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İdare 1064 

İspanya faciasının son perdesi 

Madrid nihayet Frankist 
kuvellere teslim oldu! 

Dış politika 
.ve rivayetler .. 

F. R. ATAY 

Biribirini takip eden hadisele
ri ve onlar hakkındaki muhtelif 
tefsirleri günü gününe gazeteler
de takip ediyoruz. Fakat bu ara· 
da, hiç fÜphesiz bilerek ve iste
nerek iğmal olunan bir takım ri-, 
vayetler de var ki hadiseleri bir 
hayli geride bırakıyor. Mesele 
yalnız şayiacılıktan ibaret olsa 1 
o kadar ehemiyet de vernıiyebi
liriz: ancak bu rivayetlerden hiç 
olmazsa bir kısmının hakiki 
maksadı, bir korku ve tethiş 
I· ıvası altında, herhangi bir mü· 
c ıdele cephesine gönüllü topla
ı.-aktır. 

Fransız Bat vekili Daladiye'. 
nin, geçenlerde fevkalade sela
hiyetler kanunu münasebetiyle 
parlamentoda bir nutuk söyledi
ği malumdur. Daladiye bu nut
kunda otoriter devletlerin, hare
ket ve muvaff akiyet bakımından 
iki müessir silahı olduğundan 
bahsetmit ve bu iki silahın ken
disine de verilmesini istemiş.tir: 
ıürat ve sır! Dıt politikada, yal
nız milli menfaatlerin iycabları
nı .. .. ·· ~i!ıkkanlı 

•• ııkı disiplin, Milli Müelafaa 
tertiplerinin baılıca unsurları a
rasındadır. Ne söylenir, ne yazı
lır, ne telkin olunursa, evelemir
de, bu söz, yazı ve telkin altın
daki kasıt ihtimallerini hesap et
mek ve hepsini yüksek milli men. 
f aat iycablanna göre tartmak ve 
ölçmek, ıade mesul mevkide bu-

Diğer cephelerde F rankistler 
mukavemetsiz ilerliyorlar 
Madrid, 28 a.a. - Bugün saat 11 de milli müdafaa komitesi orduya 

Madrid'in tahliyesini emretmiş ve şehir F ranko kuvetlerine teslim edil -
miştir. 

Saat 11.30 da Franko kıtalan şehre girmiye başlamışlardır. Halk, 
Franko askerlerini derin bir sevinçle karşılamaktadır. 

Diğer cephelerde F ranko ordusu, bugün de ileri yürüyüşüne devam 
etmiştir. Milislerden hemen hemen hiç bir mukavemet görmemektedir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Frankocular MatlriJ'i ıimJi bu halde te.linı alıyorlar 

On yıflll Ti neırf yılı sergisi dolayıslyle 

Ankara'da bir neşriyat 
kongresi toplanacak 

lunanların değil, her vatanda,ın Türk harf inkılabının onuncu yıldönümü dolayııiyle Maarif 
vazifesidir. y k ı f d e a eti tara m an Ankara Sergievinde bir "on yıllık tüm net· 

Bu bakımdan Türkiyemizin ve riyatı,, sergisi tertip edilmit ve bu sergi ile birlikte Ankara' da 
türk basınının bir hususiyeti de bir de ''neıriyat kongresi,, topla·nmaıına karar verilmiıtir. Bu 
var: evela, hiç bir mücadele sa- kongrede memleketin müstakbel neıriyat faaliyetini, ıistemli ve 
f ında bulunmuyoruz. T eahhütle- yıllara ayrılmış bir programa bağlamak imkanları ve bu sahada 
rimiz malfundur. Münasebetleri- çalıtan bütün resmi ve hususi teıekkiiller arasında iıbirliği yol
miz, herkesle açıktır. Sonra da, ları araıtırılacaktır. 
dııarı merkezlerde ne gazeteleri- Ko • t kk."ll · . • h b" l . . ngreye, resmı eşe u erın neş· ı 
mızın mu a ır erı, ne. ~e ajansı- riyat işleriyle me§gul dairelerini tem 
mızm haberalma teşkılatı olma- sil edC'n zatlarla memleketin fikir a
dığı için, havadisler doğrudan damlarından, tabi, muharrir, gazeteci, 
doinıya kontrolumuz altında de- mecmuacr ve matbaacılarla profesör 
jildir. ve muallimlerin mümessilleri ittirik 

Bu vaziyette, bilhaasa gazete- (Sonu 1 inci sayfada) 

cilerimizin tek emin vasıtası var: 
Her türlü haberlere karşı tam 
bitaraflık ve ihtiyat göstermek 
ve hiç birinin teahhütlerimiz ve 
dostluk münasebetlerimiz üze
rinde tesir ve müdahalesine mü
saade etmemek! 

Batıray 
Denizaltı gemimiz 

denize indirildi 
Kiel, 28 a.a. - Germania Krup tez

gahları tarafından türk donanması he
sabına imal edilen Batıray denizaltı 
gemisi, bugün denize indirilmiştir. 
Gemiye, törenle ismini Türkiye büyük 
elçisinin refikası Bayan Hamdi Ar
pağ koymuştur. 

Batıray, Türkiye'nin ay sınıfından 
siparit ettiği dört denizaltı gemiain -

• den ikincisidir. 
Geçen sene aynı tezgahlarda deni

ze indirilen Saldıray'ın teçhizatı bit-

._. ..................................................... _ 

Parti Grupu 
mebusları 

toplanıyorlar 
Cümhuriyet Halk Partisi 

Genel Sekreterliğinden: 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Parti Grupu 2 Nisan 39 
pazar günü saat 15 te Türki
ye Büyük Millet Meclisi sa
lonunda toplanacaktır. Sa
yın mebusların toplantıda 
hazır bulunmaları rica olu
nur. 

iı Blnkasııda 

B. Muammer Eriş istifa 
etti yerine B. Selôhattin 

Çam tôyin olundu 

iş Bankası Umum Müdürlüğün#! tayin 
t!dİlt!n sabık. Mulıt!z Bınk.ası Umum 
Müdürü Vt! şimdi Jş Bankası ldau 

Mt!clisi Rt!isi B. Sılihilttin Çam 

/ 
/ ,,, 

Dünya vaziyeti iyi midir? Şüp. 
hesiz hayır! Bu istikrarsızlık i
çinde Türkiye'nin vazifesi, bü
tün devletler gibi, hazır ve tetik 
bulunmaktan ibarettir. Bizim 
beynelmilel ıulh, milli emniyet 
ve milli müdafaa prensiplerimiz 
meydandadır. Bu prensipler dı
tıncla kimıe ile ne davamız var
dır; ne de kudretli ve emin Tür
kiyemiz için hususi bir tehlike 
bahiı mevzuudur. 

M t!bus seçi/dili için iş Bankası Umum 
miştir. Yakında servise girecektir. Mıidürlülünden istila t!den 

Cihan.,hadiselerinin ne hake
mi, ne de hi.kimiyiz. Bu sıfatları 
az çok benimsiyen devletlerin 
dahi, kendi öz menfaatlerinin 
müdaf aasinı, bütün diğer müli· 
hazalara ne kadar kolay tercih 
ettiklerini görüyoruz. Ancak mil
li iılerimizin tek hakemi ve tek 
hakimi de bizzat biziz. Herkes
ten kendimize kartı dürüst bir 
politika istediğimiz içindir ki 
herkeae karıı dürüst bir politika 
gütmekteyiz. Bazı ahvalde her
hangi bir hadise için, onun doğ
rudan doğruya kendilerine iid 
olanların hüküm ve takdirl~rini 
bile aıacak kadar tefsir zorla-

Maarif Vekilimü 
Hcuan -Ali Yücel 

Yınhmsetenler cemiyeti 

loplanlm yıpıhyor 

Bayan Mevhitie İsmet lnönü'nün 
yüksek himayelerindeki yardımseven
ler cemiyeti 29 mart çarşamba .günü 
saat 15 de Çocuk Esirgeme kurumu 
salonunda senelik kongresini aktede
cektir. 

Yardımsevenler cemiyeti bu toplr.ı· 
tıya izalariyle birlikte hayır sever ba· 

Aynı sınıftan diğer iki denizaltr B. Muımmt!r Eriş 

gemisi de Krupp idaresi altında İs- Tekrar Parti namzedi olarak Anka
tanbul ter~nesinde ya~ılmıştır. . ra mebusluğuna seçilen B. Muammer 

Bu gemıler, umumı harptenberı, Eriş dün toplanan !banka idare mecli
yeni Türkiye bahriyesi içi1:1 al~ tez sine gelerek Cümhuriyet Halk Parti
g~hla~ı tar~fından inp ~dılen ılk ge- ıi yüksek divanının mebuslukta banka 
mılerı teıkıl eylemektedır. cıhğrn bir arada içtima edemiyeceği 

Kolonya radyosunun 
Bel~ikahlara suali 1 

Brübel, 28 a.a. - Bclga ajansı bil
diriyor: Kolonya radyo istasyonu, 
pazar günü Belçika'ya hitaben ne§ri· 
yatta bulunarak Belçikalılara alman 
olup. olmadıklarını sormu§tur. Bu 
tekilde bir harekoe.t, Belçika'da ta
hammül edilmez bir müdahale mahi

ttl&kki odilpoktcdiı. 

hakkındaki kararın;a uyarak umum 
müdürlükten istifa ettiğini bildirmiş· 
tir. 

Bu istifa kabul edilmiş ve banka u
mum müdürlüğüne idare meclisi reisi 
B. Salahattin Çam seçilmiştir. B. Sali
battin Çam dünden itibaren vazifesine 
ba9lamıştır. 

Bükreş Üniversitesinde 
BUkreş, 28 a.a. - Başvekil Kali

nesko, Bükret Oniveraiteainde bir 
tllrkçUlilk enatitUaUnün ihda11ını Ma
arif Nuu~na ~etmiftir. 

Geçen bq temmuzda Hatay'a giren türk a•kerleri 

48 inci takviyeli dağ alayımızın yıldönümündc 

Halay' da (Ok parlak 
askeri tören yaplldı 
Hatay Halk Partisi teşkilatının kurulması 
dolayısiyl~ bütün Hatay sevinç içindedir 

I 

lıkenderun, 28 a.a. - Anadolu ajan11nın hususi muhabiri bil
d~~i~?r: Kırk sekizinci takviyeli dağ alayının kunıluşunun yıldö
nu~u olan 26 mart günü parlak askeri merasim yapılmıttır. Me
rasıme, ~ıx:>r sahasında istiklal martı ile batlanmııtır. Kahraman 
aıkerlerımız alay komutanı kurmay albay Şükrü Kanatlı tarafın
dan teftit edilmiıtir. Teftişten sonra komutan askerlerimize ve 
daYetJilere hitaben bir nutuk .Syliyerek kahramanlıkla dolq olan 
alayın tarihçesini anlatmrt bu llr&da alayın 5 temmuzda Hata ' 
ne suretle girdiğini izah etmit ve coşkun bir şekilde alkıılannuıi..:. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Enternasyonal hôdiseler 
karşısında Romanya 

Romen Baıvekili ve Hariciye Naıır1nın söılerl 
. 

Gafenko Türkiye'nin dostluğundan 
büyük memnunlukla bahsediyor 

Bükreş, 28 a.a. - Milli kalkınma partisi meclisinin dünkü top
lantısınd~ hük~et i.zaıı mühim bey,anatta bulunmutlardır. 

Baıvekıl Kalıneıko beyanatının harici siyasete ait olan kınnın
da hükümetin ~ .ent~nuyonal hidiıeler eanuınd,.ki vaziyetini 
anlatmıt ve demıttır kı: (Sonu 1 inci sayfada) 
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Milli Şef'e karşı Ankara 

halkın'ın sonsuz bağldiği 

Ankara vilayeti uınumi meclisi dlln saat ı 7 de belediye içtima salonun
da bir toplantı yapınıt ve bu toplantı Ankara halkının Milli Şef'e karşı 

duyduğu sonsuz bağlılığın canlı ve heyecanlı tezahürlerine vesile vermiş
tir. Ankara halkmı temsilen toplanmış olan azalar riyaset makamına bir 
takrir ~rmi§ ve Ankara mebusluğunu lutfen kabul buyurmuş olan Milli 
Şef İsmet tnönü'ne minnet ve tazim hislerinin iblağ edilmesinı istemişler
dir. Okunan takrir ayakta ve dakikalarca temadi eden alkışlarla kab ·l 
edilmiştir. Bundan sonra azadan Veli Necdet, Hilmi Athoğlu, Avukat 
Emin Halim ve Sait heyecanlı sözlerle Ankara halkrnın ve arkadaşlarının 
hislerine tercüman olmuş, Başşehir halkının mebusları tnönü'ne kaf1ı bes
ledikleri ölçüsüz minnet ve şükran hislerini ifade etmişlerdir. Yukardaki 
resimde Ankara viJiyeti umumi mecliıi toplantısın-dan bir intibaı görü
yorsunuz. 
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İnsan ve kültür : 

Musolini'nin nutku 
''Kuvet e kaside" adını verebileceğımız bu nutukta, 1ta1ya Başvekili 

ve faşızm'in hem ideologu, hem başkumandanı, hem en büyük edibi, 
kuvet'in temin ettiği bir haktan başkasına inanmıyor. Çekoslovakya'nm 
öıümüne hiç kimseııın hayıtlanmamasmı, çünkü bu zihni teşekkülün 
b.ısit bir manivela oyunu ile ortadan kalkarak silahlarını kullanmayı mil
lı vicdanına şöyle dursun idari aklına bile getiremeden kaybolduğunu, 
kuvete ınaııan adamın kuvetsizlik karşısında duymakta haklı olacağı 
ııecret uı: ıı.ade ediyor. 

l:Sunu gmzgah olarak kullandıktan sonra; Musolini, Fransa'dan iste
dikıerınm aamı koyuyor, takat taritine girişmiyor. Ve mihverin hem hak 
h..!ııı sadece kuvet bakımından olan sağlamlığını tebarüz ettirerek, de -
nıuıuasilere uyuşmalannı ve ortalığı tecavüz ve harp tehlikesi iddiala -
r.yıe bulandmmımalarını ve "mihver" yahut ''müselles" devletlerine 
karşı her hangi bir teşebbüse geçmemelerini tavsiye ederek, aksi takdir -
de bu devletlerin dünyanın her yerinde muvaffakiyetli bir taarruza ge -
çeceklerini ihtar ediyor. 

Bu nutkun Fransa' da doğurmuş olduğu matbuat akisleri, müsait de -
ğildir. Hatta Kerillis, Epoque'da, bu nutkun kuvete değil zaafa delalet 
ettiğini ve Michelet'nin Napolyon için söylediği gibi, bir "ileriye doğru 
firar" ı ifade eylediğini yazıyor. 

Her halde, polemik şiddeti, bu nutukta, şimdiye kadarki ölçülerin 
üstündedir. Eğer bu şiddetten ve bundan başka da, nutukta yer bulmuş 
olan İtalyan talepleri ile bunların ne şekilde temin edileceğine dair ima
lardan bir mana çıkarmak lazımsa, bu mana, sükunet anyanlan tatmin 
edecek mahiyette olmasa gerektir. Bmhan BELGE 
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Mektepler arasında maçlar 

Erkek ve kız talebeler İçin 
müsabakalar hazırlandı 

Evelki ıün Kültür Direktörlüğünde toplanmı§ olan yüksek o
kullar başkaptanlarİ aşağıda yazılı kararları vermitler ve neşre
dilen valeybol ve futbol fikstürlerini tanzim etmi,Ierdir. 

1 - Okullar arası yapılacak futbol 
müsabakaları saha, hakemi ve saati 
her hafta cuma günleri Ulus gazete· 
siyle Ankara kültür direktörlüğünce 
ilan edilecektir. 

2 - V eleybol müsabakaları bağlı 
listede görüldüğü üzere kapalı salon
larda her pazar saat tam 9.30 da ba~· 
lıyacaktır. 

3 - Kızların veleybol mlisabakaları 
16. 4. 939 dan itibaren başhyacaktır. 

4 - Müsabakalarda saatinde bulun
mıyan takımlar hükmen mağlUp sayı· 
lacaklardır. 

5 - Müsabakalar tebliğler dergisin 
de çıkan talimatnameler a.hkamınca 
tatbik edilecektir. 

Futbol maçları 
Gazi T. E .• Siyasal B. O., 1. 4. 939, 

saat 13.45 de hakem Asım Kurt; Y. Z. 
Ens .• Konservatuar, 2. 4. 939, saat 
9.30 da, hakem Asım Kurt; Gazi T.E .• 
Y. Z. E':lı., 9. 4. 939, saat 14.15 de ha
kem İhsan; T. D. C. F .• Hukuk F., 
9. 4: 939, saat 16 da hakem Muzaffer 

Hakem ve saatleri şimdilik mali'ım 
olmıyan maçlar da şunlardır: 

T. D. C. F .• Siyasal B. 0., 16. 4. 
939, Hukuk F .• Konservatuvar, 16. 4. 
939, Gazi T. E. - Hukuk F., 22. 4. 939, 
Tarih D. C .• Konservatuvar, 23. 4. 
939, Siyasal B. O •• Konservatuvar, 
30. 4. 939, Y. z. Ens, • Hukuk F. 29. 
4. 939, Gazi T. E. - Konservatuvar, 7. 
5. 939, Y. Z. Ens •• Siyasal B. O., 6. 
5. 939, Gazi T. E. - T. D. C. F., 17. 5 
939, Siyasal B. - Hukuk Fa,, 13. 5 

939, Y. Z. Ens. -T. D. C. F. 14/ 5. 939 

B. Okulu 2-4-1939 Siyasal B. Okulu 
kapalı salonunda oynanacak. Konser
vatuar - Yüksek z. Em. 2.4.939 siya
sal B. Okulu kapalı salonunda; Gazi 
Terbiye Ens. - Yüksek Z. Ens. 2-4-939 
Gazi T. E. kapalı salonunda; Tarih
Di1-Coğnfya - Hukuk ~-~1.9l9 Oul 

T. E. kapalr salonunda; Tarih - Dil -
Coğrafya - Siyasal B. Ok. 16-4-939 

Siyasal B. Ok. kapalı salonunda; 
Hukuk - Konservatuar 16-4-939 Siya
sal B. O. kapalı salonunda; Tarih-Dil 
- Coğrafya Konservatuar 23-4-1939 
Siyasal B. O. kapalı salonunda; Gazi 
T. Ens. - Hukuk 23-4-1939 Siyasal 
B. O. kapalı salonunda: Siyasal B.O. 
Koservatuar 30·4-939 Gazi T. Ens. 
salonunda; Hukuk - Yüksek Z. Ens. 
30-4-939 Gazi T. Ens. salonunda; Ga
zi T. Ens. - Konservatuar 7-5-939 Ga
zi r:r. Ens. salonunda: Yüksek Z. Ens. 
Siyasal B.O. 7-5-939 Siyasal B. O. sa
lonunda; Gazi Terbiye Ens. - Dil
Tarih - C. 14-5-939 Siyasal B. O. sa
lonunda. Siyasal B. Ok. - Hukuk 
14-5-939 Siyasal B. O. salonunda; 
Yüksek Z. Ens. - Tarih-Dil-C. 21-5-
939 Siyasal B.O. salonunda. 

İstanbul limanı i~in bazı yeni 

siparişler 

İstanbul, 28 (Telefonla) - liman 
tesisatında kullanılmak üzere iki du
ba ile iki romörkör ve icap ettiği ka -
dar vinç mübayaası için deniz ticaret 
müdürlüğünce bir proje hazırlanmış
tır. 

ULUS 29 - 3 - 1939 

Hava seferleri 
1 nisanda baıhyor 

Hava seferleri her sene olduğu gibi 
bu sene de önümüzdeki 1 nisandan iti 
haren faaliyete geçecektir. Umum 
müdürlük bu husustaki bütün\ hazır
lıklarını bitirmiştir. 

1 nisandan itibaren Ankara • Adana, 
Ankara - İstanbul ve Ankara • İstan
bul • İzmir hava posta nakliyatı baş
lamış olacaktır. Aynı hatlar üzerinde 
1 mayıstan itibaren de yolcu nakliyatr 
na başlanacaktır. 

Bu suretle Ankara • Adana ve An
kara • İstanbul • Adana seferleri de 
başlamış olacaktır. 

Prof Piltard' ın koni eransları 
Cenevre Universitesi profesörlerin

den maruf Anteropolog B. Ojen Pit· 
tard Avrupa'yı ilk istila eden insan· 
!arın kimler olduğu hakkındaki kon
ferans.nı dün Halkevi salonunda ver 
miştir. Konferansta Türk Tarih Ku
rumu üyeleri, fakülte profesörleri, 
yüksek mektep öğretmen ve talebe -
leri ile münevver bir kütle hazır bu
lunmutşur. 

Profesör Pittard bu kıymetli ve 
bilhassa genç münevverlerimiz ıçın 

çok istifadeli olan konferanslar seri
sine bugün de saat 16 yı çeyrek geçe 
devam edecektir. Bugünkü konferans 
Avrupa'da cilalı taş devrinde göl sa
kinleri hakkındadır. Gene türkçe bir 
hulasası okunacak olan bu konferan
sa herkes gelebilir. 

\il AVA 

F-~ 
Denizlerimizde f uf ma var 
Dün tehrimizde hava umumiyetle 

kapalı geçmiş rüzgar şimal istikame
tinden saniyede en çok 3 metre kadar 
hızla esmiştir. Günün en düşük ısısı 
sıfırın üstünde 5, en yüksek ısısı da 
18 derece olarak tespit edilmiştir. Yur 
dun Trakya, Kocaeli, ve Ege bölgele
riyle kısmen de orta Anadolunun garp 
kısımlarında hava kapalı ve mevzlt 
yağışlı, diğer bölgelerde umumiyetle 
çok bulutlu geçmiştir. Yirmi dört saat 
içindeki yağışların karemetreye bırak 
tığı su miktarı Pınarhisar'da 4, Yeşil
köy, Çorlu ve Ipsala'da 1, Bergama ve 
Uludağ'da 2, Dikilide 1, Cizre ve Si
irt'te 2 kilogramdır. Karla örtülü bu
lunan yerlerdeki karın toprak üstün -
deki kalınlığı Nazımiye'de 48 santi
metre, Uludağ'da 3 metredir. Rüzgar
lar, cenubu prki Anadolu'da şimal
den saniyede en çok 5, diğer bölgeler
de umumiyetle cenuptan saniyede en 
çok 11 metre kadar hızla esmiştir. 
Mannara ve Ege denizleriyle, Kara
denizde rüzg!rlar cenup istikametin· 
den fırtına şeklinde es.mektedir. Yurt
ta en ylikıek ısılar Adanada 19, Zon
guldak ve Edirnede 20, Çanakkalede 
23 tzmirde 24, Balıkeairde 26, Bursa
d; 28 derecedir. En dUtük ısılar da sı-
fırın altında Kastamonu ve Kırşehir -
de 1 Ulukışla, Kayseri ve Sıvasta 2, 
Van'da 3 derecedir. 

l .. :~:p~~U~fl;~·: .. 
cuk sahibi olmak istemiyor -

i san içki içme 1 
f Çocuk Esirgeme Kurumu 

L .................. ~~~~~.~~~~~~ ...... ... 

Yenişehir telefon 

santrah 1 nisanda 

çalıjmıya baJhyor 
İnşaatı tamamen bitirilmi' olan Ye

nişehir telefon santralının, telefon 
müdürlüğü tarafından yapılmakta o· 
lan muvakkat tesellüm muamelesi biti 
rilmiş ve kati tesellüm muamelesine 
başlanmıştır. Bu da bir iki güne kadar 
bitirilmiş olacaktır. 1 nisandan itiba
ren şehrin muhtelif yerlerinde bulu· 
nup da telefonlarını yenişehire nak
letmek istiyen 299 abdnenin nakilleri 
ne başlanacak ve diğer santral da bu 
tarihten itibaren çalışmağa başlamış 

olacaktır. Bu nakil işi mümkün olan 
en kısa zamanda bitirildikten sonra 
Yenişehirde telefo:ı almak istiyen 
müracaat sahiplerinin dileklerinin ye 
rine getirilmesine başlanacaktır. Hali 
hazırda Yenişehirdc yeniden telefon 
almak üzere idareye 600 müracaat va· 
ki olmuştur. Müracaatlar her gün de· 
vam etmektedir. Mü~acaat istidaları, 
idareye tevdi edildikleri tarihe göre 
numaralandırılacaklar ve müracaat sı · 

rasma göre tevziat yapılacaktır. 

Telefon idaresi müracaatları tamcı.

men ald:ktan sonra nakledilen ve ye· 
niden alman telefonların da numarala 
rını havi olmak üzere yeni bir rehber 
bastıracaktır. Bu rehberin aşağı yuka· 
rı dört bin abonelik olacağı tahmin e
dilmektedir. 

Yenişehir telefon santralı ilk olarak 
iki bin abonenin isteğini yerine geti
recek kabiliyettedir. Bilahare buna 
daha üç bin abone ilave edilebilecek 
tesisat vücude getirilecektir. tlç bin 
abonelik olan eski santral tamamen 
dolu vaziyettedir. Yenişehir aantralı 

tamamen bittikten sonra şehirde sekiz 
bin abone bulunabilecektir. Bu miktar 
bugünkü vaziyette Ankara'nm telc!on 
ihtiyacını uzun ~üddet ka11ılıyabıle
cektir. 

İstanbul Belediye 

Tarih memleketi Türkiyemiıde 

Eski eserlerin korunması 
bugünkü müzelerimiz 

Biz Türkler doğrudan doğruya, veya bilvasıta eski medeniyet 
lerin varisiyiz. lrkımır tarihi devirlerde dünyanın dört bucağına 
Çine, Hinde, Mısıra, Avrupanrn ti ortalarına akın ederek sağ
lam teşkilatlı devletler ve yüksek medeniyetler kurmuştur. Ve 
muhtelif medeniyetlerin naklin vasıta olmuıtur. 

Eski medeni kavimlerin ezcümle 
Sümerce ve · Elemceıdeki dillerinde 
Türkçe ile müşterek sözler bunu 
göstermektedir, Atlı halklar diye a
nılan yüksek medeniyete .sahip As
yalı kavimlere ait arkeolojik belgeler 
bir ışık hüzmesiyle tarihten önceki 
JcaranlDklarım aydınlattıkça babaları

mızın mert simaları beliriyor. 
Prehistuvara ait araştırmalar bu 

yüzden büyük milli bir ehemiyet ta
şımaktadır, cihanşümul medeniyete 
verdiğimiz ve aldığımız kıymetlerin 
hesabını bilerek istikbalde kendimize 
bir yol tayin ve nihayet bir hak talep 
etmek azmini güdüyoruz. Bu bakım

dan hafriyatlar cümhuriyet türkiye. 
sinde bir define arayıcılıktan çok da
ha yüksek bir mana taşıyor ve müze
ler bir süs değil belki bir kül telak
ki ettiğimiz maarifin parçalanmaz ve 
bölünmez bir kültür müessesesini, 
halk terbiyesinin ön safta gelen bir 
vasıtasmı teşkil ediyor. 

Cümhuriyet rejiminde müze ve a
earı atika işleri bir devlet işi olarak 
ele alınmış bulunmaktadır. Ondan e
velki varlıkları Halil Etem, Hamdi ·ve 
Suphi paşa gibi birkaç fedakci.r zatın 
fa.hsi hizmetlerine borçluyuz. Onlar 
bütün ömürlerince yabancı ülkelere 
peşket ÇC'kilen milli huineleri kur-
tarmak için osmanlı idaresiyle müca· 
dele halindedirler. Cümhuriyet ida
cesinin eski eserleri kurtarmak için 
bütçenin müsaadesine göre ayırdığı 

meblağ seneden seneye yükselmekte 

mu: mimari ahidelerimizin Corpus'u i
çin rölöveler hazırlamaktadırlar. İs -
tanbul müzeleri mutat neşriyatına de
vam etmektedir. 

İstanbul müzelerinde iki mütehassıs 
tarafından hazırlanan ve tanzim olu • 
nan sikkelerin kataloğu ile, türk ve is· 
lam eserleri müzesinin kataloğu, Kay
seri müzesi kataloğu, türk kumaşlarr
na dair mühim bir eser matbaaya veril
miş bulunmaktadır. F.ski eserlerin tat
hiri ve fenni muhafazası işini bir kim
ya lci.boratuvarına tevdi edilmi~tir. Bu 
laboratuvar takviye olunacaktır. 

llaJriyat 
Müzelerimizdeki eserleri çoğaltan 

kaynaklardan başlıcası hafriyatlardır. 
Çtkan eserler Türkiye'de kalmak şartı 
ile ecnebi ilim heyetleriyle ve ecnebi 
arkeoloji enstitüleriyle işbirliği yapıl
dığı gibi türk tarih kurumunun yük • 
sek himmetiyle milli hafriyatlar işi de 
ele alınmış !bulunmaktadır. Hafriyat· 
lar bugükün şekilde devam ettikçe ve 
verimli oldukça çok kısa bir zamanda 
müzelerimiz eserlerinin gerek kem -
miyet. gerek keyfiyeti bakımından 
zenginliği ile dünyanın birinci smı:f 
müzeleri arasında mümtaz bir mevki 
.işgal edeceıktir. 

Yalnız 1938 senesi içinde Türkiye 
topraklarında şu yerlerde hafriyat ya 
pılmıştır. 

ve if hacmı da o :ıisbette artmaktadır. 

kooperatifi ytlhk Müzelerimizi kaç dereceye 
ayırabiliriz? 

Milli hafriyat : Alaca • Höyük, 
Pazarlı, Karaoğlan, (Ankara), çankı
rıkapı, Ankara mabedi etrafı, Vize 
(Trakya), İzmir. 

Ecnebi hafriyat : T'llrova, Tar5us, 
Van (Amerikalılar tarafından), Bo
ğazköy, Bergama, Milet (Almanlar 
tarafından), Yazılı1caya, Mi15.s, Af
yon, Arslantepe, Malatya (Fransız· 
lar tarafından2, Yilmüktepe (Mer
sin), Sultanahmet - sten ııı nitıtZ· 

t 1 1 Yapıl Sayıaı 34 e varan müze ve 'şubele-OP an ısını cini §Ü derecelere ayırmak mümkün-
~~~........-'~-~~-·~---~= DÜL~'---=~~~~---"oc=.,=--~~~-

İstanbul, 28 (Telefonla) - Bele
diye kooperatifi bugün yıllık umumt 
içtimaını yaptı. Kooperatifin iki bin· 
den fazla azası vardır. Rapor okun
duktan sonra izalardan bir kıımı söz 

aldılar ve kooperatifin bir sene içinde

ki faaliyetini tenkit ettiler. Bu arada 
belediye muamelat servisi ınUdürU B. 
Zühtü kendisinin kooperatife olan 

borcunu ödediği halde gazetelerde 

borcunu ödemediği teklinde netriyat 
yapıldığını, kooperatifin bunu tekzip 
etmediğini, bu halin de hesapların bo
zukluğuna delilet ettiğini söyledi. 

Diğer bir kısım aza da kooperatif
lerin tesisindeki maksadın ortaklarına 
lazım olan maddeleri ucuz fiyatla te -
darik etmek olduğunu, aradan müte
vassıtları kaldırarak menıelerle mua
mele yapması lazım geldiğini, halbuki 

işlerin böyle gitmediğini söylediler. 
Kooperatif namına belediye iktısat 

müdürü Süreyya cevap verdi. Uç ki
şilik bir heyet teşkil edildi. Kongre 
15 gün 90nraya 'bırakıldı. Bu üç Hşi -
lik heyet kooperatifin muameleleri
ni ve hesaplarını tetkik edecekler, ne

ticeyi de kongreye arzedeceklerdir. 

1, - Birinci sınıf devlet m üzeleri ; 
2. - Mahalli müzeler; 
3. - Eski eserleri toplama yerleri 

(depolar). 

Müzelerimizdeki eserleri cins itiba
riyle taş -devri, bakır devri, Sümer, A
Sl,lr, Eti, Frikya, Lidya, Arkaik, Kla -
sik, Hellenistik, Roma, Bizans, Sel -
çuk, Osmanlı eserleriyle meskukat, et
noğrafik eşya, yazma ve basma kitap -
lar tetkil etmektedir. 

Büdcenin müsadesi nispetinde mü -
hi.m koleksiyonların nakdi mükafat ve 
bedel mukabili alınarak memlekette 
kalmasına çalışılmaktadır. Bu elimle -
den olmak Uzere meşhur bay Reşat, 
bay Cafer, bay Tevhit, Bayan Seher 
Sikke koleksiyonları bir kaç sene için. 
de satın alınmıştır. 

Adet itibariyle müzelerimizde taa -
nif edilmi§ eserlerin yekunu 281.000, 
milıe kütüpanelerindeki yazma ve bas
nu. kitaplar yekunu 380.000, müzelerde 
tasnif edilmiş tarihi evrak ve defterler 
200.000 e baliğ olmuttur. 

Ne,riyat müzelerin fÜphesiz en mü
him işidir. 

Merkezde müzelerin organı olarak 
(Türk Tarih, Arkeoloğya, ve etnoğ -
rafya dergisi) adiyle bir ilmi mecmua 
çrkarıldığı gibi rehberler serisi vücu • 
da getirilmekte, arkeoloğ mimarları -

ler tarafından). 
• Fennt şartları haiz asri müze bina• 
!arının yapılması milyonlara rnüte· 
vakkıf olduğu için acil tedbir olmak 
üzere tarihi binalar onarılmakta ve 
eserler buraya konmaktadır. 

imaret, medrese, tekke gibi eski 
vazifeleri kaldırrlan müesseselere de 
bu suretle yeni bir vazife bulunmu' 
olmaktadır. 

Sivil ve resmi mcnümantal mimari 
bakımından mebzul örnekleri ihtiva 
eden Topkapı sarayının cümhuriyet 
rejimince müzeye kalbi ve büyük mas 
raflar ihtiyariyle harabiden kurtarı
larak tür-k sanat eserleri meşheri ha
line konması dikkate şayan bir mana 
ihtiva eder. 
Asırlarca hristiyanhk ve mfüılU

manhk Ueminin cidal sembolu olan 
Ayasofyanın bir ilim müessesi olacak 
olan müzeye .kalbi de türk toleransı
nın bir misalidir. 

Abitlı•lcrin tamiri işi 

Kız talebeler arası 

Voleybol maçları 
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Maarif vekaleti Evkafla birlikte 
abidelerin onarım işini ciddiyetle e
le almış bulunmaktadır. tık adım top
rak üstünde henüz ayakta duran abi
delerin tescili olacaktır. Bunun içi" 
salahiyettar teknik heyetler çalıştı
rılmaktadır. Kısmen veya tamamen 
tamir edilenlerin başlıcaları şunlar
dır: 

lstanbul: Topkapı sarayının muh
telif senelerde tamiri, Hekimoğlu A· 
lipaşa sebilinin tamiri, Ayasofya mü
zesinin kısmi tamiri. 

YUkıek ziraat Enstitliıü • Tarih
Dil • Coğrafya, 16. 4. 939, Gazi T. E. 
Gazi T. E. kapalı salonunda, Hukuk 
Fakültesi - Gazi Terbiye E. 16-4-939 
Gazi T. E. kapalı salonunda; Konser
vatuar • Hukuk FakUlteıi 23-4-939, 
Gazi T. E. kapalı salonunda; Tarih • 
Dil • Coğrafya - Gazi Terbiye E. 23-
4-939 Gazi T. E. kapalı salonunda: 
Yük.'ek Z. Enı. - Hukuk faklilte11i, 
30-4-939 Gazi T. E. kapalı salonunda: 
Tarih - Dil - Coğrafya - Konservatu· 
var, 30-4-939 Gazi T. E. kapalı aalo· 
mında; Yüksek Ziraat E. - Gazi T. 
F ıs., 30-4-939, Gazi T. E. kapalı sa· 
tonunda. Hukuk Fakültesi - Tarih -
Dil - Coğrafya. 30-4-939, Siyasal B.O. 
kapalı salonunda: Gazi T. E. - Kon
servatuvar, 7-5-939, Gaz iT. E. kapalı 
salonunda; Konservatuar - Yüksek Z. 
E .• 21·5-939, Siyasal B. O. kapalı sa· 
tonunda. 

Erkek talebeler arası 

Voleybol maçları 
Gazi Terbiye Enstitüaü • Siyasal 

Domino ve sanat ! 
Ahmet Haşim'in ölümünden bir 

hafta sonra yüksek muallim mekte
binde pir için bir tören yapılacak 
ve burada birkaç ki~· Söz. söyliye
cekti. Manakkit dostumuz Nurul
lah Ataç'a da Ha§im'in bayatı ve sa
natı hakkında bir hitabede bulunma· 
sı için ricada bulunulmu1tu. 

Nurullah'ın, o gUa, Beyazıt'ta 
be§ on {Jdrti tavla oynadığını ve e
lindeki kitapları bir defa bile a~ma
drğznı görenlflr, aralarında ıöyle 
konuımuılardı: 

- Bu akıam edebi bir tahlil ya
pacak bir muharririn vaktini tavla 
oynamakla geçirmesi doğru mu? 
Sonra tavla oyunu ile sanatın ve 
sanatklrzn ne allkası olabilir? 

Meğerse, tavla ve domino gibi 
oyunlarda fazla bilgi ve meleke sa
hibi olmak sanat meselelerinde de 
.fe yararını§. Bakınız, Nurullah A
taç, şair Mehmet Akif'in realist ol
madığını nereden anlıyor : 

"Akif, eserlerinde pek realist 
davramr, derler. Halbuki, mesela, 
onun mahalle kahvesi tasviri ilk ba
kışta insanı aldatır. Üzerinde biraz 
duruztca burada tabii ( I) bir ıeldl-

de anlatılan domino partismin ha
kikatte imkansız olduğunu anlamak 
pek kolaydır.,, 

Eğer Nurullah iyi domino bil
meseyili, bu hükmünü veremiyecek
ti! Belki günün birinde bir başka 
§Bir ve muharrir için tavladaki bil
gisinden faydalanarak bir ba§ka 
hüküm de verecektir. - T. l. 

r;;rh· lı<1r.flerini tiirl~cc 

Birçok milletler )atin harflerini 
kullanırlar; fakat her milletin al
fa.besinde aynı tekilde yazılan 
harfler türlü türlü okunur. Mese-
li : 

Y harfini biz ye diye okuruz. 
Fransızlar igrek, İngilizler vay, 
almanlar ipailon diye okurlar. 

Oteki harflerin okumıtu da bu
na ıöre çeıit çefittir. 811 böJ.le ol-

dufu halde ıeçen •Ün radyoda 
bir konferans il&nmı dinlerken 
spiker tunları .öyledi • 

- Halkevinde konferana Em. 
Er. Belgeaoy tarafmdan ~· 

M ve r harfleri fransızcada yu
karıda aöylendili gibi, fakat türk
çede re, me diye okmıur. 

Şair Ziya Pa9a, Ali Pata için 
yazdığı meıhur "Zafername" de: 

O ne kudret ki elifbayı okur ezberden 
der. 
O, bir hiciv, yahut mizahi bir i

fadedir. Fakat kendi harfferimi
zi resmi bir yerde kendi alfabe
mizin kabul ettiği sealerle anlat
mak mecburiyetinde değil miyiz? 

Stidabad ! 

Bir takım kelimelerin, be.,le
rinden zaman seçtikçe mi.nalan, 
t..irleri •• eıı ... i,.tleri clefitir. 
a ... ıarc1an birili u "lldMU" t1r. 

Eskiden bu kelimenin töhreti Ki.
athane dereainin ilerisindeki eğ
lence ve gezinti yerinden gelirdi. 
Nedim'in : 

• 
İtte Uç çifte kayık iıkelede amlde, 
Gidelim 1ervl-revanım, yllrll Sidabada. 

• • • 
Seyri Sldabadı ıen bir kerre ld olıun da 

ıör. 

beyit •• mıaralan •• Yahya 
Kemal'in : 

Halld Sldabadı iki sahil boyunca fevc 
fevc 

Vadei tqrifine alkıı tutarken dQrdan. 

beyti o Sadabadı tavaif eder. 

Bugün iae S&dabat, Türkiye ile 
Üç Asya devletini biribirine bağ
lıyan bir paktın adı oJ.duğu ıçın 
methurdur. 

Sömiir1ıe'de medeniyet! 

Afrikadaki Nigeria aömürge
ainde yerliler, medenilere imrene-
rek giyimneğe, kUfAnmağa baıla
mıılardı. Fakat timdi yeniden üst
lerini baılarını sey1 d:leıtirmek
tedirler. Sebebini biliyor muau
nuz 7 Çünkü muntazam elbise a
det olunca yankMicilik de çoğal
mq. 

Amasya: Bimarhane etrafının açıl
ması. 

Kayseri: Alaca Mescit, Hoca Ha
san Iümbetlerinin tamiri, Huvant Ha· 
tun, Sehabiye medreselerinin tamiri. 

Selçuk (Kuşada) : lsabey camiinin 
kısmen tamiri. 
Niğde: Ahı Eyüp kümbeti, Akmed· 

rese tamiri. 
Bergama: Meşhur harabe etrafının 

yolla çevrilmesi, Uimevi y~ılması. 
lzmir: Hafriyatlarında çıkan eski 

eserlerin tanzimi. 
Antalya: Yivli minare camiinin 

kısmen tamiri, müze olarak. 
Erzurum: Çifte minare medresesi· 

niı;ı tamiri. 
Söğüt: Ertuğrul Gazi türbesinin 

ta.miri. 
Bolayır: SUleymanpa~. NamLk Ke 

mal türbelerinin tamiri. 
Ku§ada: Kalenin tamiri. 
Edirne: DarüBBübyan. 
Konya: 1plik~i camii, Karatay ve 

ince minare medr~selerinin tamiri ya
pılmaktadır. 

Ankara: Bedesten, Eti müzesi ola
rak kullanılmak üzere tamiri yapıl
maktadır 
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Musolini elini mi 

uzatıyor? 
Ceçen aenenin 10Dbahannda Kont 

Ciano mecliate bir nutuk aöylerken 
bazı mebaular: ' 

- Koraika, Tunua, Nia, Savua 
diye bairııarak Fransa aleyhine 

lliiınayiıler yapmıılardı, Bunun a-

UlUS 

DÜNYA HABERLERi 
Yugoslavya,dan bir 

senatörün Almanya'ya 

gittiği haberi asılsız 

İ talya'nın istekleri 

İngiliz 
gazeteleri 

ve 
ne 

Fransız 
diyorlar? 

-3-· 

( D U N K U ) 

iSTANBUL gazeteleri 
TAN 

Mütterek cephe yıkıldı ltatainde İtalyan matbuatında Fran. 
l&'ya kal'fı çok ıiddetli bir miicade _ 
le açıldı. Ve İtalya hükümeti de 
f'ranaa ile aktedilen jtili.fnuneyi 
fe.lıetti. Malılmdur ki bu itili.faaıne 
1935 aeneai ikinci kanununda Mıaeo. 
lini ile Laval araamda imzalannu9 
~ harptenberi devam eden hesapla
rı taafiye etmiıti. İtalya hükiinseta
llin anaızm bu mukaveleyi feahetme
ıi, Kont Ciano'nun mecliate İtalyan 
lllilletinin "tabii emelleri'' üzerinde 
dunnaaı, meclitte yapılan nümayiı 
"e ıaaete neıriyatr, bütün bunlar, 
beynelmilel politika aahasında yeni 
bir aürpria karııamda kalın"caiına 
delalet ediyordu. Acaba Almanya'. 
llrn yardnnmı temin eden ltalya, 
~raika'yı ele l'eçirmek •e Tunua'u 
1tıal etmek için Fran .. 'ya kartı ta
~. ıeçmete mi hazll'lanıyordu? 
l='raaaa bu nümayiıe kartı daha aan
taaiyonel bir nümayİtle mukabele 
•tti: Baıvekil Daladiye, iNlli ıeçen 
>'•rlere bir aeyahat yaptı. İngiltere, 
F'ran .. 'ya doiru biraz daha yaklat
tı, Fakat ltalya'dan bir hareket ı•l
llledi. Diğer taraftan batka bir ... 
hadan aürprizler gehniye baıladı: 

Belgrad, 28 a.a. - Yugoslavya aya
nından Grassl'ın alman ckalliyeti na
mına Almanya'ya bir seyahat yaptığı
na dair bazı ecnebi gazetelerinde çı. 
kan haberler tamamiyle asılsızdır. 

Graasl, son günlerde Yugoslavya ayan 
meclisinde yaprlan bütçe müzakerele
rine iştirak etmiş ve bütçenin kabulü ı 
lehinde rey vermiştir. Mumaileyh şim 
di Belgrad'da bulunmaktadır. 

Londra, 28 a.a. - Gazeteler, Muıolini'nin nutku hakkında bu
gün dünden daha az nikbinlik göıteriyorlar. 

M. Zekeriya Sertel, bu baımakalede, 
Çekoslovakya hidiıesı uzerıne İngiltere 
baştı olmak ıizere kurulan muliterek sulh 
cepheıınin yıkıldıiını aoyliyerek, buyuk 
devletlerin ııôzlcrıne guveıunek olmayın
ca bizlerin yapabilecegimız uey Balkan 
birliginin bir federasyon halinde kuvet· 
lendırilmeıi oklugunu, batka milletlerin 
ideoloji kavcalarına gırmek nıyctinde 
bulunmamakla beraber yeni cereyanlar 
k&f'1ı11ndı ıeyirci kalamıyacagımızı : 

a.a. Matbuat Servısı 

retmenler meselesiyle kalabalık sınıftaki 
talebenin derse kaldırılması mcselesı hak
kında, maarif vekılı Hasan Ali Yücel'dım 
aldıgı bir mektubu neşrcdıyor ve oı:ret· 
menin 24 saatten fazla ders vermcğe fc. 
bar edilmıyecegi noktasını mcmnunıyetle 
kaydettikten sonra, asıl temennisinin, sı· 
nıflardaki kalab lıı:ın onune geçilmesi 
olduğunu soyliyerek maarıf vekilinin bu· 
na bir çare arıyacagı muhakkak oldugunu 
soyluyor. 

VAKİT 

Sovyetler 

arasında 

"Star" gazeteıi, İtalyan isteklerinin tetkiki için icabeden esas· 
larrn kolay kolay bulunamıyacağını yazıyor. 

• 

Birliği ve 1 ngi ite re 

ticaret temas lan 

l "Evening Standard" gazeteai de 
1 Musolint'nin "Veyl atlrlara .. ihtarını 
Fransa'nın ve lngiltere'nin ihmal e· 
demiyeceklerini kaydediyor. 

f'nmsız gazewlerinin 
yazdıkltırı 

Paris, 28 a.a. - Franıoız matbuatı 

Musolini'nin nutkunu bahis mevzuu 
etmekte devam ediyor: 

"Cunkli, buıı:unku diınyı içinde kuciik 
mılletlerln tek baılarına yaşıyabilecek -
lcrine inanmıyoruz." diyor. 

Denizbank tahkikatı 

Denızbank't&kı yapılan teftişlere ve 
Etrusk vapurunda yapılın tetkıklere ait 
raporıarın iktısat vekalctınce tetkik edıl
mekte olduğunu, bugunlerde netıcenin 
efkarı umumıyeye bıldirıleceğinı haber 
verıyor. Yakında Londra'da 

görüşme yapılacak 

Pöti Parizien diyor ki: 
"Nutuklarla değil diplomatik te- Pembe bulutlardan atağı inelim 

Almanya orta Avrupa'da yeni bir 
taarruza geçerek Çekoalovakya'yı 
ortadan kaldırdı. Bunun ltalya için 
lıiç de beklenmedik bir lletice oldu· 
iu, geçen gün krral Viktor Emanuel 
tarafından aöylenen nutuktan da 
'nlaıılmaktadır· 

Aylardanberi ltalya'nm Franaa
dan neler istediiini ötrenmek bü
t\ln dünya için bir merak olmUftu. 
lıte bu iateklerin mahiyeti, ltalya 
ilanıma aös aöylemiye en çok aala
lıiyeti olan devlet adamı, Muaolini 
tarafmdan ıeçen gün irat edilen nu
tukta izah edilmittir. Gerek majeate 
ltalya kıralı ve gerek faıist lideri 
tarafından aöyleoen aösler bir ara
)'a ıetirileeek oluna ltalya'nm Fran
.. ile anlatmak için el uzatmakta 
olduju netice.ini çlkarmunak müm-

U.. eli ,.u .. ı-. ~ MD•· 
ilin mayışmda Fransa ile ltalya ara· 
•ınclaki göriipnelere nihayet •erİl'
lcen, iki devleti bir barikadm ayırdı
inu aöyMmifti. Bu barikat malUın ol
duju üzere, 1-..anya meaeleıi idi. 
tvelki aünkü nutkunda bu barika
daa artık yıkıldıimı aöylemiıtir. Bu 
IÖzün minaaı aarihtir ı artsk mün
lcerelere bqlamak için ortada bir 
-.ıM kalmanuıtır demek iatiyor, 
F' akat müa•kerolenı bqlamak vak
tinin ıeldiiini bildirip de halya ta -
l"afrnclan ileri aürülecek iatelderm 
1'1ahiyeti izah edilmeseydi Mueolini 
tarafından yapılan bu jeat o derece 
illan.Ular olamazdı. f aıist lideri, 1-
talya'nm iatekleri hakkmcla a,.nen 
tu aözleri aöylemiıtir: 

"14 eylul 1938 tarihli italyan no
taarncla ltalya'nrn f ranaa'ya kartı 
l)lan mü.temleke mahiyetindeki 
-...leleri aç.kça ortaya konulmUf
tuı Tunua, Cibuti, Süvqı kanalı.,, 

Moıkova, 28 a.a. - lngiltere deniz aşırı ticaret nezareti ıiyaıi 
müstetarı Hudson, Moslfova' daki ikameti ııraımda harici ticaret 
komiıeri Mikoyan ile hariciye komiseri Litvinof'la müteaddit 
mülakat yapmış ve keza komiserler heyeti reisi Molotof tarafın
dan da kabul edilmiştir. 

---ı Sovyctler Birliği ile Büyük Britan-
1 ya araaında mevcut ticaret münase • Polonya ve Almanya ?etl~ri ve bu~lar~n Herdeki i_nki~f 

ara ında gizli 

müzakereler mil 
Londra, 28 a.a. - Bazı siyasi mah

fillerde ıöylendiğine göre Polonya, 
bugilnlerde Almanya ile gizli müza
kerelerde bulunmaktadır. 
Varıova hilkilmeti, Bek';n Londra 

seyahatinden bir müddet sonra, Po
lonya ile Almanya arasında Danzig 
meseletıl hakkrncta döırtane--bfr ani•!"' 
ma haııl olduğunu bildirecek bir va
ziyete gelecektir. 

SiUihlanma i(;in iane 
Varıova, 28 a.a. - Milli müdafaa 

için canlarını ve mallarını feda et. 
meğe hazır olduklarına ve hükümct
le ordu şeiinin emrinde bulundukla
rına dair karar suretleri kabul eden 
meıleki teşekküllerle diğer cemiyet
lerin aayısrnın ~ittikçe arttığı görül
mektedir. 

Bu karar suretleri ile birlikte ıi. 
!ahlanma için toplanan ianeler de 
muntazaman gönderilmektedir. 

Milli M iida/aa 
kuvetlendiriliyor 

Var,ova, 28 a.a. - Nazırlar mecli
si, dün askeri tayyareciliğin ve hava 
müdafaa topçuluğunun inkişafı için 
dahili bir istikraz akdetmeğe karar 
vermittir. 

8. Rek l,ondra'ya Rldiyor 

ımkinları d~rın b~r tarzda tetkık edıl 
mittir. Her iki taraf kendi vaziyeti· 
ni anlatmış ve esaslı bazı görüş ayrı
lrklan mevcut olduğu görülmüştür. 

Londra'da yapılacak olan müzakere
lerde bunların asgariye indirileceği 

ümid edilebilir. 

Siyasi vcıziyeı hakkında görilş 
teatileri 

Enternasyonal siya.et hakkında ya 
pılan dostça görüş teatisi her iki ta
raf hUkUmetlerinin karıılrkh olarak 
göril§lerini -enlatnak inlktnmı "V'Cl'

mi ve sulhun tarsini aahaamda mev
out mutabakat noktaları ten""'1r et· 
mittir. 

Büyük Britanya hükUmetinin ıelA· 
hiyetli mümeuili ile Sovyet hükü
meti azası arasında tesis olunan tah· 
si tema• hiç ,uphe.iz Sovyet - Büyük 
Britanya milnaaebetlerinin tarıinine 
ve ıulh meseleıinin halli için cnter· 
nasyonal tetriki meaaiyc hiç filphe· 
ıiz hidim olacaktır. 

Yakında mü:ıalrereler 
ba~lıyacak 

Moskova, 28 a.a. - Hudson, lngil· 
tere ile Sovyetler Birliği arasında ye 
ni bir ticaret muahedesi akdedilmek 
üzere yakında Londra'da müzakere· 
ler batlıyacağını söylemiştir. Muma
ileyh Moskova'da yaptığı görü§llleler 
neticesinde Sovyctler Birliği ile in
giltcreyi aUlkadar eden birç.ok iMısa
di meselelerin halledilmiş olduğunu 
ilive etmiştir. 

Londra, 28 a.a. - Bek'in &clecek 
pazartesi günü, Londra'ya gelmesi 
beklenmektedir. Mumaileyh, sair ve 
perteınbe günleri İngiliz hükümet er
kaniyle görüşmelerde bulunacaktrr. 

Polonya mahfilleri 

Danzig hakkındaki 
haberleri gülünç 

buluyorlar 

maslarla vaziyet tnevvür etmedikçe 
fransız hükümeti ihtiyatlı ve çegin
gen davrandrğından dolayı muahaze 
edilemez. İtalya'ya en taraftar olan 
mahfillerimiz bile azami ihtiyat gös
termek mecburiyetini duyuyorlar. 

Pöti Jurnal, Tunus'ta ne fransrz ne 
de italyan olmıyan ve fakat kimin ta
rafından idare edilmek istediğini söy 
!emek hakkına malik bulunan 
2.385.108 ki~ilik bir halk kiitlesi ya
şadığınr yazıyor. 

"Goruşler" sutuııu muharriri l:iabıha 
Zekerıya Sertel, ıon ıı:unlerde munakaDa· 
sı devam eden abıdeler meı;eıesını mev • 
zubahı ederek henuz haataneai, mektebi ve 
en ıaruri mueaııe&elerı oımıyan kuabala
rı ve koylere ibıdelcr dikmenın ırtilun~ 
oldugunu yazıyor ve ibidelerın bizde ha· 
kikaten çok pahalıya mal olduiunu illve 
ederek, pembe bulutlardan inip toprııı:a 
ayak buanık, ~ok bajka bir realite ile 
karşılaıacatuwzı soyltiyor. 

CUMHURİYEt 
Ovr diyor ki: 
Hareketimize bugün iki dUttince Musolini'nin nutku 

hakim olmalıdır: 
1 - Bizden sarih surette ne iste

niyor' Bunu, lazım gelenlere açık su
ertte söylesinler. 

2 - Eğer Roma ile Paris arasrnda 
1939 nisan ve yahut mayııoında bir 
anla~ma vukua gelirse, bunun akibeti 
de 1935 kanunuıani antaımas:nm aki
betine mi dönecektir? 

Şimdilik, İtalya, Almanya'nın ku
vetinden tabiatiyle istifade edeceğini 
sanıyor. Eğer alman • İtalyan men· 
faatleri biribirlnin aynı değilae, va
ziyet böyle tecelli etmiyecektir. Aca
ba Almanya'nın ve ltalya'nın menfa· 
atleri aynı mıdır? Roma, bunu böyle 
iddia ec!lyor. Fakat ltalyanJarın ince 
hesapları, bunu ,ispata kifi değildir. 

Matin diyor ki: 
Ukırdı ile vakit geçirilecek zaman 

değildir. 80 milyon kişilik bir çelik 
blok, iki cephe üzerinde kuvetini his 
ettirmektedir. Cephenin biri, Bat
tıktan Karadenize kadar uzanmakta
dır ve burada Polonya ve Romanya 
vardır. Cephenin ötekiıi de şimal de· 
nizinden Akdenize &itmektedir ve bu· 
rada İngiltere ile beraber biz bulunu· 
yorıız. Bu ikinci cephede, yalnız cep
he aağlamdır, aözleriyle iktifa olun
mamakta, fakat aynı zamanda hUkU -
met kuvetiJnizi son haddine kadar 
yiikaeltmektedir. Milli müdafaa ted • 
birlerini, çok doğı-u olarak, her tUrlU 
umumi münakata ve müzakereden ha
riçte tutmuıtur •. Hükümet, bu trdbir
leri almaktadır. Her halde hadiseler, 
bizi gafil avlamıyacaktır. 

Musolinl' nin nutkunda ileri 
sürdüğü istekler ve 
Korsika'mn vaziyeti 

Nadır Nadı, bugiinkiı batınıkılesinde, 
Muıolini'nin nutku etrafında mütalealar 
yuriıtmektedir. 

Yeni mebualarımızla bir 
haıbihal 

Sataettın Karanakı;ı, meclisin toplana
ca ı 3 nıaan cunllnun, sıyaaı ve ıı;tıınaı ta
rlhımızde bır donum noktası oıacagını 
soyliyerek, demokrat mıllct mechııerı 
hukında bazı mal(imat verdikten ıonrı 
büyük Millet Meclisinin vuı[elerıni te· 
barüz ettıriyor ve yem temennılerini, her 
mebuı vatandaıın, içimizde yaiama&ı ve 
bize yakın olmaaı mıintchiplerini ve in • 
tlhap daireıini her mebusun corıip bil • 
meıi, mebuılınn hukiımet iıuıi bılfiil 
ınıırakabe etmeai, teıril maaunıyetlerln1 
Amme hukukunu allkadar eden ıu,ıarını 
ipcr etmemeleri ıelı:\inde &ırıı.lıyor. 

YENİ SABAH 

imar iıleri dolayısiyle 

Hlise1in Cahit Yalçın, Eminönii me1· 
danının ıçılma11 yüzunden ticaret erba • 
bının buyuk zararlara cirdigini ıoyliyen 
bir okuyucusunun mektubunu mevıubaha 
ederek, okuyucuaunun esas ıtibıriyle hak· 
lJ olduiunu, fa.kat ıehrin imarmı bu eibi 
ıebeplerle ihmal edemiyeceilmizi aöylu
yor ve açılan meydan civarındaki cmlik 
kiralarının arttırılmasına marn olmak, •· 
,ıkta .kalacak eınahn yerleıecekleri yer
leri önceden tHplt etmek, fertlerin za. 
rıra uğramamalarını temin etmek iızere 
bir kanun yapılması lüzıununu ileri ıuru
yor. 

Denizcilerimizin mukadderatı 

Her sabah sütunu muharriri Cemalet· 
tin Saraçoilu, denizcileri alikadar eden 
deniz ticaret kanununun henüz hazırlan· 
makta oldu&u tarzındaki, deniz ticaret 
mlldiirlliiilnun beyanatını mevzubahı e
derek, bu kanunun bir an evci çıkmasını 
dort cozle bekliyenlerin tahminden fazlı 
olduiunu söylüyor ve millet meclisinin 
ilk it olmak ilzere bu feraıatkir iMan
larrn 1iialerini ıuldureceii umıdiru iz • 
har ediyor. 

Bakırköy belediyesindeki 
yolıuzluk 

Babrkö,. beledlyHlnde zat itleri mü. 
rakipleri tarahndan yapılan tahkikat ne
ticeıinde, evelce görlllen yolıuzluklarm 
tahalı:kuk ettiğini ,fezlekenin riyasete ve
rildiiini, bu hususta lazım ıelen muame
leye tcvnıiil edilecelini yazıyor. 

Musolini'nin nutku 

Asım Us, başmakalesinde, Musolini'nin 
nutku etrahnda mutalea yurutmektedır. 

Ecnebi ve azlık mekteplerindeki 
öğretmenler 

Ecenbi ve azlrk mekteplerlndeki öı:ret
menlerın, va:ı:iyetlerıni bır liyıha ile ma
arif ıürasına razettıklerinl soyliyerek, bu 
ogretmenlerın maaş ve tekaudıye bakı • 
mından dığer <>tretmenlere nazaran ne 
kadar farklı oldugunu izah ettıkten son
ra, ı;imdiye kadar bır tıirlu yoluna konu
lamıyan bu meselcnın, artık maarif ıu
rasınca bir ııekle baılanacagı umidinı iz
har ediyor. 

Yakılan apartman 

Hakkı Suha Gezgın, gôriıp diışiindukçe, 
ıütununda, u~ gun evci yıkılan aparuman 
meselcsını ele alarak, c;öküntlınlın sebebı· 
nl uzun uzatlıya ara!jtırdıktın 11onra, po
llıln ve adliyen•n artık bu İlim pcşinı bı
rakmıyacağı muhakkak olmakla beraber, 
her semtte bir bma yoklaması yapmak ı. 
cap ettiiini bir yandan, yıkılan binanııı 
çıiruklugune sebep olanları tecziye eder· 
ken bir yandan da muayeneye devam o -
lunmasmı ıstlyor ve "yurttaı kanı vakıf 
ıerbet degildir" diyor. 

Son f eli.ket karımnda 

••Dıkkatler" ılitunu muharriri, 50n çO
kuntu faciası kurbanlanndaıı birının, bu 
evin çokecegıni hıssederek zevceııne mu
temadıyen bunu ıroyledıgı halde, fen a • 
daaılarmın nasıl olup ta anlamadıkları-
nı soruyor. Ve dunyauın hiç bir yerinde 
bizim ııeraitle bına yapılmadıgını soyli • 
yerek ınDaat iıinın fen lııi oldugunu an
lamak .ıamanı geldiiini, bu husustaki i
detİerimizin ve telikkilerimizın baştan 
baıa inkilaba muhtaç oldugunu ilave edi
yor. 

Küçük sanatlar kanunu projeıi 
Kilı;illı: sanatlar kanununun 7eni .mec .. 

llaln ilk ıçtıma devreıinde muzakere e • 
dilmesinın kuvetle tahmin olunduğunu. 
kuçuk sanat teııekkillleri arasında birlik -
ler ihdasın ılmir bulunan bu kanunun 
C111af cemiyetleri v ckitıbiumumilerini 
kaldıracagını yazıyor. 

Kalabalık semtlerde bağırmanın 
men'i 

'Akıamdan akıama" ııitununda Va-Nil 
ıeyyar satıcıların bağırmasından ııikayet
le, evlerin kapısına birer levha asılarak, 
ihtiyaçların bu levhaya yazılması ve &ey. 
yar satıcının da bunu okuyup kapıyı ça. 
larak malını satması şeklinde bır uaul ı .. 
sisini tavıiye ediyor ve belediye tara • 
fından bu levhaların inhisara alınması gi
bi bir ıekil sayesinde belediyeye de kiı • 
çlik bir varidat temin edilmiı olacafını 
sôylµyor. 

Denizbank'ta iskemlesiz 
memuriyetler varmıı 

HABER 

Haber gazetesi, Denizbank'tan a~ığa 
çıkarılan memurlardan henuz hiç blrinın 
bir vazifeye tayin cdılmediğını, işsiz ka
lan bu memurların pek fena bir vaziyete 
diııtiıklerini dıger taraftan alakadarla • 

ra Denizbank kadroları hakkında şikfi.yet 
lerde bulunuldugunu, bilhassa tekaudJUlc 
müddetini doldurmuı olan bir çok me • 
murlarla, başka dairelerde tekaud oldu • 
ğu halde, miıtehassıs sıfatını da haiz ol • 
mıyan bir çok kimselerin banka kadro • 
larında bulunduklarını yazmaktadır. 

Demek oluyor ki, ltalya matbua
tında aylardanberi ıararla ileri sürü. 
••• Koraika, Nia ve Savua ribi yer
ler bahis mevzuu değildir. Mwolini 
)alnıa Tuaua'tan, Cibuti'den ve Sü
"•11 kaaalmdaa baheetmekteclir. 
lier ıeyden evel ıunu bilmek liızam· 
dır ki, Tunua'un ve Süveyt kanah
llnı mülkiyetleri de bahia mev
auu olamaz. Eaaaen bu meaele ay· 
lardanberi franaız matbuatmda mü
llakata edilmektedir. ltalya Tunw'
ta tebaası için bazı haklar İ•temek • 
tedir, Süveyt kanalmın idareaine it
lirlk ettirilmek istiyor. Cibuti üze • 

muazzam cephaneliklere malik olan 
bir millet, bütün bunlara rajmen 
en küçük bir müdafaa hareketinde 
bulunmıya muktedir olmazsa, bu, o
nun yeni m~kadderahna layık oldu. 
iunu iapat ed•.,, 

Pariı, 28 a.a. - "Vartova'dan bildi· 
riliyor" Almanya'nın Danzig'in 
terkini istediğine ve Polon-

Dünkü nüshamızda Mmolini'nin 
nutkiyle bu bahse ait olan telgraflar 
için, umumi bir serlevha konmuıtu. 
Bu ıerlevhanın içinde Kor•ika keli· 
meai de vardı. Bazı karilerimiz Kor
aika kelimesinin Muıolini'nin nut· 
kunda olmadığına dikkat etmitlerdir. 
Halbuki bu ıerlevha Musolini'nin 
nutkundan değil, İtalyan taleplerini 
hulba eden ve hemen Musolini'nin 
nutkunun altın.da intiıar eden fran-
11z telgraflarından almmııtır. 

Tekaüt edileceklere kolaylık 
göatermek lazımdır. 

Fransa Amerık.a,ya 

517 tayyare ısmarladı 
t-indeki iddiuı ise müphemdir. Fa
lcat Habeıiatan'ın ltalya tarafından 
İtıalinden aonra bu limanm iktı .. di 
~aaiyeti zorlaflllıttır. Franaa ltalya 
ile ba meaele üzerinde anlatmak 
"1ecburiyetiDdedir. ltalya, pazarlık 
temini olmak üzere, bu üç memle-
lcet üzerinde Fransa'dan çok ıeyl• 
ittiyebilir. fakat nihayet anlatmıya 
~armak mümkündür. Fransız hari
ciye nkili Bone de bu üç meaele ü
aerinde ltalya ile bir anlatmıya •ar· 
-.k mümkün oldufunu söylemİ!· 
tir. ltalya'yı Fransa ile müzakereye 
tiripnek için el uzatml)'a M•keden 
aebep ıüphesiz Almanya'nm ona 
.\W11pa'da yaptıfı hamlelen:lir. 
1Co11t laforça, birkaç gün nel Bene
t'e çektifi bir telgrafta Çeko.IOTak· 
)a'nm )'lkılmaaİyle ltalya'nm maruz 
ltalclıfı tehlikeyi •aam tekilde an
latmııtır. MU10lini bile 80ll nutkun -
da Çekoalovakya 'nın imhaar aebep • 
lerini izah ederken çok acı bir liaan 
lcullaJllllıfhr. Faıist lideri, iatikllline 
ltrymet •eren her milletin ıüpheaiz 
İetirlk edecefi ıu eöaleri .c;,ı.m,. 

Her halde İtalya'da Fransa ile es
ki he .. pları tasfiye etmek için bir 
temayül rörünmektedir. Bu, Berlin
Roma mihverini ne dereceye kadar 
zayıflatacaktır? ltalya - Fransa an
laımaaınm Berlin - Roma mihverini 
derhal sarsması beklenemez. Çünkü 
ltalya en hüyÜk kara devleti olan 
Almanya ile münasebetlerini i~ame 
etmek mecburiyetindedir. Almanya
ya kartı vaziyet almak ltalya'yı teh· 
likeli bir vaziyete dütürebilir. Bina
enaley~ ltalya, Fransa ile anlatır
ken, Almanya'yı korumak mecburi
yetindedir· Büyük harpten evel de 
ltalya Almanya ile ittifakını muha -
fasa etmifti. Fak at lngiltere ve 
Franaa ile de iyi münasebet idame 
etmiye itina ettiiinclen Almanya, 
müttefikine itimat etmiyordu. 

Almanya'nm bugün ltalya'ya 
ne derece itimat ettiiini bilmiyoruz. 
Fakat franaa ile anlaııraa, Roma. 
Berlin mihver inin .. ğlamlrğı hak
kındaki diplomaai edebiyatına rağ -
men, bu itimadın biraz daha ekıile
cefine ihtimal verilebilir. 

ya koridorundan geçmek üze-

re bir otomobil yolu inP,sına müsaa.. 

de edilmesini talep ettiğine dair veri· 

len haberlerin tehi.be değmiyecek 

kadar gülünç olduğu resmen Polonya 
mahfillerinde beyan edilmektedir. 

Diplomatik mahfillerde ıöylendiği· 
ne göre Almanya geçen hafta gerçi bu 
meıeleyi kurcalamıfaa da bu huauata 

ne bir talepte bulunmu,, ne de müza
kereler cereyan etmi,tir. 

Danzig meselesinin Milletler Cemi. 

yetinin gelecek mayıs içtimamda üç
ler komiteai raporunu tanzim ederken 

bahiı mevzuu olacağı iyi habeç alan 

mahfillerde muhakkak addedilmekte· 

dif. 

MalOm olduğu üzere Franıız - lniİ-

liz - İsveç komitesi 1935 senesinde 

Danzig'i alikadar eden meselelerin bü 

yük bir kısmının hallini Almanya ile 

Polonya'ya bırakmı9tı. Komitenin ta· 
mamiyle bu iti üzerinden atması muh 

temel oldulu ve bu takdirde ıimdiye 
kadar Milletler Cemiyetine ait olan 

Valiler arasında deiiıikllk 
yapllacaıı doğru değil 

Son günlerde bir kısım gazetelerde 
bazı valiler arasında tebeddilller yapı· 
lacağına, latanbul valisi Kırdar'm sıh 
hi vaziyeti dolayııiyle istifa edeceği
ne dair nefriyata tesadüf edilmekte
dir. 

Anadolu ajansı bu haberleri tekzibe 
memurdur. 

ortaya çıkacağı iyi haber alan mahfil
lerde .CSylenmektedir. 

Polonya tekzip ediyor 
Londrı, 28 -.a. - Deyli Herald ga -

zetNinin bildirdiğine göre, Polonya 
büyük elçiıi dün hariciye nezaretine 
yaptığı ziyarette Polonya'nın halen 
Almanya'nın bazı talepleri etrafında 
Almanya ile müzakerelerde bulunul-
duğu bakJm1da ipa edilaı haberleri 

Tkaiitlüiıinü bekliyen bir devlet de
mlryolları memurundan aldıjı mektubu 
neırediyor. Ve bu kariin sbylediııi ıııbi, 
tekaüde sevkedilen memurlara tekaudiye 
kararı ile birlikte bütün muameleler ık· 
mal edilmiı olaralı: maaı cüzdanını da 
vermek suretiyle onun teeuürünü hafif. 
letmenin ufacık bir himmete bailı bu • 
lundaiunu yazıyor, 

İKDAM 
Yeni mecliı 

A;hmet .Aiaoilu, yeni meclis hası ile 
e&kı meclıs izaaı ırasında bir fark ara
manın doiru olmıyacai1D1, ciimlesinin 
ı~ni partiye mensup olmak itibariyle ay
nı ~~og~am dahilinde vaai[e Hı edecek· 
lerını, bınıenaleyh, milliyet değeri hık· 
kında fikir söyliyebllmek için ite baıla • 
ma11na intizar etmek lbım ıeldiiini ,.az. 
dık~n .s~nra, içtimai faaliyette tecrube 
ve bılııı ıle yan yana selen imillcrin va
ıife ıuilru ile eeciye olduiunu ıaöyluyor 
ve bu bakımdan, birinci biiyilk Millet 
~ecliıinin. ıösterdiii muvaH&kiyetleri 
dıier meclıllerin hiı; birisi ıösteremedi
iini, İstlklll harbı ııamanıA alt buı tari
hi hidiıeleri ıniıal ıetirerek iııah ettikten 
~nra, milli ıefin de vazife ıu(lru ile se
cıyeye kıymet verdijini hatırlatarak bir 
millet iı;in bundan :rilbek n kıJmetli bir 
tavaiye ff istek olamu, di1or. 

Talebe ve öjretmen 
İkdamcı, imııah muharrir, "İpretler" 

Vaşington, 28 a.a. - Fransa hükü· 
meti Baltimor'da kain Glen • Martin 
firmasına yeniden çifte motörlü bir 
haf~f ?ombardrman tayyaresi sipariş 
etmıştır. 

Fransa'nın şimdiye kadar Ameri· 

kaya ismarladığı tayyarelerin yckUnu 
517 ye baliğ olmaktadır. 

BUYUK ROMAN 

iıimizdeki 
ŞEYTAN -Sabahattin -3 Nisanr1. 

Ali 

Tefrikaya ba~ıyoruı 
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Çekyanın ilhakından sonra: 

Berlin hayrette! 

1 

Cihan harhmdan heri ingiliz - alman 
miiırnsehctlcri hu kadar kötiilc~mcmi~ti. 

Berlinden yazılıyor : 
alman hüklimeti

nin Prag'a karşı takınmış 

olduğu tavır karşısında ya
bancı memleketler umumi 
efkarında uyanmış olan nef 
retten dolayı, Berlin hay
ret etmektedir. Garp mem
leketlerinde, ilk günlerde
ki temkinden sonra, gerek 
gazetelerde gerek diploma
si mahfillerinde bcklenil
miyen geniş bir taarruz ha
reketi başlamıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Ber
lin'de. ilk psikolojik sarsın
tının hafifce atlatılacağı 

hesap edilmiş, fakat bunun 
garp devletleriyle olan dip
lomasi münasebetleri \ize
rinde ciddi bir reaksiyon 
yapacağı hiç düşünülme

miştir. Bundan dolayıdır 

ki, Fransa, İngiltere ve A
merika matbuatındaki akis
lere, Almanya'da şiddetle 
mukabele edilmektedir. 

A
lmanya'nın Roman
ya'ya ekonomik bir 

ü ltimatom vermiş olduğu 

iddiası şiddetle reddedil
mekte olduğu gibi, Holan
da ve İsviçre'ye saldırmak 
istediği iddiası da yalan
lanmaktadır. 

Alman matbuatı, şimdi, 

Almanya'nın Çekoslovakya 
daki hareketine enternasyo 
nal bir mahiyet vermeğe 

uğraşmakta ve bu işgal ile 
orta Avrupa'da sulha hiz
met edilmiş olduğunu teba
rüz ettfrrneğc çalışmakta

dır. 

İngiltere ve Fransa bü

yük elçilerinin, hükümetle
rine izahat vermek bahane
aiyle Bcrlin'den ayrılmala
rı, buna mukabil Almanya
nın Paris ve Londra elçile
r i de izahat vermek üzere 
memleketler:ine geri dön· 
melerini ıtcfsirde hiç güç
lük çekilmemektedir. Bu 
tezahürlerin manası şudur 
ki, Almanya'nın, Birleşik 
Amerika, Fransa ve İngil
t ere ile münasebetleri ar· 
trk normal değ:ildir. Tekrar 
normal münasebete avdet
teki asıl engel, bu üç devle
tin, Almanya'nın Çekoslo-

vakya'da yaptığı emri vakii 

h ukukan tanımak niyetin

d e olmadıklarmdadır. 

8 ilhassa Almanya -
Britanya münase

beti çok gergin bir şekle 
girmiştir. Her ne ka~ar 
llOt1 aylarda da bu gergın

likler epey ciddi anlar ge
çirmiş bulunuyorsa da, Al
man _ İngiliz münasebetle
ri, cihan harbindenberi, hiç 
bir zaman bu derece kötü
leşmemiş ve bu kadar ü
midsiz bir hal almamıştır. 

Bundan dolayı da, alman 
gazetelerinde birçok masif 

tehdidlerle karşılaşılmak

tadır. Mesela, Fölkişer 

Beobahter gazetesi, hiç şüp 
hesiz ki ilhamını resmi ve 
salahiyetli makamlardan 
aldığı bir makalede, "Orta 
Avrupa'dan elinizi çeki
niz!" başlığiyle, İngilizJe
re ihtarda bulunmakta, bü
yük Almanya'nın orta Av
rupadaki vaziyetine doku
nulduğu takdirde Berlinin 
Büyük Britanya'ya, açık

tan açığa, kendi tabii inki
şaf ının bir düşmanı göziy
le bakacağı kaydolunmakta 
dır. 

Noye Zürhu Saytung 

İttifak ruhu 
İngiltere, hemen iki bu

çuk asırdanberi daima itti
fak ruhu taşır. İngiltere ne 
zaman ittifakının sarsıldı

ğını görse, mali kudreti ile, 
israrı ile derhal bu ittifakı 
sağlamlaştırır. 

Bugün de, İngiltere aynı 
şeyi yapıyor, uzun zaman
dır devam edip gelen anane 
sine sadık kalıyor: Avrupa
ya hakim olmak istediğini 
hemen hemen itiraf etmiş 
olan Almanya'nın ihtirası 
ile tehlikeye düşen devlet
leri toplamağa çalışıyor. 

Bu muhakkak ki güç bir 
iş. Eğer İngiltere ile Fran
sa bütün kuvetleri ile mu
kavemet etmeseler, "tali" 
denen memleketlerin hali 
harap olur. 

L' Action Française 

B. Löbrön'ün Londra 

Ziyareti etrafında 

Londra'da dehşetli teaz· 
hürat var. Her tarafta ingi
liz, fransız bayrakları dal-
galanıyor. 
Fransız cümhurreisinc 

yapılan bu kabul, onun 
yaptığı bu ziyaretin bu fa
cia günlerinde iki katlı 
manası var: Dostluk ve hür 
met. 

Fransızlarla ingilizler 
şimdiki kadar hiç bir za· 
man biribirlerine bağlı de
ğildi. Onlar yalnız hüriye· 
tin ve insaniyetin umumi i
dealini değil, aynı zamanda 
ona benzer menfaatleri mü
dafaa ediyorlar: iktısadi ve 
stratejik menfaatleri. .. 

Petit ]ournal 

Londro • Poris 

dostluğu 

kuvetlendi 
İstikbalde neler olacağı

nı daha şimdiden düşün-

me k zamansız ve yersiz o
l ur. Londra - Paris dostlu· 
ğu kuvetlendi. Bu dostluk, 
Amerika Birleşik devletle
rinin heyecanlı sempatisi 
ile daha çok inkişaf etti. 
Şimdi şarki Avrupa'da, bu 
İngiliz • Fransız dostluğu
nun ne kadar ağır basacağı 
düşünülmeğe başladı. 

Acaba buna karşı Roma'
da ve Berlin'de ne gibi giz· 
li bir reaksiyon olacak? Ro 
ma - Berlin mihveri, Japon
ya ile anlaşarak Avrupa'yı 
idare etmeyi düşünmeğe a
lışmıştı. İtalya, kendisini 
Akdeniz'e hakim zannedi· 
yordu. 

Esasların değişmediğini 
kabul edelim. Ne Musolini, 
ne de Hitler yapacakları te
şebbüsü artık düşünemiye
cekler: bir ingiliz nazırı, 

başlarına gelecek tehlikhi 
onlara hatırlattı. 

Çeyrek asır evelki İngi

liz • alman kavgası tekrar 
başlryor. 

L'Ere Nouvelle 

1914 
İngiltere ağır kımıldar, a 

ğır harekete gelir. İngilte
re'nin eski bir mesleki var
dır : "Wait and see" 

Bu usul İngiltere'ye o ka 
dar faydalar temin etmiştir 
ki, rahatsız olmadıktan, lü
zum duymadıktan sonra bu 
usulü katiyen bırakmaz. 

Fakat İngiltere kımıldar, 
harekete gelirse yaptığını 

iyi yapar, söyliyeceği söz
leri diline dolaştırmaz. 
Eğer Hitler Almanyası, 

!ngiltere'yi ayaklanmış mu· 
kavemete karar vermiş 
göremiyorsa 1914 dekini 
tamamen unutmu9 demek-

leon Blum 
diyor ki: 

Ne zamandanberi düşü
nür ve söylerim: İn
giltere ile Sovyet Rusya'· 
nın yakınlaşmaları, Avrupa 
sulhunun himayesi için bir 
esas teşkil edebilir. Ne za
mandanberi düşünür ve 
söylerim Fransa hem ln
giltere'nin, hem de Sov
yet Rusya'nın dostu; onla
rın yakınla;mıasına yardım 
etsin. 

Ben bu sözleri iki kon
grenin kürsülerinde söyle· 
dim. Meclis kürsüsünde 
tekrar ettim. Burada da bil
mem kaçıncı defadır yazıp 
duruyorum. 

Bu 0 kadar açık ve bediP 
hi bir şey ki söylem.eğe ha-

ll llllllll lll llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll llllll 

Ölüm tehlikesi 
ı ngiliz topluluğu ve lransız c:ümhuriyetinin üçüncü 

Rayh'm kuvet darbelerine mukavemet karanm izhar 
~ttikleri s1tada Alma aya M emel'i askeri işgal alıma aldı. 

B . Hitler'in bükümeti cümhurreisi Lebrun ile kiral altmcı 
Corc'un sulh temennilerine ve dış bakammızm ingiliz kabinesi 
izalariyle gorüşmelerine bu suretle cevap vermek. istemiştir. 

• • • 

B üyıik faşist konseyi de B. Musolini'nin riyaseti altmda, 
Berlin - Roma mihverine, görünüşte kayitsız şartsız 

i~tir,kini teyit için ayni zamanı intihap etmiştir. 
Bundan böyle harple sulhun arasmda pek az mesafe kal

mıştir. Ve bu mesafe ancak bir kuvet meselesine bağlidır. 
Tehdide maruz devletlerin genel kurmay/arma istinat eden 

ba~ vekaletleri vasıtasiyle tesanütlü bir şekilde bu kuveti is
pat etmeleri liZimdır. 

Her dev/etia istilr.lal ve bük.ümranisini garanti edecek bir 
birliğin vücuda getirnmesi için Tek. Kumanda usu/unun lı:a
bulu ır;aruridit. 

Her kesin şu veya bu tali tercihlerinden fedakar/Ik.ta bu-
lunarak lüzumlu disip/İDe mutavaat gostermesi lazımdır. 

Bu disiplin müşterek olmalıdır. Tam olmalıd1t. 
Ve derhal teessüs etmelidir. ' 
Zaman ne fertlerin, ne topluluklann, ne de milletlerin in

f iradcıliğma miisait değildir. 
1939 da, 1917 dek.inden ziyade, huriyet zihniyeti umumi 

medeaiyet için "ôlüm tehlikesi'" zuhur eder ~tınez tabiiyet 
zihniyetine üstün olduğunu göstermiye cürct edecektir. 

Henry Berenger La Tribune des Nations 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
cet yok. Fakat körler var. 
Bunu bir türlü görmek is
temiyorlar. Fransız politi
kası Sovyot Rusya ile İn
giltere'yi yaklaştırmak için 
hiç bir şey yapmadığı gibi, 
onlardan bizzat ayrılmak 

için her şeyi yapmıştır. 
Le Popu/aite 

Kolay 

oyun 
' 

Hitler, şimdiye kadar 
tuttuğu oyunu iyi oynadı. 
Zamanını iyi kestirdi ve 
herkesi hayretto bıraktı. 

Beri yanda bize tereddüt 
·~le d~tiiı harp ilan ,..t. 
sek bunun mesuliyeti var. 

En iyisi, Hitler'in oyunu 
nu bozmalı. Yoksa, ona kar
şı gelmeden oyununda de
vam ederse, Fransa ile İn
giltere hayati bir ayrılığa 
sürüklenecekler. O halde? 

Bu makanizmanın niza
mını bozmak için, her ta
rafta faal diplomasiye kar
şr faal bir diplomasi ile, 
propagandaya karşı propa
ganda ile tecrübeye giriş~· 
lemez mi? Önüne geçilcmı
yecek dereceyi bulmuş gi
bi görünen bir dünya nifa
kı zuhur ederse Almanya'
yı bütün dünyanın gözü ö
nünde mesut düşürmek i
çin yapılacak bir şey yok 
mu? 

J Le Matin 

Fare kapanı 

yeri ne yılan! 
Birçok otelcilerin başlıca 

derdi, faredir . .Fare müca
delesi kadar otelcilere u
sanç veren bir şey yoktur. 
Avrupa'da ve dünyanın 

hemen her yerinde fareye 
karşı iki tedbir alınır: biri
si kapan, öteki kedi. Fakat 
hazan ikisi bir arada işe gi
riştikleri halde fare ile im
kanı yok biişa çıkamarlar. 

Öyle zaman olur ki farenin 
kökünü zehir bile kesemez. 

Lakin, şimdi Meksika'da 
bunun da kolayını buldu
lar. Yeni usul fare mücade
lesi hem görülmedik bir şe
kilde, hem de pek şifalı. 

Meksika otellerinde son 
günlerde birer boğa yılanı 
görülmeğe başladı. Evet, 
farelerin kediden çok has
mı olan boğa yılanı timdi 
Meksika Qtcller.inin dala
rını bi~bir dolaşıyor. en kü· 
çük bir tıkırtı işitmesin, o 
küçük ve muzir faro artık 
boğa yılanının kalın ka.r
nmdadır. 

Otel müşterileri ara sıra 
boy verip odalarına dalan 
bu vakitsiz ve korkunç mi
safirden kormuyorlar de
ğil. Fakat alrşrktır boğmaz. 

Nüfusundan çok 

telefonu olan 

bir memleket 
Nüfusundan çok telefo

nu olan bir devlet varmış, 
desek aklınıza ıilk gelen 
yer Amerika olur. Anlaşı
lan bu alışkanlık, Amerika
ya ötedenberi garibeler di
yarı denmesinden ileri gC
liyor. 

Fakat bahsettiğimiz dev
let, ne Amerika, ne Alman-

ya, ne de Japonya ... 
Nüfusundan çok telefo

nu olan devlet Vatikandır. 
Evet, Vatikan devleti da

hilinde telefon sayısı, nü
fusa nisbetle, hiç bir devlet 
le mukayese edilemiyecek 
derecede çoktur. 
Vatikan'ın telefon rehbe

rine bakarsanız 600 kişinin 
telefonu olduğunu görür
sünüz. Halbuki Vatikan 
devleti dahilinde 700 nüfus 
oturur. Bu hesapça, tele
fon sayısı nüfus sayısından 
azdır. Fakat Papanın husu
si telefon hatlarını unut
mayın. Papanın katipleri
ne, memurlarına ve bir sü
rü adamlarına malı.sus olan 
telefonları da hesap eder
seniz, Vatikan'da 700 den 
çok fazla telefon olduğunu 
görürsünüz. 

Almanya 

ve kü~ük devletler 

" .... Biricik deniz mahre
ci Almanların elinde bulun 
dukça Letuanya'nın ekono
misi Almanya'nın insafına 
kalmrş olacaktır. Ekonomi
den yana tabi bulunmak 
ise, Nazi görüşü ile, politi
kadan yana da tabi olmak 
demektir. 
Eğer liderleri bu iki şe

yi birbirinden ayrı tutma
ğa - ki tamamiyle müm
kündür - cüzi derecede 
hazır olduklarını göstermiş 
olsalardı, sırf, küçük millet 
!erin ekonomik menfaatle
rini yeniden teşkilatlandır 
ma maksadiyle alınan her 
hangi tedbir, hiç olmazsa 
tngiltere'de sempati ile kar 
"lanırdı. 

Işın kôtüsü şu ki Alman· 
ya, kendisininkinden başka 
hiç bir memleketin menfa· 
atini göz önünde bulundur
madığını göstermektedir. 
Nerede hakim oluyorsa ora 
yı sömürüyor: nereyi sö· 
mürüyorsa orayı tazyik e
diyor. Bohemya ve Morav· 
ya'dan gelen son haberler 
oralarda casusluk, hafiye
lik, muhakemesiz hapis -
tevkif edilenlerin miktarı 

18.000 kişiyi geçtiği tah· 
min olunmaktadır - evle· 
re baskın, namuskar poli· 
tika muhaliflerinin merha
metsizce idamı gibi hadise
leri bildirmektedir. Çek 
parlamentosu dağıtılmış

tır. Protektoranın muhtari· 
yeti kuru bir sözden ibaret· 
tir. Fakat alman olmıyan 

serbest bir ülkenin ilhakr, 
mücazatı iiahiyi Bay Hit
ler'in üzerine yürütmeğe 

ba§lamıştır ve şayed o-, bu 
yolda yürümeğe devam e· 
derse kendi kendisini mah· 
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DALGA UZUNLUGU 
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31.70 m. 9465 Kes./, 20 Kw. 
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19.74 m. 15195 Kcs.J.. 20 Kw, 
T. A. Q. 

Ankara 

ÇARŞAMBA: 29.3.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği Çalanlar: 

Vecihe, Fahire r ersan, Refik 
Fersan, Re~t Erer. Okuyan: 
Muzaffer Ilkar. 1 • •.•.• • 
Uşşak peşrevi. 2 - Rahmi be· 
yin - Uşşak şarkı - Agyarc 
nigih eylediğim. 3 - Leınınin 
-Unak şarkı • Yaşamıı.ıtım 

ne guzel bezminde. 4 - :Geki 
Duygulu - Uşşak şarkı - Bir 
gun geleceksın diye. 5 -'Re • 
fik Fersan - Tanbur taksımi, 
6 • Türkü - İzmir'in içinde 
vurdular beni. 7 - Türkü - Şu 
dağları delmeli gönülü eyle • 
meli. 

13.00 Memleket saat ayarı, a • 
jans ve meteoroloji haberle· 
ri. 

13.15 - 14 Müzik (riyaseti elim· 
bur bandosu - şef: İhsan 
Kunçer) 1 - H. Maquet - As
ker marşı. 2 - E. Waldteufel 
- Dolores (vals). 3 - Rossini 
- Semiramis operasının uver· 
türu. 4 - A. Luigini • Mısır 
balesi. (N. 1, 2, 3, 4.). 

17.30 Konuşma (İnkılip tarihi 
dersleri - halkevinden nak -
len). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (hafif senfonik 

plaklar). 
19.00 Konuşma. 
19.15 Turk müziği (fasıl heye

ti) . Celal Tokses ve arkadaı
ları. 

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

20.15 Türk müz.iiH Çalanlar: 
Vecihe, Ce.det Çağla, Refik 
Feraan, Kemal Nıyazi Sey • 
hun. Okuyanlar: Müzeyyen 
Senar, Mahmut Karındaş. l -
Suzinak peşrevi. 2 - Hacı A
rif beyin - Suzinak ııarkı - be
ni bizar ederken. 3 - Hiristo
nun - Suzinak ııarkı - Goriın
ce gerdanında. 4 - Hacı Arif 
beyin - Mahur ııarkı - Senin
le durmak derdinak eyler be
ni. 5 - Dede efendinin - Rast 
ıarkı - Karlı dağı aşdımda 
geldim. 6 - ...... - Rast ~r· 
kı - Çalıma bak efede. 7 - Fa· 
iz Kapancı - Hüseyni şarkı • 
Aman dağlar canmı dağlar. 8 
• S. Kaynak - Hüseyni ıarkı 
• Ayrılık yıl döntimü. 9 - Er• 
zurum mayası - Yavru kur • 

vedeccktir. Kendilerini teh 
dit karşısında hisseden öte· 
k1 memlelCetler, müşterek 
tehlikeyi önlemek için bir
birleriyle akıl danışmakta· 
dırlar. Führerlerinin başka 
ırkları üçüncü Rayhın ida· 
resi atına almıyacağı hak
kındaki sözlerine inanmış 
olan namuslu ve ima:ılı 
genç Naziler bile bütün ya 
hancı ziyaretçilere Atman 
ya'nın eski usulde bir em
peryalist politika takip et· 
mediği hakkında söylemi' 
oldukları sözlerin bugib 
yalana çıkmış olduğunu 
görmektedirler." 

"THE TIMES'" 

tek ordusu ne olacak! 

Çek ordusunun kati su -
rette silahtan tecridine pa -
zar günü başlanacaktır. E
vela, 1937 de silah altına a
lınmış olanlar terhis edile
ceklerdir. Tamamiyle dağıl 
mak üzere olan çek ordusu, 
eylülde silah altına alınmış 
olan efradı daha şubatta 

ban humar gozlüm. 10 - Tül"' 
.kıl - Sarı kurdele. 
21.00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma. . 
21.lS Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Temsil (Tayyare piyan• 

gosu • komedi). Yazan - Ke• 
mal Tozı:n. 

22.00 Müzik (küçuk orkestra • 
ıcf: Necip Aşkın) 1 - Freir• 
• Ay • ay - ay -(Serenade). 3 
- Hruby - Viyana operetin• 
den potpuri. 3 - Micheli ' 
Memleket hasreti. ı - Gangl• 
berger - Benim küçük teddİ 
ayım. (Saksofon parı;ası). 5 • 
Kutsch - İspanyol kaprisi. e 
- Cari Rydahl - Melodi. 7 • 
Lchar • Eva operetinin val5' 
lan. 

23.00 Müzik (cazbant - Pl.). 
23.45 • 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
19.15 Sofya - 20.10 König&
berg - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER• 
LER: 20.10 Doyçlandzender, 
Kolonya, Sarbrük - 21 
Droytviç, Sottens - 21.45 
Paris - P. T. T. - 22.15 Ko
lonya - 22.20 Doyçlandzcn• 
der, Kopenhag. 

ODA MUS1KlS1: 15.25 Ham
burg - 18.20 Laypzig, ~il • 
nih - ~0.15 Milano - 21.15 
Monte Ceneri - 21.30 Ştut • 
gart - 24 Keza. 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 
Sarbrük - ı 7 Berlin - 18.10 

Kônigsberg - 18.20 Breslav, 
Viyana - 19 Ştutgart -
20.10 Münih - 21 Frankfurt, 
Varşova - 21.21> Münib -
2.2.30 Hamburg. 

.NEFESLi SA:GLAR (Marı v, 
s.): 6.30 Brcslav - 8.30 Ke
za - 12 Fraııkfurt - 15 Ber• 
lin - 16 Breslav - 22.-40 KO. 
nigsberg. 

ORCJ KO.NSl':RLERİ VE KO• 
ROLAR: 17.20 Kolonya -
20.10 Laypzig. 

HAFİF MUZıK: 12 V.iyana-
115. 10 Konigsberg - 18 Ham• 
burg - 20.10 Berlin - 20.40 
Laypzig -22.30 Viyana - 23 
Doyı;landzender. 

HALK MUSİKİSİ: 19.15 Mü• 
nih - 19.30 Frankfurt, Layp
zig, Münib - 22.20 Budapeş
te (Sigan orkestrası). 

DANS MOZ!Cl: 20.10 Bre11 • 
lav - Z2 Beromünster, Sot • 
tenı - 22.15 Belgrad, Liik• 
ıcmburg, Stokholm - 23 Flo 
ransa, Milano - 23.25 Lon • 
don • Recyonal - 23.45 
Brüksel, Tuluz -24 Droyt • 
viı;, Lükscmburg. 

teıihis etmiş ve baş kuman· 
dan vazifesini gören genel 
ikurına_y ~k nı general 
Krejci daha o zaman tekaü
de sevkedilrniştir. 

Çok ordusunun son gün• 
lük emri önümüzdeki pazal 
günü kışlalarda okunacak • 
tır. Malzemenin alman or • 
dusuna tesliminde vücutla· 
rına lüzum olduğundan su· 
baylar, şimdilik vazifeleri 
başında lkalacaklardır. Bü • 
yük bir kısmı sivil hizmet• 
lerc geçecek olan subay 
kadrosu hakkında alınacak 
olan tedbir henüz kararlaş
tırılmamıştır. 

Slovak asker ve subayları 
Slovakya'ya gitmektedir • 
ler. Bohemya ile Moravya'• 
daki nüfus kesafeti ve al • 
man işgali yüzünden büyük 
bir mesken buhranı hüküııı 
sürdüğünden bazı kura ef· 
radının terhisi neticesinde 
bu mahzur giderilebilecek 
ve bazı kışlalarda alman ef• 
radına yer açılmış olacak • 
txr. 

Noye Zürlıer Saytunı 

diye emir verdi. du. 
Hariçten bakılınca Heron müte- Biraz sonra, tenha bir köşede, Ö· 

vazi bir bina<lır. Fakat içerisi tama- nünde bir portakal şerbeti, sırtında 
men başka bir manzara arzeder. Ka- modası geçmiş bir elbise, bu sakin 
lm halılar, tatlı ışıklar içinde şık ve filozof adamı sıkıntı ile oturur, 

lerle etrafına bakamıyacak kadar meş. 
guldü. Lola: 

Ray, sert bir hareketle kolunu kur• 
tararak: 

KURBAGA DAMGASI 
\.'--------~=========- 20 - ===:=!) 

y azan: Edgar W ALLACE 

bir vestibül, aynı zamanda lokanta gördü. 
ve dans salonu vazifesini gören sa- Dick Gordon hafifçe gülmeğe baş 
)ona kadar uzanır. ladı, ve Elk'e: "Onu buraya getir" de. 

Dick, kapının yanında garsonun <li. 

d - ·· yol göstermesini bekledi. Salonun Elk, pişkin dans edenlerin arasın-Elk, geriye dönen mü üre tu. • . . . 
Kimdir bu adam? diye sorıdu. Elk: "Zavallı Johnson !,, diye dlı- lüks ve konforunu takdir etmıştı. dan karşıya geçti, Johnsonun yanına 

k ·· d"' Masalar dans edenlere tahsis edilen gitti. O, hayretle başını kaldırdı, _ Milyoner Maitland, M. El . şun u. . . . . bir 

Onu burada ilk defa görüyoruz. Fa- _ Katip, bana ıhtıyar ıçm bir pistin kenarına sıralanmıştı. Sa- Elk'i bir kurtarıcı gibi kaJlıladı, ve 
h b 1 da söyledi lonun öbür ucunda bir zenci orkes- hararetle elini sıktı. kat şchir<lel:i yeni evine yerleştik- dans ocası u mamı · . 

Elk, hayretten bağırmamak içın trası çalıyordu. Parlak parkeler üze- Jhonson, Dicık'in elini sıkarken: 
te~~·;i.... kendini zor tuttu '1"inde on, no beş çift dansediyorlar- - Beni masanıza çağırmakla çok 

_ Nerede dediniz? diye sözünü -Ciddi mi söylüyorsunuz? lhti- dı. nazik davrandınız. Dedi. Bu muhit 
yar Maitland dansa ve dansiglere Maitland salonun en göze çarpan benim için o kadar yeni ki.. Kendimi 

kesti. 'd Prens dö mi merak sardı? yerinde oturuyordu. Onünde, bir bi- sudan ~tkartlmı~ bir baltk kadar bet-- Berkley Square a, :s s 
_ Şüphesiz .. Gerçi henüz dans ra bardağı duruyordu. Elk : baht hissediyorum. Konun evinde oturuyor. b f d d 

Elk. karşısındakine kendisi ile a· öğrenmedi ama 1 Bakın, mesela u - İhtiyarın zayı aman a var· - Buraya ilk defa mı geliyorsunuz? 
d . k baktı gece "Heron,, a gidiyor, şoföre ad- mış, dedi. - İlk, ve son ... Bu hayat'---: sarmı-lay e ıyormuş sanara · l}Ç"llJl 

k ar eder resı. so··ylerken işittim. Bu sırada, mütebessim, dalkavuk, k · • k b 1 - Söylediklerinizi te r yor. Okuma ıçın va ıt u amıyorum. 
misiniz? Polis memuru bu haberlerden son mültefit bir halde Hagn karşılarr:ıa Sonra, şu hale bakın, insan müteessir 

Müdür: derece şaşırmıştı. Derin bir nefes çıktı. Ellerini uğuşturarak il oluyor._ 

- Berkley Square'da Prens _ dö alarak: - Bu gece, mühim müşterilerimiz Gözleriyle, karşılarındaki masada 
Konun evine yerleşti. Daha dogr~- - Pekali biz de bu güzel geceyi var: Lord ve Lady Belfin .. diye ha- gürültü ile supe eden bir grubu işaret 

b 1 H 'd b' • • · d d. her verdi, ve bir sürü isim saydı. au satın aldı .. Bir komisyoncu u - eron a ıtırırız, e 1• ediyordu· Bu grup, her zamankinden 
b ·· · d - d Şu karşıda oturan koca sakallı adam kindi ana soylemişti, Maiyetinden hır a am çagır ı: daha azgın bir halde bulunan Ray; göz 

b·ı k · · kaç da me"-hur Maitland'dır. Katibi de Elk, şaşkınlıktan dilini yutmuş- - Heron'u sara ı.me ıçın s alıcı, çok açık bir tuvaJet içinde Lola 
· · d buralarda olacak .. Zavallı adamın her tu. Müdür şayanı hayret hikayesıne kişi kafi gelir? dıye sor u. Bassano, ve sabık iboks şampiyonu Lew 

.. .rı ObUrü derhal cevap verdi: halde canr sıkılıyor .• Onu bizzat ben kk"ld" 
devam cdiyo'l"'u: davet ettim. Büyük şahsiyetlerin a- Brady'den müteşc ı ı. 

· "d 1 d ğ t - Altı, bir baskın yapılacaksa on, L!-· •• _ Musıkı en ana ı mı zanne • damları ile ahbap olmak bazen fay- Rey Bennet sabık arnırının mevcu -
miyorum. Fakat mevsımın mühim bir çarpışma olacaksa yirmi kişi ka- dalı olur. diyetini farketmemişti. Lola'nın ya -
bütün konserleri için kendine yer a- fi gelir. Dick, hayretle: nında bulunmaktan dolayı fevkalade 

- Gülünç oluyorsunuz, Ray. Her -
kes size bakıyor, dedi. 

Genç adam etrafına bir göz attr. O 
zaman salonda mevcut olanları göre • 
bildi. 'Gözleri M. Maitland'ın tüysüz 
ba~ına takıldı, yüzü değiş.ti. Gözlerine 
inanamıyordu. Ayağa kalktı, sallana 
sallana, dansedenlere çarparak, iskem
le ve masaları sarsarak ilerledi, ve es
ki patronun karşI1Sında durdu. 

- Nasıl, &iz burada ha? Diye bağır
dı. 

On dakikadır gözlerini masa örtü -
sünden ayırmıyan ihtiyar, başını kal -
dırdı, ve sert bakışlarını genç adamın 
gözlerine dikti. 

- Siz, ihtiyar bunak 1 
Maitland homurdandı: 
-Dcfoll 
- Def mi olayım? Benim size söyli-

yeceklerim, ihtartarım var, pis yahu -
di' 

Ray, birden bir ~skemleye Çöktü, sar
hoş bir adam edası ile muhatabını sey
re daldı. İhtarlarını bildiremedi. Biri 
koluna yapıftx, onu ayağa kaldırdı. 

Ka11ısmda Lew Brady'yi gördü. 
- Sana ne oluyor? ... Diye söze baş

ladı. Fakat Brady onu yakaladı, ve ma
salarına götürdü. Dişlerinin arasın -
dan: 

- Budala, diye söylendi. Kendini a
leme teşhir mi ediyorsun? N e biçim 

- Siz kendi işinize bakın, dedi. 
Lola hafif sesle: 
- Otur yerine, Ray, dedi. Scotland 

Yard'ın yarısı burada. Seni seyredi • 
yorJar. 

Bakışlarını takip etti. Ve kendisine 
ciddiyetle bakan Dick'i gördü. Gözet
lenmiş olmak <mu çileden çıkardı. Ye
rinden fırladı, ve ona doğru ilerledi. 
Sert bir 5esle: 

- Beni mi arıyorsunuz? Dedi. Nt 
istiyorsunuz? 

Dick, "Ne münasebet?" der gibi ba• 
şım salladı. Genç adam, hiddetten sa -
rarmış: 

- Pis casus, diye bağırdı. İsterse -
niz adamlarını da peşime takın. Siz bu
rada ne arıyorsunuz, J™>nson, Yoksa 
ıiz de polise mi girdiniz? 

Jhonson: 
- Ray, dostum... Diye mırıldandı. 

Geınç adam alay eder gibi: 
- Ray, dostum, diye tekrarladı. Siı 

beni kıskanryorsunuz, bu vampiritı 
pençesinden ıkurtulduğum için beni 
kıskanıyorsunuz. Sonra, Dick'in yü -

züne tehdit eder gibi parmağını uıa• 

tarak: siz de beni rahat bırakın, anla -

şıldı mı? Kız kardeşime hakkıma. 

masallar anlatacağınıza !başka şeylerle 

meşgul olsanız daha iyi edersiniz. 

Dick, soğuk ıkanhlı:kla: 

gizli ajansın sen l (Sonu var) yırttı. Katibi bugün benimle .. gör~ş- Elk: kcd' _ J ohnson mu? N erede? diye sor memnun, ıve daha az şairane bazı f.CY. • 

__JDCİ!e geldi.. o da şajkma__:d:o:n:m:u~ş-· -=-~O=r=a=ya=-d~e=ııh~a~1~3!:0==:k~iş~i _,_s:.e~v--ı-n,....:.:::!!:....ll;,;j•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•• 
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c:::::::::~::~::~::~:~:::::E::~::::~::~:::~::~~:~:::::::J Ziraat memleketi Türkiye'de ffiünlcin 
Kalçaları küçültmek için CelllQin ehemmiyeti Kaynayan kazan 

Yazan:NuuhiBAYDAR Kalça kemikl-• lrenİtÇe olma- 1arkı11 tekrar ederı.... süc---
aı kadmlıim ....... aacbr. Belki ba- llMlk iatıer .•• 
tırl~~1111:a, ricut aail .... lrilDlll ala- O.- ~in, • lrıola71 s-e k..di 
metmı ~asdıillD Yakit, er~elderia .ı••ada. twia bir halı MCCllllle ğ. 
omu seniflitiai kalça Sftitliiiaclen s...U.cle, kalçalara küçültecek bare
Mkia, on aaatimetre clalla ai,.ade ol· keti• yapmaktır. Sol bacatnuaı 
cl.P Ulcle bd_.... kalçalan o- prsia bir auntte dimdik ~a 
malarmdaa - eaWI ftaati 11....,_ kal........... hıkat at eliniale bu 

~urdumuz iklim şartları itibariyle 
en iyi çeltik mahsulü verebilir 

oı.,· .. ~aaclaiı ..... makalede 
ltir iki kaa.. clameei,le aanmıaua 
lflGIUGl'-'aı teapit eden do.tum ıt... 
... 1eu• K••u. bir süa laarp ...-aaı 
düyumı tarif edecek olan taribçi
aia, .. ,.. .... filoaof1m ... birkaç 
miifUaeclede ltirl•ııcelderi bw
tiDcledir: la - ..- iv ~e d.~ ._ Unla.tı nıUIİ olmı~a çalqmak tar- M 41mleketimbde ııda medde-

o..._ il-~ ltildll'laİfo ~ .. Saara ı....tıaam ra•at :raYftf leri araıında, ekmekten 
ti& S. mllüm farkm Mbebi•.......,. Wav kaJdlnnm.a. ac;,. llODl'a pirinç gelir. 
....,..,....... Ka4'ra çocalc anaeli. o- lece laiü • .. fa tekrar ettikten Memleket ikliminin ber çeıit 
lacaiı içia kalçalar! daha ..... • IODI'& eoltla .ta~ defa. Bacalı kal • çeltik siraatine elveri9U olmMma 
ıw. dua ... .. ı.. ..... eyi, indirirken rapnen yalcm yıllara kadar, mem-

v.aua, tabiataa p.~diii bu ihti- ... _,_ ..... ,. unatmamalidır. lelretln pirinç ihtif'cı kıamen ba-
ruta biraa ileri Jittilı de vardır. lldaci laanbtte ilkin MCC&d• G- riçten ıelen pirinçle brııtanıyor-
Bam kadaaluaa kalçaları •YI.._.. awiDe dia ~a. Sonra clialer du. 
d• -. .............. daha senit blriltlrhae ~ taıti:rl• a1ak- Pirinç, ıuyu bol ve iklimi niabe
olthlla siW. Wrgetuad~ ela sebeliık- lanmm biriltiriıaden ayırır •e iki a- ten ııcak olan yerlerde yetiıir. 
te kalçalar Wrk~ aaatilll•tr• daha ~alım ........... otururaunuz. Da • Yurdumuzun, cotrafi vasiyeti ve 
senitı:!:.:ı Ba UJ can ukacak bir ha 10nra dizleria •e ayakların YHİ· iklim tartları bu zirai maddenin 
.. ,. o a ber ..... fada 881Uf o- ,eti defipnemek tarti7'•, sövdenizi her cinsini kolaylıkla yetittirmeğe 
lan kalça kemı"'klerini küçültmek için arkaya dofru eierek l»aınuzı aec- müuiddir. Binaenaleyh cihanda, 
- ma.ı ... f - ıimdilik bir ~ yok- cadeye dolnmclurunc.,.a kadar J•- her HM sarfiyatı artan bu kıymet
tar. tanmıs· Tekrar kalkar,,. t.ı..r ar- li ziraat maddcaini memlekette 

Fakat - bereket yerain - kalça- ka1a yatanmız, on defa. mümkün olduğu kadar fazla yetiı-
larm dıpndaa piiniittıe Senit ol- Oçiaai ı..r.kette ltir dizinizin tinnekle ziraat ekonomi.inde bu 
maaı her vakit ıı_.pkleria ırenitle- üzerinde durarak öteki bacatımzı yüzden de büyük ferahlık huri o
meaiadea deiil, k..,iklerin berin- m•kin oldqa kadar sersia ve ya- lacağı füphetıizdir. 
de :r•i tabakaamm ıoplamnaamdan na dojru uzatarak imkan olduiu Bundan evel, buğday ıiyuetimiz 
ileri ıelir. Kalçalar için, Y•i taba- kadar yukarıya kahlll'IDIJ'• çalıtır- hakkında yazdığım birkaç yazıda 
kalllllD ea IOD kaleeidir, derler. Şif- ...... Bö,lece aaida Ye IOlda :rirmi - ipret ettiğim gibi, çeldk ziraatinin 
maD taQaa aa,.Oemak iatediii Ya· ter •efa. bizde ilerlemeai ancak, cilmhuriyet 
kit Yicadaaua h• tarafmdaki Yal• DWinci harekette bir disiaizi hükümetinin kuruluıundan aonra 
lar ..,....._,. Jaahle ~- dik• n .u.n.lsi, llatmpn o dizin batlamııtır. 
ki pt - _. kabr· herin• koJU'MDla. o.eki llaoait ar· Zira. imparatorluk devrinde 

Bir ...,.._ ..... bdmlaNa kaya dOln mat• =1'· Salira dur- rümrflk kapılarımmn her devlete 
söl* ~ •lalld•, kalça. c1......- ,.... ........... edar ıi. ıçrk bulunuıu. müstemleke ülkele
...... -Jt ... .-it ılme= tla kiMr- bi Wr laanW ~ Oldıl ~!~ rinde yeti1tirilen pirinçlerin gir
ı• ,ı&::,'d.ur. AM•k, llatka Wr ri- doina ••• ı ı olaa ...,_ climn1 meeine mU..id idi. Bu acı vasiyet 
.. ,... dN .... ...,ıana ..._ ... dik•• ita ..,_ ae.lıl Mcalt ~: kar1111nda, em mqpl .. ini çiftçi-
U., .._ tt. ......... ~ p..U ........ p ..... _.tirim& Be_. • ikı lik tetlril eden tUrk köylU.ünün ye-
c:IİL ~· ..... .-i k .İldıl9i defa, f.Ut acele ..a. ppılmalL.. tiıtirdiii mahsul, bqka memleket-
ri.-,.al ta'Clla etdtl deden, --. lmaa ltu ıa.-• ,apara. •-di lerin bin bir maksadla soktukları 

.. 
fasla .a... k•ctae ya,b sibi .......... •• ken- gilmrülaıüz mallar karıısmda reka-

1llaıtHIW - .,ıs ...1! ocl--..a- .... , L-..1.· '-!--- •• _ bet edemiyecok bir halde idi. l.te 
--L ---:..1- - L-~ .... W ....... va11Ma ---- - SO y• - ....-.....,-..- -. bu yüzden dünyanm en makbul Ye 
.,_ blçalll!ll fula ...... ol- ....... :- • • h . 
mel

-• L:.. --•-r Wtl kıadile- Beımci harekette, iki db herine er çeııt pirinçlerini yetittirecek 
---~ -·---· ita ..ı dolra kabiliyet ve VMıfta bulunan mem-

rindma ............ pnlikl..ı &a• " ~~ atkaya UPDll'lf Jeketimize, pirinç bari'*-" O'eliyor-
maa 

088 
deiirmea taema benzetir- vasi~• oftll'ar.k iki elinisi batım- du. s·- • 

ler.... •m arkaula ıötiinlükt• IODl'a, Milli hükümetin Lo•• .. cle L--an-
. • kaiva71 Wr aaia W. Mla" aeccad• -· ~ 
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lstanbul liı'1anında 
tetkikat yapan 

1 .. -•YENIŞEHIR __ _ 

111Dh1ndisler 
iılerini bitirdiler 

ULUS Sineması . 
8qiin Ye bu akpm 2 fıJm 

birden 

1 -GiZLENEN 
IZTIRAPLAR 

Bat Rollerde: Willlam Powe11 -
Kay Francil 

Ap ve ihtira filmi 

2-BRODVEY . 
SERENADt 

lstanbul, 28 (Telefonla) - lıtan· 
bal tlamnı lflia ıetldkat yapmakta o -
lan lnlilb mWıeDdWeri tetkiklerini 
ikmal et..l,ıerdlr. Raporlarım bupn -
leıde Denizbanka göndereceklerdir. 
Bu mUiıendisler t.tanbul'un imarı ba -
kmwıduı da tetkiklerini derinle1tir
mitler ve limanın Sirkeci ve Galata
dad siyaıde Hay~da kımılmuı • 
nın muvaftk otacal• neticesine .ar-
mı11U, kömlk mmtakaamın ela Kuru- Fred Aataire - Ginger Rogera'in ç,..,., lral-vmı lbumlu ıörmüt- en ton çevirdikleri pbeaeri 
lerdb. 1abt kamlr Jlkl_. " bo- Sıanalsr: Z - 5 - l,30 da bq1ar 
p1tıma ifleriala lııolayıa,w~lçla Z film birden ıa.ternir. d9.... wl ...... 1Çtmım...n• ,-.. _ 
la.- i&termitlerdk. 11aydarpafa- 2,11 acmr matİDelİDd 
,-~ lodoe ba..ıarda ıemiletıtil ben- BEKAR EVL 
Nlltllmelerl için bllJlk bir meodlnk nı 1193 
yapılnwnna ibtiYIÇ ıleteımiflercllr. 

• 11111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111&. 
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STAT İlAHLARI § 
Rej"8rı Leni Rief ..... hl 

Berlin Olbilplya41arı ~ baklkl filmi 
'1ı._n_!!•-d-I....! c k _,__ iti"L---UllUllUD mu uma •48·m~ INU'tm 

ULUS Sinemqsında hyacak 

------------------

dir. 
Mcmleketimisde yapılan çeltik 

ziraati ile bazı devletleria ziruti 
aramda bir mutra,_. yapmak da 
faydalı olacaktır. 

Ekilen •be Alma meh-
beıktar aul tıon 

Bulprı.tan 7000 12300 
ispanya 96000 383000 
ltalya 135000 631000 
Türkiye 36703 72844 

Bu cetvelin tetkikinden de an
lqılcbiiı veçhile bWe çeltik .zı
ruti Bulgarlatandan fula, fllkat 
lapanya, ltalyadmı daha azdır. Dost 
devletlerden, Yuaoala.,a ve Ya· 
nanifta da ftl'A • onlardl bu zi
raat bbden çok udll'. 

On aenelik çeltik siraatimbe &a• 
cezdirecek oluruk fU netice ile 
kartılafıyorus: 

mtr.Uen Nha hektar 
1926 '1neslnde 18499 
1027 ,, UOZI 
1m .. uıoo 

1930 • 19700 
1930 • 21900 
1936 .. 36703 

1926 senesinde on aekis bin hek
tar çeltik skutl yapdırten 1936 
yılmda bu uha 36 bin hektara ylk
telmlf, evelce S6 bin ton çeltik al1-
nır1Den 1936 aen•lnde bu miktar 72 
bin tona ç~ft'. Bu bale pe 
on ıene içinde ekim miktarı tımn 
bir miali artmıı demektir. 

llemleketimisin,. ıenif, iklimimi
zin de çefltll çeltik siraatl yapıl
.... 1119 mllNid oldu&uaa ~n, ha
len elrDm miktar çok u olclata 
ati ekle ectil• ...... prek mik· 
tar .. ..- JtlmiJll .. 

r:~::::::::~::::::!~~~:~~::!!~~~::::~~~~~:::::::::::::::::::::ı 
Bbde yıpılaO pltik slraatl tet

kik edilecek oluna bir be .... 
alman IDIMu16n tki tıonu ı.-dl
ii ıörüleccktir. Dünyanın bir~ 
yerlerinde yapılan geltfk airMtlmı 
nazaran bizde bir hektardan alman 
miktar onların bemcn yarıı·dır. Pi
rinç zeriyatına müaaid arulnln 
hektarınd'n üç buçuk, dört tona 
çıkarmak iccbeder. Bunun için de 
icabeden çare ve tedbirleri almak 
lizımdır. 

Çeltik ziraati, diler hububat zi
raatine hiç benzemez. Bunun zira
at usulleri büsbütün batkadır. Mü
aaid toprak, müaaid iklim, ve kifi 
miktarda ıu bulunduktan sonra, 
bir &ektardan en yüksek randımanı 
almak için bu i•le uğrapnların, bu 
iti fenni ve en iyi bir aurette bil
meai lazımdır. Bizim çiftçilerimiz
de ebik olan da itte budur. Bilgi 
ve bununla alakalı bazı buaualar de 
temin edilecek olursa halen 36 bin 
hektardan alınmakta olan 72 bin 
ton çeldk 140 bin tona çıkabilir. 

Çeltik zirn:tinin bizde, çiftçiye 
temin eyledifi kir diğer ziraat 
mahlullerlnin çok O.tendedir. 
llemleketrimia çeltffıc zirutinin 
ba!en usulüne t9mlmen uygun ya
ptlmamaıına rağmen, yerine ıilre 
dönümüne aarfedilen 10-15 liralık, 
emek ve muraf mu.kabili olarak 22. 
25 liralık maı.uı elde edilmekte
dir. Bu neticeyi slraetin diğer mad
delerinde elde etmek mümkün de
ğildir. Çeltik zkaatl, iyi ve güzel 
bir tohum. usulüxne uyftQ bir ri
r-.t tatbiki ..,..ınde, •}'Ilı aaba
dmı ~ ISllU-.f ctna.bidıı ea u 
bir miali fazla mabaul elde etme
• • , 

0

!1• ... ~dü 
Bunun 'lçkı : 
1 - Çeltik ziraati yapılacak böl

gelerde, diğer hububatt.a olduğu 
ıibl ..... IHne unun, tecr ... .,. 

Wı ve çeltik tohumu 1'ftiftlrme 
i ... yonları tesia edilecek; 

2 - Çeltik draati 4aba fenttt n 
ince bir ziraat oldu~, çeltik 
t.tuyonlarmda kayUller için umu
mi kunlar açmak; 

3 - Çeltik draati kanununun, i
dari m&llhazalarla aalratlanmama
aı için, hem a:bat ve hem de ziraat 
bakımından olduğu gibi ehemi~tle 
tatbik eylemek . 

4 - Çeltik ziraati uıullerini n
llh eylemek cibi tedbir ft çareler 
sayesinde. bu ziraat, memlekette 
hem ıenifler ve hem de hektarmdan 
alınan mahsul miktarı en u bir 
miılt artmıt olur. 
Yakın yıllara kadar hariçten pi· 

rinç it.bal eden memleketimiz. lıDea
diaine yetifCCek kadar pirinci ye
ti1tirmittir. Bundan aonraki için 
yetiftirilecek fula pirinç. fiymtı
nm ucuzlatılmaaiyle ihracı teaıİll 
edilmit olacaktır. 

Halen aenede 36 bin hektardan 
ibaret olan çeltik iıtihdlatmı yüs 
bi.cı hektara çıkarmak, memleketi
mizin iklim müaaadni Ye vMfi 
lrarııımda biç de çok delildir. ilk 
hamlede, 

1 - Zirut aahaımı 100.000 hek
tara çıkarmak, 

2 - Bir hektırdan alınmakta o
lan iki tonu dört tona çıbrmeılda, 
memlelmetin çeltik siraatindea te
min eyliyeceii para, ortaı.a. bir 
heaapla otm bet milyon lirada 
biç te u olmıyacllktır. 

Çeltik mraatl, memleketin maay
,_ Wlpt.lnde J9Prlacalfım m
zaran, bunun temin eytiyeccti lclr 
• ... duta ıl' >mı w Mıı11ılle 
memleketin ilrblacll Jaarebt.inl te
min eyliyecep iç.in, bu arata ne 
Jr.ac1ar ebemiyet ftl'ilac yeriadc o
lacaktır. 

- Dnrimiz büyiik ~ ~
tül• " clffrilalerle dol...._. Ylkı
laa 1adece imparMGrlaldar clejil-
clir. Diillkii .............. pli" 

t .... YUifeeini ·--Üf Dİce ...... 
Yi kqmetleria inhiclamau sm-kte-
yis. l~ p.I. doiru sibi içimi• .... 
z•, laaptmuu i4.tikrar Y-- ölp. 
I• cleiiti~or. ~. Ye adaletıe iaa
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tia Nrbar k•hlr•h•• ile.,...,..... 
lw. 
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....... ti-li radJIG-d•• .IÜD7QI 
diali,_.. Oç .-... -.n .a.. arbk 
bir ....ı delildir. Bir.-•• ira
cieei71e iç motıirlü bir laaYa telmui 
............ ArWa i1ati7açlan. -
chmuz illtiraalan, ~-;..... ...._ 
U71e bqialdi iawa IMlki tüiua 
hikim ......... INlmiıtir. Fakat Ua
di .....i olaa -.kiaeaia tlllaek'riierii 

altma sinai,_ -· 7 
-laauıla1Mr.-kmduia..-.. 

..... de tlelitiJIGI'· Denet. ...... 
ral _. ......... bile --- ..... 
ai menfaatlerin ar-- ol-ekten 

çdaıs, Pili - .... Juwuz- -
~ ~· Milletler an .... • 
eiııriıa Yte W.gww ~ tliipp 
bir deYirde:yi:a. Biitüa ideolojı çabl -
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ma " ...ı kialeriaia ı.-..tuu 
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Yazan: Francis de Groisset - 20 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Uykusuz bir gece 
Yarın sabah saat beşte uyan

malıyım. Bu düşünce be
ni uyutmuyor. Cibinliğimin altın
da esniyorum. Kuvetli bir irade ile 
gözlerimi kapatıp arkamı ayın ışı
ğma çevirdim. 

Sabahleyin beşte uyanmak, sa
bahleyin saat beşte uyanm ak. Bu 
korkunç ve inadcı küçük cümle bir 
sivri sinek gibi beni sokuyor. 
Yapacağım o harikulade seyranı 

bilhassa düşünmek istemiyorum. 
Çünkü beni uyutımıyan ve bana bir 
mektepli çocuk heyecanı veren de 
bu gezintidir. 

Yarın Yungle gireceğim Holli
cott'un dediği gibi hakiki Yungle ! 
Artık Kurmayın Rolls otomobili 
ile gitmek mevzuubahis değil. Çün
kü Sigiriye giden ve P ollanarnaya 
ulaşan yol, tekerlekleri üzerinde 
yüksek durmıyan otomobiller e gö
re değil. Antikalaşmış k üçük bir 
ford arabasr içinde, o muazzam 
vahşi ormanı geçeceğiz. Vazifesi 
gittikçe resmileşen Hollicott bana 
refakat edemiyecek. Çünkü dör t 
gün eve] Nuvara - Elyadan çağrıl
dı. Orada vali tarafından kabul e
dilmek şerefine mazhar olacak. 

Galiba Sinai tepesinden avamiri 
aşere levhaları ile beraber inen Mu
sa gibi Hollicott da Nuvara - Elyia 
dan omuzunda üç yıldızla inecek 

bana giderken: 
- Anlıyor musunuz 1 - demişti -

fırsat bu fırsattır. Siz gidersiniz 
ben de eğer yetişebilirsem, yetişi
rim. 

Dört gün evel gitti ve yola çık

madan asıl bana esrarıengiz bir zarf 
bıraktı. Arkasında "otel hesabı ile 
karıştırılmaması ve yola çıkmadan 

açı1ması" diye bir yazı vardı. 
Mademki uyuyamıyorum. Aça

bilirim. Okuy<ırum ! 
"Azizim Dü Krusett darılmayı· 

nız ama, siz hiç seyahat etmek usu
lünü bilmiyorsunuz. Ormanlarda, 
iki sandık bir şemsiye ile dolaştı

ğınız halde jiletiniz yok! İki sa
atte bir kinin yerine karbonat alr
yorsunuz, Seylan otellerinde Çin 
çayr isteyip, Resthavuzlarda vişi 

maden suyu arıyorsunuz. Yunglede 
olmadığınız zaman bunlar ehemi
yetsiz şeylerdir. Fakat şimdi gidi
yorsunuz. Bir ingiliz müstemleke
sinde gittiğinizi koruyamıyacak 
kadar avare bir fransızsmız. Sigiri
ye vasıl olunca ihtiyar rehberi ya
nınıza alınız, hayatınızı kurtarma
nıza size yardım eder. Ona günde 
iki lira verirsiniz. Tüfenk kullan
masını bilir ve sizin timsahlarla 
oynamanıza, kobra yılanlarını ok
şamanıza ma;ıi olur. 

P. S. eğer bütün vücüdunuzu 
muskitol yağı ile yağlamaz iseniz 

.malaryaya tutulmanız muhakkaktır. 
O zaman ben de zavallı dul madam 
Dü Krusett'e o acı haberi telgraf
lamağa mecbur kalacağım." 

Biraz mütehassis olarak omuzla
rımı silktim. Gece yarısı oldu. Beş 
saat uyku uyuyabilirim. Bari boy 
yarın sabah beni uyandırmağı unut
masa, bu endişe içinde birdenbire 
uykuya daldım. 

Uyudum ve rüyalar görmeğe baş
ladım. Rüyamda; baş ucumda kır
mızılı yeşilli bir böceğin, karyola
m:n tahtasına boynuzları ile vura
rak "Fi ve oclock sir ! Fi ve oclock 
sir !" diye bağırdığını işittim. Hid
detlenerek sağ tarafına döndüm, 
tekrar uyumağa çalıştım. Böcek ge
ne ... acaba hakikaten böcek mi? 
kat garsonu mu? Kapının arkasın
dan "Fi ve oclock sir !" diye bağır
dı. 

- Giriniz! 
Aydınlık geceden, daha koyu gö· 

rünen boye. elinde ayakkaplari.yle 
içeri girdi ve elektrik d~~m~~i~i 
çevirdi. Iş ık bir tokmak gıbı yuzu
me carptı ve yataktan fırladım. 
Hemen pencereye koştum. Avru
palılara has bir merakın esiri ola
rak. ben de havanın nasıl olduğu
mı görmek için dışarıya baktım. 
Dışarıdaki daimi yazı gorunce 
memnun oldum. Boy elinde bir tep
si ile tekrar içeri girdi. Bir goyave, 
bir fincan çay ve bir gram kinin 
ile kahveal tımı yaptım. Hollicott 
neden seyahat etmesini bilmediği
mi iddia ediyor? Yarım saat evel 
valizim hazırlandı, banyomu yap
tım, traş oldum ve bir gladyatör gi
bi yağlandım. Şimdi gıyı:ıecegım. 
Tam elli saniyede giyindim! 

Bir çift çorap, Sharts denilen kı
sa bir don ve bir pulo gömleği. Bu 
kıyafetle cibinliğimin altında pi
eamalı halimden daha giyimliyim . 

.__ ____ r-.;.:.._1i:t..1 .. ,.._ ın: .... a.1., •-t-....... A- ;..:; 

fenğim, kolonyal şapkam. Haydf. 
bakalım!. 

Körükleri kapanmış olan küçük 
ford arabası beni bekliyor, şoför de 
fevkalade. Boy eşyaları arabaya 
yerleştirirken Hollicott'un çizme 
torbalarını, bavulunu ve tüfengi
nin de orada bulunduğunu hayret
le gördüm. Torbaya iğne ile bir 
mektup iliştirilmişti. Miss Under-

ı field'den geliyor ve şöyle diyordu: 
"Azizim mösyö, Yeffery şimdi 

geldi. Çok memnun fakat çok da 
uykusu var. Onun için motosiklet
le gelmiş olan mülazım Yerriman'ı 
ile sonradan size iltihak edecekler. 

P. S. 

Daima doğru söyliyen 
Underfield 

Yeffery büyük bir palto alma
nızı tavsiye ediyor." 

Bu tavsiye pek yersiz değil. Çün
kü adaya geldiğimdenberi ilk defa 
olarak havanın serin olabileceğini 
hissediyorum. 

Nihayet her şey tamam oldu. 
Müthiş bir gıcırdama: Şoför birin
ci vitesi veriyor ve bütün bir mut
bak takımının gürültüleri içinde o
tomobilim, baş döndürücü yüksek
likteki ağaçların altında ilerlemeğe 
başladı. 

(Sonu var) 

Erzincan' da , 
kıı f acialar1 

Erzincan, (Hususi) - Krşrn son 

günleri şiddetli geçmiş ve vilayetimiz 
de bazı zararlar yapmıştır. Rumekrek 

köyünde oturan Aziz adında bir çift

çi, mahsul satmak üzere şehrimize gel 
miş, işlerini bitirdikten sonra köyüne 
dönmek iatemitJtir. Aziz yol arkada• -

tarını bulamayınca şehrimizde oturan 

hemşiresine uğramıştır. Hava çok fe

na olduğundan, tipi ve bora da bütün 
şiddetiyle devam ettiğinden Aziz'in 

hemşiresi kardeşini bırakmamak iste -

miştir. Bütün ısrarlara rağmen Aziz 

yola çıkmış, tipinin dehşetine rağmen 

köyünün civarına kadar gelmiştir. 

Fakat çok yorulan Aziz tipinin şid · 

detine dayanamıyara.k donmuştur. Kar 

yığınları Aziz'in cesedini kaplamış -
tır. Zavallının cesedi bir hafta sonra 

karlar eriyince meydana çrkmıştır. 
Cimin nahiyesi:ıde Sarrkaya köyün

de bir derede koyun otlatmakta olan 

İsmail adında bir çoban, dağdan ko • 

pan bir çığ altında kalmıştır. lsmai

Iin cesedi henüz çığ altından çıkarıla· 

mamıştn. 

So·:ı günlerde havalar düzelmiştir. 

Köylü ekim işleriyle uğraşmaktadır. 

Gaziantep'te 

garip bir hôdise 
Gaziantep, (Hususi) - Hukuk malı 

kemesinde bir yaş tashihi sırasında 

yaşı tashih edilecek kızın yerine baş

ka bir kadı:ı çıkarıldığı için iki ada -
mm cezalanmasiyle neticelenen biı 

hadise oldu. 
Vaka şudur: 
Arıl köyünden Mustafa E kici kx -

zını evlendirmek istiyor, kızın yaşı 

küçük olduğundan ı:ıikiih yapılamıyor, 
kızı:ı. yaşının tashihi icabediyor. Fa • 
kat kız küçüktür. Hakime çıkarsa ya
şının tashihine imkan yoktur. Bir hi
le düşünülüyor. Kızın yerine 25 ya · 
şında bir kadın mahkemeye çxkarılı · 
yot. 

Müddeiumumi kadından şüphele -
niyor, tahkikatı de.rinleştiriyor ve bu
:ı.un yaşı tashih edılecek kız olmadığı. 
Kastel mahallesinden Mehmet Sait 
karısı Naciye olduğu tahakkuk ediyor 

Neticede Naciye ve Arılh Mustafa 
derhal asliye ceza mahkemesine sev • 
kolunmuş ve orada muhakeme edile • 
rek hr ikisi de onar gün hapse malı -
kum olmuştur. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı ) 
Sinema Sahiplerine : 
Çocuk Bayramı yaklaştı. Ço
cuklara göstereceğiniz film -
leri hazırlıyor musunuz } 

U LUS 

Niğde büd~esi 545 bin lira 

İstasyonda yapılacak zahire 

hangarının İnşası bitiyor 

l 

Niğde istasyonundan bir görünüş 
Niğde, (Hususi) - Umumi meclis 

daimi encümen seçiminden sonra ka· 
pandı. Bu içtimada vilayetin kültür, 
bayındırlrk, sağlık ve tarım ihtiyaçla 
rı ayrı ayrı göz önünde bulundurula· 
rak her birine bütçe imkanlariyle ce
vap verilmiştir. 

Bu yılın bütçesinde geçen yılların 
en üstün rakamını görmekteyiz. Bu 
ise; Niğdenin iktısadi, zirai inkişafı 
ve halkımızın tediye ve istihsal ka
biliyetlerinin arttığım göstermekte
dir. 

Nitekim geçen yıl bütçesi de aynı 
şekilde tatbik edilmişti. Bu yılın 

bütçesi 938 yılı bütç"esinden 15 bin 
lira fazlasiyle 545.912.83 liradır. 

Yeni bütçede kültür işlerine, 

219.550.80, hususi idarelere 130.588.23, 
Nafıaya 109.737.50, sağlık işlel'ine 
46.512.30, Halkevlerine 20.000, ziraat 

ve baytar işlerine 11.046 ve beden 
terbiyesine 9.478 lira tahsisat ayrıl
mıştır. 

Daimi encümen azalrklarına Ferid 
Ecer, Sabit Ecemiş, Bekir Poyraz ve 
Şevki Alpavud ittifakla seçilmiştir. 

istasyon hangarları 
Niğde 933 yılında demiryoluna ka

vuşmuştu. Bu tarihtenberi Niğde is· 
tihsalatı ve iktrsadi ehemiyeti büyük 
bir hızla inkişaf etmektedir. Her gün 
yurdun dört bucağına elma, kuru Ü· 

züm, çavdar, buğday, halı, şarap, pa
tates ve soğan vagon vagon taşınmak
ta olduğu halde istasyonumuz bir 
hangardan mahrumdu. .-

Devlet Demiryollarr hangar inşası-
na karar vermiş ve hemen inşaatına 
başlanılmıştır. İnşaat bitmek üzere
dir. - Hasan Tezol 

. 
Adana' da yenı inşaat 

Yüzme havuzu İnşasına 

başlanClı liir de otel yapılacak 

Yüzme havuzu ve atlama kulesi İn§aatl 

Adana, (Hususi) - Adana şehrinin imar planının en mühim 
kısmı bu yıl başarılacaktır. Planın bu kısmında büyük inşaat işi, 
vardır. Ve buna, halkın iklim itibariyle çok muhtaç olduğu bir 
büyük yüzme havuzu inşasiyle başlanmıştır. Atatürk parkı arka
sında ve 1250 metre murabbaındaki saha üzerine yapılan yüzme 
havuzu mayısa kadar bitirilmiş olacaktır. 

Bu büyük havuzun bir köşesinde 1 
yüksek bir atlama kulesi de yapıl
maktadır. Havuzun etrafında gayet 
zarif, soyunma giyinme kabineleri de 
olacaktır. 

Bu inşaat tamamlandıktan sonra 
parkın bir tarafında turistlerin zev
kini okşıyacak bütün konforu havi 
büyük bir otel kurulacaktır. Havuz 
ve otel civarından istasyona doğru 

yeşil yollara uzayacaktır. Esasen bu 
yeşil yollarda:-ı birisinin ağaçlanma 
işi bitirilmiştir. Yeşil yer olacak 
kısmın yapılmasına da bu yakınlar
da başlanacaktır. 
Çukurovanın yazı yaklaşmış oldu

ğundan Seyhan parkta da hazırlıkla
ra başlanmıştır. Adana'nm, yaz gün
lerinde en çok kalabalığım toplıyan 
bu yer bu yıl en iyi bir şekle sokula
caktır. Gazino, müzik, bar ve Iokanıta 
ve sinema kısımlarında bazı tadilat 
ta yapılacaktır. 

Belediye, şehir - istasyon arası as· 
falt yolunun istasyona dönen kısmını 
da değiştirmiştir. Nakil vasrtalarının 
çarpışma tehlikesini önlemek için 
yol dönemecine münhani bir şekil 

verilmiştir. 

Sanıldığına göre belediye, bu se

ne şehir içinde otobüs servisi işini de 

Seyhan barajı 
Adana, (Hususi) - Seyhan üze

rindeki muazzam barajın inşaatına ö

nümüzdeki aylar içinde başlaancağı

nı yazmıştım. Su işleri teşkilatından 

aldığım malômata göre, baraj inşaa

tında kullanılacak ağır makinelerin 

istasyondan baraja nakli için tabii 

genişlikte bir demiryolun inşasına 

başlanmış ve bu inşaat ilerlemiştir. 
Bu inşatta kullanılacak ağır maki

nelerin bir kısmı istasyona gelmiş

tir. İstasyon • baraj demiryolu ikmal 

edilir edilmez bu makinelerin nakli

ne başlanacaktır. 
Şantiye kurmak üzere gelen mühen
disler amele binalarını inşa ettirmek

tedirler. Bir de büyük çimento depo-
su kurulmaktadır. 

Kanal işlerine gelince: 

Çukurovayı sulayacak olan kanal 

teşkilatının sağ tarafı ikmal edil

mek üzeredir. Üçüncü kısım da ihale 

edilmiş ve in§aata başlanmıştır. Di-

29 - 3. 1939 

·Malatya ikinci müntehipleri Milli 
Şef'in babasının mezar1 baıında 

Yurtta mebus se
çiminden evel bazı 
vilayetlerimizde i -
k:inci müntehipleri
mizin istişare ma -
hiyetinde reylerine 
müracaat edilmiş -
ti. Cümhurreisimiz 
İnönü, hem Anka -
radan hem de Ma -
latya'dan namzet 
gösterilmişti. Ma -
latya ikinci münte
hipleri, Partimizin 

gösterdiği istişare 

listesinde Milli ~e. 

fimizin ismini gö -

riince büyük teza -

hürat yapmışlar ve 

İnönü'nün sayın ba 

basının Malatya'da 
bulunan mezarını 

ziyaret etmişlerdir. Mezar başında nu- hitap edilmiştir. Resmimiz bu ü>ren 
tuklar söylenmiş ve Milli Şefi yetişti- den bir intibaı göstermektedir. 
ren babaya saygı ve hürmet hisleriyle 

M. Kemalpaşa'da bir orta mektep 

açılacak, Halkevinin temsilleri 

M. KemalpCl§a gençleri bir temsilden •onra 

M. Kemalpaşa (Hususi) . Kazamız halkinın senelerdenberi dört 
gözle"''bçklc:-d.iği orl o. ınclLtep de lc:ıuhı c:Jili1vı. Melı <kk Liı lıGlJc 
bulunan ve belediyece yeni açılan Bursa yolundaki un fabrikası
nın binası Nafıa mühendisleri tarafından tetkik edilerek binanın 
hem orta mektep ve hem de Halkevi haline konulabileceği neti • 
cesine varılmıttır. 

Ceyhanda kültür 
ve ekonomi 

Adana, (Hususi) - Adana'nın en 
mamur kazalarından birisi olan Cey -
han gün geçtikçe terakki etmekte ve 
her inkilap hareketinde bereketli ham 
leler göstermektedir. 

Ceyhan'da tam teı;kilatlı iki ve köy
lerinde yedisi tam teşkilatlr, ve on al
tısı üç sınıflı ilk okul mevcuttur. B u 
okullarda 3000 den fazla talebe oku -
maktadır. 

Bu mekteplerden her yıl, en aşağı 
200 talebe mezun olmaktadır. Fakat 
bunların ancak dörtte biri orta tahsile 
devam edebilmektedir. Geri kalan 
dörtte üç talebe, Ceyhan'da bir orta 
mektep bulunmaması yüzünden ileri 
tahsilden geri kalmaktadır. Seyhan'ın 
bir orta mektebe ihtiyacı vardır. 

Ceyhan ekonomik ve zirai bakrm -
dan olduğu kadar, kültür hareketleri 
cephesinden de ehemiyetle üzerinde 
durulacak bir bölgedir. Burada çok 
memnuniyet verici bir maarif cereyan 
ve alakası mevcuttur . 

Kaza merkezi ile nahiye ve köyler
de kadınlar için yedi ve erkeklere malı 

Bina içinde yapılması gereken tadi
lat kısa bir zamanda ikmal edilerek bi
nanın büyük tarafı orta mektep ve nis
beten küçük olan kısmı da halkevi ola
rak ayrılmıttır. 

Öğrendiğimize göre orta mektep ö
nümüzdeki teşrinde faaliyete geçe • 
cektir. 

Orta mektep yalnız kazamızın değil, 

Karacabey, Susığırlık gibi nisbeten kü 

çük ve kasabamıza yakın olan kaza -

ların da orta mektep ihtiyacını önle -

mış olacaktır • 

· Bir senedenberi kavu!j>tuğumuz hal

kevi kazamız için çok faydalı çalış -
malar göstermektedir. Temsil lrolu • 

nun piyesleri kazada büyük bir hare -

ket doğurmaktadır. 

sus on iki ki ceman 19 ulus dersanesi 
açılmıştır. Bu kurslarda okuyan tale
benin adedi 1200 den fazladır. 

Ceyhan'm bir çok .köylerinde de, ve
kaletin tayin ettiği yeni şekillere uy -
gun mektep binaları inşaatına başlan
mıştır. 

Ceyhan'da "ilk okulları himaye" 
teşkilatı kurulmuş ve ilık hamlede Cey 
han'ın cömert halkı 1200 lira topla-
mıştır. Ni - Ta. 

1 Yurttan resimler .. 1 
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Enternasyonal hôdiseler 
karşısında Romanya 

Romen Baıvekili ve Hariciye Nazırının sözleri 
Gafenko 

büyük 
Türkiye'nin dostluğundan 

memnunlukla bahsediyor 

Romen Hariciye Nazırı 
B. Gafenko 

((Başı 1 ıncı sayfada) 

Macar seferberliği 
••-Son Çekoslovakya haaı:;eleri sı -

rasında Macaristan Rütenya'yı ilhak 
etmek üzere bir yandan oraya girerken 
diger taraftan seferberliğe başlamış _ 
trr. Daha geçen sonbaharda Romanya'
dan böyle bir harekete iştirak edip et
miyeceği iı>timzaç edilmişti. Fakat Ro 
manya dost ve müttefik bir devlete kar 
şı yapılan bir harekete i~tirak edemiye 
ceğinden dolayı bunu reddetmişti. R0-
manya'nın akdettiği ittifaklara sami -
miyetle hulus ile ve sadakatle hürmet 
ve riayet etmek azminde bulunduğu -
nun herkesçe bilinmesini istiyor. Ye -
ni vaziyet karşısında da ve Rütenya'
nın Romanya'ya ilhakı istenilmesine 
rağmen bunu da reddettik. Çünkü biz 
yabancı bir milliyet toprağını ilhak 
etmek istemiyoruz. Bununla beraber 
Macaristan'ın ekseriyeti yabancı1ar, 
tarafından ikamet edilen bir toprağı 
ilhak etmesine mümaneat edilmemiş -

tir· 

Romen hudu"dımda betı macar 
ko{~rdusrı 

Romanya'nın bu dilrilst hareketine 
rağmen 14 martta Macaristan'ın sefer
berlik yapmakta olduğunu öğrendik. 
Bu aefer:berlik faaliyetle devam etmiş 
ve Romanya hudutlarmda beş macar 
kolordusu tahşit edilmiştir. Hadiseler 
kar,ısmda gafil avlanmamak için her 
kime karşı olursa olsun topraklarımı -
zın masuniyetini müdafaaya karar ver
mif olduğumuzu ecnebi hükümetlere 
bildirdik. Silah altına bir kaç sınıfı 
çağırdrk. Ve ihtiyatların çağrılandan 
dört misli fazlasiyle silah altına koş -
tuklarmı gördük. Diğer taraftan her 
türlil ihtilatın önüne geçmek için de 
kuvetlerimizi huduttan bir günlük yü
rüyilf gerisinde ve tahaffuz mıntaka
srnda tahşit ettik. 

'Alman - Romen ticaret 
anl<l§ması 

Başvekil son alman - romen iktisadi 
anlaşmasından bahsederek bu anlaş -
manın kati yen normal ve son siyasi ha
diselerle hiç bir alakası olmadığını 
keydetmiş ve memleketin siyasi is
tikbaline hiç bir surette halel getirme 
diğini ve katiyen ekonomik mahiyette 
olduğunu tcyiden beyan eylemiştir. 

Başvekil bu anlaşmanın Romanya'
nın menfaati bakımından ve katiyen 
müsavat dairesinde aktedildiğini ve 
Romanya'nm milli ekonomisinin ih -
tiyaçlarını temin eylediğini söylemiş
tir. 

Romen Başvekili 
B. Kalineıko 

Romanya'da milli birlik 

r ejimi kurıı]nıa~J 

33 eski baıvekil 

ve nazır Knal 
Karol' a müracaatla 

bulundular 
Bükreş, 28 a.a. - Royter ajansı 

bildiriyor : 
33 eski başvekil ve nazır kıra} Ka

rol'a bir muhtıra göndererek milli 
birlik menfaati namına Romanya'da
ki rejimin tebeddülünü istemişlerdir. 

Muhtırayl imza edenler arasında eski 
başvekil ve milli köylü partisi reisi 
Maniu da vardır. 

:ıuıun.ııa , "' b an e na
sında kıralın müzakerede bulunmak 
üzere eski siyasi parti reislerini davet 
etmemiş olmasına teessüf edilmekte, 
kıratın son zaman larda büyük bir me
suliyet ve otorit e deruhte etmiş oldu
ğu kaydedilmekte ve milletle doğru -
dan doğruya temas halinde bulunacak 
bir milli birlik rejimi tesisi istenil
mektedir. 

ler için sağlam bir esas olabileceğini 

gösterir. 

B. Köseivano/'un Ankara 
ziyareti 

Bulgar başvekili ve hariciye nazı -
rının geçenlerde Ankara'ya yaptığı zi
yaret bütün balkan devletlerinin ken
dilerini biribirlerine bağlıyan müşte -
rek menfaatleri anladıklarını isbat i -
çin çok güzel bir vesile olmuştur - al
kışlar -

Bu ziyaret sonunda neşredilen teb -
liğ memleketimizde fevkalade derin 
ve fevkalade sempatik bir alaka uyan
dırmıştır. 

Son zamanlarda romen hükümeti -
nin sarfettiği çok sıkı diplomatik faa
liyet sahasında merkezi Avrupa buh -
ram bizi sağlam bir vaziyette buldu : 
Almanya ile ekonomik müzakerelere 
başlamış, müttefik ve komşularımız -
la bağlılığımız takviye edilmiş ve Ro
manya hudutları üzerinde tazyik t eh
likesi daha az vahim bir mahiyet al -
mış bulunuyordu ... 

1 
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İngiltere'nin müdafaa tedbirleri 

Hava silahı 

İngiltere 
Almanya 

tayyare 

arasında 

endüstrisi ile 

bir mukayese 
( ngilterc'nin

1 
son hava inşaat 

programı birinci sınıf 2.370 
tayyareyi derpiş ediyordu. Bunun i
ç~n 93.5 milyon sterling tahsisat ve
ri lmiştir; mamafi, bu miktarda, ba
lon barajlarına mahsus yeni tesisa -
tın da tahsisatı vardır. 

Bugünkü programın tatbikinden 
sonra hava bakanlığı, yapılacak olan 
yeni inşaat etrafında efkarı umumi
yeyi rakamlarla tenvir etmiyeceği 
ve bu işlerle lakası olan bütün me -
seleleri tamamiyle gizli tutacağı ku
vetle tahmin edilmektedir. 

Baldvin'in, vaktiyle büyük Bri -
tanya'nrn hava kuvet]erini, kenti -
nan'daki en yüksek hava silahının 

mertebesine vardıracağı ve bu gaye
yi elde etmek için hiç bir fedakar -
Irktan çekinilmiyec~ği hakkında 

vermiş olduğu beyanat, bu meselede 
en iyi bir ölçüdür. Nitekim, büyük 
Britanya'nın denizlerdeki üstünlük 
ve hakimiyetini nasyonal _ sosyalist 
hükümetinin kabul etmiş olmasına 

mukabil, bundan böyle havalardaki 
üstünlüğün Almanya'ya bırakılma -
sını ara sıra ileri süren Berlin'in ta
leplerine Londra'nın aldırış bile et
memesi, Çemberlayn'in, selefinin 
hedefine varmağa azmetmiş olduğu
na bir delildir. 

Müteh~sı:;larrn çoğunun tahmin 
etmekte olduğuna göre, ingilizlerin, 
hakkında artık hiç bir malumat sız
dırılmadan tayyare imalatı o dere
~e yükselmiştir ki, hükümet. yakın 

bir atide bu endü~triye muazzam iş
leri vermekten çekinmiyecektir. 
Tayyare endüstrisi, gerek kemmiyet 
gerek keyfiyet bakımından, Alman
ya ile Britanya imalatı arasındaki 
farkı asgari bir hadde indirecektir. 
Şimdiki halde, bundan fazlası bi

linmemektedir; bunun takdiri ve 
gördüklerinden bir ne ice ~ıkarma
aı mil~idin gôr üf kud retine k a l -

mrş bir meseledir. 
Yalnız şurası muhakka.ktır ki, ha

va bakanlığının yıllardanberi müca
dele ettiği zorluklar, sonaylarda a
zalmış, buna mukabil Almanya'da 
bunun bir aksi olmuştur. İngiliz mü
tehassısları, halen 'man hava üstün
lüğünün tesiri altında bulunan hal
ka, alınanların kemmiyet üstün lüğü, 

Britanya'nın keyfiyet üstünlüğü i -
le giderileceğini anlatmağa gayret 
etmektedirler. İngiltere'dek i sala -
hiyetli makamların istatist ikleri giz
lemek teşebbsunde bulunmadıkları, 
buna mukabil, alınanların bu hususta 
en ufak bir haberi bile sızdırmad1k
ları, inkar edilmez bir hakikattir. 

Hiç bir Britanya b_kanı, geçenler
de Göring'in yaptığı gibi, tayyareci
lik hizmetindeki tehlikelerin sayıl -
masın: itiraz etm,.k zaruretini h is -
setmemiştir. 

Cihan harbının sonunda, alman -
tarın bugünkü kabiliyetlerinden hiç 
de geri kalmıyan Britanya'nın t ay -
yare endüstrisi, ihtimal ki, bugün. 
Almanya'da 1938 ilk baharında ve 
belki de şimdi olduğu gibi, azami 
kudretiyle çalışmamaktadır. Hükü -

viyesine devam edeceğiz. Macar sefer
berliği bazı noktalarda hudutlarımıza 
kadar dayandığl için biz de tahşit et -
tiğimiz kuvetlerimizin sarsılmaz du -
varını azimle yükselttik. Macaristan 
terhise başlarsa biz de aynı nisbet da -

met, ciddi bir vaziyet takdirinde Bri
tanya endüstricilerinin azami neti -
celer elde edebileceklerine emindir. 
Şunu da kaydetmek lazımdır ki, ay
rıca Kanada ve Amerika firmalarına 
geniş ölçüde siparişler verilmiştir. 

Britanya avcı ve bombardıman 

tayyarelerinin gidiş geliş kabiliyet. 
leri, sürat ve yük alma kudretleri 
hakkında efkarı umumiyece bilinen 
malumatın son modellerle hiç bir a
lii.kası yoktur. 

Vikers - Velesbey bombardıman 

tayyaresi. Britanya'nın bu~ünkü 

tayyare kuvetleri içinde en hafif 
tayyare sayılmaktadır~ bu tayyare -
nin azami siirati, 370 kilometre tah • 
min edilmrktcdir; bu siirate göre. hu 
tayyare. t 7 Dornier ve Yunkrrs 86 K 
tipindeki alman tavvar•1erinnen CYt-· 

ridir: buna mııkabil yük alma kud -
reti alman tayyarelerine nazaran iki 
mi:>lidir. Bu tıpın imalınden vaz ge
geçilmiştir; onun yerine Vikc-rs -
Velington tipınuen:ı tayyare 6ı:ç -
miştir ki, miıtehassısıarın fıkrınce, 

alınanlar, bu tiple boy ölçuşebılecek 
bir tayyare yapamamışlardır. Bir 
müddettenbcri tayyare hangarları -
na teslim edilmekte olan bombardı
man tayyarelerinin sürtleri 400 kilo
metreden fazladır: bu tayyarelerin 
yük alma kudretleri aynı tipteki al
man tayyarelerinin kudret ve kabi -
liyetlerini iki hatta üç kat aşmakta
dır. Briston - Blenheim ve Viteley 
bombardıman tayyarelerinin de ka -
biliyetleri keza hat • ı sayılır bir 
mertebededir. ' 

Bu böyle olmakla beraber, alınan
ların, ihtimal ki, bu vasıflara üstün 
ve belki de yabancı memleketlerde 
henüz bilinmiyen tipte tayyarelere 
rnailk olduklarını 6Öyliyenler de yok 
değildir. Llkin, mütehassıslar bu 
fikirde i tirak etmemektedirler. 

İtalyanlar, en müessir miıdafaa 

tedbirinin, havadaki çarpışma oldu
ğu kanaatindedirler. 1-spanya'da tam 
manasiyle tecrübe edilemiyen bu na
zariyenin, burada da taraftarları 

vardır. Son günlerde memleketiıı 

her tarafında yapılan talimlerde, 
yalnız avcı tayyarelerinin adedini 
kat kat yükseltmek değil, aynı za -
manda, pilot ve rasıdları, sulh zama
nında mümkün olduğu mertebede, 
gayet giri · .meselelerle karşılaştırıp 
alıştırma.k lazım geldiği neticesine 
varılmıştır. 

Ha· ı hücumlarına karşı yere bağ
lı olan müdafaayı, ordunun birlikle
ri yapac-ktır. Bu itibarla, karadaki 
müdafaa için, nizami ve teritoriyal 
0rdunun bir çok tümenleri talim ve 
terbiye edilmiştir; tarassut işleri i -
çin ise, ordu idaresi emrinde çalışan 
gönüllüler var ki, bunlar muntaza -
man talim görmektedir. Geçenlerde, 
iki hava defi alayı Londra'ya geti -
rilmiştir. Bu iki alay hava defi siste
minin özünü te , '.til etmektedir. Ha
va defi teşkilatında üç tip defi topu 
vardır: 12,4 ve 9.4 santimetrelik top
lar ... alınanların "Zweipfünder" de
dikleri toplar. 

Başvekilden sonra söz alan hariciye 
nazırı Gafcnko, son üç ayın harici si -
yaseti hakkında ct~aflı izahatta bulun
muştur. 

" Bizim olmayanı almayız, bi- bilinde askeri hazırlrklarımızı azalta -

zinı olmu miidaf aa ed~riz" cağız. 

12,4 - - · ..,etrelik toplar, askerlik 
'ıaknnmdan ehcmiyeti olan ve büyük 
bir irtifadan hücum ihtimali bulu -
nan bütün noktalara sabit Jlarak 
monte edilmiştir: alçaktan uçan hü
cum filolarına kcı.rşı da 9.4 santirnet
• . · ik toplar tahsis edilmiştir ki, bun
: ar müteharriktir; teritoriyal defi 
bataryalarının hepsi bu toplarla teç
hiz edilmiştir. Londra'ya ve diğer 
büyük şehirlere b• defi terübatın -
dan başka balon barajları da veril -

11iirkiye'nin izluır ettiği luılisa
ne ve sadıkane dostluk 

Gafenko, .Belgrao a ve V arşova'ya 
yaptığı ziyaretleri balkan antantının 

Bükreş toplantısını, Romanya'nın bu 
memleketlerle olan dostluk ve ittifak 
bağlarını daha ziyade sıkılaştıran ha
diseleri hatırlatmış, Romanya'nın Al -
manya, İtalya, İngiltere, Fransa ve 
Sovyetler Birliğiyle olan münasebet· 
Ierini gözden geçirmiş ve balkan mem
leketleri hakkında şöyle söylemiştir : 
"- Sıcak ve heyecanlı bir hava i -

çinde Bükreş'te toplanan balkan kon -
feransı, Türkiye ile Yunanistan ve Yu
goslavya ile olan antantımızın bugün
kü şartlar içinde gitgide artan bir ehe
miyet aldı ğını isbat etmiştir. Son buh
ran sırasında biıtün müttefiklerimizle 
teati ettiğimiz dostluk teminatı ve bil
hassa türk hiıkümetinin hakkımızda 
isbat ettiği halisane ve sadıkane dost -
luk hisleri - Şiddetli Alkışlar - üze
rinde israr etmek benim için güzel 
bir vazifedir. Bunlar, balkan antantı -

Hariciye nazırı Gafenko, macar se
ferberliği ve Rütenya'nın işgaline de 
temas ederek Romanya'nın Polonya'
ya karşı dostça ve Macaristana karşı 
da anlayışla hareket ederek müşterek 
hudut istiyen bu iki devlete karşı dü· 
rüstçe davrandığını ve bu mesele ile 
alakadar olmaktan vaz geçtiğin i ha -
tırlatmış ve demiştir ki : 

'.- Binaenaleyh Romanya hüküme
ti Rütenya'nın Romanya ile birleşme -
sine dair papas Volosin tarafından 
yap ılan teklifi reddetmiştir. B ugünkü 
karışık anlarda harici siyasetimizin 
esası olan prensipi kati olarak aydın
latmak istedik: Bizim olmıyan hiç bir 
şeyi almayız ve ancak bize ait olanı 
müdafaa ve takviye ederiz. 

"'Sullurn talnıiyesine devam 
edeceğiz'' 

Hariciye nazırı Macaristan'ın Ro -
manya·y~ karşı ittihaz ettiği hareket 
tarzından dolayı duyduğu hayreti be -
yan etmiş ve d~miştir ki : 

Umumi bir an~ma ~-apılmalı ! 
Gaienko, romen - alman ekonomi an

laşinası hakkında da aşağıdaki nokta -
ları hatırlatmıştır : 
"- Aktedilen anlaşma iki hüküme -

t in sulhçu hedefleri üzerinde israr et
mektedir. Bu anlaşma Romanya'nın 
diğer bütün devletlerle olan ekonomi 
münasebetlerinin idamesi ve inkişaf 
ettirilmesi lüzumunu dikkate almakta 
ve hariçle ticaret mübadelerini arttır
mak imkanını kolaylaştırmaktadır.,, 

Nihayet hariciye nazırı huzur ve 
mede~iyetin esası olan enternasyonal 
ahlak prensipleri üzerinde umumi bir 
anlaşma yapılması lüzumuna işaret et
tikten sonra şöyle demiştir : 

"-Bütün bu prensipler arasında en 
mühimi her milletin milli hüriyet ve 
huzuruna olan hürmet prensipidir. 
Romanya hudutlarını ve istiklalini si
lahla müdafaaya karar vermiş oldu -
ğunu isbat etmişti r. Romanya kendisi
ne karşı yapılacak her hangi bir teca -

miştir. 
Naye Zürber Saytung 

Gediz nehri 
kabardı 

Manisa, (Hususi) - Gidiz nehrinin 
irtifaı iki gündür ı;ürekli yağmurlar -
dan kabarmış bütün bağları ve ovayı 

su istila etmiştir. Şimdiye kadar hiç 
bir hadise kaydedilmemiştir. Jandar -
ma icap eden tedbirleri alarak bir ka
za vukuuna meydan vermemek için 
çalışmaktadır. 

Bütün manisalrlar seli görmek için 
Gediz kenarlarına akın ediyorlar. Ak
hisar - Manisa yolu selin hücumuna 
uğradığından nafıa idaresi icap eden 

On yılhk neşriyat 

sergisi dolayisiyle 
(Başı ı ıncı sayfada) 

edecekler~ir. Neşriyat kongresine iş· 
tirak edeceklerin yol ve ikamet mas
rafları Maarif vekaleti tarafından öde 
necektir. l~tirak edecek mümessillerin 
15 nisan 1939 tarihine kadar müraca
atla iki adet fotoğraf göndermeleri 
icabetmektedir. 

Kon~reye iştirak edecek resm i 
daire miimcııısilleri 

Kongreye iştirak edecek resmi dai· 
re mümessilleri şunlardır: 
Başvekalet ve vekaletler mümessile· 

ri; Genelkurmay başkanlığı mümessi
li ve askeri matbaa müdürü; basm. 
istatistik, devlet meteoroloii işleri. 
harita, posta, telgraf ve telefon ve 
devlet demiryollarr umum müdürlük
leri mümessilleri; üniversite rektörü 
ve fakülteler mümessilleri; Ankara ta
rih, eli! ve coğrafya fakültesi dekanı 
ve profesörler mümessili; siyasal bil
giler okulu, güzel sanatlar akademisi. 
Gazi terbiye enstitüsü. Yüksek mü· 
hendi .. mektebi ve yüksek ziraat emı
titüleri profesörlerinin mümessilleri ; 
lise. öğretmen okulu . ilk okul öğret
menleri ile ilk tedrisat müfetti~leri 
miimessilleri. 

Kongreye iştirlik e:lecf>I,· milli 
t't' lı.wmsi miiP.sseseler 

Cümhuriyet Halk Partisi ve Halkev 
leri miımessilleri; Türk tarih ve dil 
kurumları mümessilleri, türk basın 
birliği ve Anadolu ajansı mümessille
ri, Türk hava kurumu, Türk kültüı 
kurumu, Kızılay, Gençlik kızılayı ve 
Çocuk esirgeme kurumu mümessilleri, 
T . C. merkez bankası, Ziraat bankası, 
Sümerbank, Etibank ve İş bankası 
mümessilleri; günlük gazeteler mü· 
rressilleri : kitap tabilerinin araların
dan seçecekleri beş mümessil; matbaa 
sahiplerinin aralarından sc;ecekleri 
iki miimessil, çocuk mecmuaları sahip 
!erinin aralarından seçecekleri iki 
mümessil. diğer mecmua sahiplerinin 
aralar ndan sececekleri üç mümessil, 
Maarif vekaletinin kongreye ayrıca 

davet edeceği fikir ve yazı adamları. 

Kmı~n·nitı ıethildne arzedile
rek mevzular 

Kongrenin tetkikine arzedilecek 
mevzular şunlardır: · 

Resmi ve hususi neıir tefek1Cüllerİ· 
ı:ıin sermaye ve kuvetlerini azami ve
rim temin etmek üzere teksif ederek 
işbirliği etmeleri yollarının araştırıl
ması ve bu esasa göre umumi bir neş
riyat programı hazırlanması. 

Dilimize tercüme ettirilerek eserle· 
rin klasikler dahil olarak en lüzumlu· 
tarının se:ıelere ayrrlm:ş bir planda 
tespit edilmesi ve bunların neşri için 
alakadarlar arasında iş bölümü yapıl· 
ması. 

Orta tahsil çağındaki gençlik için 
yazdırılması veya tercümesi lazım ge
len eserlerin tespiti ile bunların neşri 
için bir program hazırlanması. 

Bir ço.ı:uk edebiyatı kütüpha:ıesini 
kısa zamanda vücude getirmek için 
icrası lazım gelen işler. 

Halk için yapılması lazım gelen neş 
riyat için yıllara ayrılmış bir program 
vücude getirilmesı. 

Yazma ve basma eski kitaplarımız
dan yenide:ı neşri icabedenlerin tespi
ti. 

Ansiklopedi ve müracaat !Ugatlar: 
vücude getirmek için yapılması lazım 
gelen hazırlıklar ve i'ler. 

Memlekette telif ve tercümeyi teş· 
vik edecek mükafatlar ihdası ve bun
ların hangi esaslar dahilinde verilece
ği:ıin tespiti. 

Hususi ne riyata devletçe yapılan 
yardımın daha verimli ve esaslı bir 
yola konulması. 
Okumayı teşvik etmek ve neşriyatı 

tanıtmak için yapılabilecek propagan
da. 

Neşriyatı:ı satış ve dağıtma işlerini 
tanzim için alınması faydalı olacak 
tedbirler. 
Matbaalarımızda işin verimini artı

racak ve kalitesini yükseltecek tedbir
ler. 

Edebi mülkiyet hakkına dair olan 
mevzuatımızın günün ihtiyarlarına gö 
re tadili Hl._zrm gelen cihetlerinin tes
piti. 

Kongreye iştirak edeceklerin kon
grenin açılmasından en çok on gün 
önceye kadar bu mevzularla alakadar 
olmak üzere yapacakları yazılı teklif-
!er. 

Asıl sız bir haber 

Roma, 28 a.a . - Stefani ajansı bil· 
diriyor: Cenevre'den alınarak Deyli 
Telegraf'da neşredilen bir haber, Lib
ya'ya gitmek üzere Brenner hududun
dan alman askerleri ve alman harp 
malzemesi geçtiğini söylemektedir. 
Tamamiyle asılsız olan bu haber, kati 
aur,.tt .. v:obn l:ınm:o.lrt:oı'hr---

B. Duff Kuper 
Diktatörlere karsı .. 

mukavemet tavsiye 
ediyor 

Londra, 28 a.a. - Eski bahriye na
zın dUf Kuper söylediği bir nutuk
ta demiştir ki: 
"- Diktatörlüklerin Avrupa'ya ve 

bütün dünyaya zorbalıkla hakim ol· 
mak hususundaki bariz emelleri kar· 
şısmda bir mukavemet tesisi zamanı 
artık gelmiştir. Bütün parti mümes
sillerinden mürekkep ve şimdikinden 
daha az azalı bir hükümet kurmak la
zımdır. Böyle bir hükümet, emniyeti· 
miz için zaruri olan esaslı bir tedbi
ri daha kolay1ıkla ittihaz edebilir.Bu 
tedbir şudur: her ingilizin milli dava
ya yapabileceği hizmetin azamisini 
yapması. Her erkekten orduya yazıl· 
masın1 istemiyorum. 

Öyle bir nizam kurnuıfryız k i ..• . -
Fakat öyle bir nizam koymalıyız ki 

askerlik çağında olan her erkek fev· 
kalade hallerde askerlik talep ede
bilsin. Bunun, azmimiz ve hareketi -
miz hakkında dünyanın bizden edi • 
neceği fikir üzerinde dehşetli tesiri 
olacaktır. 

Sonra. mevcudiyetleri için titriyen 
küçük devletlere icabında yardım e
deceğimiz emniyetini vermeliyiz ve 
bunları kendilerini müdafaaya teşvik 
etmeliyiz. 
Diğer taraftan Soveytler Birliğini 

bugünkü şartlar içinde açıkta bırak
mak delilik olur. Amerikanın dahi, 
bir ihtilaf halinde süratle ve faali -
yetle demokrasilerle teşriki mesai e
deceğine kaniim.,. 

. 
lngiliz vapur 

kumpanyalarına 

yardım edilecek 
Londra, 28 a .a. - Ticaret nazırı B. 

Stenley, Avam Kamarasında, yaban -
cılarla rekabet için İngiliz seyrüsefa
in kumpanyalarına yapılacak yardım -
lar hakkında izahat vermiştir • 

Beş sene zarfında İngiliz seyrüse • 
fain kumpanyalarına 2.700.000 ingiliz 
liralık yardım yapılacaktır. Yaıdım, 
İngiltere limanlarına müseccel olan ve 
mürettebatı İngiliz bulunan gemilere 
inhisar etirilecektir. Yeni inşaatın ga
rantisi için de senede ayrıca yarım 

milyon ingiliz lirası verilecektir. Es -
ki gemilerin yabancı. memleketlere 
satılmasına mani olmak üzere hurda 
halinde satın alınmaları için iki mil
yon liralık bir kredi konmuştur. 

Litvanya' da 

nümayişler 
Kaunas. 28 a.a. - Son hadiseler 

dolayısiyle hasıl olan şaşkınlık dev
resinden sonra vatanperverane bir 
aksülamel hasıl olmuş ve halk nüma
yişler tertip etmeğe başlamıştır. 

Matbuat tarafından neşredilen or

du gönüllüleri cemiyetinin bir be

yannamesinde halk ittihada davet e
dilmekte ve bir vatanperverler cephe 
si teşkili teklif edilmektedir, 

l'arliinı.ento toplcmtı.ııı geri 
lmldı 

Kaunas, 28 a.a. - Parlamentonun 
bugiin yapılması icap eden toplantısı, 
hükümetin talebi üzerine perşembe 
sabahına talik edilmiştir. 

İng i liz Genel Ku rmay 

Başkanı Pari s'te 

Paris, 28 a.a. - İngiliz imı-arator
luk genel kurmay başkanı gene:al 
Vikont Gort, refakatindeki generaller 
ile birlikte. bugün saat 17 de tayyare 
ile Paris'e gelmiş ve general Gamel ·n, 
general Vıllen in ve amiral Darlan ta
rafından karşılanmıştır. 

Bir Yunan tekzi bi 
Atina, 28 a.a. - Atina aJan:ıı, orta 

Avrupa hadiselerinden sonra vukua 
gelen diplomatik goriışmelere Yuna • 
nistan'ın her hangi bir surette iştira • 
ki hakkındaki butün haberleri yalan
lamaktadır. Yunanistan'ın siyasi h • . ı 

hareketi, daima, balkan müttefiklerı -
ne' karşı balkan paktındaki tea.hhüclle
rin .. ıt::ıfl::ılr::ıttir 



Halay' da (ok parlak 
askeri f ören yapddı 

(Başı ı inci sayfada) 
Hatay Halk Partisi te§kilô.ıı 

k.ııruluyor 

İskenderun, 28 a.a. - Anadolu ajan 
sının hususi muhabiri bildiriyor: Ka. 
za ve mülhakatta parti ocak kongrele· 
ri yapılmıştır. Şimdiye kadar yirmi o· 

Slovakya'da sükunet avdet etti 
. 

Slovak - Macar hudud 
konuşmaları başladı 

Slovaklar Macar hududunu gene 
bir kaç noktadan ihlal ettiler 

Bratislava, 28 a.a. - Slovakya'da sükunet avdet etmiştir. Yağ
mur dolayısiyle atıl kalan kıtalar tahdidi hudut müzakerelerinin 
neticesini beklemektedirler. 

Muhtelit macar - slovak tahdidi r-=== 
te'de toplanmıştır. ıKÜ(ÜK Dl~ HABERLER 

Bundan sonra Hatay'da, bulunan 
yedek subaylar askerlerimize tanıttı· 

rılmıştır. Yedek subaylar adına Hatay 
da bulunan Kazım Nami Duru bir hi. 
tabede bulunmuş, Kırıkhan mebusu 
Hikmet Sural Mehmetçik adlı bir şii
rini okumuştur. Buradan orduevine 
gidilmiş orduevinin önünde şanlı ala
yımızın geçit resmi temaşa edilmiş
tir. Yiğit Mehmetçiklerin birer arslan 
vekariyle ve muntazam geçişi çok al. 
kışlanmıştır. Davetliler öğle yemeğini 
kışlada askerlerimizle birlikte yemiş
lerdir. 

cak kongresi yapılmıştır. Kongrelerde 
Parti üyeleri partinin altı vasfını hep 
bir ağızdan tekrarlıyarak heyecanlı te 
zahürat yapmışlardır. Arsuz merkez 
ocak kongresinin yapılması büyük te
zahürata vesile olmuş civar körlerden 

lngiliz piyade a•kerleri t;chiz ediliyor 

hudut komisyonu bu sabah Budapeş· j r·0
: ..... ~ ............... - ........ ,,, """•I 

tal~~~v:§~a7~~~~~:s s~?:~i t;;~~~a~;~ L.-............ ,,,,,,,,,, .. _..,,,,,.,,,,,,,. 
nı tahliye etmedikçe müzakerelere X Berlin - Almanya istatistik bil 

Halk şairi Kayserili asker Mehmet 
Başlar, nefis hamasi bir destanını oku 
muş, Antakya mebusu Vedi Kaıabay, 
İskenderun mebusu Hamdi Selçuk bi
rer hitabe söylemişlerdir. Bundan son 
ra milli oyunlar oynanmıştır. Gece or· 
duevinde bir aile toplantısı yapılmış. 
tır. Merasimde devlet reisi, fevkalade 
murahhas, meclis reisi, başvekil, kon· 
soloslar, vekiller, mebuslar ve daha 
birçok davetliler refikalariyle birlikte 

bulunmuşlardır. Hava çok güzeldi. 
bütün halk caddeleri doldurmuştu. A
layımızın merasimi dolayısiyle İsken· 
derun bir bayram günü yaşamıştır. 

gelen üç bin partili ellerinde türk 
parti ve Hatay bayraklariyle kasaba. 
mn meydanlarını doldurmuşlardır. 
Parti teşkilatını yapmakta olan Tekir 

Mecburi askerlik hakkında başlamak istememektedirler. rosunun bildirdiğine göre 17. 4. 1939 
Slovak heyeti reisi müzakereleri a- da Avusturya ve Südetler mmtakası 

şağrdaki noktalara istinat ettirmek da dahil olmak üzere bütün Almanya
tasavvurundadır: da nüfus ve meslek tahriri yapılacak-

dağ mebusu Rahmi Apak'ı parti teş· 
kilatı heyeti hararetle karşılamışlar· 

dır. Parti reisi mebus Hamdi Selçuk'
un parti teşkilatındaki maksat ve ga
yenin ne olduğunu, parti prensiple
riyle Büyük Şef İnönü'nün partiye 
verdiği yüksek ehemiyeti tebarüz et· 
tiren nutkundan sonra, partililer, ya
şasın İsmet İnönü, yaşasrn Halk Par. 
tisi diye tezahürat yaparak kongreye 
nihayet verilmiştir. 

İngiltere 
kararını 

yakında 
verecek 

Kışla ve 
karar 

techizat eksikliği 
verilmesine engel 

ôni bir 
oluyor 

Kati hududun tesbiti, macar işgali tır. 

dolayısiyle husule gelen siyasi ve ' X Belgrat - Yugoslavya kıraliçesi 
maddi zararların telafisi, mesuliyet· Marie Londra'dan Belgrada dönmüş -
lerin tayini.. tür. 

Slovaklar asker tovluyorl<ır 
Bratislava, 28 a.a. - Slovakya mil-

X Vaşıngton - Sidney'deki çekos
lovak general konsolosluğu tarafın

dan verilen talimat üzerine Auckland
taki Çokoslovakya konsoloshanesi, 
Almanya general konsolosluğuna tes
lim edilmiştir. 

X Vaşington - Ayan meclisi 513 
milyon dolara baliğ olan ordunun 
1939/ 1940 bütçesini tasdik etmiştir. 

İspanya faciasının son perdesi 

Londra, 28 a.a. - Çemberlayn'in mecburi askerlik hizmeti 
hakkında herhangi şekilde olursa olsun vereceği kararı uzun 
müddet tehir etmiyeceği iyi haber alan mahfillerde söylenmek
tedir. 

li müdafaa nezareti 1932 den 1936 sı
nrfma kadar bütün tayyare ve hava 
müdafaa zabitleriyle 1934 ten 1936 sı
nıfına kadar hava servisi efradını si
lah altına çağırmıştrr. Pilotlar, tel· 
sizciler ve fotoğrafçılarla motörlü kı 
taların efradı da aynı suretle silfilı 

altına davet edilmişlerdir. 

Sloı:allya'ytı k.uçan rıllen 
. miiltecileri 

X Buc11os • Aircs - Hükümet, Al
manya ile 14 milyon piastr'lık bir .mü 
badele itilafnamesi imza etmiştir. Al
manya, yataklı vagonlar ve 64 lokomo 
tif verecek, buna mukabil Arjantin
den 100.000 ton buğc' v, hububat ve 
yün alacaktır. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Toledo mınıakasında 
Toledo, 28 a.a. - Toledo mıntaka -

sında cephe, 90 kilometre genişliğinde 
bir sahada yarılmıştır. Yarılan cephe • 
nin derinliği akşam 30 kilometreyi 
bulmakta idi. Bu emeliyat ile beş ko -
lordu mefgul olmaktadır. Bu mınta -
kada 450 esir alındığı resmi tebliğde 
bildirilmektedir. 

Zaptedilen mühim miktarda malze
me arasında 155 milimetrelik bir ba • 
tarya, 124 milimetrelik iki batarya ve 
bir çok mitralyöz bulunmaktadır • 

B. Azana tekran"<lebi ha:raıa 
atılacak 

Paris, 28 a.a. - Bir havas muhabiri, 
Konkord meydanı civarında bir otelde 
sabık İspanya cümhurreisi B. Azana'
ya mülaki olmuş ve kendisiyle görüş · 
müştür. 

B. Azana, bir kaç gün için Paris'te, 
bulunduğunu bir tap evi ile şahsi bazı 
işlerini halletmek istediğini ve yeni -
den edebi faaliyetine başlıyacağını bil
dirmiş ve iki ispanyol partisi arasın -
daki görüşmelerin kesilmesi hakkın -
da da şu sözleri söylemiştir : 

"-Nasyonalistler, müzakerelere 
başlamak ile, cümhuriyetçilerin mu -
kavemet kabiliyetini azaltmıya muvaf
fak olmuşlardır. Şimdi bundan istifa -
de ederek görüşmeleri katetmişlerdir. 

llarbin sonu ~·akın 
Cümhuriyetçi lspanya'da' fikirler, 

şimdi, harbin nihayetinin yakın oldu
ğu düşüncesine alışmıştır. Bu sebep • 
ten dolayı, mücadele zihniyetini yeni
den canlandırmak güç olacaktır. 
Eğer, zamanında, yani Katalonya ri· 
catinden sonra hemen derhal Fransa 
ve lngiltere'nin araya girmesiyle mü · 
zakerelere başlanmış olsaydı, vaziyet 
böyle olmazdı . ., 

B. Azana, nihayet, lspanya'daki kar 
deş mücadelesinin yakında nihayete 
ermesi ve yeniden kan dökülmesinin 
bertaraf edilmesi, ümidini izhar ede -
rek sözlerini bitirmiştir. 

Rmlyodtı Fmnkomarşı 

Madrid, 28 a.a. - Casado i!e müda· 
faa komitesi azası şehri daha evciden 
terketmişlerdi. Cümhuriyetçi asker· 
ler üstüne beyaz bayraklar çektikleri 

siperlerini terkedcrek şehre doğru 
gitmişlerdir. Madrid'in her tarafın
da frankistlerin bayrağı dalgalan · 
maktadır. Halk, faşist usulü selam 
vermektedir. 

Saat 11.30 da ilk nasyonalist fırka· 
tar, Madrid varoşlarına girmiştir. Sa· 
at 12 de Madrid radyosunun nasyo · 

nalist milli marşı çalınmakta idi. A
hali, nasyonalist askerleri şiddetle 

alkışlamıştır. 

Bizcrw'dekJ lspanyol lıarp 
gemileri 

Bizerte. 28 a.a. - Liman kumandan 
J ığının bir tebliğine göre, Bizert'de 
bulunmakta olan İspanyol filosunu 
tesellüm edecek olan ispanyol bükü· 
metinin iki memuru Bizert'e gelmiş, 
liman kumandanını ziyaret ederek te· 
sellüm muamelelerini te&bit etmişler· 
dir. 

1 
Gemilerin yeni mürettebatı yakın

da İspanycı'dan gelecek ve derhal 
harp gemilerini tekrar teslih ederek 

Bu mahfiller, muhafazakar teşek - r-----------------
küllerin murahhasları tarafından ge -• 
lecek perşembe günü yapılacak olan 
içtimaa büyük bir ehemiyet atfetmek -
tedirler. Çünkü bu içtima esnasında 

Çemberleyn, bu mesele hakkmda be • 
yanatta bulunacaktır . 

Bratislava, 28 a..a. - Karpatlaraltı 
mültecilerinden mürekkep 5 kişilik 
yeni bir grup dün Bratislava'ya gel· 
mi§tir. Mülteciler karpatlaraltı Uk
ranyasr hükümeti erkaniyle alman 
makamları arasında yakında Viyana
da cereyan edecek olan müzakerele
rin neticesini beklemektedirler. 

donanma ile hareket edecektir. 

Bir vapur abluluı.)·ı yardı 
Londra, 28 a.a. - İngiliz Stanland 

vapuru İspanya sahillerindeki franko 
ablukasını yararak Valansiyaya gir· 
meğe muvaffak olmuş ve İspanyolla
ra yardrm cemiyetinin gönderdiği 

yiyecek ve giyecekleri bu limana çı
karmıştır. 

Hull, Londra ve Liverpul'dan da 
birer vapur Valansiyaya hareket et
miştir. 

lddrid Yalansiya yolunda 

1'eçhizaı ve kı§la noksanlığı 
Muti hizmctın takviye:;ı lcnıude 

memleket umumi efkarında ve par -
lamentoda hasıl olan harekete işaret 

eden iyi haber alan mahfiller, Deyli 
Telegraf gibi bazı gazetelerin askere 
alma usulleri hakkında tekliflerde bu
lunduklarını ve bu projeden dolayı mu 
halif nazırların istifa edeceğinden bi
le bahsettiklerini kaydeylcmektedir -
Jer. Mecburi hizmet aley inıfe ilerı 
sürülen deliller siyasi ve ahlak! ol • 
maktan ziyade techizat, krşla ve saire 
noksanlığı gibi teknik mülahazalara 
istinat etmektedir. 

Burgos, 28 a.a. - Nasyonalist kıta
lar bugün de ileri yürüyüşlerine de
vam ederek cenuptan Madrid • Va· 
lansiya yoluna 35 kilometre yaklaş· 
mışlardır. Tage vadisi boyunca inki
şaf etmekte olan ileri yürüyüşün ilk • 
hedefi bu yoldur. 

Kabine kati. kararını 
~v..ırşanıbcıya verecek 

Umumiyet itibariyle mili6 kuvetle
ri nasyonalisterin ileri hareketlerine 
hiç bir mukavemet göstermemekte • 
dir. 

ilk papas! 
,-

Madrid, 28 a.a. - Nasyonalist kıta· 
ların Madride girmelerini müteakip, 
hemen derhal Alcala sokağında har· 
bin bidayetindenberi ilk papas gözük 
müştür. Bu papas, üç senedenberi 
Madrid'de yer altında bir mahzende 
yaşamakta imiş, bugün nasyonalistle
rin gelmesi üzerine meydana çıkmış· 
tır. 

Fransa miilıecileri uzun 
mii<ldeı mulıa/aza etmiyecek 
Paris, 28 a.a. - Epoque ve Petit 

Parisien gazetelerinin yazdığına gö • 
re, fransız hariciye nazırı Bonne dün 
akşam İspanya sefirini kabul ederek 
Fransanın ispanyol muhacirlerinin 
memleketlerine avdetini daha uzun 
müddet bekliyemiyeceğinin general 
Frankoya bildirilmesini rica etmiş, 
aksi takdirde bunlara erzak verilerek 
kütle halinde hududun öbür tarafına 
nakledileceklerini söylemiştir. 

I>ii k ti' A lba l~orıclra' dfln ayrıldı 
Londra, 28 a.a. - General Franko

nun l ngiltere'deki eski mümessili 
Duc d' Alba'nın I..ondra'dan ayrılaca
ğına dair dolaşan şayialar, siyasi mah 

fillerde büyük bir tesir husule geti
miştir. Mumaileyhin yerine şimdi 
yeni bir sefir tayin edilmiştir. 

Alakadar müşahitler, dükün avde
tinin Burgos hükümetinin komintern 
aleyhindeki pakta gireceğine bir de
lil teşkil etmesinden korkmaktadır. 
!ar. 

B. Daladye bugün 

bir nutuk verecek 
Faris, 28 a.a. - Siyasi mahfiller bu 

haftaki siyasi vaziyetin Fransa için 
ehemiyetini tebarüz ettirmektedirler. 

Kabine meclisi, yarın saat 11 de top· 
lanarak Daladiye'nin yarın akşam sa
at 19.40 da söyliyeceği nutkun başlı -
ca hatlarını dinliyecektir. Bu nutuk, 
radyo ile bir kaç lisanda neıredilecek -
tir. 

Amele partisi mahfillerinde şimdiki 
milli servisin neticelerini beklemek 
lazım geldiği beyan edilmektedir. El -
de edilen neticelerden mecburi biz -
met usulünün kabulü lazım geldiği an
laşılırsa, şahsi hizmet usulü ile bera -
ber iktisadi seferıberlik ilan edildiği 
takdirde amele partisi milli hükümet
le işbirıliği yapmıya razı olacaktır. 

Amele partisi mebuslarının kabine
ye girmeleri ihtimali zaif olduğu 
parlamento mahfillerinde beyan edil -
mektedir. Aynı mahfillerde ingiliz 
kabinesinin çarşamba günü kati bir 
hareket tarzı ittihaz edeceği tahmin e
dilmektedir. 

lngiliz ınuluılifleri hükümeıle 
temas halinde 

Londra, 28 a.a. - B. Çe.mberleyn, 
dün, işçi muhalefet ikinci lideri B. 
Greenwood'u kabul etmiştir. 

Siyasi mahfiller, geçen hafta bida -
yetindenberi hükümet ile muhalefet 
arasında vukua gelen bu görüşmelere 
büyük ehemiyet vermektedir. Dünkü 
görüşme, Çek-Slovakya meselesinden
beri yapılan görüşmelerin üçüncüsü • 
dür. 

Dahili siyasi vaziyet 1..-arışık 
Londra, 28 a.a. - Dahili siyaset va 

ziyeti karışıktır. Parlamento mahfil
leri':'lde söylendiğine göre mecburi as. 
kerliğin şekilleri hakkında kabinede 
ihtilaf olmadığına dair yarı resmi mah 
fillerde yapılan beyanatın hiç bir kıy
meti yoktur. 

Samuel Hor veya Eden'in istifasın
dan evel de bu istifalar hakkındaki 
haberler tekzip edilmişti. 

Muhafazakar mahfillerde hiç bir 
tahmİ':1de bulunulaımyacağı söylen
mekle iktifa edilmektedir. Bu mah. 
filerde Sir John Simon'un büyük harp 
esnasında mecburi askerlik hizmeti 
ihdas edildiği zaman da istifa etmi:; 
olduğu lave edilmektedir. 

Demokrat dedetlerin 
TU?§reclecekleri beyanname 
Aynı mahfiller, izhar edilen kanaa· 

te göre bütçe tanıamiyle tasdik edilmr
den eve} Sir John Simon'un kabinede• 
ayrılması ihtimali mevcud değildir. 

Dün akşam Westminister'de topla
nan muhafazakarlar komitesinin milli 
hizmetin mecburi olınası noktasında 
israr ettiği iyi haber alan mahfillerde 
söylenmektedr. 

Kaynıyan kazan 
(Başı S inci sayfada) 

- Bay Çemberleyn JJH!Cburi u.
kerlik hizmeti hakkmdaki kararını 
daha fazla tehir ebniyecektir. 

- Amerika ffnatosu 1939 - 40 
milli müdafaa bütçesini 513 milyon 
dolara çıkarmııtrr. 

- Fransa'nın Amerika'ya ımıar • 
lamıt olduğu harp tayyarelerinin 
yekunu 517 yi bulmuıtur. 

- Japonya'nın Çin'deki insan za
yiatı dokuz yüz bindir. 

Bütün bu müıahedeleN bakarak 
varacağımız ton büküm, dünyanm 
bir kazan 1ıibi kaynamakta olduğu -
dur; bir kazan ki içinde ço a mı, 
ature mi, yoksa sadece bulanık bir 
au mu kaynamaktadır, bilinemez, 
ve, aranmakta olan o methur MU
VAZENE bu kazanın içinde midir, 
dıfmda mıdır, görülemez. 

- Atçı batılara aormah, acaba ne 
derler? 

Na,uhi BAYDAR 
Düzeltme: dünkü yazının baı ta

raflarındaki: "güneşin, ıuyun, topra
ğın bu kadar bariz imtizacı,. cümle
sinde "imtizaç,. kelimesi "ihtiyaç,. 
şeklinde çıkmıştır, düzeltirim.- N. B. 

Menderes nehri 
gene taştı 

İzmir, 28 a.a. - Bayındıra tabi 
Hasköy ile Tokatbaşı mevkilerini CO§ 

kun yağmurlar tesiriyle taşan Men· 
deres'in suları istili etmiştir. Derhal 
açtuılan kanalın yardmıiyle sular çe
kilmiş ve tehlike zail olmuı, vadi nor
mal vaziyete dönmüştür. Nüfusça za· 
yiat olmamıştır. 

B. Göbbels Budapejte'de 
Budapeşte, 28 a.a. - Almanya pro • 

pagan da nazın Doktor · Göbbele, bu -
gün saat 12.20 de kısa hususi bit' ziya
ret için buraya gelmiştir. 

Diğer cihetten hariciye komitesi 
dün akşa,m Lord Halifaka tarafından 

bazı Avrupa memleketlerine müteca· 
vizlere karşı bir beyanname tanzim 
edilmesi hakkında vuku bulan teklif il 
zerine cereyan eden müzakereye dair 

son gelen raporları dinlemi?tir. Bazı 
diplomatik mahfillerde beyan edildi. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre Karpatlaraltı Ukranyası 
mültecilerinin Almanya'da tahaşşüt 
kampları tesis edilmiştir. 

Slovakya yahudi partisinin eski re
isi Rais, dün Bratislava'da tevkif e
dilmiştir. 

Tecaviizler 
Budapeşte, 28 a.a. - Slovak kuvct

lcrl, hududu tecavUzdc devam etmek
tedir. 

Kiskolon'da, dün başlıyan çarpışma 
bugün nihayetlenmemiştir. Slovak 
topçusu, bugün öğle üzeri bu mınta
kayı bombardrman etmiştir. Macar 
topçusu, buna mukabele eylemiş ve 
elovak topçusunu susturmuştur. 

Bu sabah saat 4.30 da, slovaklar 
Bunkos mıntakasında hudut karako
luna hücum etmişlerse de geri püs
kürtülmüştür. Saat 6,50 de slovak 
topçusu, Bukos'u bombardımana baş
lamıştır. İki ev yıkılmıştır. Macar 
topçusunun mukabelesi üzerine, saat 
7.15 te sükun iade olunmuştur. 

Macar· Slovak müzakereleri 
Budapeşte, 28 a.a. - Slovakya. 

Macaristan hududunu tespite memur 
muhtelit Slovak - Macar komisyonu 
bugün toplanmı§tır. Macar heyeti, 
kendi hal sureti tekliflerini yapmış 
ve Slovak heyeti bugün mütemmim 
talimat almak üzere Poszanyye döne
cek ve müzakerelere yeniden devam 
etmek üzere bir iki güne kadar yeni
den Budapeşte'de bulunacaktır. 

Slovakların lıudud ilıliilleri 
Budapeşte, 28 a.a. - Resmi bir teb

liğde deniliyor ki: 
Slovak kıtaları macar hudutlarını 

qağıda gösterildiği üzere ihlal etmiş
lerdir: 

26 martta aaat 11,20 de Mccenzef'. 
in takriben iki kilometre şarkında 
elovak askerleri macar hudut muha
fızlarına ateş a5tıklarından macarlar 
mukabele etmişlerdir. 

26 martta saat 17 de slovak asker -
leri Nagykazmen ve Alsomihaly'de 
macar hudut muhafızlarına taarruz et 
mişlerdir. 

Macar olclusıı tenkil 
hareketine geçecek 

Slovaklar 8 ölü, birçok yaralı ve 7 
esir brrakmışlardır. Macarlar hiç bir 
zayiata uğramamıştır. 

ğine göre bu beyanname, ya~n~~ .Fr~
sa, İngiltere ve Sovyetler Bırlıgıne ın 
hisar edecektir. 

Enerjik tedbirler alındı! 

Gene 26 martta öğleden sonra ve 
27 mart sabahı slovaklar yeniden Kıs
kolon mmtakasma taarruz etmişler
dir. Mütearrızları gene tardettik. 

X Nevyork - Nazi Almanya'ya 
boykota jyapmak üzere teşekkül eden 
gönüllü hıristiyanlar komitesi, Hi
podromda büyük bir miting tertip ede
rek alman mallarına boykotaj yapıl
masını istiyecektir. 

X Vaşington - Ruzvclt, on gün ka 
dar istirahat etmek üzere yarın Geor
gie'de kain Warusprings'e gidecektir. 
Reisicümhur, cenupta ikametindtn is
tifade ederek birkaç nutuk söyliye
cektir. 

X Varşova - Polonya ile Sovyet· 
ler Birliği arasında Moskova'da 19 şu
batta imza edilen ticaret itilafnamesi 
tatbik mevkiinc konmuştur. 

X Roma - Kırat tarafından kabul 
edilen ve kendisine nışan verilen Dr. 
Ley, bu akşam Roma'dan hareket et• 
miştir. 

X Paris - Resmen bildirildiğine 
göre, fransız hükümcti, 12 kanunuevel 
1938 tarihli İtalya notasr ile 27 klinu
nuevel 1938 tarihli fransız cevabını 

30 martta neşretmiye karar vermiştir. 
X Lebourget - Fransrz tayyareci

si Jean Denis, bu sabah Simonn tay
yaresiyle Bourget'ye gelmiştir. Tay
yareci bu tayyare ile Paris - Tokyo yo
lunda sürat rekorunu kınmya çalışa 
caktır. Denis, pek yakında yola çıka
caktır. 

Ankara Borsası 

28 Mart 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER • 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Milino 
Paris 
Amsterdam 
Cenevre 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Mndrid 
Varıova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6325 

6.6625 
3.3550 

67.2675 
28.46 
50.8150 
21.3025 

1.0825 
1.56 
5.93 

23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

5.93 
126.6325 

6.6625 
3.3550 

67.2675 
28.46 
50.8150 
21.3025 

1.0825 
1.56 
5.93 

23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk 
Borcu ll. 

1933 İkramiyeli 

19.575 19.575 
(Peşin) 

Ergani 20.- 20.-
Bomonti 8.- 8.-
Şark Merkez Ecza 
H. S. 2.50 2.50 

miş ve umumi müdürü altın liyakat 
madalyasiyle taltif etmiştir. 

Alman - SLov<ılc klering 
nııuılıedesi 

Londra, 28 a.a. - Gazeteler, Milli 
Müdafaa sahasında daha enerjik ted
birler alınması lehinde yazılar yazmak 
tadır. Hemen bütün gazeteler, yalnız 
silihlanmanın daha ziyade hızlandml 
masını değil fakat aynı zamanda asker 
]erin talimi meselesinin de bugünün 
ihtiyaçlarma göre halledilmesini iste
mektedir. Taymis gazetesi, ba' maka. 
lesinde gençlik için bir nevi mecburi_ 
yet talim devresi ihdası lehinde bulun 
maktadır. Niyuz Kronikl gazetesi de, 
kabinenin mecbur! askeri hizmet usu· 
!ünün ihdası ile meşgul oldutunu bil· 
dimıektedir. 

Macar ordusu genel kurmay ı eisli
ği 11ık uk tekerrUr eden bu slovak te
cavüzleri kar§ısmda slovaklar tara
fından yapxlacak taarruzların en şid
detli bir §ekilde tenkilini macar ordu
suna emretmiştir. 

Macar ajan.n miidiiriine nişlln 
verildi 

Budapeşte, 28 a.a. - Naip amiral 
Horti, son tarihi anlarda macar ajan
sının yaptığı fevkalade hizmetlerden 
dolayı, başvekilin teklifi üzerine ma
car ajansı müdilrU umumiai B. de 
Kozma'ya derin minnettarlığını bildir 

Bertin, 28 a.a. - Geçende Berlinde 
imza edilen Alman - Slovak kliring 
itilafı 23 martta muvakkaten tatbik 
mevkine konmuştur. İtıilaf yakında 
Bratislava'da tasdik edilecektir. İti -
lafta Bohemya ile Moravya hariç ol • 
mak üzere alman arazisiyle Slovakya 
arasındaki tediye muamelelerinin 
münhasıran Almanya için alman takas 
sandığı, Slovakya için Bratislava mil
li bankasının şubesi vasrtasiyle yapıla 
cağı tasrih edilmektedir. 
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Mesut 
>'amn: W. Somer#l Mauglaam 

Bafkalarmm hayatıarma lllüdahale 
etmeğe kalkmak tehlikeli bir fCydir. 
liayat tarzlarını, ldeıt .e tellkkilerini 
lllak bullak eden kaideleri kendi ta _ 
tafdarlarına zorla kabul ettirnıeğe kal
lı:lf&ll politikacıların, ıa).fJıatcı ve buna 
benzerlerin fUfirlarına çok defa pp 
kaldım. Ben, nasihat verınekten daima 
içtinap ettim. Çünkü, inaan kendi ka
dar ıanm.dığı birine nasıl olur da na
•iıhat verebilir. Halbuki, ben kendimi 
bile tanımadığıma göre, batkalarınr 
da bilemem. Bizler, biıiınle beraber 
}'a,ryan insanları ancak tahmin edebi
liriz. Bizlerin her biri, diğer bir mah
J>uala, sadece, verenle alan için daima 
lynı mlnida olmryan bir taknn işaret
lerle anlafabildiğimiz bir kuleye ka • 
PaD1mf kimaeleriz. Hayat, IDaaleıef 
bir defaya mahaua bir mesele olduğu 
gibi, i'lenmit olan hatalar ekıeriya ta
lllir edilemez şeylerdir. Böyle olunca 
da, her hangi bir kimseye, kalkıp töy
le yap veya böyle yapma nasıl diyebi
lirim? Hayat güç bir 'eydir: kaldı ki, 
ben kent!i hayatıma bile as çok bir mu
•azene temin etmenin ne kadar zah -
ınetli bir iş olduğunu pek ili bilirim. 
Bu itibarla, kalkıp bir de bafkalarınm 
hayatlariyle meşgul olmak bana zevk 
•ermiyor. Fakat, arada bir, hayatta öy
le adamlara rastlanıyor ki, hunlara 
ınüdahale etmeği insan kendine bir 
borç biliyor. Bazan insanlar, varlıkla
riyle ne yapacaklarını bendm sordu -
lar; bu anda ben de, iyi veya kötü bir 
kehanette bulunmak zorunda kaldım. 
Mamafi, bunun bir seferinde tahıni -
nim isabetli oldu. 

Henüz bir delikanlı idiın ve Lond -
ra'da Viktoriya i-stuyonu civarında 
mütevazi bir hayat sürüyordum. Bir 
gün, öğleden sonra geç vakıt, artık ka
fi derecede çalış.tığımı dütündüğüm 
bir sırada kapı çalındı. Kapıyı açtım 

\'e kendimi bir yabancının kartısında 
gördüm. Bu zat, adımı sorduktan son
ra, içeri girmeğe müsaade etmekliğimi 
benden rica etti. 

"Memnuniyetle" dedim. Salona gö • 
türek kendiaine yet" göeterdim. Çok sı
kılgan bir hali vardı. Kefldisine bir si
gara yerdim ve o bu ai&ara ı. nasılsa 
f&pkMmı dütürmeden güçlükle yaka· 
bildi. Bu marifetinden aonra, ppkaaı. 
nı bir sandalyeye koymuını teklif et.o 

tim. Bunu kolayca yaptı, fakllt bu defa 
da ıemsiyesini düşürdü. 

- Umarım ki, size böyle aellemüs-
1ellm geldim diye bana pcen.nıediniz. 
Adım Stefens, nndim bir hekimim. 
Eğer yanılmıyorsam, az de bckim&i 
Dİıl. 

- Evet ama, ben hekimlik yapmıyo-
ruaı. 

- Biliyorum. Bugünlerde, lapanya
yı dair sizin yazdığınız bir eseri oku
dum; bunun hakkında size ban ,eyler 
.ormak istiyorum. 

- Bu tt1ere mükemmel bir eser g& -
nyle balıımadığmıı itiraf etmek mec -
buriyetindeyim. 

- Buna rağmen, sizin İspanya'ya 
dair bir çok ıeyler bilmit olmakhğınız 
realitesi değitrniyor. Bu böyle olduğu 
gl>i, bana orası hakkında mal(lmat ve
rece4c kimseyi de bulmak mümkün ol -
madı. Halbuki, bu memlekete dair 
muhtelif fCyler öğrenmek iıetiyorum. 

- Memnuniyette. 
Bir müddet sustuktan sonra, bir e -

lkle ppkaaını aldı ve dalgın dalgın 
diltilnürken, öbür eliyle de siUmıeğe 
bqladı. Bu hareketi kendi•ine itimat 
telkin ediyordu. 

- İhtimal ki, tamamiyle size ya -
bancr olan birinin betıkmına uğraınıt 
olmayı garip buluyorsunuz. 

Sıkılarak güHiyordu. Ondan sonra, 
- Mamafi. size havatrmın tarihçesi

ni yapacak değilim. Diye ilive etti. 
Bir insan böyle bir fC'.)' iddia edince, 

bu iddi•ının tamamiyle bir abini i • 
fade ettiğini, bilir ve onu mcmnunl • 
yetle dinlerim. 

A y E 

adam 
Çeviren: Hikmet Tuna 

cek, ümit edecek bir şey kalmadı. Siz 
ne dersiniz, değer mi, yani? 

- Bu, kazancın derecesine bağlı bir 
meseledir. Karşılığını verdim. 

- Evet, kazancım zararsızdır. 

- Şimdi hele, bana ne diye geldiği-
nizi hıç anlayamıyorum. 

- Sizden, acaba bir in.giliz doktoru 
için lspanya'da istikbal var mıdır, di
ye öğre.nmek istiyordum. 

- Neden bilhassa İspanya' da? 
- Bunu ben de bilmiyorum; oraya 

hasretin. 

Gül ümsi yere k, 

- İyi ama, oradaki hayat Karmen'
de gördüğünüz gibi değildir. Mütale
aamda bulundum. 

- Öyle; fakat orada güneı, iyi şa -
rap, renık ve büyük tatla teneffüa edi
len bir hava var. Teu.düfen, Sevilla'da 

ingiliz hekimi bulunmadığını ~ittim. 
Acaba orada hayatımı kazanablllr mi-

yim, ne dersiniz? Yoksa, iyi bir mev -
kii, mutlak bir surette müphem olan 

bir feyle değ~e.yi bir çılgmlık mı 
sayanınız? 

- Bu huıusta karınızın fikri nedir? 

- Muvafık görüyor. 
- Böyle biT hareket, büyük bir 

risktir. 

- Bunu bi}iyonun, ama aiz bana git 
deraeniz giderim; yok, burada kalma
mı tavsiye edeneniz burada kalırım. 

Pırıldayan gözleriyle büyilk bir gir
ginliık içinde yüzüme bakıyor ve ben 
de onun sözlerinin ciddi olduğunu bi
liyordum. Bir lahza düşündüm. 

- Bu meselede sizin istiıkbaliniz 
bahsin mevzuu olduğu için, bizzat 
kendiniz karar vermelisiniz. Yalnız 
ben size tunu söyliyebilirim: pyet, 
ınakaadınız para kazanmak değil ve si
ze kıt kanaat bir hayat gec;irtecek ka
dar mütevazi bir .kazançtan memnun 
kalabilirseniz, oraya gitmenizi muva
fık görürüm. Şahane bir ömür sürer-
ıiniz. 

Benimle vedalaprak ayrıldı ve ben 
de bir iki gün sonra onu unuttum. Bu 
olup bitenler, hafızamdan silindi. 

Bunun üzerinden, takriben on beş 
yJl gec;tikten soma. Sevilla'da bulunu
yordum. Kendimde bir az rahatsızlık 
hissettiğim için, otelin kapıcısına, Se
villa'da bir ingili1! h.elimi bulmak im
kar ·olup olmadığını sordum. Kapıcı 
bana bir adres verdi ve ben de arabaya 
binerek yola çıktım. Eve varınca, dışa
rı kısa boylu, tıknaz bir adam çıktı. 
Yüzüne baktığım zaman afalladı. 

- Bana mı geldiniz, diye sordu ve 
arkasından, ingiliz hekimi benim, di
ye de ilave etti. 

- Ben iki ihtiyar teyzenin elinde 
büyüdüm· tngiltere'den dııarı çıkma • 
dmı. Hiç bir it de yapmadmı. Altı yıl
danberi evliyim. Çocuklarım yok. 
Kembervel hutane..indJ asistanım. 

Artılr claba fula tahammülüm kalma • 
dr. 

Onun kısa cümlelerinde ikna edici 
bir mlnA vardı. tik önce kendisine al· 
dırıf etmemittirn. fakat, timdi büyük 
blr allka ile onu tetkik ediyordum. 

Orta boylu, belki otu yqmda, kınnı· 
sı ve yuvarlak çehreli, koyu parlak 
ıazuı bir adamdı. Siyah saçları o ka • 
c1ar kısa kesilmtifti ki, kafaıı bir bi -
lardo bilyMmı andırıyordu. Uzerinde, 
dlzleTi çıkmıt. cepleri aanmıı,, biçimi
ni kaybetmiı llcivert bir elbiae vardı. 

Kendisine, ziyaretimin sebebini an
lattım; beni içeri aldı. Avlusu olan a
lelide bir İspanyol evinde oturuyordu. 
Arka taraftaki muayene odasında, ma
ııalar üzerinde bir yıgın mecmualar, ki
taplar, tıbbi aletler vardı. Burada mu
ayene ve tedavi olmaya gelen huaas 
bir kimse, bu manzara karşısında nef
sine itimad edemezdi. H•ılı, derdimi 
anlattım; o da vazifesini yaptı. Ondan 
sonra borcum ne kadardır, diye sor
dum. 

- Bir bekim Mİ9tanınm b.Mtanede 
sana nuıl 1.-ıiini bet" halde bllini
nb. Her ı&a ilk cllterl al»i ~ P

e-

- Hiç bir borcunuz yoktur. 
- Aman efendim, hiç olmaz olur 

mu? 
- Beni hatrrlryamadınız mı? Ben, 

ıizin tavsiyeniz üzerine buraya gel
dim. Siz benim hayatıma bambaş.ka bir 
çıtır açtınız. 'Ben, Stefenı'im. 

Neden blllısettiğinden haberim bile 
)'Qlrita. .... l&.'W"''d bebrlMı-

u ,a.ııer tekrarlı· 

f ...... A .. "N""D ... A' ... Ç" ... -i 
.................................................... 

NÖBETÇi ECZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

ı .Merku eczanesi 
: Ankara eczanesi 

: ~ . 
Yeni ve Cebeci eczaneleri 

: Halk ve Sakarya eczanelen 
: Ege ve Çankaya eaaneleri 
ı Sabat ve Yeniı,ıehir (") 

YODEOM 
: İstanbul eczaneıi 

ACELE iMDAT 

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

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müracaat· 
Şehir: (1023-1024). ·Şehirler ırası : 
(234l·l342) - Elektrik ve Havaıazı 1. • 
nza memurluiu (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincirli cami civarı: (2645 • 
1050 - 1196). - Samanpazarı civarı: (2806 
- 3259) .• Yeniıehir. Havuzbaşı Bizim 
taksi: (2323). • Havuzbaşı Güven tak • 
si: (2333) •• Çankırı caddesi, Uluı tak· 
si: (1291) •• İstanbul taksisi : (3997). 

Odeon No. 5 - Odeon No.1 - Odeon No.O Otobüslerin ilk ve aon seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 Z3.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya·ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 

::!•111111111111111111111111111111111111•!:,ı 

: HALK ve SUS'ta : - - Muhtelif elbiseler yaptırılacak 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Uluı M. dan Keçıoren'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlık'c 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.31) 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişebir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni,cbir'e 7.10 23.00 
S. pazarın'dan Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'C:en S. pazan'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
!i Uluı M eydaniyle htasyon arasında her 

beıı dakikada bir sefer olup tren zaman . 
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yeni11ehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Sanıanpazan arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her bet dakikada; 1aat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 e ve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
•e 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 de· 
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı
na dönüşleri sinenıalarm dıiılıı saatine 
tibidirler. 

Posta saatleri 

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

tine mektup kabul eder. 

Tren aaaı.eri 
Haydarpapya ı Her 1abah 8.20. Her 

akpm 19.15 •• 19.50 
de (Puaıttei. fer. 
tembe. Cmaaiteal, 

Diyarbakır hatb: 
Zoııpldak hattı: 

H-.-a.u(~. 
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir,) 
Toroı ıiirat.) 

Her ııtlD 9,SS 
Her IÜD 15.00 

yordu. Söyledikleri ıeyler, hlfı.zamda 
)'aV&f yava, canlanmıya bafladı. 

- Birçok defa. acaba sbi bir daha 
görebilecek miyim diye dütiindüm. 
Bana yaptığınız iyilik için, acaba size 
tqekkür etmek imkinmı bulabilecek 
miyim. diye, aklJIDıdan sıbık geçti. 

- E, nasıl, burada mesut musuntu? 
Yüzüne baktım. Saçları ağarmı,ıı; 

fakat, gözleri nC!C dolu idi; yuvarlak 
suratında, memnuniyet lfılıclryordu. 

Elbisesinin biçimi, bir iapanyol terzi
sinin elinden çıktığına §Üphe brrakmı
yacak derecede kötü idi; f&pltaaı ise, 
geni! kenarlı bir sombrero idi. Yilzü
ne bakılınca, bir şife şaraıpçığını aeve 
seve içtiği görülüyordu. Hasılı, üstü 
batı mührneldi mna, arzettiği manzara 
son derece sempatikti· insan ona bir a
pandisit ameliyatı yaptınnıya cesaret 
edemeroi: fakat bir kadeh şarap içmek 
için, ondan daha iyi bir kimse tasavvur 
edilemezdi. 

- Muıha.lckak ki, evlisiniz? 
- Evet; faka.t karım İspanya'dan 

hoşlanmadığı için, Kembervel'e geri 
gitti. 

"Hayatta, muvazeneyi temin etmek 
için daima imkin vardır.,, diye mırıl
dandı. Bu sözlerini bitirmemitti ki, 
artık pek genç olmıyan, fakat hali gü
zelliğini muhafaza eden bir iapanyol 
kadmı, :.~pıda peyda oldu. Ona, iapan
yolca bir ıeyler söyledi. Bu kadının e
vin hanımı olduğu belliydi. 

: YAŞASIN AŞK ---dün aktam batladr ---- -'""•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

1 DeYlet Orman İşletmesi .................... 
Satıhk çam tomruğu 

Devlet Orman ltletmeai Karabük 
Revir Amirliğinden: 

1 - Karabük'te köprü batında iıtif
te mevcut (934) adet muadili (484) 
metre mikap (543) desimetre mikip 
çam tomruğu açık arttırma ile &atıla
caktır. 

2 - Tomruklarm ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait aatıı ıartname
si Ankarada orman umum müdürlü -

ğUnde ve orman bat mühendis mua • 
vinliğinde lstanbulda orman ba, mü
hendis muavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman itletmesi revir imirli -
iindc gfüülebilir,_~----~~~~ 

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

5 - İsteklilerin %7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 3-4-1939 günü aaat (14) de 
Karabilk'teki revir merkezine milra • 
caatları. (1861-1029) 11029 

An~ara Belediyesi 

Satıhk at 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik mildilrlüğüne ait 
kır donda bir at açık artırma wretile 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (15) liradır. 

3 - İhale 14-4-939 cuma günü aaat 
tam sekizde Ak.köprüdeki hayvan pa
zarında yapılacaktır. 

4 - Bilumum harç resim ve maa-
raf alıcıya aittir. (1114) 11110 

Araba lôstiği ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Temizlik itleri demir arabaları 
tekerlekleri için alınacak olan 99 met 
re lastik on bet gün müddetle açık 
ebiltmeye konulmuttur. 

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

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiym
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 7-4-939 cuma günü sa
at {10.30) da belediye encümenine 
müracaatları. (1011) 11006 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimcaut yatı okulu talebeleri için aşağıda yazılı elbiseler yaptırıla
caktır. 

2 - Evvelce müteahhidine ihale edilmişse de şartni'mesine uygun hare
ket etmediğinden yeniden ~e zararı eski müteahhide ait olmak üzere ek
siltmeye konulmutt~r. 

3 - İsteklilerin prtnameyi ve nümuneleri görmek üzere her gün kültür 
direktörlüğüne ve ihale günü olan 10.4.939 pazartesi günü saat 15 de % 7.5 
muvakkat teminat akçesini hususi muhasebe veznesine yatırarak vilayet 

daimi encümenine müracaatları. (1077) 11077 
Adı Takım Adet Fiatı Tutarı 

Elbise erkeklere 70 13 20 924 
Rop kızlara 30 9 50 285 
Mintan 
Erkeklere don 
Erkeklere gömlek 
Göğüslük 

Kızlara don 
Kızlara gömlek 

70 
140 
140 
40 
60 
60 

1 50 

45 
60 

2 30 
45 
45 

105 
63 
84 
92 
27 
27 

DENIZYOLLARI KOOPERATiFi TARAFINDAN 
SATIŞA ÇIKARILAN 

Kocataş suyunu içiniz 
VE HER YERDE ARAYINIZ 

K O C A T .A 1 IUJ'U ıetantiiilun en iyi ve en temiz aularmdan 
biridir. Mikyası maa derecesi 1.5 tur. Menbaı fenni usullerle mer
mer ve beyaz çinilerle kapte edilmiş ve Büyükderedeki fabrikaya 
emaye borularla indirilmittir. Şişeler ayrıca 70 derecede sıcak ve 
80dalı sularla dezenfekte olunmaktadır. 

KOCA TAŞ SUYU iÇiNiZ MiDENiZ RAHAT EDER 
BÖBREKLERiNiZ YIKANIR 

Ankarada tevzi merikezi CİHAN OTELi SAHİBİ ALI RAŞİT 
kardqlerdir'. TELEFON: 1775 1052 

Ankara letuım Amirliği 

Muhtelif yiyecek 

ve saire ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 

1 - Apğıda cins ve miktarları ya
ulı mevad pazarlıkla aatınalınacaktır. 

2 - Taliplerin 30-3-939 perıembe 

günü saat 10 da Ankara Levuım i · 
mirliği ıatınalma komisyonuna gelme 
leri. (1103) 
Cinai 

~ikan balığı 

Havuç 
Kereviz 
Çamaşır sodaa, 
Kuru kayısı 
Kuskus 

Nipıta 

Malatya kayısısı 

Miktarı 

600: 800 

800:1100 
50: 100 

500 
300 
500 
50 

200 
11104 

Muhtelif yağ ve saire 

' ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonunc:lan : 

Muhtelif yiyecek 
alt nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiıyonundan : 

1 - Apğıda cins ve miktarları ya
zılı mevad pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle 30·3-
939 günü saat 10 da Ankara Lv. a
mirliği satınalma komisyonuna gel
meleri. (1105) 
Cinsi 

Limon 
Çam fıstığı 
Ceviz içi 
Kuru kayısı 
Sarmısak 

Bira mayası 
Taze bakla 
tspanak 
Taze bakla 

Miktarı 

4000: 5000 Ad. 
500 Kg. 
150 Kg. 
400 Kg. 
100 Kg. 

3 Kg. 
3000: 5000 Kg. 
3000 : 5000 Kg. 
1400: 1700 Kg. 

dl06 

Mutbak ocakları tamir eHirilecek 
Ankara Levazon Amirliği Satşa 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sarı kışladaki askeri mutbak 

ocakları tamir ettirilecektir. 

2 - Görmek istiyenler her gün ma
hallinde ocakları ve yapılacak yerle
rini görürler. 

- O vakit, ben size müracaa.t etti
ğim zaman, bana, kıt kanaat geçinecek 
kadar bir para kazanabileceğimi, fakat 
buna mukabil, §aba·ne bir hayat süre
ceğimi söylemittiniz. Size söylemeyi 
kendime 'ıiT borç biliyorum. Yobu
lum ve yobul kalacağım; fakat, tunu 
da ıöyliyeyim ki, hayatm zevkini, ta
dını aldım. Bu hayatı kırallığa bile de
ğiflMllL 

PUlll"danmudahersinbu
talamu kabul •e tedari eder. 
Adliye S....yı pmncla S.....t 

Halda Aparbmam No. 1 ı - Apğıda cim ve miktarları ya-

.. •••••••••••• .. zıh mevad _pazarlıkla aatrn alınacak

3 - Pazarlığa gireceklerin 31-3-
939 cuma günü saat 10 da tcminatla
riyle birlikte Ankara Lv. amirliği aa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Bir fen memuru aranıyor 
Elmalı Elelıtrilı Tiirlı Anonim Şirlıetintlen: 

Su türbininde çalıflllıf ikinci ımıf ehliyeti haiz bonser
viıli türk bir fen memuru aranıyor. Talipler aylık kaç lira 
ücretle ıeleceklerini ve evrakı müıbitelerile Elmalı Elek-
trik tirketine müracaatlan. 1013 

tır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 30-3-939 perıembe gilnü saat 11 

de Ankara Lv. Amirliği satmalma ko
miayonuna gelmeleri. (1104) 
Cinai Miktarı 

Gu yağı 4 
Benzin 2 
2. No. lu gres yağı 2 
Uf ak atetiık yağı 4 
2,25 uzıınluk 0/45 genitlik 
0/004 kalınlıkta et makinesi 
motı6ı11 kayıtı 2 

11105 

{1106) 11107 

HASAG 
Lüks limbal .. 

Ankara aatıt yeri 

NtYAZt ve 

ORTA Ol 

Anafartalar cad. 
desi No. 93 

1053 
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r Milli M~d~taa ıiakanlığı Askeri Fabrikalar · 

Bir telsiz muhaberecisi 377 fon Kuvarsit Kumu ahnacak 
alınacak 

M. M. V. Eskişehir Tayyare Fab
rikası Direktörlüğünden : 

Eskişehir tayyare fabrikasına imti -
hanla bir telsiz muhaberecisi alma -
caktxr. İmtihan Eskikehir tayyare fab 
rikasında ameli ve nazari olarak yapı -
lacaktır. İmtihan günü taliplere ayrı
ca mektupla bildirilecektir. Telsizci -
nin telsiz postalarında çalışmış bulun
ması ve tamirattan anlaması şarttır. 

Kazanana dört liraya kadar yevmiye 
verilecektir. Fabrikaya girebilmek i -
çin türk olmak ecnebi kadınla evlen -
memiş olmak şarttır. Yaş 35 deu yu • 
karı olmıyacaktır. 

İmtiha:ıa talip olanların aşağıda ya
zılı vesikaları beraberlerinde getir -
meleri lazımdır. 

!. ) Nüfus tezkeresi, 
B) Mektep şahadetnamesi, 
C) Aşı kağıdı. 
D) Evelce çalışmış olduğu yerl~r • 

den almış olduğu bonservisler. 
E) Askerlik terhis vesikası. 
F) Hüsnü hal verakası (Emniyet 

müdürlüğünden) 

H) 2 adet fotograf 4x6 ebadında 
(1075) 11071 

Satılık otomobil 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Stoda Beyger marka bir adet otomo 

bil açık eksiltme ile 1-nisan-939 cumar
tesi günü saat 12 de satılacaktır. İs -
teklilerin M.M.V. satın alma komis -
yonuna gelmeleri. (1030) 11030 

Jandarma 

(amaşarhk bez alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı 
~nkara Satın Alına Komisyonun
dan : 

ı - Bir metresine yirmi beş kuruş 
kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun yüz kırk bin metre çamaşırlık 
bez kapalı zarf usuliyle 30. 3. 939 

· perşembe günü saat onda satın alına· 
caktır. 

2 - Şartnamesi yüz yetmiş beş ku
ruş karşılığıdda komisyondan alına
bilecek olan bu eksiltmeye girmek is
tiyenlerin 2625 liralık ilk teminat ban 
ka mektubu veya vezne makbuzu ile 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını eksiltme günü 
saat dokuzdan evel komisyona ver-
miş olmaları. (862) 10899 

Devlet Hava Yolları 

Moför ve gares yağı ahnacak 
Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğünden : 

1 - İdaremiz için açık eksiltme ile 
10.000 kilo motör yağı ile 200 kilo 
gres yağı alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme 4/ 4/ 939 salı gü 
nü saat 11 de umum müdürlük bina
sında toplanan komisyonda icra edi
lecektir. 

3 - Muvakkat teminat 330 lira o
lup bu parayı nakit olarak vermek 
isteyenlerin Ziraat bankasındaki 

3667 sayılı hesabı carimize yatırma
ları lazımdır. 

4 - Talipler idari ve fenni.şartna
melerle mukavele suretleerini idare
mizden ücretsiz olarak alabilirler. 

(985) 10979 

Mobilya yaptırılacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüqünden : 

1 - İdaremiz için kapalı zarf usu · 
lü ile mobilya yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12.594 lira-

dır. 
3 - lhale 10. 4. 939 pazartesi günü 

saat 11 de tayyare meydanıı~Jaki u
mum müdürlük binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Fenni ve hususi şartnamelerle 
projeler ve resimler umum müdürlük
ten alınabilir. 

5 - Muvakkat teminat 944 lira 55 
kuruş olup bu teminatı nakid olarak 
vermek istiyenler Ziraat Bankasmda
ki 3667 sayılı hesabımıza yatırarak a
lacakları makbuzu ibraz etmelidirler. 

6 - Teklif mektuplarının ihale sa
atinde:ı bir saat eveline kadar komis • 
yona vermeleri lazımdır. (1086) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (16.000) lira 
olan 377 ton kuvarsit kumu Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 10. 4. 939 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
yakkat teminat olan (1200) lirayı ha
vi teklif mektuplarım mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyana mü- \ 
racaatları. 

(977) 11009 

42 ton Alurit hakkmda ilin 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

42 ton Alurit'in, ilanında sehven 
bazı yanlışhklar yapıldığı anlaşıldı
ğından bu malzeme hakkındaki 19 ve 
21 mart 1939 tarihlerinde çıkan ila:.:ı

ların hükümsüz olduğu ve 23, 25, 27 
ve 29 mart 1939 tarihlerinde neşre. 

dilmek üzere yeniden ilana verildiği 
ilan olunur. 

(1046) 11037 

60 ton mazot ahnatak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

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

(1047) 11038 

42 fon Alurif alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

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

(1048) 11039 

Kirahk dükkanlar ve mezbaha 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı Müdürlüğünden : 
Kırıkkalede bir kısmt et diğer kıs

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

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

Kirahk Sinema 
binası 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığı Müdürlüğünden : 
Kırıkkalede mevcut sinema binası 

kiraya verilecektir. Taliplerin şartla
rı görmek üzere her gün ~ğleden. son
ra askeri fabrikalarda muteşekkıl te· 
kaüt ve muavenet sandığı müdürlüğü 
ne müracaatları. !hale 5 Nisan 939 
çarşamba günü öğleden sonra saat 3 
de yapılacaktır. (1115) 11109 

Bayındrrhk BakanhQı 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Muğla vilayeti dahilinde Muğ
la _ Davas • Denizli yolu üzerindeki 
Diphan, Muratlar ve Akçay köprüle
rinin betonarme olarak yeniden inşa
atı (134.000) lira keşif bedeli üzerin
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. _ . 

2 - Eksiltme, 14-4-939 tarıhıne 
müsadif cuma günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde şose ve köprüler re-

Ut US 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (670) kuruş 

mukabilinde adı geçen reislikten a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin
den en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu 
gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksıltmeye gireceklerin dör
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (7950) li
rahk muvakkat teminatlarınr havi 
olarak 2490 sayılr kanunun tarifatı 

dairesinde hazırlıyaakları kapalı 
zarflarını ikinci maddede yazılı va
kitten bir saat evveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (1052) 11102 

Tapu ve Kadastro -

Demir, Saç, Dolap ah nacak 
Tapu ve Kadastro Umwn Müdür

lüğünden : 
1 - Açık eksiltme ile taşra tapu i

dareleri için 50 adet demir saç dolap 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme nisanın onuncu pa -
zartesi günü saat 2 de umum müdür -
lük levazım dairesinde teşekkül ede -
cek komisyon huzurunda yapılacak -
tır. 

3 - Dolaplar kara saçtan olursa be -
berinin muhammen bedeli 65 lira, Si
mens Marten double decape olduğuna 
göre 75 liradır. 

4 - İsteklilerin mecmu unun muham 
men bedeli üzerinden% 7.5 u pey ak
çesiyle mezkfir gün ve saatta komisyo
na müracaatları. 

5 - Şartname ve resimleri ve evsa
fı sairesi hakkında malfimat almak is
tiyenler her gün öğleden sonra umum 
müdürlük levazrm müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. (1023) 11043 

Mkara Merkez Tapu Sicilli Mu
hafrzlığmdan r 

Keçiören nahiyesi Gicik 'köyünün 
Çubuk barajr mmtakası dahilinde 
Perçin boğazı mevkiinde vergice 5516 
umum 6 hususi numarasile 317 vergi 
kaydına göre Mehmet. İsmail, Şafak 
ile çevrili ve Hüseyin oğlu Ahmet 
adma kayıtlı tarlayı meZ'kClr köyden 
Fatma, Şaziye, Hayriye, Ef· 
vani, Hüsniye, Nesime, Ari· 
fe, Şahinde, Kamile, Osman, 
Rafiye, murisleri deli İbiş oğulların· 
dan Hüseyin (Çavuş) dan intikalen 
yeniden tescilini talep etmişlerd'~r: 
Tapuda bu mevki ve hududa çevrılı 
bir kayıt bulunamadığından 1515 No. 
lu kanun hükümlerine göre tasarru
funun tesbiti için 28-4-939 cuma gü
nıü öğleden evvel mahalline tahkik 
memuru gönderileceğinden bu gayri 
menkul üzerinde herhangi bir tasar
ruf veya aynı bir hak iddiasında bu
lunanların ellerindeki resmi vesika
larile birlikte tahkik gününe kadar 
Ankarada Muhafızlığımrza veya tah
kik günü mahallinde tahkik memuru
na müracaatla itirazlarını bildirmele
ri ve tahkik günü komşularının da 
mahallinde bulunmaları ilan olunur. 

Polis 
Muhtelif mütehassıslar aramyor 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Dahiliye vekaleti Emniyet Umum 

müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 
200 lira ücretli kağıt, mürekkep, ma
deni ve kağıt para imaline ve buna 
benzer işlere vakıf mütehassıs bir 
kimyager mühendis ile Döviz, kıli

ring, piyasa, borsa ve alelumum ban 
ka işlerinden anlar bir ekonomi ve 
finans mütehassısı ve 100 lira ücret 
li bir kuyumculuk, makine, tesviye
cilik ve benzeri olan elektro galva
nize gibi sınai kısımlarından anhyan 
eksper alınacaktır. 

Taliplerin: Türk olmak şartiyle 
ihtisası ve evrakı müsbiteleriyle Em 
niyet umum müdürlüğü üçüncü şu
be müdürlüğüne müracaatları. 

(1054) 11072 .................................................... ! 
l Vilôyetler .................................................... 

Yol inşaatı 
Çoruh Valiliğinden : 

1 - 22-3-939 tarihinde ihale edil · 
mek üzere 2-3-939 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulan Hopa, 
Borcka yolunun muhtelif kilometre· 
!erinde yeniden inşa edilecek istinat 
duvarlariyle Borcka demir köprüsü 
ahşap döşemesinin tecdidi işine talip 
çıkmadığından yeniden yirmi gün 

u .,ı...ı ... , 

meye çıkarılmıştır. Keşif bedeli on 
bir bin otuz dokuz lira otuz kuruştur. 

2 - Eksitlme 12 Nisan 1939 çarşam 
ba günü saat on beşte Çoruh Nafıa 

müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

İstekliler evrakı fenniyeyi Çoruh 
Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 
istekliler sekiz yüz yirmi sekiz lira· 
lık teminat ile ehliyet varaka ve cari 
seneye ait ticaret odası makbuzu ve 
teklif mektubu ile birlikte vermeleri 
lazımdır. İstekliler ehliyet vesikası
nın verilmesi için eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evvel 
bir istida ile vilayete müracaatları 

muktazidir. Bu müddet zarfında ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye giremezler. 

4 - İstekliler muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzu ticaret odası 
makbuzu ve ehliyet varakası ile tek
lif mektuplarını ihale tarihi olan 12 
Nisan 939 çarşamba saat on dörtte 
eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1053) 11047 

Kablo ah nacak 
İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

Muhtelif ebatta 13 kalme kurşunlu 
kara ve bir kalem denizaltı kablosu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış. 
tır. Muhammen bedel (83461.40) mıı· 
vakkat teminat (5423.07) lira olup 
eksiltmesi 2. 5. 939 salı günü saat 15 
le müdüriyet binasında yapılacaktır. 
İstekliler muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubu ile kanuni vesai
ki muhtevi kapalı zarfla.rını o gün sa. 
at 14 de kadar komisyona vermelidir
ler. Şartnamesi 209 kuruş mukabilin
de her gün levazım amirliğimizden a-
lınabilir. (941) 10938 

Balya makinesi alınacak 
Malatya Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden ı 

Müessesemizde tesis edilecek olan 
çırçır evinin normal şekilde pamuk 
balyası yapan balya makinesi, 60 ita 
70 beygir kuvetinde tam dizel motör 
mübayaa edilecektir. İntihap edilmek 
üzere hususiyet gösterir katalıogla

rın alakadarlar tarafından müessese-
mize gönderilmesi. (1091) 11103 

Kazalar 
Hükumet konağı yapllnlacak 

Hizan Kaymakamlığından ı 
1 - Keşif bedeli 2947 5 lira 58 K. o

lup temel hafriyatı kargir inşaat için 
taş ve kireci ve beton kısmında kulla
nılacak kalrplık tahtaları ihzar edilmiş 
olan Hızan hükümet konağı inşa.atı 

26390 lira bedel üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye bırakılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartnamesi mukavele 
projesi bayındırlık işleri genel şartna
mesi plan yapı işleri umum fenni ~t 
namesi istekliler bu evrakı Bitlis na
fıa müdürlüğünde ve Hızan kayma
kamlığında görebilirler. 

3 - Eksiltme 7 nisan 939 cuma gü
nü saat 14 de Hızan maliyesinde ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1979 lira 25 
kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesikaları 

göstermeleri lazımdır. 
A) Ticaret odasında kayıtlı bulun

duklarına dair vesika. 
B) Evelce bu gibi işler yaptıklarına 

dair vesika, vilayet nafıasmdan vesi
ka almak istiyenlerin ihaleden en az 
sekiz gün evel Bitlis nafıasma res
men müracaatları lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
de 14 saatte bir saat evel Hızan kaza
sı maliye dairesinde eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

7 - Kapalı zarfları ihzarında teklif 
mektuplarını yazılı şimdi bu zarfların 
tcvdiinde ve posta ile gönderilmesin
de 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 cü 
maddelerine riayet edilmesi lüzumu i
tan olunur. 

(1082) 
' . ' 

11080 

Hava Kurumu 

Kanat bezi ve şeridi 

alınacak 
Türkku~u Genel Direktörlüğün • 

den : 
17. 3. 939 günü saat 15 de yapılaca· 

ğı ilan edilmiş olan kanat bez ve şeri
di eksiltmesine talip zuhur etmediğin 
den eksiltme 15 gün müddetle temdit 
edilmiştir. 

İhalesi 5 nisan 1939 çarşamba günü 
saat 15 de aynı şartlar dahilinde yapı
lacaktır. İsteklilerin o gün muayyen 
saatte vesaik ve teminatlariyle birlik-

-------
- ·-

29. 3,. 1939 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Altın'ı Keıide; 11 • Nisan - 939 dadır. 
Büyük İkramiye: 200.000 liradır, 
Bundanı başka 40.000, 25.000, 20.000 
15. 000 1O.000 liralık ikramiyelerle 

( 2 00. 000 ve 5 O. 000) liralık iki adet 
mükafat vardır 

DiKKAT: 

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

Muıamba ve yemek takımları ahnacak 
Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden : 
ı - Okul için aşağıda cins ve miktarı yazılı muşamma ve yemek takımları 

açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - İhale yeri (Boluda) orman okulu direktörlüğüdü" 
3 - İhale günü 11 nisan 939 salı günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminatlar 10 nisan 939 pazartesi günü akşamına kadar okuldan 

alınacak resmi bir ,ına,kbuz mukabilinde orman mes'ul muhasipliğinin Bolu 
Ziraat bankasındaki hesabına yatırılacaktır. 

A - Komisyon para ve tahvil gibi teminat almıyacaktır. 
B - Komisyon riyasetine alınacak banka mektupları teminat olarak 

kabul edilir. 
5 - Bu işe gireceklerin ellerinde ticaret odası vesikaları bulunması şart-

tır. 

6 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler her gün okul direktörlü-
ğüne müracaat edebilirler. (1055) 11060 

Parti Cinsi Miktarı Muhammen Fi. İlk teminat Tutarı 

1 
2 

L. K. L. K. L. K. 
Yağmurluk muşamba 50 A. 12 00 A. 45 00 600 00 
Büyük kayık tabak 6 A. 1 75 A. 10 50 
Orta kayık tabak 6 A. 1 50 A. 9 00 
Düz yemek tabağı 35 Dü. 3 50 D .. u. 122 50 
Çukur yemek tabağı 10 Dü. 3 50 Dü. 35 00 
Çorıba kasesi 3 A. 1 60 A. t•,. 4 80 
Su bardağc 10 Dil. 1 25 Dü. 12 50 
Su bardağı 2 Dü. 1 35 na 2 70 

Çatal, bıçak, kaşık (krome) 10 14 50 Taktm 145 00 
Er. Dil (takım) 75 A. 37 50 

SUrahl 50 A. 2! 50 Dü. 25 00 
Çay kaşığı (krome) 10 Dil. 2 80 Dü. 28 00 
Ça.y fincanı 10 Dü_ 3 00 A. 

, 
15 00 

Meyvelik 5 A. 2 00 ~ 30 00 
Beyaz sofra muşambası 15 M. 75 A. 36 52 9 00 
Emaye çaydanlık 12 A. 486 50 

Umuıni Heyet toplantısı 
Türkiye İş ve T. C. Ziraat Bankalar1 

Üzüm kurumu Anonim Ş. idare Meclisinden : 
Şirketimizin Umumi Heyeti 14 Nisan 1939 cuma günü 

saat on beşte Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası bina
sında toplanacaktır. Hissedarların hisse senetlerini Türki
ye iş veya Türkiye Cüınhuriyeti Ziraat Bankasına tevdi 
ederek alacakları makbuzlarla birlikte Umumi H~yete iş-
tiraklerini rica ederiz. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi: 

1 - idare Meclisi ve murakipler raporunun okunması 
ve 1938 bilançosunun tetkik ve idare meclisi azası ve mu. 
rakiplerin ibrası, 

2 - 5. 12. 1938 tarihli umumi heyet toplantısında mev-
zubahs hususatın tetkiki. 1042 

· 2 nevi malzeme ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Cinsi Muhammen bedeli İlk teminatı Şekli 

• 
Çelik malzeme cif Ankara 8.000 lira 600 lira kapalı zarf 
Alimıinium halitası cif Ankara 2.100 lira 157.50 lira A. pazarlık 

Yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 7 nisan 1939 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Şartnamesi 

Türkkuşu levazım bürosunda görülebilir. Kapalı zarflar eksiltme saatin~ 
den bir saat eveline kadar makbuz mukabilinde Türkkuşu levazım büro-
suna teslim edilmelidir. 996 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

Pazarlıksız satı! mecburiyetine dair kanun ahkamına 

aykırı hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen aşağıda 

adresi yazılı mağaza ceza en kapatılmıştır. 

1 - Koyunpazarında 46/ 78 numaralı ve Daniş Kazmir'e 
ait tuhafiye mağazası (3) gün müddetle. (1112) 11108 



29 - 3 - 1939 

Ankara tefon abonelerinden 
Y enişehiıantralına bağlanıp 
yeni nuara alanların yeni 

ve ECİ numaraları 
Ankara Tef '1 Müdürlüğünden 

Ankara Telefon AIJıtinden "i eni şehir santralına bağlanmaları se
bebiyle aldıkları yeni J'alarla l Nisan 939 sabahından itibaren çalış
mağa başlıyacaklardır. 
Eski Yeni Eski Yeni Eski 
No. No. No No. 

1018 
1034 
1072 
1073 
1088 
1089 
1090 
1091 
J092 
1093 
1100 
1101 
ll02 
1104 
1106 
1108 
1109 
lllO 
1112 
1113 
1114 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1136 
I140 
1148 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1182 
ll85 
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 

-6018 
6034 
6072 
6073 
6088 
6089 
6090 
6581 
6092 
6093 
6100 
6101 
6102 
6104 
6206 
6tOS 
6'}43 
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 
647Z 
6492 
6494 
6496 
6498 
5500 
5501 
5502 
5503 
5504 
5506 
5509 
5510 
5511 
5512 
5513 
5514 

1515 
1516 
1518 
1519 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1532 
1540 
1541 
1542 
1544 
1551 
1553 
1554 
1560 
1561 
1562 
1565 
1571 
1572 
1575 
lss3 
1S84 
ls92 
1529 
1534 
1535 
1554 
1675 
IGg4 
lt86 
1ıo2 
lıs8 
l?g7 
lSoz 
l~ 
ıa~ 

• ·~7 
la76 
1aa3 
1~7 
1~9 
19~0 
19i2 
lg~4 

~~ 
ı~a 
Igs~ 
19S3 

19a1 
19a2 
ı~ 
198, 
199o 
1991 
1992 
1993 
199i 
2025 
2035 
203? 
2os1 
20?9 
2082 
2083 
2ıos 
2111 
2ııs 

2121 

2153 

5515 
5516 
5518 
5519 
5525 
5526 
5527 
5528 
5529 
5530 
5100 
5540 
5541 
5542 
5544 
5551 
5553 
5554 
5560 
5561 
5562 
5565 
5571 
5572 
5575 
5583 
5584 
5592 
5629 
5634 
5635 
5654 
50;g 
5584 
5685 
5702 
57ss 
5787 
5802 
5840 
ssss 

5857 
5a75 
58g3 
5917 

5929 
5940 
50g5 
5944 
5095 
5947 
594g 
59s2 
5953 
5047 
5982 
5984 
5987 
5990 
5047 
5992 
5993 
5994 
6026 
5014 
6037 
6051 
6079 
6082 
6083 
6105 
6111 
6ll8 
6121 
6163 

No. 

2174 
2175 
2212 
2213 
2214 
2223 
2233 
2247 
2250 
2251 
2268 
2284 
2296 
2297 
2302 
2340 
2349 
2381 
2412 
2416 
2420 
2427 
2433 

2438 
2442 
2443 
2447 
2450 
2463 
2493 
2497 
2501 
2508 
2512 
2513 
2514 
2517 
2532 
2552 
2554 
2556 
2566 
2571 

2593 
2597 
2615 
2617 
2639 
2644 
2660 
2708 
2718 
2748 
2763 
2781 
2788 
2804 
2810 
2819 
2849 
2853 
2881 
2888 
2916 
2920 
2934 
2976 
2977 
2978 
2980 
2981 
2989 
3043 
3045 
3046 

Yeni 
No. 

6174 
6275 
5082 
5082 
6214 
6223 
6233 
6247 
5052 
6250 
5100 
6284 
6296 
6297 
6302 
6340 
6349 
6381 
6412 
6416 
6420 
6427 
6433 
6438 
5064 
5064 
6447 
6450 
6463 
6493 
6497 
6501 
6508 
6512 
6513 
6514 
5088 
6532 
6552 
6554 
6556 
6566 
6571 
6593 
6597 
6615 
6617 
6639 
6644 
6660 
6708 
6718 
6748 
6763 
6781 
6788 
6804 
6810 
6819 
6849 
6853 
6881 
6888 
5088 
5920 
6934 
6976 
6977 
6978 
6980 
6981 
6989 
6043 
6045 
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 

Yeni 
No. 

6048 
6049 
6060 
6091 
6103 
6106 
6130 
6148 
6175 
6185 
6187 
504Q. 
6200 
5040 
6208 
6245 
6287 
6299 
6317 
6351 
6363 
6365 
5023 

5023 
5023 
5023 
5023 
5031 
5031 
5031 
5031 
5070 
5070 . 
5070 
5070 
5070 
594~ 

5612 
5546 
6212 
5574 
5575 
6592 
5618 
6637 
5650 
5653 
6697 
5716 
5735 
5739 
5750 
5761 
5762 
5763 
5773 
5797 
5804 
6805 
6814 
6831 
6~42 
5g.t3 
5859 
5896 
6901 
6906 
6913 
6938 
5972 
6975 
6987 
6990 
6992 

Muhtelif eşya ahnacak 
Bolu Orta O""arı Okulu Direk törlüğünden : : 

.,a ~ . . 
1 - Okul için n gıda cıns ve ıniktarı ve muhammen bedellerı, teminatla-

rı yazılı altı partilie eşya ve saire ayrı ayrı ve açık eksiltme ile ihalesi yapı
lacaktır. 

2 - İhale yeri okuı dircktörlüğüdür. 
3- İhale günii~ nisan 1939 sah günü saat 15 de okul direktörlüğünde top

lanacak komisyonca :Yapılacaktır. 
4 - Bu iıjlere ıiflllck istiyenler her parti hizalarındaki ilk teminatlarını 

nisan 939 pazartesi ıUnu akşamına kadar okuldan alacakları res bir tezke 
re ile Bolu Orman ıncsuı muhasipliğinin Ziraat bankasındaki hesabına yatı· 
rılacaktır. (Komis}0n teminat almıyacaktır.). 

5 - Taliplerin ellerinde ticaret odası vesikaları olması şarttır. 
6 - Bu işlere aiı Şartname ve nümuneleri görmek isti yenler her gün öğle

den eve! okul direı..-ıör)üğüne müracaat edebilirler. 
Muhammen Fl. İlk teminat 

Parti Cinai miktarı Lira kuruş Lira kuruş 

1 Yerli patiska 140 eni 1500 M. 70 

2 Yatakltk keten bez 110 eni 300 M. 65 
3 Sakarya pamuğu 600 K. 50 
4 Battaniye Hereke 60 A. 14 00 
5 Talebe karyoı,sı 60 A. 13 00 
6 Talebe yatak dolabı 60 A. 12 00 

Talebe ders sırası 
Talebe otw-ma sırası 

10982 

50 A. 
100 A. 

8 00 
4 00 

70 50 
15 00 
22 50 
63 00 
58 00 

114 00 

Tutarı 

Lira kuruı 

1050. 00 
195. 00 
300. 00 
840. 00 
780. 00 

720. 00 
400. 00 

400. 00 

4685. 00 

uı:us -11-

Cümhuriyet Merkez Bankasının 25-3-1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
AL TIN: Safi kilogram 17.162,794 

BANKNOT • , ••••••• , • , •••• 
UFAKLIK • , ••••• , •• • •, t • a 

Dahildeki !Vıuhabirler : 
Türk Lirası . . •••.•••• • • • ı • • 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovızler 
Diğer dövizler ve borçlu kliri& 
bakiyeleri • , ............. . 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan baz ine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
Tİ CARI SEN EDAT , , • • • • • • • • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenln 

\ - karşılığı Esham ve Tabvilit (İti• 
bari kıymetle) ••••..••••••••• 

IJ - Serbest esham ve tahvillt , , • • •, 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans •• 
Altın ve döviz üzerine.
Tahvilit üzerine ...... 

Hiuedarlar 
Muhtelif 

LİRA 
24.140.843,43 
12.363.752,-
1.168.876,81 

582.100,36 

12.736.038,33 
6 .878,77 

9.376.730,72 

158.748.563,-

16.397.316,-

100.997,898,50 

41.S89.642,81 
7.922.612,Q9 

6.269.000,-
192.303,98 

7.808.722,-

Yekun 

LİRA 

37.673.472,24 

582.100,36 

22.119.647,82 

142.351.247,-

100.997,898,50 

49.512.254,90 

14270.025,98 
4.500.000,-
12.416.079.92 

384.422.726,72 

PASiF: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi 

Adi •e fevkallde., • • •,, • • • • •, 
Han.al ••••••••••••••• 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrak• nakdiye ••• 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine urafından vaki tediyat.. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye baldycal 
Karııılıiı tamamen altın olarak 111 • 
veten tedavüle vazedilen •••••••• 
Reeskont mukabili iliveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduab : 
Döviz taahhüdab: 

Altına tahvili kabil dö'rizler , •••• 
Diier dövizler ve alacakb klirinr 
baki veler; .. .. • • , , • • ••• • ••• 

Muhtelif t 

.. 

URA 

2.712.2l4,11 
6.000.000,-

158. 748.563,-

16.397.316,-

142.351.247,-

19.000.000,-
50.000.000 ,-

3.801,91 

25.238.718,18 

Yekun 

LİRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

211.351.247,-

26..871.657,87 

25.242.520,0t 

g7 .245.067 ,65 

384.422.726,72 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren: falronto hadoc:li % 4 altın üzerine avans% 3 

Kiralık: 

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

Kiralık - Kesiörende merhum ec
zacı bay Şevket'in akar sulu, meyva 
ağağçlı bağı 1 nisan 939 dan itibaren 
bir sene için. 2521 telefon. 991 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad
desi 1-2 No :lu Kuğu apartmanının 2 
odalı bir dairesi. 8 numaraya müra-
caat. 992 

Kiralık daireler - Yenişehir ka
ranfil sokak No: 7 üç daire. 4 büyük 
1 küçük oda 1 hol yeni yapılmıştır. 

1000 

Kiralık - Demirtepe köprüsü so. 

Küçük llôn Şortları 
Dort satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
lki defa için 50 Kuruş 

.Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küc;iık illinlardan her defa
"·' için 10 kuruıı alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kur l alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala -
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçıik ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her aatır için 
beher seferine aynca on kuruı alı
nır. 

Kiiçük ilinlann 120 harfi geçme • 
meıi lazımdır. Bıı miktan ıeçen i -
!anlar ayrıca pul tarifesine t&bfdir. 

luııtla O"veren U w; sokak o: 1 ü- -
zeyyen Ap. da 3 oda mutfak banyo 19/ 2 K~operatif arkası saat 5-7 ye ka-
alt kat ayriyeten 2 oda müstakil. dar muracaat. 1047 
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 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo, 
mutbak. Demirtepe Yaltrık Cad. asfalt 
köprünün başında No: 37. Görmek için 
içindekilere görüşmek için Ti: 1616 

1009 

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

1022 

Kiralık - Setanik 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 apartmam. 1025 

Erenköyde Ucuz Kiralık köşk -
Su elektrik geniş bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva ağaçları fevkatade ne· 
zaret. Asfalta 2 dakika • İstanbul 
Tel. 20030 1029 

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. Koyunpazarı ba
samaklı ıookakta halıcı Mehmede mü-
racaat. 1035 

Kiralık oda - itfaiye meydanı Be
lediyeler Bankası arkasında Ihsan 
bey Ap. kat 2 No: S şe müracaat. 

1036 

Kiralrk - Y. şehir lsmet lnönü 
cad. nihayeti su deposu yanı. Nuri 
Barlas Ap. fevkalade nezaretli 4 oda 
t hol ve teferrüatlı yeni daireler. 
Ti: 2146 1037 

Kiralık daire - Samanpazarma ya
kın Arslanhane camisi karşısındaki 
apartmanın 3. cü katı 4 oda mutbak 
ve saire. Nezareti fevkaladedir. Ti: 
2750 ve 2. ci kattakilere müracaat, 

1038 

Kiralık - Demirtepe Urunç sokak 
No: 8 birinci katta 4 oda 1 hol bah
çeli. Müracaat 9 dan 2 ye kadar. 

1046 

Kira/Ilı Mobilyalı bir oda - Alman 
aileei yanındadır. Ali Numi Ap. No: 

Kiralık ev - S oda elektrik su 
banyo fevkalade nezaret ve havası i
le meşhur eskiden Hıfzıssıhha umum 
müdürlüğünün bulunduğu Hacıbay

ram'daki ev. Tl: 1775 şe mUracaat. 
1048 

Kiralık - Manzarası güzel bir oda 
bir bay için kiralıktır. Yenişehir Lo-
zan meydanı No: 71 1049 

Kiralık oda - Kalorifer yaz kış 

her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möblesiz verilir. Atatürk bulva-
rı Yenige Ap. No: 9 1054 

Satılık: 

Satılık - D. K. W. marka Marş o
tomatik 15 beygirlik çift silindirli 
pek az kullanılmrş bir motosiklet. 
Her gün 13-15 arası Tl; 3183 Müeyyet 
Sezgin Mert. 919 

Satılık Apartman - Ankara'nın 

her semtinde irat getirir beton kargir 
ahşap ev ve apartmanlar. 'J;'l: 1538 

952 
Satılık arsalar - Ankara'nm her 

semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-
lar. Uygun fiyat. Tl: 1538 953 

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

Satılrk 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 

Satılık - Yenişehir Küçük Esat'ta 
25-30 dönüm bakılı su ve elektrikli 
otobüs civarındaki bağ ehven fiyatla 
satılıktır. Müracaat saatleri sabah 1 
den 10 na kadar Tl: 2640 966 

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

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

Satılık apartman - İstanbul, Lile· 
li Ak.saray Cad. sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Bcnıinci B. 
Sun'at. 995 

Satılık - Etlik a,ağı eğlence as
falt üstünde bir ev bağiyle beraber 
aatılıktır. Karaoğlanda Gözlükçü Se-
lami Gördüren'e müracaat. 1033 

Acele satıllk arsa - Y. şehir Sağ
lık Bakanlığı arkasında 520 M. arsa 
azimet dolayısiyl~ ucuz verilecektir. 
T1: 1538 1040 

Satılık Ev - Apartman 
müsait bahçeli fevkalade. 
İsmet lnönü Cad. No: 52 
için Kızılay muhasebecisi 
man'a müracaat. 

Aranıyor: 

yapmağa 

Y. şehir 
görüşmek 

Bay Os-
1051 

Aranıyor - ikinci B. tertibi mü
badil bono&u olup da satmak iatiycnle 
rin Merkez Bankaaında Kupon servi
sinde Sabri Falay'a müracaatları. 

1020 

I~ verenler: 

Aranıyor - Karabük'te ecnebi bir 
aile yanında alafranga yemek piıire· 
cek ve ev itlerine bakacak u ingiliz· 
ce veya fransızca bilen türk veya ec
nebi bir bayan isteniyor. Tekliflerin 
Karabilk'te lmat Remzi adresine glSn· 
derilmesi. 972 

·Jıçi aranıyor - Muhtelif pedallar
da çalışmış temiz bir pedalcı ile bir 
mürettip alınacaktır. ldeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

1028 

lKt LİSE MEZUNU ARANIYOR 
- Ta,rada bir müeesetıenin yazı ve 
idare işlerinde mukavele ile be9 yıl 
çalıl'llak üzere lise veya muadili mek 
teplerden mezun 25 ili 40 yaılarmda 
iki bay veya bayana ihtiyaç vardır. 
lsteklilerin fotoğraflı tercümei halle
riyle ve istiyecekleri ıon aylık ücre
ti sarih adresleriyle yazı ile (Anado
lu otelin.de İl veren miıoafir) adreai
ne yollamaları şifahi müracaat ve taf
silit istiyenlerin beJ güne kadar her 
gün saat yediden dokuza kadar aynı 
yere gelmeleri kefalet ve teminat ve
receklerin tercih olunacağı ilan olu-
nur. 1031 

Aranıyor - Sakarya e<:zanesinde 
çahpnak üzere teraiti anlamak iati
yenlerin mezkur eczahaneye mUraca-
atlJrı. 1050 

it anyanlar: 

Mürebbiye - Görgülü ve seciyeli 
bir türk bayan kibar bir aile nezclin
de mürebbiyelik arıyor. Uluı'ta (L) 
remzine mektupla bildirilmesi. 1045 

Kütahya namı ile maruf 

KİR EC 
Sanayi caddesinde Yabanabath a

partmanmda Hüıeyin Orak Ti: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı 
Hasan Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra:ıdnnao veren KİREÇ toptan ve pe· 
rakende yalnız bu müeıseaelerde bu· 
lunur. Menfaatinizi ar&yınız. 697 

Umumi toplantı 
Ankara Hu/ralı F alıültai Tal e

be Cemiyeti Batlıanlıflntlan: 
Cemiyetin 2 Niaan 1939 pazar eli· 

nü saat 14,30 da umumi toplantı ya

pılacağından Cemiyet üyelerinin bu 
saatte Fakülte binaunda hazır bulun-
maları bildirilir. 1043 

Demiryolları 
"' 

28 adet Grühidrolik ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi .. 

yonundan : 

Muhammen be<leli 24540 lira olan 28 
adet Grilhidrolik 11.5.1939 perşembe 

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

Bu işe girmek istiy~nlerin 1840.SO 
lirlık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'

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

Hurda bandaj çeliği 
D. D. Yolları Satm Alma Komi .. 

JODUDdan : 

Muhammen bedeli 40.000 lira olan 
takriben 2.000 ton hurda bandaj çe
lili 10. Nisan 1939 pazartesi günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında arttırnu
ya konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3.000 
liralık muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği vesikaları ve tek • 
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komiıoyon reisliğine vermeleri lazım 
dır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinden satıl • 
maktadır. (1012) 11053 

3 çeşit sabun alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi.. 

yonundan: 

Muhammen bedeli 5793 lira olana~ 
ğıda isim ve miktarı yazılı bir liste 
muhteviyatı üç kalem malzeme 11.4. 
1939 sah günü saat 15 de teahhüdünü i
fa edemiyen müteahhidi namına a. 
ç·k eksiltme usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 434.48 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpafa• 
da teıellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılaca.ktır. (1050) 

1 sm i 

Beyaz sabun 
Arap sabunu 
Toz sabun 

Miktarı 

Kg. 
3.000 

30.000 
1.500 

11090 

Portakal nakliyatı 
D. D. Yolları Umum Müdürlüiüa· 

den: 

1.4.939 tarihinden itibaren mer'iyet 
mevkiine konulan 105 numaralı tari
fenin birinci zeyline nazaran btan
bul • (Dragoman hudut) mesafesini 
g~mek suretiyle 14 şubat batından 

13 şubat sonuna kadar olan bir ıene· 
lik müddet zarfında 1500 ton ve da
ha fula portakal sevkedcn mürsille
re, Türk, Franko Elenik ve Bulgar 
demiryollarında mer'i doğru mÜ§te -
rek 105 numaralı tarife mucibince 
tediye ettikleri idaremize ait nakil 
ücretleriı1den % 25 i ikramiye olarak 
iade olunur. 

Pazla tafıilat için Sirkeci iıtaıyo-
nuna müracaat olunması. 11111 
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Tane Kurut 

Sipahi 25 (Madeni kulu) 50 
Sipahi 20 35 ' 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 

astörize Süt içenlere! 
Kolaylık olmak •• uz ere 

1 Nisan 1939 dan itibaren bof süt şişelerinden depozito 
olarak kiolluk 15 kuruı 112 kiloluk 10 kuruı 114 kiloluk 10 
kuruş alınacaktır. Muhterem müıterilerimizin yukardaki 
tarihe kadar elde mevcut titeleri satıı mağazalarımıza 
iade etmelerini rica ederiz. 982 

ORMAN Çi FTLİGİ 

Bu senenin taze 

YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

it Bankası karşısında Ti: 2018 747 

İnşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo

peratifi İdare Meclisinden: 
Kooperatifin, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 

Kooperatif mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra
cağı (211) evin inıaatı münakasaya konulmuıtur. Talip 
olanların aıağıda yazılı evsafı haiz olmaları lazımdır. 

1 - Bundan ev el def aten en az üç yüz bin liralık iti mu
vaff akiyetle baıannıt bulunmaları 

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

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

4 - ihale 30-3-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
isteklilerin aynı gün saat on dörtte o/0 7,5 nispetinde mu
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplarını hami· 
len kooperatif yazıhanesine gelmeleri ilan olunur. 934 

MENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

u ı: us 

7127 

29 - g - 193§ 

Tane Kurut 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 

Çeıit 100 145 

Baş ve Diş ağrısı ıstırapların 
en müthiıidir 

En tiddetli dit ağrılarını 
dindirir 

GRİ PİN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları 

keser 

Bat ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya kartı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kate alınabilir. 

c\ldanmayınız. Rağbet gören ner şeyin taklidi ve benzeri 
ıardır. GRIPIN yerine batka bir marka verirlerse tiddetle 
reddediniz. 7115 

Zayi - Ankara birinci orta oku- Öksürenlere ve 
lundan aldığım 23-1-939 tarihli tas- göğüs nezlelerine 
diknamemi kaybettim. Yenisini ala-

KATRAN HAKKI ERKEM 
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. Musa TEKÇE 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6339 

İmtiyaz sahibi 

Yeni Sinemada 
Bu Gün Bu Gece 

SONUNCU BALAYI 
Baş rollerde: 

JOHN BOLS - DORİS NOLAN 
Zevkli, ncş'cli, eğlenceli nefis 

bir komedi 
Gündüz programa ilaveten: Bul
gar Başvekili E)ks. Köseivanof'un 
İstanbul ve Ankara'yı ziyareti, Si
pahi ocağında at yarışları ve ikin
ci müntehip seçimi intibaları 

Seanslar: 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 
Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 

EBEDI SENFONt 

Halk ve Sus Sinemalarında 
Bu Gün Bu Geee 

TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKILI 

ç YASASIN ASK 
Baş Rollerde: 

Arap diyarrnın ses kıralı 'Ve AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
filminin kahramanı 

ABD OL VEHAP ve billur sesli dilber yıldız 
LEYLA MURAD 

Seanslar: 
HALK'ta: 12.30 - 15 • 18 - Gece 21 de 
SUS'ta: 12 - 14.30 - 17.30 - Gece 20.30 da 

Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaraları 

OPTA Radyolarını görüp 
dinliyerek karar verir ı 


