtar hikayesi 
evciden kararlaştırılmış bir numara i
di. 

- Bu herifleri Wormworh Scrubbs 
hapisanesine gönderin, ve kendilerine 
de gidecekleri yeri bildirmeyin, diye 
emir verdi. 

Öğleden sonra, atların çektiği bir 
mahkfım arabası Cannon Rowdan çık
tı, Whitohall'i takip etti. Bir köşe ba
şında bir otomobille çarpıştı, bir te -
kerleği kırıldı. Göz açıp kapayıncaya 
kadar, araba garip bir kalabalıkla sa -
rıldı. S!ilnki, bütüa serseriler, harap a -
rabanın etrafına toplanmak için bu ha
diseyi bekliyorlardı. Kapı kırıldı, ve 
gardiyan dışarı itildi. Fakat hesabı te
mizlenemeden, arabanın içinden yirmi 
kadar Scotland Yard memuru dışarıya 
fırladı, ve yan sokaklardan, bir sürü 
suvari polis meydana çıktı ı Karışıklık 
üç dakika kadar devam etti. Korkunç 
yüzlü bir kaç kişi kaçabildi, fakat, ek
seriyet yakalandı, ve ikişer ikişer bağ
lanara 1 suvariler tarafından, mukave -
met etmeden götürüldüler. 

Dick 'Gordon, arabayı takip eden, 
polis dolu bir omnibüsün üzerinden 
bütün cereyan edenleri seyretmişti. 

Gürültü sona erince Elk'in yanına 

gitti. 

Almanya Akdenize 
hangi yoldan iner! 

, _________ Y"_a_z_a __ n_:_P __ i_e_rr_e __ D __ o_ın __ in--iq_u __ e~J 
E ndişcde olan yalnız Ro

manya değildir. Polon
ya da endişcdedir, Yugoslavya 
da. 

Malumdur ki Yugoslavya 20 
senelik bir tarihe maliktir. 
Harptan önceki küçük Sırbıs
tan o nman (Bulgaristan ta -
bii müstesna) bütün cenubi. 
slav memleketlerini takriben 
15 milyon nüfusluk siyasi bir 
birlik halinde toplarnıya mu -
vaffak oldu. Bu devlet bir yan
dan Sırbıstan'ı, öte yandan 
hepsi de eski Avusturya - Ma -
caristan'ın vilayetleri olan Hır
vatistan'ı, Slovenya'yı, Dal -
maçya'yı Bosna'yı ve Hersck'i 
ihtiva eder. 
Unutmıyahm ki bu vilayet -

!erden dördü: Slovenya, Dal -
maçya, Bosna vt Hersek Avus
turya'ya aitti \"C Hırvatistan 
Macaristan kırallığına bağhy · 
dı. Bu nokta ıu itibarla chemi
yetlidir ki almanlar ve macar -
tar kendi zararlarına olarak -
pek haklı bir surette - tcşek • 
kül etmiş olan Yugoslavya'ya 
göz dikmektedirler. 

Hepsi bundan ibaret değil. 
Macaristan'ın evclce denize 
bir mahreci vardı: bu Fiume i
di, bugün İtalya'nın olan şehir, 
Macaristan ııimdi denizsiz kal
mıştır. Avusfurya'nın denizde 
mahreci şimdi İtalya'da Tri -
yeste ve Pola ile Dalmaçya sa
hilleri idi ki bunlar da şimdi 
Yuıoslavya'nın limanları ol -
muştur. Habsburglar impara -
torluğunca harptan önce takip 
edilen siyaset her vasıtaya baş 
vurarak Sırbistan'ı dent~ a
yırmak ve Adiryatik'te İtalyan
lara rahat vermemekti. 

Öyle ki İtalya ile Yugoslav
ya'nm Almanya'yı Adiryatik'e 
indirmemek için biribirini o -
muzlamaları kendi menfaatleri 
icabıdır. Almanya buna muvaf
fak olduğu takdirde . AdirYatik 
ıu1armaa e ıtısınaerrnyaae n-
hatı kaçacaktır. 

Almanya, daha Anşlus'un cr
te&inde, bu istikamete bir ham
le yapmııttr. Bunun delili de 
Triycate'de bir aerbe&t liman 
iatemiı olması ve B. Muşolini'
nin Avuaturya'ya vadettiği bu 
limanı Almanya'ya vermekten 
iıtinkif etmesidir. 

Almanya bu muvaffakiyet -
aizliği elinden ırcldiği kadar 
hazmetmiştir: 5imdi Yugoslav
ya tarafından taarruza gcçmi -
ye teşebbüs edecektir. Bundan 
daha tabii bir şey olamaz: ce
nup denizleri, sıcak deniı:ler 
Almanya'yı daima cezp edegel
miıtir. Habsburglar Triyeste'
dcn Cattaro'ya kadar giden 
balkonu ele,geçirmiye muvaf -
fak olmuşlardı. İkinci Vilhelm
in İstanbul'a ve ötesine doğru 
hamlesi her ıeyden evcl bir 
Akdeniz siyaseti tesisine ma -
tuftu ve harptan az önce Al -
manya'nın hiç bir üsse malik 
olmadığı Akdcniz'e harp gemi
lerinden ikisini Gocbben'le 
Brcelau'ı gönderdikleri görül
dü. 

F akat üçüncü Rayh, Tri -
ycste'dcn ba11ka bir yol

dan Akdeniz'e nasıl inmek te -
ıebbüsünde bulunabilir? Yu -
goslavya'ya karsı Macaristan'-

ın talepleri yolundan. Hatta 
Avusturya'nın taleplerinden de 
bahsedebilirim, c;iınkü Sloven
ya, Dalmaçya, Bosna ve Her • 
sek, Avusturya - Macaristan'ın 
topraklarıydı. Berlin ve Buda
pcşte Hırvatistan'ın ho~nutsuz 
olduğunu bilirler. Berlin ve 
Budapeşte bu hoşnutsuzluğa 
güvenmektedirler. B. Tiso'nun 
Slovakya'da yaptığını B. Ma -
çck'in Hırvatistan'da yapaca -
ğına kani bulunmaktadırlar. 
Yugoslavya'nm da, Çckoslo -
vakya gibi üç veya dort parça
ya bölünebilecegini sanıyorlar. 
Macaristan'ın ' Hırvatistan'ı da 
yutarak daha genişlemesi ve 
Almanya çerçevesi içinde eski 
Avusturya - Macaristan için • 
deki mevkiini alması tasavvur 
olunmaktadır. Yani Romanya 
gibi Yugoslavya'yı da sarsmak 
için Macaristan'dan istifade et
mek düşünulıiyor ve macar ga -
zetelcrinin neşriyatına bakııa -
cak olursa macarlar bu kombi
nezona ınuvalakat edecek go -
runmektcdirlcr. Her ıki tarafta 
da ayni politika gıidiiluyor. 
lielgrat ve Biıkrcs'te muvazi 
bir reaksiyon oluşu da bu yuz -
dendir. 

Diğer taraftan hırvatların 
şefi olan B. Mac;ck hırvat me
selesinin halli için her hangi 
bir yabancı müdahalesi fikrini 
reddetmiştir. Ve soziıne itımat 
edilebilir. Oçünciı Rayh ve Ma
caristan, Hırvatistan hakkında 
garip hayallere kapılıyorlar. 

H er ne de olsa, yegine ha
tıra gelen sual İtalya'

nın vaziyetine taalluk etmek -
tedir, Almanya'nın İtalya'ya, 
kemirilecek kemik diye ı.rna -
vutluğu göstereceği hakkında 
şayialar deveran etmi§tİ. Ha • 
kikatte İtalyanların memleket -
te kafi derecede nüfuzları Var
dır; Almanya'nın sevimli jes '. 

~1~n ~"C~ğn;nrneın:i~f ~f1a 
eier buna muvafakat etmiı ol
aaydı Yuioslavya'nın hasmı o -
lacaktı, çünkü Yuioılavya Ma
kedonya tarafından çevrilme -
sinden korkar. Belcrat hatta bu 
ıartlar içinde bir bulgar - ar -
navut manevrasından bile endi
şe edebilirdi. Bahusus ki Sof. 
ya sarayının Roma sarayına ka
rabeti vardır. 

Halbuki Roma bir tekzip 
göndermi!itir. Arnavutluk'ta İ
talya harekete cec;ecek değil -
dir. Ve 18 mart tarihli M essaı
gero söyle yazıyordu: 

"Bu ıayialar karıılıkh hür -
met, itimat ve muvazene ve 
sulhun menfaatine olarak iıs -
birliği arzusuna istinat eden 
bir dostlukla biribirinc bağlı i
ki memleket arasındaki müna -
sebctlcri karıştırmak için çıka
rılmııtır." 

Demek ki İtalya İtalyan - yu
goslav münasebetlerinin ihli -
lini iıtememcktedir. Bugiın Yu 
goslavya tam Romanya'nın ay
ni vaziyette bulunduğu için 
Fransa, italyan - yugoslav dost
luğunun devamından ancak se
vinebilir. Kuvctli bir İtalya 
Yuioslavya'ya, Balkanlırda, 
cermaniımc karşı istihkam ro
lü oyna.J11ak imkanını vcrebi • 
lirse, kuvctli bir Yugoslavya 

Ankara 

PAZARTESİ: 27.3.1939 

12.30 Program. 
12.35 Tiırk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans, meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (küçük orkestra -

şef: N ccip Aşkın) 1 - Zieh
rer - viyanalı küçük kız 
(vals). 2 - Gebhardt - Mas -
karade (konser valsi). 3 -
Stolz - Viyana geceleyin ırü -
zeldir .... 4 - Rubinstein - kos
tümlü balo süitinden Napoli 
balıkçıları. S - Heuberırer -
"şarkda" ıiıitinden - Rakse -
den kızlar, 6 - Ziehrcr - kar
naval çocukları. (vals). 7 -
Keler Bela - kelebek avı -
balet müziği. 

13.15. 14 Müzik (hafif müzik -
Pi.). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Cazband - Pi.) 
19.00 Konuşma (doktorun sa -

ati). 
19.15 Türk müziği (halk tlir -

killeri - Sadi Yavet Atamaıi) 
19.30 Türk mıiziği (karı$ık 
program: &az eserleri). Hak
kı Derman, Eşref Kadri, 
Basri Üfler, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay. 

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

20.15 Türk muzıiı ( klasik 
program). İdare eden: Me -
sut Cemil. Ankara radyosu 
küme heyeti. 1 - Tanburi Ze
ki Mehmet aca - Ferahfeza 
peşrevi. 2 - Hammami zade 
İsmail dede - Ferahfeza bi -

21,00 Memleket saat QVL 

21.00 Konu&ma. 
21.15 Esham, tahvillt, bmbi" 

yo - nukut borsuı (fi7&t). 
21.25 Neşeli pllklar • R. 
21.30 Beethoven aeoeei Ölfl"' 
müniın 112 inci ıenni müoa• 
sebetiyle 1 - Konutma: Ce • 
vat Memduh tarafmclan. .. Be-o 
ethoven'in hayatı ve eJerle • 
ri". 2 - Müzik: Sonata (So • 
nata quasi una fantuia). 
Mehtap (opus 27, N. 2, DO 
minör). Piano için. AdaaiO 
ıostenuto. Allegretto (Trio). 
Presto agitato. Çalan: Cemal 
Reşit. 3 - b) Trio N. 5, Os>U' 
70, N. 1. Re majör. (Piano, 
keman ve violonsel için). Al• 
lcgro vivacc e con brio. Lar• 
go assai cd csprcuivo. pree
to. Çalmlar: Ferhunde Br • 
kin (piano). Necdet Atak 
(Keman), Mesut Cemil (Vi • 
olonscl). 4 - c) Senfoni N. 9. 
Opus 125, Re min6r (korolu) 
Pi. Allegro, ma non troppo. 
unpoco ma«ıBtoso. llolto •i • 
vace - Scherzo 2. Adagio 
molto e cantabile - Andaute 
moderato. Finale (Presto • 
Allegro assai - Andante. mo
derato - presto - allegro ... 
sai - Alla Marcia - Andante 
maestoso. Allegro ma non • 
tanto - Prestissimo. Çalan: 
Berlin devlet operuı orkest• 
rası söyliycnlcr: Rotte Lc
onhard (Soprano). Jenn1 
Sonnenbcri (kontralto). Eu
ccn Transky (Tenor). Vil • 
helnı Guttmann (Bu). •• 
Bruno Kitte] kor091l. 

23.45 - 24 Son ajana haberleri 
ve yarınki program. 

1 ~i;ci beste. 3 - Hammamt zaL İsmail dede - Ferahfeza 

-----------------------------~--
da, Triyestc, Pola ve Fiume i
çin, kuvetli bir ıed te:ıkil eder. 
Cenup slavlarının mukavemet 
arzınu kadar bugünkü romalı -
ların bilhassa oportünist olan 
dehalarına uyıun bir reaUıt.ıi
yasetin neticesi bu olmalıdır. 

Pierre Dominı'qu~ 

Yarın eğer 

İcabederse ... 
Herkes etrafına bakın • 

J:naktan başka bir fCY yap
mıyor. lngilrere, tehlike -
nin büyüklüğünü timdi an
lamıştır. Birleşik Amerika
da heyecan, hiç bir vakıt bu 
dereceyi bulmamıştrı. Sov
yet Rusya'nın Almanya'ya 
gönderdiği nota, onun he -
nüz ayrılmadığını gösteri -
yor. 

Polonya bile ,alman teh -

didine maruz kalarak dai • 
rna mustakil kalacağını Mo

scicki'nin ağzın.dan teyit 
etti. 

Vakıt geçirmiyelim, hak
kı zorl.amağa müsaade et -
miyelim. Sulh taraftan o -
lan milletler umumi sulhu 
koruyabilir. 

Bu milletler, yarın icap 
ederse hepsi birden harbe 
girmede zerre kadar güçlük 
çekmiyeceklerdir. 

Le Populaı'r~ 

Hayı r! 
Hitler, bir bir arduıa bU

tün Avrupa milletlerine 
kendi kanunlarını Aydır • 
mak istiyor, Harsmı tahaJr,. 

kuk ettirmek için .Uerl 
kudretini arttırdıkça arttl

rıvor. 

Fakat onun kanununa. 
fransızlar asla boyun eimi· 
yccek. Çünkü Hitıler'ia. ka
nunu sükut, kölelik ·n .., 
ret kanunudur. Bu bnuna 
bizzat dinler bile mani teı
kil ediyor. Hitler o maniayı 

kırmak istiyor. 

Evet biliyoruz, çok iyi 

biliyoruz ki şarka dotru 
yürüyor, Onu durdurmak 

bizim için çok müfkUl. O
radaki memleketler yolla • 
rını ve istikametlerini bu • 
lamamışlardır. Onun için 
hiç bir mukavemet g81te • 
remiyorlar. 

Fakat Hitler bilmeli, iyi· 
ce bilmelidir ki bb ona 
boyun eğmiyeceğb. Hem 
de gerek kendisi gerekle 
Roma tarafın.dan ileri aU • 
rülen istekleri, nihayet ala
mıyacaklardır. 

- Ehomiyetli birini yakalayabildi
niz mi? Diye sordu. Elk: 

kinin sesini tanır gibi oldu. Öbürü de
vam etti: 

canı sıkıldı, Dick Gordon w uiatuı 
kendilerine haber verildikten ondaki
ka sonra Wandsworth'a vasıl oldular, 
otomobili tamamen harap olmut ve po
lis kordonu altında halkla Çnrilmİf 
buldular. 

- Şimdiden bilinemez, dedi. Görü
nüşe nazaran aşağılık bir sürü serseri. 
Şu anda, Litnov, her halde, Wand
worth'a vasıl olmuştur. Onu, mahkum 
arabası dışarı çıkmadan, kapalı bir po
lis otomobili ile gönderdim. 

Scotland Yard'a dönünce kapıların 

önüne biriken kalabalığın gözü önün -
de, iki sıra halinde bulduğu kurbağa
ları gözden geçirdi. Bileklerini mua -
yene etti. Her birinin bileğinde kurba
ğil dövmesi mevcuttu. 

İşini bitirince, mevkuflar, silahlı bir 
polisin nezareti altında, dahili avlular
dan birine sevkedildiler. 

- Birisi sizinle görüşmek istiyor, e
fendim. 

Son kafile de dışarı çıkınca nöbetçi 
memur raporunu yaptı, Elk şefine 

baktı. Dick: 

- Gidip kendisini görün bakalım. 
dedi. Öğreneceğimiz her şeyin bize 
faydası dokunabilir. Bir polis memu -
ru, uzun boylu, tıraşsız, fakir kılrklı, 
ve kirli bir kurıbağa getirdi. Şeklini 

kaybeden şapkasını gözlerinin üzeı'ine 
çekmişti, kalın bileklerinden kendine 
pek kısa gelen kollukları · çıkıyordu. 
Elk, tehditkar bir sesle: 

- Haydi bakalım, öt kurbağa efen
di! Dodi. 

- Külüstür polis arabasının Wanda 
worth'a vasıl olduğunu zannediyor 
musunuz? Dedi. Elk, ona daha yakın-
dan bakarak: • 

- Kimsiniz siz? Diye sordu. 
Kurbağa: 

- Hesabını temizlemek için Lit -
nov'u elde etmek istiyorlar 1 Dedi. Za
vallı, eğer o, bunu kurbağanın kardeş 
hatırı için yaptığını sanıyorsa hayal 
kuruyor, de.mektir. 

- Broad 1 Nasıl, siz misiniz? 
Amerikalı parmağını ıslattı, ve bile

ğindeki kurbağayı sildi. 
- Size, sonra izahat veririm, M. 

Elk. Fakat, dost nasihati dinleyin de, 
Wandsworth'a telefon edin. 

Elk, bürosuna girdiği zaman, tele -
fon durmadan çalıyordu. 
Wanrswortıh'dan kendisini arıyor -

lardı. 

- Otomobiliniz hapisanenin önün -
de durdurulmuş, adamlarınızdan ikisi 
yaralanmış, ve mahpus ta öldürülmüş
tür. 

Elk, müteessir: 
- Teşekkür ederim, dedi. 

Xi. Kısım 

M. Broad izahat veriyor 
Mevkuf, takdir ediyormuş gibi: M. Broad polis nezareti altında bıra
- İyi bul uf, dedi. ELk, kart mnda - kılmıt olmasına ne hayret etti; ne de 

Yemekten sonra vazifelerine d&ıen 
gardiyanlar tarafından yakalanan mil. 
tecavizlerden biri ile Litnov'un ceeedi 
hapisaneye nakledilmişlerdi. 

Litnov'un cesedi üzerinde yapılan 
tetkikat kendilerine bir §ey öfretJne. 
di. Kurşun kalbi delmişti. Ölüm ani 
olmuştu. 

Mahpus, otuz yaılarında kadar, kur· 
bağaların okserisinden daha okumuf 
bir adamdı üzerinde silSh bulunma. 
m1'tı, masum olduğunu iddia edi. 
yordu. Anlattığına göre, gilrllltil 
patladığı zaman o civarıda dolqan na -
muslu bir işsizmiş. Katilleri kaçıran i· 
kinci otomobili görmüş, ve pqlerin • 
den koşarken polis tarafından yaka • 
lanmış. 

Gardiyanlar vaziyeti başka tUrlU an
lattılar: herif otomobile atlarken biri 
matrakasiyle kafasına vum1Uf, ve onu 
yere sermiş· O anda da otomobilin i • 
çindekiler arkadaşlarını alıp ıötür • 
mele cesaretini gösteremeden hareket 
etmişler. Sonra, adamın mücrim oldu· 
ğuna delil, bileğindeki kurbağa mm. 
gasrydı. 

Elk korkunç bir seste: 

(Sonu -ru) 
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Doğacak çocuk ... 
Eski-den kız çocuklara rağbet e- önce karbonatlı su ile ıırmga yapar

dilmez, hemen herkes oğlan çocuk sa oğlan çocuğa gebe kalması, asit 
istermiı.Eıleri kız doğurursa boııya laktikli su ile şırınga yaparsa kız ço
caklarmı söyliye:n erkekler bile hu- cuğa gebe kalması lazım geliyordu. 
lunduğunu rivayet ederler. Şimdi Bunun üzerine ekıili veya karbonat
öyleleri artık iıitilmiyor, doğacak lı su ile şırınga yapan kadınlar hay
çocuklarının kız olmasını istiyenler lice çoğalmıısa da onların da me
de çok var. ramlarına nail olup olmadıkları pek 

BOHEMYANIN 
FACİALARLA 

DOLU TARİHİ 

·Başkalar1nın dertleri 

Nnsuhi RAl VAR 
Mavi, yeıil, sarı, eflatun ve daha 

baıka renklere boyanmış bir Avru
pa hartası karıısına geçip dünyanın 
bu en karıtık kıtasını alıcı gözü ile 
tetkikten fU günlerde nefainizi nasıl 
menetmiı olabilirsiniz? Fakat, çocuğun kız veya oğlan de belli olamamıştır. 

olmasını Önceden temin etmek aca- Hormonlar üzerine tetkikler ço-
ba mümkün müdür? ğaldıktan sonra, hunların arzuya 

Daha on yedinci asırda bir hekim göre kız veya oğlan çocuk doğurt
çıkarak çocuğun, arzuya göre, kız mak için tatbiki de pek tabii oldu. 
veya oğlan olmaaı için tam iki yüz Vagt adında bir hekim ıekeı-li haa
altmıf dör tarzda çare bulduğunu talara şırmga edilen ensülin hormo
haber vermiı. Ancak çarelerin bu nundan bir kadına ıırınga edilip de 
kadar çok a.ayıda olması, hiç birinin bir yıl beklenilirse çocuğun mutla
teairli olamadığına delalet ettiğin- ka kız olacağını iddia etti. 
den o vakitten beri bu haberin ar- Uklman adın-da başka bir hekim 
kaaı gelmemiıtir. de, kız çocuk doğurmak için gebe 

Yakın zamanlarda Buasar adın- kalmıya te§ebbüs ebneden önce sis
da bir hekim, çocuğun kız veya er- tomensin §ırınga etmek usulünü bul
kek olmaamm anasından çıkan yu- du. 
murtanm beslenınit olup olmaması- Oğlan çocuk doğurtmak isliyen 
na bağlı bulunduğunu, yumurta bea- hekimler geri kalmıya elbette razı 
lennüı olmazsa ondan çıkacak çocu- olamadıklarından Koh adında ü
ğun erkek olacağını iddia etmitti. çüncü bir hekim de on iki gün aıra 
O hekimin iddiasını bazıları yumur- ile, gebe kalmıya letebbüsten önce, 
tanm beaili olmasını anasının yemek on ikiıer damla falikülin hormo
tarzma bağıl bulumluğunu sanarak nundan etle deri arasına ıırınga e
kadm meseli. ıapanak yerse oğlan, dilirse doğacak çocuğun mutlaka 
kebap yerse kız doğuracağı mana- oğlan olacağını bildirdi, 
amda anlamıılardı. Halbuki heki- Hormonların tôhretinden iatifade 
min aöylediği yumurtanın o belli eden bu çareleri tatbika kalkııan
günlerden önce veya sonra çıkmaaı lar epeyce çok bulunduysa da, do
idi: O günlerde çıkan yumurta bes- ğacak çocuğun hatırı için etle deri 
lenmit, ondan çıkacak çocuk da kız, arasına iğne batırarak ıırınga yap -
o günlerden yirmi dört aaat sonra çı- mak biraz acıklı - aonra iıtahı a
kacak yumurtadan hasıl olacak ço- zaltacak - usul olduğundan o da 
cuk da oğlan olur manasında idi... yavaı yavaı rağbetten düıtü. 
Yeni anlatıldığına göre o belli gün- Kriatalli adında bir hekimin gÖa· 
lerden yirmi dört aaat sonra bir ka- terdiği çare biraz eski zamanlarda
dınm gebe kalmasına bile ihtimal ki müneccim hekimlerin usulüne 
yoktur. Onun için yumurtanın besili benzemekle beraber, doğrusu pek 
olup olmaması nazariyesi ile birlik- şairce, hem de tatbiki pek kolaydır: 
te ona bağlı olan kebap ve ıspanak çocuk anneai olmak istiyen bayan 
nazariyeleri de hep suya düımüı- gökteki ayın batında gebe kalmıya 
lerdir. teıebbüa ederae çocuğunun erkek ol
Hekimlikte kimya analizlerinin çok ması, ayın ortasında tetebbüs eder
ça ratbet bulması Üzerine, bir he- se çocuğunun kız olması ihtimali 
kim de kız veya oğlan olmasının ha- pek çoktur. 
basmdan gelen yumurtanın anne Şimdiki takvim kitapları gökteki 
kammdaki çocuk yatağına varmaz- ayın günlerini bildirmiyorlaraa da, 
dan Önce geçtiği yerlerin ekıi veya rantimib yaz• olduğundan, ayın ken
~Dl'-i • l "" .. -'-'0 • • • :ı ..... : aA1 .ı;a:-: .ı: .. :fti oftlc vüz.ünde ırörmek müm
aöylemiıti. Bu fikre göre, bir kadm llün, ıair hekimin aöylediii usulü de 
&"ebe kalmağa teıebbüs etmezden tecrübe ebnek kolay olur. G. A. 

Beşinci bisiklet koşnsu 
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Sert rüzgAr yüzünden yarıı 

H arbin ertesi günü idi. Cüm -
hurreisi Mazarik ile Beneş. 

Yeni Çekoslovakya devletinin hü
riyete kavuşmasından dolayı biri
birlerini tebrik ediyorlardı. Tam 
bu sırada, Avusturya • Macaristan 
imparatoru Fransuva Jozef'in 
nezdinde elçi olarak bulunmuş o
lan Forte isminde bir çek diplo -
matı reislere şöyle dedi: 

"Biz altın kafes içine hapsedil
miş vaziyette idik. Fakat bu altın 
kafesin parmaklıkları, bi ;;i harici 
bir taarruzdan koruyordu.,. 

Filvaki, harpten evel Viyana 
parlamentosunda müdhiş gürültü
ler kopuyordu. Bir taraftan çek
ler, öte taraftan diğer Slav ekalli
yetleri dil ve idare imtiyazı iste
meğe başladılar. 

Eğer o zamanki Avusturya-Ma
caristan imparatorluğunun Bo 
hemya'daki vaziyeti ile Bohemya
nın, Çekler'in ve Slovaklar'ın mu
kadderat ile Almanya'ya geçme
si mukayese edilecek olursa, çek 
diplomatının sözünün değeri o za
man meydapa çıkar. 

Verilen sözü, hakkı ve ırk na
zariyesini istihkar ederek Hitler
rin Bohernya'yı ilhak etmek ıçın 
bin se~elik bir anane iddia etme
sı ınsanı güldürüyor. İtalya'nın 
büyük bir kısmı veya bütün ispan
ya bir zaman "alman muka<ldes 
imparatorluğu,. na iştirak etmiye
cek mi? Hohen Zollern'lerin ve 
Habsburgların varisi olan Hitler 
ihtiraslarını Şarlman ve hatta 
Şarlken'den ileriye götürmiyecek. 
mi ? 

Almanya 6 milyon çek'i ilhak e
diyor. Bir kaç milyon Slovak ara
zisinin üzerine uzanıyor. 

Şurası muhakkak ki, hıristiyan
Jık başhyalıdan beri cermenler 
Bohemya'nın bir krarnını itfal et
lerdir. Şimal Slivlarr bin seneden
beri a man veya avusturya v ıocı
yeti altındadır. Fakat çek milJeti 
asla erimemiş, temessül edilme-
miştir. 

Bilakis, facialarla, ihtilillerle 
dolu olan Bohemya tarihi bize gös 
teriyor ki mukaddes imparatorlu
ğun bütün büyük mücadeleler 
Prag'da doğmuştur. 

Keltler ve Slavlar 
43 üncü kilometrede bırakıldı M emleketin ilk sakinleri Kelt-

ler ve Boyerlerdi ki Boyer 
ismi, sonradan Bohemya olmll§ -
tur. Südetlerin dağlık mıntakaaı -
na derhal Cermenler ve Marlro
manlar yerleıtiler. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü. 
ğünce tertip edilen bisiklet seri yarış
larınrn beşincisi on bir bisikletçinin 
iıtirakiyle dün yapılmıştır. 

75 kilometre mesafe üzerine yapı • 
lacak olan bu yarışa başlandığı zaman, 
şi~etli soğukla beraber hafif bir yağ
mur yağmakta idi. Yarış başladığın -
dan itibaren gittikçe şiddetini arttrı • 
makta olan yağmur, koşucular yukarı 
yoldan Etimesgut şosesine girdikleri 
uman, çok sert bir rüzgarla karışık 

bora halini almıştı. Gözgözü görmez 
bir vaziyette ve çok sert bir rüzgara 
rağmen bisikletçiler yılmadan ilerli -
yorlar ve bu arada da tabiata karşı o-

lan mücadele ile beraber bu fırsattan 

bir havada gösterdikleri enerji kud • 
reti ve yüksek kabiliyetleri takdire 
şayandır. 

Yarış sonunda hakem heyeti her 
türlü ihtimale karşı sporcularnnızın 

sıhi vaziyetlerini korumak için icabe. 
den tedbirleri almıştı. 

Şam'da sükun 
avdet ediyor 

Şam, 26 a.a. - SükGnet tedricen av
det etmektedir. Tüccarların grevi so -
na ermek üzere bulunuyor. 

Kabine buhranının zail olacağı tah
min edilmektedir. Nazırlardan Bu -
hari'nin riyasetinde bitaraf bir kabi -
ne teşkil edileceği ümit edilmektedir. 
Buhari kendisine vaki müracaat üze-

Fakat altıncı asırda Barbarlar 
garbe doğru ilerlediler. O zamana 
kadar kimsenin bilmediği Slivlar 
gelip Bobemyayı i"al ettiler. Bil§ 
larında "Ceech" ismindeki efsane -
vi reisleri vardı. Onları bu mün -
bit topraklara getirerek: 

"lşte topraklarınız, dedi. Bura
yı daima muhafaza edecebiniz.,, 
1ıte çekler, ta o zamandır bu za
mandır bu memlekete sahiptir. 

Slav memleketlerine 

cermen unsurlar1 

nasıl girdiler! 
Diğer cihetten; Ottokar, Avus

turya'ya tabi olan iki vilayeti de 
ilhak etti. Bu suretle alman impa
ratoru olmayı düşünüyordu. Diğer 
kırallar kendisini intihap edecek
lerdi. 

Fakat istediği olmadı. Onun ye
rine Rodolf dö Habsburg seçildi. 
İşte ilk defa olarak Habsbur'g sü
lalesini bu kıra! tesis etmiştir ve 
sülale onun ismini almıştır. 

Buyu üzerine Ottokar ayaklan
dı. Avusturya'dan almış olduğu 
vilayetleri iade etmek istemediği 
gibi, Rodolf dö Habsburg tarafın
dan da memleketinin istila edil -
mesini istemedi. lki kıral arasın
da bir mücadeledir başladı. Fakat 
Ottokar yenildi. Ve 1278 de Dünk
raut'da öldürüldü. 

Muhacirler ne oldular? Bu azim 
miktarda gelen muhacir buraya 
yerleştiler. 

Rodolftan sonra oğlu imparator 
oldu ise de, ondan sonra imparato
ru seçecek prensler alman tahtına 
Bohemyah bir kıra! geçirdiler. 
Artık Bohemyalı kırallar münave
be ile Habsburgların, Avusturya 
duklerinin metbuu veya tabii ol • 
dular durdular. Bohemyalı kırallar 
Lükscnburgların neslindendir -
Lükaenıburglaı: ise Fr.ansa'nın d011t
tu idiler. LUlaıenburg kıralların. 

dan Ami aJn 1980 de Kresi muha -
rebcsinde telef oldu. Oğlu dör -
düncü Şarl Bohemyalı Almanya 
kıralı idi. Bu kıra! Fransa'da bü
yüdü. 

1438 de, mukaddes alman impa
ratorluğunun başında bir Habs . 
burglu bulunuyordu. Bu kırat hem 
Macaristan'ın hem de Bohemya
nın kıralı Unvanını aldı. Bu öldük
ten sonra Habsburg kıralları mu
kaddes imparatorluğun imparato
ru oldular. Fakat macar ve bohem
ya kırallrklarını tekrar kaybetti • 
ler. 

Bu zamanlarda milliyet mücade
leleri henüz yoktu. O zaman, biri
birlerini yalnız taht için, impara
torluk için, toprak kazanmak için 
parçalarlardı. 

Mukaddes imparatorluğun 

merkezi: Praa 

30 sene muharebesi 
} 6} 8 de,~ Prag~a- pencereden 

iŞagıya bır ınun atılma
sı hadisesi 30 sene devam edecek 
harbin ilk işareti oldu. lmparato
run ordularını Aristokrat bir çek 
olan Vallen:.tein idare ediyordu. 
Bu adam 1648 de ihanet suçuyla 
ö~dürüldü. Arkada harap olmuş 
bır Almanya, tahrip edilmiş bir 
Bohemya bırakılarak Vestafalya 
muahedesi imzalandı. 

Ti timaldeki Norveç'in ba§vckjli 
Hambro, birkaç gün evelki beyana
tın da §Öyle diyordu : 

- Avrupa'nın bu kııımındaki dev
letleri garanti altına almak teklifini 
sempati ile kar§ılamakla beraber, 
bugÜn, bu gibi vaitlerin her zaman
kinden zayıf oJ.duğunu biliriz. Bizim 
politikamız mutlak bitaraflığımızı 

Bir asrr sonra Prusyalı Fredrik 
Habsburglardan olan imparatori • 
çe Mari Terezden Bohemyayı ko
pardı ve Pragı i gal etti. 1756 da 
yedi se:ıe harbinde o kor . 
kunç Prusya ordusu Bohemya'da 
tekrar goründü. 

Napolyo'nun Osterliç zaferin • 
den sonra mukaddes imparatorluk 
parçalandı. Mari Luiz'in babası i. 
kinci Fransuva 1806 da alman im
paratorluğundan ferağat etti. On
dan sonra yalnız Avusturya impa
ratoru, Bohemya ve Macaristan 
kıralı oldu. 
Artık ilk müfrit milliyetperver

liğin Bohemya'da doğduğunu ve 
Fransuva J ozefin saltanatını bil • 
mcm tekrara hacet var mı? 

1848 ihtilai Fransuva Jozefi da
ha 18 yaşında iken tahta geçirdi. 
Bu ihtital hem Bohemya'da, hem 
de Macaristan'da bilhassa şiddetli 
oldu. Halk meşrutiyet istiyordu. 

Avusfurya'ya karşı Prusya 
} 866 da Prusyalılar Bohem-

yayı tekrar iıtili etti
ler. Avusturya'yı Sadova'da ve Mo 
ravya'da mağlup ettiler. Ondan 
sonra Avusutrya cermen federas • 
yonuna girmedi. Fakat beş sene 
aonra 1871 de prusyah Vilhelm 
Versay sarayında Almanya impua
to u ilan edildi. 

Ondan sonra iki imrarator bir
den bulundu: birisi' ":lohenzollern 
lerin idaresinde alman imparator
luğu, öteki Habsburların idaresin
de avusturya - macaristan impara
torluğu. Napolyon düştükten son
ra milliyetçilik aldı yürüdü. Bu
gün ismine akkalliyet denen ve 
avusuturya - macaristan'ı kuşat -
mış olan küçük milletler harekete 
~eldiler Cenup Slavları Sırpları 
ılhak etmek istediler. Triyesteliler 
kendilerini italyan olarak ilan et-
tiler. 

Galiçyalılar büyük bir Polonya 
hülyasına daldılar. Rütenler, Slo
vaklar ve Çekler istiklal istedi • 
ler. 

her tarafa kal'§ı korumak irademi
ze, ve bitaraftığımız ise ancak ken
di kudretimize dayanır. 

Fitvaki, şimali Avrupa, kıtanın 
cihan hadiselerinden en az mütees
sir olan tarafıdll'· fakat, aıağıya ve 
Britanya adaları hizalarma doğru 
indikçe, oralardaki kaim deri duy -
gus2uluğu, denilebilir ki, bir muhati 
gı§a bauaslığı anetmiye ba,lama:k
tadır: Ho1anda, felemenklilerin mi
zacına has aükunetle az çok rahat 
farzolunabilir. Likin, Almanya ile 
Fransa arasına sıkıfJ1lı§ kalmıt olan 
Belçika helecan içindedir. Zira, Dr. 
Marteua lhadiseainden beri Flaman 
ve Vallon anlatmazlığmın en had 
devresini yatamıf olan bu memle
ketin birden fazla davaaı vardır: 
Belçika vahdet ve kuvet İ&teınekte -
dir; Belçika iati-krarlı hükümet i&te
mektedir; Belçika defluyondıın ka
çınmak istemektedir. Mi.nevi ve 
maddi sıkıntılar içinde bulunan bu 
memleketin bir meaeleai de önü
müzdeki nisanın ikinci günü yapıla
cak olan mebus seçimidir. 

Berlin - Roma mihverine karşı 

koymak için bütün gayretleı-İ)le ça
lıtınakta olan Franaa ile lngiltere
den bahse ne hacet? Onların dert
leri en az imparatorlukları ölçü&ün
dedir. lste·diği &alahiyetleri iki mec
liaten hemen bir anda almı§ olan 
Fransa var kuvetini milli müdafaayı 
tetkilatlandırmıya tahsis etmeği ar
zu ediyor. lngiltere ise bütün harp 
vasıtalarını bol bol imal etmektedir. 
Ancak, iktıza ettiği zaman bu vası -
taJarı kullanacak olan ordular he
nüz hazırlanmıt değildir, Mecburi 
askerlik hizmeti Trade - Uniona'la
rın muhalefetine maruz kalıyor. Ne 
olacak? 

lapanya'nın dertlerini biliyoruz; 
hunlar bir, beı, on değil, hiç olmaz
aa yüzdür. Burada durmayıp geçe
lim. 

halya'nın "meıru dilekler" ini 
artık ortaya atacağı bekleniyor. Kı
ra), yeni korporasyonlar meclisinin 
açılışı müna~betiyle, dün akıam 
(26 mart) bir nutuk aöyliyecekti. 
Bu nutuk, ümit edelim ki dünyanın 
dertlerine yeni birkaçını dfh& ilave 
etmemiı, bilakis bunların birkaçını 

eksilhnit olsun! 

Avusturyalrlar alman dili kul
landıkların<lan imtiyaz& çoktan ha
zırdılar. Fakat Bohemya'da da 
"büyük almanya,, unsuru yok de -
ğildi. Bunlar uzlaJmıya muhalefet 
ediyorlardı. 

Mini mini İ&viçre 1938 martının 
21 inci günü resmi bir beyanname 
neırederek "laviçre milletinin bü
tünlüğünü müdafaa için kanının 
&OD damlasına kadar dökmiye hazır 
olduğunu,, bilhassa teyit etmitti. 
Son gijnlerde toplanan milli meclis
ler bu beyannamenin mefadını tek
rarlamağı tamamile lüzumsu:r ad. 
dettiler: demek ki lsviçre, toprakla
rmı korwnak mecburiyetinde kaı 
lacak oluraa "kanını son damlasına 
kadar dökmekten,, çekinmiyecektir. 

Pekala Bohemya'daki bu un•ur
Iar kimdir? Bunlar, vaktiyle za. 
valh Ottokar'ın Bohemya'ya mu
haceretlerine müsade ettiği Al
manlardır. Bunlar tıpkı aüdetler 
gibi almandır. Daha Fransuva Jo
zd zamanında vatanlarına hiya
net ederek Almanya'ya bağlanma
yı tahayyül ediyorlardı. İşte bun
lardır ki, 1938 eylül faciasını ha
zırlamışlardır. 

• Çek.ya ıstırap içindedir. Prag'dan 
bır Avrupa gazetesine yazılan bir 
mektuptan fU parçayı okuyunuz: 

istifade etmek istiyen rakipler arasın. 

da da şiddetli bir mücadeleye şahit o
luyorduk. Etimesğut yolu yarılandığı 
vakit fırtına olanca şiddetiyle devam 
ediyordu. 

Motosikletle yarışı takip etmekte 
olan alakadarların yarışın bu vaziyette 

rine istişarelerine devam etmiye mu -
vafakat etmiştir. Halep'te dükkanlar 
tekrar açılmıttır. Lizikiye'de tam bir 
sükunet hüküm sürmektedir. Siyut 
vaziyet gittikçe düzelmektedir. 

&ki Bohemya hakkında malQ -
matımız o kadar kati değil. Yal
nız, sekizinci asırda burada Lud
milla isminde bir kıraliçe bulun
duğu bunun mukaddes Venceslas 
ile zalim Boleslav adında iki oğ
lu olduğu söylenir. Zalim olan, ö
teki kardeşini, Prag civarındaki 
Kuttna Haaa'da bir kilisede öldür
müftilr. Macariatan kırallrğın& na -
ııl Sentetiyen tacı bir timaal ola -
rak kaldiywe, Sen Vencee.las tacı 
da Bohemya kırallığına bir ıem
bol olarak öylece kalmıttır. 

D iğerlerinin harple elde et -
tiklerini sulh yoliyle elde 

eden Habsburglardan birinci Mak 
similien'dir. Bu kıra!, torunlarını, 
macar ve bohemya kırallarının to
runlariyle evlendirerek Habsburg 
hanedanını Sen Venceslaı, yani 
bohemya ile, Sen Etiyen, yani ma
car tahtına varis etti, 1515 de bir 
mitak yapıldı, 

O andan itibaren mukaddes im
p~ratorluğun imparatorları Prag'da 
bılhaasa Hradschin'de oturmağa 
başladılar. 

Bohemya çekleri, tanzimat tec
rübelerine ve yarı imtiyazlarına 
rağmen Habsburgların ta ortasın
da daima memnun kalmadılar. 

"Bütün çehreler acı ve bıkkınlık i -
fade ediyor. Meçhul asker abidesi 
önünde her gün büyiik bir kalaba -
Irk toplanıyor. Kadınlar abideye çi
çek demetleri tatıyorlar. Şu anda a
bide bir çiçek yığını manzarası arz 
ebnekte-dir.,, devam edemiyec~ği kanaatine varmış 

olmakla beraber geçen yıllarda da böy 
le gayri müsaid şartlar altında enerji • 
leri denenmiş olan bisikletçilerimize 

bu enerjilerini bir defa daha denemek 
fırsatını vermiş olmak için yarışı dur
durmaktan çekinmişlerdir. Nitekim 

genç bisikletçilerimiz sarsılmaz mu • 
kavemet kabiliyetlerini göstermek için 

rüzgarın şiddetinden yürünmiyecek 
vaziyetler basıl olmasına rağmen ya • 
rıp devam etmiılerdir. Fakat Etimes· 
ğut dönüldükten sonra, havanın sertli. 

ği, yağmurun tiddeti son haddine var

dığından bu vaziyetin koşucuların ada 

leleri üzerine yaptığı tesir dolayısiyle 

hakem heyeti yarıp tatil etmeyi zaru. 

rt görerek 43 üncü kilometrede yarı -

Ş& son vermittir. 

Bu mesafeyi, i.ftirak eden on bir 
bisikletçi de muvaffakiyetle bitirmiş _ 
tir. Bisikletçilerimizin çok muhalif 

--• YENiŞEHiR--• 
ULUS Sinemasında 

Daha sonra, Bohemya kıralları 
alman kırallarına timar vermeğğe, 
fakat aynı zamanda imtiyazlarına 
kıskançlıkla dikkat etmeğe başla
mışlardı. Bunlarda, müdhif bir is
tiklal fikri vardı. 

Büyük muvaff akiyet kaza
narak devam eden... Türki
ye' de ilk defa 

BRODVEY 
SERENADİ 

"Carefree" 
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Ginger Rogera 

Ayrıca Metro Jurnal acm dünya 
havadisleri. 
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12,15 ucuz halk matineainde 

İmparatorluk bir aralık hükUm
danız kalınca on üçüncU urın 
ıonlarına doğru ikinci Ottokar ik
tidar mevkiine geçti. Bu kıralda 
hem fatih, hem de idareci ruhu 
vardı. 

İlk Habrsbura 
Bir taraftan; Ottokar, hüküm 

sürdüğü mmtakadaki çekleri ten
bel görerek, bütün Bohemya'ya 

BEKAR EVLiLER ı 
Almanların göç etmesini kolay -
laıtırdı Hatti almanlar, mileuese-

" 

terini dahi Prag'a getireceklerdi. 
••••• ılivlar, cermenleri ıörcrek çalıp-Ti: 2193 

eaklardı. 

Hradschin sarayı, harikul3de bir 
yerdir; Hitler çek merkezinden 
geçerken bir gece bu &arayda kal
mıştır. 

Maksimilien'in, torunlarının ev
lenmesi, bu büyük diplomatik mu
vaffakiyeti doğurmuştur. Asırlar
ca evel söylenen latin vecizesi na
sıl da Uihakkuk etti: 

. "Bel la ger ant alii,. tu lelix, An
trıa nube., 

"Başkaları harp ediyor, güzel 
Avuıturya sen düğün ediyorsun,. 

Fakat ne yazık 1 Avusturya ile 
Bohemya ne kadar ıtlcı fıkı biri
birlerine bağlı iseler de bir çok 
harpler yaptılar. Bohemya bir za
manlar ateıe verildi. Jan Husa 
1418 konsilinden sonra umunıt bir 
meydanda yakıldı. Söyledik ya, 0 
zaman milliyetçilik benli% malfun 
değildi, fakat Avrupa din birliği 
namına harap, oluyordu ... 

1914 harbi patlar patlamaz Rus
lara ve Sırplara Slovak kardetle
rine karşı yürüdüler. 

1918 de avusturya - macaristan 
imparatorluğu ortadan kalktı, 

20 senelik hürriyet 

Asırlarca esaretten sonra Bo
hemya Çekoıılovakya'nın bir 

parçası olarak yirmi sene hür ya
şadı, şenlikler yaptr. 

Eski Avusturya - Macaristanı 
haşin bir surette parçalıyan nice 
şefler var ki, bunlar, bugün siya
setlerinin kısa görUflerine ne ka
dar ağlasalar yeridir. 

Fakat Bohemya, haeım olduğu 
zaman, cesur, mukavemetli. hatta 
intika~ıdır bile... Çekler ıçın, 
Slavlar arasında irade itibariyle 
en Prusyalı olandır, derler. 

1939, Bohemya tarihte bir facia
dır. Fakat 1918 kurtulutu onlar i
çin ne bir tek olan, ne de en son 
olan bir kurtulu§ olarak kalacak-

tır 1 Dominique Ancleres 

istiklalinin yirmi birinci yılmı id
rak eden Polonya "müstakil bir po
litika,, pe§indedir. Cümhurreisi Mos
cieki, rahmetli maretal Pilaudaki'
nin taim günü olan Sen - Jozef bay -
ranıında aöylediği nutukta t(iyle de
mişti: "Milli §efimiz müstakil bir 
politika takip etmemizi emretmek
tedir. Milletimizin dayandığı temel
leri kendi kuvetlerimizle inıa ediyo
ruz. Alın yazımızı hiç bir kuvete, 
hiç bir yabancı devletin himayesine 
değil, ancak her türlü fedakôrlığa 
razı olan bütün milletin mÜtl"maodi 
ayine bağlı bulunduruyoruz." Biri
birine zıt iki ideoloJinin mümeaa.ili 
olan iki büyük İmparatorluk araaın
d& kalan Polonya, bundan bcqka 
neye güvenebilir? 

Savyet Rusya susuyor, yahut, ri
vayet olunduğu gibi İngiltere, Fran
ııa, Romanya, Yugoalavya ve Türki
ye arasında bir konferans aktini ia
tiywmuı. 

(Sonu 9 uncu sayfada) 
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"Nişanhla r,, 
Buda ve göl oteli Elefan pa -

las gibi herkesi kabul eden ' 
modern bir otel değildir. 

Küçük salona girmek istediğim 
vakit bunu düşündüm ve ben de 
bu felakete uğradım. 

Bu otel, müdiresi Mrs. Toast'ın 
çok yüksek faziletiyle vasıflanan 

bir aile pansiyonudur. 

İşte kendisi ~ orada, holde, ga-
yet zayıf ve uzun burnunda göz • 

lükler, kapıcı yerindeki tezgahın 
önüne oturmuş, bir hesap defteri 
karıştırıyor. 

Okuclcen, sanki kazançlarını iti
raf eder gibi bit' vicdan sıkıntısı 
ile dudaklarını oynatıyor. Beni 
gördü, kalktı, ve hesap defterini 
bir incil gibi kolu ve kalbi arasın
da sıkı sıkı tutarak bana doğru i
lerlerken, keskin dişlerini göste -
rerek bir tüccar tebcssümiyle gü. 
lümsedi. 

İnhinalı bir tavırla bana, göl 
üstiine nazaretli ve banyolu bir o
da, banyosuz fakat nazaretli bir o
da, veya bunlarsız bir oda teklif et
ti. 

Mrs Toast durdu. Ve küçük ha. 
reketlerle kendine çeki düzen ve
rerek beni yukaI'dan aşağıya süz
dü. Her halde ne istediğimi anla-_ 
mağa çalışıyordu. Hollicott'un res
men başka bir otele indiğini bildi
ğim için, onu sormağa cesaret e
demediğim gibi henüz tanımak şe
refine nail olamadığım Miss Un
derifeld ismini de veremedim. 
Mrs Toast gözlüklerinin altından 
bana: 

- Galiba birisini bekliyoıısunuz 
Mösyö?,. dedi. 

- Şey, evet madam dostlarım -
dan bir teğmene burada randevu 
vermiştim. 

- Teğmen Hollicott olmalı? 
- Ta kendisi madam. 

- O halde iki nişanlının yeme-
'ğe bekledikleri zat siz olmalısı • 
nız. 

- Hangi nişanlılar? 
- Nişanlılar iıte. Madem ki 

teğmenin dostusunuz Miss Under
field'le nişanlı olduğunu bilmeniz 
lazım. 

- Ha! evet madam. Başka şey 
dü§ünüyordum da. 

- Buradan buyurunuz, küçük 
salonda sizi bekliyorlar. dedi. O
telin koridorlarında bir İngiliz za
biti adımlariyle yürüyen Mrs To
ast'ı takip ettim. 

Küçük salonun kapısı aç1ktı, i
çeriden gelen yüksek sesli konuş
malar beni ~şikte tevakkufa mec
bur etti. İngilizler bir kadının gü
zel olacak iken güzel olması ve 
güzel olmak için bir kadına lazım 
olan şeylere malik olmasını anlat
mak için garip bir cümle kullanır
lar ki tercümesi mümkün değil -
dir. 

· "She just misset, it., derler. Bu
nun manası Hollicott'un ifadesiy
le "muvaffak olamamış ... dır. Miss 
Dorothy'yc bakınca bu tabirin sırf 
onun için icad edilmiş olduğuna 
hükmediyorum. 

İlk bakışta, insan onun sarı s:ıç
larını, mavi gözlerini, sağlam diş
lerini görünce "ne güzel kız.,. di
yor. Fakat bu söz daha ağzın ızdan 
çıkmadan geri dönüyor. Maamafih 
Miss Underfield çirkin değil. Bil
akis onu görünce insan güzel bir 
kadın gördüğünü düşünüyor. Fa
kat ona bir daha bakmamak şar • 
tiyle. 

Her halde onu çirkinleştiren 
şey ne trompet gibi olan küçük 
burnu, ne de çok büyük ağzıdır. 
Hayır, başka bir şeydir. Pek mü
him bir şey değil fakat tamiri ka
bil olmıyan, çabuk tayin edilemi -
yen, belki de asla tayin edilemiye
cek olan bir şey ki eksikliği çeh
resine bilmem ne gibi bir na ta -
mamlık, bir eksiklik veriyor, bir 
rahatsızlık hasıl ediyor. 
Doğru söylemek Iazım gelirse 

sizi aldatan bir çehre ve zannede
rim ki bunu pek akademik olmı
yan ve bu manayı tamamiyle ifa
de eden "She just missett it,. cüm
lesiyle çok güzel ifade etmek 
mümkündür. 

İşte böyle ne güzel. ne de çirkin 
fakat herhalde silik olan Miss Doro
tly. Marcel Proust'un dediği gi
bi sandriyan fazilesinden bir kız
dır. 

1 ki eş kavga ederlerken. bir 
davetli geliverince ekseriya 

münakaşa durur, fakat ekseriyet
le tekrar başlar ve iki muharip, 
gelen misafire hücum ederek onu 
derhal hakem intihap ederler. 

Hollicott beni Miss Underfielde 
takdim eder etmez üçümüzde bü
tün şiddetiyle münakaşa mevzuu
na dalmış bulunduk. Hollicott yük 
sek sesle: 

"- Hiç böyle şey işittiniz mi? 
- dedi -

Miss kurmayın Rolls'i ile Polla
narna'ya kadar çıkmak istiyor. As
keri bir otomobil içinde bir kadın. 
Underfield cevap olarak: 

- Bende kurmaya mensup bir 
kadınım ne olur? Oy le değil mi 
Mösyö Dö Krusett ? 
dedi. Hollicott sıkılarak : 
- Hayır, doğru değil - dedi 

hem Mösyö Dö Krusett'i bu şey
tani düşüncelerinizle rahatsız et
meyiniz. Siz Kurmayda bir memur 
sunuz, oraya mensup değilsiniz. 

Bak üniformanız var mı ? 
Miss Underfield kızarak kalk

tı ve: 
- Hayır, eğer sözlerinize bu 

tonda devam edecek olursanız 
şimdi çıkar bir otomobil ısmarla
rım, dedi. Hollicott: 

- Blasther - diyerek • kapalı 
olan sağ yumruğunu sol eli aya -
sına vurdu ve devam etti. Blast
her 1 Dün akşamdan beri devam e
diyor. Miss Drotly bana arnirane 
bir tavırla : 

- Mösyö Dö Krusett, ona soru
nuz beni ne için Jungle'e götür mü
yor, 

Dedi. Hollicott: 
- Ona anlattım. Bu mevsimde 

yolların bir kadın için çok tehli
ke olduğunu izah ettim. dedi Miss 
Underfield bu söze isyan ederek: 

- Akrep sokmuş bir kadına bu 
sözü söylemeğe cesaret ediyor hal 

Diye bağırdı. Hollicott kızarak: 

- Bir de kobra yılanı soksun 
da ozaman rahat edersin oliır mu? 
D5 Kruıı t btHyor rnuwun bcp 

çıplak ayakla geziyor. Burada 
Kneip tedavisi yapıyormuş. Ta -
savvur edin Jungle'un içinde o 
kadar sokan mahlUklar var. 

İlk gezintiden sonra ayaksız ka
lacak .. dedi. 

Hollicott'u yokmuş farzedecek 
hale gelmiş olan Miss kinayeli bir 
tarzda: 

- Mösyö, zannederim ki Sey -
lanlı kadınların hepsi yalın ayak 
geziyorlar. Bununla beraber hep
sinin de ayakları yerinde. 

Miss'e cevap vermek nezaketin
de bulunmıyan Hollicott bana : 

- Dö Krusett bu matmazele 
lütfen söyler misiniz, Seylan'da 
her gün ayağından sokulmak ve 
ısırılmak yüzünden kaç yerli ölü
yor. 

Miss tehditkarane : 
- Kaç tane? dedi. ' 
Aralarını bulmak için Iazımge-

len tehacülü göstererek yemeğin 
fena geçeceği korkusiyle 

- Haydi artık münaşayı bıra -
kın. dedim. 

Hollicott devam ederek : 

- Ve bütün bu münazaaların 
çıkmasına sebep gramofonu ve be
nim Karuzonun o güzel plakını bir 
küçük sinema makiensiyle değiş
mesi oldu. Zannediyor ki Ayı -
yı bal yerken, maymunu ağaçlar
da taklak atarken filme çekebile -
cek. 

Miss heyecanla birden bire 
- Evet çekeceğim; - dedi 
Hollicott istihza ile : 

Seylanm siyah ayısı, dünyanın 
en fena hayvanıdır! Ne için bir 
kodaman fili filme çekmesin. 

- Rast gelirsem onu da filme çe -
kerim. 

Hollicott içini çekerek: 
- Aman yarabbi! Dedi. 
Karnım da çok aç. Artık bu müna

zaaya bir nihayet vermeli Miss Un -
derfield'de dedim ki: 

- Beni dinleyiniz, ben sizin ye -
rinizde olsam öğle yemeğinden son
ra eveıa yılan oynatanın filmini çek
mekten işe başlardım. Fakat böyle 
kavgalar ile vakıt geçirecek olursak, 
onu da göremiyeceğiz. 

Miss telaşlanarak: 
- Evet hakkınız var, hemen ye -

meğe oturmalıyız... Ne varsa yeriz. 
Bir sandevüç bir bardak ta su. 

Hollicott: 
- Bu yaşamak değil ı .. 
Diye söylendi. 

(Sonu var) 

----··- -- ---
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Sivas avcıları 

Uçara ve kaçara 
ateş etmek zevki 

Sivas (Hususi) - Sivas avcılar kulübü bu 
kış günlerinde bir çok a v partileri tertip et
miştir. Avcılar kulübü sade av ve spor gaye· 
siyle çalışan bir cemiyet olmaktan ziyade, 
sosyal hayatta bir varlık yaratan, Sivas neşe, 
sıhat saçan bir kuruluştu r. Av mevsim i hari
cinde de orda toplantılar yapılır .. Fakat bil
hassa kış geldiği zaman kulüp azaları faali
yetler ini genişletirler .. Tipi ve fırtınanın ıslık 
çaldığı, ortalığı a ltüst ettiği sıralarda avcılar 
dağlara yayılırlar. Soğuğun şiddetiyle her ke
s1n kapı dışarıya çıkamadığı zamanlarda ku-

BİBLİYOGRAFYA =r 
lüp azaları dağ bayır aşarak av pe. 
şinde koşarlar. Bu atalar sporunu 
çok iyi organize eden kulüp azala-
rının bir hususiy eti de uçara ve ka
çara atmaktır. Kulüp azları adeta 
sabit hedeflere atrş yapmaktan zevk 
almazlar. Onların hedefi ya kaçan 
bir tavşan veya uçan bir keklik ol-

Sultan Veled Divanı 
Anadolu Selçukileri gününde 

Mevlevi kitapları başlığı altında 
kurduğu serinin iki :;ayısını irfan 
kütüpanesine armağan eden Feridun 
Nafiz, bu defa da "Sultan Veled Di
vanı,, nı bastırmağa koyulmuştur. Bi 
ze yollad ığı ilk formaya şu tezkere
yi iliştirmiştir: 

Anadolu Selçukileri mevzuu fazla 
·söze lüzüm bıraktırmıyacak kadar 
mühimdir. O tarihin karanlık yerle
rini aydınlatacak vesikalar Mevta -
nanın, oğlunun, oymağının kitapla -
rında saklıdır. Binaenaleyh onların 
daha fazla bekletilmeden ortaya ko
nulması artık milli bir zarurettir. Bu 
düşünce ile geçen sene Mevlananın 
144 mektuptan ibaret ve tarih bakı
mından değeri yüksek muhaberatını 
neşreyledim. 

S. Veledin divanı 12 bin 
muazzam bir eserdir. 

Gerçi türkçeleri 1925 
Veled Çelebinin himmetiyle 
vekaleti tarafından bastırılmışsa da 
unutulmuş epice Türkçe beyit var
dır, şimdi hem onları, hem bütün 
Divanı tam olarak bastırıyorum. 

Divan yazması dünya kütüpane -
terinden yalnız Türkiye'de vardır. 
Elimizdeki 5 yazmanın tarihleri: 

1'-. malıdır. 

Avcılar kulübünün geçen yılki 

kongresinde okunan rapoI'dan şu sa
tırları ahyorum: 

"Avcılrğın bizi biribirimize ve 
yurdumuza bağhyan bir kudsiyeti 
vardır. lşte biz avcılığa bunun için 
vurgunuz. Gece gündüz bizi dağ 

dağ dolaştıran sevda da bundan başka 
bir şey değildir.- N. N. Dumanlıoğlu 

Cukurova' da 
.:> 
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Adanalnönü 
kız enstitüsü 

Bu modern m.iesseseye 
iki paviyon ilave edildi 

694, 712 (S. V. bu tarihte ölmü -ı=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
tur-:}~;-73l;-ııg"'S'.aır. asıma esas 

Enstitüye 600 kızımız 
cl,:.v~m ~tmoJc.to;ıi ... 

S. Veledin azadli kölesinin oğlu Ha 
san bin Osmanın yazması olup nüs
ha farkları da gösterilmektedir. 

Divanın içindekilere gelince : Sel -
çuki hükümdarı S. Gıya:;eddini mes
ut'un cülüsu, Vezirler, emirler, emir 
çocukları, Konyalılar, Ka.yseriyeli -
!er, Aksaraylılar •.... için medhiyeler
le Konya ve Kütahya şehirleri için 
öğmelcr, Ahiler hakkında manzume
ler, 400 tane güzel rubai vardır. 

600 büyük sayfadan· teşekkül ede
cek kitabın sonunda şahıs, yer adla
rı, gazellerin bahrine göre sıralan -
mış cedveller, nazımın geniş hal ter
cümesi ve saire bulundurularak o -
kuyucuya zengin bir materiyal su
nulacaktır. 

Kitap bu yıl bitecektir. Akba ki
tapevi tevzi yeridir. 

Edirne'de bir ihtifal 
Edirne, 26 (Telefonla) - Edirne

nin Balkan harbinde sukutu tarihi 
olan 26 martın yıldönürnü münasebe
tiyle Halkevinde bu sene de bir ihti
fal yapılmıştır. Toplantıda tarih mu
allimi Osman Peremeci ve felsefe mu 
allimi Ziya Soner iradettikleri nutuk 
ve hitabeleriyle gençliği müsait ol -
mıyan şartlar içinde dahi vatanı ko
ruma uğrunda canlarını veren şehit
lerimizin aziz hatıralarını tebcile da
vet etmişler ve maddi mağlfıbiyetimi
zi mucip olan o zamanın uyuşuk ida
resinin düştüğü hataları bir ibret lev
hası halinde göz önüne koyarak milli 
birliğe dayanmıyan keyfi idarelerin 
bir memleketi ne büyük felake tlere 
sürükliyebileceğini tebarüz ettirmiş
lerdir. 

Bundan sonra bazı gençler tarafın -
dan şiirler okunmuş şehitliklere çe
lenkler konmuş ve böylece 26 mart 
bu sene de büyük bir şuur ve vakar
la yaşatılmıştır. 

İzmit Halkevlileri 
dün şehri gezdiler 

Ankara Halkevinde temsiller ver
mek üzere şehrimize gelen İzmitli 
gençler, Ankara Halkevi temsil kolu 
azaları tarafından dün şehri gezdiril
mişler ve öğleden sonra yüksek mek
tep talebesine bir operet vermişler· 
dir. Gece operet tekrar edilmiştir. 

Bu gece. Ankara Halkevi, kendi sa
lonlarında İzmitli gençler şerefine 
bir çay tertip etmiştir. Çaydan sonra 
da "Kavga sonu,, P.iyesi temsil edile
cektir, 

A vanos (Hususi) - Güzel bir yurd köşesi oaln kasabamızda top
rak İfİ desti, saksı ve dokumacılık çok ilerlemiıtir. Halıcılık gittikçe 
inkişaf etmektedir. 932 d e belediyenin yaptırdığı parkın bir resmini 
gönderiyorum. 

ID1 

Kızlanmız moda atelyeainde çalıııyorlar 

Adana ( Hususi) - Adana erkek
lerinin eşlerine karşı hürmet ve mu
habbeti her gün biraz daha büyü
mekte ve Adana'daki aile ocakları

nın nizam ve saadeti artmaktadır. 
Bunun için yegane amil Adana ev 
kadınının, Adana kızının artık bilgi 
almağa başlamış olmasıdır. Ona bu 
bilgiyi Adana lsmet İnönü kız ens
titüsü veriyor. 

Ötedenberi yalnız pamuk topla -
mağa çalışan Adana kadınının elleri, 
bu modern müessesede bir hüner da
ha öğrenmekte ve ince sanat eserle
rini ne büyük bir zevkle başaracağı
nı isbat etmektedir. 

Oç yıl önce açılan enstitü, bu 
müddet · içinde Adana kadınlı ğına 

1 
bir çok faydalı şeyler öğretti. İki 
devreli olan İsmet İnönü kız ensti-

1 

tüsünde nazari uerslerden başka, şap 

kacılık, moda, dikiş, çiçek, çamaşır, 

1 

nakış. çocuk bakımı, yemek pişirme, 
ütü, kola derlesi verilmektedir. 

Enstitünün ikinci devresinde bu 
derslerin biraz basiti gösteriliyor. 
Türkçe ve fransızca ile beraber bu
rada diğer derslerden de muhtasar 
bir program tatbik edilmektedir. Bu 
modern kadın yetiştirici müessese -
nin çatısı altında 600 den fazla ka
dın ve kızı çok nefis eserler meyda
na getiriyor. 

Atölyelerin vitrinlerinde, en zarif 
bir kadının müşkülpesent ruhunu 
okşıyacak her şeyi var. 

Muhakkak ki önümüzdeki yıl bu 
müessesede talebe sayısı bini aşacak 
trr. Bu yıl enstitünün binasına ila
ve edilen iki büyük binanın inşaatı• 

da tamalandı. Bu iki yer tamamen 
ameli işlere, bilgilere tahsis edildi. 
Şimdiye kadar İsmet lnönü ensti- • 

tüsü 500 den fazla bilgili ev kızı ve 
ev kadını yetiştirdi. - Tangüner 

Emtitüye bu ıene ilave edilen büyük atelY,,elerden biri 
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Bayram nasll 
kutlandı? 

Dün toprak bayramıydı. Ankara 
Halkevi her sene olduğu gibi bu sene 
de bayramı Ankara'nın yakm bir kö
yünde kutladı. Sabah saat 9.30 da 
Halkevi önünde toplanan köycülük 
komitesi azalariyle, mülkiye mekte
bi ve Yüksek Ziraat Enstitüsü tale
belerinden kalabahk bir grup otobüs
lerle Etimesğut nahiyesinin Eryaman 
köyüne hareket etmişlerdir. 
Havanın yağmurlu olmasına rağ

men etraf köylerden yüzlerce köylü 
Eryaman'da toplanmış bulunuyordu. 
Elvan, Susuz, Sincan, Ergazi, Kutun, 
Saraycık, Cimşit köylerinden ve Zir 
nahiyesinden de eğitmenler v·e öğret
menler talebelerini alarak Eryaman'a 
gelmi§lerdi. 

Köylüler daha erken saatlerden itibaren ellerinde bayraklar, arabalarla bayram yerini tutmuşlardı. 

Mektebin köy meydanı çok kalaba· 
lık bir hal alm;ştı. Köylüler şehirden 
gelenleri neşeyle karşıladılar. Halke
vinin hazırlamış olduğu programa 
hep birlikte söylenen İstiklal marşı 

ile başlandı. Bundan sonra Dr. Rem
zi Gönenç Ankara Halkevi namına 

cümhuriyet rejiminin ve Milli Şef 
İsmet !nönü'nün çizdiği yolda Halk
evlerinin faaliyetlerinden bahsetti. 
Bu konuşma köylülerimiz için çok 
istifadeli oldu. Köylüler, Halkevinin 
kendilerine karşı gösterdiği bu ala -
kadan çok memnun oldular. 

Bu yal 
Eryaman 

toprak bayrammı 
köyünde kutladık: 

Sarı saçlı bir köylü kızı kara 
tahtanın üzerine şunu yazdı : 

"Konuklarımız, 
hoş geldiniz .. ~ .. 
Sonra yüzü pembeleşti ve mahçup 

bir tavırla smrasına oturdu 
- Bu sene bayram hangi köyde? 

- Eryaman'da ... 
- Gidelim .. 
Foto Cemal'le kararımızı verdik. Yola düşmek üze -

reylCen giizel bir tesadüf oldu. Etimesğut nahiye mü. 
düriyle doktoruna rastladık. 

- Biz de gidiyoruz, dediler ve hep birlikte Erya-

\ 

man yoluna düştük. 
Eryaman'ı biliyor musunuz? Uzak ama tarifi kolay .. 

Eryaman Etimesgut nahiyesinin, karşıki sırtlarda ya. 

Ankaranın meşhur susamlı si.mitleri çok 
rağbet görüyor 

man bir köydür. Fakat örnek nahiye -
nin 16 köyünün içinde merkezi'ye ya • 
km bir vaziyeti var. Bayram yeri ola -
rak Eryaman'm seçilmesindeki hik. 
met de budur zaten ... 

Akköprü caddesinden geçerken yağ. 
mur hafifti. Yolda bir aralık hızlan • 
dı; asfalt parıl parıl oldu. Virajlarda 
kaya kaya Etimesğut hizasına kadar 
geldik • 

- Doğru .. 
Eryaman oldukça uzakta ve yolun 

hemen sağındaki tepenin üstündey
miş. Yağmur, ortalığı cıvık bir çamu. 
ra boğduktan, ortalıkta bulanık bir 
hava bıraktıktan sonra dinmişti. 

Öteki evlerin yanında apartıman 

görünen tek katlı bir binanın - yakla -
şınca anladık ki mektebin - önünde 
yemyeşil bir saha ve çep çevre kala. 

balık. .. 
Boz dağlar arasında baharı müjde • 

liyen bu yeşillik, yağmur suyunu em

miş, hafif kaypaklığını da bir yana hı· 
rakırsanız mükemmel bir cirit sahası 

olmuştur. 

Beyaz, doru, al atlar ortalıkta dört 
dönüyor, üstündeki delikanlılar ince 
uzun çubuklarını biribirlerine atıp, 
havalardan tutuyor, at üstünde meha. 
ret1er gösteriyorlardı. 

Meydanın etrafı, biribirine karış. 

r-- Yazan: ........... -
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Kemal Zeki . 

GENCQSMAN t .............................. __ _ 
mış köylü şehirli seyircilerle doluy· 
du. Şu dakikada kimsenin havadan şi
kayeti de yoktur. 

Ciritçiler etraftan alkışlanıyor: 

- Yaşa aslan Mehmet, 
- Varol Mustafa, gibi kısa, heye • 

canlı teşvikler görüyorlardı. Bu söz. 
ler onların hızını arttırıyor, çubuklar 

ellerden daha sert, daha düzıgün çıkı -
yor; fakat gene ustalıkla tutuluyordu. 

Halkevi köycüleri, belli ki şu köy 
meydanında ve şu puslu havada sami. 
mi bir kaynaşma yaratmışlardı. Ka • 
dmlar alacalı morlu çarlarının içinde 

oyunu heyecanla takip ediyor, çocuk· 
lar Ankara'nm meşhur susamlı simit. 
lerini kollarına geçirmiş yiğit ağabey. 
lerine bakıyorlardı. 

..:__ Cirit bitti, dediler, buyurun, şim
di pehlivan güreşi seyredeceğiz. 

Bu sefer kalabalık, iki koldan mek.. 
tebin arkasındaki meydana aktı. Bura. 
da, iki yağız delikanlr, biribirlerinin 

Köylüler Dr. Remz.i'nin verdiği izahatı alaka ile dinliyJN'lar 

yağlı vücudlarmr kavramıya, biribir -
!erini alt etmiye çabalıyorlar. 
Şu basit, teferruatsız meydancıkta 

bile insan kendisini, şu iki eryaman • 
h'nın tutuşmasına bağlıyor, o spor • 
dan zevk ve heyecan duyuyor. 

Güreşçiler alkışlanıyorlar. Ellerini, 
biribirlerinin kollarından geçirerek, 
tuhaf bir şekilde, yan kucaklaşmış fa. 
kat yanyana Eryaman'm er meydam • 
m terkediyorlar. Hava serincedir; fa. 
kat onlar kan ter içinde kalmışlardır. 

Gök, biraz evel tamam.mı boşalta -
madrğı suyunu, şu yarım saat içinde 
ufak, sert habbecikler halinde gön. 
dermiye hazırlanıyor. Kara kara bu • 
lutlar: 

- Kaçın, geliy-0rum. Der gibi üstü
müzden akıp geçiyorlar. Muhtar bu 
tehdidi bizden evel hissetti: 

- Buyurun bari köy odasında otu -
ralım biraz, dedi. Karşıdaki odaya gi. 
diyorduk. Tam bir su birikintisini at
larken mübarek bastırdı. 

Ben diyeyim mercimek, biraz da 
mübalağayı seviyorsanız siz deyin fm. 
dLk .. Dolu yağıyor. Aman ne amansız, 
ne göz açtırma.z şey bu 1 

Derken canımızı mektebe dar at • 
tık, oraya sığındık. Bizi, şu tabiat 
afetinden gene bir "mektep" binası 
kurtarmıştı. 

Şimdi, küçük büyük, kadın erkek, 
köylü şehirli bir sınıftayız. Dıvarlar
da renk renk hastahk afişleri var. 
Doktor Remzi: 

- Biraz evel bunlar üzerinde bir 
konuşma yaptık, diyor, çok istifade 
ettiler. Sınıfın küçük bir kız çocuğu, 

çift örgülü sarı saçlarını sırtına çarpa 
çarpa kara tahtanın önüne kadar gel • 
di, bir tebeşir aldı eline ve şunları 
yazdı: 

- Konuklarımız hoş geldiniz! 
Ve sonra yüzü biraz daha pembe · 

leşmiş, mahcup geri döndü, gitti sua · 
sma oturdu. 

Bunu ona hiç kimse öğretmemişti. 
Dolu takır takır t:amlara vuruyor, 

gökten tuhaf tuhaf gürültüler geli. 
yordu. 
İçimizden biri: 
- Tabiat, dedi nedense "bugün size 

bayram yaptzrmıyacağrm,, diye daya • 
lıyor. Şimdi bu dolunun sırası mıydı 
ya? 

Fakat - hele köyde _ yağmurun pek 
aleyhinde bulunnuya gelmez. Adama 

Bundan sonra Ziraat Enstitüsü dör-
düncü sömestr talebesinden Tanrı

verdi köylüye hitaben toprak bayra
mının tarihçesini ve bu bayramın 

türklerde anane halini almış olduğu
nu anlatan güzel bir konuşma yap
tı. 

Bundan sonra da Eryaman ilk oku
lu talebesinden küçük bir çocuk kısa 
ve candan sözlerle misafirlerine hoş 
geldiniz, dedi. 

Kamil Metriç köyü namına dedi ki: 
"- Bize pek büyük faydalar ka

zandıracak olan kutlu bayramı köyü
müzde yaptığınızdan dolayı hepini -
ze sağolun, deriz. 

Bugün bizlere bıraktığınız büyük 
armağanlar, bizimle beraber yaşıya -
cak ve büyüyecektir. Gölgesine bile 
hasret kaldığımız şu sevimli ağaçlara 
bugün bir sevgi duymaktayız.,, 

Bizzat kendisinin yazdığı bu hita
besinde küçük Kamil pek heyecanlı 
konuştu. ve: 

,~--:~~-~ 

- Cümhuriyet köyünün bir çocu-
ğu bizi bu günlere yetiştirenlere 

"sağolun" diyor, dedi. 
Bundan sonra evelce hazırlanmış 

olan çukurların bulunduğu sahaya gi
dilmiş ve şehirden getirilmiş olan 
bine yakın meyva çubuğu dikilmiştir. 

Bundan sonra da tekrar meydana 
dönülmüş, eğlencelere başlanmıştır. 

Bu arada cirit oyunları oynanmış, 

pehlivan güreşleri yaprlmış, mahalli 
oyunlar gösterilmiştir. Arada da 
Halkevi doktorları tarafından köylü 
ile faydalı musahabeler yapılmıştır. 

Hava birdenbire bozduğu ve hafif 
yağmur doluya çevirdiği için eğlen· 
celere devam edilememiş, şehirden 

gelenler saat 14 e doğru otobüslerle 
dönmüşlerdir. 

Toprak bayramı, havanın muhale -
fetine rağmen neşeli geçmiş, hele ve
d~laşma pek samimi olmuştur. 

oıoıoos C'.llJilOIJOJaJ O& ... 

düşman oluverirler sonra ... Ve muh _ 
tar, bu hissin sevkiyle, bizim arkada • 
şa hoş bir cevap verdi: 

- Etmen iki gözüm etmen, dedi. 
Bayram yapmak kolay, yağmur yağ. 

dırmak güç .. Varsın, yağsın .. 
- Ama bu dolu, yağmur değil ki? 
Muhtar "siz onu anlamazsınız,, der 

gibi yüzümüze baktı: 
- O eriyiverince gene su olur, hep 

aynı kapıdan çıkar, dedi. 

Köylü, toprağın adamıdır; onu se • 
ver, onun uşağıdır. Tuprağın kamı 

doyunca, kendisi arttk midesinden ts. 
tırap duymaz. Gök, toprağı doyuru _ 
yor, köylü, "bayram edemedim,, diye 
yanar mı hiç 7 
, Bayram, ta sabahleyin başlamıştı. 

Biz yetişemedik. Ve günün en mühim 
programını bu yüzden, maa1esef ka _ 
çırdık. Ağaç dikilmesini göremedik. 
Yalnız gösterdiler. Gene muhtar anla
tıyor: 

- Köyümüz şenleniyor, diyor, bak 
beyler bize çubuk getirdiler. Dikidiki. 
verdik. 

Ve gayet nikbin bir görünüşle ila -
ve ediyor: 

- Gelecek sene buyurun da size 
meyva ikram edelim. 

Ziraat Enstitüsünün genç ve mü -
nevver köylüleri, elli kadar talebe 
köylülerin arasındadır. Çubukların 
çoğunu onlar kendi elleriyle toprağa 

sokmuşlar ... Köylü, kravatlı bir gen _ 
cin, toprağa gösterdiği bu sevgiden 
fevkalade haz duymuştur. Çok sev • 
mişler. Yoksa o, her gördüğünü seve
bilen bir "kelebek ruhlu,, değildir. 

Bu çocuklara kanı kayn3llllş. 
Bayram akşama kadar sürecekti. 

-7-

Milli küme maçları fikistürü 
Tarih lstanbulda Ankarada İstanbul da 

1-4-939 Ateş - Vefa 
2-4-939 Ateş . Fener 
8-4-939 

G.Saray - A.Gücü 
G.Saray - O.Spor 

9-4-939 Beşiktaş - Fener 
15-4-939 Doğanspor - Fener 
16-4-939 Doğanspor - Vefa 
22-4-939 

A.Gücü - Ateş 

A.Gücü - Doğan 

Beşiktaş. O.Spor 
Beşiktaş - A.Gücü 
Ateş . A.Gücü 

23-4-939 G.Saray - Vefa 
28-4-939 Demirspor - G. Saray 
29-4-939 Demirspor - Fener 

Ateş - Demirspor 
Vefa - Doğanspor 

Vefa • Ateş 

5-5-939 Ankaragücü - Beşikta'} 
6-5-939 Ankaragücü - G.Saray 

13-5-939 
14-5-939 Beşiktaş - Vefa 

Doğanspor - Ateş 

Fener - Ateş 

D.Spor - A.Gücü Fener - Doğansı: 

20-5-939 
21-5-939 Fener - G.Saray 
27-5-939 

Vefa - Demirspor 
Vefa - A. Gücü 

28-5-939 Fener - Vefa, Beşik
taş - G.Saray 

O.Spor - Doğan 
Demirspor - Ateş 

3-6-939 
4-6-939 Fener - G.Saray, Beşik-

Doğanspor - A.Gücü 
Doğanspor - O.Spor 

taş - Vefa 
G.Saray - Ateş 10-6-939 Demirspor - Vefa 

11-6-939 Demirspor - Beşiktaş 
17-6-939 Doğanspor - Beşiktaş 

18-6-939 Doğanspor - G. Saray 
24-6-939 Ateş - G. Saray 
25-6-939 Ateş - Beşiktaş 
27-7-939 Fener - Beşiktaş 

G Saray - O.Spor 
Fener - Demirspor 
Fener - A. Gücü 

G. Saray - Vefa 

~===============================================~/ 
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Fenerbahçe kulübünde 

İdare heyeti. yenilendi 
Milli kümeye girilecek 

İstanbul, 26 a.a. - Fenerbahçe U-1 
mumi Katipliğinden tebliğ edilmiştir: 1 K•• .. k y / 

Fenerbahçe müessesan heyeti, bu - UÇU ozgat ta 
gün saat 10 dan akşam 16 ya kadar ~ 
vaziyeti etraflı bir surette tetkik et • "'* _____ .... * ----.. ----~----... 

miştir. 

Bütü:ı azanrn iştirak ettiği bu mü. 
zakereler neticesinde mühim bir ek -
seriyetin iltihakiyle aşağıdaki karar. 
lar ittihaz edilmiştir: 

1. - Müessesan heyeti kulüp disip. 
linine riayetin sporda muvaffakiyet 
için en esaslı bir Iazime olduğunu bir 
kere daha teyit ederek birinci futbol 
takımı tarafından karar hilafına itti -
haz edilen tavru hareketi şayanı mua. 
haza görmüş ve bunu teessür ve 

0

taac -
cüple karşllamıştxr. Böy1e bir hareket 
atiyen tekerrür ettiği takdirde mü. 
sebbibleri hakkında kulüp nizamatı 
mucibince en şiddetli ceza tatbiki mu. 
karrerdir. 

2. - Müessesan heyeti bazı dilekle. 
rinin idare meclisi tarafından, diğer 
üç kulüple müşterek olarak, Ankara. 
ya aksettirilmesi şeklinin bir anlaş. 
mazlık tevlid ettiğini görmüş ve bu -
nun derhal izalesi için Ankara'da te -
şebbüsata geçilmesini yeni idare he -
yetine tevdi eylemiştir. 

3. - Müessesan meclisi milli küme 
maçlarına dev~m etmiye karar vermiş 
ve bu hususta mali noktai nazardan 
uğranılacak müşkilatın beden terbi • 
vesi genel direktörlüğü nezdinde ya. 
pılacak teş~bbüslerle izalesine çalı · 
şılmasını muvafık görmüştür. 

Diğer taraftan idare heyeti tara • 
fından son neşredilmiş olan beyanna -
metle mevzuu bahis futbolculara mas • 
raf ve ücret kelimelerini şayanı dik. 
kat görerek bu hususta idare heyetin. 
den istizahda bulunmuş ve idare heye. 
ti buradaki masraf kelimesi futbolcu. 
larm nakliye ve yemek gibi zaruri 
masraflarına karşılık olduğunu, ücret 
kelimesinin ise antrenörlere verilen 
parayı tazammun ettiğini ifade etmiş 
olmakla bu nokta müessesan meclisin. 
ce işbu izahat dairesinde kabul olun • 
muştur. 

Bu mukarreratı müteakip idare he. 
yeti yorgunluğunu ileri sürerek istifa 
etmiş ve bu istifa umumi heyetçe ka • 
bul edilmiştir. 

Yeni idare heyeti şu suretle teşek. 
kül etmiştir: 

Umumi reis Şükrü Saracoğlu. ikin. 
ci reis Hasan Kamil Sporel, umumi 
katip Muvaffak Menemencioğlu, umu 
mi kaptan Nedim. muhasebeci Niza • 
mettin Diler, azalar Mahmut Baler. 

Fakat dediğim gibi, gök rahat verme. 
di. Saat 14 e doğru vedalaşmak mec -
buriyetinde kaldık. Biz onlara yarım 
kalmış bir zevkin tatsızlığı içinde 
"Allahaısmarladık" dedik. Onlar bize: 

- Güneşli günlerde de bekleriz, de. 

yaptığı maçta 

Gençlerbirliğİ 

3-1 galip geldi 
Ankara Gençlerbirliği 35 kişilik bir 

sporcu kafilesiyle dün Küçük Yoz
gad'a giderek bir futbol maçı yapmış
tır. Yapılan bu gezi her bakımdan 

faydalr olmuştur. Yozgat barut gü -
etine mensup kalabalık bir sporcu ve 
idareci kafilesi misafirlerini istas -
yonda büyük bir sevgi ile karşılamış 
ve gereken alakayı göstermiştir. 

Saat 11,30 da maça başlanmış hava
nın yağışlı ve sahanın çamurlu olma
sına rağmen oyun büyük bir enerji 
ve kardeşlik havası içinde devam et
miştir. Barut Gücünün iyi elemanla
ra malik olduğu ilk oyunda dikıkati 

çekiyordu. 
Gençlerbirliği Güce nazaran daha 

üstün bir oyun çıkararak maçı 3-1 
farkla bitirmiştir. Maçtan sonra ku
lüp lokalinde misafir sporcular şere
fine verilen çay çok samimi görüşme
lerle sona ermiş ve Genc;:lerbirliği ak
şam Ankaraya dönmüştür. 
Yapılan bu gezinin sporcular üze

rinde bıraktığı intiba çok müsait ve 
güzel olmuştur. 

Beşiktaş 
İzmir' de 
yenildi 

İzmir, 26 a.a. - Bugün ikinci maçı. 
nı beş bine yakrn bir seyirci önünde 
"Ates'' le yapan Beşikta~ sahadan 2.1 
mağliıp ç.·kmıştır. Genç Ateş tak mı 
İzmirlilerin enderce tcs<.düf ettikleri 
güzel, fevkalade seri bir oyun oyna _ 
mış ve Beşiktaşın birinci devrede yap. 
mış olduğu bir gole ikinci devrede iki 
gol atmakla muk2bele etmişlerdir. 
Maç çok harartli ve zevkli cereyan et. 
miştir. Bunlardan evet yapıla., Ü-;:ok • 
Demirspor tııkımları anısrnnaki h 0 den 
terbiyesi kunası mar-ı ı · rlA ikiye karşı 
dörtle Üçok kazanmışt•r. 

İzmirde b'siklet 
yanşlan yapıldı 

diler t · 26 zmır, a.a. - Beşinci ha. tanın 
Otomobille~, şos~ye .doğru yollanır- 75 kilometrelik bisiklet koşusu. bıJgün 

ken Eryaman ın mısafırperver muh - İzmir. Seferihi~r şosesı· u··zer· d hAl.. ın e ya. 
tan a a: pılmış ve iki saat yirmi beş dakikada 

- Buyurup odada bir kahvemizi bi. ı Bayram birinci, Süleyman ikinci Ce 
le içmediniz, bu oldu mu ya? diyordu. det üçüncü gelmişlerdir. ' v. 



• • Yurdda mebus s çımı dün bitti Frankistler Endülüsle 
taarruza .aectiler 

Musolini mihvere olan 
bağhhğını teyit etti 

Büyük Millet Meclisi Reisi reyini veriyor. 

Başvekil Dr. Relik Saydam reyini verirken 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik Ôztrak sandık ba§ında 

B. Ali Çetinkaya reyini verirken 

Diğer ikinci müntehipler reylerini kullanıyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) 
Ankara'da belediye meclisi salo -

nuna konulan sandık &aat 9.30 da açıl
mış ve başta Cümhurreisimiz, Parti -
mizin Değişmez Başkanı, Milli Şef 
İnönü olduğu halde, ikinci müntehip 
bulunan Başvekilimiz ve diğer vekil -
lerle diğer zevat öğleye kadar beledi
yeye gelerek reylerini kullanmışlar -
dır. Halk Milli Şefimizi gelirken ve 

\ giderken kalpten gelen teazhürlerle 
alkışlamışlaı:ıdır. 

Alakalı makamlar saat 13 e doğru 
yurdun her tarafında ikinci müntehip
lerin reylerini tamamiyle kullandıkla
rını öğrenmiş bulunuyorlardı. Bu ara
da dört vilayetimizde mUstakilen nam
zetliklerini koyan dört zatın da me -
busluğa seçildikleri haberi gelmiştir. 
Bunlar, Afyonkarahisar'dan B. Berç 
Tüııker. Ankara'dan Dr. Taptas, Es -
kişehir'den B. İstamat Özdamar, Niğ
de'den Dr. Abravaya Marmaralı'dır. 

İntihap daireleri Cümhuriyet Halk 
Partisi namzetleri olarak altıncı Bü -
yük Millet Meclisine seçilen 420 zat -
la mlistakil olarak intihap olunan 4 
zata ait mazbataları derhal doldurarak 
Ankara'ya gönderecekler ve Kamu -
tay'm kapanmadan önce verdiği karar 
vcçhile yeni meclis nisanın üçüncü 
günü toplanacaktır. 

İki aydanberi türk vatanında devam 
eden intihap işinde hükümet ve parti 
makanizmasının işlemesindeki sürat 
ve intizam, büyük inkilabımızın en 
mukaddes eseri olan milli hakimiyet 
ruhuna, dikkatli bir kıskançlık ve mü -
tekamil bir olgunlukla bağlı bulunan 
her türkün bu intihap ödevinde gös -
terdiği şuurlu alaka ve tehaluk ve bin-
netice dün kırk bin dokuz yüz yetmiş 
dokuz ikinci müntehibin, Milli Şef İs
met İnönü'nün gösterdiği Cümhuriyet 
Halk Partisi namzetlerine, tam bir i -
nanla reylerini venncsi, yeni Türkiye 
cümhuriyetinin kuvet ve kudretini 
dünya önüne bir daha koyan parlak bir 
eserdir. 

Hükumetçilerin teslim olması için 

Burgoı makamları Madrid' e 
bir ültimatom gönderdiler 

(Başı 1. inci sayfada) 

Frankist taarruzu yıldırım süratile 
ilerlemektedir. 

Endülüs cephesindeki frankist ta
arruzu, daha ziyade Madrid veya Va
lansiya cephesinde bir taarruza inti
zar eden cümhuriyetçilcri gafil avla
mıştır. Taarruz Sierra Morena'dan 
Sierra Nevada'ya kadar 350 kilomet
relik bir cepheye şamil bulunmakta
dır. 

Franko'nun iUtimatomu 

.. Burg~s, 26. a.a. - Umumi karargah 
cumhurıyetçı makamlara bir ültima· 
tom vererek, bundan böyle her türlü 
mukavemetin bir cinayet olduğunu 

bildirmiş ve cümhuriyet toprakların. 
daki halkı mukavemetsiz teslim ol -
mağa davet etmiştir. 

Mcidrid cephesinde /aaliyeı var 

Madrit, 26 a.a. - Frankist tayya
releri dün iki kere şehrin üzerinden 
uçmuşlardır. Evelki akşam olduğu 

gibi dün akşam da şehrin haricinde, 
cephede büyük bir faaliyet müşahede 
edilmiştir. Havan toplarının ve mit -
ralyözlerin sesleri işitilmektedir. 

Teslinı ıiçin y<lpıfon miizake
relcr akinı kaldı 

"Madı;id Franko kıtalarının girme -
sini bekliyor., .. .İspanyol sovyetlerinin 
silahlan alınıyor.,, 

"Franko tam bir muzafferiyet ka • 
zandı,, başlığı altında Lokal Anzeigeı 
gazetesi bilhassa şöyle yazıyor: 

" Milli mefkure galebe çaldı. Bol_ 
şevizm ile onun eteklerini taşıyan de • 
mokrasiler Avrupanın mukadderatı i. 
le alakadar olan bu partiyi kaybetti • 
!er." 

Elıcmiyetli bir bozgun 
Gazete bu hezimetin bu insanların 

ugradığı ilk hezimet olmadığını ve 
sonuncusu da olmıyacağını kaydettik. 
ten sonra şöyle devam;ediyor: 

" Fakat bu hezimetin pek büyük 
bir ehemiyeti vardır. Çünkü bu müt • 
hiş misal bolşevizm ile demokrasi ittL 
fakının nelere muktedir olduğunu gös 
teri yor. 

İspanya'nın misali bu ittifakı kor. 
kutması lfizım geliyorken bugün Lon. 
dra'da bolşevizmin müttefiki olan de • 
mokrasilerin yeni bir harp sergüzeşti 
hazırladıklarını görüyoruz.,, 

l 'ugoslavya'mn lspanya'ya 
ilıraontı arUıcuk 

Belgrad, 26 a.a. - Yugoslavya'daki 
Kurycr gazetesinin bildirdiğine göre, 
iktısadi yugıoslav mahfilleri İspanya. 
da dahili harbın sona erdiği şu sırada 

Yeni Kamuta.Y 
için vazifeler .. 

Faris, 26 a.a. - D. N. B. Burgos'- bilhassa odun ve hayvanat ciheti:ıden 
tan bildirildiğine göre, Madrit'in tesli Yugoı;lavyanın İspanyaya ihracatı ar. 
mi hakkındaki müzakereler komü- tabileceğini düşünmektedirler. 
nistlerle anarşistlerin teslim olmıya İktısadi mahfillere hakim olan ka-

(Başı 1. inci sayfada) muvafakat etmemeleri yüzünden a- naate göre, Yugoslavyanın İspanya'ya 
kim kalmıştır. ihracatr;ır kolaylaştırmak için İtalya 

irade ve ahlak kuvetleri ·ı b" ı ı . . . .. Dün bazı §ayialara göre, bizzat ı e ır an aşma yapı ması mümkündür. 
ılo 1lerı at:aldak. Yayından hen\lZ.. adm .. ..ıı.n., ..._.-. .. :.-ı.n. lıaJ.v,a ~imdiki hald Yu oslavya ile 
çıkan ok hızı, tetebbüslerimize anarşistleri silahları bırakmıya mec- İspanya arasında normal t icaret mü · 
daha birkaç nesil hakim olmak bur etmek için, nasyonalistlerc taar- nasebetleri teessüs edinciye kadar bir 
zarureti vardır. ruz tavsiyesinde bulunmuşlardır. mütevassıt rolü oymyabilir. 

On aene aonra cümhuriyetin l' eni Frankisı sefiri 
yirmi betinci yıldönümüne eri- Milli nıüdtıfaa konscyirıin l'aris'tc 
•eceg"'iz. On ıene, iki kamutaylık ıoplmıtısı :I' Faris, 26 a.a. - Yeni İspanya sefiri 
bir devirdir. Fakat bu iki kamu- Madrit, 26 a.a. - Albay Kasado Jose Fely Lckerisa, dün akşam Parise 
tay, 25 senenin, bir aarın dörtte ile hariciye müşaviri Julian Besteiro gelmiş ve frankist kolonisi tarafından 
biri olduğu, ve bir neslin değil, dün sabah eski nafıa nazırı Valansiya karşılanmıştır, 
bir milletin hayatında ve tarihin- mebusu sol cenah cümhuriyetçilerin • Sefir matbuata beyanatta bulunarak 
de pek ehemiyetli bir mühlet teş- den Julio Jost ile uzun bir mülakat demiştir ki: 

Yapmışlar ve müteakiben bütün azası- ' . d kil ettig"'i •uuru ile, mesuliyetten ' - Yatışma eserme evam etmek 
:ı" nın iştirSkiyle milli mlidafaa konseyi • ld• v• d 

adeta titriyerek, ve hiç bir mil- üzere Faris e gc ıgım en dolayı 
ak 

toplanmıştır. memnunum. Burgos itilMlarının dü • 
Jete, kalkınmak, toplanın ve 

l k 
· · b' k · · Maılrid f'ranko'~u bcklhor rüst ve seri bir surette tatbikı saye-

tamam anma ıçm ır aç yırmı " - sinde iki memleket arasındaki mü;ıa -
beş senelik mühlet bırakılmıya- Berlin, 26 a.a. - Madrid'in pek ya . sebetlerin en müsait şekilde inkişaf 
cağını düşünerek, çalıtmak mev- krnda düşeceğin<: dair dolaşan şayiala_ edeceğini ve bu münasebetlerin müte
kiindedirler. rı tekrar eden bu sabahki alman gaze- kabil bir hürmet ve anlaşma havası i -

Eskinin hatta muvaffakiyetle- teleri ilk sayfalarına şu tarzda başlık. çinde verimli neticeler vereceğini ü . 
rini seyretmek için geriye baka- lar koymaktadırlar: mid ediyorum." 

cak vaktimiz yoktur. 

Fakat en büyük imkanların 
yaratıcısı olan imtiyazlarımız 
var: millet birliğimiz ve bütün
lüğümüz tamdır. Milli Şef'e ve o
nun partisine milletin itimadı, 
sevgısı tamdır. Millet, tekmil 
maddi mi.nevi kudretlerini, inşa 
ve refah işlerine hasretmeğe ha
zırdır. 

Daha ne İsteriz? 

--1 F.R.ATAY 

T ethişçiler 
Filistinin şimalinde 

Toplanıyor 
Kudüs, 26 a.a. - Tedhişçiler, Filis

tin'in şimalinde toplanmaktadırlar. 

Taberiye'de iki kişi öldUrüldüğü için 
ateş söndürme saati tatbik edilmek -
tedir. 

Bitaraflık ıkanunu 
Amerikan senatosunda çarşamba günü 

Müzakere edilecek 
Nevyork, 26 a.a. - Bitaraflık kanunu hakkında ayan mecli

sinde izhar edilen muhtelif kanaatler gelecek çar~amba günü tet
kik ve müzakere edilecektir. 

Nevyork Taymis gazetesine göre 
ayan meclisi azası arasında şimdi altı 
muhtelif kanaat hüküm sürmektedir. 
Aza arasında: 

1. - "Cash Carry" maddesinde der
piş edilen müsaadekarhğm bütün mu 
hariplere teşmilini istiyen Pitman'ın 
taraftarları 

2. - Cüınhurrcisine yalnız müteca -
vizlcre karşı ambargonun tatbikini em 
retınek seHihiyetinin verilmesi taraf
tarları 

3. - Bitaraflık kanununun feshe
dilmesi taraftarları 

4. - Mezkur kanunun yalnız cep
hane hakkında tatbiki taraftarları 

duğunu söylemiş ve Hitler'in lngil
tere karlar iyi dostu olmadığını kay
dederek şunları ilave etmiştir: 

Amerika denıokrasilerc 
ya,,clını etmeli! 

"- Amerika, Avrupa'da demokra
silere yardım etmelidir. Bu demokra· 
siler yalnız emperyalizlerinin tahak

kukunu takip etmekte ve nazizmi im· 
ha etıneğe çalışmamaktadırlar. Har
be girişen hiç bir Avrupa milletine 

para ve cephane gönderilmemesini ve 
her şeyden evel hiç bir Amerikalının 
Avrupa emperyalizminin intrikaları

na kurban edilmemesini istiyorum.,, 

(Başı 1 inci sayfada) 

"A . . l zmınıız cnge 
tanımanuıktadır ,, 

Fakat, Afrikada kan kaybettiği ve 
şüphesiz İngiliz olması icap eden ser
mayeye acil ihtiyacı olduğu icin fa
şist İtalyanın pek yakın ve kati olan 
harabisinden bahseden şayiaları ha
tırlatmaklığım icap ediyor. Hakikaten 
faşist İtalya, bu radyo devrinde, 6an -

ki dünyanın en uzak ve bilinmiyen 
bir memleketi imiş gibi az tanınmak
tadır. Yaptığımız şey mühimdir, fa
kat bizim için asıl mühim olan gele. 
cekte yapacaklarımızdır ve bunu ya -
pacağız, zira benim azmim engel tanı
mamakta, sizin şevk ve heyecanınız, 
fedakarlık ruhunuzda salim bulun
maktadır. 

Bu yıl dönümü toplantınız, Avru
pa hayatının ciddi bir anında vuku 
bulmaktadır, Biz, isteri ile korkunun 
halitası olan harp psikozu ile zehirlen 
memize müsaade etmiyoruz ve etmi
ycceğiz. Gemimizin yolu tayin edil
miş ve prensipleri de sarihtir : 

lki pren.ıcip 

1 - Profesyonel müste.'lllekecilerin 
bilhassa nefret edilir şahıslar olması -
na, barış sözünün bundan böyle azı
cık eskimiş ve kalp para gibi ses çıka
ran bir matah bulunmasına ve daimi 
barışı medeniyet için bir felaket ola
rak telakki etmekte olduğumuz ma
lum olmasına rağmen, insan medeni -
yetinin inkişafını korumak için uzun 
bir barış devresinin lüzumuna kani 
bulunuyoruz. Fakat mukaddes hakla
rımız tanınmadan önce hiç bir te~eb -
büste bulun.mıyacağız. 

2 - Berlin - Roma mihverini sars
mak teşebbüsleri çocukça hareketler
dir - burada halk bağırıyor: Hitler, 
Hitler - mihver iki devlet arasında 
yalnız bir münasebet değil, muasır me 
deniyetin bütün diğer zihniyetierine 
sarih bir surette muhalif olan iki inkı 
tabın mülaki olmasıdır.,, 

Paris' ele ki akisler 
Paris, 26 a.a. - B. Musolini'nin 

nutku fransız matbuatında günün en 
mühim hadisesi olarak ele alınmak
tadır. 

P"arıs oır gazetesi, nutktin mu1i e
va itibariyle öl~lü fakat şekil ~tiba
riyle kesip atıcı olduğunu kaydedi
yor. 

Enternasyonal gazetesi, nutkun 
fazla endişe uyandıracak mahiyette 
olmadığını söylliyor. 
Aynı gazete ilave ediyor: 

"Yalnız Akdeniz hakkında bir mo· 
düs vivendi vücuda getirilmesi bahis 
mevzuu ise, helki Fransa, §Crcf ve 
hakimiyetinin tayin ettiği hadleri 
tesbitten sonra bu meseleyi belki de 
tetkik edebilecektir.,, 

Fransa m iiZ11keredcn 
kaçmadı mna .•. 

Temps gazetesi diyor ki: 
"Fransa hiç bir beynelmilel mliza

kereden imtina etmemiş ve ancak 
milli topraklarının bütünlüğüne, bil
hassa Tunus'a zarar vermeğe matuf 
isteklere "asla" cevabını vermiştir. 

Teslim etmek lazımdır ki Musoli
ni tarafından bildirilen üç nokta 
" - Tunus. Cibuti, Süveyş,, faşist ga
zeteleri tarafından büyük bir şiddet
le ortaya atılanın yanında mütevazi 
bir program teşkil etmektedir. Bu 
matbuat Korsika, Nis, Savua'dan da 
bahsetmekte idiler. Bundan başka 

Roma hlikümetinin Tunus, Cibuti ve 
Süveyş meselelerini ne suretle orta
ya koymak istediği de aydınlatmağa 
muhtaçtır. 

Mii:mkf•rc ha§lıvacak mı? 
B. Musolini'nin nutkunda bu cihet 

tasrih edilmemiştir. Fakat belki bu 
hususları Gayda'nın beyanatı aydın

latacaktır. Bu istekler faydalı bir 
müzakereye esas teşkil edebilecek mi 
dir? Bu hususta bir hilküm verebil
mek için İtalya isteklerinin münde

recatını beklemek lazım gelecektir. 
Fakat bu isteklerden faşist matbuata 

ve bir dereceye kadar da, Duçe'nin 
nutkunda şiddetli bir lisanla bahse. 
dilmiş birçok şeyler hiç şüphesiz ko
laylaştırılmış olacaktı.,, 

Nutuk Berlin'dc biiyiik bir 
intiba uyarıdır<lı 

Bertin, 26 a.a. - Yarı resmi bir su. 

Hayfa'nın cenubunda yapılan a • 
raştınnalar neticesinde bilerin ada -
let divanı azasından altı kişi tevkif e
dilmiştir. Arap ruısyonalistleri Filis • 
tin'de ve civar memleketlerde yahudi 
muhaceretinin artmasına karşı muka -
vcmet edilmesi lehindeki propagan -
dalarına devam etmekte ve komşu a • 
rap memleketlerinden yahudi malla -
rına karşı boykotaj yapılmasını iste -
mektedirler. 

5. - Pittman tarafından yapılan 

teklifin reddedilmesi taraftarları 
6. - Hattı hareketlerini tespit için 

müzakerelerin başlamasını bekliyen
ler vardır. 

Vaziyet hakkında tefsirlerde bulu· 
nan ayandan Boralı tngilterc'yi şid· 
detle tenkit ederek bu memleketin 
Almanya'yı Avusturya'yı ve Çekos -
lovakya'yı ilhak etmeğe sevketmiş ol-

Gerek Borah gerekse hariciye en

cümeni azasından diğer bazı kimseler 
tarafından yapılan beyanattan anla -
şıldığına göre nazizm aleyhinde mü
essir bir ittifak vücuda getirmedikle
ri iddia edilen Avrupa demokrasileri
ne karşı bazı siyasi amerikan mah -
fillcrinde büyük bir meraret hisse -
dilmektedir. 

rette tebliğ edildiğine göre, B. M'.uso -

lini'nin nutku Bertin siyasi mahfille. 

rinde çok büyük bir intiba hasıl et -
miştir. Duçenin mihver devletlerinin 

politikasındaki sarsılmaz birligi bütün 

dünyaya gösteren beyanatı burada ka. 
yıtsız ve şartsız olarak tasvip edil -
mektedir. 
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]stanbul'daki milli küme maçları 
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Ankaragücü Vefa 
takımını 3-1 yendi 

İstanbul, 26 a.a. - Milli küme maçlarına bugün de Taka im 
stadında devam edildi. Bir gece evel yağan devamh yağmurlar 
sahayı kısmen çamurlu bir hale getirmitti. Bugünkü maçı yapan 
Ankaragücü • Vefa taknnlatı, 3.000 kadar tahmin edilebilen bir 
ıeyird kalabalığı önünde karıılattılar. 

Slovaklarla Macarlar 

mütareke yaptılar 

(Başı 1 inci sayfada) 

Ankaralılar, bugün şöyle bir takrm 
yapmışlardı : 

Natuk - Salih, Enver - Abdül, Se
mih, İsmail - Fikret, Ali Rıza, Mu -
zaffer, Fahri, Hamdi. 

Vefa takımı da şu şekilde idi: 

Azad - Vahid, Garo - Sefer, Lütfi, 
lngiltere endi§ede Süleyman, Abduş, Muhteşem, Hilmi, 

Roma, 26 a.a. - Kont Ciano, dün Şükrü Mehmet. 
öğleden sonra ingiliz maslahatgüza- Hakem: Şazi Tezcan. 
n Sir Noel Charles'i kabul etmi§tir. 
Sir Noel, macar - slovak ve macar • 
romen münasebetlerinde hasıl olan 
vaziyet dolayrsiyle !ngiltere hükil
metinin endişe ettiğini söylemiştir. 

öğrenildiğine göre Kont Ciano, 
İtalya hükümetinin lngiltere'nin bu 
endişesine iştirak etmediğini bildir
miştir. 

Sir Noel, aynı zamanda Almanya 
tarafından Çekoslovakya'da yapılan 

cebir hareketi üzerine ingiliz kabine
sinin giriştiğ i teşebbüs hakkında da 
Kont Ciano'ya malfittıat vermiştir. 

Kont Ciano, macar sefiri baron 
Frederik Villany'yi de kabul ederek 
kendisiyle macar - slovak ve macar -
romen meselelerine dair görüşmüş -
tür. 

Habe_rlerin Almanya' da neşri 
yasak edildi 

J' efa hakim görünüyor ••• 
Ankaralılann bir gün evelki sıkı 

maçtan yorgun çıktıklarım zannetti
recek bir mukaddeme ile oyun baş -
ladı. Vefalılar vaziyete hakim gözü
küyorlardı. Her iki cenahtan sürükle
nen hücumlar Ankara kalesini tazyik 
ediyor, vefalı muhacimler, acele yü -
zünden, sayı ile neticelenebilecek. bir 
fırsat yakalıyamıyorlardı. Marnafi 
Ankaralılar vaziyeti kurtarmakta ge
cikmediler ve ahenkli bir oyunla der
hal faik vaziyete geçtiler. 

••• Fakat ankaralıl.ar isabetli 
oynuyorlar 

Oyunun akışı, Vefa aleyhine bir 
manzara arzediyordu. Vefalıların en 
fazla enerjiye istinat eden çalışmala· 
rma mukabil, Ankaralılar yerden, 
kontrollu ve isabetli bir oyun çıkarı
yorlar ve tesadüfe fazla yer bırakma
dıkları için oyunun Vefa takımr aley
hine inki~frnı kolaylaştmyorlardı. 

Vefa kalecisi gittikçe artan tazyiki 
maharetle karşılıyordu. Ali Rızanın 
ve Hamdi'ınin iki sLkı şütü bu suretle 
Vefa kalecisinin elinde kaldı. Mama -
fih, Muzaffer, 19 °uncu dakikada topu 
Vefa ağlarına takarak Ankaragücünil 
1 - O galip vaziyete geçirdi. 

lehine bitiyor 

1 

.................................................... 1 
A N DA Ç .................................................... 
NÖBETÇi ECZANELER 

Merkez eczanesi 
Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çar:lamba 
Peraembe 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sabat ve Yenişehir (,,) 
İstanbul eczanesi 

ACELE lMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkal6.de bir baa • 
talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müracaat
Şehir: (1023-1024). • Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havaıaı:ı a -
rıza memurluğu (18%), - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincirlicami civarı: (2645 -
1050 - 1196). - Samanpa:ıan civarı: (2806 
- 3259). - Yenişehir. Havuzbaşı Bizim 
taksi: (2323). - Havu:ı:başı Güven tak -
si: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul taksisi : (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.ZO 
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 Uluı M. na 7.00 Z0.30 
Ulus M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus 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 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenifiehir'e 7.10 23.00 
S. pazarın'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 İstasyon arasında her 
beş dakjkada bir sefer olup tren zaman -
lan seferler daha sıktır. 

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

~ Ak&amları Ulus Meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı
na dönüşleri sinemaların dağılı3 saatine 
tabidirler, 

Posta saatleri 

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

tine mektup kabul eder. 

Tren aaa1.eri 

Haydarpaşaya : 

Samsun hattı .ı 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Puartesi. Per • 
ııembe. Cumarteıi, 

Her gün 9.35 (Kayse -
---~-~---ri, Sivas, Aına.ı;ya bu 

hat üzerindedir.) 
Toroı ıürat.) 

Berlin, 26 a.a. - Macarlarla slovak
lar arasında vukubulan müsad~meler 
hakkındaki haberlerin neşri Almanya 
da menedilmiştir. Slovak hududunun 
henüz tesbit edilmediğine ve ~imdi 
Çekoslovak idaresi tarafından ırk 

farkları nazarı itibare alınmadan te
sis edilen ve Slovakya'yı Karpat Uk
ranyasmdan ayıran idari bir hattan 
başka bir şey mevcut olmadığına da
ir macarlar tarafından ileri sürülen 
tezi siyasi alman mahfilleri ~mdiye 
kadar kabul etmiş görünmekte idiler. 
Siyasi alman mahfilleri tarafından 
muhafaza edilen sükut macar tezinin 
henüz muteber olduğunu, fakat Al
manya'nrn himayesine aldığı '1ovak
ları ümidsizliğe düşürmemeğe çalış· 
tığı manasını tazammun etmemekte
dir. 

Oyun Ankaralıların baskısı altın - Diyarbakır hattı: 
daki şeklini muhafaza ederek, sonuna Zonguldak hatu: 
kadar geldi ve birinci devre 1 - O An -

Her ıün 9.35 
~er gün 15.00 

Macar devlet adamları 

Rütenya'ya gidiyorlar 
Budapeşte, 26 a.a. - Başvekil Pa

ul Teleki, refakatinde dahiliye nazın 
François Keresztes ve eski Karpatlar 
Ukranynsı başvekili Andre Brody ol
duğu halde bugün iki günlük bir z.i. 
yarette bulunmak üzere Rütenya'ya 
gitmiştir. 

Teleki, Ungvar hava meydanına gi
derek geçen cuma günkü hava muha
rebelerine iştirak eden tayyarecileri 
tebrik etmiştir. Başvekil bundan ıon
ra muharebelerin cereyan ettiği mın
takalara gitmiş ve Ungvar ovasını geç 
tikten sonra iki saat önce muıharebe-
nin vuku bulduğu meydanı görmü§· 
tür. 

Başvekilin geçtiği · 

larda macar bayrağı 
idi. 

bütün kasaba
dalgalanmakta 

Bir gün için 

karahların lehine bitti. 

İkinci devrede ankaralıların sıkı bir 
inişiyle başlryan hücumu daha birinci 
dakika tamamlanmadan, Ali Rızanın 
sıkı bir vuruşu ile takımını 2 - O vazi
yete geçirdi. 

Vefalılar, mağlu!biyeıti adeta emri -
vaki haline getiren bu sayıdan sonra 
canlandılar ve Ankara kalesini sardı • 
lar. Dördüncü dakikada solaçık Mem -
met Vefa'nın y~gine golünü yaptı. 

Tehlikeli vaziyet 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
r ................................................... I 
1. ............. - .................................. . 

X Belgrad - İtalyan Yugoslav an
laşmasının ikinci yıldönümü dolayı
siyle Yugoslavya Hariciye Nazın B. 
Tsintsar Markoviç'le italyan hariciye 
nazırı Kont Ciyano arasında samimi 
telgraflar teati edilmiştir, 

X Londra - Son iki gün zarfında 
Amerika Birleşik devletlerine giden 
gemilere 30 milyon ingiliz lirası kıy -
metinde altın yüklenmi~tir. 

X Dawsouereek - "İngiliz kolom
biyası" - Murry nehrinin suları bir-
den bire taşarak Eastpine kasabasmı 
istila etmiştir. Sekiz kişi boğulmuş • 

2 - ı her iki taraf için tehlike ifade 
eden bir vaziıyet idi. Vefalılar, mağ -
lUıbiyetten kurtulmak ümidiyle çırpı -
nıyorlar. Ankaralılar bir gün evellci 
mağlubiyeti bir dereceye kadar telafi 
edecek bir z.aferi kaçırmamak ümidiy -
le var kuvetleriyle uğraşıyorlardı. Ve-

b 1 
tur. 

fahların sertleşmiye aş ıyan oyunu, 
hakemin üst üste ceza kararlarım da-

vet etti. 

Ankaralılar, gene üstünlüğü elde 
etmiye muvaffak oldular. Vefa kaleci
ıi Rakip muhacimlerin tehlikeli zi -

yaretlerine maruz kalıyor. Mamafih, 

değerli bir oyuncu olduğunu isbat e -

decek fırsatlar elde etti. 

X Varşova - ParlSmento otuz gUn 
lük bir devre için t!til edilmiştir. 

~ 

X Glasgow - Phoebe kruvazörü 
denize indirilmiştir. Kruvazörün is
mini Kontes Elgin koymuştur. 

• 
X A tina - Milli bayram münase-

betiyle, temmuz 1938 de vukubulan 
Hanya isyan hareketi mahkfunlarınrn 

(B S · ı d yarı cezaları affedilmiştir. 
a§r ınci say a a) Ankaragücünün üçiincii golii 

Balkanlar - Romanya müstes· 

na - umumi endişenin mihrakmda.n 
henüz uzakça addolunabilirler. Fa

kat, onların da türlü türlü dertleri 
yok mudur? 

Başkalarının dertlerini - niha
yet derecede telhis e·dilmiş olarak -
bu suretle gözden geçirdikten aon
ra derin bir "ah!" çekmeliyiz.Çünkü 
biz de bütün bu memleketlerin ya • 
nı batındayız; Okyanuslar ortaam -
da bir adada değiliz. Bunun içindir 
ki Milli Şef'in şu sözlerini mütema
diyen tekrarlıyabiliriz: "insanlık a
ilesinin mühim bir uzvu olan Türkİ· 
ye'nin ne vazifeler karşısında bulu

nacağını kati olarak tespit etmiye 
imkan yoktur. Bu ihtimaller karıı

amda ancak kudretli milletler ken-

27 inci dakikada, Muzaffer nefis bir 

~ütle üçüncü Ankara golünü kaydet -
miye muvaffak olduktan sonra, vefa -

hlar gevşediler. Ankaralılar üst Uste 
gol fırsatları elde ediyorlar. Buna rağ

men sayı adedinin artmasına iki mani 

var : 

1 - Talihsizlik • 

X Varşova - Polonya'nın Prag 
elçiliğini lağve karar vermiştir. Öğre
nildiğine göre şimdiye kadar, Prag 
elçiliğinde müsteşar bulunan Bay 
Şlatko, Prag'da vücuda getirilecek 
başkonsolosluğa tayin olunacakıtır. 

X Caracas - Çekoslovakya sefiri 
doktor Jaroslaw Novak, Prag'dan al
dığı talimat mucibince sefaretin ev-

2-Vefa kalecisinin muvaffakiyetli rakını Venezüella'daki alman sefiri-

oyunu. 

Maç bu şekilde nihayetlendi ve an
karalılar sahadan 3 - 1 galip çıktılar. 

ne teslim etmiştir. 

X Moskova - 1939 da Sovyetler 
Birliğinde yapılan nüfus tahririnin 
muvakkat rakamları neşredilmiştir. 

Bu rakamlara göre umum? nüfus 170 

milyon 126 bin kişiyi bulmaktadır. 

Kati neticeler nisanda belli olacak
tır. 

Ankaralılar, yorgun olmaları lazım 

,gelirken, tam formunda bir takım man 
.zarası veren güzel bir oyun çrıkardı -
lar. Yerden, deplasmanlı, kontrollü ~y
nuyorlardı. O kadar ki, vefahların 

gayretli çalışmalarr, Ankara takımı -
dilerini, ve insanlığı kurtaracaklar- bı"r zevk nın seyircilere mükemmel 

X Varşova - Hariciye müsteşarı 

ile Sovyet maslahatgüzarı arasında 

19-2-1939 tarihli Sovyet - Polonya ti
caret itilafının 23 marttan itibaren 

dır.,, 

Nasııhi BAYDAR 
veren oyunları karşısında sönük ve 
klaa far,kiyle geri kaldı. 

üzere 
1 Nisan 1939 dan itibaren boş süt şişelerinden depozito 
olarak kiolluk 15 kuruş 1/2 kiloluk 10 kuruş 1/4 kiloluk 10 
kuruş alınacaktır. Muhterem müşterilerimizin yukardaki 
tarihe kadar elde mevcut tişeleri satış mağazalarımıza 
iade etmelerini rica ederiz. 982 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

1 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 695 

\ , 
Cebeci Hastanesi -

Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 

Klinik Şefi 

Dr. Kemal Arıcan 
Diathermie ve ultraviolet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık cöz bu 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 

yeni itilafın tasdiki için tayin edilen 
mühletten evvel meriyete konması i
çin notalar teati edilmiştir.,, 

X Londra - Royal air force idare
sinin anterenman mektebine ait bir 
tayyare North Benfleet'de yere düş
müş ve içinde bulunan iki kişi ölmüş
tür. 

X Berlin - 13 martta başhyan mü 
zakereler neticesinde Almanya ile 
Holanda arasında yeni bir iktısad1 
itilaf imza edilmi~tir. 

ORMAN Ci FTLİGİ ., 

! 
.................................... ~ 

Vilayetler .................................................... 
Hükumet konağı 

yaptırılacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

31.3.939 cuma günü saat 15 te !stan
bul'da nafıa müdürlüğü eksiltme ko -
misyonu odasında (19936.56) lira keşif 
bedelli Silivri kazasına yapılacak hü
kümet binası inşaatı kapalı zarf usu • 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş -
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje keşif hülasasiyle buna müte
ferri diğer. evrak dairednde görüle -
cektir. 

Muvakkat teminat (1496) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan en az 

(15.000) liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına dair idarelerinden almış olduğu 

vesikalara istinaden İstanbul vilaye -
tinden eksiltme tarihinden 8 gün evel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfları
nı 31.3.939 cuma günü saat 14 de kadar 
nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(1548/ 877) 10879 

Kalörifer tesisatı 
Afyon Posta, Telgraf ve Telefon 

Müdürlüğünden : 
Afyon P,T.T. binasında yaptırılacak 

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

Muvakkat teminat mikdarı 475 Ji_ 
ra 95 kuruştur. lsteklileri':t tayin olu
nan müddet zarfında Afyon P.T.T. 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu • 
nUL 10921 

-9-

Hademe ve hastabakıe1 ahnacak 
Niğde Memleket hutanes.i Bq

tabipliğin-den : 

Hastanemize ehliyetine göre 20 • 
30 lira ücretle hademe ve hastabakı
cı alınacağından okuyup yazma bi
len ve hastanede çalışmış olan (Ka
dın tercih edilecektir.) İsteklilerin 
Niğde memleket hastanesi baş tabip
liğine müracaatları ilan olunur. 

(984) 10989 

Gümrük karakol 

tesisatı yaptlrılacak 
Urfa Nafıa Müdürliiğünden: 

Urfa viliyetinin cenup hududu Ü· 

zerinde Ebuküsbe mevkiinde yeni
den inşa edilecek gümrük muhafaza 
suvari 'lı:arakol binası inşası (19940) 
lira (65) kuruş bedeli keşif ve vahidi 

1 
kıyasi fiyat üzerinden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 10. 4. 939 tarihine 
müı;adif pazartesi günü saat 14 de 
Urfa Nafta müdürlüğü odasında top
lanacak komisyon marifetiyle yapıla· 
caktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye: pro
je, mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi, fenni şartname, hulasai 
keşfiye ve bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
(1495) lira (55) kuruştur . 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart
tır. 

A) Yukarıda miktarı yazılı teminat 
akçesinin mal sandığına yatırıldığına 
dair makbuz veya muteber bir banka
dan alınacak teminat mektubu. 

B) Teklif sahiplerinin ihaleden se
kiz gün evel müracaatla Urfa valili
ğinden alacakları müteahhitlik ehli
yet vesikası. 

C) Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 

939 sensine ait vesika veya sureti: 
5 - İsteklilerin artırma, eksiltme 

kanununun umumi hükümleriyle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 
ahkamına ve yukarıda yazılı madde
lerin icabatına riayet eylemeleri şart
tır. 

6 - İstekliler bu işe ait evnkı fen
niye ve şartnameleri Urfa Nafıa mü
dürlüğünde görebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir sa
at eveline kadar eksiltme komisyonu
na varması şarttır . Postada vuku bu
lacak gcçikmelerden dolayı komisyon 
mesuliyet kabul etmez. 

(1790/1001~ 11011 
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J.atörü inşaatı keşif bedeli (534.977) li 
ra (22) kuruıtur. 

Divanı Muhasebat 

Münhal 2 mümeyyizlik 

ı· Milli M~dalaa . B~ka~lığı .J 
Kurutma dolabı ve saire 

alınacak 

me gi.ınü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddeleri:-ıde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Vize tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1022) 

42 fon Alurif ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo -
nundan: 

2 - Eksiltme 20.4.939 tarihine rast
layan perşembe günü saat (15) de na
fıa vekaleti 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 (26) lira (75) kuruş mukabi -
!inde sular umum müdürlüğünden ala
bilirle 

Divanı Muhasebat Riyasetinden• 
Divanı muhasebatta münhal bulu -

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

İmt~hana Ankara'da Divanı muha -
sebat binasında saat 9.30 başlanacak -
tır. İsteklilerin 6 nisn 939 perşembe 
günü akşamına kadar sarih adreslerini 
havi arzuhal ile divanı muhasebat ri
yasetine vcsikalariyle ve iki kıta fo -
toğraflariyle birlikte müracaat etme -
leri lazımdır. 

taıyonlardan her hangi birisinde va· 
gon içinde teslim şartiyle idareıniı 

ihtiyacı için 100.000 adet tuğla sat n 
alınacaktır. 4. 4. 939 tarihine rastlı· 

yan salı günü saat 15 de Ankara'da 
ikinci işletme binasında toplanan ko 
misyonda ihalesi icra edileceğinden 
isteklilerin kanunun tayin ettiği ve
saikle 108.75 liralık kati teminat mak 
buz veya mektuplarını hamilen mu
ayyen gün ve saate kadar komisyon· 
da hazır bulunqıaları ilan olunur. 

Şartname ve mukavele projeleri 
Ankara'da ikinci işletme kaleminden 
ve Çankırı, Zonguldak, Hanköy ve 
Karabük istasyonlarından parasız da 

M. M. V. Satm Alma Komisyo. 
nundan: 

11018 

Elekf rik makinistliği imtihanı 
ğıtılmaktadır. (973) 10974 

-l -Tahmin edilen fiyatı (5800) beş 
bin sekiz yüz lira olan iki adet kurut
ma dolabı ve yuğurma makinası ile te. 
ferruatı kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (25.149) lira (09) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme 
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel eUerinde bulunan bütün vesika -
tarla birlikte bir istida ile vekalete mü· 
racaat ederek bu işe mahsus olmak ü
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye iştirak edemezler. 

Çimento alınacak 

2 - Eksiltmesi 29 nisan 939 cumar
tesi günü saat on birde yapılacaktır. 

1 - Cebeci hastanesine alınacağı e. 
velce ilan edilen elektrik makinistle • 
rinin imtihanları 30.3.939 perşembe 
günü yapılacaktır .. 

İmtihana girebilmek için 30 lira ma
aşlı memuriyetlerde bir terfi müddeti 
bulunmuş ve bu suretle 35 lira maaş 
almağa hak kazanmış olmak lazımdır. 
Ali tahsil görmüş bulunanların da 30 
lira maaşlı bir memuriyette bulunmuş 
gene bir terfi müddeti istihdam edil -
miş olmaları icabeder. Mümeyyizlik 
teselsülü, derece sırası takip eden me
muriyetlerden olmak itibariyle 25 lira 
maaş olmış ve o derecede bir trfi müd
dtin i doldurmuş olmak kafi değildir. 
İmtihan mevzuu tahriridir: 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yornmdan: 

Muhanunen bedeli 150.000 lira o· 
lan 10.000 ton yerli portland çimen• 
tosu 5 Nisan 1939 çarşamba günü sa· 
at 15.30 da kapalı zarf usuliyle An· 
kara'da idare binasında satın alma• 
caktır. 

3 - İlk teminatı ( 435) liradır. Şart
namesi her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ğirmek isteyenlerin 
2490 sayrlı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
teklif mektqplarını behemehal eksilt
me saatından en az f>ir saat evetine ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (881) 10881 

Ecza ambalaj sandığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine taht}lin edile:ı fi 

yatı 700 kuruş olan 400 adet ecza am· 
balaj sandığı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 nisan 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (210) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o 

tarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte, belli gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (94) 10943 

2 - Talip olanlar mezkur gün ve 
saatte hastanede bulunmaları .. (1085) 

11083 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Um um Mü
dürlüğünden : : 

Kmkkalede çalıştırılmak üzere 
tesviyeci ve tornacı alınacaktır. is
teklilerden Ankarada bulunanların 

silah fabrikasına, Istanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabrikasına, Izmirdeki
lerin de Izmirdeki silah fabrikası· 
na, bu yerler haricinde olanların da 
istida ile umum müdürlüğe müraca-
atlar. (745) 10790 

170 ton Toleof alınacak 
A sk eri F ab rik a lar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Ecza ambalaj sandığı 

tamir ettirilecek 
Tahmin edilen bedeli (59.000) lira 

' M. M. Vekaleti Satm Alma K<>- olan 170 ton Toleol Askeri Fabrika-
misyon\D\dan : 

1 - Beher adetine tahmin edilen fi
yatı (100) kuruş olan 400 adet ecza 
ambalaj sandığı açık eksiltme sure
tiyle tamir edile~ktir. 

2 - İhalesi 4 nisan 939 salı günü 
saat (10) dadır. 

3 - İlk teminatı (30) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o· 

tarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
..ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi 
natiyle birlikte ihalesi saatında M. M 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri 

(947) 10944 

500 kilo sülüsyon ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın AIAta Ko-

misyonundan : 
· 1 - 500 kilo (Firestone Goodrich) 
marka sülüsyon satın alınacaktır. 

2 - Pazarlrğı 30·3.939 perşembe gü
nü saat 1 ı de vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

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

lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
alma komisyonunca 6-5-1939 cumarte
si gilnU uat 11 de kapalı "Zarfla ihale 
edilecektir. Şartname (2) lira (95) 
kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (4425) lirayı havi teklif mektup
larını mezkf1r günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle mezkOr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(966) 10987 

377 ton Kuvarsit Kumu ahna<ak 
A skeri Fabrika lar Umuın Müdür 

lüğü Mer kez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (16.000) lira 
olan 377 ton kuvarsit kumu Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 10. 4. 939 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
komisyondan veril.ir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (1200) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkilr günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 

ı · Aıı1ıara ~e~azım Amirliği ı 
mezkur gün ve saatte komisyana mü
racaatları. 

(977) 11009 

İnşaat münakasas ~ 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum Mareşal Çakmak has. 

tanesinde yeniden yaptırılacak (ılan i
ki katlı pavyon kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 48099 lira altı 
kuruş olup ilk teminatı 3607 lira 43 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 3 nisır:ı 939 pazar
tesi günü saat 11 de Erzurum'da as 
keri satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. 

4 - Şartname keşif ve planı her 
gün komisyonda görbilirler. 

(953) 10949 

59.000 kilo pirin( ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Vize tüme:ıine bağlı birlikle
rin ihtiyacı için 59.000 kilo pirinç K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15930 lira olup 
muvakkat teminatı 1195 liradır. 

3 - Eksiltmesi 13-4-939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

42 ton Aluril hakkında ilan 
Askeri Fabrikalar Umum Müd ür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

42 ton Alurit'in, ilanında sehven 
bazı yanlışlıklar yapıldığı anlaşıldı
ğından bu malzeme hakkındaki 19 ve 
21 mart 1939 tarihlerinde çıkan ilb
ların hükümsüz olduğu ve 23, 25, 27 
ve 29 mart 1939 tarihlerinde neşre. 
dilmek üzere yeniden ilana verildiği 
ilan olunur. 

(1046) 11037 

60 ton mazot ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü d ür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

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

(1047) 11038 

(1048) 11039 

Kirahk dükkanlar ve mezbaha 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı Müdürlüğünden : 

Kırıkkalede bir kısmı et diğer kıs
mı yiyecek maddeleri soğutaca~ asri 
soğuk hava tesisatlarını havi kasap 1 
dükkanı ile hayvan kesmiye mahsus 
bir mezbaha kiraya verilecektir. 

Taliplerin her gün öğleden sonra 
Askeri Fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı müdürlüğüne müracaatları. İ -
halenb 31 mart cumartesi günü yapı -
lacağı 11065 

Bayınd1rhk ~ak~~hğı 

Kanal ve sınai imalôt 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Büyük menderes sol sahil su 

lama kanallarından Pirlibey kanalı 

ve sınai imalatı, keşif bedeli (645. 
086) lira (17) kuruştur. 

2 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihine 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
::ımrlır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1056) 11091 

iç işler Bakanhğı 

Camekan ve (er(eve iıleri 

Dahiliye Vekaletinden : 

Vekalet binasının konferans salo
nu koridorunu çer<jeveliyen ve yerin
den oynamış bulunan camekanların 
demir çerçevelerinin yerine tesbiti 
işi 29.3-939 çarşamba günü Vekalette 
toplanacak komisyonca pazarlıkla i
hale edilecektir. 

Muhammen keşif bedeli 210 liradır. 
İstekliler keşifnameyi ve resmi her 
gün levazım .müdürlüğünde görebilir-
ler. (1057) 11048 

Gümrük ve 1 n. B. 
rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 1 adet tahammur kabı ahnacak 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür 
lüğü su eksiltme komisyonu odasın-
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. İnhisarlar Umum Müdürlüğün-

3 - istekliler eksiltme şartname- den : 
si. mukavele projesi, bayındırlık iş- ' -~- 1 _ t.d.areırn~l=1 ~___ç.e_,ınüakirat 
leri genel,artnamesl, fennl ~artttı· fabrikası için plan ve şartnameleri mu
me ve projeleri (32) lira (26) kuruş cibince 7 adet maa teefrruat tahaımnur 
mukabilinde Sular Umum Müdürlü- kabı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
ğünden ala~ilirler. . . • . korunu tur. 

4 - Eksıltmeye gırebılmek ıçın ı , ş 
isteklilerin (29.553) lira (45) kuruş- il - Montaj dahil olarak muham -
luk mu~akkat teminat vermesi ve men bedeli sif 23.000 lira, muvakkat te
eksiltmenin yapılacağı günden en min.atı 1725 liradır. 
az sekiz gün evet eUerinde bulunan 
bütün vesikalarla birlikte bir istida
ile vekalete müracaat ederek bu işe 

mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart

tır. Bu müddet içinde vesika talebin 
de bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazıl saatten bir 
uat eveline kadar Sular Umum Mü 
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez • (819) 10888 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinde n : 

1 - Çankırı vilayetinde Çankırı -
Kastamonu yolu üzerinde ahşap "Dev
res" köprüsü üst yapısının betonarme 
olarak yeniden inşaatı (36.500) lira ke
şif bedeli üzerinden kapalı zarf usu -
tiyle eksiltmeye çıkarılmıştı r. 

2 - Eksiltme, 13.4.1939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat (16) da na
fıa vekaletinde şosa ve köprüler reis -
liği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (183) kuruş mu
kabilinde adı geçen reislikten alınabi

lir. 
4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden 

sekiz gün evet bir istida ile nafıa ve -
kaletine müracaatla bu gibi işleri ya • 
pabileceklerine dair ehliyet vesikası 

almaları lazımdır. 

III - Eksiltme 11 mayıs 939 per -
şembe günü saat 15 de Kabataş'ta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım ko -
misyonunda yapılacaktır. · 

I V - Şartname ve planlar her gün 
sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel 
mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isti
yen firmalar verecekleri malzemenin 
teferruat ve evsafını gösterir teklifle
rini münakasa tarihinden on gün eve
tine kadar inhisarlar umum müdürlii· 
ğü müskirat fabrikalar şubesine ver -

1 

meleri ve münakasaya iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazı

lı vesika ve% 7.5 güvenme parası mak

buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü en geç saat 14 de kadar yu
karıda a<lı geçen komisyon başkanlığı
na makbuz mukabilinde vermeleri la· 
zımdır. (1922/1069) 11093 

Hava Kurumu 

4.900 metre Amortisör 

ah nacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün -

den : 

Tahrirde ifade kudret ve kabiliye -
tiyle birlikte sürat de nazarı itibare a
lınacaktır. Aynı derecede muvaffak o
lanlar arasında memuriyetteki kıdem 
idaremizce tercih sebebi olarak kabul 
edilebilir. 

İbrazı icabeden vesaik: 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlik v«:kası. 
3 - Tahsil vesikası. 
4 - Memuriyc ~ sicil cüzdanL 
Evelce aruzhal ile müracaat etmiş 

v. fakat vesikalarını ve fotoğrafileri
ni ibra ~etmemiş bulunanların matlup 
vesik:-' ı ibraz etmek bu vesaiki evel
ce ibraz ı iş bulunanların da yeni -
den 1·ayıtlarına işaret ettirmek üzere 
imtihan gün ti 1,. l evel -~t işleri mü -
dürlüğüne "'lÜracaıo•ları .mktazieir. 

(998) 11024 

Okullar 
Talebe kaydi 

Harp Okulu Komutanlığından : 
1 - Bu sene aşağıda yazılı şartları 

haiz okurlar harp okuluna alr:ıacaktır: 
a)Mkarada bulunanlar dotrudan 

oğruya Harp okuluna_An ara hari • 
cinde bulunanlar, bulundukları yerle
rin askerlik ıubelerine müracaat ede · 
ceklerdir. 

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

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

olgunluk imtihanını vermiş buluna . 
caktır. 

b) Tam teeşkküllü 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 şartları harp okuluna müracaatla 
öğre:ıebilirler. (1021) 11017 

Tapu ve Kadastro 

Bir daktilo alınacak 
Tapu ve Kadastro Um wn Müdür

lüğünden : 
Umum müdürlüğe altmış lira ücret

li bir daktilo alınacaktır. 
En az orta mektepten mezun ol

mak ve hüsnü hal sahibi bulunmak 
şarttır· Talipler arasında 30 mart 939 
da saat on beşte daktilografiden imti
han yapılacaktır. İmtihana girmek is
tiyenlerin, 28 mart 939 salı akşamına 

kadar hüviyet cüzdanı, mektep şaha

cletnamesi ve iyi hal ve hinnet vesika
sı ile birlikte zat işleri müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (1083) 11081 

Posla, Telgraf ve Telefon 

Telsiz a lıc ı 1 an hakkında 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

S - Eksiltmeye gireceklerin ticaret 
odası vesikası ile (2738) liralık mu -
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacakları kapalı zrflarını ikinci 
mac1c1ede vaT.ılı vakıttan bir saat eveti
n ekadar komisyon r<!isliğine makbu1 

8, 14, 18 ve 20 m/m kutrunda ceman 
4900 metre amortisör mübayaası ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen bedeli cif Ankara 7.850 
liradır. Şartnamesi 2 Jira bedel muka
bilinde verilir. 

Halk tipi telsiz alıcılan için teklif 
ve nümune vermek müddeti nisanın 

sonuna kadar uzatılmıştır. (1024) 
11019 

....,uı..h•J;nne vermeleri muktezidir. 
(101~) 110RQ 

Sedde ve regülôtör 
inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 

Eksiltme 3-4-1939 tarihine rastlı -
yan pazartesi günü saat 15 te Türk
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 
istekliler o gün eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar usulü daire
sinde kapatılmış zarflarını makbuz 
mukabilinde Türkkuşu levazım büro-
suna teslim etmelidirler. Postada vu-

Eksiltmeye konulan iş: kua gelecek gecikmeler kabul olun-

1 - Manyas gölü scddeleri ve regü- ma.z. 933 

Demiryolları 

100.000 tuğla ahnaok 
Devlet Demiryollan 2.ci lıletme 

Arttırma ve Eksiltme Komisyonun
dan: 
Çankırı - Zonguldak arasındaki is-

Bu işe girmek isteyenlerin (8.750) 
liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım 
dır. 

Şartnameler (750) kuruşa -. An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde aa• 
tılmaktadır. (957) 10986 

Yakımlık ah11p malzeme sahıı 
Devlet Demiryollarr 2. ci İtletme 

Arttırma ve Eksiltme Komsiyonun • 
dan : 

Ankara istasyo;ıunda idaremize ait 
yıkılan binalardan çıkan azami 150 
ton miktarındaki yakımlık ahşap mal
zeme "bina yıkıntısı" 10-4-939 tarihi
ne rasthyan paazrtesi günü saat 15 
de Ankara istasyo:ıunda ikinci işlet. 
me binasında toplanacak komisyonu
muz tarafından ihalesi yapılmak üze
re açık artırma suretiyle satışa çtka· 
rılmıştır. Muhammen bedeli 1125 li· 
radır. İsteklilerin 84,38 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya banka 
mektupları ile kanunu':l tayin ettiği 
vesaiki hamilen muayyen gün ve sa.. 
ate kadar komisyonda hazır bulunma
ları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri i· 

kinci işletme kaleminde parasız ve
rilmektedir. 

(1041) 11036 

Hurda hAndaj (~liği 

D. D. Y ollarr Satm Alma Komia
JOnundan: 

Muhammen bedeli 40.000 lira olan 
takrib"cn 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 konulmuştur. 
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 -
maktadır. (1012) 11053 

3 çeşit sabun alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Koırü&

yonundan: 

Muhammen bedeli 5793 lira olan aşa
ğıda isim ve miktarı yazılı bir liste 
muhteviyatı üç kalem malzeme 11.4. 
1939 sah günü saat ıs de teahhüdünü i
fa edemiyen müteahhidi namına a.. 
çık eksiltme usulü ile An.karada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 434.48 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri tazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

rla malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (1050) 

İsmi 

Beyaz sabun 
Arap sabunu 
Toz sabun 

Miktarı 

Kg. 
3.000 

30.000 
1.500 

11090 

28 adet Grühidrolik ahnacak 
O. D. Yolları ~atın Alma Komi~ 

yonundan : 
Muhammen bedeli 24540 lira olan 28 

adet Grühidrolik ıı.5.1939 perşembe 

günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ı
le Ankara'da idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1840.50 
lirlık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reiıliğine venneleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'

da malezme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -
tılacaktır. (1065) 11092 



27. 3 - 1939 

Ankara telefon abonelerinden 
Yenişehir santralına bağlanıp 

• 
yenı numara alanların yeni 

ve eski numaraları 
Ankara Telefon Müdürlüğünden : 

Ankara Telefon Abonelerinden Yenişehir santralına bağlanmaları se
bebiyle aldıkları yeni numaralarla 1 Nisan 939 sabahından itibaren çalış· 
mağa başlıyacaklardır. 

Eski Yeni Eski 
No. No. No. 

1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1953 
1532 
2268 
1530 
1947 
1942 
1946 
2501 
1576 
1257 
1390 
2121 
1541 
2416 
1542 
1319 
3896 
3043 
3175 
1982 
3843 
2212 
2213 
2888 
3060 
2513 
1858 
1354 
2532 
3618 
2082 
3571 
1335 
2250 
3046 
2442 
2443 
1018 
2111 
1251 
1948 
1584 
1883 
2853 
'1867 
3049 
2083 
1572 
1787 
3653 
1981 
1991 
2512 
3975 
1876 
2412 
1676 
1274 
3906 
ll08 
noo 
1110 
2284 
1112 
3972 
1113 
1114 
2639 
2296 
1072 

5525 
5526 
5527 
5528 
5529 
5953 
5100 
5100 
5530 
5947 
5095 
5095 
6501 
5576 
5942 
6390 
6121 
5541 
6416 
5542 
6319 
5896 
6043 
6175 
5982 
5843 
5082 
5082 
6888 
6060 
6513 
5858 
6354 
6532 
5618 
6082 
6212 
5052 
5052 
6046 
5064 
5064 
6018 
6111 
6251 
5948 
5584 
5883 
6853 
5867 
6049 
6083 
5572 
5787 
5653 
5047 
5047 
6512 
6975 
5876 
6412 
5078 
6244 
6906 
6108 
6443 
6110 
6284 
6212 
5972 
6113 
6114 
6639 
6296 
6072 

3130 
1984 
2463 
1540 
3716 
3148 
2079 
3091 
1034 
3200 
1840 
2849 
3351 
3363 
3287 
1917 
1990 
1993 
2450 
2497 
2051 
3739 
2763 
1347 
2644 
3501 
1629 
3805 
2433 
2556 
2566 
3575 
1571 
2781 
1929 
1952 
2615 
1702 
2810 
3842 
3938 
3365 
2214 
2552 
1244 
3207 
3193 
3106 
1272 
1654 
3185 
1544 
3761 
3763 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
2026 
3987 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1493 
1472 
1496 
1192 
1498 
1494 
1551 
1193 

Yeni 
No. 

6130 
5984 
6463 
5540 
5716 
6148 
6079 
6091 
6034 ' 
6200 
5840 
6849 
6351 
6363 
6287 
5917 
5990 
5993 
6450 
6497 
6051 
5739 
6763 
6347 
6644 
5946 
5629 
6805 
6433 
6556 
6566 
5575 
5571 
6781 
5929 
5952 
6615 
5702 
6810 
6842 
6938 
6365 . 
6214 
6552 
5040 
5040 
5040 
6106 
6272 
5654 
6185 
5544 
5761 
5763 
5070 
5070 
5070 
5070 
5070 
6026 
6987 
6088 
6089 
6090 
6581 
6092 
6093 
6492 
6472 
6496 
6192 
6498 
6494 
5551 
6193 

Eski 
No. 

1073 
1423 
3990 
2297 
3208 
3650 
3424 
3425 
3426 
3427 
3428 
1102 
1100 
1258 
1214 
1940 
1554 
3735 
1101 
2708 
1106 
1104 
1219 
1560 
1218 
1217 
3048 
1636 
3512 
3814 
3804 
3431 
3432 
3433 
3434 
2597 
2554 
2517 
2916 
2508 
1175 
1176 
1177 
1178 
3546 
1179 
1553 
1583 
'1124 
2660 
2881 
3797 
2617 
3592 
3859 
1944 
2593 
1561 
1503 
1504 
1592 
1994 
1514 
1512 
1510 
1513 
2438 
1992 
2233 
1125 
1128 
2340 
2977 
2980 

Yeni 
No. 

6073 
6423 
6990 
6297 
6208 
5550 
5023 
5023 
5023 
5023 
5023 
6102 
6100 
6258 
5614 
5940 
5554 
5735 
6101 
6708 
6206 
6104 
5619 
5560 
6212 
6217 
6048 
5636 
5612 
6814 
5804 
5031 
5031 
5031 
5031 
6597 
6554 
5088 
5088 
6508 
6517 
6176 
6 77 
6178 
5546 
6179 
5553 
5583 
6124 
6660 
6881 
5797 
6617 
6592 
5859 
5944 
6593 
5561 
5503 
5504 
5592 
5994 
5514 
5512 
5510 

5513 
6438 
5992 
6233 
6125 
6128 
6340 
6977 
6980 

Eski 
No. 

1470 
1182 
1136 
1185 
3913 

2804 
3574 
2788 
2493 
3762 
3637 
2718 
3773 
2037 
2571 
1987 
3299 
3245 
3750 
2514 
3317 
2447 
3103 
3187 
2748 
3045 
3831 
1284 
1802 
3697 
3901 
1684 
2819 
2934 
2223 
1515 
1501 
1518 
1519 
1634 
1516 
1148 
2035 
2163 
1509 
1511 
2989 
2174 
2920 
1686 
2251 
1758 
2420 
2427 
2175 
2381 
1562 
2247 
1506 
1140 
1127 
1288 
2105 
1565 
1500 
2349 
1502 
2118 
1126 
1129 
2976 
2978 
2981 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Yeni 
No. 

6470 
6182 
6136 
5676 
6913 

6804 
5574 
6788 
6493 
5762 
6637 
6718 
5773 
6037 
6571 
5987 
6299 
6245 
5750 
6514 
6317 
6447 
6103 
6187 
6748 
6045 
6831 
6484 
5802 
6697 
6901 
5684 
6819 
6934 
6223 
5515 
5501 
5518 
5519 
5634 
5516 
5014 
5014 
6163 
5509 
5511 
6989 
6174 
5920 
5686 
6250 
5758 
6420 
6427 
6275 
6381 
5562 
6247 
5506 
6140 
6127 
6288 
6105 
5565 
5500 
6349 
5502 
6118 
6126 
6129 
6976 
6978 
6981 

11087 

Alhncı Keıide; 11 • Nisan - 9 3 9 dadır. 

Büyük İkramiye : 200.000 Liradır, 
25.000, 20.000 Bundan1 baJka 4 O. 000, 

15.000 10.000 liralık ikramiyelerle 

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

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü akşamına kadar bi
letini değiştirmiş bulunmalıdır •. 

u ı: us 

Kôğıt ve karton satışı 
Sümerbank Sellüloz senayii müessesesinden : 

Müessesemiz 1939 haziranının sonuna kadar teslim edilmek üze
re sipariş kabul etmektedir. 

Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara ait 
fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. Hazirandan sonraki devreye ait 
olarak kabul edilecek siparişler için aynca ilan verilecektir, 

Srenz kağıtları (Baıkkal kağıdı) 
.... -

M2 sıkleti 70 ve 110 Gr. beher tonu T.L. 231 
M2 ,. 130 ve 140 Gr. ,, ., T.L. 221 
M2 ,. 170 Gr. ., ,. T.L. 216 

Srenz sergi kağıtları 

M2 sıkleti 110 Gr. 220sm. genişliğinde beher tonu T.L. 206 
M2 ., 140 Gr. 220 sın. ,, ,. ,, T.L. 201 
M2 ,, 170 Gr. 220 sm. ,, ,, ,, T.L. 197 

Kartonlar 

Gri karton 50-140 numara beher tonu T. L. 226 
Beyaz mukava (Kaba) 45-140 numara beher tonu T. L. 246 
1. - Mezkur fiatlar beher 1000 kilo maim Fob İzmit veya Fran

ko vagon İzmit, (Fabrika) teslimi için muteberdir. 
2. - Cif İstanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olunur. 
3. - Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 gra

maj ve 3 ebattan fazla kabul edilmez. 
4. - Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın 

ihzarını müteakip gönderilecek ihbarname üzerine mal bedelinin 
bildirilecek bankaya hemen tediyesi lazımdır. Malın sevki, bedeli
nin ödenmesine mütevakkıftır. 

5. - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan 
siparişlerde mal bedelinin % 10 nu peşinen ödenir. 

6. - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli öden
mediği takdirde 15 günden sonra geçecek beher gün için T.L. 5 
(beş) Türk Lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet biç 
bir suretle yeniden 15 günü tecavüz edemez. 

Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay zarfında mal bede
li ödenmediği takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alman % 
10 irat kaydolunur. 

7. - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, si
pariş mektubu üzerine ve imalat vaziyetimize nazaran gerek sipa
rişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, ıııüşte
rinin arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz 
tarafından tesbit edilir. 

8. - Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarda yazılı şe
rait tahtında kabul edilir. 

9. - Her türlü müracaatın fzmitte müessese müdüriyetine ya-
pılması rica olunur. 703 

palı zarf usuliyle 300.000 kilo yulaf 

Kiralık: 

Kiralık kat - Yenişehir Gazi Bul
varx "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat· 
la. Tl : 3989 890 

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

908 

Kiralık - Konforlu Möble oda. Ye
nişehir İnkılap sokak No: 4 alt katta 
birinci kapı. 981 

Kiralık - Keçiörende merhum ec
zacı bay Şevket'in akar sulu, meyva 
ağağçlı bağı 1 nisan 939 dan !tibaren 
bir sene için. 2521 telefon. 991 

Kiralrk - Yenişehir Selanik cad
desi 1-2 No :lu Kuğu apartmanının 2 
odalı bir dairesi. 8 numaraya müra-
caat. 992 

Kiralık - Bir bay veya bayan için 
balkonlu bir oda kiralıktır. Yenişe
hir Lozan alanı No: 71 998 

' 
Kiralık apartman dairesi - K.alöri

-11-

Küçük İlôn Şartlar1 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Oç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlr küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan i~n. 140 
kur i alınacaktzr. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala -

r•ndaki boşluklar müstesna, SO harf 
itibar edilmiştir. Bir küçuk ilan 
120 harften ibaret olma!ıdrr. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuru1 alı. 
nır. 

Küçük ilanların 120 h:ırfi geçme • 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
l.inlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılrk Apartman - Ankara'nın 
her semtinde irat getirir beton kargir 
ahşap ev ve apartmanlar. Tl: 1538 

952 

Satılık arsalar - Ankara'nın her 
semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-
lar. Uygun fiyat. Tl: 1538 953 

ferli ve sıcak sulu fevkalade manza- Acele satılık arsa - Cebeci Atilla 
ralı Halkevi • Samanpazarı geniş as· asfaltında münferit inşaat yaprlrr 428 
falt cadde üzerinde Balcılar apart· M. 20 yüzü olan arsa uygun fiyat. 
manında iki odalı daire aylık icarı 40 Ti: 1538 956 

liradır. Müracaat telefonu 2049 ı Satı/ık arsalar _ Y. şehir Selanik 
999 cad. 423 M. karanfil sokak blok başı 

Kiralık daireler - Yenişehir ka
ranfıl sokak N o: 7 üç daire. 4 büyük 
1 küçük oda 1 hol yeni yapılmıştır. 

1000 

Kiralık - Demirtepe köprüsü so
lunda Özveren Ulus sokak No: 1 Mü
zeyyen Ap. da 3 oda mutfak banyo 
alt kat ayriyeten 2 oda müstakil. 
Tl: 3030 1001 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev
leri yanında elektrik ve suyu mevcut. 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci Mrhçıoğlu-
na müracaat. 1004 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo, 
mutbak. Demirtepe Yaltrık Cad. asfalt 
köprünün başında No: 37. Görmek ·için 
içindekilere görüş:nek için Tl: 1616 

1009 

572 M. arsa. Tl: 1538 957 

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

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

Satılık Piyano - G. Heyl Borna • 
Leipzig marka!? bir adet piyano satı
lıktır. Almak ve görmek istiyenlerin 
Yeni§ehir'de Kazım Özalp caddesin
de Kemah apartmanının 5 numarah 
dairesine müracaat etmeleri. 974 

Satılrk arsa - Demirtepede Dik
men caddesi ile Fevzi Çakmak sokak 
arasında M. 831 Telefon 2440 a ıqü-

Kazalar 
el<siltmeye konu1muştur. Yulafın ki - -===~==:.::::::::..:;:~;,::::~~~~= 

racaat. 990 

Harita yaptı rılacak 

Marınari& Belediyesinden : 

(1000) lira muhammen bedelli 
Marmaris kasabasının halihazır hari • 

tosuna beş kuruş 95 santim muham -
men kıymet takdir edilmiştir. İhale 
5 nisan 939 tarihine müsadif çarşam -
ba günü saat o;ı beşte çiftlik tncrke· 
zinde müdüriyet binasında yapılacak· 
tıt. 

Muvakkat teminat miktarı (1338) 
lira (7 5) kuruştur. 

tasının 4. 4. 939 salı günü saat (14) te Şartnamesini görmek istiyenler ta
ihale edilmek üzere bir ay müddetle til günlerinden maada her gün çiftlik 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye k<r muhasebesinde ve Bursa Merinos mü
nulmuştur. İsteklilerin teklif mektup. fettişliğinde görebilir. 
]arı ve muvakkat teminatları ve şart • 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü -namesinde yazılı evrak vesaiki lizime. 
1 • ı b' J'kt 'hal aatrnda evel kümleri dahilinde mezkQr günde saat 
erıy e ır ı e ı e s n 

14 de kadar teklif mektuplarını çift -belediye encümt::ıine müracaatla mak· 
buz mukabili vermeleri ve bu işe ait lik mübayaa komisyonuna tevdi etme-
şartnameleri görmek istiyenler Mar _ leri. (1827 - 1003) 11002 

maris belediye reisliğine müracaat et-
meleri ilan olunur. 10887 

Hükumet konağı 

yaptılacak 

Malkara Malmüdürlüiünden : 

Kanuni noksanlar dolayısiyle mali.. 
ye vekaleti tarafr:ıdan mukavelesi fes
hedilen (17547) lira 84 kuru~luk Mal
kara hilkümet konağı birinci kıtınu 

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

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

1 - Muvakkat teminat miktarı 
1317 liralır. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ve buna bağlı mukavele, proje nafıa 
genel şartnamesi vesair evrakı gör
mek istiyenler her gün mesai saati da 
bilinde Malkara malmüdürlüğünde 

görebilirler. 

İstekliler 2490 sayılı kanu•n hükUm~ 
terine göre hazırhyacaklan teklif 
mektuplarım 31 rnart 939 cuma gUnU 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
malmüdürlüğüne vermeleri ve yahud 
taahhütlü olarak göndermeleri ve po~ 
tadaki gecikmelerin kabul edilmiycre
ği ilan olunur. 

(1672/930) 10941 

Yulaf ahnacak 
Karacabey Merinos Y eti§tinne 

Çiftlifi Müdürlüğünden : 

Ankara Belediyesi 
"·~ .... 

Satıhk ar~" 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Postahane caddesinde imarın 

850 aoda ve 10 numaralı parselinde be
lediyenin 116 metre murabbaı ada ve 

45 metre murabbaı yol fazlası yer 15 

gün müddetle açık arttınna ~uretiyle 

satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4830 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 362,25 lira -
dıt. 

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

Kavak fidanı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler müdürlüğü için alına

cak 2000 adet kavak fidanı on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuş

tur. 

2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 4.4.939 salı gilnü saat on 
buçukta belediye encümenine müraca-

986 10980 

Satılık : .... \ 
.... * 

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

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

Satılık apartman/ar - Yenişehir ve 
Ankara'nın tam irat getirir yerlerin
de azimet dolayısiyle acele Tel. 2406 
Bayram caddesi No. 1 915 

Satılık - D. K. W. marka Marş o
tomatik 15 bey"irlik çıift ıilindirli 
pek az kullanılmış bir motosiklet. 
Her gün 13-15 arası Tl: 3183 Müeyyet 
Sezgin Mert. 919 

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

Devren satılık dükkan - Hamam· 
önü polis merkezi altındaki bakkali· 
ye dükkanı müsait ,artlarla. içinde-
kilere müracaat. 924 

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

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

Akasya ağacı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler müdUrlU~il için alı
nacak 900 adet yol akasya ağacı o~ 
beş gün müddetle açık eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira • 

Satıhk 
Ankara BelediyeJıinden : 

Satılık - Cebeci'de 1825 ada 28 
parsel de 200 metre murabbarndaki 
arsa. Sabuncular mahallesi cevizaltı 
sokak 24 No. da Avni Tuna'ya müra-
caat. 993 

Satılık apartman - İı>tanbul, Lale
li Aksaray Cad. sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 995 

Satılık eşya - Azimet dolayısiyle 
satılık eşya. Demirtepe Akbay sokak 
No. 8 1010 

iş verenler: 

Aranıyor - Karabük'te ecnebi bir 
aile yanında alafranga yemek pişire
cek ve ev işlerine bakacak az ingiliz
ce veya fransızca bilen türk veya ec
nebi bir bayan isteniyor. Tekliflerin 
Karabük'te !mat Remzi adresine gön-
derilmesi. 972 

Bir memur aranıyor - Muhasebe 
ve hesap işlerinden anlar faal bir me
mura ihtiyaç vardır. 2324 numaraya 
telefonla müracaat edilmesi. 1012 

Aranıyor: 

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

Kiralrk oda aranıyor - Almanca
sından istifade edilir bir bay oda a
rıyor. Ulus'ta 1415 rumuzuna mektup 
la müracaat. 961 

dır. 

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

4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 

isteklilerinde 4/ 4/ 939 salı günü sa
at on buçukta Belediye Encümenine 
müracaatları. (%7) 10981 

an kaz 

M uharnmen B. Muvakkat tt'minatı 
Cinsi: Mahallesi: Ada: Parsel: Lira. Ku. Lira. Ku. 

Ahşap hane Duatepe 285 32 40 00 3 00 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sure
tiyle satılacaktır. İhalesi 5-4-939 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Ta
liP,lerin İmar MüdilrlüğUnde müteşekkil kotpisyona müracaatları. 

(997) 10994 



_________________ , 
En tatlı zevk havasını 

Tane 
.,_ 
& .. L&lı w.-ı 

Sipahi 25 (Madeni kulu) 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 

Askerliğe dövet 
Ankara askerlik şubesinden : 

1 - Nisan celbi bir ay evvel yapılacağından sevke tabi 
ve §İmdiye kadar Muvazzaf askerliğini yapmamış tam 
hizmetli ve son yoklamasında piy?.de ve mızıka sınıfına 
ayrılmış olanlardan 316 - 332, dahil; 

2 - Jandarma, Orman, Deniz, harp sanayii, gümrük sı-
nıflarından olanlar: 316 - 334, dahil; 

3 - Muhabere 316 - 332 daliil; 
4 - İstihkam 316. 333 dahil; 
5 - Nakliye sınıfından olanlar 316 - 332 dahil; 
6 - Kimlerin askere gönderileceğine dair namlarına 

yazılmış olan çağırma kağıtları her erin nüfusa kayıtlr ol
dukları köy veya mahallere gönderilmiştir: 

7-Toplanma günü muhabere ve istihkam sınıfları için 
28 diğer sınıflar için 29 mart 939 dur: 

8 - Bunlardan bedel vermek istiyenler bedellerini yu
karda yazılı toplanma günlerinden bir gün evvel akşamına 
kadar mal sandıklarına yatırmış olmaları lazımdır: 

9 - Her er yeni ve fotoğraflı nüfus cüzdaniyle mahalle 
mümessili veya köy muhtarile birlikte ve toplu bir halde 
ıubeye geleceklerdir. 

1 O - T eırinievvel 938 de veya daha evvel bedel verip de 
altı ay talim hizmetini yapmak üzere 1 mayıs 1939 da kıta
da bulu·nacakları evvelce tebliğ edilmit olan erat da 1 Ni
san 1939 da hizmet edecekleri kıtalara iltihak etmek üze
re daha evvel askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 

11 - Ankara yabancı askerlik şubesi mıntakasında mu
kim ve yukarda izah edilen şeraiti haiz olan yabancı era
tın da zamanında Ankara yabancı askerlik şubesine müra
caatları icabeder: 

12 - Bazı askerlik şubeleri diğer iki senelik eratın bir 
kısmını celp ve hizmeti muvazzafasını yapmak üzere sevk 
etmekte olduklarında·n Ankara' da bulunan bu gibilerin 
Ankara yabancı askerlik şubesine gelmeleri ilan olunur. 
İşbu ilan yabancı askerlik tubesi için, aynı zamanda, da-
vetiye yerine kaimdir. 11086 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7109 

Bu senenin taze 

YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

İş Bankası karşısında Ti: 2018 747 

Mühendis aranıyor 
Demir ve tahta fabrikaları T. A. Şirketinden : 

Şirketimizin Adapaz3:rı~?a kain d~~ir ve. tahta . fabri~.asın
da itletme şefliği vazifes~m ı~a etm~k u~ere hır makme m~hen
disine ihtiyaç vardır. Talıplerın tercumeı hal varakasını ve hır fo
toğraflarını raptedecekleri bir mektup ile ~nk~ra' da Y enişe~ir· 
de Selanik caddesi Arda apartmanında kam şırket merkezıne 
müracaatları. 911 

MENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

Kütahya namı ile maruf 

KİREÇ 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a

partmanında Hüseyin Orak Ti: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı 

Hasan Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra~dıma.n veren KİREÇ toptan ve pe
rakende yalnız bu müesseselerde bu-
lunur. Menfaatinizi arayınız. 697 

· Zoyiler 
ZA Y 1: - 932-933 yılı Adana ziraat 

makinist mektebinden almış olduğum 
160 numaralı iyi dereceli şahadetna -
memi zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. 

Ökkaş Korkmaz 1016 

Dünyanın en eski ve en iyi tıraş 
bıçağı dır 

Ankara' da satış deposu 

KAGIT(I M. NEDİM İRENGÜN 
Yeni hal No: (1-59) Ti: 2246 

Tane Kuru! 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çeşit 100 145 

943 

İnşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo

peratifi İdare Meclisinden: 
Kooperatifin, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 

Kooperatif mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra· 
cağı (211) evin inşaatı münakasaya konulmuştur. Talip 
olanların atağıda yazılı evsafı haiz olmaları lazımdır. 

1 - Bundan evel defaten en az üç yüz bin liralık işi mu
vaffakiyetle başarmış bulunmaları 

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

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan İn§a bedeli tak
riben yedi yüz bin liradır. Bu vaziyete göre, talip olanların 
Ankara belediyesi karşısında memurlar kooperatifi üzerin
deki yazıhaneye müracaatla, on lira mukabilinde plan ve 
ıartna,eleri aldırmaları 

Zayi - Trabzon askerlik şubesin • .,,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. 
4 - hale 30-3-939 tarihinde kapa ı zarfla yapılacaktır. 

isteklilerin aynı gün saat on dörtte % 7,5 nispetinde mu
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplarını hami
len kooperatif yazıhanesine gelmeleri ilan olunur. 934 

928 senesi=ıde aldığım terhis tezkere • : Pek yakında 
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan : YAŞASIN AŞK 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. : T .. k ·· !"" 
Harp okulunda berber 321 doğumlu - ur çe ıoz u 
.İzzet oğlu Niyazi Buharahoğlu. ':iı1111111111111111111111111111111111111r 

ZAYi: - İstanbul ithalat gümrü
ğünden aldığrm 31788 ve 40420 numa
ralr beyannamelere ait 42643 ve 3391 
No. lı makbuzlar Sultanhamam ya:ıgı. 
nında yandığından ve yenilerini ala -
cağımdan eskiler.inin hükmü yoktur. 

İstanbul Taşçılar Yorgi Teodoridis 
7145 

Bahçe meraklılarına 
Bahçe Mimarı Arif Baıaran 

Müsait şeraitle bahçe planları 
tersim ve tanzim edilir. 1961 te
lefona müracaat. 970 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sara)'I yanında Sarraf 
Hakkı Apartımaru No. 1 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6337 

imtiyaz sahibi 

Nurettin K&mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir 
kuvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, her zaman gençlik dinç

lik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvetlendirerek uykusuzluğu, 'halsizliği, fe· 
na düşünceleri giderir. Vücud makinesine Iazrm olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, ira
de, neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi 
iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

FOSF ARSOLU; diğer bütün kuvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, işti
ha, yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların ne kahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. 
Sıhhat Vekılletinin resmi müsaadesini haizdir. 7104 

Yeni Sinema da 
Bu gece 21 den itibaren 

Zevkli, neşeli, eğlenceli ince 
bir komedi 

Sonuncu balayı 
Baş Rollerde: 

John Bols - Boris Nolan 

Gündüz 14.45 - 16.45 • 18.45 
matinelerinde 

Harp Dönüşü 
Seyircileri üzerinde çok müessir 

izler bırakan aşki, hissi, acıklı 
bir mevzu 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 
EBEDI SENFONİ 

\Halk ve Sus Sinemalarında 
1 Bu Gün Bu Gece 

İlahi yıldız DOROTHY LAMOUR tarafından yaratılan 

TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ 

Bu büyük eseri izdiham dolayısiyle göremiyenlerin ısrarlı talebi 
üzerine devam ettirilmiştir. 

Seanslar: 
SUS'ta 12 de ucuz Halk Matinesi ve 

14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da normal seanslar 

HALK'ta: 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de ................................................................................................................................................................ 
YENİ SİNEMADA geceleri 21 de filmden evvel Varyete numaraları muvaffakiyetle devam ediyor 

OPTA Radyolarını görüp 
dinliyerek karar verir, 


