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( 11 ) inci sayfada. 

İdare 1064 

Musolini isteklerini açı kıça ileri sürdü ! 

Fransa'dan Tunus, Korsika ve 
Cibuli' yi almak isliyor ! 

Fransa ile ltalya arasında 
doldurulmaz bir uçurum var! 

~····································~! 
· ismet İnönü' nün 1 

teıekkürleri 
Ankara, 27 a.a. - Reisicümhur 

İsmet İnönü aşağıdaki mektubun 
neşrini Anadolu Ajansına emir 
buyurmuşlardır : 

ANADOLU AJANSINA 

Mebus arkadaşlarrmin ve va· 
tandaşlarımın sevgi ve teveccüh
lerini ifade eden bir çok telgraf
lar alıyorum. Yürekten te§ekkür
Jerimi kabul buyurmalarrnr rica 
ederim. 

. Türkiye Reisicümhuru ve 
C.H.P. Değişmez Genel 

Başkanı 

lSMETlNÔNÜ 

'--. .................................... .) 

Hak·umet ve 
yeni • eçım 

F. R. '.AT AYı 
MemlelCet liavasında hiç. §ÜP

liesiz derin bir huzur var. Hu
zuru yalnız maddi rahatlık te
min etmez: halk manen de müs
terih olmak lazımdır. 6 ıncı Ka
mutay seçiminin nihayet buldu
ğu bugünlerde, bir metod, tecrü
be ve siy adamı olduğu kadar, 
dürüstlüğü ve fazileti ile tanın
mıf olan muhterem doktor Refik 
Saydam'ın reisliği altındaki hü
kümetin bu husustaki §erefli his
sesini ayırmak lazımdır. 

Memleketin neler istediğini bi
liyoruz: nizam ve istikrarı koru
mak, her türlü kalkınma faali
yetlerine devam etmek, kanunu 
hakim kılmak! Doktor Refik 
Saydam, Milli Şef'in, bu üç ana 
emniyete halel vermemek husu
sundaki sarsılmaz kararını, ge
rek icra, gerek parti vazifelerin
de titiz bir itina ile takip etmiş
tir. 

Doktor Refik Saydam hükü
meti, seçimle, kendisinden bek
lediğimiz yeni faaliyetler ve rea
lizasyonlar devrinin en ehemi
yetli hazırlığrnı bitirmiş oluyor: 
bundan sonra, milli itimadın tam 
tecellisi olan yeni Kamutay'ın 
emekbirliğine ve takdirine isti
nat ederek, bütün gayretlerini 
imar ve refah eserini inkişaf et
tirmeğe hasredecekıtir. 

Esaslı iılerimizi başarmak için 
basiret ve isabet kadar, büyük 
bir sürate de ihtiyacımız olduğu
na şüphesi yoktur. Bir taraftan 
medeni bir devlet olarak cihaz
lanmak, sanayi hareketimizi ta
mamlamak, diğer taraftan sana
yiimizin hammaddesini veren ve 
pazarını teşkil eden türk köyü
nün kalkınma davasını tanzim 
etmek, ve ancak onlara istinat 
edecek ve takati onlarla ar· 
tacak olan milli müdafaamızı, 
cümhuriyet Türkiye'sinin tam ve 
kati emniyetine kafi bir derece
ye çıkarmak değişmez progra
mımız olarak kalmaktadır. 

Zirai memleketleri fakir ve 
geri şartları içinde, sanayi ale
minin harçgüzarları olarak bı
rakmak temayülü, henüz buh
ran çareleri arasında ileri sürü-
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l talyan iateklerini gösterir harita 

Demokrasiler blok kurarlarsa 

Otoriter devletler derhal 
t r eçecekler : lC 

Roma, 27 a.a. - B. Musolini, faşizmin 20 inci yıldönümü dola· 
yısiyle verdiği nutukta, demokrasilerin totaliter devletlere kartı 
aldıkları vaziyetten de bahsetmiştir. ftalyan Başvekili, orta Av· 
rupa' da cereyan eden ve demokrasilerin hiddetini celbeden hadi
selerin mukadder bir şey olduğunu söyledikten aonra sözlerine 
şöyle devam etmiştir: (Sonu 8 inci sayfada) 

Slovak askerleri bir manevra esnasında 

Slovak - Macar çarpışmasından sonra 

Macarlar 11 Slovak 
tayyaresi düşürdüler 

İki taraftan da ölü ve yarah var 

Macar topçuları yeniden bazı 

Slovak köylerini bomb.ardıman ettilelr 

P. T. T. Umum 
Müdürlüğü 

Kars mebusluğuna intihap edilen 
Posta, T elgraf ve Telefon umum mü • 
dürü B. Şerafettin Karacan'ın yerine 
Nafıa Vekaleti muhabere ve mürase -
le müşaviri B. Nazım Turuncun ve -

r 
Budapeşte, 27 a.a. - Resmi bir teb· 

!iğde deniliyor ki: 
Slovak askeri tayyareleri 23 ve 24 

\

mart tarihlerinde muhtelif nahiylere 
ve nihyet Unguvar şehrine karşı mü· 
teaddit hucumlarda bulunmuşlardır. 
Bu taarruzlar sırasında hava kuvet -
leri şu zayiata uğramıştır. 

23 mart öğleden sonra Nagyberen • 
za'ya karşı taarruzda bulunan tayya • 
relerden biri mitralyöz ateşiyle düşü • 
rülmüştür. Tayyare ateş almış ve için-

Alman geniılemesine karıı bir 
birlik tavsiye eden B. Eden 

Eden 
Partilerin iıtirakiyle 

birlik kabinesi 
kurulmasını 

teklif etti 
Grinsby, 27 a.a. - Dün akşam bu

rada bir nutuk söyliyen Eden, sulh 
taraftarı olan Avrupa devletleri ara -
sında bir birlik vücuda getirilerek Al 
manya'nın genişlemesine mani olmak 
için bütün partilerin iştirakiyle he-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Halkevleri 
arasında 

(_. H. P. Genel Sekreterliği bir 

seyahat programı tertip etli 
Halkevlerinin birbiriyle tanışması -

nı vıe çalışmalarım incelemesini bir 
çok bakımdan faydalı bulan Cümhuri
yct Halk Partisi evler arasında ziya -
retler tertip etmiş ve bunda ilk davra
nan İzmit halk.evi olmuştur. İzmit 
halkevi temsil kolunun Ankara ziya -
retine ait tafsilat ikinci sayfamızda -
dır. Aşağıda C.H.P. Genel Sekreter -
liğinin tcrtip ettiği seyahat progra -
mınr göreceksiniz. 

Temsil verecek 
Halk evi 

'Gideceği 

yerler 

Kocaeli 
Balıkesir 

İzmir 
Adana 
Siirt 
Ankara 
Sinop 

Eskişehir - Ankara 
Manisa - l zmir 

Manisa - Uşak - Afyon 
Gaziantep - Ankara 

Kendi vilayet kazalarında 
Adana - Mersin 

Samsun 

Prof. Pittard şehrimizde 
üç konferans verecek 

Prolesör Pittard 

Türklüğün lehinde bir ~ok kıymet
li neşriyatiyle maruf olan Cenevre 
üniıversitesi antropoloji profesörü B. 
Pittarıd bir seri konferans vermek ü
zere refikasiyle birlikte şehrimize 

gelmiştir. Profesör dün ilk olarak sa
at 16.15 de "Avrupa'yı ilk istila eden 
insanlar" mev1JUlu ilmi bir konferans 
vermiştir. 
Yarın gene 16.15 de Halkevinde 

"Merkezi Avrupa'da cilalı taş devrin
de göl sakinleri" mevzulu ve daha son 
ra da Gazi Terbiye enstitüsünde "Pe
dagojide fizik antropolojisinin rolü" 
mevzulu iki konferans daha verecek-

Hırvatistan' ın 
Macaristan' a 
ilhakı i~in 

Alman propagandası 
Yugoslav parlômentosundaki 3 alman 
mebusu acele olarak Berlin'e çağırı ldı 

Paris, 27 a.a. - Havas bildiriyor: Belgrad'dan gelen haberlere göre, 
B. Maçek, ile yapılan mühim bir konferansı müteakip, sırp müşterek 
muhalefet grupu ve yugoslav milli partisi - yani iki Belgrad muhalefet 
teşekkülü - hükümet ile hırvat muhalefeti arasında yakında yapılacak 
görüşmelerde, kendi adlarına da hareket etmek üzere, B. Maçek'e tam ı 
selahiyet vermiştir. 

Belgrad muhalefet teşekkülleri ve B. Maçek, görüşmelerin yalnız hır
vat meselesine bir hal sureti hazırlamıya matuf olarak takip edilecek 
usul üzerinde yapılması bahsinde mutabık kalmışlardır. 

Diğer taraftan, Bayan Tabuis'in 1 
Ovr gazetesinde yazdığına göre, al- \ 
manlar, bir ticaret muahedesi ak -
detmek için Yugoslavya üzerinde 
tesir icra eylemekte ve Hırvatistan
ın Macaristan' a ilhakı için de şid -
detli bir propagandayı ilham etmek
tedir . 

Yugoslavya'daki 450 bin kişilik al
man ekalliyetini temsil eden üç alman 
palamento azası, müstacel surette 
Berlin'e ~ğrılmrştır. Yugoslavya par
lamentosundaki bu ilç alman mebus ve 
iyan azası, Almanya ve Yugoslavya'
daki gizli devlet polisi 'Gestapo teşki
latı ajanlariyle beraber çalış.makta ve 
Macaristan kanalı ile hırvatların Ma -
caa-istan'a ilhakı için çok faal propa-

(Sonu 8 inci sayfada) 
Almanya ile Şarki Pru•ya OTasın

daki Danzig'i gösterir harita 

Danzig meselesi canlandı ! 

Almanya'nın bir tazyik 
yapmasından korkuluyor 
Danzig için Polonya'ya müzakere 
teklif edildiği haberi yalanlanıyor 
Paris, 27 a .a. - J urnal gazetesinin Londra muhabirinin bild ir

diğine göre Almanya geçen cuma günü Polonya'ya bir nota gön
dererek Dantzig meselesinin Milletler Cemiyetini nazan it ibare 
a lmadan doğrudan doğruya ik i memleket arasında halledilmesini 
istemi§t ir. Notada şunlar talep edilmektedir: 

ı. - Almanya'ya bazı haklar veril
mesi, 

2. - Yüksek komiserlik makamının 
ilgası, 

3. - Polonya'nın Dantzig limanın
dan istifade etmek hakkının ipkası. 

Aynı muhabire göre, İngiltere ve 
Polonya hükümetleri mali ve iktısa
di bir işbirliğinin başlıca hatları üze
rinde mutabık kalmışlardır. 

Almanlar tekzip ediyorlar 
Paris, 27 a.a. - Berlinden bildirili

yor: Almanya hükümetinin geçen haf 
ta Polonya'ya üç nota göndererek 
Dantzig' in Almanya'ya iadesini, O -
derberg şehrinin geri verilmesini ve 
Polonya koridorundan geçmek üzere 
bir otomobil yolu inşasına müsaade 
edilmesini istediğine dair dolaşan şa· 
yiaları iyi haber alan alman mahfil-
leri tekzip etmektedirler. Danzig şehrinden bir görünüş 

Almanya'nm cenubunda, lsviçre 
hududunda alman kıtalarının bazı ha- ı--
reketlerde bulunduğuna dair verilen 0. I 1 D . y l I 
haberler de aynı suretle tekzip edil- ı ev e emır o an 
mektedir. 

Almanya al,eyhinde nümayişler 
Diğer cihetten yarı resmi mahfil

ler, Polonya'nın garbinde kain Lyd
goszez'de dün "Polonya birliği,, tara
fından Almanya aleyhinde bazı taş

kınlıklar yapıldığı hakkındaki habe
ri itirazla karşılaşmaktadırlar. Bu 
mahfiller, dünkü nümayişlerin mün
ferid bir vaka mahiyetinde olmadığı
nı ve Almanya aleyhinde yapılan bu 
taşkınlıkların maalesef gittikçe art
tığını kaydeylemektedirler. 

Almanlar ne divorl.ar 
Berlin, 27 a.a. - Yarı ·resmi bir su· 

rette tebliğ edilmiştir: Batı Leh fe
Sonu 8. inci sayfada) 

ve Limanlar1 
Umum. Müdürlüğü 

B. Ali Rıza E rem'in Çoruh mebus -
!u ğuna seçilmesi üzerine açılan dev -
let demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğüne idarenin Balıkesir'de 

bulunan üçüncü işletme müdürü B. 
Tahsin Sezen'in tayinine ait karama -
menin yü ksek tasdika arzedildiği ha
ber alınmıştır. 

B. Tahsin Sezen dünden itibaren ve
kci.let suretiyle yeni vazifesine başla
mılitır, 
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İzmit Halkevi gençleri 
Ankara Halkevinde 

üç temsil verdiler 

~-----------------------~28-3-193~ 

Türk Ticaret Bankası 

Umumi heyeti 
dün toplandı 

Askerlik bedelleri 
malsandıklar1na 

verilecek 
. 

lzmitlilerin temsilleri çok alaka 
uyandırdı ve çok takdir edildi 

. Hal~e~lilerin biribiriyle tanıımasrnı ve çalıımalarını inceleme
aını bırçok bakı.mlardan faydalı bulan Cümhuriyet Halk Partisi 
evler a~aaında zıyaretler tertip etmi! ve bunda ilk davranan lzmit 
Halkevı olmu~tur. 

Türk Ticaret Bankası A. ş. umumi 
heyeti toplantısı dün ıaat 16 da ban -
kanın merkezinde Bay Nusret Mithat 
Meray'ın başkanlığında, İktisat Ve -
kaletinden gönderilen mürakıp komi
ser Bay Fuad Şakir Kabaağaç'ın işti -
rakiyle yapılmıştır. 

Maliye Vekaleti, muvazzaf h izmete 
tabi erat tarafından verilecek bedeli 
nakdilerin, malsandıklarınca alınma 
şekli hakkında bir tamim neşretmi ştir. 
Bu tamimi aynen dercıediyoruz : 

Taminı 

47 ~en~ten mürekkep olan İz.miti ıaka daha yapmak isti yen Doğancıba
halkevlılerı evela Eskişehir'e uğrıya-ı şı ona (balık kavağa çıktığ zaman k _ 
rak orad~ kardeş ~alkevli.lerle tanış- zı ıana vereceğim) diyor v~ düğünü~ 
mışlar, bırkaç, temsıl v~rmış~er ve son- sarhoşluğu arasında bu şakayı ileri 
ra da Ank~ra ya gel~ı~Jerdır. götürerek yedekçiye arap köle Anbe-

~nkara da, halkevın~n her şubeıin- ri kızı yerine vererek alay etmek isti
d~k.~ çalışmalarını tetkık eden bu ül- yor. Bu &ırada damat namzedinin de 
kulu ve .memlekete her yerde ve her sevdiği iİ§İfte Safinaz onun peşinden 
uman .hızmete. andlı ~e~çl~r ~:ık~ra çengilere katılarak geliyor, onu teh
halkevı ııahnesınde de ıkı pıyesı hır- dit ediyor, tekrar sevişirlerken knyna
kaç defa temı;il ederek, sade halkevli- na tarafından görülüyorlar ve bu sı
leri~. değil, biltün ankaralıların sem • rada arap köleyi odadan çıkaran kız 
patısıni kazandılar. onun yerine giriyor ve yedekçiyi de 

İdare meclisi ve mürakıpler raporu 
ile 1938 senesi blançosu, kar ve zarar 
he-sapları okunarak idare meclisi ibra 
ve müddetleri biten idare meclisi a -
zasından Muvaffak Cevdet İşmen, 
Mümtaz Bahri Koru ile Nusret Uzgö -
ren tekrar idare meclisi azalıklarına 

intihap ve 1939 senesi mürakıpliğine 
de Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban
kası tekaüd sandığı müdürü Zühtü 
Timgiz ile Anadolu Ajansı muhasebe 
müdürü Cemil Okten müttefikan ta
yin edilmişlerdir. 

Muvazzaf hizmete tabi erattan be • 
deli nakdi vermek istiyenler hakkın -
da askerlik kanununun 105 inci mad
desinde: bedeli nakdi miktarının 250 
lira olduğu (Tayyare hissesi hariç) 
ve bunu mükellef veya namına aharı 
Türkiye dahilindeki malsandıklarına 
ve ecnebi memleketlerde elçilik ve 
konsolosluklara resmi makbuz muk a
bili defatcn veya iki taksitte verir di
ye yazılı bulunmasına ve bu kanunun 
tatbikini mübeyyin Milli Müdafaa ve
kaletince tanzim olunan talimatname
de de: Bedel vermek isti yenler ya ken
dileri veya vekilleri, bulundukları ma
hal askerlik şubesine istida ile müra -
caat ederek bedellerini bir veya iki 
taksitte vereceklerini bildirecekleri, 
şube, bedel verecek olanın kaydına ba
karak bedel vermek hakkı var ise be • 
delinin alınmasında bir mani olmadı -
ğını ve bedelinin kabulünü istida al
tına yazarak malmüdürlüğe göndere • 
ceği ve malmüdürUnün de parayı al -
dıktan sonra sahibine resmi ve matbu 
bir makbuz vereceği, bedel sahibi ve • 
ya vekilinin bu makbuzu şubeye göste
receği ve şubenin de bu makbuzun ta
rih ve numarasını kütük ve yardımcı 
defterine ve bedel verenin nüfus cüz
danının" askerlik hanesine yazacağı ve 
bedelinin alındığına dair malmüdüdü
niln vereceği oevabı da dosyasında 
saklıyacağı izah edilmiş bulunmasına 
binaen askerlik şubesinden bu suret -
le gelen arzuhallcrin bazı malsandık -
!arınca kabul odilmiyerek 8 şubat 1341 
tarih ve 42 numaralı tebligata istina -
den askerlik şubelednden tahsilat mü
zekkeresi istenilmekte olduğu cari 
muhaıbereden anlaşılmıştır. 

Bu milli müessesemizin 1938 btanço
suna nazaran 1.026.027.45 lira kar te -
min ettiği görülmektedir. 

Görillüyor ki, şuurla ve memleket bilmiyerek onun yanına gerdeğe so
sevgisi, yurda, ulusun kültürüne hiz- kuyorlar ••. Şakanın bu kadar ağn bir 
metetmek emeliyle çalışıldı~r takdir- şekilde aleyhine dönmesi ve karısının 
de çok değerli neticeler her yerde ve babası büyUk ağanın müdahalesiyle 
her zaman alınabilir ve bunun i~in İz- yedekçi ile Munise'nin akitleri yapı -
mit halkevini de kıymetli bir onıek o- lıyor, yedekçinin hayali hakikat olu -

Bu klirdan umumi masraf ve mev -
duata verilen faizler çıktU<tan sonra 
142.327.O1 lira muhtelif zararların in".• 
hasına ve bakiye 227.353.87 lira da a -
mortisman ve karşılıklara ayrılmı' -
tır. 

larak aösterebiliriz. yor. ' 
Halkevlerinin dokuza bölünmüş o- Yedek~i iyi, kötU, gelişi gilzel, az 

lan mesailerinin türlü ölçüleri ara- çok tadil veya ilavelerle, JÖyle böyle 
sında, aynı zamanda ktiltilrel bir var- veya çok güzel olarak sahneye kona
lık ve vasıta olan gösteri fubelerinin bilecek elastikiyeti haiz piyesler çeşi
va.ıifesi bilahssa katmerlidir. Bu iti - dindendir. Fakat İzmitliler yaratış, 
barla bu ıubenin çalışması gözle gö- sahneye intıbak, musikide maharet ve 
rülebilecek, elle tutulabilecek kadar daha birçok meziyetlerinin kuvetli l:zmit Halkevi gençleri yedekçi operetinde 
kati bir mezüredir ve biz buna baka- tezahliriyle hemen hemen fevkaHide ---------
rak İzmit halkevinin her şubesinin iyi bir temsil gösterdiler. Ne yalan söyli-ı ----------------------

çahpnakta ve muvaffak olmakta bu- yelim? İzmit halkevlilerini birçok ba- Mahcur ve gaiplere ait paralar 1 
lunduğunu anlıyoruz. kımdan gıpta ile seyrettik. 

Bu gençleri toptan tebrik ve tak- Piyeste hatta en ehemiyetsiı rol Adliye Vekaleti Emlak ve Eytam 
dir ederken oynadıkları iki piyesteki alanlar bile temsil ettikleri şahsiyeti Bankasına yatırılması icap eden para
muvaffakiyet derecelerini de tebarüz tam manasiyle canlandırdılar. Yedek- lar hakkında bir tamim neşrederek a. 
ettirmeyi ayrıca bir zevk telakki edi- çi rolünde Süreyya Şener, Munise ro- takalı makamlara göndcrmi~tir. Bu ta
yorum. tünde Mediha Kurday, çengi kolbaşı - mimde denilmektedir ki : "Muhafaza 

İzmit halkevlileri Ankarada iki 11 rolUnde Ayfe Sel, Saiinaz rolünde edilmek ve nümalandırılmak üzere 
piyea temsil ettiler: Feyziye İmren, Numan ağa rolünde Emlim ve Eytam Bankasına yatırı! -

1 - Aziz Hüdai Akdemir'in "A1· Turgut Baykal, Raziye rolün.de Mu- maıı icap eden paraların sevkinde ba-
kın mlnası,. piyesi, azzu Çayıroğlu fevkala.de idiler. Çen- zı mahkemelerce teehhür gösterildi • 

Dün bir yaz günü yaıadık 
2 - Celll Musahipoğlunun "Ye- gi sahnelerinde Melahat Ergi:ı, Gü· diği banka umum müdürlüğünden alı- . Dün şehrimizde hava bulutlu geç • 

dekçi" komedi müzikali. . zin Ataergin, Şaziye Gencalp, Fatma nan bir yazıdan anlaşx!ma:ktadır. ~17', Tilzgar şimali garbiden saniyede 
Bu iki piyesten birincisi hayli a- Şenbakış, vazifelerini hakkiyle kavra- 884 sayılı EmUik ve Eyt B k bıı ~ "e hızla esmi,tir. Gilniln en 
"ki . i d U iv. b am an ası ğır, ı ncıs em z gı ve e ••nun nu, -hn..y• ~ ~.,,.\. ....,,,_....., -• tnınuuı.rı.- \• ........ ~ .... ı _ ,._ "-- .Q· raLaıiırın...Uatılln.&a....: an~''"'-

çokluğu has~iyle ~eı_ı15i,1i hiç de kolay halktan çok ~lkıt toplamışlard ır. Do- nunun vilayet, vesayet ve miras keli_ ı>ek ısısı da 15 derece olarak tesbit 
olmıyan, yanı her ıkı pıyeı de değer- ğancıbaşı rolunde N. Erk, hele karısı meleliinin tatıbikine dair nizamname edilmittir. 
1i ve fazla kuvet ve eleman istiyen iki ile olan ıon ıahnelerde şaheser bir kı. hUkUmlerine tevfikan Emlak ve Ey • Yurdda hava Ege'de kapalı, diğer 
sahne eseridirler. İzmit halkevlileri lıbık yarattı. Bohor'u, Avni Duysak tam Bankasına yatırılması iktiza eden bölgelerde bulutlu geçmiştir. 24 saat 
bu iki çetin imtihandan da cidden gilzel canlandırdı. Kihya Bekir'de küçük mahcur ve kayıplara ait para- içindeki yağıflarrn metremurabbama 
parl•a• k muvaffakiy

1

e.tle çıktılar. Hamdi ~~lışkur iyi, Anber'de Celi~ tarın ~aktinde tevdii hususuna itina 
Aykın manası nın mevzuu şu: Çal han şırın ve kusursuzdular. Bahg ed"lmes· lu"' um ııık 1 •1 bıraktıkları su mikdarı Çarfllllba ve 

. . . . .. • ı ı z unun a a a r mercı ere T 'd 19 S 'd 
Süheyla Suad'le - gahba ailesının ar- çelebıde Cevat Tongay mutercddı ta "me t'"'bl"ğ _..ı•ı ı~-d· erme e , amsun a 14, Ordu'da 

b
. . . ö b'ld" ş f n· mı n " 1 .::'Uı me .. ~ ır. 12 s·· . ; zus!lna pek de uygun olmıyarak - ır mıraıyedı g stere ı ı. ere ı- , ıırt te 7, Kayseri, Çubuk ve Di. 

evlenmi§tir; Suat, karısına olan derin nar, Nüzhet Çelebide iyi bir s'4rhoş- yarbakırda 6, Ankara, Sivas ve Şebin 
aşkına rağmen İstiklal harbine git- tu .• Dadı'da İclal Par, Saadet Duysak, fstanlmlun siit meselesi Karahisarda 5, Sarayköy ve Giresunda 
mi,tir. SUheyla'yı Nahit de ıevmek· B. Ataergin, Tevfik Oktar, V. Çalış
tedir ve Suadin ölümiyle fazla alaka- kur, Mehmet Tok, Süleyman Güray, İstanbul, 27 (Telefonla) - Beledi. 4

• diğer yağı,~ı yerlerde 1 - 3 kilog • 
dar oluıu kencijsine ıempati uyandır· uaık rollerinde Reşit Ersan, Kenan ye iktısat milşaviri bugün süt işini tet ram arasındadır. Karla örtillil bulunan 
mıyor. Birinci perdede SüheylS.'yr Sever hiç de fena değildiler. kik etmiştir. Heyet İstanbulda bir süt yerlerde karın toprak üstUndeki ka • 
annesiyle konuşur, kocasından mek - Müziği, rejisörü, kondüiti, suflörU fabrikası kurulmasına lilzum göster • lınlığı Tatvan'da 2, Ardıhanda 22, Na. 
tup beklerken ve sonra da Suadin ya- ile yabancı bir ııahneye bu kadar çabuk miştir. zımiye'de 51 santimetredir .. 
nından gelmiş olan saf ve temiz bir ve kuvetle tetabuk etmekte İzmit hal- Rüzgirlar doğu, orta ve cenup ıar. 
tUrk köylUsU, asker Şaban'la karşı kevlileri takdir etmek lazımdır. ri bulunan İzmit halkevlileri şerefi- kı Anadolu bölgelerinde mUtehavvil, 
kar§rya buluyoruz. Biz de bü ün ankaralılarla bera- ne dün akşam Ankara halkevi salon-

Şaban piyesin ağırlığını kurtaran ber •. İzmit'in bu hepsi haya~a. tU~lil larında bir çay ziyafeti vermiştir. Zi- Karadeniz'de timalden, cenup Anado. 
bir elemandır Suadin ölüm haberi vazıfelerde çalışırken halkevını de ıh· f tt h . . . t ... d lusunda garptan, Trakya, Kocaeli ve · • . .. ya e e şe rımızın anmmış ve guzı e , 
Süheyll Nahitle evleniyor, bir çocuk- mal etmıyen oğretmen, ~.emur,srrbest aileleri bulunmuşlardır. Ziyafet çok Ege de §arktan en çok saniyede 5 met. 

Muhtelif ıenelere nuaran bllnçoları ye-
kQnları töyledir : 

1934 Seneainde T.L. 6.439.240.22 
1935 .. " 6.691.044.82 
1936 .. .. 12.524.198.08 
1937 " 22.067 .592.06 
1938 .. " 31.513.118.57 
Muhtelif ıenelere nazaran umumi mev -

duat bakiyeleri ıöyledir : 
1934 Senesinde T.L. 2.169.975.94 
1935 .. .. 3.147.782.67 
1936 " .. 4.106.886.83 
1937 .. " 5.689.963.20 
1931 •• " 8.598.677.02 
Muhtelif ıenelere nazaran umumi plb -

mın vaziyeti ıöyledir : 
1934 Senesinde T.L. Z.133.097.35 

1.807.550.32 
2.784.433.94 
4.025.990.35 
9.095.497.37 

1935 
1936 
1937 
1938 

.. 
" 
" .. 

,, .. 

Yakae1k heyelan sahasmda 

Üniversite 
tetkikat 

profesörleri 
yapıyorla r 

~ .. . - ....... . . . """' . 
site profesörü H amit Nafiz Pamir' in 
riyasetindeki bir heyet bugün Yaka
cığa giderek heyelan aahasınoa tetki
kat yapmıttır. Bu tetkiklerin netice
ıi bir raporla vekilete bildirilecek. 
tir. 

Hamit Nafiz Pamir diyor ki: 
"- Heyelanın sebeplerini tesbit et

tik. Bu saha 20 dönümlük kalın bir 
moloz tabakasıdır. Üzerinde bir ağıl
lı birkaç bina vardır. Binalar ve ağıl 
tahliye edilmiştir. Yağmurlar dola· 
yıaiyle moloz tabakuının kaydığı an
laşılmııtır. Şimdilik tehlike yoktur. 
Fakat heyelan devam etmektedir. A
lınması lizımgelen fennt tedbirleri 
kaymikama taV1iye ettik • 

lstanbul Belediye 
bütçesi hazı rlanıyor 

lan oluyor, Şaban da Pervinle evlene- meslek adamlarından murekkep olan nezih ve çok eğlenceli geçmiş ve iki re hızla esmittir. 
rek evin ahçılı~ını alıyor. Kaç sene ge.?çleri~ _aramızda .az kalmalarından halkevinin üyelerinin daha fazla ta En dUtUk ısılar sıfırın altında Af. lıtanbul, 27 (Telefonla) - Beledi _ 
ı~n:ı Suat gelıyor, ~emen her baba muteessırız. - Avnı CANDAR nışmalarına yardım etmiştir. Gençler yon ve Erzurumda 1, Van, Eski,ehir ye bildceıine ait hazırlıklar bitirilmek 
ııbı kızının varlıklı hır adamla evlen- • gec vakte kadar güzel bir cazbandın Kil h K K · üzeredir. ldarei huıusiye ve belediye· 

' · il ah ·· C ı s d' A k h lk 1 d 1 'fl'I ta ya, aatamonu ve ayserıde 2, meıını m rece goren ema • ua 1 n ara a ev n e ımı 1 er refakatinde dans etmişlerdir. Bundan I • •• ye ait varidat ve masraf bildceleri ik. 
tanımamazlıktan aeliyor istiakal edi- A k h lk . .1 k l z Kara ta 6 derecedır. En yuksek ısılar • • sonra n ara a evı temsı o u or . mal edilmittir. Bugün vilayette vali -
yor. Nal_ıit burada çok dUrUat iÖrünü- Jerefine Verilen caJ nikah piyesini oynamıştır. Zor nikah da Kocaelı ve Bahkesirde 20• Bursa, nin reiıliğinde yapılan bir toplantıda 
yor, lhtunal korkuror.. Nihayet. ı~n salonu dolduran yUzlerce kişinin Bodrum ve Adana'da 21, lzmir'de 23 idarel husuıiyenin fevkalade bü.dçesi 
perde karısının evıni terketmek ıatı - Ankara halkevi, şehrimizin miaafi- takdir ve alkışlariyle kaqılanmııtır. derecedir. de hazırlanmıştır. 
yen Suatle aokaktan gelen SUheyla-nın karııtaırnaları ve SUheylanın ço- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 11111111 111111111 11 

cufunu bile düşünmiyerek sevdiği Bizimkiler 12A toplu bir kitap i<;ine girmeden, ken-
ilk erkeğin arkasından kopnaıı... , IJ disi kamutaya giriyor. Yakında çı-
Baıta Süreyya Şener (Şaban) olmak Her ne kadar e:;ki ve yeni me- f) ~ kacak olan ~iir kitabında bu yeni 

üzere Şeref Çayıroğlu (Suat), Muaz- bus/ar bizimse de ben "bizimkiler" ~ hayatın ilhamlarrnı da görmeyi u-
d'erken kamutaya yeni seçimde gi- marız. 

gay (Cemal), Mellhat Ergin (Milhi- ren gueteci ve muharrı'r dostları ._ ~ ':..&. Muhittin Birgen mebus srfatrnı 
be), Şaziye Ciencalp (Pervin), ııra- kastediyorum: "" - - WVb.v ilk defa takınmamakla beraber Bii-
siyle ve hakkiyle rollerinde muvaffak Sohbeti romanlarından, romanları yük MilJet Meclisine birinci defa 
oldular. sohbetinden daha iyi dinlenip oku- olarak giriyor. Bu seçimin 1 numa-

Fakat iz.mitli halkevliler "Yedek- nan dostumuz Reşat Nuri Güntekin, Ulus'ta g6rülüp sesleri kamutayda nan ve yazdığı frkralarrn altına bi- ralı tilmizi Sadri Ertem'le aynr 
çi .. piyesinde hemen hemen bir harika Çanakkale'den mebus seçildi. Ça- duyulacak iki millet vekili. le tekne çeliklerini biribirlerine giinde olması cemiyetli bir hareket 
yarattılar. Mat"Uf piyes muharriri Ce- nakkale, Reşat Nuri'nin çocuklu- Gazetemizin adı olan Ulus, mil- perçinliyecek bir çekiç resmi halin- sayılabİJİr. 
lal Muaahipoğlunun değerli ve tecrü- ğunun geçtiği ve birçok eserlerinde Jet mlnasına geldiğine göre bu iki de imza atan dostumuz Abidin Da- Yeni gazeteci mcbuslarrmız a-
beli kaleminden çıkmış olan Yedekçi, kendisine sayfalar ayırdığı bir vila- arkadB§Tml'zı da, haydi haydi ıulus ver de limandaki hareketleri, akın- rasrnda kamutay sıralarım hiç ya-
muziplik derecesini bulan şakanın ek- yetimizdir. Kendisinlen önce ro• vekili diye anabiliriz. tılarını, sularının derinliğini gayet dırgamıyacak olan hiç §Üphesiz lb-
seriyetle pek fena neticeler verebile - man yazanların Boğaziçi'nden dııa- Dostumuz Sadri Ertem, ana, ya- iyi bildiği bir sahil vil8yetimirden, rahim ATAaddin Gövsa'dır. 
ceğini de gösteren bir tezi mUdafaa rı çıkmamalarına mukabil, o, Tüıki- hut baba tarafından otoktonu sa- lstanbul'dan mebus çıktı. Bu fahri Yeni Kastamonu mebusu Hüsnii 
etmek ve bize eski devirlerimizi ha- ye'nin bir ba§ka boğazını, Çanak- yıldığı Kütahya'dan mebus çıktı. amiralr da deniz kıyısından, ancak, Açıksöz'le yeni Bolu mebusu Emin 
tırlatmak itibariyle de değerlidir. kale'yi fırsat düştükçe, tasvir et- Senelerdenberi matbuat umum mü- kamutayda bir mebusluk ayırabi- Yerlikays'yı tanrmak :ıerefinden 

k h 
mi~ti. Aziz dostumuzun Çanakks4 dürlügvünün memleket masasınr i- lirdi. Buraya geldikten sonra, sık mahrumum. Fakat onlar da bizden, 

Mevzu şudur: şa acı, hemen er - b · · · le'den mebus seçilmesi, bu itibarla, dare ettiği, bir zamanlar coğrafya sık intihap dairesini tetkike gidece- ızım meslektendırler. 
kesi istihza mevzuu yapın.ak iıtiyen . siyasi bır takdir olduğu kadar, ede- ve tarih okuttuğu için Sadri Ertem, ğinden §Üphe etmediğimiz bu ga- Altıncı kamutayda birçok mes· 
Doğancıbaşı kızını verimsiz bir tarla- bl bir müklf at da sayılabilir. nereden namzetliğini koyacağını, zeteci arkadajln, burada Çubuk ba- lekler gibi gazetecilik mesleğinin 
da bostan yetiştirmek ~artiyle yedek- Arkada~larımız Nasuhi Baydar- muhakkak ki, iyi bilmiştir. Kütah- rajımn bi%im için §İmdiye kadar de böyle geniş olçüde temsil ~dil-
çi delikanlıya alay olsun diye vlldedi- ya'nrn farsça kısa demek olan "kfı- meçhul kalmı~ bir nice hususiyetle- diğini gören bir gazetecinfrı bu sa-

d" v • 1 la Şükrü Esmer bizim Ulus idare· :ı yor. Yedekçi aşkının ver ıgı gayret e tah,. kelimesinden gelmesi ve aziz rini meydana çıkaracağını §Üphe trrları yazarak sevincini ifade etme-
karpuzları yeti~tiriyor: fakat kız bir hanesinden kamutaya geçtikleri j. arkadaıımızın da pek uzun boylu . . si gerekmez miydı"? - T. !. 
mirasyediye verilmek Uze~edir.. B?- çin bütün meslektaşlar içinde en kı- olmaması yüzünden bu seçım çevre- etmcyınrz. 
tün rnalını yenıiş. tüketn"Hf, Ustelık sa yolu katetmi:ş oluyorlar. Birisi- sini seçtiğini söyliyenler varsa da Şair Kemalettin K§mi (Kamu) E~ki he~anlrır ! 
Bohor'a da pek çok borçlanmış olan nin lstanbul'dan, birisinin Malatya- Yahya Kemal, 1/alil Nihat, Fazıl 
Balığ çelebi Doğancıbaıının kızınd~ dan seçilmiı olmalarına rağmen biz inanmayız. Ahmet, Besim Atalay gibi meclis 
ziyade servetine göz koyrnuşt~r. D~- onları bir parça da Ulus'un mebus· Yıllardanberi kalemini gemi dar- şairlerinin en genel olarak giriyor. 
ğUn, dernek arasında yedekçıye bır ları sayıyoruz: yazılariyle isimleri bünü, hokkasını pusla zibi kulla- Arkadaıımııın ıüzeJ fiirleri henüz 

8. H. D. Leather isminde bir in-
1rilizin Ütenmiyerek yaptiğı bir he
aaba ıöre In1ril~renin ıimdiye 

Alınma şekli kanun ve talimatname
sinde sarahaten yazılı olan bedeli nak
dilerinin askerlik şubesinden havaleli 
istidalar üzerine muhasebe kalemle -
rince tanzim olunacak tahsilat müzek-
-,,."'"~ '>~1 Q l'tlUlCL '- • 

lecok makbuzların sahipleri eline ve -
rilmeai ve bedeli nakdinin alındığı -
nın da bir tezkere ile şube rei-sliğine 
bildirilmesi ve şubelerden bu husus i -
çin ayrıca tahsilat müzekkeresi iste • 
nilmcti lazım gelmektedir. 

Ona göre muamele ifası hususunun 
merkez ve mülhakat malmemurlarına 
tamimen tebliği rica olunur. 

Gümürk Muhafaza 

Genel Komutanlığı 
Gümrükler muhafaza genel komu -

tanı tümgeneral Seyfi Düzgören'in 
Mardin mebusluğuna seçilmesi üzeri -
ne, açık kalan genel komutanlığa gene
ral Fahri Uluğ'un vekaleten tayin edil
diği haber alınmıştır. 
Tuğgeneral Fahri Uluğ, refakatin

de Yarbay K!mil Çagan olduğu hal
de cenup gümrük muhafaza kıtaları
nı teftiş etmek 'Üzere şehrimizden ha
reket etmiştir. 

Generale, kurmay ba~kanı Zcıki Er -
gun vekalet etmektedir. 

Son intihabatın manaSI hakkmda 
radyoda lrans11ca bir müsahabe 

Bu akşam 21,15 le radyoda 
ıon intihabatın manası mevzulu 
franıızca bir musahabe yapıla
caktır. 

Mühemli lerimizin refikaları 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 

yardımcla bulunacaklar 
Şehrimizdeki yüksek mühendisle -

rin refikaları dün Yenişehir'dc mü • 
hendisler birliğinde, Bayan Ali Çe -
tinkaya'nın reisliği altında bir toplan
tı yaparak, 23 Nisanda"Çocuk Esirge
me Kurumuna muhtelif şekillerde yar 
drmlarda bulunmıya karar vermişler -
dir. Bu münasebetle, dün, yapılacak 
yardımların şekilleri hakkında muza -
kerelerıde bulunulmuştur. 

kadar yabancı memleketlere ve
rip de geriye alamadrğı borçların 
mecmuu 700,000,000 İngiliz li-
rafmı buluyormUf. · 

B. Leather, "eğer bu para böy
lece elden çıkma.aydı da memle
kette harcanaanydı, 250,000 İf
aizi bir aene müddetle aeçindirir
di." di.ıror· 
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Faşizmin yirminci 
.... 

yıldönümü Endültts'teki Frankist Litvanya kabinesi 
istifa etti Fqizm ltalya'n.m muka.dderatmı 

eline alalı aradan 17 sene geçntlıtir. 
F' akat fqiat partiai, Musolini tara
En.dan "Siy.ah gömlekliler cemiyeti,, 
tJaınile tam 20 sene evel kurulmuıtu. 

taarruzu ediyor 
lt•lya büy\ik harpte galip gelmi§ ol
lbakla beraber, harbin sonunda 
ttıem.leket anarşi içine atılmı§b· Har
be girmiye taraftar olmryan so&ya
liıtler, aulh muabedeleriyle 1talya'-
1'ltn. pek az istifade temin etmesin
den ceuret alarak ayaklandılar. 
Birçok fabrikalan itgal f{ttiler. Ve 
İtalya komünistliğe doğru yürümek
te idi. ltalya'yı bu anar§İ içinden 
kurtaran Muso1ini olmll§tur. MulOJi
b.i aoayaliat partiıinin u%VU idi. Ve 
harp bqladığı zaman bütün İtalyan 
losyaliatleri gibi, harbin aleyhinde 
idi. Fakat parti Jiderleriyle arası a -
çıldı ve harp taraftarı oldu. Sulhten 
90nra da sosyalistlerle mücadele et
lllek için 1919 aeııeainde "Siyah 

Frankist kıtalar 700 kilometre 
yer aldılar 

Kaunas, 27 a.a - Hüıkümet, istifa 
etmiştir. Reisicümhur "ye·ni kabineyi 
kurmrya genel kurmay başkanmı me• 
mur etmiştir Sanıldığına göre yeni 
kabine, tamamiyle askerlerden mürek 
kep olacaktrr. 

murabbaından fazla 
Sevilla, 27 a.a. - D.N.B. Son raporlara göre, dün ba~lıyan ta

arruz hareketini cenup ordusu kumandanı general Queipo de 
Llano idare etme~edir. Milliyetperverler öğleden sonra da ileri 
hareketlerine pek az mukavemete maruz kalarak devam etmiş· 
lerdir. Süvari müfrezeleri dütmanı takip etmektedir. 

Lordlar kamarasında 
Londra, 27 a.a. - Lordlar K.amara -

sında yarm, harici politika müzake
releri yapılacaıktır. Müzakerenin esa -
smı işçi partisine mensup bir azanın 

Çekoslovakya'nın istiklalini yeniden 
tesisini istiyen bir tekliftir . 

Milliyetperver kıtalar Jean'm cüm-1 
huriyetçiler tarafından mühim bir as- ı 
ker1 üs haline çevrilmiş olan merke- Martın ilk 15 •• •• gunu icinde. _, 
zine 35 kilometre mesafede bulun· 
maktadırlar. 

ıömtekliler cemiyeti"ni kurdu. İ§te 700 kilo~tre murabbamdan Çinliler ve Japonlar 
270 defa çarpıştllar 

ltalya ıinıdi '-unun yirminci yıldönü
rnünü kutlamaktadır· Siyah gömlek
liler cemiyeti 1921 senesinde Roma'
da aktettiği konırede admt faşist 
partiıine değİ§tİrdi. Ertesi senenin 
1embahannda iktidan eline alarak 
yavaı yavaf liberal devlet sistemini 
likide etti. On yedi sene evet, Mwo
lini: 

JazlJJ arazi alındı 
Burgos, 27 a.a. - Taarruz hakkın

da neşredilen muvakkat bülten .dün 
700 kilometre murabbamdan fazla a
razinin işgal edildiğini bildirmekte
dir. Andalozya kömür havzasında Al
maden'e 49 kilometre mesafede mü -
him bir şehir olan Pozoblanco işgal 
edildiği gibi 40 kadar muhtelif mev
ki zaptedilmiş ve binlerce cümhuri • 
yetçi esir edilmiştir. Bazr düşman 
kıtaatı tıe111im bayrağı çekmişlerdir. 

- Anık ömrünü yaıamıt olan li· 
berat devlet 5iatemi zaferi kazanan 
1r~nc neslin mefkuresine uyıun de
ğit ~ ir. 

elediği zaman, bunun manaamı Madrid'in teslimi için cereyan 
p•'t azları anlıya'bilmişti. Fatizm, eden müzakereler 
u··'n zaman, e-eçici bir PC?litikba tec- Madrid, 27 a.a. - Müdafaa meclisi 
rübesi zannedilmişti. Fakat unun d'" k 
1789 fran&tz inkılabı dereceairlde e- sekreteri Juan del Rio, un a şam 

1" h "Union - Radio" istasyonunda müda-
lı•mivetli ve •ümullü bir inlu ap a- . 

T faa meclisi ile Franko lıUkllmetı ara-
.-ek~ti olduğu ııeneler geç.tikçe an- sında teati edilen telgrafları okumuş 
laşılmıya başladı. Düzinelerle siyasi 

partinin mücadeleai icin·de bocalıyan tu~: - Müdafaa meclisi tarafından 
ltalya'ya fa•iat inkıli.br, milli birlik 

Y l k Burgos hükümetine gönderilen tel -
'f'e canlılık getirdi. Bu auret e uvet· 
leıen f.uiat ltalya, hudutlarınm dıtı- grafın metni: 

-s- "Yarınki pazartesi gilnü sembolik 
n.a balmııya batladı. Son bet aene-
Clenberi artık dünya fatiatliğin ideo- bir teslim mahiyetinde olmak üzere 
loJ'i tanfiyle pek metaul deiildir. hava kuvetlerimizi size gönderıcceğiz. 

1 Lutfen bir saat tıayln ediniz.,, 
Daha ziyade emperyalizmiy • met· d k. 2. -·Müdafaa meclisinin Burgos'a 
tul olmaktadı,.. Dıt politika a l m~- telgrafı: 
<vaffakiyet derecesi hakkmda bır 
hüküm vermek için henüz pek er- "Bugün öğleden sonra teslim olma-
a.., .. ~·· • y-····- .. -~· _. . '- - ....1- mxz ihtimali vardır.,, 
ki faaliyeti tamaınlanmıt sayılanı&%· Burg-os'un c.eva:bı 
Mutolini, bu vesile ile aöylediği nu- " Esasen bazr cephelerde~ ba§lamı§ 

tukt 't ı ·ıtetirli faw.izmin yir- bulunan taarruzun yakınlxgı dolayı-
a ı ayan mı ~ . 1 ·1"''-l b" .. k 

ini aenelik bilançosunu yapmıya da- 81Y ~ sı ~1 arınızı ır an once ter et· 
vet •tıll'Iİttir. Dahili rejim bakımın- menız lazımdır. ~ı~alarınıza beyas 
«fan bu bilançonun matlup tarafı bayrak çekmek emrını veriniz . ., 
zimmet tarafından daha fazla ola· Moorid'in iaşe işi düzeliyor 
bilir: Anarşi içinde bulunan ltalya, Madrit, 27 a. a. - MadrWin iaşesi 
milli birliğine kavuımuş. Kuvetlen- bilhaaaa süt rrn:selesi düzelmektedir. 
mif. Gerçi bunun çok ağır pahaya Diğer cihetten belediye reisi ingiliz 
mal olduğunu iddia eden İtalyanlar komitesi taraf mdan gl:>nderilmi§ olan 
yok değildir. Fakat bu, telakkiye 1ıö- mlihim miktarda yiyecek maddesinin 
re deği§ir. Diğer taraftan harici po- yakında geleceğini bildirmi§tir. 
litika bilançoaunun, göaterilmek i~ General Miaja' nın beyanatı 
tenildili kadar parlak olduğunu mü- Valansiya, 27 a.a. - Halen bura.da 
nakata edeceklerin daha kalabalık bulunan general Miaja, bir Havas mu 
olduğuna §Üphe yoktur. Gerçi Mu90- habirine aşağıdaki beyanatta bulun -
lini, H.beşistan'ı gösteriyor. lspan - muştur: 
ya'da giri§tİği teıebbüaün muvaffa- "- Müzakereler bir anlaşnnya va
kiyetine i§aret ediyor. Ve Berlin - racağımızı sandığımız bir anda kesil
Roma mihverinden bahsediy~r: Bu miştir. Milli konsey, yalnız 1spanya'
üç madde ara~mda ~talya poh~ıka~ı yı ve halkın saadet ve sulhunu dU.~ün
için muvaffakıyet dıye kaydedılebı- mü~tiir. Kan dökülmesinin önüne geç• 
lecek olan Habe§ imparatorluğudul'. mek için halkın davası bahsinde, kon
fspanya'daki teş.ebbü11ün ~ ~talya'~a 6 ey, her tlirlü fedakarlıkları ya.pmIŞ -
ne menfaat temın edecegı nenu• ur. Her şeye rağmen, yeniden mUzake 
belli değildir. Roma • Bertin mihYe~ relere ba§ltyabileceğimizi ümit ediyo
rinin de ltalya'yı hedeflerine ulaı· rui. Buna muvaffak olunmazsa hiç 
tn"acak, yolua maceraya aürükliye~ kimse, olacak 9eylerden bizi meıul tu 
cek bir va.aıta mı olduiu henüz an - taımaz. Zira, biz, İspanyada yeniden 
laıılmamııtır· Habeıistan impara- kan dökülmemesi için elimizden gelen 
torluiu parlak bir zafer olarak gö.- her şeyi yaptık.,, 
rünmektedir. fakat buna karıı ı-
talyan dı§ polltikaatnm belki daha 
az &Öze çarpan mağlubiyeti de var
dır: ltalya orta Avrupa'dan elini 
kolunu çekmiı, büyük bir alman im
paratorluğunun Brener'e kadar gel
mesine razı olmu§tur. Şarka doğru 
geniıliyen yeni Almanya, Habsburg
larm Avııaturyuma benzemiye baş
lamı§ttr. Halbuki İtalya, Habs.burg 
imparatorluğunun ta.afiyeaini temin 
etmek içindir ki büyük harbe gir
mişti. Gerçi ideoloji kardeşliği bu
a-\iıı için ltalya'nın Almany& ile çar
pışmasına bir mani gibi görünmek -
tedir. Fakat dıt politika üzerine a
mil olan kuvet, ideolojiden de ziya
de coğrafya ve iktisattll'. Bu bakan
dan yarmm balyası ile yarmın Al
manyaaı araaında bir mücadele, dü
nün ltalyaaı ile dünün Habıburg 
imparatorluğu arasındaki mücııdele 
gibi mukadder görünmektedir. Hü • 
li.sa henüz fa§izmin bu sahadaki ka
rmı ve zararmı kati olarak eöatere
cek bir biJanço yapılamaz. 

A. Ş. ESMER 

Alman • Romen 
ticaret anlaıması 

Romen Baıvekilinin 

buna dair beyanatı 
Paris, 27 a.a. - Paris - Soir gazete· 

sinin Bükreş hususi muhabiri Jules 
Sauerwein'a beyanatta bulunan Ro • 
manya Başvekili Armand Kalinesku, 
demiştir ki: 
"- Hiç şüphe götürmiyen bir nok

ta varsa o da şudur: taarruza uğradı
ğı gün Romanya kime karşı olursa 
olsun kendini müdafaa ederek toprak 
!arının tamamlığını bütün kuvetiyle 
muhafaza edecektir.,, 

Çin'de kaybettikleri 
900.000 buldu 

Japonrarın 
asker sayısı 

Fransa' da 
111111111111111111111111111111111 

Memleket müdafaasını 

takviye için kabul 
edilen kararnameler 

Şunking, 27 a.a. - Resmen bildiril
diğine göre, mart ayının ilk on beş gü
nü içinde, çinliler ve japonlar arasın
da 270 çarpışma vukua gelmiştir. Bu 
çarprfl!l3larda 15.309 japon askeri öl -
müş ve 1236 japon askeri ~ir edilmiş
tir. Çinliler 155 a.t, 547 tüfek, 21 maki
nalı tüfek, 9 top ve 4000 kasa miiMm • 
mat elde etmi'lerdir. Bun.dan başka 
dli~anm 53 tanıkı tahrtp edilmiştir. 
Sekiz japon harp gemisi hasara uğra -
trlmıştır. 33 kilometre demiryolu bo -
zulmuştur. Uç japon tayyaresi dUşU - Faris, 27 a.a. - Nazırlar meclisi, bu 

sabah memleket müd;ıfaasmın takvi _ 
rülmüştiir· 

yesine dair tanzim edilen bazı karar -
Japonlarm askeri haılil<irı nameleri tasdik etmi~tir. Bu kararna. 
Şinking, 27 a.a. - Japonya'nm teş- mc neşredilmiştir: . 

rinieveldenberi yaptığı askeri gaflatı 1 - Bahriye kadrosunun takviyesi, 
tahlil eden Central Daily New& diyor 2 - Askere alma usullerinin tadili, 
ki ı 3 - Deniz mühendisleri miktarının 

•jJa:ponya Çin'de 900 bin kişi kay- arttırılması, 
betmittir. Halıbuki 1905 rus - japon 4 - Sahil müdafaasının takviyesi, 
mulharebesinıd~ japonların k~bı JO • 5 - "Endüstri seferberliği,, için 
b1rtı ge-çm u;u. tahııitınt aynlın:ı.t0ı. , 
Japonya'nın, iyice teabi t edilmiş a.s- Bonne, beynelmilel vaziyet ve Löb-

keri ve siıyast planları mevcuıt değil • rön'ün Londra'yr ziyareti münasebeti. 
dir. Bundan batka japon orduıunda le Fransa ile İngiltere arasında yapı • 
maneviyat da bozulmaıktadır. Bozgun- lan görüşmeler hakkında izahat ver • 
ou1u1c hadiseleri ve isyan hareketleri miştir. 
gittikçe artmaktadır.,, B~vekil B. Löbrön'ü 

~iddeıli harpler tebrıik eıti 
Şunking, 27 a.a. - Çin Ajansı bil- Daladiye, arkada§ları namına Löb -

diriyor: Şantung eyaletinin şarkında rön'ü tebrik etmi ~ve mumaileyh tara
bir kaç gündenberi şiddetli muharebe- frndan Londra'ya yapılan ziyaretin 
ler olmaktadır. ingiliz - fransız tesanUdUnü •takviye 

Çin kıtalarının, Veyıhayvey, Fonten ettiğini söylemiş.tir. 
vıe Miupini istihdaf eden taarruzları Bu sabah alınan tedbirlerin tamam
muvaffakiyetle netieelenmiştir. Bu şe- lanması için nazırlar meclisi çarşamba 
hirler elde edilmiştir.. Düşman, geri gilnil bir içtima daha akdedecektir. 
çekilmektedir. Dü~ın zayiatı mil- Bugünkü içtima esnasında bundan 
himdir. Çinliler, mühim miktarda ga· maada milli şimendöfer şirketinin u • 
naim de el~ geçirmişlerdir . mumi müdür muavini Sürl'nun Mar. 

imha edilen japon kıtalar& silya valiliğine tayinine karar veril • 
miştir. 

Hongkon,g, 27 a.a. - Çin Ajansı 

bildiriıyor: Cuikov'da Han nehrini 
geçmiye teşebbüs eden japon krtaları 
tamamiyle imha edilmi.ftir. 

Çin parlamentosu, İngiltere ile ya-

pılan on milyon ingiliz liralık i<&tiık • 
raz hakkındaki anlafl!l3yı tasvip etmiş 
tir. 

Mecburi askeri il< yüzünden 

İngiliz Nazırları 
arasında anlaşmazlık 

Paris, 27 a.a. - Londra'da.n bildiriliyor: İyi haber alan mahfil
lerde söylendiğine göre mecburi askerlik hizmeti meselesi İngiliz 
kabinesinin ba.şlıca meşguliyetini teşkil etmektedir. Nazırlar ara
sında bu hususta çıkan ihtilaf dünkü tefsirleri izah etmektedir. 

Mccbw askerlik hizmetine taraf-ı lan kanaate göre nihai karar beynel
tar olan Lort Halifaks başvekili bir milel vaziyetin inkişafına ve harp teh 
dereceye kadar görüşlerine iştirak et· didinin çoğalmasına veya azalmasına 
tirebilmiş ise de Huar ve Simon bu bağlrıdır. 

fikre !idde~le iti.r3:2 etmekte,. ~ecburi Bir işçi mebus.un mecburi 
aakerlık hızmetını kabul ettıgı tak· • • • 
dirde, hükümetin geleeek seçimde luzmet aleyhınclekı beyanat 
kaybetmesi muhakkak olduğunu ileri Stirling (İskoçya), 27 a.a. .....:... İş.çi 
sünn~kte<lirler. partisi mebuslarından eski mührühas 

Kabine karar veremedi lordu John Ston, dün akşam beyanat-
Seçim hakkmdaıki bu düşünceler, ta bulunarak mensup olduğu partinin 

hlikümetin şimdiye kadar bu hususta mecburi askerlik hizmetine muarız ol
bir karar ittihaz etmesine mani olmuş- duğunu söylemiştir. Mumaileyh aıne
tur. le partisi azasının emperyalist ma.k-
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ISTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYEJ 

Milli hakimiyetin yeni 
bir ifadesi 

Yunuı Nadi bugünkü baş makalesinde, 
dünkü seçimler neticesinde, milletin mu
kadderatını nefsinde tophyan Buyuk 
Millet Meclisinin yenilenmiı olduğunu 
söyliyerek, yeni Meclisin memlekete ha
yırlı hizmetler görmesini temenni ettik
ten sonra, milli hakimiyeti temsil ı:den 
Meclisin, seçiliş tarzının, Ebedi Şef Ata
türk'ün ibda ettiği ve Milli Şef İsmet 
İnönü'nün dı: aynı kuvet vı: kudretle yü
rüttüğü milli parti teşkil&.tmııza dayandı
ğını izah ve partinin, milli hakimiyet ba
kımından ifade ettiği manayı ve taşıdığı 
mahiyeti tebarüz ettirerek, yeni Meclisin 
dahili ve harici vazifelerini hatırlatıyor 
vı: şimdiye kadar gelip geçen meclisler 
gibi altıncı Meclisin de muvaffakiyetli 
eserler vereceğipe ııüphe olmadığını ya
zıyor. 

TAN 
Eski apartmanlar niçin yıkılır? 

M. Turhan Tan, "Pençeremden" sütu
nunda, şehir Meclisi azasından olan bir 
dostunun, Abdülhamid devrine kadar u
zanmıyan ve pek eski olmıyan bir tarih
te yaptırdığı bir ev münasebetiyle, bele
diye memuruna, mühendise, doktoruna rü:;ı 
vct vermek suretiyle, yapılan binanın 
fenne ve sıhate uygun olduiuna dair na
sıl raporlar aldığını anlatıyor ve bugün 
binaların çökmeıinde, vazifelerini suİİiti
mal eden memurların suçlu bulunduğunu 
izah ediyor. 

Vatandaıların hayatım 
korumak lazım. 

I 
Günün meseleleri sütununda, evelki gün 

Beyoğlu'nda yıkılan ve beş on vatanda -
şın hayatına mal olan apartmanı mevzuu
bahis ederek, yeni inşaatın biiyil.k bir kıll· 
mının ticaret kasdiyJe yapıldığı için, ucu
za mal edilmek maksadiyle çilrlik yapıl
dığını ıöyltiyor, belediyenin, inşaat tali
matnamesini tam surette tatbik ettirme
si lüzumunu hatırlattıktan ıonra, ikinci 
tehlikenin de eski ve harap evlerde oldu
ğunu ve belediyenin bu kabil binaları da 
ııkı bir teftiııten geçirmeli icabettiiini 
ilave ediyor. 

YENİ SABAH 
Harp tehlikesi 

a.a. Matbuat Servisi 

lelerden şikayet ediyor ve yalnız tram -
vay idaresi değil, bütün müessesatın hal
ka hitap şekillerini tesb.t et·1esi lüzu -
munu hatırlatarak: Kılıgm bozukluğu, 

nezaket gradosunun inmesini icap ettir -
mez, diyor. 

Sürünceme 
Kastamonu vakıflar dairesi katip ve 

veznedarlığına 936 eylülünde tayin edi
lip hastalanarak 1stanbul'a gelen, me -
zwı olmasına rağmen işinden çıkarılan, 
şurayı devlete yaptrkları müracaat üze
rine, Kastamonu vilayetine şura tarafın
dan yazılan tezkereye h§.la cevap veril -
miyerek işinin sürüncemede, kendisinin 
de sefalet içinde bırakıldığından şika>~t 
eden bir kari mektubunu neşrediyor. 

HABER 

Faciadan ders 
Kurtuluş'ta bir apartmanın yıkılması 

münasebetiyle yazdığı yazıda, doktor ol
madan doktorluk edenler nasıl tecziye e -
diliyorsa, mimar olmadan mimarlık et -
mek istiyenlerin de böylece kanunun ta
kibine maruz kalması icap etti&'ini yaz
maktadır. 

SON TELGRAF 
Yeni meclisten beklediğimiz 
vasıf 

Etem İzzet Benice, baş makalesinde, 
Altıncı Millet Meclisi, bu memleket ço
cukları için birinci derecede Şefin vadet
tiği istikrar, emniyet ve hususiyeti tesis 
eden meclis hakkını bihakkın alırsa ta • 
rihteki yer ve mevkiini doldurmuş ola -
cağını yazmakta ve bunun da birinci 
prtı millet haklarını elinde tutan ka -
nunları hakim kılmak, vicdan, tefekkür 
ve matbuat hüriyetini tahdit eden kayıt
lar varsa bunları kaldırmak olduğunu i
llve etmektedir. 

Halk tenvir edilmeli 
Muharrir, Denizbank ve İstanbul be

lediyeııinde yapılan muhtelif tahkikatın 
şimdiye kadar her halde aydrnlanan bir 
1afhası olduğunu yazdıktan sonra, bu ne
ticeleri olduğu gibi anlatan tebliğlerin 
neşri lüzumundan bahsetmektedir. 

İKDAM 

Hak mı, kuvet mi? 
Ahmet Ağaoğlu bu serlevha altındaki 

baş makalesinde, Avrupa siyasi vaziyeti 
Hüseyin Cahit Yalçın, Avrupa. aiyaat etrafında mlit alcalar yü.rlitüyor. 

vazlyc:tlnl mllta1ea ettlil bu baı makile~~-~""'--''~ 
sinde, Almanya'yr kimseye zarar vermez Belediyedeki yolsuzluklar 
bir hale ıotirmek için cihan efkirı umu-
mlyesinin tatvlp edeceil hakh talepleri- İnkılabın meııalesi sütunu muharriri 
ni kabul etmek lllzumunu ileri sürüyor. "Kemalist" belediyede son meydana çı

kan kooperatif, festival ve et ıılrkeri yot-
İyi ama hilesiz süt nerede? suzluklarını zikrettikten sonra, bu mem

lekette ihtilbın, lrtişanın asla eksik ol-
Her aabah ıUtunu muharriri Cemalettln mamaamın bu fenalıkların kolay yapılma-

Saraçojtu, sıhlye vekaletinin resimli ö- sında ve yapanların suçlarını gizlemek 
iütleri arasında, hilesiz ve saf sütün me- emellerini taşımalarmda olduğunu söylil-
ziyetlerini zikreden bir divar ilam da bu- yor ve fenahklar bu kadar kolay yapılıp 
lunduiunu, fakat hilesiz süte İ&tanbul'da bu kadar uzun müddet gizli kaldıkça me-
henü:ı: tesadüf edilmediğini söyliyerek suliyet ve ihmalcileri cezaya çarpılma-
sıhiye vekaleti lütfetse de hilesiz sütü~ dıkça yolsuzlukların önilnii alamıyacdı-
nerelerde satıldıimı da ilanın bir köıe· mızı ilave edi)'or. 
sine sıkııtırea diyor. 

inhisarlar umum müdürü 
kim olacak? 

İnhisarlar umum mildUrU Mlthat'ta mil
dür muavini Mlln.ir'in mebuıluia ıeçll
mesi üzerine yerlerine tütün iııleri müdü
ril Adnan Halit Taşpınar'la muhasebat 
umum müdürü Hürrem'in tayin edilecek· 
leri ıöylendiiin.i yazıyor. 

Ziraat makinistlerinin derdi 
Adana'da yüzU mütecaviz iyi Hnatkir 

ziraat makineleri ustaları namına sabık 
Haliç mektebi makine hocası Ali Şahin 
imzaslyle aldılı mektubu ne~rediyor 
mektupta bu unatkarların 7azın dört ay 
tahammül edilmez şartlar dahilinde ça
lıştıktan sonra senenin diğer kısmını i&
aiz ve 1efalet için.de geçirdikleri yazıla
rak hallerinden şikayet ediliyor ve kendi
lerini bu ıefale.tten kurtaracak bir melce 
aranıyor. 

SON POSTA 
50,000 nüfuslu bir kazada 
doktor yok 

Bursa'dan aldıiı hususi bir habere at
fen, elli bin nilfuılu Orhaneli kazasının 
iki senedenberi doktorsuz oldu&unu ya
zarak nazan dikkati celbediyor. 

Yeni meclisin çehresi 
Muhittin Birgen, "Her gün" sütunun

da, Altıncı Büyük Millet Meclisinin te
ııekkülü münasebetiyle, diğer demokrat 
memleketlerdeki seçimle Türkiye'dcki 
sükUnetli intihabat arasında mevcut far
kı tebarüz ettirerek, memleketim.izin kö
t~ te~ı::üb.eler görmüş bir vatan &ıfatiyle 
sıyası ihtırasların çarpışması ııeklini ala
b.~le~ek mücadelelere yer vermediğini 
ıoyl~?'~.re~, esasen Türkiye'nin, eskimiş 
ve çuı::u!flu.ı ~rp rejimlerinin intihap u
suJlerını hıç hır zaman tatbik etmiyerek 
siyaset cihazını mütemadiyen tekemmüi 
ettireceğini anlattıktan sonra yeni mec
listeki değişikliğin ııahıslarcıa:ı ibaret ol
d.uğu?u, ruhun aynen mevcut kaldığı, 
şımdı yapılacak işin, türk milletinin fır
tıı_ıalarla düiüıımüıı ve artık limana gir • 
mııı kahraman gemisinin yerlerinden oy
myan bazı noktalarını yerleııtirmek oldu
iunu izah ediyor. 

AKŞAM 

VAKİT 

Altıncı Büyük Millet Meclisi 

Aıım Uı, bugünkü ba~ makaleainde, 
intihabatın nihayet bulması ve yeni Mec
lisin teşekkülü münasebetiyle, Atatürk'ün 
yarattığı inkılibı sade kendi talısiyle 
kaim kalmaktan kurtarmak ve ebedile•· 
tirmek maksadiyle, bütün icraatı Millet 
Meclisine mal ettiğini iıabtan aonra, 
Milli Şef İsmet İnönü'nün de, açıks;a 
anlatmak istediği, her ııeyin Büyük Millet 
Meclisi ile kaim olduğunu, dünyada her 
&eyin silinip gitmesine mukabil türk mil
letinin mevcudiyeti ebedi olarak kalaca
ğını, bu itibarla, esasen milletin olan hi
kimiyet de &adece Millet Meclisine ait 
bir hak olduğunu, milletin refah ve sela
metinin sade bu yol& aranması 18.ıım 
aeldiğini söylüyor. 

Bizim gibi adammış 
Sadri Ertem, i~aretler sütununda, hiç 

mebus aörmiyen bir kasaba halkının, ka
sabayı ziyarete gelen ilk mebusu görün
ce onun da kendileri gibi insan olduğunu 
anlayıp büyü.lı: bir hayrete dü~tuklcrini 
anlattıktan sonra, mebustan ilk şeyin ken
di intihap dairesini karış karış tanıması 
olduğunu söylüyor ve mebusun belli baş
lı vazifelerini sayıyor. 

Gece hayatına devletin 
müdahalesi 

Hikmet Münir, &iinün akisleri sütunun
da, Va-Nıi'nun cemiyet hayatına devletin 
miidahalesi meselesi hakkındaki yazısını 
mevzuubahis ederek, devletin a:ece haya
tına müdahalesine taraftar bulunduğunu 
ihsas ediyor. 

BUYÜK ROMAN 

• 

l~imizdeki 

ŞEYTAN -Sabahattin Ali -Ulusumuzun evlat sevgisine 

inançlıyız. Kimsesiz bikes 
yavruyu korumak için yılda 
bir lira verip Çocuk Esir • 
geme Kurumu'na üye olalım. 

Kalinesku, Almanya ilıe Romanya 
arasında aktedilen iktısadi mukavele
nin son beynelmilel hMiselerle altka
dar .olmadığını, çünkü bu husustaki 
müzakerelerin şubatta başlamrş oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Bu mukavele, Ro~anya'nın diğer 
devletlerle hazrroaki ve istikbaldeki 
münasebetlerinde bir değişiklilt bu· 

Söylendiğine göre imparatorluk satlar için çarpışmaktan imtina ı;-dece· 
müdafaa komitesi, son celsesinde bir ğini, mesela Cibuti hakkında Fransa 
nevi mecburi hizmet şekli lehinde ka- ile İtalya arasında bir harp çıkıtığı 
rar vermiştir. Fakat amele partisi takdirde bu harıbe iştirak etmek iste
mecburi hiç bir hizmet şekli kabul et· miyeceğini tebarüz ettirmiştir. 
memektedir. Daha doğrusu Çember- Johnston, Musolini'nin Berlin'den 
leyn'in otoritesi altında böyle bir hiz- ayrılmasının temini için Süveyş kana
metin ihdasını istememektedir. lımn ve Cebelüttarık'rn beynelmi!eL 

Nezaket gradosu 3 Nisanda 
Tefrikaya baıl ıyoruz 

· i avsi c etmistir. 

"Dikkatler" sütunu muharriri, meram 
anlatılmıyan şirket yerine şimdi, tram -
vayı ele alan hükümetc, tramvayda ça-, 1 
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Almanya nereye gidecek ? 

Hareket sahası Avrupa 
olan bir emperiyalizm 
1 Yazan: Lueien Romier 1 

G eçen yaz sonunda, al -
man Jı:artah üzerinde 

dolaşırken. B. Beneş'in Çekos-
lovakya'sı politikacılarının 
parllmento mesuliyetlerinin 
taksimi ve her ırupla tili ırup 
için devletin felaketi içinde 
kendi intihap talihlerini koru
makla meııul oldulı:lannı ıö -
rüyordu. 
Buıünkü Avrupa'nın kome -

diye ıelir tarafı olsaydı, iki 
hafta önce butıin carpta parti 
ve intihap mücadelelerine mü
sait bir yatııma haber verilmiı 
olmaaına cülmek icap ederdi. 

Bur ıiyaset adamlarıın. 
Veruy'dan ıonra harbın her 
ıeyi alt üst etmiı olduğunu ve 
artık "harp ôncuine"ni bir da
ha ıoremiyeceklerini anlamak 
için on ili on beı sene icap et
miıtir. 1934 denberi meçhul bir 
devreye ıirmiı olduğumuzu ve 
delil "harp oncesi" hatti zafe
rin yaratmıı olduiu "harp er
tesi"nin de yaıayamıyacağım 
anlamamız için ne Jı:adar zaman 
llzım relecektir? Zavallı ıoz -
lerimiz ıu hakikate kapana -
maz: Almanya her zamankin -
den ziyade aıırlaımııtır ve o -
na karıı olan kuvetler de çolı: 
daha ualmıı ve tecaniııünden 
kaybetmiıtir. 

Emniyetimizin lehine olarak 
bir muvazenenin yeniden tees
ıüıünü beklemek beyhudedir. 
Bir muvazene ancak ıayretle
rimiz ve diıiplinimizle temıil 
ettiiimiz kuvet nispetinde te -
euüs edebilir. Fransızlara baı
ka bir ıey söylemek onu hain
ce aldatmalı: olur. 

ı kinci Vilbelm devrinin 
l dağınık teıebbiıılerine 

ve Vaymar cümhuriyetinin 
anılo - sabon kapitalizmiyle 
anlatma arzuıuna karıı üçün -
cü Rayh'ın ıiyasi zihniyeti 
Bismark'ın prensiplerinden ve 
batıl itilratlarından ilham al -
mııtır; Bismarlı: ıibi o da kud
reti Avrupa kıtası çerçevesi 
dahilinde •uvvur eder. 

Almanya deniz ve somürıe 
emellerinden feraıat etmiı de
iildir. Fakat inıiliz gibi ser -
veti uzakta arıyacagına, kuve
tinin ıilmulünü daha uzaklara 
yaymadan önce civar sahalar -
da ıabakkümünün esaslarını 
kuruyor. Beı senedenberi Av. 
rupa'da hareket vasıtaları üı -
tünliiiünii elde etmiye her ıeyi 
feda etmiıtir. Bu üıtünlük bir 
defa elde edildikten sonra et -
-rafnıdeki en HJ'lf mmtakalara 
qsr bumaktaD baıka yapacak 
it kalmamııtı. 

Anılua'tan ve Münih'den 
IODR, bir inciliz ticari heyeti 
kendiaine dıı pazarlar bakkm
da bir aıslatma teklifine ıeldiii 
aında, İtalya reniı bir sömür
se puarlıit teıebbüıiinde ken
disinin yardımını beklerken, 
Almanya Avrupa'nm en zayıf 
noktasında büyük bir darbe in
dirdi. 

H arp llemi Anılus'da ve 
Südetler meselesinde 

oldutundan çok ı:aha büyük bir 
hayret içinde kaldı. Bunnula 
beraber Adolf Hitler'in 30 son 
klnanda söylediği nutuk orta 
Avnapa'IUn öniıne bir mania 
yükselttiiini ve Almanya'nm 
hareket ıerbestiıinin münaka -
ta edilmesiu tahammül etmi -
yecefini bildirmiı deiil midir? 

lliinib'den sonra, bu labada 
Al.manya'ya hiç bir kuvet kartı 
koyamazdı ve Almanya Mü -
nib'de en büyük emellerini he
nüz tahakkuk ettirememiıti. 
Hattl Bohemya kalesi duıtük
ten sonra da, yeni Çekoslovak
ya bir orduya büyük miktarda 
aillb malzemesine, kudretli 
fabrikalara sahip bulunuyordu. 
llonvya'daki ve slovak Kar -
patlanndaki müdafaa hatlarını 
mubfuı ediyordu. Almanya' • 
nm. müdafaa hatlanmn bir Po
lonya - Tuna mukavemet pli-

nına hizmet etmesine müuade 
etmiyeceıi aıikirdı. Slovakya 
bu suretle doirudan doğruya 
ıôzetiliyordu. Tuna mecrasın
da Avusturya'nın devamını teı
kil eden Bohemya değil Slo -
valı:ya'dır. Hitler'in, Anıluı' • 
dan sonra ilk tenezzühü Bra • 
tiılava'ya olmuıtur. Slovakya 
inkiyat ettikten ve alman kıta
larına açıldıktan sonra macar
lar apğı Karpat Ruıya'ıının 
bir Jı:aç kasabasını i11al edebi
lirlerdi. Bunun hiç bir ıtrate -
jik kıymeti yoktu. 
Diğer taraftan, Münih'den 

ıonra, Çekoılovakya'nın en -
düstriıi, servetleri, ticareti, 
parası serbest kalmııtı. Südet -
terin ayrılması Praı'a olduğu 
kadar Südetlere ve Viyana'ya 
da zarar vermiıti. An,lus'dan 
itibaren alman otarıisi çekos -
!ovalı: ekonomisinin alman ıiı
temine tibi olmaamı istiyor -
du. 

A skeri kuvetlerin, hattl 
deniz kuvetlerinin za -

rarına da olsa, inki1&h ıibi, al
man otarıisi bir Avrupa em -
peryalizmini ifade eder. Bir o
tarıi denize blkim devletlerle 
müzakerelere tibi oldukça ha
kiki olamaz. Ancak karadan bir 
ıeniıleme veya denizde müca
dele ıuretiyle inki•af edebilir. 
Fakat Almanya henuz denizde 
mücadeleye (iriıebilecek va -
ziyette değildir. 

Doktor Şaht'ın ıozden düı -
mesi meseleyi çok iyi tebarüz 
ettirmiıtir: ya deniz devletle
riyle bir anlaıma, yahut da o
tarıinin devamı ve Avrupa kı
tasında genişlemeyi intac ede
;ek surette askeri kuvetienme. 
Demokrasiler tarafından anla
şılması cüç olan bu sonuncu 
formül haddizatında en tehli
keli olanıdır: fakat bu formül 
batkasmın ziafırun en müsait 
kıldıiı noktada bir muvazene
yi bozmak iı;in vasıtaların bi
riktirilmesini miı ıkun kılmak
tadır. Aceleci bir emperyaliz -
min formülü. 

Şimdi Almanya nereye 
ıidecek? Hiç ıiipheaiı 

otarıiıinin doğurduğu ihtiyaç -
!arın onu ıuriilı:lediii ve tehli -
lresi en u olan yere. Tuna Av
rupa'sınm busünlı:ü halinde, 
prka doiru ıeniılıeme daba 
akla yalı:mdır. Fakat bu cihette 
elde edilecek kazançlar ıarpta 
muvaffak bir hamlenin temin 
edeceii pnimetlere nazaran 
çok apiıdır. Mesele, hiı; bir 

~k~~?ns!=;~J! 
leımiı bulunan demaıoıun "' 
mızm bu iıtihayı hazırlayıp 
buırlanuyacaklarmı bilme,e 
kalmJttır. 

Lacien Romier 

Uzak Şark ve 

demokrasiler 
Bir harp takdirinde, İn -

giltere, Amerika ve Fran -
sa'nın Japonya'ya kartı ta
arruz kuveti ne olabilir? 

Amerika ile İngiltere de
niz ıilihlanmasınm henüz 
bqlangıcında bulunduğuna 

göre, Japonya'nın bu ba
kımdan bir korkuıu ola • 
ma:ı; diğer taraftan, Avru -
pa'daki vaziyet itibariyle, 
İngiltere, uzak ,ark'a drit -
notlarını gönderecek mcv • 
kide değildir. Bugün İngil 
tcre'nin orada 10.000 tonluk 
altı kruvazöründen ba,ka 
bir kuvcti yoktur. ••King 
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• 
ltalyan 

ilônı 
ta leplerinin 
arifesinde 

Romı'dın bildiriliyor : Lavıl'in hususi bir va.zile ile bu
r171 geleceği bıberi tee771it etmemiştir. Bışb bir dilctıtörlült 
idıresinde muvıllılıiyt!tinden bıbsedilen ve bu delı bur171 
nilcbinlilcle gelmiş olın Frınsuvı Ponse'nin dt! çığırından 
çılıtığımı artılı şüplıt! lıılmıyın Fransız - ltılyın münıSt!bt!t• 
lerini i:olıyca düzt!lt!bilt!celini sınmılı bir sı/Jılı olur. 

Nitekim, ltalyın gazt!tlt!rinin Frınsı'ya karşı ıçtılc/arı 
mücadt!le ve yıpmdta oldulıları lıücumlırın bili devam et
mesi de bu iddiıya bir delildir. 

Meseli, tanınmış bir Roma gızett!si neıretmiı olduğu bir 
malta/ede şunları yazmılctadır: 

Fransızlar, lıımılın ve Atlas denizinin öbür tarafından 
büyült ölçüde siliblanmıyı, mulcıddes demokrasi itti/akının 
totaliter devletlere lıırıı bırei:ete geçeceğine dair parlalı. 
sözleri işittikten sonra, cesarete ge/erelı. ltalyı tekrar terbi
yesizce tirizlere, lıalıaretlere başlamışlardır. 

J ta/yanlır. itin politilcısı nt!dir bilmezler; lılcıt lıalıı
retleri de lcatiyen unutmızlar. Frınsızlırıa lıer lıı

lııretleri, itılyınlırı Frınsı ıleylıinde teçlıiz etmdtedir. 
Büyüle besıplaım• gunü geldiği zaman, italyınlır. lrın • 

sızların, ylnız 1915 lcınittilai:ını sıdılıısizlilc gösterdilclt!rini 
ve 1935 dostluk pılı.tını ihanet ettiklerini değil, dolancılırın 
alcalclılırına brşı yıygıra lıopırmılı suretiyle borçtan lcur
tulmıya çalıştlclırı gibi bir bırelcetle itı/yanalrın şerefini en 
bıssas bir noi:tıdan rencide ettilı./erini de batırlıyacalılardır ... 

N oye Zürber Saytunı 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
George - V." tipindeki beı 
dritnot ikmal edildikten 
sonra, Britanya'nın cıki 

dritnotları Akdcniz'dcn u -
zakla,tırılabilir; faka~ bet
ten fazlası ayrılamaz. Va -
'ington mukavelesinden 
sonra, Japonya yeni drit -
notlar inşa ve bunlara daha 
bir çok üniteler ilave ctıni.f 
olduğuna göre, İngiltere'
yc kartı üstün bir vaziyet -
tedir. Bir şartla, o da, A -
merika ile birlikte Hareket 
edildiği takdirde (Fransa 
ile Holanda'dan büyük bir 
yardım beklenemez) Ja -
ponya'nın kar9ısına hatırı 

sayılır bir donanma kuvcti 
çıkarılabilir. Aksi takdir • 
de, anıglo aabonlar prote .. 
to notaları ve ldğıt harbıy
la iktifa etmek rorundadır· 
1ar. 
~A4.,---... ·--· 

~rka mı, 

Garba mı! 
Almanya bundan sonra 

hangi tarafa gidecek ? Hiç 
fÜphe yok ki, kendi otortt 
iıhtiyaçları onu hangi tara
fa iterse Almanya o tarafa 
gidecek. 

Tuna Avrupaamın bu
günkü vaziyetine bakıhru 
Almanya'nın genitleme iı
tikameti şarka doğru. 

Fakat Almanya'nın bu ta 
raftan elde edeceği istifa
de, garp taraftan yapacağı 
istifadeden daha azdır. Al· 
manya, garbe nasıl bir dar
be vurabilir: Müsamaha e
dilirse veya garpte bir karı
tıkhk çıkarsa ... 

Biz hiç bir teyden haberi 

olmıyan, avam-firipler o 
sıkı rakabetlerindc ve ha
ıımbklarında devam eder
lerse Almanya'nın bu tema· 
yülünü kolaylaştırırlar mı, 
kolaylaştınnaz mı? Mesele 
bunu bilmekte 1 

Tehdit 
Romanya Almanya'nın 

teklif ettiği ticaret anlat -
ınaaını kaıbul etmeıin? Bu
na imkna yok. Romanya ile 
Almanya arasında yapıla • 
cak olan ticaret muahedesi 
ile, Almanya artıık Roman
ya'ya el uzatacaktır. 
Diğer taraftan İngiltere 

ile Frama da petrol ciJıe -
tinden çak zayıfhyacaklar
drr. 
ıctımanya·ya yapıı~ Ulı: 

•kerl tehdide gelince, bu 
bir kaç h&ftadan evel ya• 
pı11ma:ı. Ancak vaziyet mtı .. 
•it olacak, Almanya macar 
ordusunun talim ve terbi • 
yeaini ilkmal edecek de ocı • 
dan sonrL 

Netice itibariyle, Londra 
tu kanaatte :bugün Hitlerin 
Romanya'ya yapmakta ol -
dufu i.Jr:tiaadt tehdit 21 ma
yaı ı 938 de Çekoalovakya'
ya yaptığı tebdidin aynı -
dır. 

Sulhdan 

ümidimizi 

kesmiyelim 
Vaktiyle doktor Goeb -

bela föyle demitti: en az 
tehlike ile en çok iıtifade 

temin edeceğiz I" Bu aözle
ri biz bir çok defalar tekrar 
ettik. 

Fakat tehlike hissetme -
den memleket fethetmek 
zamanı çoktan gcçmıştır. 
Acaba bunu Hitlcr anlamı§ 
mıdır? Bu suale verilecek 
olan müspet veya menfi bir 
cevabın ucunda harp veya 
ıulh vardır. 

Unutmamak lazımdır ki, 
Hitlcr henüz yenidir. Tari
hin verdiği derslere lakayt 
kalabilir. Fakat tunu da ha
tırlamak icap eder ki, Hit -
lcr eski muhariplcrdendir. 
1914 deki o korkunç Al -
manya'nın bütün dünyanın 
birleflllesi karııaında nasıl 
düttüğünü görmüttür. 

Hitlcr'i tutmak için yal -
nız bu tecrübe kafi gelebi -
lir. Artık her yeri bedbin -
lik sardı, fakat buna rağ -
men kendimizi koyuvenni
yelim. Sulh her zaman 
mümkündür. 

L' 1 ntransig~ant 

Alman dıı 
'-

siyasetinde 

değİ§me 

Hitler'in ıon darbesi 
haldunda yabancı bMınla
rm ifade ettikleri intiba -
lar B. Çcmberleyn'in "iti
mada indirilen dal'be,, şek 
Jinde ifade etiği sözü te -
yid etmektedir. 

Çeko.lovakya'nın zap -
tına umumiyetle hayfla -
nan dünya baaını, Ji~i de 
Almanya'nın bundan aon· 
ra gödlnil ne tarafa dön -
düreceğini münakqa edi· 
yorlar. Pravda gazetesi, 
bundan eonra Macarietan. 
Lehistan ve Romanya'nm 
\.cıDUn. anuauc uunıuuug~ 

nu yazıyor. Bu memleket
i« de aynı fikirde bula • 
nuyorlaru her halde 11 • 

kıntılı pler geçirmekte
dirler. 

Fransız basını da bun -
dan ıonra ltalyan dilekle
rine 11ra gelip gelmiyecc
ğini aoruyor. Bir çok mü
phitler, Almanya'nm Sko 
da silah fabrikasını ve 
1000 tayyareyi almak sure 
tiyle Franau:ların son altı 
aylık ıilihlanma ıayesin -
de kazandıkları ufak bir 
üstünlüğü de ortadan kal
dırdığını söylüyorlar. 

Bu mesele hakkında ay
rı bir görüı beıliycn A -
merikahlar, Münih görüş
meleri ve Çemberlcyn'in 
yatı9tırma ıiyaaetinıe kar
tı duydukları ıüphelcri 
kuvetlcndirmiı bulunu -
yorlar. -

Fakat, üzerinde bütün 
dünya kamoyunun birlct-

mi§ olduğu bir nokta var
sa o da Çekoılovakya'nın 
ilhakından IOll~a alman 
dıt siyasetinin dcfitmit 
olmasıdır. 

Hitlcr, artık, ihtiruları
nı alman ırkının bulundu
ğu yerlere inhisar ettir • 
mi yor. 

Tbe M ıncbester Guardiın 

Mecburi 
askerlik 

Avrupa'daki siyasetini 
saydırabilmesi için, lngiltc 
re'nin ordusu bulunmalı: 

Asıl İngiltere orduıu, mü&
temlekc ordusu. Böyle olur 
sa, bizim sahillerimizde ka
ti bir rol oynıyabilir. 

İngilterc'nin, kuvctli, ve 
mecburi askerlik esasları
na göre hazır bir ordusu 
yokken, Frama, alman ta
arruzunun ağır yüküne ta
hammül edemez, korkar. 

Londra'da hararetle kar
tılanan Fransız Cümhurre
iai, doat ve müttefik inci
lizlerc silih sanatının le.il 
lüzumunu öğretecektir. 

La Lib•rte 

Cevap 
Kısaca fÖyle söyliyelim : 

Alman zulmü, tehdit altuı
da bulunan büyük küçük 
bütün devletleri Almanya'
ya kar'ı birleıtirmeğc bat· 
ladı. Bu büyük totaliter 
devletlere ka111 bir ideolo
jik harp a,çmak için anlatı
yorlar. Bundan mabad da 
totaliter memleketlerde bi
rim ziyanımıza olarak arazi ·-... . --.. --.--..., _._...,,.... 
rm c:eearetini kırmaktır. 

w/our 

Yüzde 99 harp 
Frana'nın da.tu ve müt

tefiki olan çek milletine 
yapılan ıu~uttan 10nra 
harp teıhlikeei var mı, yok 
mu? · 

Yüzde 99 harp tehlikesi, 
yüzde ı eulh iıhtimali var. 

Hatta bu kadar bile yok. 
Yapılan haıtalar bizi uçu

rumun kenarına yaklattır
masm? 
Şimdi yapılacak if, bu 

anda birlik olarlık, yüzde 
1 olan ıulh talihini kurta
ralım. Maddeten ve manen 
harbe hazırlanalım. 

La Victoire 

Dünya seferberllll 
Ne yapalım, hayatı mu-

Broad: - Doğru, dedi. Görünüte bakılır
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TORKlYE 

Racbro Difibyon Postalan 
TURKİYE Rad7oau 

ANKARA Racb'oau 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 KcL/130 Kw. 
31.70 m. 9465 KcL/ 20 Kw. 

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

T. A. Q. 

Ankara . 

SALI : 28. 3. 9J9 
12.30 Prorram. 
12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a

jans, meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (lrarrıık prorram -

Pi.) 
13.45 - 14 Konutma (Kaclm sa

ati - Ev kadmhiına dair). 
17.00 Konuema (İnkılb tarihi 

dersleri - Halkevinden nak
len.) 

18.30 Prosram. 
18.35 Müzik (Neıeli müzik -
Pi.) 

19.00 Konuema (Türkiye pcsta 
sı). 

19.15 Türk müziii (Faul heye
ti) okuyan: Tahsin Karakuı 
ve Safiye Toka7. 

20.00 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsuı (fiyat}. 

20.15 Türk müziii çalanlar : 
Zühtü Bardakoğl .. Cevdet 
Caila, Cevdet Kozan, Ke
mal Niyazi Seyhun. Ohyan
lar : Sadi Hopes, Semahat 
Özdenses. 1. Hicu pefl'fti • , 
Oıman beyin - 2. Şerif İçli
nin - Hicaz prkı - Derdimi 
ummana döktüm - 3. Şevki 
beyin - Hicaz prkı • Affeyle 
ıuçum ey siili ter - 4. Şetip 
beyin - Hicaz tarla - Mah
volıun o talih - 5. Kemal Ni-

yazi Seyhun - Kemençe taksi
mi - 6. Yesari Aıım'qı. - Hi
caz prln - Sazlar çalınır. 7. 
Hicaz türkü - Çıkayım rid• 
yim be kuzum - 8. Malumat 
Celllettin pqa - Hüznm tar 
kı • Kerem e,le mntane kıl 
- 9. Rakım'm - Htizaam .. rkı 
- Atkın bana bir sisli ehm 

haf aza ıev.ki tabiiei 1 AJawı 
ya'ya kartı tehdit edilmit 
bir dünya ayaldanıyM ı 
Herkes, kendiairıi müdafaa 
etmek için maddeten Ye ma 
nen seferber hale geliyor. 

Bu büyük birl~nin, 
bu genit sulh ittif alnınm 
ruhu İngilteredir. O lngil· 
tere ki, bir zamanlar o bü
yüılı: harp tittıifaldarmm ru-
'"- ı..aı -- v-1-a....-.n.. 
tiraalarını ıöndürmüftii. 

İngiltere timdi Amerika 
Blrletik devletlerine d&ril· 
yor. Şarka, S<wyet Ru8ya'
ya d&ıüyor. Sovyetler Al· 
mantarın ka11ıamda ve Al
manya tarafından tehdit e
dilen dwletlcde temu ha
Nıde bulunuyor. Scsrıra, bir 
ingiliz müatquı Moakova' 
ya gitti; beri yanda Lord 
Halif ab, Maiılrey ile gö
rüftil. 

Btrçok Franau ~etele
rinin Londra'da bulunan 
muhabirleri, birkaç pnden 
beri İngiliz umumi cf'kirı
nın kati tekimillUnü ıCS.te
riıyor. 

EYienmek yısak 1 
Cenubi Çin'ıin buı yer· 

terme bir ~ kısın aile
sinden birisi ölüne. kıa 

tam yirmi yedi ay evlene-

oldu 7U' - ıo. Lemi'niıs • 
Kürdili hicanlr şarkı· 
Nazlandı bülbül. 

11.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuıma. 
2J.15 Eeham. tahvilit, kambi· 

yo - nukut boraaıı (fiyat). 
21.25 Neıeli pllldar - R. 
21.30 Müzik (Radyo orkestrası 

- Şef : Praetoriuı) ı. L. va 
Beethoven : "Die Weibe det 
Hauses" üvertiırü, Op. 124 - ı 
L. van Beethoven : S ilnC 
senfoni mi bemol .majo 
(Eroika), Op. 55 Allecro cali 
brio Marcia funebre. Adaııo 
assai Scherzo, Allesro vin• 
ce Final, Allecro molto. 

22.30 Müzik (Operetler - PL) 
23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.45 - 24 Son ajanı habef'leri 

ve yarınki prosram. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER : 
14.10 Viyana - 14.15 Frank· 
furt - 19.30 Budapqte - 20 
Kopenhaı - Z1 Roma, llon· 
te Ceneri - 21.15 Strazbarl 
- 22.35 Ştütprt. 

ORKESTRA KONSERLER! 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 16 Konipberı - 20.4S 
Stokholm - 21 Roma. Var• 
ıova - 21.30 Paris - P.T.T .. 
Paria Eyfel Kulesi - 24 
Ştütcart. 

ODA MUSİKİSİ : 18.20 ili· 
nih - 21.20 Keza. 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 
Hamburı - 19.5 Paris - P.T. 
T. - 22.30 Doy~and Zen• 
der. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı v. 
s.) : 8.30 Mtinib - 16 Bres • 
lav. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR : 18.25 Könipberı. 

HAFİF MUZtK : 18 Berlin -
20.10 Keza, Ştütıart-22.30 
Viyana - 23.20 Budapqte 
(Sipn Orkestraıı) 

DANS MUZİ01 : 20 Sottenı 
- 20.30 Kolonya - 21 Ber -
lin - 22 Londoıı - Rec70nal 
Sofya - 22.30 Tulw: - 23 
FloranM - 23.25 London -
Revyonal - 23.45 Pariı • P. 
T.T. - 24 Droyt•iç • 

mez. Kanunen y~ır. 
Yalnıı:ı, matem günü, ölü

mün hemen erteei günün
den 1-flamaz, üç gün sonra 
hatlar. Onun için, kıs ister
H, bu üç güın içinde evlene
bilir. Yoba üç gün geçtimi 
art• yirmi ~i ey dolaun 
diye beldede belde 1-

sıcak olan bir 

"buz memleketi,, 
lzlanda adasını bilirıi

niz. İzlanda demek, buz 
memleketi demektir. Fakat 
hiç aıklmıza gelu mi ki ti 
Gruenland'm yanı bafm.da
ki bu adada buz namına bir 
teY bulu.nmnm? Evet, fi
mal kutbunun bw: denizi i
çinde bulunan blanda ada
ıı o kadar ııc:aktır lci Av
ru.pa'dan her sene buraya 
talum takım buz c1olaplan 
ıönderilir. 

Kayak ıporları bile ıea• 
de ancak birkaç gün devam 
eder. Adarım kıtı o kadar 
u ıilrer ve ıbk geçer. Hal
buJııi yazm Reykyavik'de 
hararet Milino'daki kadar
dır : kutuplarda cdıemıem 
gibi bir yer ı .. 

- Tamamen bir teaadüf eseri ola - aa zenginlikten fakirliğe de bir an-
rak, diye cevap verdi. da geçilcbitiyor. M M •tı d d • • 

Param bol, vaktim çok, eillayet it- Dick, kar1111ndald kirli ve peritan • &I an etifıyor 
lcri hoıuma gidiyor. Birkaç ıene e- çehreye baktı ve hafifcc güldü. o akpm, Queerw Hall'de bir kon-

Kıaon: XD 

KURBAGA· DAMGASI 
9 vcl kurbağalardan bahsedilince a li- - Şu anda olduğu gibi o zaman- ser veriliyordu. Meılıur bir keına-

~======================- 1 - ==':/ 'kadar oldum ve petlerine takıldım. da komedi oynıyabilcceğinizi anlat- niati dinlemek için büyük bir kala· 
y azan: Ed6ar W ALLACE Dick'in tetkik edici bakııları kar- mak iatiyoraUft\1% değil ıni? Görünü- balık toplanmqtı. Dick, birden ken-

bir sürü ıüslü u,Ular ar•ında fev· 
kallde bir ihtipm içinde gelmifti. 
Oaerindc ıon moda bir frak vardı. 
Sablını bir kaç santimetre kıult
mı;tı. Yelelinin üzerinde altın bir 
~incir ıöziUdiyordu. Sokağm f!ıkla
tmda, ellerindeki kıymetli taılar 
parlıyorlardı. Yamında bir kamel
ya, bqında parlak bir ıilindir vardı. 
Fil difi kakmalı bir halter.la da· 
yanarak azametle kaldttımı geçti. 

ııemda gözlerini kaçırmadı • te rağmen demek o zaman da zengin dine bir yer ayınnı1 oldulunu ha-
- Kurbağa, kendini ölmüt bili De- Joahua Broad, rahatça, bir koltuğa Dicle. ıük<Uıetle : bulunuyordunuz? tırladı. Aklı batında defildi, dütün-

di; avluyu geçti, onu küçük bir odaya ycrlctti. - Şimdi bana, bu derece nuıl zen J09hua Broad: cen idi, ne yapacağını bilmiyordu: 
soktu. Dıvarlar kireçle badanal&nmlf- - Uzun boylu anlatacağım bir teY gin olduğunun anlatır mıeınız? di- - Çok doğru ı dedi. çünkü, Lord Farmley'den, çalınan 
tı. Mahk&nıarı burada idam ederler - yok, dedi. Bir haftadanberi kurbağala- ye ıordu. Gordon ciddileıti : ewakın bir an evel bulunm19ını bil-
di. Elk, idam ameliyesinin nasıl ecre- ra kanıtım. Biri-birlerini tanımadık • _ Buraya harp sonu bir gemiyle, - Bu ıekildcki yapyııınıza vedi diren bir mektup almıftı. lıini bir 
yan ettiğini anlatmıya bafladı. Adam larmı tahmin ederek, ilk tesadüf etti- cebinizde yirmi dolar, geldiniz 1 Hak otmenızı arzu ederim, dedi. Aksi müddet ~in bınıkmlp ft konsere 
korkuyla: ğime asılıp kaldım. Ona Deptpord'da lrınızda tahkikat yaptım. 1917 senesi takdirde, bir Amerikalıya, kendisi- gitmeğc karar verdi. 

_ Beni ... beni uamazaınız, dedi. bir pansiyonda tesadüf ettim. Bugün, mayıamda, Hamplhh'e'de Eutleigh ni hudut harici ettireceğimi söyle- tstirahatta, eigaruını içmek için 

Bu gös alıcı halin karfıaında, Elk, 
ıahk çalar gibi: "lpek çoraplar, ver
nikli iakarpinler ... Allalum, yüzük
lerine bakın." dedi. "Hay feytaD ••• 
lrendifti kapıp koyuverdi herif.", ve 
bir aomn.anbill gibi Maitland'ı takip 
etti. Ben bir fCY yapmadnn· ebemiyetli bir it için toptan bir davet civarmda, eski bir kulübe lriralamıt- mek mecburiyetinde kalacağım ve dıprıya çıktı, na.zarına ilk çarpan 

Elk kapıyı kilitliyerck: olduğunu biliyorlardı. Ancak Scot • sınız. Sonra birdenbire ortadan kay- böylelikle Amerika'ya dönmenin bir adam Scotland Yard memurlarından Dick, oturduğu yerden mily«ıeri 
_ Sen adam öldürdün, dedi. Bir ıe- land Yard'a getirildiğimiz zaman, bolmut ve aynı ıene Nocl'den bir ceza olduğunu ifade etmit gibi ola- biri oldu. İkinci bir memur bara i- iyice görebiliyordu. Konserin de -

ni yakalayabildik. Çetenin yerine cc. Wandaworth'a Litnov'u beklemek için gün evel Paria'tc meydana çıkmıısı- cağım. Çünkü baıka türlü harekete nen merdivenin bqında durux.ordu. vamı mtiddeti.nce, adamın rö:ılcrt 
:ıayı aen çekcccbin... İtiraf etmen adam gönderildiğini öğrendim. nız. Bir hava bombardımanı esna - imkin yok. Bir üçüncü, kapmın dibinde sigara palı kaldı. Her parça bittikten son 
hakkında hayırlı olur. - Şeflerinizden kimseyi gördünüz smda, bir binanın enkazı altmda ka- Joshua Broad ayağa kalktı : içiyordu ... Elk. bir teyler aemıiı o· ra o kadar ağır alkııtıyordu ki, 

Mahpus sapsarı olmu9tu. Titreyen mü? lan bir aileyi kurtarmıı olmanız ve- - M. Gordon, sözlerimiz bir ima lacaktı. Dlck, ihtiyarm uyukladığını, ve al-
ellerini dudaklarına götürdü, boğuk Broad, hayır makamında batını sal - ıilcıiyle nazarı dikkati celbetmi.-1- olmak için çok nazik, bir tehdit sa- Bir dl, iıtirahatm bittifini bildir kIJ ıealerinin onu tatlı uykusundan 
bir aeale: tadı· niz. Size bir milkifat vermek fikri yılmak için de çok mWıis. Bu andan di. Diclr, aigar•ını attı. Tam o sıra· uyandırdrlmı tahmin etti. 

_ Her ıeyi itiraf edeceğim, dedi. - Hepai biribirinc benziyor, fakat ile ieminizi kaydctınitlcr. Fransız itibaren. Joahua Broad cemiyetin da, binanın önünde, büyük ve lükı Konser bitince, ihtiyar etrafın& pş· 
:&lk onu höcresinc gütürdü. muhalckak çetenin iki üç tane ıcfi var. polisinin raporu falr.ir bir adam kı- muhterem bir i:ıaııdır. Sizden iıtc- bir araba \turdu. Bir uplr acele ile kın ptkııı bakındı, sanki konıcrin 
Bir uat sonra, Dick, mufuaal ma- Liınov'u kurtarmak hiç bir zaman lığında olduğu1'uzu yazıyor. Sizin, difim yegane tcy, ruhsatnameleri- kapıyı açtı, ve Ezra Maitland, ağır hakikaten 90na erip ermedifini an-

lOmatla Scotland Yard'a doğru sürat - mevzubahs olmadı. Litnov'un ihanet Amerika orduıu firarilerinden olma- min geri alınmaması, dedi. ağır otomobilden indi. ı.aak iıtiyordu. Sonra ayala kalk-
le otomobilini ıüniyordu. İlk i4i Jos- etmit olduğundan hükmü ye - nız ihtimalinden bahaedilyor. Buu Dick, katlarmı çatarak : Diclr, kısık bir hayret niduı du- tı, f&pkaaını acemice elinde tutarak 
hua Broad'ı aramak oldu· At. •• aca yüz- mit. ve hesabının temizlcnmiı olduğu- rafmen ıubatta cebiniz para dolu, - Ne rulıaatnameıi? diye sordu. yarak, batmı çevirdi. Ellr, arkuında kapıya doğru ilerledi. 
ıu adam, mütebessim bir çehreyle kar- nu biliyorlardı. Ve zannederaem de ve çqit çefit elbiselere sahip olarak Broad: duruyordu. Yeglne frağmı bu vesi. T" t "d" 

1 
• d 1...ıri, 

öyl,. olmuf. Monte Carlo'da, Pariı otelinde bu- - O zerimde ilci rilverver tqıyo- le ile aırtma ıeçirmitti. 1.ya r~ mu • u~ ~rı~ e.n uı oto-
flS~i: M. Broad, hikayenizi din - Dick: lunuyoraunu:ı. Fakirlikten :ıeııgioli- rum da! dedi. Bir an gelecek, bun- Ellr, hayretle: "Vay canına,, diye molnlc bınmesı ıçın ıhtıyara yardı-
temek laterim, dedi. - Evet öldürüldil, dedi. Kurbağa - ce bu lnt geçit pyaıu hayreti lar bile kifayet etmiyecekler. Ve o bağırdı. Hayreti yenb değildi. llait - koftu. 

y,. eliyle oturmasını i,aret _etti._ · ___ ıa_rıa_n_i.:.çi_n_aWc __ •_d_an_ın_ı_:ı_? ______ •~--=--------~~~an--da~)'lk--lafl-y_o~r·~ ____ _;_ __ land __ ._liimit ___ ı_ır_"'_•_lar_,_tık __ b_ir_anıba.~--..-...;.------.....;;.CS_o_aa_~_ar....;.:J ___ _ 
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Çocuk doğmadan önce ... 
Doğacak çocuğun, arzuya ıöre, 

kız veya oğlan olmuını temin için 
düıünülen çareleri yazmııtım. Şim
di bu çarelerin gerçekten teairli O· 

lup olmadığını kontrol etmek iti 
kalır. Vakıa, dokuz ay aonra, ço
cuk doğduğu vakit en ıağlanı deli
li meydana çıkarsa da, o kadar u-
2un beklemek için de haylice aabır 
lazondır. Zaten söylediğim o çare
lere bat vurmadan da, doğacak ço 
cuklarmın kız mı, oğlan mı olaca
ğını merak eden anneler babalar 
çoktur. Onun için annesinin gebe
Uğinde çocuğunun kız ve erkek ol
duğunu anlamayı bir çok hekimler 
pek eaki zamanlardan beri kendi
lerine it edinmiılerdir. 

Bilirainiz ki lpokrat hekim, ka
dın gebeliğinde önceki haline niı
betle daha ıüzel1eıirae çocuğun 
oğlan olacağma, aksine oluraa kız 
doğuracağına hükmedermit··· O za 
mandanberi daha baıka türlü tür
lü uıulJer meydana çıkmıt olmakla 
en aağlam u.aul pirimizin u.aulü ta
nınmrı olduğundan ben de ona ina 
nır ve gördüğüm gebe bayanların 
aadec:e yÜzÜne bakarak çocuğunun 
kız veya erkek olduğunu haber ve 
rirdim. Pek yakın zamana kadar bu 
uıul beni hiç aldatmadığı halde re 
çenlerde bir bayan öğretmene kız 
doğuracağını haber verdiğimden 
altı aaat aonra nur topu gibi bir oğ
lan doğurup beni yalancı çıkarma
aı üzerine artık bu iıte lpokrat he
kimin uıulünden aıtkım ııyrıldı ... 
Doğacak çocuğun kız veya oğlan 

olacağmı anlamak için köıtekli aa
atle muayene etmek uaulünü de el
bette ititmitıinirdir! Köıteğin ucu
nu elinizle tutup aaati gebe baya
nın karnınm üzerine hafifçe do
kundurduiunuz vakit, köıtek ger
gin olarak aallanıraa çocuk oğlan, 
gevıek o]arak aalJanıraa çocuk kız 
olacak demektir. Bu uıul, dünya
nın döndüiünü iabat için kulJanı • 
lan meıhur rakkaaı hatırlattığı i
çin, fence gibi görünürae de aaat 
köateğinin - altmdan bile olaa -
verdiii haber1erin her vakit doğru 
çıktılı beJli delildir. 

QT-ı~'") "nlavı y~ni he}ıimler. an
neaının karnındakı ÇOCUl'un "kız v -
ya oğlan oMuğunu anhyabilmek 
üzere gene hormonlarla ara§tır -
mak usulüne baı vurmuılardır. Bir 
uaulde gebe bayanm bir koluna ta
mamı tamamma aynı tarzda olmak 
üzere iki tırmga yapılır, biri erkek 
lik hormonundan bir santimetre 
mikabının dörtte biri ile, öteki ıı· 

rmga da Kolesterol yağından aynı 
miktarla. Anneainin karnmdaki ço
çuk oğlan iae birinci ıırınganm ye
ri bir kaç dakika içinde penbele-

Yemişler, içmişler bir 

otomobile binmişler 

Dağbaıında senet 
İmzalatacaklarmıı I 

İzmir, (Hususi) - Bcrgamada bir
kaç ki§i, hile ve tehdidle bir tüccar • 
dan imzalı bir borç senedi almıya tc -
şcbbils ctmi§lcrdir. Vaka fÖylc ba,la· 
mıttır: 

Akfam üzeri Bcrgamada uzun yol -
da':l ıüratlc geçen bir otomobilin için
den: 

- Can kurtaran yok mu, imdad 1 
Sesleri duyulmuş, bu sesi duyanlar 

telif ve heyecana dü§mÜ§lcrdir. Zabı
ta derhal faaliyete geçerek bu otomo • 
bili geri çevirmek için ilerideki kara
kol ve köylere telefonla emirler ver -
mittir. Yolda tesadüf eckn bekçilerin, 
korkutmak makaadiylc silah atmaları 
üzerine otomobil durmu,, Bergamaya 
getirilmittir. Ootomobilin Kınık'taki 
zeytb yağı fabrikaaı müdürü B. Ed -
vard'a ait olduğu anl&fılmıftır. Bay 
Edvard ile fOför Riza'mn, otomobilde 
bulunan Yuıcf adrnda bir muıcviye 

1ir, etrafında da gene penbe bir 
halka peyda olur. Orada ııcaklık 
ertar ve iki üç aaat sürer, penbe 
halka da on iki aaat, bazılarında 
bir gün .onra kaybolur. Çocuk kız 
İN birinci ıırınganm yerinde hiç 
hir değiıiklik cörülmez, zaten ... 
bit diye yapılan ikinci ıırmganm 

yeri ile aynı halde kalır. 
Bu u.aul fennin timdiki arqtırma 

larına pek uygun olmakla beraber 
büyÜk bir mahzuru olduğunu el
bette tahmin ederıiniz: bir kadı

nın kanına - kolundan bile ol
aa - kendi etinden baıka bir er
keiin hormonunu karııtınnak na
muaa mütealJik bir it sayılabilir ... 
Ondan dolayı batka bir hekimin 
u.aulünde, gebe bayanm koluna ya
pılan birinci ıırıngada erkeklik 
hormonu olarak, annesinin karnm 
da ölmüt yahut ölü doğmUf bir er
kek çocuiun hormonu kullanılır. 
Bu halde, bomonun aahibi olan za
vallı çocuk henüz hiç bir günah it
lememİf oldufundan namus meae
leai ortaya çıkmazaa da bu uaulde 
iki mahzur hatıra gelir: biri ölü 
doimut erkek çocuk bulmaktaki 
güçlük. Vakıa bu güçlüğü çocuk 
düıürme mütehauıalan olan uata
lar kolaylattırırlar· Fakat ikinci 
mahzur daha derindir. Yabancı bir 
aoydan bir erkek çocuğun hormo
nunu gebe bayan kendi kanına ka 
rııtırınca o yabancı aoyun karak -
terlerini de birlikte karııtınnaaı ih 
timali vardır, çünkü .oy karakter
lerinin babadan ve anneden çocuk 
lara ıeçmeainde honnonlarm teıi
ri olmadığı henüz aabit olmamıı -
tır, akai ihtimal daha kuvetlidir 
de ...• 

Onun için, daha ince düıünen he 
kimler. hem namuı meaeleaine, 
hem de aoya yabancı karakter ka
rııtırmak meaelesine meydan ver
memek üzere. emniyetli uaul bul
mutlardır: onlar gebe bayanm ka
nmm auyundan - yahut hiç te ca
nını açıbnamak üzere - idrarın
dan münaıip milroarda alarak, er
kek olmak tartiyle, tavıan yahut 
fare yawularmın münaaip yerleri
ne ıırtnllll ederler. Sırmgadan son
ra y vruların rk klıkleri ka.barır-
ıa, annesinin kammdaki İnsan yav
rusu da erkek demektir, aksine o
lursa kız .••• 

Hormonlar Üzerine araıtınnalar 

ilerledikçe, çocuklarm da dalla doi 
madan önce kız veya oğlan olduk

larını anlamak için keain uaul bu

lunacak gibi ıörünüyor. O zama

na kadar en emniyetli uaul, fÜphe· 
ıiz, ıabırlı olarak çocuiun dojUu-

ğunu beklemektir. G. A. 

I IKÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
f ..................................... !••••1111111111 

X Vaqova, - Ncvyork dünya ser
gisi münaıebetiyle Polonya Cümbur· 
baıkanı radyoda birkaç ıöz ıöylemit 
ve bu sözler Amerika'da 342 radyo 
postaaı tarafından neırcdilmittir. 

X Ok/abama, - Şikago - Dellaı 
hattında çalıtan bir yolcu tayyareei 
dü§IDÜt ve içinde bulunanlardan 8 i 
yanmıı, 4 ü ağır yaralanmııtır. , _ 

lsviçre'nin aldığı 

askeri tedbirler 
Bern, 27 a.a. - Royter ajanıının 

muhabirinin öfrendiğine göre bir ih
tiyat tedbiri olmak Uzere hudut mu
hafızları takviye edilmit ve federal 
meclis, bir kararname netrederek yol, 
köprü ve saire gibi hududun mühim 
noktalarını muhafaza eden lağımların 
doldurulmasını emretmittir. 

tehdit suretiyle bir ıenct imza ettir -
mek istedikleri anlatılmııtır. Bunla · 
rm eveli bir yerde içki içtikleri, son
ra otomobilde de ıencdi imzalattırmı -
ya kalktıkları tesbit edilmittir. Suç
lular, tahkikat evrakiyle adliyeye ve -
rilmitlerdir. 

.11111111)1ııııııı--------
Yeniıehir U l U S ıinemaıında 

Bugün ve bu aktam 2 film birden 
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Baı rollerde: MONA GOY A - SiM VIVA -----_ Seanslar : 2 - 5 - 8,30 

----12,15 ucuz matinesinde : 

ilim alemimizin 
acı bir kaybı 

Prof. Lipman'ın ölümü 
teessürle karşılandı 

Geçen gün gazetelerimizin ölümü 

haberini esefle vermiş oldukları pro
fesör Lipmann'la İstanbul Oniversi
teai ve umumiyetle ilim alemimiz yük 
sek değerli bir uzviyeti, büyük bir 
mütehassısını kaybetmiştir. Altı yı

la yakın bir zarnandanberi memleke
timizde hizmet etmiş olan profesör 
Lipmann kabiliyeti ve ilmi ihtisas ka
dar aeciyesi, fazileti ve türklüğe kar
şı samimi bağlılığı ile kendisini bü
tün etrafındakilere, mcslekdaşlarına 

sevdirmişti. Bu itibarla onun şahsiye
ti ve hayatı hakkında okurlarımıza 
kısaca mal\ımat vermeyi k.aybettiği· 

miz alimin hatırasına karşı bir şük
ran borcu addediyoruz. 

Profesör Wilhelm Lipmann 1878 
de Danzig'dc doğmuştur. Lise tahsi
lini bu şehirde ikmal ettikten sonra 
Berlin, Cenevre, Würzbourg, Frci
burg ve Münib üniversitelerinde ih -
tisas tahsili yapmış, Berlin'dc dokto
rasını vermiştir. Birçok meşhur tıp 
üstadlarının yanında çalışarak ilmi 
bilgisini artırmı§, 1907 de doçent ve 
1918 de Berlin üniveraitesinde profe
sör olmuştur. Umumi harpte yaralan
mı9 ve beş ay kadar hastanede yat -
mıştır. 1925 te Caechan Hous hasta
nesi kadın kliniği direktörlüğüne ta
yin edilmiştir. 1933 tc İstanbul üni -
versitesinin davetini kabul ederek 
lstanbul'a gelmiş ve tıp fakültemiz
de kadın ve doğum ha.stalıkları ordi
naryüs profesörlüğüne tayin edilmiş
tir. 

O zamandanberi üniversitemizde 
ve hastanelerimizde yüksek ihtisasın 
dan türk gençlerini istifade ettirmiş 
ve fevkalade mcharetli müdahalele
riyle birç.ok hayat kurtarmış.tır. Pro
fesör Lipmann hastalığı esnasında bi
le ilmi mesaisine devamdan geri dur
mamış ve gitgide şiddetlenen bu has
talık faal hizmetine mani olduğu tak
dirde eserler yazarak ve ilmi tetch
bularda bulunarak türk üniversitesi
ne hizmette bulunmak emelini izhar 
etmi~tir. 

Garp medeniyet ileminin yetiıtfr· 
diği en halis ve asil soydan bir ilim 
adamı profesör Lipmann'ın telif eser
lerinden bazıları dilimize tercüme e
dilmiı bulunuyordu. 

İlim sahasındaki yüksek ihtisası 

kadar tevazuu, iyilikaeverliği, halQ.k 
ve nezih pheiyeti ile temayüz etmiı 
olan bu çok kıymetli uzviyeti kaybet
mit olmaktan ne kadar tee11ilr duy
sak yeridir. 

Büyük bir 
tayyare seferi 

Muazzam Chipper 
tayyaresi yola çıktı 
Baltimorc, 27 a.a. - "Yankce Clip 

per,. tayyaresi, içinde 2i kifi olduğu 

halde dün saat 19.34 tc (Grinviç saati) 
mükemmel şartlar altında 40 saniyede 
havalanarak Avrupa'ya hareket ctmi,_ 
tiı. 

Dcrpİf edilen ilk merhale, Horta -
dıı. 

Yankee Clipper'e "Panamerikan 
hava yolları., bat pilotu yüzba'ı He • 
rold Gray kumanda etmektedir. 42 ton 
ağırlığında olan bu tayyare dört mo • 
törlüdilr. 16.000 litre benzin ile yola 
çıkmıştır. Ticari sürati saatte 240 ki
lometre, azami sürati de 300 kilomet -
rediı. 

Tayyare, havalanmadan önce yüz • 
başı Gray, takriben 18 saatlik bir u • 
çuftan sonra pazartesi sabahı Horta -
da bulunacağını ümit ettiğini söyle -
mittir. Tayyare bundan sonra geceyi 
Açore adalarmda geçirecek ve oradan 
da Lizbon, Marsilya, Southampton ve 
Foynes'a hareket edecektir. 

Tayyarcdcki 21 kişiden 14 ü mü -
rettebattır. Difcr ycdiıi de "Paname
rikan hava yolları" nın. bahriye neza
retinin, harbiye nezaretinin ve daha 
bazı dairelerin milşahidlcridir. 

Se/er iinza31z olamk 
devam ediyor 

Baltimorc, 27 a.a. - Yankce Clip
per tayyaresi saat 24 te telsizle Bal -
timor'a 1195 kilometrelik bir mesafe--_ ___ : _________ B__..._. ...... ..._ -: de bulunduğunu ve mUaaid bir rüzgi-

--

Avrupa'nın bugünkü 
nüfus barometresi 

Nüfus tazyikleri en 
ıok nerelerdedir! 

2 O yıl sonra Avrupa memleketlerinin nüfusu 

1 Gün l(in 
Baharda tabiat 

Dün aabah hava çok güzelıdi. Bir 
kaç haftadan beri bozkırı kaaıp ka
vuran loda. ıinirlerimizi yay gibi 
cenniı olduiu için. etrafa altm zer
relerini serpen güneıle beraber kır
lara fırladun. Bu mevsimde ve gü
nün bu aaatinde, yıllar var ki, dağ
larda dolaımamııtım. Henüz Yete" 
ren ralak otlar altında topr:ak ıam
dıkça havaya, .oğukta nef.. ıibi, 
hafif hafif buğular yÜlueliyordu. 
Güneıin, auyun ve toprağın bu ka -
du bi.riz ihtiyacmı hemen hiç gör
memi,tim. 

Tabiatın bu hadiaffini hayran 

9 
.d 

78 
hayran seyrederken kulaklarıma 

aza . İ~alya'da 90 dı1r.kYa ::r ~ir :e.g;~i:a birata:la ak::u ka: Burguüpna~uy .. ıAbvu -- 1 y n • 8; Romanya a ' l' ln k hk h k d tak 

1 d a k e • ·k nı garp mem e et- 1 - -an ır n c s rı ı • 
1 

• .k. natlarmı gere gere taze ot ar uıtün-
tisadi ve siyasi Georges Mouco erıne nazaran ı ı d k d .. tü_ d .. . . e OfUyor ve urmayıp o yor u. 
güçlüklerin nüfus veya uç mıslı fazla. Fakat, bu ötütte pek bqka bir ha -
meseleleri yüzi.ın - --------------- Halbuki garp mem ıuaiyet vardı. Bu, alelade bir ötiM 
den meydana çıktı ğ ı bazan unutul - leketlerindc iklim, toprak, metot, değil, batlı baıına bir mu.iki icliı 
maktadır. Fazla nüfuslu memleketler- gübre vaziyeti yüzünden randıman aea inceliyor, tizleıiyor, telaılr, ua
le nispeten az nüfuslu memleketlerin daha yüksektir. Bu yükseklik iki Uç bi müıtehzi bazan yalvarıcı bir . . , 
komşuluğu Avrupa'da fırtınalar do - mislini bulur. Bu da prki Avrupa nağme oluyor, ve zaman zaman ka-
ğuran alçak ve yüksek hava tazyikleri memleketlerinde ziraatci halkın ne ka- lmlatıyor, aertletiyor, aanki tehdit 
gibi nüfus alçak ve yüksek tazyikleri dar aşağı şartlar içinde yaşadığını ediyor, ve aonra, ailarcuana titri-
doğurmaktadır. gösterir. yordu. Bulunduium yere mıhlanmıt 

Avrupa'da nüfusun gayri müsavi Nüfus zirai istihsale nazaran daha gibi kaldım. 
taksimi, fazla nüfuslu memleketlerde hızlı arttığı için Avrupa'nın prk ve Hava çok ben;,ak ve aramuıda 
nüfusun pek süratlc artması yüzünden cenup devletleri bir kaç SCJ'leye kadar hayli meıafe olduiu için toprak ren
daha ziyade hissedilmektedir. Az nü - korkulu bir fazla nüfue vaziyeti kar- ıindeki kutu incecik otların iyice 
fuslu ve zengin imkanlara malik mem- şısında bulunacaklardır. 20 aene son- örtemediği topraktan ayırt edemi
leketlerde nüfus artması durmuş hat- ra ziraatci nüfus kilometre murabba- yordum. Lakin o neden hep aynı aa
tll azalması başlamıştır. ına Polonya'da 133 e, ltalya'da 131 e, ha içinde dö;nüp dolaıryor, ~aldat-
Avrupa'nın nüfus haritasını gözden Bulgaristan•da 124 e yükselecek yani mıy~rdu? Nıh~yet anladnn ki a:M>a

geçirincc aşağı yukarı üç büyük havza .!'ransa ve İngiltere'dekinin üç ili 5 hın ılk aaatlennde bana bu harıkul-
müşahcde edilir: misline çıkacaktır· ade muaiki ziyafetini veren mini mi-

l - Garpta, nüfusu azalmakta olan ni mahluk 7alnrz değildi: kendiain-
-Fransa'da merkezle~n bir aşağı taz _ Bu artış halkın yaşama imkinlarını den daha ufarak. daha az ıüzel. çe-
yik sahası. güçleştirecektir. Nüfusculann daha kinıen, ürkek bir batka tarla kUfu 

2 - Merkezde Almanya ve İtalya i- uzak bir Uıtikbali göz önünde tutarak da erkeie cevap veriyor, cıvıklı)"Ol", 
le kuvctli bir tazyik sahası. ld kl h 1 kotuyor, duruyor, kaçıyordu. Seyir-

yapmış o u arı csap ar garp mem-
3 - Şarkta, şarki Avrupa'da Polon - ci.ai olduium bir muaıaka aahneai 

leketlcrinde nüfusun azalmakta bu - ı'dı'. Fakat, tabiat '"'anırken bu kü-ya ve Balkan devletlerinde çok şiddet- -; 
li bir tazyik sahası. lunduğunu e-östcrmektcdir. Yani bu - çücük kU§larm uça ötii!e aevitmeleri 
Şu son üç sene zarfında Fransa 42 rada doğum miktarı yok olan nesille- kadar tabii ne olabilirdi? 

bin nüfus kaybetmiştir. Almanya ve t- rin yerini tutmrya kifi gelmemekte- Çiftlik araziainde yeni inta edi
talya 2.600.000 ve şanki Avrupa 3 mil - tedir. O suretle ki nüfus azlığı tehli- len ıulama havuzu civarında açılmıt 
yon 500.000 nüfus kazanmışlardır. kesine maruz bulunan yalnız Fransa olan çukurlara, birçok toprak İtçiai, 

Bu yüzden on dokuzuncu asır batın- değildir. İngiltere ve laveç'de senede ıwa aıra mazı dikiyorlardı. Bu ılık 
da Avrupa nüfusunun üçte birini tef· yüz bin nüfusta 75 kiti nispetinde ek- cünet, buram buram tüten toprak, 
kil eden bir neail sonra yarısını tem- silmektedir. Bu eksiliı lıviçre'de 53, dikilmekte olan ajaçlar bana .,,.)ki 
ail ocı.c illa li'<Y unsurunun dikka- F ransa ve Norve 'te 27, Almanya'da günkü toprak ba}'1'ammı hatırlattı. 
te değer bir tazyiki milpJıcde edil- 25 dfr. una mukabil taJya y{l• binde A111fara haHim11ia ~ MDe e"Nl ih
mektedir. Doğumların bugünkü gidi - 65, Polonya 100, Ukranya 173 nispc - daa Te o zamandanberi tatbik et
şiylc, yirmi sene sonra P .olonya'da 42 tinde artmaktadır. Öyle ki süratle nU- mekte olduğu bu güzel idet, J&yet 
milyon nüfus olacak, ve o zaman Fran· fu su artan bir şarki Avrupa karşıaın- diğer halk ... lerince de ittiba olunan 
sa 39 milyona inmiş bulunacaktır. Şar- da ihtiyar garbi Avrupa'nın ve bil - u.aul halini almıpa, bizden IOIU'alci -
ki ziraat Avrupa'sı (Polonya ve bal - hassa fazla müterakki memleketlerin terin, böyle bahar sabahlan, yalnız 
kanlar) 92 milyon nüfusa malik ola - nüfusları azalmaktadır. ötüıüp ıeviıen kuılann c...ıltılarm-
caktır (Avrupa nüfusunun dörtte bi· G•orp• Mauco dan netelenmekle kalmıyacaklarmı, 
ri). Buna mukaıbil bir a.aır evel Avrupa tabiatm en uyıun ail.aü olan aiaç-
nUfusunun % 18 ini kendinde toph • L'Euro,,. Nouu•ll• larla örtüne örtüne bir rün ortadan 
yan Fr:ın: 1 0 azman ancak bu nüfusun kaybolacak bozkmn bizlere v.mniı 
% 9 una eaıhip olacaktır. Yekiın itiba- olduiu üzüntüyü bilemiyec:eklerini 
riyle tarkt Avrupa nüfuaca üç misline ı• •ı• G ı K dütündüm. Ve çocuklanmıza, itiraf 
çtkınıf olacak ve Franaa'nın nüfus iti- ngı il ene urmay edeyim ki, fimdiden rıpta ettim. U-

fuklarma kadar korularla beaeamit bariyle ehemiyeti iki mi.ali düfMU' o-
lacaktır. Ve bu hldiıe süratli bir ri- F r bir Ankara, dün ...lerine doyama-
timle devam etmektedir. Şu son sene - Reisi ransa ya dıtnn tarla kutlarınm mı, yoba or-

man iklimine mahaua cina cine ve terde, 1930 dan 1937 ye kadar, doğum-
renk renk kutların mı aeyrancüı 

tarın ölümlere olan fazlalığı yüzünden gı•dı•yor olurdu? 
Polonyan'ın ve Balkanların ziraatci 
memleketleri nUf usu senede % 13 nis- Nmuhi BAYDAR 
petinde, Akdeniz memleketleri (İtal -
ya. Yunaniıtan, lspanya) % 11, mer
kezt Avrupa (Almanya, Çekoslovakya. 
Macaristan) % 6 artmııtır. Aynı müd
det zarfında gaııbi Avrupa (İsviçre, 
Belçika, İngiltere) ancak %3 ila 4 nis
petinde kazanıyor ve Fransa (yabancı 
muhacerctine rağmen) % 0,8 kaybedi
yordu. 

B u tazyik bütün şark ve Akde -

niz Avrupa'sında kilometre 
murabbaına kuvetli bir kesafette ifade 
edilmektedir. Bahsus bunlar ziraat 
memleketleri oldu ğu için bu kesafet 
daha ziyade kendini hiS6cttirmekte -
dir. Yirmi sene sonra bu kesafet ta -
hammül edilemez bir hale gelecektir. 
Kilometre murabbaına: 

1933 de 1936 da 
Fransa' da 76 68 
Almanya'da 141 148 
İtalya'da 133 162 
Polonya'da 84 109 
Romanya'da 65 85 
yani orta Avrupa'nın nüfusu üçte bir 
nitıpctinde artmış olacaktır. Garbi Av
rupa'da ise artış ancak % 2 ila 3 rad
desinde olacakh-r. Fransa ise bugünkü 
gidişle % 10 nispetinde azalacaktır. 

., akat burada, ziraat ve endüstri 

r. memleketlerini tefrik etme -
den umumi kesafetinden bahsedi
yoruz. Yalnız zirai mıntakaların ke
safetleri kıyaslanırsa farklar daha ba
riz olacaktır. Vasat randımanlı bir 
memlekette kilometre murabbaı başı

na 40 ila 50 nüfusluk zirai bir kesafet 
kabul edilmektedir. Fransa ve Alman
ya için vaziyet böyledir. İngiltere'dc 
bu kesafet kilometre murabbaı başı -
na ancak 19 nüfustur. Halbuki Polon-

Londra, 2. a.a. - Harbiye nezare -
tinin bildirdiğine göre, İngiltere im.. 

paratorluk genci kurmay bafkanı ge -

neral Vikont Gort, General Gamlen'in 

bir daveti üzerine, bir kaç gün için 

Fransaya gidecek orada. manevralarğa 
bulunacak ve Maginot hattını geze • 

cektir. 

Yarın tayyare ile Fransa'ya hare -
ket edecek olan ingiliz imparatorluk 
genel kurmay baıkanrna, aakeri hare • 
kat ve istihbarat servisi şefi General 
Pownell, genel kurmay servisleri di • 
rektörü general Car, genel kurmay 
servisleri direktör muavini general 
Hotblack ve general Pownell'in aske
ri müşaviri binbaıı Gordon refakat ct
mc.ktcdir. 

Hırvatlarla yapılacak 

müzakere geri kaldı 

Belgrad, 27 a.a. - Alman ajaıwınrn 
haber aldığına göre. Ba§Vekil B. 
Tsvetkoviç, hırvat meselesi hakkın

daki görüımelcri kati surette bitir
mek üzere hırvat lider i doktor Maçe
kc yapacağ ı ziyareti bir hafta sonra
ya bırakmıştır. 

l
"(";;"~=·ç:;:;;•;;::•;u• 
Esnaf, Tüccarlanmıza : 

• Çocuk Bayramı yaklaşıyor. 
i Vitrinlerinizi çocuklan ala-
1 kalandıracak surette aüale -
1 mn:ua :....1 1---

İcra memuru olacak 
adliye memurlarının 

imtihan ıeklllerl 
Adliye V ekileti icra memurluğuna, 

elvoritli olan kitip ve baJkitiplcriıı 

bir listesini göndermeleri için alaka -
dar teJkilata bir tamim göndermi9tir· 

İcra memur muavinliklerine, orta 
tahsilinıi bitirmiş mahkemeler ve ad
liye dairelerinde en aşağı Uç sene mu
vaffakiyetle hizmet etmi' ve Y&fı otuz 
beti geçmemit olan katip ve bafkitip
lerden ehliyet ve iktidarları icra ka • 
nunu,icra kanununun tatbikiyle kanu
nu medeni ve borçlar kanunu ve hu -
kuk ueulü muhakemeleri usulü kanu • 
nunun icra itlerine taalluk eden kı -
snnlarından imtihan neticeıinde mu
vaffak olanların tayinleri tekarrUr et
miştir. 

Vekalet tarafından gönderilecek 
olan sual verakaları Uzerinc verilecek 
direktif da.iresinde adliye encümen -
terince imtihan yapılacaktır. Mülha -
kat ve merkez mahkemelerinde bu 
vasıfları haiz olmakla beraber ahlik ve 
seciyeleri mazbut, icra memW'luğuna 
clvcritli bulunan kitip ve bafkltiple -
rin ahlak gidifleri hakıkında mensup 
bulundukları mahkeme h.ikimiyle 
müddeiumuminin mUJterdc imnla -
riylc birer vesika aldıktan sonra bu 
vesikaların taalluk ettiği memurlar 
hakkında ağır ceza reisiyle mUJtere • 
kcn mütalea ve kanaat edilmek ıure • 
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Kırıehir' de balo, spor ve temsil Trabzon'un . 
yenı sayfiyeleri 

Yazan: Franci• de Groiuet - 19 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Kisarna, Kireçhane, Zefanas 
yolları yakında bitiriliyor 

Müşterek görüş dalôleti 
y ılan oynatan adam, otelin sağ 

cenahındaki küçük mey -
danlıkta ve yemek salonun tam 
pencereleri altında marifetini gös
terecek. Adamın gecikmesi bize 
,ı-ahat yemek fırsatını verdi. 

Miss Underfield film operatör
lüğü yapmak sevinciyle Hollicott' 
a olan kırgınlığını unutmuş, pek 
neşeli bulunyordu. Çünkü Miss 
ıToast'ın dediğine bakılırsa Miss'
in filme çekmek istediği adam ba
sit bir yılan oynatıcı değil, haki
ki bir hind fakiri ve bütün mina
siyle bir sihirbaz imiş. 

Artık bütün otel halkının ağzın 
da bu lakırdı. Yılancının hüner 
göstereceği küçük meydanlığın ça 
bucak bir rRoma sirki haline geti
rildiğini yemek masamız.dan görü 
yoruz. 

llk sıraya Kandy'nin bütün ço
luk çocuğu topukları üzerine çö
melmiş, onların arkasında da ana
ları, babaları dizilmi;? duruyorlar. 

Miss Underfield güneşe karşr 

güzel bir yer tutmak için elinde 
makinesiyle bizden ayrıldı. Bütün 
Seylanlı mahalle çocukları arasın
~a beyaz kasketli ve gözlükleriyle 
bir müstemleke mektebi ilanına 
benziyor. Ho1licott usanmış bir 
halde piposunu doldurarak ve ba
na: 

- Bu kız tamamen delidir .. , dedi 
Meydanın birdenbire harekte ge

len halkı arasında acayip bir adam 
belirdi. Bu adam beline kadar çıp
laktı, başında mercan rengi bir sa
rık vardı. Tam bir Hindli. Arkasın
da da büyük çuvalların sikleti al
tında iki büklüm olmuş, ve musiki 
aletleri taşıyan dört adam ve bir 
çocuk geliyordu. 

Bu yardımcı adamlar telaşlı ha
reketlerle yüklerini yere koyup 
çömeldiler ve düdüklerinden kulak 
tırmalayıcı sesler _çıkarmağ~ defle-. 
ri üzerine vurmağa başladılar. O za
man mercan renginde sarıklı sihir
baz da uzun siyah sakalını yüzükler
le ağırla~ış parmaklariyle sıvazlı
yarak ve korkudan tüyleri ürpermiş 
olan halka ateşli ve miknatisli göz
lerini gezdirerek büyük bir soğuk
kanlılıkla dolaşıyordu. 

Bu esnada çocuk, ustasının bir i
şareti üzerine torbalardan birini aç
tı. Ben bu manzaranın tesiri altında 
merakla eğilerek seyre başladım. 

Çuvaldan mahpesleri içinden sıy
rılarak çıkan uzun yılanlar yarrya 
kadar vücutlarını kaldırıp musiki 
sesiyle hain hükümdar anaları gibi 
sallanmıya başladılar. 

Bu yılanlardan biri ı_n~danda.~i. 
yeri aşarak Miss'in fılım. çektı~ı 
yere kadar süründü· Miss bırdenbı
re geri çekildi ve bundan istifade e
den bir sürü çocuk orayı işgal ede
rek ranlı bir hail vücuda getirdiler. 
Hallicott'un güneşe ehemiyct ver
miyerek bizi Miss'in yanına sürük
liyeceğinden korkarak yerimizin 
çok iyi olduğunu söyledim. 

- Hayır, dedi, biz zemin katında-
yız. 

- Doğru, dedim. 
Düşündü; sonra, 
- Balkona çıkalım size oradan 

bir şey göstereceğim. 
Dedi. Bu tözü söyleyiş tarzı bana 

merak verdi ve onu takip ettim.Bal
kon meydandan iki metre kadar 
yüksekte bir çıkıntı hasıl ediyordu. 
Deminki yerimizden daha fena idi. 
Hallicott esrarengiz bir tavırla: 

- Siz biraz sabrediniz, Bu yılan 
bir şey değil; sonrasını görün! dedi. 

Sihirbaz eğildi. Ve ağır bir demir 
çubuğunu kaldırmak istiyen bir peh
livan gibi bacaklarını açarak bükül
müş halat şekli verilmiş bir yeşim 
taşını başının üzerine kaldırdı. 

Halkta birdenbire heyecanlı hay 
kırmalar oldu, çünkü halat bir -
den bire çözülerek şerrareler saçan 
bir zincir halinde sihirbazın vücu -
duna dolanmıştı. 

Musiki korkuda':\ donmuş gibi 
sesini kesti. Onun yerine nağme-
1. bir düdük sesi, vahşi ve mütcma • 
;iyen tazallüm edici bir. ses kaiı'? 
oldu. Bu ses. zincirlenmış.olan s1. 
hirbazın etrafında zıplıyan ç~cu
ğun çaldığı Jungle'lere ma sus 
eğri bir düdükten çı~ı~~rdu .. ~o
cuk dansediyor ve duduk mute
madiyen çalıyor, çalıyor, ~abu~la
şıyor, keskinleşiyo~, tızle~ı;:or 
ve gittikçe hakimleşıyordu. Sıhır
bazın vücuduna dolanan o canavar 
sardığı vücudu yavaş yavaş hıra· 
karak yere süzüldü ve tekrar h~
lat şekline girerek yayvan çehresı
ni, kendisini hükmü altına alan 

düdüğe doğru çevirdi. Hollicott'a: 
. - Çok güzel sahneye konulmuş 

bır oyun, - dedim - Acaba arkada
şınız Miss bunu filme alabildi mi? 

Hollicott garip bir tebessümle: 
- Asıl bundan sonrasını filme 

çekmesini isterdim. Eğer buna mu
vaffak olursa çok komik bir şey o
lacak. 

Dedi, mızıka tekrar başladı. Da
ha iyi görebilmek için balkona 
doğru ilerledim. Hollicott beni 
durdurdu: 

- Bu aralık görünmeyiniz, 
Dedi. 
- Niçin? .. 
- Sebebini sonra anlarsın. Fakat 

söz verin ki balkona çıkmıyacak
sınız. 

Artık bu esrarengiz halleriyle 
canımı sıkmağa başladı. Bununla 
beraber itaat ettim ve uzaktan sey
retmeye başladım. 

Ç ocukla beraber meydanın et

rafını büyük bir sükun için
de aoJaşan sihirbaza bakıyorum. Si
hirbaz çocuğa doğru eğilerek onun
la kouştu. 

Sol elini çocugun kıvırcık saçları 
üzerine koydu ve sağ eliyle de uzun 
bir ipi halka uzatarak elleriyle mu
ayene ettirdi. 

Bu esrarengiz ve haşmetli dolaş
mayı iki defa tekrar etti. Sonra 
meydanın ortasına geldi, hakimane 
bir daire çevirerek halkı elektrikle
mek istedi. Bu esnada çocuk mızıka
cıların arasına sokularak birdenbire 
ortadan kayboldu. Fakat mademki 
çocuk meydanda yok, sihirbaz ni<iin 
hfila sol elini çocuğun b:ışmı tutar 
gibi boşlukta tutuyor? Niçin ona i
pi gösteriyor; ve niçin halkı sürük
lemek istiyen mevzun bir hareketle 
ellerini kollarını havaya doğru kal
dırryor ve artık kudreti altına almış 
olduğu heyecanlı halka bakarak ol
duğu yerde dönüyor. 

Her çehre onun ytlzUne mı~J 
her nazar onunla saplanmış ve bü
tün bu açıllll11 olan gözler sanki bir 
mucize bekliyor. 

Sihirbaz orada harikulade bir şef 
dorkestr gibi duruyor. Fakat o ter
tip ettiği senfoniyi galiba seyircile
rin sinirleri üzerinde çalacak. Etra
fını çeviren halka doğru kollarını 

uzattı, açrlmış avuçları ile sanki 
ruhları topluyordu. 
Artıx bütün gözlerde mucizeye 

intizardan ziyade onun tahakkuk e
deceğine bir emniyet var. Birdenbi
re bu mucize vukua geldi. Sihirbaz 
bile bu harikanın karşısında irkildi. 
Halktan coşkun bir alkış sesi yük
seldi. Bütün büyülenmiş gözler ha
vaya bakıyor. - Acaba neye? - Öyle 
bir hayret ve fakat öyle büyük bir 
imanla ki Hollicot'le ben hiç bir şey 
göremediğimiz halde. biz bile h~ye
cana düştük. Mamafıh zannedıyo
rum ki balkona doğru biraz daha i
lerliyecek olsam ben de onlar gibi 
bir şeyler görecek ve keramete şa -
hit olacaktım. Fakat Hollicott ya
nımda sert çehresi ile kolumu tuta· 
rak fısıldadı: 

- tıerlemiyeceğinizi bana vadet· 
miştiniz .•. 

O da bir şeyle mücadele eder gi
bi idi. Fakat mağlup olmayı istemi
yor. Halbuki ben aşağıdaki büyü
lenmiş halkın bize kadar gelen tes· 
bir edici imanını onlarla beraber 
duymak istiyorum. 

Halk mı kendini kaybetmiş, yok
sa biz mi görmüyoruz? Mis Under
field'e bakıyorum orada, heyecan
lar ve hayretler içinde elinde ma
kinesi mütemadiyen film çeviriyor. 
Fakat çocuk neden şimli sinsi sinsi 
meydana çıktı. Biraz evel büyüle
diği yılan gibi sürünüyor, ve birden 
bire efendisinin ayaklarına kapanı
yor, efendisi de onu kucaklıyarak 
kaldırıyor, kendini kaybetmiş olan 
ahlka gösteriyor. 

Hollicott: 
- Artık bitti: - dedi - sordum: 
- Biten nedir? 
-Zaten başlamamış olan ş~y bit-

ti. 
- Peki ne oldu? 
Hollicott gülmiye başladı ve bü

yük bir vecd 'fiçinde meydanı geç
mekte olan misi göstererek: 

- O şimdi bütün teferrüatiyle 
size her şeyi anlatır. 

dedi. Mis Un<ierfield içeri gire
rek : 

- Ne harikulade şey, aynı gün
de hem bir mucize gördüm, hem de 
onun sinemasını çelanU,.e muvaf
fak -:>ıdum. 

dedi. 

Trabzon, (Hususi) - Vilayetimiz 
de yol çalışmaları devam etmektedir. 
Beynelmilel sergilerde birinciliği ka- , 
zanan Kisarna suyunun çıktığı köye 
giden yol eskiden geçilmez bir halde i 
di. Hele yağmurdan sonra buraya na
kil vasıtası işliyemezdi. Şimdi bu yol 
mükemmel şekilde yapılmaktadır. 20 
gün sonra asfalt gibi bir yola kavuşa. 
cağız. Yolda şimdi günde 350 amele 
çalıştırıl maktadır. 

1 
Kırşehir'dc verilen 
temsilden ve balo -

dan üç eörünüı Bu yol maden suyunun bulunduğu 
yeri canlandıracak ve şenlendirecek -
tir. 

...... ....................... . 
Kırşehir, (Husu

si) - "Çocuk E
sirgeme Kurumu,, 
bu yıl iyi çalışmış
tır. Cüınhuriyet 

bayramında muh -
taç 150 çocuğu giy
dimıiş ve mektep
lerdeki fakir ço -
cuklara muhtelif 
yardımlarda bu -
lunmuştur. 

Suyun bulunduğu yerde otel ve ga
zino da yapılacaktır. Gölgeli yeşil fın
dık bahçelerinden geçen yol, iç tu • 
rizm için en büyük bir kazanç olmuş -
tur 

Trabz.on'da bir yol 

Trabzon'un en güzel sayfiyelerin -
' den olan Kireçhane ve Zefenas yolla

rı da günde 400 - 600 amele çalıştı • 
rılarak ikmal edilmektedir. Bu yol -

l lar da nisan başında bitmiş olacaktır. 

F h 1 ki 1 Belediye üç otobüs daha almıya 
UQ r 0%1 r 1 0 rl karar vermiştir. Belediye otobüsleri 

İzmir, (Hususi) - Türkofiste top- uygun fiy~tla yaz günlerinde halkımı
la:ıan fuar komitesi mühim bazı ka - zı bu sayfıyelere taşıyacaktır. Bu su -
rarlar almıştır. 9 uncu İzmir enternas- ıetle .. t~~bz~nlul~r rahat _nefes alacak 
yona! fuarının afiş ve broşürlerinin ve gonul egle?dırecek köşelere kavu -
t b .. d 'h l d.l . . Af' l d şacak demektır. a ı ışı e ı a e e ı mıştır. ış er en S h'l 11 d 'km · .. 
bir kısmı nisan ortalarında fuar komi· a 1 yo arının a 1 alı ıçın ça -
tesı.:ıe tesl' d.l · l kt T" lışrlmaktadır. Bu yolların taşları kı _ . ım e ı mış o aca ır. ur - . 
kofis t şk·ıı::.t b'lh h . 1 rı1mış ve hazırlanmıştır., - Cemal Rı-e ı cı ı, ı assa arıç mem e -
ketlerde fuarımız için şimdiden pro - za Çrnar 
pagandaya başlamışlardır. Bu yıl ha
riçten fuara birçok turist ve ekispo -
zan gelecektir. 

Devlet demiryo11arı idaresi gibi 
deniz yolları idaresi vapurlarında da 
tarifelerde mühim miktarda tenzilat 
kabul edilmiştir. Yolcular için kabul 
edilen tenzilat nisbeti yüzde 50 dir, 
geliş ve gidişte muteberdir. Yolcu bi
letleri fotograflı olacaktır. Fuar ko -
mitesinin vizesinden sonra avdet bi 4 

Jetleri parasız verilecektir. Ecnebi 
memleketlerden fuari ziyaret için ge· 
lecek turist ve ekispozanlar memleke. 

timizin başka yerlerini de ziyaret et -

mek isterlerse yüzde 50 tenzilatlı ta -
rife1erden istifade edeceklerdir. Eşya 
nohli7 o torHolcrind• .d 

tenzili t yapılmıştır. 

Bolu ağırceza reısı 

Bolu, (Hususi) - Dört bu<iuk se -
neden beri vil~etimiz ağır ceza reis. 
!iğini yapan, Bolu'nu:ı sevgi ve saygı
sı•ı kazanan B. Nusret Celayir'in ma
aşı 80 liraya çıkarılmıştır. Ağır ceza 
ıeisimizin Bolu'da kalışı halkı çok se
vindirmiştir. 

Erzincan elektriği 

Erzincan, (Hususi) - Belediyemiz, 
belediyeler bankasından 150 bin lira-
lık bir istikraz yaparak şehri elektri • 
ğe kavuşturacaktır Bu iş bu yıl içinde 
b~Y"'"'.,.,ı., ...... nw.""""••·•"· ,...._, ..... _-.a.. ...... _._ 

Vekaletince kabul ve tasdik edilmiştir. 

Cemiyetin, vari
datını arttırmak 
maksadiyle, bir kı
yafet balosu veril -
miştir. Balo çok ne 
zih olmuştur. Kır
şehir bayanları bu 
baloya bu havalide 
milli kıyafet sayı -
lan ( Üç etekli ) 
kostümler giyerek 
iştirak etmişler • 
dir. Balo, geç vakte 
kadar neşe i~inde 
devam etmiş, ara • 
da çekileıy piyango 
rağbet kazanmış • 
tır. Kurum bu balo
dan oldukça mü -
him varidat temin 
etmiştir. 

** 
Kırşehir'de spor 

hareketleri düze -
nine sokulmak ü -
zeredir. (Kırşehir 

spor kulübü) nün 
umumi heyeti top -

7"~ ·---. J 

tir. 

Çankırı Umumi Meclisi dağıldı 
Gen<iler arasında futbol ve atle -

tizmin yayılmasını temin için İstan
bul'dan lüzumu kadar malzeme geti -

rilmiştir. 

Futbol sahası tesviye edilmiş ve ay

nı zamanda atletik müsabakalar ya -

pılabilmesi için yerler ayrılmıştır. 

Diğer traftan halkevi spor komite • 

1 • • - ·- ... - - • 
bırakılmıştır. Ayrıca genç memurlara 
dans dersleri verilmektedir. 

•• 
Halkevimizin gösterit kolu prog • 

ramlı çalışmalarına devam etmekte -
dir. (Himmet'in oğlu) isimli•piyes mu 
vaffakiyetle temsil edildi. Salon, mü
samere saatinden çok önce tamamiyle 

dolmuştu. Evela, gençlerin söylediği 

İstiklal marşımız ayakta dinlendi. 

si de faaliyetine devam etmektedir. Bundan sonra piyesin temsiline baş -

Halkevi salonlarından birine masa te- landı. Arada, milli saz çalındı, tiirler 

nisleri ve muhtelif spor fıletleri yer - okundu. 

Çankırı mecli•i toplantı halinde 

- Fakat ne gördünüz matmazel? 
- Hepsini, hepsini gördüm 1 Ha-

vada dimdik duran ipi, üstüne çı
kan çocuğu, o çocuğun ipin tepesi
ne çıkınca bana - çünkü sade ba
na bakıyordu - küçük esmer eliyle 
bana bir buse yolladığını, hep gör-

düm. Tepesinde bir çocukla dimdik 
duran bir ip. İşte bunları gördüm! 

- Bütün bunların sinemasını 

çektiniz mi? 
- Hepsini, hepsini. Tekmili 

filmlerimde. Şimdi hemen onu de
velope ederiz. 

Hollicott: 

- Dorothy bahse girerim ki 
filmler üzerinde hiç bir şey göremi-

yeceksiniz. 
dedi. Mis Underfield sordu: 
- Ne demek istiyorsunuz ? 
- Bahse girişir misiniz? 
Dorothy : 

- Evet, • diye cevap verdi -
- İstersen Kurmayın Rolls'i ile 

Pollanarua seyahati için bahse gi
rişelim? 

Mis Undelfield : 
- Peki. - dedi -
Bunun üzerine Hollicott bana: 

- İşler yoluna girdi. Benimle 
beraber gelcmiyecek ... 

diye fısıldadı. Hakikaten Mis 
Dorthy Underfield'in filmleri üze
rinde bir şeyler görülmedi. 

(Sonu var) 

Çankırı (Hususi) - Çankırı umu
mi meclisi vilayetin hususi bütçesi
ni tesbit etmiş ve içtima devresini 
bitirmiştir. Çankırının 939 yılı büt
çesi (379.800) liradır. Bütçede pek 
çok yardım fasılları görülmektedir. 
Vilayet dahilindeki belediyelere 
6.000, halkevi inşaatına 25.000, ço
cuk esirgeme kurumuna 1.500 lira 
gibi yardımlar yapılmıştır Bütçenin 
esas ana hattını teşkil eden fasıllar 

şunlardır: 

Maarif bütçesi: 128.023, Nafıa büt 
çesi: 72.711, İçtmiai muavenet büt
çesi: 29.476, Ziraat, veteriner bütçe
si 11.806. 

Bütçe bu suretle taksim edilmiş 
ve daimi encümen azalığı seçiminde 
de Halim Altay, Münir İnandık, Ha 
san Öğüt, Mustafa Küçük kazanmış 
lardır. 

Bir kadm ü~ ~ocuk doğurdu 
Balıkesir, (Hususui) - Şehrimiz 

doğumevinde fıstıkçı İsmail'in zevce. 
si Bayan Huriye bir doğumda üç ço · 
cuk dünyaya getirmiştir. Çocuklarm 
ikisi kız biri erkektir, hepsi de sağdır 
ve sıhatlidir. Çocuklara Tuna, Suna ve 
Aynur adı verilmiştir. Bayan Huriye 
kendisiyle görüşenlere demiştir ki: 

- Benim diğer kardeşlerim de ek
seri iki doğururlar. Bu hal bizde ir -
sidir, 

Niğde'de fartınanın tahribatı 

l 

Son fırtınalar Niğde'de epey tahribat yapını§ bazı eski dükan ve ~ 
leri yıkmııtır. Yukarıdaki resimler, bu tahribatı göstermektedir. 



Çisekli ve grogren kurdele Üe süslenmi§ ınce 
hasırdan §apka 

Soldan sağa: Siyah rob üzerinde, enkrü.te bir 
jile. Jileyi andırır sivri uçlu bir jaket. Bluz 

yerine geçen kareli bir jile. 

Soldan sağa: Kolları ve omuzu pikeden, rob 
kısmı krepten bir ansambl. Bluzu, yaka61. ve 
kenarları beyaz pikeden bir ansambl. Lacivert 
robun üzerine yapılmış beyaz pikeden bir bive ... 

Kirpiklerin dökülmesine mani ol -
mak veya bunları uzatmanın çare
si: Yatmadan evel kirpiklerin 
}öklerine süreceğiniz bir parça ı 
1ıindyağı, belki gözlerinizi biraz 
yakacaktır ama, hiç bir zarar ver
meden kirpiklerinizin büyümele
rine ve uzama/arına :yardım ede
cektir. 

• 
Çoraba mürekkep damlar mı? Neden 

'damlamasın? Lekesini çıkarma -
nın çaresi, çorabı sıcak suda yıka
mak, yahut lekeli yeri biraz tere
'bantin esansiyle ağmak veya bir 
parça limon suyu ile silmektir. 

• 
'Beyaz sofra örtüsündeki şarap leke

sini çıkarmak için, lekeli kısmı 

biraz amonyaklı suya batırınız. 

''Leke kaybolduktan sonra bol su 
'ile duru/ayınız. 

• 
Bir genç kız hangi renkte k~ğıda 

mektup yazmalı? Açık mavi, ma
viye çalan kurşuni, yahut sade 
ce .... Beyaz renkte kağıda ... 

• Bronzdan yapılmış eşyadaki küf le
kelerini çıkarmak için, eski bir 
fırçayı amonyaka b~tırıp lekeli ye 
rj fırçalayınrz. 

• 
'A.ltrn pas tutmaz ama, rengi donuk

la§ır. Bilezik ve saire gibi eşyayı 
parlatmak isteyorsanrz, bunları 
sabunlu suda fırçaalyrnız, yahut 
ta alkole batırıp sonra kuru/ayı -
nız. 

• 
Eğer bir gezintiden sonra ayak bilek 

}eriniz şişmişse ve bacak/arrnrz 
yorulmuşsa, eski havlu parçalarım 
çok sıcak suya batırdıktan sonra 
bacaklarrnıza sarınız ve üzerine 
de - kabilse - yün çorap giyiniz. 
'Sonra da bir iki saat kadar uzatı
nız. 

• 

: Danteller ve işle
: melerde şimdiki 
: moda da büyük 
: bir yer tutuyor. 
: Soldan sağa: be -
: yaz dantel ve be
: yaz tülden yapıl
: mış bir rop. Laci
: vert dantelden ya
: pılmış bu robun 
: kolları yarı mavi. 
: yarz beyazdır. Be
: yaz ingiliz işle -
:mesinden yapıl -
: mış rop ve bolero 
••••••••••••••••••• Beyaz pike ile ve lacivert renkte bir vual.~t'le. 

süslenmi§ lacivert hasır şapka • 

Ortaaı kalın hasırdan kenarları siyah ınce 
hasırdan, çiçeklerle süslü bir şapka 

Daima güzel görünmek 

i~in kü~ük lelerrüall 
unutmamak lazım 

Şu tavsiyeleri unutmayınız: 
Erkeklerin hoşuna gitmek için, bütün teferrüatı 

düşünmeğe alışınız. Eğer aşağıdaki noktalara daima 
riayet ederseniz, her şeyin yolunda gideceğinden 

emin olabilirsiniz: 
1 - Rujiinuzü gayet dikkatli sürünüz ki nerede 

başladığı ve nerede bittiği iyice belli olsun. 
2 - Rujununzı.i sürdükten sonra dudaklarınızın 

üzerine ince bir kağıt koyunuz. Kağıt rujun yağlı 

maddelerini emer ve böylece siz de mendilinizi leke
letnekten kurtulursunuz. 

3 - Kaşlarınızda ve kirpiklerinizin üzerinde pudra 
kalmamasına dikkat ediniz. Pudra ponponunuz da 
daima temiz olmalıdır. 

4 - Etekliğinizin belinizde düz durmasına ve 
kombinezonunuzun eteğinizi aşmamasına dikkat e
diniz. 

5 - Çorabın ızın dikişinin bacağınızın geri kısmın
dan yukarıya doğru düz olarak çıkmasına itina edi
niz. 

6 - Eldivenlerinizin, mendilinizin, çamaşırlarını
zın düzgün ve muntazam olduklarına iyice kanaat 
getiriniz. 

7 - Kuafürünüzün yalmz ön kısmının düzgün ol
ması kafi değildir. Yandan ve arkadan da saç tuva-
letinizi tetkik etmeyi untumayrmz. 

8 - tsk.arpinlerinimn ökçeleri temiz ve düz olma
lıdır. 

9 - Tırnaklarınızın cilasının yer yer çatlamamış 
olması lazımdır. 

10 - Mantonuzun yakasında saç veya kepek kal
mamasına dikkat ediniz. 

11 - Tarağmız, saç firkete veya pensleriniz dai
ma yeni olmalı, rop veya mantonuzda eksik düğme 
bulunmamalıdır. 

12 - Etekliğiniz bluzunuzdan aşağrya kaymama
lı ve kısa kollu bir rop giydi iseniz, bröteliniz ko
lunuza doğru kaymamalıdır. 

13 - El çantanızın içi, en titiz gözleri bile çekin
meden teşhir edebileceğiniz tarzda muntazam, doğ
ru ve düzgün olmalıdır. 

Açık kumral renkte saçlarr daha zı- 14 - Sokağa çıkarken, çoraplarınızın ipliğinin 
yade "sarrşrnlaştırmak,, çaresi : kaçmış olup olmadığına dikkat etmeği unutmayınız. 
on kısım oksijenli suya bir Jusrm 15 - Fazla parföm sürmek iyi olmadığını ve du-
amonyak karıştırınız. Sonra sa • dak rujunun yüzünüze sürdüğünüz rujla uyması i-
bah akşam, bir frrçayı bu mahlfl- cap ettiğini unutmayınız. 
le batırarak saçlarrnızr tarayınız. 16 -Eğer gündüz sokağa çıkıyorsanız makiyajı-

' 

Penbe renkte lötrden yapılmı§ spor §apka. 
Aynı renkte yünden bir vualetle süslenmiıtir. 

Soldan sağa: Kareli kumaştan yapılmıı, bol 
eteklikli bir redengot. Bu modelde siyah ku
m<q, eteğin geni§liğini daha fazla tebarüz et
tirmektedir. Bu modelde de koltuklardan ve 
eteklerden gelen pliler belde toplanmaktadır. 

Çiçeklerle süslü mavi renkte tülden yapıl111Jf 
bir tok 

'Saçlarrnız istediğiniz rengi alrn- d nızı gün ışığında, gece sokağa çıkıyorsanız suni ışık 
cıya kadar bu suretle harekete 1 d S ld atın a yapınız. Rop - tayyörler. o an sağa: Etekliği pli.seli 
devam ediniz ve saçlarınız uzayıp 'h 17 - Ve nı ayet, parmaklarınızın ucunun sigara du- siyah krepte. n bir rob. Emprime bir rob, ı'aketi 
rt!nklerini kaybetmeğe başladık-
ları zaman aynı çareye tekrar Lacivert. mavi desenli yünlü kum<qtan yapılmıı maniyle sararmamış olmasına da itina ediniz. Biraz düz renkte kumtı§tandır. Spor jaket altına 

~~~~ ....... ~~ ...... ...-~~~~~~---------"1--------------------------------------....ı~&a.ıı;..JlUJ.1'LJHMlLllllllJlılh------------------------------~------=e~t~er~,~b~u:.....:k=u=s=u~ru~ç~a=b=uca==k:.....!g~id~e=r~ir=.--------------------------------------------..:....----A!İJ!.:l.!!.m~e~k~i~in bolerolu bir rob. 
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Slovak - Macar çarpıımasından sonra 

Macarlar 
~ . 
tayyaresı 

11 Slovak 
düşürdüler 

İki taraftan ela ölü ve yarah var 

Macar topçuları yeniden bazı 
Slovak köylerini bombardıman ettiler 

1 ((Baıı ı incz aylada) 
• 1 de bulunan iki tayyareci yanm19tır. Danzlg meselesı 1 Szobranc nahiyesi ile buradaki ma -

car kıtaatına kartı 24 mart aaıbahı ta -
arruz eden Uç .ıovak tayyare.inden 

<anlandı biri macar avcı tayyareleri tarafından 

u~us 

Demokrasiler blok kurarlarsa 

Otoriter devletler derhal 
taarruza geçecekler ! 
(Başı 1. inci sayfada) ne,. cümlesi ya,adığımız hazin devre. 

"-Size şunu da söyliyeyim ki, bil- nm bir kanunu haline gelmiftir. Aala
yük demokrasilerin kendileri için pe.k zayıf olmamak bize diifüyor." 
aziz biı' kül olan Çeikoslovakya'nın F 
mevaiımiz ve biraz da zelilane sonu • ranMJ mii:sakereye girerıe ••• 

Umanite gazetesinde Peri'nin im -na acı acı aglamaları onların bu göz 
zaıı altında şu satırlar okunmaktadır: 

yilıflarına bizım iştirak etmememiz i - 'F 
Keçinin 

kesiktir, 

28 - 3 - 1939 

sahibi davanmın kulakları 
f 

ben malımı tanınm ! diyor ' ranıız hükümeti bir müzakereye 
çin Sok güzel bir sebeptir. Eğer meoSe- glriftiği takdirde, italyan isteklerini 
le ahlik sahasından ele alınırsa Avru- h 

erhangi ıuretle tatmin etmiye karar 
pa'nın eski ve yeni tariıhlerin<ie meb - Bu mevsimde ittihayı kabartan maz hafif sendeledi. Fakat kararın vermif olacak ve Daladiye tarafından 
zulen sabit oldug·u üzere ı..: .. bir kim- C .bir hava mı esmektedir, nedi!', köy- fU son kısmını da duyunca biraz fe-

·~ ezair'de Tunus'ta mecliste ve ıena -
ıenin ilk tafı atmıya hakkı olmıyaca- lerde mütemadiyen koyun kuzu ke- rahladı: 

toda teyid edilmiş olan siyasetten · 
ğını ilave edebilirim. Şurası barizdir ııp yiyorlar. Buna kiımenin ne bir Hırsızlıktan dolayı altı aya, çalı-

vaz geçecektir. Hükümet Musoliniyi d di~i d d h k ı k · · k t ı ki, bol insana ve muazzam cephanelik- ıey e • var, ne e emeye a - nan ma ın ıymetının pe cüz o -
Hitler'in zararına tatmin etmiyecek. k ı - k d d ·k· :-..2 lere malik olan bir millet bütün bun • ı .. ya nız eger koyun uzu çobanın ma11n an olayı üçte ı ııinin .ı.nui-

(Bap 1 inci aylada) 
deraayonunun Bromberg w havali
ıindeki alman aleyhtarı son tezahür
leri Berlin ıiyasi mahfillerinde bir 
tatkınhk hasıl etmiftir. Zira bu fe
derasyonun alman - leh münasebetle
rini bozmak için yaptığı sistemli te
ıebbüslerin tesiri henüz izale edile
memit bulunuyordu. Şurası kaydedi
liyor ki, diln Bromberg'de yapılan 

tezahürat bir istisna teıkil etmemek
te, bilikis almanlara kartı çıkarılan 
hadiseler esefe değer bir surette te
kerrür eylemektedir. Bu müessif in
kiıafa batı leh federasyonu tarafın
dan yapılan tahrikatın sebep olduğu
nu kaydetmek icap eder. 

dütü.rülmilf ve diğeri de Ungvar civa
rında yere inmiye mecbur edilmiştir. 
Bu yere inmiye mecbur edilen tayya -
~nin pilotu - ki bir çek albayıdır - e
sir edilmiştir . 

11 ılovak ıayyareıi 'dü§ürüldü 
24 mart öğleyin Unguvar şehrine kar 

şı taarruz eden tayyareclrden biri ma
car mitralyöz ateşiyle Nevicke civa -
rında yere inmiye mecbur edilmiştir. 
Bu tayyarenin pilotu esir edilmiştir. 

Gene 24 martta öğleden biraz sonra 
yedi slovak avcı tayyaresi Pata% nahi
yesine karşı bir hava hücumu yapmış
lardır. Bunlara dokuz macar avcı tay
yaresi taarruz etmiş ve bunların ye • 
disini de düıürmüşleroir. 

Slovak hava kuvetlerinin 23 ve 24 
martta uğradıkları zayiat 11 tayyare -
dir. 

Hitler'in müttefiki olan Musolini'yi fl · · · tara rağmen en küçük bir müdafaa ha- sa ığından ıstifade edilerek, gürül- rılmesıne yani 2 ay h;lpae ... tatmin edecektir. 
reketinde bulunmıya ' muktedir ol _ tüye getirilip boğazlanmışııa ceza Ahmet buna da çok der gibi batı-

A lman kudretı
0

nı
0

n arı .... , ... , •tu- kan l da b k .. ı 11 d "t kk'l ıA mazsa bu, onun yeni mukadderatına •• ........,. " un arımız una arşı soy ene- nı sa a ı, gene mu eve ı ve a-
Hiyik olduğunu isbat eder. S<>lini'yi endifeye düşürebilir cek bir yığın söz vardır. kayt çıktı, gitti. - KEZEGE 

O · Er Nuvel başmakalesinde yazıyor: Bahrinin - kendi ifadesine gö-
toriter reJimlere kan1ı blok "Musolini için bir hak veya adalet re - beş yüz küıür davarı vardır. 

yaınlırsa... meselesi mevcut değildir. Bir ihtiyaç. Befyilz davar §öyle böyle iki katlı Hıük Jfı f 
Nihayet şunu da söylemeliyim ki, Iar meselesi vardır ki buna "bu ye:ıi bir ev, sekiz silindirli bir araba, bir :ume ve 

otoriter rejimler karşı bir blok teş. bir usuldür ve biz hak istemek için ih kaç pandantif demektir. Davarlar 
kil edilir veya böyle bir blokun teşki- tiyaçlar ihdasından ibaret olan bu u • çoban Yuıufun peti:ıe takılmııt otla. 
li derpiş olunursa bu rejimler bu ha - sulü tanımıyoruz." mukabelcainde bu- yıp dururlarmıJ. Olan da bu sırada 
reketi kendilerine karşı bir meydan lunuyoruz." olmuş. 
okuma mahiyetinde telakki edecekler Epok gazetesinde Kirillis yazıyor: Mustafa diyor ki : 
ve kürei arzın her noktasında mü- " Alman hükdretinin artması Mu _ - Ben gırdayıdın. Bu Ahmet gel-
dafaadan taarruza geçecekleroir. solbi'yi ancak endi§eye dütürebilir. di dedi ki banğa, Mustafa ben po -

Cenova'daki nutkumda İtalya ile Fakat Musolini artık Ciano'nun Fari- makların davarından üçünü ayırdın, 
Fransa'yı ayıran bir barikattan hah- nacci'nin ve Starace'nin kendiıini sil- ama ikisini gaçırdın. Birisini de kes
setmiştim. Bu barikat hemen rüklediği yoldan çıkabileceılı: vaziyet • din. Kafuını da köpeğe verdin. Bu 

• • 
yenı seçım 

(Başı 1 inci sayfada) 

lüp durmaktadır. Bazı pıtlar, 
bazı memleketleri ne yapblaraa 
o kadarla kalmağa mahkiim ede
cek gibi görünüyor. Bundan bat
ka ahval, istiklallerini aıla feda 
etmemek kararında olan millet
lerin, bu huıuıta ancak kendi iı
tihsal ve sanayi kudretlerine 
dayanabileceklerini gösteriyor. 
Müstakil milletler, bir takmı e
saı ihtiyaçlarda tabilikten ıürat
le kurtulmak zanıretindedirler. 

Almanya bir tazyik mi 
~ırlıyor 

Var90va, 27 a.a. - Royter ajansı 
muhabirinin bildirdiğine göre Al
manya'nın Polonyadan taleplerde bu
lunduğuna dair verilen haberler, te
eyyüt etmemiştir. Bununla beraber 
Dantzig statüsünün tadilini temin et 
mek üzere Almanya'nın bir tazyik 
yapmasından korkulduğu için bazı 
askeri ihtiyat tedbirleri alındığı zan
nedilmektedir. 
Polonya'nın ihtiyatsız bulunmama

ğa cayret ettiği söylenmektedir. Di
ğer cihetten temin edildiğine göre 
Polonya, Almanya'nın Polonya kori
dorundan geçecek bir yol inf&Sı hu
ıusunda yapması muhtemel olan tek
lifini ıiddetle reddedecektir. 

Her tamJıa miıiniler yapıldı 
Kurjer Poranni ıazetesi diyor ki: 
"Polonya'nın ukerl kuvetine iti -

madmııa vardır. Hariçten gelecek mu 
hayyel yardımlara bel bağlamıyoruz." 

Dün bütün Polonya'da vatan! te
tekkilller mitingler tertip etmiıler
dir. Kabul edilen muhtelif karar su
retlerinde ıu tipik cilmlelere tesadilf 
edilmektedir: 

.. Polonya için her türlü fedaklrbk
lara haaırı.ı.,. "Kanmu.ım 90ft clamla
ıma kadar Polonya için mücadele 
etmek istiyoruz . ., 

Hırvatistan ı n 
Macaristana 
ilhakı için 
(Bqı l iaci a7lada) 

pnc!a yapmaktadır. Bu suretle Ta, -
reb ile Budapeftıe ar•ında durmadan 
gidif pllt vardır ve bir kaç gilnden' -
beri mac:ar hUldknet mahfilleri, Bu -
dapqte'de Yuıo.lavya'nın, Çek-Slo -
m,.•am aldbetine uirayacatını zira 
hırntlar ile elovenlerin sırplar ile 
hiç bir alikaaı olmadığını açıkça 

bahsetmektedir. 
Bu arada da, 48 ıaattanberi, Alman -

ya, Yuğoslavya'ya zorla kabul ettir -
mek istediği yeni ticaret muahedesi -
nin akdi için Belgrad Üzerinde tiddet
li tesirler icra etmektedir 

Göbeb Budapeşıe' ye ve 
Aıina'ya gidiyor 

Berlin, 27 a.a. - D. N. B. Ajansı bil-
diriyor : 
Nazır Dr. Göbels, bu ak.-n. bir kaç 

günlük bir seyahat için Berlin'den 
hareket ctmittir. Dr. Göbelı, eveti Bu
daoef'te vıe buradan da Atioa'ya gide • 
cektir· 

Şeker fabrikaları 

umumi heyetinde 

hemen yııkılmıı addedilebilir ve belki te değildir. akıam eı dost toplanıp afiyetle zi-
de bir kaç güne kadar ve hatta bir kaç yafet edelim. 
saate kadar nasyonalist İspanyanın llakikati italyan milletinden Kestiği geçi merkebinin üstünde 

Macar tayyarelerinin uıarruzıı parlak piyadeleri son darbeyi indire . gi11lenıek için... yan yatır, dururdu, gözlerimle göre-
Slovak hava kuvetlerinin bu taarruz- ceklerdir. Fatizmin ölümünü bekli yen Bu:ıdan böyle bütün diğer müla - düm. 

larına mukabele etmek üzere 12 macar solcuların Madrid'i bilikiı komünist hazaların üıtünde olan prestij müla • Ve Ahmet büyük bir cömerdlikle 
boai>ardrman tayyarNi bir avcu filo • liğin mezarı olacaktır. • hazası, Muaolini'yi kendi hesaplarını o gece dört arkadqını toplamı§, bir 
sunun refakatiyle Slovakya'nın İglau /tal.yan iıtekleri nelerdir? altüst ettiren alınan dinamizmini, hile güzel yem~ler. O arada tabii Bahri-
tayyare meydanına karıı bir taarruz ve yalanlarını itiraf ve feci surette al- ye de dua etmitlerdir. Fakat bu dua 

d d bul Biz, cihanm hakkımızda bir hü - d d ğ 'ti cb t ah • MaddıA manA evı· her tu··rıu·· ım· • Yapmı• ve tayyare mey anın a u - an ı mı ı n etm,..,._.,e me ur e - B rıyı· doyurmamı' o vı"re • 
T küm vermesini iıtemiyoruz. --·-J ' · 

nan üç büyük bombardıman tayyare • Bizim istediğimiz dünyanın haber _ miştir. Muaolini hakikati milletten - Geçim de geçim deyip duruyor. kanlar, Türkiyemiz için müsait-
siyle diğer 14 askeri tayyareyi ve tay- dar olmasıdır: 14 eyhil 1938 tarihli i- gizlemek iç.in, hat!ya daha ziyade sap- Hem Bahri 6 keçinin hesabını iste- tir. Mütkülat olıa dahi, onları 
yare hangarlarını thrip etmittir. talyan notasında İtalyanın Fransaya lanmıya ve milletin gözünü müstak - mektedir: kolaylıkla yenebilecek mevkide-

24 marttanberi Slovakya hava kuvet- kartı olan müstemleke mahiyetbdeki bel muvaffakiyetlerle kamattırmayı - Benim diyor, altı geçim kay - yiz. Beynelmilel dostluk ve mü-
leri hiç bir faaliyet g&termemiftir. meseleleri açıkça ortaya konulmuştu. tecrübeye mecburdur. Diktatörlükle - boldu. Birini alan bunların hepsini naıebet ıartlarmıız, herhangi bir 
Macar hava kuvetleri bütün bu müsa- Bu meselelerin bir adı vardır: Tunus, rin mukadder kanunu kendisini, Mic almııtır. endiıeye hak verdirecek ihtilat 
demeler eenasında hiç bir zayiata uğ- Cibuti, Süveyş kanalı. helet'nİ':ı Napoleon halakmda çok acı Kaybolan koyunun kuyruğu büyük tehlikelerinden uzaktır. Fakat 
ramamı-+ır. bükü" • • d" kad ifadelerle bahsettiği "ileri doğru fi - olur, derler. Bahrinin kaybolan ke-

,.. Fransız ··metı ıım ıye ar yannın ne olacağı bilinemez. 
Macarların U;;radı;;ı _...,ıa• ı k k t~ 1 k t k ·· d .. la rar., a aevıketmiıtir . ., çilerinin aay1411 da. belki atalar ıözü- S lh "dd I " e -.7 ço a ı o ara e errur e en as " u , araııra tı et i nöbetler 
Budapeşte, 27 a.a. - Slovak tayya- lariyle bu meselelerin basit bir müza· Nutulc mutedil! ne uygundur. bilmeyiz. --~~--~~=<t·ı~a ... D;r;a=n""l .. r.-Jt..::g~hiı V._$Jed1.viıirul.e her-

relerinin 23 ve 24 martta yaptdcları keresinden bile imtinada serbesttir. Sen B?'fl, 'LO' jUrnat "'t""cıı~te~C"""t""Sltrrtn'Ch'!e+~~._..,,. ....... " .... 11-ı.ı~.... keSİn ihtilafa cfü§tÜğÜ hirJiasta-
hücumlar neticesinde macarların uğ - Fakat iki memleketi bugün ayırmak- Musolini'nin nutkundan fU suretle - Peki ama, kesilen keçinin ıenin Irk geçiriyor. 
radığı zayiat fUnlaroır. ta olan uçurum, doldurulması imkan- bahsediyor: oldufu ne malQm, itaretin filin var 

Nagyberejna'da 4 yaralı. Szobrane'- sız değilse bile çok çetin olabilecek "Nutkun buı parçalari.ıu karplı • mıydı? Milli Şef, ve gerek onun, ge-
de 17 ölü, 44 yaralı, 4 otomobil, 3 trak- derecede derinl~irse bundan tikayet yan tezahürler milatesna olmak üzere, - Vardı elbette" rek halkın itimadını kazanmıt o-
tör ve ıekiz ev harap olmuıptur. Ung- etmesin. Sonra, hadiselerin inkişafı Musolini'nin atetin üserine petrol - Nereıinde ? lan hükümeti, yeni Kamutay'ın 
var'da bir yaralı, 3 otomobil harap. her ne olursa olıu\1 kardeşlik, örf ve dökmediği ıöylenebilir. Zira İtalya i.. - Kulağını makaslamıttım. Be - içtimaı ile beraber, memleketin 
Roznyo'da bir yaralı, bir otomobil ha- idet bağları, sıhriyet gibi siyasette çin barııın mubafuaaı lüzumunu ve nim bütün davarlarımın kulakları tekmil vazife ve faaliyet kadro
rap ve henüz tesbit edilmiyen diğer piç akrabalıklardan bahsedilmesin - bu i8tikamette çal-.ınak azmini açık kesiktir, analarından doğar doğmaz larını yeni ve umumi gayretlere 
bazı tahribat. Poloc'da 3 yaralı, iki o- de:ı nefret ediyoruz. surette aöylemittir. Biraz daha fazla· makasla uçuru, uçuruveririm. Bel- divet edeceklerdir. Bu davetin 
tomobll ve" harap. A.kdeniz'in lıalya için r arau edilirdi. Samimi bir anlapa lilikaholsun diye.. ancak ıevki ve cesareti artıraca-

&NUlunun açık ifadesi,. • Ş itlerden biri de köyün bakkalı 
Macıalann aldıkları e.U-ler elıemiyeıi Lö jur gazetesinde Bailby fU tav· Ahmettir. ğından ıüphe edilebilir mi? 

. Çünkü devletler arasmdald müna - Ahme F R 
u •• A ... ..,.te 27 a.a - Re·-·n bildi- ıivede bulunuyor·. t: ATAv .,.......,-y ' · - aebetler kuvet münasebetleridir. Dev- Y • d t....e • • •~ 

rildi&-ine aöre, 23 ve 24 mart tarihle - Herhangi bir toprak terki bari - - Ben dedı, bir gün ük:-nnnda • • Jetlerin ıiyaıetini çizen unsurlardır. 
rinde ılovak tayyarelerinin yaptıkta - cinde, yeni vaziyet icabı ~ı tadilat helva satıp dururken bu Ahmet gel. Cogran, tarihi, siyasi, ve aakert ba-
n bava hücumları ile Macariıtan'ın o- İ mümkün bulunan yerde mevzit olarak di. 

. kımdan Akdeniz, talya için bir haya. A~ limd • d i bu va demiryolunun emniyetini temin ı - İtalyan olan menfaatleri nazarı itiba- - 6 a e e bır er var, nu 
çin lüzumlu noktaları zaptetmesinden tt sahadır. Akdeniz dediğimiz vakit ra almak sana vereyim de bana helva ver, de-

-1 akl t kl kil a bittabi bu:ıa Adriyatik denilen körfez · di. Ben kendisine "nereden aldın, hır-
beri gene ıNOV arın yap 

1 arı r de dahildir. Bu körfezde italyan me - "Müzakere mümkündür,, 
hücumları esnaaında, macarlardan, as- sızhık olmuın, ben harama el dokun-

k. nafii herkcae faik olmakla beraber İ· Pöti Jurnal ıu kanaattedir: durmam!,, ded'- o da bana "dava-ker ve ıivil olarak 23 kiti ölmüt, SS ı- ~ __ 
talya'nın inhisarı altında da degildir. "Milzaıkere tamamen mümkündür: rı paramla aldım, etini Cf dost ye _ 

ti yaralanmı,ur. 1 Burası slavlara açıktır. İşte bunun i- 1 - Eğer İtalya arzularını sarih dı"k, derı"si elı"mde kaldı, hıl"lızlık, 
Bu ana kadar tıeabit edilen rakam a- be · b d lh 

çindiır ki, iıki seneden rı ura a su bir ıurette ileri sürene. ne değil,. dedi. Bunun üzerine ben 
ra ıöre, hava bOmbardmıanlarmdan 14 

hakim bulunuyor • 2 - Bizden imparatorluk arazimiz- de aldım. 
ev yıkılmı,ıır. ç k Parola: Siüıhları arttırmak den bir parça terketmekliğimiz iıten- - Derı"nı"n LuJakları .. ••ıldı ? Macarlar 360 slovak ve 211 e o - .. ·-

1 d So:ıuncu ve fakat en esaslı ve her mezae, - Yoktu LL .. Baımı kö"peğe ver-Morav asker esir almı' ar ır. ı Q-·h Sa"d'" · 1 .. 
şeye tekaddüm eden nokta silahlan • 3 - Bize ait 0 an or-3 1 1 ıtga mitler. Benim satm aldığım deri ku 

Macar taarrıuu devam ediyor maktır. Parola şudur: Toplarımızı, için tedbirler alırsak, labızdı. 
Bratiefava, 27 a.a. - Slovakya'daki harp gemilerimizi, tayyarelerimizi ar- 4 - Bizi tehdit etmek dütilnül· Uç f&hit daha dinlendi. Umumi-

ahnan.Jarm organı olan Grenzbote ga- tırahm. Bunları her ne pahasına olur. mezse." yetle ifadeleri Ahmedin bu iti yap-
zetesi, macarların slovak hududuna ta- sa olsun ve hatta sivil hayatın tama- Mü~ct.11iraııe bir nutuk tıtı merkezinde toplanma~adır. Ah 
arruza devam ettiklerini yazmaktadır. miyle ortadan kalkması bahasına da "Figaro gueteıinde Dermeuon met keçiyi çalmıt. keemiı, kendileri-

Bu gazeteye göre macarlar görüş • olsa, artırmalıyız. Kuvetli olunca dost 1azıyor: ni çağırmıt. hep birlikte yemiıter. 
meler başlamadan evel mümkün oldu- lar sever, düşmanlar korkar. Tarihte:ı, " Muıolini, beynelmilel münasebet Şahitler : 
ğu kadar en elverişli noktaları itgal et bütün asırların bütün neıillerin dal · lerde hesaba katılan tek unsur ola - _ Peki ıl.ı Ahmede sormadınız 
mek taaavvurundadırlar. galan üzerinde tek bir ses yükseli. rak kuvetten bahsetmiıtir. Son 15 gil. mı bu ziyafeti veren kim, keçi ki-

Halinka muhafızlarının kurmay re - yor: Veyi atıllara.. nün hidiıeleri kendiıine fuluiyle min, neden icap etti bu? diye. 
iai macarlara mukavemet ederek bun- Musoliqi nutkunu şu sözlerle bi - hak verdiriyor. Kendisinin fransız Şahitler, adeta "lbUmü:ıü ye de 
ların ilerlemesine çah§an slovak kıta- tirmiştir: kuvetini göz önüne almasından kor- batını sorma., der ıibi mütevekkil 
larını tcftit etmiıtir. "- Bütün zaferin sırrı şu üç keli- karım. Bunu kendiıine hatırlatmak ve lika~ bir hal aldılar, yalnız iç-

Macar topçu kuvetleri dün Revista, mededir: İma-:ı etmek, itaat etmek, Daladiye'ye terettüp etmektedir. Bu terinden biri: 
Michalokye ve daha bazı nahiyeleri mücadele etmek,. kuveti bilen bizler, politikamızı .ıa • _ Ben sordum, dedi, bana satın 
bombardıman etmitlerdir. '"iki hükümetin de elçui varr' man altına almak için tamamen ona aldıtını, ıırf oturup etlenmek için 

Müzakereler baflayor Paris 27 a.a. - Matbuat İtalyan is. dayanıyoruı. • bu ziyafeti kendiıinin tertip ettiği-
tekleri~i tetkik etmektedir. Dünkü nutuk ıUpbeab mütecaaıra. ni söyledi. 

BudapCfte, 27 a.a. - Hudutların fak "h bi tukt Ve 
tahdidi hakkında müzakerelerde bu - Pöti Pariziyen gazetesinde Burg nedir, at nı ayet r nu ur. . Ben de fazlaca Uatilne düpnedim 

d. k". Avrupanın vaziyetinin düzelmesıne do~ru-·. lunacak olan Slovakya hariciye müı • ıyor 1 • bme d"l 6 ... 
· d ki _, " Fran•"'nın ltalya'dan istiyecek hiç spekillaayon uıulleriyle h t e 1 e· Bütün bu ifadelerden sonra hi-teıarı Zvrskovec'in riyaeetın e ıwo - -

vak heyeti, bu sabaıh buraya gelmiJ • bir feyi yoktur. Roma hükümeti mü • meı," kim suçlu Ahmede döndü: 
zakereyi mümkün görüyona, Farneıe lngilıere nutlcıı nasıl karı~.ıl - Ne denin, dedi, bak çaldı diyor-

tirMacarlarla slovaklar arasında ilk sarayında da arzularını ':lot edebilecek Londra, 27 a.a. - D,N,B, bıldırı - lar. 

Eden 
Partilerin iıfirakiyle 
Birlik kabinesi 
kurulmasını 

teklif etti 
(Başı 1 inci sayfada) 

men yeni bir kahine tefkilini teklif 
etmiıtir. Hatip demittir ki : 

" - Birletiniz, ve hemen harekete 
geçiniz. Kaybedilecek bir dakikamız 
yoktur. Öyle hareket ediniz ki dünya 
İngiltere'nin uyanık bulunduğunu an
lasın. Partiler arasında mütareke ta -
raftarı olan siyaset adamlarını hemen 
çağırınız. Mümkün olduğu kadar ge
nit bir esasa müstenit bir hükümet 
tetkil ediniz. Bu hükümetin vazifesi 
ıu olacaktır: 

Sulhçu devlet"!r birleımeU 

mü.1akereler öğleden sonra bafhyacaık bir muhatap bulabilir. Ve bizzat ken· yor: Ahmet bu iddiayı tiddetle red -
Türkiye ıeker fabrikaları ıirke~i disinin de franıız hariciye bakanhgı. B. Musolininin nutkundan sonra detti: 

hissedarlar dördüncü umumi heyetı tırOrta elçi Vornle'nin riyasetindeki na bu arzulannı bildirecek büyük el • batvekilette büyWc bir fuliyet .g(Srill -Hep iftira. dedi, yalan söylüyor· 

1 - Hariçte yeni tecavüzlere mu -
kavcmet etmek için sulh tcıraftarı 

memleketleri bir araya toplamak üze
re geçen pazartesi Lort Halifaks'ın 

tcıebbüs ettigi fekilde azimkar bir ha· 
rici siyaset takip etmek. Bu siyaset 
bütün partileri sinesinde toplıyan bir 
hükümet tarafından takip edildiği 
takdime muvaffakiyct p:nıSları çok 
büyük olacaktır. 

ı- çisi vardır. İtalya, franıız toprakları- mektedir. Nutkun bilbuaa fransıa - i- lar, ben o keçiyi para ile almııtnn. dün toplanmııtır. . macar heyeti, bilhuaa ukert e ... per -
Şirketin 1939 ıenesi ın~e~elerı terle tekni:kçilerden mUrekkep olacak- nı, Koraika'yı, ,imal Afrikasmı ve talyan ihtillflarının taıfiyeal imki • Ziyafet çektiytem kabahat mi et -

ve hesabatı hakkındaki mechsı ıdare Suriye'yi çevire;ı denizi "hayati saha" nım sezdiren kısımları alikayı çelmıi. tim? Bu phitlerin bana rarealikleri 
ve murakipler raporları ile ~ilan~o tır. olarak telakkide ısrar ediyor. İtalya ye ve B. Muıolininin müzakereye gi • var. 
ve kar ve zarar hesapları tasdık edıl- -------------- unutmamalıdır ki, Akdeniz bizim için ri'1Jliye amade olduğu zannedilmekte- Fakat tutturamadı. Kendi.inin 
mit ve yeni idare heyeti baları seçil- ler indirildikten ıonra tediye edil • biç değilse İtalya itin olduğu derece. dir .. mücerred inıkirma raimen mevcut 
mittir. mit sermayenin yüzde 6.45 ine teka - de ehemiyetli bir sahadır. Keza bazıları tngilterenin bu mil.. deliller Ahmedin keçiyi ıürik!en a-

Umumt heyet ıirketin muamelltın- bili eden milrtarının hissedarlara te- B. Muıolini'nin nutkuna ~elince, zakettlere i,tirakine ve yahutda, Tay- tırmıı olduğıunu gösteriyordu. Ceza 

BirUii vücude getirmek için ••• 
2 - İçeride bu hükümetin vazıfeıi 

memlekete mümkiın oldugu kadar kı
sa bir müddet içinde hami askeri 
gayretler sarfetmek imkinmı verecek 
tedbirleri almak ve tatbik etmek ola
caktır. 

dan huıule celen t.612.355 lira slfi mettu olarak toevziine ve artacak ba· "ne pahuına olursa olsun sitihlan - mis gazetesine nazaran, iki taraf ar • kanunun olbaptaki ahkiınına tevfi
lrirdan yilade on Adi ihtiyet akçesi kiyenia ıelecek 1eneye devrine karar ma.k., hltabma ipret edeme diyor ki: zu ettiği takdirde mutavuaıt rolü ifa- kan 6 ay ha1>9e mahktlm oldu. 
an.darak2erilralaalulmındll.ve~~~.DllÜllliltu":...._~~~~~~~~~·!....BiW..om~L.!:"'..Dluilam:uam.J..U-.:..--..-....a.~ıwaı.a.....:ıı......~~~__:1..-..u.. ..... .....J........ıı.......-.;Ldoı--..a---..a...-ı..___..._..~------------~~~----

Dqta ve içte bu tekilde bir pro
gram tatbik ettiği takdirde memleket-
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H· 1 K A y E 

Dayak 
NalıleJen: Riiftü Sezgin0ğlu 

Mut küçük ve çok yaramaz bir bir çeyiz hazırlamıftı. Fakat o, bü
kızdı. Evin içinde oradan oraya ko- tün delikanlıları hiç düşünmeden ve 
prak dolaıır, sandalyeleri devirir, karar vermeğe bile lüzum görmeden 
öteberi kırar, bağıra bağıra prkı reddeiyordu. 
söyler ve mümkün olan her gürültü- Evlenmek buauıunda bir boksör
yü yapmaktan sanki zevk duyardı. den bafkasiyle konUf01ıya bile taham
Tahammül edilemez bir hale gelmit- mülü yoktu. Her gün bir boksörün 
ti. Fakat asıl kabahat, kızını hiç te karısı olmak rüya ve hülyası içinde 
terbiye etmesini bilmiyen annesin- yqıyordu. Nihayet Mut bir gün, bir 
de idi. 100 kilo ağırlığında tenbel, boks müaabakaında ho,una giden 
gevtek ve ağır annesi, vücudunun bir boksörle tanıfrtl&k imkinını bul
bütün iriliğine rağmen küçük kızı- du. Genç boksör de bekirdı. Çabuk 
nın üzerinde en ufak otoritesi bulun anlaıtılar. Mut bu boksörüo evine 
mıyan bir kadındı. giderek evlenmek teklifinde bulun -

Mut çocukluğun bütün 'imarlk - ckı. ikinci anlattılar. Genç kızın bu 
lığı ve anu:hğı içinde büyüyüp gi- hareketi alie muhitinde büyük bir 
diyordu. Nerede, nuıl oluraa olıun iakandal telikki olundu. O aldırıı 
spor yapmak, açık havada durmadan etmiyordu. Hatti bir gün ailesine 
oynamak, kime ve neye kartı otursa ıunları aöyledi. 

ULUS 

ı::::::::~::::~::::~:::~::::~:::::J 
NOBETÇIECZANELER 

ı Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çartamba 
Perıembo 
Cuma 
Cumartesi 

ı Yeni vo Cebeci eczaneleri 
ı Halk vo Sakarya eczaneleri 
ı Eıe vo Çankaya eczaneleri 

Sabat ve Yeniıehir (,.) 
ı htanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir :raralanma, bir kaza, fevkalide bir bas • 

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

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yanım ihban: (1521). -Telefon miiracaat
Şehir: (1023-1024). • Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı l -
nza memurlniu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Taksi telefon 
numaralan- Zincirlicami civarı: (2645 • 
1050 - 1196). - Samanpazarı civan: (2806 
- 3259). - Yeniıehir. Havuzbaıı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaşı Güven tak -
ai: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak· 
ai: (1291). - İstanbul taksisi : (3997}. 

Otobüslerin ilk ve aon seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye fi.45 23.00 
K. dere'den Ulua M. na 7.15 23.20 
Ulua M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çanka:ra'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 
Ulua M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. n a 7.00 20.30 
Ulus il. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören°den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulua M. dan Etlilı:'o 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 -.-
AL fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniıehir'den Ulus M. na. 7.00 23.00 
Ulua M. daiı Yeniıebir'o 7.10 23.00 
S. puarm'dan Akköprü'70 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 -.-
Ulu M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus Meydaniyle İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren zaman • 
lan seferler daha ııktır. 

1 Ulus Me7dani7le Yeniıebir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 den 
20 70 kadar vasati her beı dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; aaat 7 
don 'H 8 o ve 21 den 2S e lı:adar ber 15, 20 
,,.. 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

§ Akpmlan Uluı Meydanmdan aaat 23 de
ki son seferlerle bunlann Uluı meydanı
na dönüılerl sinemalarm daiıhı saatine 
tlbidirler. 

Poıta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (UI) a kadar İstanbul ciho • 

tine mektup kabul eder. 

Tren aaat.eri 
Hqdarpqa7a ıl Her sabah 8.20. Her 

' aktam 19.15 ve 19.50 
de (PuartesL Per -
ıembe. Cumartesi, 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

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

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 .. 
4 H 250 n l,000 fi 

40 
100 

H .. 100 
50 " 

" 

4.000 
5.000 

.. .. 
120 .. 40 " 4.800 .. 
160 " 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan apğı düımiyenlere ikramiye çıktılı takdirde o/o 20 
fazlaaiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden: 
Türk Ticaret Bankaıı Anonim tireldi tarafmdan (2.200.000) 

liralık sermayesini temailen çıkanlmıt olan her biri itibari (5) li
ralık, bedelleri tamamen ödenmit ( 440.000) hiaae aenecli, 27 mart 
1939 tarihinden itibaren Hona kotuna kabul ve tacil edilmittir. olsun mücadele etmek omın en bil- - Efer benim evlenmeldiğim için 

yük zevki ve sevinci idi. Ev ve mek- benim fikrim aorulacak olursa ıunu 
t ep onu sıkıyordu. Babası del kızma .. 1 . n--=- :_1 · .__,_.. Samsun haitı :.ı 80Y •un.; ~ ... MU&ı DQ&•O-
kartı sanki kör ve ıağırdı. Bir çok rüm, ıbin içtimai mevki ıahibi Pi-

Her .. .9.35 (Kayıoo. 
r1. Sivas. Ama•7& bıa 

1021 

tef errü.atlı itleriyle pek güçlükle yer, Jak, Pol ve Robertinizden çok 
me':"'l ?l~biliyor ve ~ün~n biri~e iyi ve daha çok entereundır. Ve o Diyarbakır hattı: 
bu ıılerının her halli'J bır tekilde yalnız batına bu iıte dördünü de na- Zoaplclak hattı : 

bat üzerindedir.) 
Toroa sürat.) 

:!11111111 i· L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 1111111~ Herdn 9.SS - -
altüst oluvermesinden korkarak vak - bvt etmeğe muktedirdir. 
tini, kızile meığul olmağa hiç ayıra
mıyordu. Onun terbiye ve tahajlini 
annesine bırakmıştı. Eviyle, bir o
telde oturur gibi yatıp kalkmak ve 
karmı doyurmaktan bqka biç bir 

Her IÜD 15.00 
:E Saka E · nden yaptınnız. Avrupa ve yer-:= 
EE rya czanesı li ilaçlar her çeıidini (Kodak) :: 

alikuı yoktu. 

Lakayt baba, hazan pek fazla ha
prı kızının, odada oynayıp ııçrar -
ken kudığı bir vazonun yerdeki 
parçalarına bakarak, bir hafta ıon

ra ödeyeceği 25 bin frangı dü,Ullilr, 
25 franklık bir etya için tızül -
meğe bile mahal olmadıiı mUllha
.zuiyle llkaydiıini bo.zmudı. 

Nihayet bir gUn, bu yaramaza fid
det ı&termek zamanı gelditine ka
ni olan annesi hızla odadan çıbı. 

Mut hiç aldırmadan neticeyi be~
liyordu. Anne.i, elinde bir kamçı 
olduğu halde Qdaya dönmüftil. Bati 
bir hamle ile kızına iki tane indir
di. Fakat bu garip ceza küçük yara
maza biç bir tesir yapmıı değildi. 
Çün.kü bütün hareketlerinde olduğu 
gibi anne, kızına yava~ vunnu' -
tu. Bu tedbir artık teamül haline 
gelmitti. Küç.ük Mut milteeuir de
ğildi. Aruıra o da kamçıyı eline 
geçirerek annHine aynı hareketi tek 
rar ediyordu. Yaramaz hatti mem
nundu da. Onun için her gıUn teker
rür eden bu dayak faıh .zevk veren 
bir oyun olmuıtu. Bazan kocaman 
vüc:.udiyle kendisini dömek için ko
valıyan annesinin haline bakarak ka
tıla katıla güler ve onu yorardı. O 
uman dev cüsseli kadınla küçük kı
.zı aruında çevik bir kovalamaca bq 
lar ve neticede küçüğü ele geçiren 
anne bir iki hafif nnııla kızgmlığı
nı giderirdi. 

Böylece aeneler ıeçti. Mut büyü
müı ve sevimli bir guıç kız olmu~ 
tu. Kümeye benzemiyordu. Çok ga
rip hayalleri vardı. Bazan yakın ar
~tarına ıöyle derdi : 

- Ben mutlak surette genit omuz
lu, dik kafalı, göğüı ıhmiyah kılb, 
iri kollu bir bokı8rle evleneceğim. 
Beni koca koca kollariyle ııkacak, 
cqımı yakacak ve hattl döwc:ek de. 

Nihayet evlendiler. Fakat garip 
bir tesadüf, yeni koca hiç te dik ka
falı ve hatin bir adam değildi. Gll
zel karısına kartı çok temiz ve sami
mi bir sevgi g&teri yordu. Bqbap 
yaptıkları tatlı bir balayı ıeyaba -
tinden sonra boksör koca bir daha 
ringa çıkmıyordu ve çıkmamağa da 
karar vermitti. Fakat kocasının bu 
kararmdan genç kadın memnun de
ğildi Onu tekrar rince çıkmak için 
tepik ederek diyordi ki: 

-Unutma ki, ben ıeni bir müca
deleci dövütçü olarak gördüm ve 
sevdim. Bu sevgimin devamını isti
yor•an gene dövüt 1 

Nihayet genç bokaör çok aevdiği 
karııının ıırarlarına dayanamıyarak 

tekrar antrenemanlarına bqladı. 

Genç kadın fevkalide memnundu. 

Fakat bu memnuniyet, endife ve 
kedere intikal etmekte gecikmedi. 
içinde kocasına bir türlü soramadı
ğı bir ıualin sıkıntısı vardı. Nihayet 
bir gün dayanamadı, ıordu. 

- Peki ama, ıen beni niçin aruı
ra dövmüyorsun? Genç adam hiç bek 
lemediği bu sual kar1111nda ,a,ımut
tı. Kekeliyerek cevap verdi. 

- Affedenin ama,, eveti seni çok 
seviyorum, ıonra, bir kadını dövme
nin, medent bir adama yakıtmıyaca
ğını. bilecek kadar da centilme.nim. 

Delikanlı hayretler içinde idi. Ka
rıeına, bir baba tefkatiyle nasihatlar 
etti. 

Fakat genç kadın delice fikirlerin 
den vaz geçmit değildi. Fena halde 
kızmııtı. Kocasına bütün kuvetiyle 
iki tokat attı. Sonra kop koşa oda
ıına giderek ağlamağa baıladı. 

Genç adam S{ilüyordu. Jtarı•mm 
bUtün kuvetiyle ıuratına indirdiği 

tokatlar, onun en kuvetli yumruk -
lara kanıbamıt yüzünde bir okp
yı' hiui yaratmııtı . . 

Ankara Borsası 
27 Mart 1939 Fiyattan 

ÇEKLER 
Açılq P. Kapantf P. 

Londra 
Nevyorlı: 
Paria 
Milino 
Cenevre 
Amstudam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşto 
Bükreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moakova 

5.93 
126.6325 

3.3525 
6.66 

21.49 
67.22 
50.815 
21.30 

l.0925 
1.56 
5.93 

23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

5.93 
126.63.25 

3.3525 
6.66 

28.49 
67.22 
50.815 
21.30 

1.0925 
1.56 
5.93 

23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 İkramiyeli 
Erıani 20.- 20.-

Akdenizdeki şiddetli 

lodos fartınası dinmedi 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Akde-

nizde tiddetli bir lodos fırtınası de
vam ediyor. Bu sebeple Finike'de ka
raya oturan Sadıkzade vapurunun 
kurtarılması iti gecikmektedir. Hora 
tahlisiye gemisi vapura yanaşama-

maktadır. Hamule almak üzere giden 
Konya vapuru da havanın dinmesini 
bekliyor. 

: marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- := 
=: mizde bulabilirsiniz. it Bankası kartıımda. Telefon: 2018 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

! 
.................................................... ! 

Vilôyetler ................................................... 
Adliye binası yapf 1rllaok 
Maniaa Nafıa Müdürlüiüaden 

1) 60758 lira 98 kuruş keşif bedelli 
Manisa adliye bina.ının 40 bin lira -
lık birinci kısım inşaatı vahidi fiyat 
esası üzerinden kapalı zarf uıuliyle 

eksiltmeye konmuştur. 

2) Eksiltme 5.4.939 çarşamba günü 
saat 16 dn Manisa nafia müdürlügü o -
da.sında yapılacaktır. 

3) Bu İ§e ait evrak : 
A - Eksiltme prtname&i, 
B - Proje 
C - Kcfif tafsilatı, 
D - Keşif hüliiaaın cedveli, 
E - Fiyat silsilesi cedvcli 
F - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
G - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi ve 1ose ve kirgir inpata 
ait wnumi şartname. 

H - Hususi şartname, 

tan:bul'da defterdarlık milli emlik i
dar. ·nde toplan:::.cak eksi'' • komis
yonu odasında (56582) tin (16) kuru' 
kefif bedelli F.atih maliye ıubesi ve 
mal müdürlüğü binası inşaatı kapalı 

zad uıuliyle elmiltmeye konulmuıtur. 
Mukavele, eksiltme, nafıa i'leri u -

mumi husuıt ve fenni tartnameleri 
proje, ke,if hullluiyle buna mütefer
ri diğer evrak (283) kurut mukabilii
de milli emlik müdürlilğünde9 veri
lecektir. 

Muvakkat teminat (4079) lira (10) 
kuruştur. 

lsteklilerin teklif mektuplarını ve 
en az ( 40.000) liralık bu ite benzer i' 
yaptığına dair idarelerinden "'·····~ ol
duğu vesikalara iıtinadtn elcailtme ta
rihinden sekiz gün evel .alınmış ehli -
yet ve 939 yılına ait ticaı et odası vesi
kalarını havi kapalı zarflarını 14.4.39 
cuma günü saat 14.30 za kadar milli 
emlak müdürlüğünde komisyon ba9 -
kanlığına vermeleri lizımdır. 

(1600/1002) 11025 

3 adet otobüs ahnacak 
1 - Mukavele projesinden ibarettir. Trabaon Bel9'1iye Ri1uetieden : 
Bu evrak iki lira bedel mukabilinde 

Manisa nafia müdürlüğünden satın a- 1 - Trabzon 'ehri dahilinde ve aay-
hnabilir. fiye kısımlarına i'letilmek üzere, be • 

4) Muvakkat teminat 3000 liradır. heri 4000 liradan 12000 lira bedelle 
5) İsteklilerin 939 malt yılına ait Ford v~ya Şevrole marka 3 adet oto _ 

ticaret odaeı vesikuını ve ihaleden en büa mübayaaaı yirmi ıün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle, eksiltmeye ko -az sekiz gün evel vilayete müracaatla 
nulmu,tur. 

alacakları fenni ehliyet vesikalarını 
da teklif mektuplarının içanıine koy • 2 - Otobilılerin enaf ve mahiyeti 
malan tbımdır. feo:ı itleri mUdUrlUğümtlzde bulunan 

B ı d k k 6) İsteklilerin 2490 numaralı kanu _ prtnamelerde muharrerdir. Bu pıt -
eyoğlu n a i çö me na göre hazırhyacakları teklif mek - nameler, 6 kuru,luk bir poıta pulu 

tuplarmı 5.4.939 çarşamba günü saat gönderilmek auretiyle parasız tedarik 
Mut koc:aı1mdan memnun değildi. hakkında edilebilir. 15 e kadar nafıa müdürlüğüne makbuz 

Ayrıldılar. Genç kadın bu tecrübe - 3 - İhale, 4. 4.1939 tarihine müaa -mukabilinde vermeelri veya bu saate 
den ıonra zayıf nahif erkeldifine tahkikat yapdıyor kadar gelecek , ekilde posta ile gön _ dif salı ıUnü saat 14 de Belediye dal. 
rağmen ancak kendisi kadar kuvetli dermeleri lazımdır. Postada vaki ola_ mt encilıneninde icra olunacaktır. 
kılıbık bir erkek bulmuıtu. Evlen- letan.bul, 27 (Telefonla) _ Beyoğ- cak gecikmeler kabul edilmez. 4 - Eksiltme kapah sarf uauliyle 
diler. Aruıra d8vilfilyorlardı. Bu yapılacaktır. 
kartılıklı ve milıavi dlSvUtmeler lunda çöken apartmanın tahkikatına 10995 5 - Muvakkat teminat: 900 liradır. 
Mut'un çok hoıuna ıidiyordu . . Ba- bugUn de devam edilmittir. Müddei- K 1 k ·ı ., ... 6 - Teklif mektupları, 4-4-1939 sa-
All:"' kendi kendine ftSyle .CSyleni - umumilik binanm tanelleri üzerinde apa 1 e Si tme 1 anı 1ı gUnU saat (13) e kadar ihale komiı. 
yordu: ketif yapmıya karar vermit fakat en- yonu reill olan belediye reiıbe mak -
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Muhtelif inşaat 

mü na kasası 
Kütahya Vilayetinden ı, 

Yapılacak: if: 

1 - Kütahya vilayeti mer.kezbdeki 
memleket hastanesinde yaptırılacak 

bahçe duvarı, bekçi kulübesi, ahır ve 
kömür deposu inşaatıdır. 

2 - Bedeli keşfi (14994) lira (16) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (1124) lira 
(55) kuruştur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve 14. nisan. 939 cuma günü saat 15 
de daimi encümen huzurunda yapıla • 
caktıt. 

5 - Bu işlere ait evrak şunlardır: 
A- Proje, 
B - Keşifname, 
C - Fe:ıni ve hususi şartname, 
D - Eksiltme prtnamesidir. 
İstiyenler bu evrakı her gün vill • 

yet daimi encümen kaleminde görebi. 
lirler. 

6 - Taliplerin (2490) numaralı i
balit kanunu ahkimına uygun olarak 
ta-:ızim edecekleri teklif mektuplarını 
14. 4. 939 cuma günü saat 14 de kadar 
vilayet makamına vermiş bulunmaları 
ve teklif mektupları içine bonservis. 
leri ile muvakkat teminatlarını ve ti. 
caret odası vesikasını ve ihale günün. 
den laakal bir hafta evel vilayet nafıa 
müdürlüğü-:ıe tasdik ettirecekleri mü. 
teahhitlik ehliyet vesikalarını koyma. 
ları ,arttır. 

Mezkur gün saat 14 den sonra ve -
rilecek mektupların ve postada vaki 
olacak gecikmelerin kabul olunmıya -
cağı ilan olunur. (1092) 11095 

Mezbaha yaptır1lacak 

Kayseri Belediye Riyuetindea ı 

1 - Eksiltmeye konulan it: Kay -
seri'de Gültepe korusu arkasındaki 
Kapar aöğiltler mevkiinde yapılacak 

mezbaha inşaatıdır. Muhammen .keşif 
bedeli 100471 Ura 43 kuruş olup ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden veri -
lecektir. 

3 - Bu işe ait prtname ve evrakı 
saire -.ağıda yazılıdır. 

A - Yapı eksiltme J&rtnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık iJleri genel ,art -

namesi, 
D - Nafia yapı ifleri umumi ve 

fenni prtnamesi, 
E - Fenni J&rtname, 
F - Keıif ve silıilei fiat cetvelleri 
G - Proje ve sair evrak 
C ve D fıkrasındaki evraktan ba' -

ka diğer evraklar taliplerine beş lira 
mukabilinde belediye heyeti fenniye • 
since verilir. 

C. ve D. fıkrlll)ndaki evrak nafıa 
heyeti fenniyesinden temin edilebi
lir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 
6273 lira 58 kuru.tur. 

5 - Eksiltme 12 nisan 939 tarihi -
ne rastlıyan çarJBDlba günü saat 16 da 
Kayseri belediye dairesinde mütqek
kil belediye encümeni tarafından ya
pılacaktır. 

6 - Eksiltmeye ittirak edebilmek 
için Kayseri nafia müdürlüğünde mü
teıekkil komisyonu mahsusunda bu iti 
yapabileceğine dair vesika ibraz et -
mesi ve inşaatın devamı müddetince 
diplomalı bir mühendis veya mimar 
ve yahut fen memuru istihdamı ve ti
caret odasında kayıtlı olduğuna se-:ıe
yi haliye vesikası ibrazı ve yapı ek -
ıiltme şartnamesinin 4 iincü maddesin 
deki vasıfları haiz olması prttır. 

7 - Teklif mektuplaı'ı yukarda ya
zılı gün ve saatten bir saat evet bele • 
diye encümen riyaseti':ıe makbuz mu • 
kabilinde verilecektir. 

.8 - Kapalı zarfların ihzarında tek· 
lif mektuplarının temin ve bu zarfla -
rın tevdiinde posta ile gönderilmesin. 
de talipleri':\ 2490 sayılı kanunun 32, 
33, 34 Uncü maddelerine ve bu hu•aa
taki şartname hükümlerine harfiyen 
riayet eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
(2046/ 1102) 11102 

Ankara Belediyesi 

Elbise yaptırılacak 
Ankara s.Wcli,.ainden ı 

1 - Belediye zabıta memurları için 
yaptırılacak (75) takım elbise ve ku
ket on bet gUn müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1122,60) 
liradır. 

3 - Muvakkat temi:ıat (84,25) li. 
rahr. 

4 - Nümune ve prtnamelİni gör
mek iıtiyenlerin her gUn yan i'leri 
kalemine ve isteklilerin de 31. 3. 939 
cuma günü saat (10.30) da belediye 
encümenine müracaatlatL 

Genç kız hakikaten kararmda u
mimt idi. Ona bir çok ıevimli genç
ler evlenmek teklifinde bulundular. 
Bunlar ar•ında ailHinin de beğen
diği içtimai mevki ıahibi tanınmıı 

.. hıiyetler de vardı. Çünkü yaramaz 
ldlçtlk çok güzel bir kız olmuftu. 
Babaıı da malt mütküllerini ber ta- - Belki fena. fakat ben bunu i• ku tamamen kaldırılamadığı için ke- latanhul Defterdarlıjmdua: buz mubbill tellim edilecektir. 

ı-~~~~~~~~~~;;:_-=-~~-'-~~~~~~~~~~~~~---'-~~~~~~~~~~~~~~-.a...~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Milli Müdafaa Bakanlığı 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 2.000 ton B tipi benzin alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli 520.000 lira 
olup ilk teminat miktarı 24.550 lira -
dır. 

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

3 - Şartnamesi 26 lira mukabilinde 
komisyondan alınabilir. 

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

(942) 10960 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 500 ton A tipi benzin alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli 122.500 lira 
olup ilk teminat miktarı 737 5 liradır. 

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

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

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

30 adet elbise dolabı 
yaphnlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 
miıyonundan : 

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

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

3 - İhalesi 8 nisan 939 cumartesi 
gü:ıü saat on birdedir 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle. 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki belgelerle ve ilk teminat
ları ile birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte M. M. V. Sa. Al. Ko. nunda 
hazır bulunmalarr. 

(1031) 11031 

~uı yolu yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
ı - Dört muhtelif mahalde uçuş yo

lu yaptmlacaktır. Hepsinin muham -
men bedeli 876000 (sekiz yüz yetmiş 
altı bin) lira olup ilk teminat miktarı 
(38790) otuz sekiz bin yedi yüz dok -
san liradır. 

2 - Fenni idari şartname ve proje -
ler 43 lira 8(} kuruş mukabilinde ah -
nabilir. 

3 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11.4.939 
ıalı günü saat 15 te vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4- Bu işe girecek firmaların kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
veaaikle birlikte ihale aaatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri la· 
zımdır. (1020) 11042 

Yazhk elbiselik kumaı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K.o

miıyonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (60) kuruş olan 150.000 yüz elli 
bin metre yazlık elbiselik kumaş ka • 
palı zarf usuliyle münakasaya konul • 
muştur. 

2 - İhalesi l 4. nisan. 939 cuma gü 
nü saat on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş 
mukabilinde M. M. V, satın alma ko • 
misyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (57 50) beş bin ye. 
di yüz elli liradır. . 

5 - Eksiltmeye gireceklerın 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad. 
delerinde gösterilen vesaikle tembat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evel M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1095) 11096 

Satılık beygirler 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beş baş beygir arttırma sure _ 

tiyle satılacaktır. 
2 - Satış günü 1. 4. 939 cumarte. 

si günü saat 1 O dadır. 
3 - Hayvanların hepsbe tahmin e. 

ULUS 28 - 3 - 193 

dilen fiatı (62) liradır. 
4 - Hayvanları görmek ıstıyon 

harp okulu süvari grup komutanlığı • 
na müracaat. 

5 - Arttırmaya gireceklerin belli 
gün ve saatinda M. M. V, satın alma 
komisyonu:ıa gelmeleri. (1096) 

11097 

Mütaahhit nam ve 

hesabına 30 ton 

lüleci kili alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-

[. Ankara levaı~m. Amirliği 
442. 700 kilo un 

alınacak 

1 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (1200) lira 
ola-:ı 30 ton Lüleci kiti müteahhit nam 
ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis • 
yonunca 7. 4. 1939 cuma günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
l - Manisa ihtiyacı 442.700 kilo un (90) lira ve 2490 numaralı kanu-:ıun 2 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ve 3 maddelerindeki vesaikle mehkur 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

2 - Tahmin bedeli 48697 lira olup gün ve saatte komisyona müracaatla • 
muvakkat teminatı 3653 liradır. rı. (lOZ6) 11020 

3 - Eksiltmesi 714/ 939 cuma günü 418 kalem muhtelif eg"e Ye 
saat 11 dedir. 

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

Bir yüksek mimar 

aranıyor 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan 

1 - Konya kolordu inşaat şubcsin. 
de bir yüksclc mimar çalıştırılacaktır. 
Aylık ücreti 250 liradır. Mimar vazi
fe için Konya'dan başka garnizonlara 
gönderilirse kendisine kanuna uygun 
olarak harcırah verilir. 

saire ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

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

340 ton İsve( ham demiri 

Bayındarhk Bakanhğı 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Büyük Menderes tizerinde I

şıklı gölünün sulama suyu iddihar 
havuzu haline konması, keşif bedeli 
(1.133.860) liradır. 

2 - Eksiltme 13. 4. 939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 15 de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (47.765) lira (80) kuruş.o 
luk muvakkat teminat vermesi ve ek· 
siltmenin y'apılacağı günden en az se
kiz gün evel ellerinde bulunan bütün 
vesikalarla birlikte bir istida ile ve
kalete müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak e
demezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (820) 10898 

Traktör ve saire ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

5. 5. 939 cuma günü saat 15 de Anka
ra'da Nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonun
da 72.000 lira muhanunen bedelli 6 
adet traktör 6 kar küreme cihazı ile 
iki seyyar taş kıran cihazının kapa
lı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak 
tır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
360 kuruş bedelle malzeme müdürlü 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4850 liradır. 

iktisat VekGletinden 
Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat tahsili i~in Avrupa'ya 

gönderilecek sanat okulu mezunları müsabaka imtihanı ıartla 

ı. - Avrupa'ya tahsile gönderilecek sanat okulu mezunları müsab 
imtihanı şartları hakkında evvelce yapılan ilan aşağıdaki şekilde tadil edi 
miştir. 

2 - Avrupa dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat meslek mektepleri 
de tahsil ettirilmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebel 
rin "10" u dericilik, "10" u yünlü mensucat ve "10" u da pamuklu mens 
cat tahsili yapacaktır. 

3 - İsteklilerin a,ağıdaki şartları haiz bulunmaları lhımdtt. 
a.) Türk olmak 
b.) Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa 

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

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

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

ğıdaki derslerden olmak üzere 2-~939 tarihinde Ankara, İstanbul, Bur 
ve İzmir Bölge sanat okullarında yapılacaktır, 

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

5 - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda muvarta1 
olanlardan muvaffakiyet sırasile "30" namzet ayrılacaktır. Aynı dereced 
muvaffakiyet gösterenlerden askerliğini yapmıı olanlar veya lisandan 
ha iyi not alanlar tercih edilecektir. Bu namzetler üç grupa tefrik edilere 
mesleklerine göre 31-1()..939 tarihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Fesh 
ne, Hereke ve Kayseri fabrikalarında staj görecek ve mesleki fabrika ku 
!arına devam edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lir 
verilecektir, 

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

İmtihanda muvaffak olarak Avrupa'ya gönderilecek talebe Sümer Ban 
kın idare ve nezareti altında olmak üzere Eylül 194-0 tarihine kadar lisa 
kurslarına devam edecek ve 1940 senesi kış sömestrinde meslek tahsilin 
başlıyacaktır. 

7. - Avrupaya gönderilecek talebe Sümer Bank fabrikalarındaki sta 
ve Avrupa'daki staj ve tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile İktısat V 
kaletinin göstereceği işlerde usta, usta başı veya fen memuru olarak çalı 
şacaklardır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avrupa'ya gönderilece 
her talebe bir teahhütname verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 2 - Bu vazifeye istekli olanların 

yol masrafları kendileri tarafından ve
rilmek şartiyle ya bizzat ve yahut is. 
tenilen vesikalarla birlikte fotografü 
bir dilekçe ile kolordu komutanlığr:ıa 
müracaatları ilan olunur. (97 5) 

ah nacak İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 

Askeri F abrikdar Umum Müdür- yazılı vesaik ile birlikte aynı gün 

8. - Talipler en geç 15-4-939 tarihine kadar dördüncü maddede yazıtı 
bölge sanat okullarından hangisinde imtihana gireceklerini gösteren bi 
istida ile a~ğıdaki vesikaları İktısat Vekaletine Sanayi Umum Müdürlü 
ğüne göndereceklerdir. 

a.) Nilfue hüviyet cüzdanı 
Şartlar: ) .. ~·· M k Sa.tın Al K · saat 14 e kadar mezkllr komisyona 

ugu er ez ma omıaY.O • makbuz mukabilinde vermeleri la - b.) Askerlik vazifesinin yapılınıt veya tecil edilm~ bulunduğun 
gösteren vesika 

c.) Mektep şllıa(fec~tn.a.m==e=sr= 
1 - Diplomalı yüksek mimar ol- nundan: zrmdır. (967) 10988 

mal< • inşaat işlerinden hakkiyle anlar 
yüksek mühendis de kabul edilebilir .• 

2 - Askerliğini yapmıt olmak. 

3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 

4 - Sıhatli olduğuna dair rapor ge-
tirmek. 

5 - Polisten musaddak vesika hüs
nühal sahibi olduğuna dair almak 

6 - Diploma sureti, bonservislerini 
getirmek. 

7 - Nüfus kağıdı veya musaddak 
suretini getirmek. 

8 - İki sene hizmet edeceğine dair 
teahhüt senedi vermek, 

10972 

25.000 kilo pirin( ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kolordu merkez birlikleri sene
lik ihtiyacı için 4ı5.000 kilo pirinç ka -
palı zarf usuliyle alınacaktır. 

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

3 - İlk pey akçesi 468 lira 75 ku -
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
istiyenler her gün Çorlu'da kor sa -
tın alma komisyonund;> görebilirler. 

5 - İstekliler kanunun ikinci ve ü -
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (1010) 11005 

Askeri Fabrikalar 

1 S kalem Zımpara taıı, Zımpara 

tozu ve kağıtlar1 ahnacak 

Tahmin edilen bedeli ( 51.000) lira 
olan 34-0 ton İsveç ham demiri Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 10.5.1939 
çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihal eedileecktir. Şartn~ (2) lira 
(55) kuru~ mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (3800) lirayı havi teklif mektup -
larını mezkOr günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(980) 11023 

Kırıkkalede 

yaptırılacak inşaat 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alm" Komi~yo -
nundan: 

Keşif bedeli (29320) lira olan yuka

rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u -

mum müdürlüğü merkez satın alma 

komisyonunca 10 nisan 1939 pazartesi 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale e

dilecektir. Şartname (1) lira {47) ku · 
ruş mukabilinde komisyondan verilir~ 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2199) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 10 na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona mürac.ıatları. (1040) 11045 

1 O adet Toloel deposu 
• 1 

ve teferruah alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komiıyo
nundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- Tahmin edile-:ı bedeli (12.000) lira 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- olan 10 adet Toleol deposu ve tcfer-
nundan : ruatı. 

Tahmin edilen bedeli (3.800) lira 
olan yukarıda mikdarı ve cinsi ya -
zılı malzeme Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis • 
yonunca 8. 5. 1939 pazartesi günü sa. 
at 14 te açık eksiltme ile ihale edile. 
cektir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat temi:lat olan 
(285) lira ve 2490 sayılı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla • 
rı. (981) 10977 

Askeri Fabrikalar umum müdürlü. 

ğü merkez satın alma komisyonunca 

15. 5. 939 pazartesi günü saat 15 te 

kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart -
name parasız komisyondan verilir. Ta 

!iplerin muvakkat teminat olan (900) 

lirayı havi teklif mektuplarr.u mez. 

kur günde saat 14 de kadar komisyo. 

na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin -
deki vesaikle mezkOr gün ve saatte 
komisyona vermeleri. (1097) 11098 

Gümrük ve 1 n. B. 

' Bah~e duvarı yaplmla<ak 
Ankara İnhisarlar Baş Müdürlü -

tünden: 
İdaremizin küçük Yozgat barut 

deposu memur evi bahçe divarının 

(881) lira 43 kuruştan ibaret ilk ke
şif varakasına resim, proje ve fenni 
şartnamelerine göre isteklisine yap
tırılması açık pazarlığa konulmuş

tur. 
3 - 4 - 939 tarihinde saat 15 te baş 

müdürlüğümüz binasında toplana
cak komisyonda açık pazarlık ve i
hale muamelesi icra edileceğinden 
taliplerin (66) lira 15 kuruş ilk te
minat paralariyle birlikte müracaat-
ları ilan olunur. (923) 10925 

Tuz çuvall ah nacak 
İnhisarlar Umum Mü·dürlüğün -

den: 

1 Şartnameleri mucibince 
(200.000) adet (100) kiloluk ve 
(50.000) adette (50) kiloluk tuz çuva· 
lı kapalı zarf usuliyle satın alınacak
tır. 

2 - (100) kiloluk çuvalın beherinin 
muhammen bedeli (46) kuruş (50) ki
loluk çuvalın beherinin muhammen 
bedeli (27) kuruştan (105.500) lira, 
muvakkat teminatı (7912) lira (50) 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihinde 
çarşamba günü saat 15.30 da Kabataş'
ta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü ge-

d.) Hüsnühal varakası 

e.) Çalışacağı sanata mütehammil oulunduğunu 
tasdik edilmiş sıhhat vesikası 

f.) Altı adet vesikalık fotoğraf. 

9. - Fazla izahat almak istiyenler İktrsat Vekaleti Sanayi Umum Mü· 
dürlüğüne müracaat etmelidirler. (913) 10923 

çen şubeden ve İzmir, Ankara başmü
dürlüklerinden (525) kuruş mukabi
linde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektupları
nı ihtiva edecek kapalı zarfların iha
le saatinden bir saat eveline kadar 
komisyon başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. 

(1845/ 1004) 11012 

İki muhasip alınacak 
Orman Umum Mihiürlüğünden : 

Umum müdürlüğe bağlı devlet or
man işletmeleri revirlerinde istihdam 
edilmek üzere ayda 17 5 lira ücretli iki 
muhasip alrnacaktır. 

A - Şartlar şunlardır: 

1 - Memurin kanununun 4 üncü 
maddesi şartlarını haiz olmak, 

2 - Yüksek ticaret mektebinden 
mezun olmak, 

3 - Umumi muhasebe ve sanayi mu 
hasebesiyle devlet muhasebesine va • 
kıf bulunmak, 

B - Vazifeye alınacak muhasiplere 
aylığından başka aynca ayda 15 lira 

mesken bedeli verilecektir. Şu kada 
ki umum müdürlükçe mahallerinde · 
kametgah gösterildiği zaman bu bed 
verilmiyecektir. 

C - Muhasipler kıdem kazandıç 
çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri d 
na.aarı dikkate alınarak devlet mem 
ru hakkındaki mevzuatı tesbit etti v 
müddet de filen terfi ettirilecek ve 
mum müdürlükçe tayin ve Ziraat Ve 
kaletince tesbit olunacak miktar üze 
rinden maaşları arttırılacaktır. Tali 
olanların aşağıdaki fıkrada yazıh ev 
rakla 6 - 4 - 939 pazartesi günü akşa 
mı saat 17 ye kadar Ankara'da ormar. 
umum müdürlüğüne müracaatları la. 
zrmdır. 

1 - Hüviyet cüzdanı, 

2 - Orta ve yüksek tahsil diploma. 
ları, 

3 - En son ikamet ettiği yerde ma. 
halli zabıtasr:tdan alacağı iyi hal ve 
tezkiye varakası, 

4 - Tam teşekküllü resmi bir has , 
tahaneden alacağı umumi sıhat rapo • 
ru, 

5 - Halen çalıştığı ve evelce çalış. 
mış bulunduğu müessese veya resmi 
bir daire varsa buralardan alacağı du, 
rum vesikası ve bonservisi, 

6 - Kendilerini tezkiye edebilecek 
tanınmış zatların sarih adreslerini bil. 
dirir muhtıra. 

7 - Gelirlerini ve en son kazanç 
miktarını (irat veya maaş olarak) 
gösterir bir not varakası. (1073) 11075 

Akıbetleri meıhul kalan yedek subaylar hakkında 
Şubemizde kayıtlı olup yoklamalarını yaptırmıyan ve bu suretle akıbetleri meçhul kalan yedek subayların 

adları aşağıda yazılıdır. 

Bu subaylardan devlet dairelerinde veya t.ususi müesseselerde evvelce memur olupta ayrılanların ve yahut 
halen memur olanlar varsa tetkik edilerek muvazzah memuriyetlerinin daire ve müessese amirleri tarafından ve 
memur olmayıpta Ankarada ikamet edenlerin arkadat ve akrabalarının veya bu subayları tanıyanların yazı 
ile ve şifahen şubemize malumat vermeleri ilan olunur. (1061) 11049 
Defter No. Sınıfı Rütbesi Baba adı soyadı Memleketi D. Sicil kayıt No. 

9/ 1747 istihkam Atgın. Hasan Oğ. Hamdi Yozgat 324 40296 
9/ 1796 lstihkim .. .. Süreyya Og. Enver Erikmen Trablusgarp 325 42231 

12/ 2395 Levazım .. .. Mehmet Oğ. Şükrü Tarsus 320 40016 
14/ 2690 Hekim Yzb. Abdullah Cevdet Oğ. Ahmet Cudi Diyarbakır 308 36261 
18/3414 Sınıf 8 Tüfekçi Hüseyin Og. Hasan Ruhi İstanbul 308 332-18 
20/3884 Piyade A. Tğm. Yusuf Ziya Oğ. Necmi Hopa 328 43847 
21/.4255 Muhabere 

" " Ahmet Resai Of. Raif Ali Benkür Samsun 327 44805 
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Demiryolları 

Maden cevheri tarifesi 
D. O. Yolları Umuın Müdürlü

ğünden : 

1 nisan 1939 tarihinden itibaren 
D. D. 25 numaralı maden cevheri tari. 
fesi alelumum taşlara teşmil edilmiş • 
tir. Bu tarifeden istifade edecek taş • 
larm blok halinde olması ve nakledil. 
dikleri mahalde ayrıca işlenmeden 
mimari tezyinatta, mobilyada ve sair 
eşya imalinde ve diğer herhangi bit 
mahalde kullanılamıyacak şekilde ve 
nakil esasında ambalaj ihtiyacı hisset. 
tirmiyecek ckrecede satıhları kaba 
tarzda yontularak düzeltilmiş olmak • 
tan daha fazla tasfiye edilmemiş ol • 
ması şarttır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü. 
racaat edilebiJir. (1078) 11094 

. Ankara Valiliği ·.: 

Bina yıktırılacak 
:Ankara Valiliğinden: 

Muhammen 
keşif bedeli M. teminat 

'Ada Parsel Lira K. Lira K. -----
327 
331 

16 
2 

1200 
900 

90 00 
67 50 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek Ü· 

zere Sıhhat Vekaletince istimlak o -
lunan nümune hastanesi civarında 
kain yukarda ada parsel ve muham· 
men keşif bedelleri yazılı binaların 
enkazı müteahhide ait olmak üzere 
hedmi işi açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - İhale 31-3-939 cuma günü saat 
15 te defterdarlıkta toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

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

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

İnşaat münal<asası 
An.kara Valiliğinden : 

1 -:- Keşif bedeli 66702 lira 44 ku
ruştan ibaret olan YeğC'~beyg maliye 
tahakkuk ve tahsil şubesi binası inşa. 
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

2 - Eksiltme 3. 4. 939 tarihine :ast 
lıyan pazartesi günü saat 15 de Anka
ra defterdarlığında toplanacak komis. 
yonda yapılacaktır 

3 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 938 yılına ait ticaret odası vesika· 
ıu ve 4585 lira 13 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile birlikte sözü geçen gün ve saatten 
bir saat eveline kadar komisyona ve
rilmesi lazımlır. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet saat 14 de 
kadar gelmiş olması meşruttur. Pos
tada olan gecikmelerden doğan teeh. 
hürler kabul olunmaz. 

4 - İsteklilerin buna ait keşif, şart 
name, plan ve moddelri görmek üze
re her gün defterdarlık milll emlak 
ve nafıa müdürlüklerine bedelsiz ola
rak müracat edebilecekleri. 

5 - Eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün evel refera.'1.s ve 
diğer vesikalarını raptetmek suretiyle 
Ankara vilayetine istida ile müraca
atla bu ise ait nafıa mülürlüğünden a
lacaklan' ehliyet vesikaları ile birlik. 
te komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (938) 10936 

Garaj binası yaphrılacak 

Ankara Valiliğinden: 

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

2 - Eksiltmeye girebilmek için is • 
teklilerin (2340) liralık muvakkat te • 
minat vermeleri ve eksiltmenin yapı -
lacağı günden, en az 8 gün evel elle -
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
istida ile velayete müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika almala
rı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart -
tır. 

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

Muhtelif inıaat ve tamirat 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Etimes

ğut sihat merkezine yaptırılacak garaj, 
mutfak ve çamaşırhane bina ve tesi • 
satının tahmini ke~if bedeli 7247 lira 
05 kuruş, muvaıkkat teminat 543,35 1i -
radır. 

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

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

·_ Kazalar 
251 numaralı Nallıhan Koopera -

tifi Başkanhğından : 

Merkezi Nallıhan kazasına bağlı 

Hıdırla köyünde bulunan 385 No. lu 
Hıdırlar T. K. Kooperatifinin 2.3.938 
tarihinde toplanan umumi heyetinde 
mezkur kooperatifin kooperatifimize 
ilhakı suretiyle kooperatifimizle bir
leşmesine karar verilmiş ve bu karar 
iktısat vekaleti ile Türkiye Cümhuri
yeti Ziraat Bankası Umum Müdürlü
ğü tarafından tasdik edilmiş olması
na binaen Ticaret kanununun 461 in
ci maddesinin 4 ncü fıkrası mucibin
ce infisah ettiği keyfiyetin mezkur 
teşekkül yönetim kurulu tarafından 
17-2-939 tarihinde Nallıhan Noterine 
bildirilerek aynı zaman<la Ulus gaze
tesinin 23 şubat 939 tarihli ve 6306 
No.lu nüshasında ilan edildiği ve em
ri idarenin Ticaret kanununun 461 in 
ci maddesi mucibince yönetim kuru
lumuza inıtikal eylediği ve tasfiye 
muamerntının kurulmuzca yapılacağı 
T. K. Kooperatifleri ana mukavele 
namesinin 72 ve 74 üncü maddelerine 
tevfikan ilan olunur. 944 
251 No. lu T. K. Kooperatif haşkanı 

Muhtelif inıaat münakasası 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğün -

den: 
1 - Alemdağında Taşdelen mevki

inde yeniden inşa olunacak keşifleri 
yekunu (12704) lira (44) kuruş olan 
Müdür ve Makinist, revir müstahde
min binaları inşaatı maa müştemilat 
toptan götürü olarak kapalı zarf usu
liyle 23-3-1939 dan 12-4-1939 tarihine 
kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait projeler, f.enni 
ve hususi şartname ile eksiltme şart
namesi ve mukavele rojesi parasn: o
larak Ankara'da vakıflar umum müdür 
lüğü inşaat müdürlüğünden, İstan -
bul'da vakıflar baş mimarlığından lz
mir'de vakıflar müdürlüğünden alına
bilir. 

3 - Eksiltme 12-4-1939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 14 de 
Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası 

dahilinde komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (952) lira 83 kuruş
tur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mi
mar ve mühendisler 938 senesine ait 
ticaret odası vesikası ve gene bu yıla 
ait olarak nafıa müdürlüğünden alın -
mış on bin liralık tek bir bina inşaatı -
nı yapmış ve muvaffak olmuş olduğu· 
nu bildiren yapı müteahhitliği vesi • 
kasını göstermesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları 12-4-1939 çar
şamba günü saat on ilçe kadar Kadı -
köy vakıflar müdürlüğü komisyon re
isliğine makbuz mukabilinde veril -
miş bulunacaktır. 

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

(1039) 11035 

Elektrik kablosu ve 
montaj işleri 

Mustafakemalpa~ Belediyesin -

den : 
Nafıa vekaletince musaddak proje 

mucibince tesis etmekte olduğumuz 
elektrik tesisatımız için lüzumu olan 
kablolar ile bunların montaj işleri 
15 gün müddetle münakasaya çıkarıl· 
m1ştır. Talip olanların proje ve fen
ni şartnameyi belediyeden ve lstan
bulda Galatada Selanik bankasından 
67 numarada Mühendis Hasan Halet 
Işıkpmardan almaları ve ihale günü 
olan 3 niıan 939 tarihinde belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

(1923/1070) 11067 

Hava Kurumu 

Muhtelif boya alınacak 
TürkkU§U Genel Direktörlüiün

den : 
Şartnamesi ve listesi mucibince tay

yare inşaatında kullanılan muhtelif 
cins boya mübayaası kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

U[US 

Ankara telefon abonelerinden 
Y eniıehir santralına bağlanıp 
yeni 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 başhyacaklardır. 

Eski 
No. 

1018 
1034 
1072 
1073 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1100 
1101 
1102 
1104 
1106 
1108 
1109 
1110 
1112 
1113 
1114 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1136 
1140 
1148 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1182 
1185 
1192 
1193 
1214 
1217 
1218 
1219 
1244 
1251 
1257 
1258 
1272 
1274 
1284 
1288 
1319 
1335 
1347 
1354 
1390 
1423 
1470 

1472 
1493 

1494 
1496 
1498 
1500 
1501 
1502 

1503 
1504 
1506 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 

,:Yeni 
No. 

6018 
6034 
6072 
6073 
6088 
6089 
6090 
6581 
6092 
6093 
6100 
6101 
6102 
6104 
6206 
6108 
6443 
6110 
6112 
6113 
6114 
6124 
6125 
6126 
6127 
6128 
6129 
6136 
6140 
5014 
6517 
6176 
6177 
6178 
6179 
6182 
5676 
6192 
6193 
5614 
6217 
6218 
5619 
5040 
6251 
5942 
6258 
6272 
6244 
6484 
6288 
6319 
5052 

6347 
6354 
6390 
6423 
6470 
6472 
6492 

6494 
6496 
6498 
5500 
5501 
5502 

5503 
5504 
5506 
5509 
5510 
5511 
5512 
5513 
5514 

Eski 
No. 

1515 
1516 
1518 
1519 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1532 
1540 
1541 
1542 
1544 
1551 
1553 
1554 
1560 
1561 
1562 
1565 
1571 
1572 
1576 
1583 
1584 
1592 
1629 
1634 
1636 
1654 
1676 
1684 
1686 
1702 
1758 
1787 
1802 
1840 
1858 
1867 
1876 
1883 
1917 

1929 
1940 
1942 
1944 
1946 
1947 
1948 
1952 
1953 
1981 
1982 
1984 
1987 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
2026 
2035 
2037 
2051 
2079 
2082 
2083 
2105 
2111 
2118 
2121 
2163 

Yeni 
No. 

5515 
5516 
5518 
5519 
5525 
5526 
5527 
5528 
5529 
5530 
5100 
5540 
5541 
5542 
5544 
5551 
5553 
5554 
5560 
5561 
5562 
5565 
5571 
5572 
5576 
5583 
5584 
5592 
5629 
5634 
5636 
5654 
5078 
5684 
5686 
5702 
5758 
5787 
5802 
5840 
5858 
5867 
5876 
5883 
5917 

5929 
5940 
5095 
5944 
5095 
5947 
5948 
5952 
5953 
5047 
5982 
5984 
5987 
5990 
5047 
5992 
5993 
5994 
6026 
5014 
6037 
6051 
6079 
6082 
6083 

6105 
6111 
6118 
6121 
6163 

liradır. Şartnamesi parasız verilir. 
Eksiltme 6 Nisan 1939 tarihine ras

lıyan perşembe günü saat 15 te Türk
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 
İsteklileri o gün eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar usulü daire
sinde kapatılmış zarflarını makbuz 
mukabilinde Türkkuşu levazım büro
suna teslim etmiş olmalrdırlar. Pos
tada vukua gelecek gecikmeler naza-
rı itibare alınmaz. 975 

Devlet Hava Yolları 

Alalı hbiye ve ecıayi 

hbbiye ahnacak 
Devlet Hava Yollan Umum Mü

dürlüğünden : 

Eski 
No. 

Yeni 
No. 

2174 6174 
2175 6275 
2212 5082 
2213 5082 
2214 6214 
2223 6223 
2233 6233 
2247 6247 
2250 5052 
2251 6250 
2268 5100 
2284 6284 
2296 6296 
2297 6297 
2302 6302 
2340 6340 
2349 6349 
2381 6381 
2412 6412 
2416 6416 
2420 6420 
2427 6427 
2433 6433 

2438 6438 
2442 5064 
2443 5064 
2447 6447 
2450 6450 
2463 6463 
2493 6493 
2497 6497 
2501 6501 
2508 b508 
2512 6512 

2513 6513 
2514 6514 
2517 5088 
2532 6532 
2552 6552 
2554 6554 
255..:..6 _~_;:6556 
2566 6566 

2571 6571 
2593 6593 
2597 6597 

2615 6615 
2617 6617 
2639 6639 
2644 6644 
2660 6660 
2708 6708 
2718 6718 
2748 6748 
2763 6763 
2781 6781 
2788 6788 
2804 6804 
2810 6810 
2819 6819 
2849 6849 
2853 6853 
2881 6881 
2888 6888 
2916 5088 
2920 5920 
2934 6934 
2976 6976 
2977 6977 
2978 6978 
2980 6980 
2981 6981 
2989 6989 
3043 6043 
3045 6045 
30% 6046 

Eski 
No. 

3048 
3049 
3060 
3091 
3103 
3106 
3130 
3148 

3175 
3185 
3187 
3193 
3200 
3207 

3208 
3245 
3287 
3299 
3317 
3351 
3363 

3365 
3424 
3425 
3426 
3427 

3428 
3431 
3432 
3433 
3434 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3501 
3512 

3546 
3571 
3574 
3575 
3592 
3618 

3637 
3650 
3653 
3697 
3716 
3735 

3739 
3750 
3761 
3762 
3763 
3773 
3797 

3804 
3805 
3814 
3831 
3842 
3843 
3859 

3896 
3901 
3906 
3913 
3938 
3972 

3975 
3987 
3990 
3992 

Zoyiler · 

Yeni 
No. 

6048 
6049 
6060 
6091 
6103 
6106 
6130 
6148 

6175 
6185 
6187 
5040 
6200 
5040 

6208 
6245 
6287 
6299 
6317 
6351 
6363 

6365 
5023 
5023 
5023 
5023 

5023 
5031 . 
5031 
5031 
5031 
5070 
5070 

5070 
5070 
5070 
5946 
5612 

5546 
6212 
5574 
5515 
6592 
5618 

6637 
5650 
5653 
6697 
5716 
5735 

5739 
5750 
5761 
5762 
5763 
5773 
5797 

5804 
6805 
6814 
6831 
6M2 
58·\3 
5859 
5896 
6901 
6906 
6913 
6938 
5972 

6975 
6987 
6990 
6992 

Zayı - Çerkeş askerlik şubesinden 

341 senesinde aldığım askerlikten 
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma -
dığı ilan olunur. 

Çerkeş Ovacık nahiyesinin Kışla 

köyünden Yakup oğullarından Hüse
yin oğ. 318 doğumlu Mustafa Par 

1023 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 1318 numaralı kamyon plaka
sını kaybettim. Hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Muzaffer Sevüktekin 
1026 

Zayi - 4365 numaralı Kooperatif 

Kiralık: 

Kiralık kat - Yenişehir Gazi Bul
varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat-
la. Tl: 3989 890 

Kiralık - Keçiörende merhum ec
zacı bay Şevket'in akar sulu, meyva 
ağağçlı bağı 1 nisan 939 dan itibaren 
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 daireler - Yenişehir ka-
ranfil sokak N o: 7 üç daire. 4 büyük 
1 küçük oda 1 hol yeni yapılmı~tır . 

1000 

Kiralrk - Demirtepe köprüsü so
lunda Ozveren 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 Mıhçıoğlu-
na müracaat. 1004 

Kira/Ik Ap. - 4 oda 1 h.ol banyo, 
mutbak. Demirtepe Yaltrık Cad. asfalt 
köprünün başında No: 37. Görmek için 
içindekilere görüşmek için Tl: 1616 

1009 

Kiralık mobilyalı oda - Atatürk 
caddesi Kızılay karşısında Paşakay 
Ap. 3. cü kat 10 numaraya müracaat. 

1022 

Kiralık - Selanik caddesi No: 6 
çok müsait fiyatla 4 odalı kalorifer 
ve sıcak sulu bir daire. 1024 

Kiralık - Bir Bay veya Bayan ve
ya çocuksuz bir aile için konforlu bir 
veya iki oda. Kızılay karşısında Pa-
şakay apartmanr. 1025 

Erenköyde Ucuz Kiralık köşlı: -
Su elektrik geniş bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva ağaçları fevkalade ne-
zaret. Asfalta 2 dakika İstanbul 

Tel. 20030 1029 

Kiralık oda - İtfaiye meydanı Be
lediyeler Bankası arkasmda Ihsan 
bey Ap. kat 2 No: 5 şe müracaat. 

1036 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
hallesinde tam konforlu, telefonlu, 
muşamba döşeli 1 numaralı ev 3719 
Telefon numarasına müracaat. 

1034 

Kiralık - Bahçeli evlerde 143 nu· 
maralı ev kiralıktır. Koyunpazarr ba
samaklı sokakta halıcı Mehmede mü-
racaat. 1035 

Kiralık - Y. şehir İsmet lnönü 
cad. nihayeti su deposu yanı. Nuri 
Barlas Ap. fevkalade nezaretli 4 oda 
1 hol ve teferrüatlı yeni daireler. 
Tl: 2146 1037 

SatThk: 

Satılık - D. K. W. marka Marş o
tomatik 15 beygirlik çift silindirli 
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 umumiyetle Osman 
Şefik'e müracaat. 921 

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

Satılık arsalar - lstasyon 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 

Satrlık Apartman Ankara'nın 
her semtinde irat getirir beton kargir 
ahşap ev ve apartmanlar. Tl: 1538 

952 

Satrlrk arsalar - Ankara'nm her 
semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-
lar. Uygun fiyat. Tl: 1538 953 

1 - Muhammen bedeli 1154 lira 
95 kuruş olan 71 kalem alatı tıbbiye 
ile 56 kalem eczayı tıbbiyeye talip zu. 
hur etmediğinden aynı şartlar dahi • 
tinde 8. 4. 939 cumartesi günü saat 11 
de açık eksiltmeye konulmuştur. 

..t l lll 1111111111111111111111111111111111 L. hisse senedimi kaybettim. Yenisini a

lacağımdan eskisinin hükmü kalma · : - HALK ve SUS'ta 

YAŞASIN AŞK 
---dığı ilan olunur. 

Kemal Fettah Akyol 
1030 

-- -----

-tı-

Küçük llôn Şartları 
Dört aatırlık küçük ilinlardan : 

Bir defa için 30 Kurum 
İki defa için 50 Kuru§ 
Üç defa için 70 Kuru~ 
Dört defa için 80 Kurut 

Devamlı küçülı: ilanlardan her defa. 
sı için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kur 1 alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala· 

rındak.i boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmahdır. 
Dört satırdan fazla her satır tçiıı 
beher seferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme • 
mcsi lazımdır. Bu miktarı geçeni -
15.nlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Acele satılık arsa - Cebeci Atilla 
asfaltında münferit inşaat yapılır 428 
M. 20 yüzü olan arsa uygun fiyat. 
Tl: 1538 956 

Satılık arsalar - Y. şehir Selanik 
cad. 423 M. karanfil sokak blok başı 
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. Tl: 1538 960 

Satrlık Piyano - G. Heyl Borna • 
Leipzig markalı bir adet piyano satı· 
hktır. Almak ve görmek istiyenlerin 
Yenişehir'de Kazım Ozalp caddesin
de Kemah apartmanının 5 numaralı 
dairesine müracaat etmelerL 974 

Satılık arsa - Demirtepede Dik
men caddesi ile Fevzi Çakmak sokak 
arasında M. 831 Telefon 2440 a mü· 
racaat. 990 

Satılık apartman - İstanbul, Lile
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 

Satılık - Etlik aşağı eğlence as
falt üstünde bir ev bağiyle beraber 
satılıktır. K.araoğlanda Gözlükçü Se-
lami Gördüren'e müracaat. 1033 

iş veren] er: 

Aranryor - Karabük0te ecnebi bir 
aile yanında alafranga yemek pitire· 
cek ve ev işlerine bakacak az ingiliz
ce veya fransızca bilen türk veya ec
nebi bir bayan isteniyor. Tekliflerin 
Karabük'te lmat Remzi adresine gön-
derilmesi. 972 

Bir memur aranryor - Muhasebe 
ve hesap işlerinden anlar faal bir me
mura ihtiyaç vardır. 2324 numaraya 
telefonla müracaat edilmesi. 1012 

işçi aranıyor - Muhtelif pe.dallar
da çalışmış temiz bir pedalcı ile bir 
mürettip alınacaktır. ldeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

'1028 

Aranıyor: 

Aranıyor - İkinci B. tertibi mü. 
badil bonosu olup da satmak istiyenle 
rin Merkez Bankasında Kupon servi
sinde Sabri Falay'a müracaatları. 

1020 

İKİ LİSE MEZUNU ARANIYOR 

- Taşrada bir müessesenin yazı ve 

idare işlerinde mukavele ile beş yıl 
çalışmak üzere lise veya muadili mek 

teplerden mezun 25 ila 40 ya§larında 

iki bay veya bayana ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin fotoğraflı tercümei halle

riyle ve istiyecekleri son aylık ücre

ti sarih adresleriyle yazı ile (Anado

lu otelinde İş veren misafir) adresi

ne yo11amaları şifahi müracaat ve taf
silat istiyenlerin beş güne kadar her 

gün saat yediden dokuza kadar aynı 

yere gelmeleri kefalet ve teminat ve

receklerin tercih olunacağı ilan olu-

nur. 1031 

DIŞ TABiBi 

M. AZiZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün baa
talarıru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Haklo Apartnnaru No 1 
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Dis Doktoru 
..;» 

diyor ki : 
"'Dişler; çürümiye başlamadan çok 

evel itina görür, her gün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik . 
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artrk iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin cRADYOLIN> 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak· 
şam, her yemekten sonra bol bol fır 
çalanmasmı ısrarla tavsiye ediyoruz.• 

7121 

1 

..... ' ..................... ' ......................................................... 1'' ............... ' 'i 

Tabii üzlllyonunuı değll mi 1 

ı 
i 

Çocuklarınızda gördüğUnüz oburluk, halsizlik, kansızlık, hazım
sızlık, karın şişmeleri, ara sıra ishaller, baş dönmeleri, burun ve 
makat kaşınmaları, uyurken salya akması gibi gayri tabii haller 
zavallı yavrucukların barsaklarında yaşıyan ve kanlarını emen so
lucanların tesiridir. 

is 
kullanmakla bu hallerin hepsi ortadan kalkar, çocuklar ve büyiık
ler sıhatlerine, neşelerine kavuşurlar. 

Kullanış tarzı kutuların içinde izahlı olarak yazılıdır. Okuyu
nuz ve çacuklar"rnıza senede birkaç bisküvit ihtiyaten veriniz. 
(İSMET) ismine dikkat edilmesi rica olunur, her eczanede 

kutusu 20 Kr. 7107 1 ........................................................................................................ 

İnşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo

peratifi İdare Meclisinden: 
Kooperatifin, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 

Kooperatif mahallesi arkaıındaki arsaları üzerine yaptıra
cağı (211) evin inıaatı münakasaya konulmuştur. Talip 
olanların aşağıda yazılı evsafı haiz olmaları lazımdır. 

1 - Bundan evel defa.ten en az üç yüz bin liralık işi mu
vaff akiyetle başarmış bulunmaları 

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

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inşa 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 · 
tartnameleri aldırmaları 

4 - lhale 30-3-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
isteklilerin aynı gün saat on dörtte % 7,5 nispetinde mu
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplarını hami· 
len kooperatif yazıhanesine gelmeleri ilin olunur. 934 

• 

Çü~kü ASPİRİN seneler· 
denberi her fürlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
t"fe-siri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir .. 

~ S ~-- İ R İ N in tesirinden 

~.T .. in,ol.mak i'Çi~- lütfen _ ~ mar• 
kasına •. dıkkat edinizS rv 

MENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

r~.>' aş Kazasr l apu Mudl.irlugun
den : 

Ankaranr:ı Sabuni mahallesinden 
Haddat oğlu Hacı Hasan'ın Zir Kayı 
köyünün karğın çiftliğinde ve çöm. 
!ekçi buhar mevkiinde 356 dönümlük 
tarlanm şarkı kasap Kirkor şimali 

Emir oğlu yaylasr:ıın Burun, garban 
biraderi Ali kızı tarlası, cenuben yar 
ile çevrili tarlayı mirascrlarr aharma 
satışr sırasında açığa çıkan ve tapu 
kaydı üzerinde 331 yılında mal mü • 
dürlüğüne kefaletli diye haczi alaka_ 
dar idareden yapılan araştırma sonun. 
da bir semere vermiye:ı haczi mezkUr 
meçhul brrakrlmasr yüzünden muame -
le caiz olamıyacağından mevzu hacze 
alakadar eden idare ve şahıs tarafın • 
dan bir ay içinde Ayaş tapu idaresine 
müracaat etmeleri aksi takdirde hac. 
zin hükümsüz addolunacağı ilan olu. 
~ur. 1018 

Mahkemeler 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden ı 

Ankaranın Hacıdoğan mahallesi:ı • 
de sıvacılar sokağında 3/5. sayılı evde 
validesi Esma ve biraderi Mustafa 
Ünler tarafından açılan gaipl~k dava -
sının mahkememizde icra kılınmakta 
olan durll!;ması sırasında: Ankaranın 

Hacıdoğan mahallesinde eski Kızılca, 
yeni Savcı sokağında 3/ 5. No, lu evde 
mukim haymanalı Yahya'dan olma ve 
Esma'dan doğma 311. doğumlu Hüse. 
yin 332 senesinde askere sevkedilerek 
334 senesi martını:ı 13 üncü günü 
miıptela olduğu hastalığından berayı 
tedavi Merzifon askeri hastanesine 
gönderilmi§ ve o zamandan beri geçen 
20 senedir kendisinin hayat ve mema
tı meçhul bulunmuş olduğundan mah. 
kememizce mu.maileyhin hayat ve me 
matından mahlmatt olanların mahke • 
memize bildirmeleri için altışar ay 
müddetle ilan edilmesine 22. 3. 939 ta. 
rihinde karar verilmiş olduğundan 

bermucibi karar hayat ve mematı meç. 
bul bulunan ve yukarda sarih adresi 
yazılı Hüseyin'in hayat ve mematın • 
dan malumatı olanların veya kendisi
nin 29. 9. 1939 saat 14 den evel Anka
ra birinci asliye hukuk mahkemesin • 
de bulunma veya bildirmeleri lüzumu 
ilan olunur. 1019 

lstanbul Haydarpasa hastanesi sabık 
göz mütchassısr ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye su:ası. Talas Ap. kat: 1 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6338 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin K8.m.il SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

25 Adet Sipahi 
Samsun 

50 
45 

kuruş 

" 

Elektrik teslsah yaplmlacak 
Ankara Irmak Meyva ağaçları Fi 

danhğı Direktörlüğünden : 
Keşif bedeli (5655) liradan ibaret 

bulu:ıan Irmak fidanlığında yaptmla • 
cak elektrik tesisatı işi 12. 4. 939 çar
şamba günü saat 15 de vilayet Nafıa 
binasında Nafıa müdürlüğü odasında 

içtima edecek fidanlık komisyonunda 
ihalesi yapxlmak üzere açık ekısiltme
ye konmuştur. 

istekliler ( 424) lira 13 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya mek • 
tubu, ticaret odası vesikasiyle Nafia 
müdürlüğünden bu işe girebilecekle • 
rine dair alacakları fenni ehliyet vesi. 
kasiyle birlikte komisyo:ıa gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartname her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
(1099) 11100 

DOKTOR--•· 

Asaf Koryak 
Deri, Saç, Tenasül hastalıkları 
mütehassısı. Belediye arkasında 
REHBER apartmanı saat 15 - 19 

..ımmı BAHÇE VE GOL MERAKLILARINA: mmıa.. 
: Emsali bulunmıyan nadide fidanlardan lstanbul'da Ortaköyde : 
_ Vasil'in bahçesinde bulabilirsiniz. Kataloğumuzu istiyene gönderi- ~ 
: yoruz. 3000 aşılı top kuvvetli akasyalar, 5000 etiketli bodur ve yük- : 

· : sek güller, 127 renkten, 3000 salon yeşillikleri, 4000 muhtelif çam- E 
: lar, 3000 tezyinat ağaçları, 5000 ormanlık fidanları, forme ağaçlar, : 
: kamelyalar, Manolyalar, Lekastronyalar ve saire ve saire. 7090 .: 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Pastörize Süt içenlere! 
Kolayhk olmak üzere 

1 Nisan .1939 dan itibaren boş süt şişelerinden depozito 
olarak kıolluk 15 kuruş 1/2 kiloluk 10 kuruş 114 kiloluk 10 
kuruş alınacaktır. Muhterem müşterilerimizin yukardaki 
tarihe kadar elde mevcut şişeleri satış mağazalarımıza 
iade etmelerini rica ederiz. 982 

ORMAN ÇiFTLIGi 

if ================================================================~ 

Yeni Sinema da 
Bu Gün Bu Gece 

Baştan başa zevk, neş'e ve 
eğlence filmi olan 

SONUNCU 
BALAYI 

Baş rollerde: 

JOHN BOLS - DORİS NOLAN 
Gündüzleri programa ilaveten: 
Bulgar Başvekili Eks. Köseivanof
un Ankara ziyareti, Sipahi ocağın
da at yarışları ve lstanbul'da ikin
ci müntehip seçimine ait kıymetli 
intibalar. 

Seanslar: 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

Halk ve Sus Sinemalarında 
Bu Akşamdan İtibaren 

TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKILI 

YASA iN ASK 
Baş Rollerde: 

ABDÜLVEHAP - LEYLA MURAD 
Sus'ta 20.30 da, Halk'ta 21 de başlar. 

Her iki sinemada gündüz matinelerde son defa olarak 

ASIRGA 
DOROTHY LAMOUR'un son şaheseri 

SEANSLAR: 

Sus'ta: 12 de ucuz matine, 14 • 16 • 18 de normal matineler 
Halk'ta: 14.30 • 16.30 - 18.30 da. 

Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaraları ............................................................................................................................................................. _.._ 
HALK SiNEMASINDA 12.15 ucuz halk maıtinesinde: EBEDi SEFONI " ............. . 

OPTA Radyolar1nı görüp 
dinliyerek karar verir . 

Satış yeri:M· ve A. HANEF KARDEŞ.b_ER 
; Ankara'da Posta caddesi Hal karfısı Tl: 3150 


