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Ulus Basımevi 
Çankın Caddesi Ankara • ..........___ 

Telgraf: Ulua _Ankara .......__ 
TELEFON 

İmtiyaz sahibi 1144 
BaljmubarrirliJı:: 1371 
Yazı Müdürlüğü 1062-1063 
Matbaa Müdürlüğü 1061 
ldare 1064 

ADiMi% ANOIMI 

Ankara Telefonu 
değişen Yenişehir 

No. lan tashihli şekli 
( 11 ) inci sayfada. ----..... ~~--~~....,-~--~~~~~~~------------~~~~--~~~-::-~~~~~~~~~~~~~~~~-'-'--~~~~~~~--~"""!""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 

• • L. 1 1 
olonya'da Almanya'ya karşı nümayişler . 

Rter'in verdiği bir habere göre 
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trlin ile Polonya hududu 
·asında normal olmıyan 
skerı hareketler vardır 

Yardımsevenler Cemiyeti toplantısından bir görünü§ 

Bayan ~nönü'nün yüksek himayelerinde 
~----------------.............................................................................................................. .......... 

Alman ıtPfi',d:ıeriJ!l •.e~irİ)-. 
le konusa B Ya arıcıye N ·Bek 

~-------------'!. 

Ma/.d'Jen 
sonr· 

F.~.ATAY 
lrid d 

Nihayet .den~ ~eslim ol. 
muştur: üç r harb·r'. devalll 
eden lspan~rakfa 1nın artık 
aon saatleriiinsa §l)oruz. 

Yüz binleı,inlen blı faciada 
ölmüştür; yieketfte İspanyol 
yabancı mf<asabre sığın • 
~ııtır; köyl!e Yık jlar ve şe
hırler yanmrıni}' 1 bııştır. Ci
han harbine tasa~ İspanya. 
nın bütün kt sureti fu ve ser
vet kazancı, eri .e. ziyan o
lup gitti. Miıı.rın tdeoloji ve 

·· b y a k reJım oguşr.ja81tld ııev eden-
ler, İspanya ıı.r 

8 
an acı bir 

ders almış ofı p erektir 
7' ta · Fakat Mac m\l g gibi tes-

lim olmamışt eri11~'-f ferler da
hi cümhuriye hi.i kahraman
ca müdafaasl:lelet~et etmeğe 
nıecbu~durlat kar ıt rnüddet
tenberı şüphe1ci !ı tarafa nis
petle pek az t b\l l'Atdılll gören 
cümhuriyetçil b·, '-&tın en ileri 
·ı·hı ' td· ıı a arına ka tak ava müca-

delesinin en lına .. destanların
dan birini ya\_ad ~a tnuvaff ak 
ol~u.lar .. Bu n' si~ e . ispat et
mıştır kı adet edah listünlüğü 
nihai zaferi Jİlldebilir; fakat 
en fen~ §ar~lafşe\'k· hile, insan 
c1 .~~~rebtı ve ıdtsi~Ji~, bu üstün-
ugu azan ützel Ce düşüre

cek kadar, mı er gösterebi
lir. 

Franko lspcı'fa'•llın, eskisin
den ~azı mühiı ~k.ıarı olacağı
n~ şuphe Yokthd "tupa tarihi
nın son devir}(. e heynelmilel 
hemen hemen k:01 oynamıyan 
ispanya, şimdı \'etler ve po
litikalar nıuvar8İnde ehemi
yetli bir unsur a~ktır. Fransa, 
üçüncü bir hul· ttıiidafaası te
ais etmek zaruı 1~dedir. Fran-
k , t stı•ı· ı· onun spany~. 1tt a ıne sadık 
kalacağı kadar 1 hassa İtalya
nın esaslı Yari1flı unutmıya
cağı da §ÜPhes 6 il.cfdolunabilir. 

(Sor. 1llcı sayla.da) 

Bromberg. 29 a.a. - D.N.B. - Gazetelerin ve garp polonyalılan bir
liğinin tahrikatmdan mütevellid alman aleyhtarı nümayişler devam et -
mektedir. Kolmar bölge:.inde küçiik Margonin şehrinde geceleyin al 
manlara ait bütün evlerin camları kırılmıştır. işlerinden dönen iki alman 
da polonyalılarm tecavüzüne uğramış ve bunlar biçakla ağır surette ya -
ralanmışlardır. 

Diğer bir çok mahallerde de mümasil hadiseler olmaktadır. 

Hudut mınuzkalarında A.lman)'<ı <ıleyhinde 11iima)'İ§ler 
Berlin, 29 a.a. - Matbuat, Polonya hudut mmtakalarmda Almanya 

aleyhinde yapılan nümayişlere dair haberleri neşretmiye devam etmek -
tedir. 

Söylendiğine göre, garbi Polonya gazetelerinin neşriyatı ile şarki Po
lonya birliğinin faaliyeti bu nümayişlere sebep olmaktadır. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Fransız genel kurmay başkanı general Gamlen Polonya 
orduları baş.müfettişi mare§al Smigli • Ritz ile beraber 

Fransız - İngiliz ilf if akı bütün dünya 
meselelerine le~mil edilecek 

Polonya' ya 
İngiltere'nin garanti 
vereceği bildiriliyor 

Londra, 29 a.a. - Hükümetin, tecavüzlere nihayet verilmesi 
hakkında şimdi cereyan eden müzakerelerin neticesini ve fran
sız • İngiliz ittifakının bütün dünya meselelerine teşmil edildiği
ni nisan başlangıcında Avam Kamarasında beyan edebilecek bir 
vaziyette bulunacağı parlamento mahfillerinde söylenmektedir. 

1 Avam kamarasında aleni müzakere..----••••••••--! ler büyük bir ihtimalle 3 nisanda ce -
reyan edecek ise de İngiltere hükü -
metinin, Beck, Londra'ya gel~edcn 
önce de Polonya ile bir anlaşma akte
dildiğini bildirmesi ihtimali vardır. 

BÜYÜK ROMAN 

Askeri l(arantiler teşmil 
edilecek 

Yardımsevenler cemiyeti 
dün kongresini yaptl 

Bayan lnönü ve bir cok ... Kongrede 

hayır:~ever bayanlarımız bulundular 
Bayan Me"hibe ismet lnönü nün yüksek himayeleri altındaki "Yar

dım sevenler •cemiyeti'' dün saat 1 5 de Çocuk Esirgeme Kurumu salo -
nunda sekizinıci senelik kongresini aktetmiştir. 

- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 Topla:ıtı saatinden evel büyük sa· 
-.axı<a111naıwıawarvva4US lon tamamen dolmu~ bulunuyordu. Bü 

M.,, ... 1 
· ( ,,. • 1 1 tün büyüklerimizin sayın refikaları 

1 1 'le ımız e hazırdılar. Faziletli bayanlarımızın 
düşkün kadın ve çocuklara yardım gi
bi insani ve ulvi bir gaye uğrunda te
şekkül etmiş olan cemiyete karşı gös 
terdikleri bu alakayı şükranla kaydet· 

İran Sehinıahı 
mek bir borçtur. Cemiyetb bundan e· 

arasuıda telgraflar vel akdetmiş olduğu yedi kongrenin 
(Sonu 6 rncı sayfada) 

Ankara, 29 a.a. - İran Şahının do
ğum yıldörıümü münasebetiyle Rcisi
cümhur İsNet İnönü ile Şah Riza Peh
levi arasın da aşağıdaki telgraflaı te -
ati olunml'ıştur: 
Ali.hazret :i Hwnayun 

Hiza Şah Pehlevi 
Şahinıahı İran 

Tahran 
Vela<kıti Şahinşahilerinin yrldönü· 

mü münarsebetiyle en samimi tebriklc
rimle bfr:fikte Majestelerinin şahsi sa. 
adetleri ve kardeş lran milletinin re -
fah ve iı'rbali hakkrndaki halisane te -
menniledmin kabulünü rica ederim. 

İSMET İNÖNO 
Ekselants İsmet İnönü 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Doğu.mumun yrldbnümü mürıasebe 
tiyle Zatı alileri tarafından ibzal bu -
yurulu. n muhabbet kar tebriklere me
scrreı lıe teşekkür eder ve tarafımdan 
Zati a'Jilerinin selameti ve dost devle
tin z:iyadesiyle saadeti ve Türkiye'
nin İcı,mşuluğunun payidar olması hu· 
susunpaki kalbten gelen dileklerimin 
kabul'ünü rica eylerim. 

RİZA PEHLEVİ 
W~ Pt7 AllJOCOl!Ot0\ilUla11ı 

IGlcbus seçiminin sona ermi bulun
m·.u;ı üzerine Dahiliye Vekaletine vi-
12'Clytlerin yeni mebuslarınuzın seçim 
mazbataları gelmeğe başlamıştır. Dü· 
n·e kadar Diyarbakır, Kayseri, Balı -
ke6ir, Bursa, Konya, Afyon, Kocaeli, 
".i{:ırklareli Ankara Bilecik, Burdur, 
Çankırı, İstanbul ve Muğla olmak 
Ü.Zere 14 vilayetimizden mazbatalar 
ıgelmiş bulunmaktadır. 

Profesör Pittard 

Profesör Pillard' ın 
koni eranslan 

alaka ile karıllandı 
Bir seri konferans vermek üzere 

~ehrimize gelmiş ola:ı Cenevre üni
versitesi pofes0rlerinden B. Pittard 
"merke..:i Avrupa'da cilalı taş c,c.vrin
dc göl sakinleri., adlı ikinci konfe • 
ransını dün balkevi salonunda, Türk 
tarih kurumu üyeleri, fakülte profe • 
sörleri ve yüksek mektep talebeleri i
le münevver bir kiıtle öniınde vermiş· 
tir. 

B. Pittarçl Ankarada bulunduğu 
müddet zarfmda memleketimiz genç
lerini ve münevverlerini çok yakın -
can atakalandıran konferansla1ına de
vam edecektir. Profesör bugün -le sa
at 16,15 de aynı saıonda "cila!t ta5 
devrinde göl sakinleri,, mevzulu kon: 
feransını bitirecektir. Türkçe bir hu-

İ~imizdeki 
SEYTAN 
~ - Albay Kolle 

Öğrenildiğine göre İngiltere tü • !asası okunacak olan hu konferansta 
kümeti, askeri garantileri yalnı:ı: Po- bugu•• n gelı·yor herkes bulunabilecektir. 

Sabahattin Ali -3 Nisanda 

Tefrlkaya baılıyoruz 

lonya ve Romanya'ya teşmil etmeyi Noelle Roger ismiyle fransızca bir. 
değil, 1936 tarihli İngiliz • fransız as- AntakJ'a. 29 a.a. _ Fransız yüksek çok değerli eserleri intişar etmiş olan 
keri itilaflarını iki memleketin dün • komiserliğinin Hatay delegesi Albay Hayan Pitt&rd da Gazi Terıbiye ensti-
yanın her tarafında menfaatlerini ko· Kolle, Ankaraya hareket etmiştir. tüsünde Jan Jak Ruso mevzul..ı iki 
ruyacak bir _şekilde tevsi etmeyi de konferans vermeyi l:abul etmiştir. 

· · Admıa'da Konferansın birincisi bugün saat 20 derpış eylemektedır. 

karaya gitmek üzere trenle buradan cisi yarın gene aynı saatte ve aynı 

' 

Parlamento mahfillerinde: "İngil- Adana, 29 a.a. - Albay Kolle, An- de Gazi Terbiye enstitüsünde, ve ikin. 

--------------- (Sonu 3 üncü '};aylada) , ge~miştir. yerCle verilecektir. 

• • 
l.TTI 

1 -

Dün saat 13.30 

Franko 
• I 

ispanya ya 
hôkim oldu 
Burgos, 29 a.a. - Bütün İspanya

nın bugün saat 13.30 da general Fran
ko'ya teslim olup tebaiyet ettiği öğ
renilmiş bulunmaktadır. Bütün eya -
!etlerdeki şehirler general Franko ta
rafına geçmiştir. Her tarafta ilerle• 
mekte olan nasyonalist kıtalar her 
yerde şevk ile karşılanmaktadır. Ce
nup cümhuriyetçi ordusunun da ge
neral Franko kumandasına geçtiği öğ 
ren ilmiştir. 

Siikiina diit et! 
Madrid, 29 a.a. - Falanj teşkilatı

nın Katalonya şefi olup harbin bida
yetinde cümhuriyetçiler tarafından 

esir edilmiş ve Valansiya'da hapsolun
muş bulunan Santamria, Valansiya 
radyosunda halka bir hitabede bulu
narak ahaliyi sükuna davet etmiştir. 

Gene Valansiya'dan öğrenildiğine 
göre, albay Kasado daha dün gece -
den Valansiya cephesindeki yürüyüş
çülere harbin bitmiş olduğunu ve 
mevzilerini terkctmelerini bildirmiş
tir. 

Milli müdafaa konseyi, idareyi, fa
lanjistlerden mürekkep olarak teşek
kül eden bir komiteye devretmiştir. 

Valtmsiya' da 
Valansiya, 29 a.a. - Nasyonalist 

(Sonu 8 inci sayfada) 

B ı k"lel ve 
Dahiliye Vekalell 
müsteıarhklar1 

Açık bulunan Başvekalet Müste
şarlığına Dahiliye Vekaleti Müsteşa
rı B. Vehbi Demirel'in, Dahiliye Ve
kaleti Müsteşarhğına da Konya Va
lisi B. Nazif Ergin'in, Eskişehir vali
liğine eski Çanakkale mebusu B. Şük 
rü Yaşın'ın tayinleri hakkındaki ka
rarname yüksek tasdike arzolunmuş
tur. 

Ae1 bir kayıp 

İsparta mebusu İbrahim 
Demirolay vefat etti 

Isparta mebusu B. lbrahim 
Dcmiralay 

Büyük Millet Meclisinin ilk günün 
den düne kadar Isparta mebusu olan 
gerek meclis ve gerek memleket mu -
hitinde hamiyet, fedakarlık ve gayre· 
tile kendisini herkese sevdiren B. De
miralay iki seneden beri çekmekte ol· 
duğu halb hastalığından kurtulamı

yarak diin saat 10.30 da evinde hayata 
gözlerini yummuştur. Şi.."lldiye kadar 
ayakta geçirmesine rağmen zaman za
man kendini sarsan bu hastalık, geçen 
hafta artık, tamamen şiddetlenmiş, 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 
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İnsan ve kültür : 

Yürüyüş· 
Bu başlık altında, şairleriı.'!1zden Mi.ınur lVıueyyed Bekman, vatan ve 

inkuap davaları ıçın duyup söylediği şiirleri, toplamış ve ne§retrnıştir. 
ıvluhatap olarak gençliği, mevzu olarak da yeni 1 ürkiye'nin istiklale, 

ilerlemiye ve milletler arasında en medeni millet olmıya olan bağlılığını 
ve inanını seçmiş olan şair, mesela, diyor ki : 

Gök yüzünde bulutlar kanımızdan iz ta§ır, 
Ufuklarda andımız güneş gibi dolaşır, 
En üs.tün bir milletiz, başımız hep yukarı 
On yedi milyon nefes bekliyor hudutları. 

Yahut 30 Ağustos başbğım taşıyan ihtisaslarına, şöyle başlıyor : 

Bir gün gökler yanJdı, toprak ağzını açtı 
Kan fışkırdı havaya bulutlar köpük saçtı 
Değişti hartası bugün sarsıldı cihan 
Süngümüzde yeniden şekil buldu bir mekan. 

Ve bir başka manzumesinde, İnönü zaferini anlatıyor: 

Bükülünce tersine makus taliin eli 
Kökler gibi boy verdi kavgamızın temeli. 
tlk türkü, rüzgar gibi aşarken ufuklardan 
Şehit gövdelerinden doğdu yeni bir vatan. 

Biz b~ parçalardan yalnız bir kaç tanesini seçtik. fakat kitabın 54 
yaprağını da, böyle vatan sevgisi ve inkilaba bağlılık terbiyesi ile yazıl • 
mış kuvetli ve sam.imi mısralar kaplamaktadrr. 

Kemalist gençlik, büyük kurtuluş destanmuzla inkilaplarunız arasın ~ 
da yetişmiştir. Bütün faziletlerini hem bundan hem ötekinden alabilmesi 
onun büyük taliid.ir. Bekman gibi, bu gençliğin şairleri arasında yer ve
receğimiz duyguları zinde ve ülküleri temiz kalemlerin mevcudiyeti, bu 
gençlik için övünebileceğimiz, bir hususiyettir. 

Bekman, kitabının başında, şöyle diyor : 
.. Bu şiirler halk için yazıldı ve halkevlerinde okundu.,, 
Kaniiz ki, bu mısralardan bir çoğu, bugün halkevlerinde çalışan genç -

)erimizin zihinlerinde ve şuurlannda tazeliklerini ve manalarını daima 
muhafaza edeceklerdir. Burhan BELGE 

Bu yıl içinde 15 yerde 
Eğitme~ kursu açıhyor 

· Maarif Vekaleti bu yıl da 1 nisanda başlamak ve teşrinievel 
sonuna kadar devam etmek üzere eğitmen kuTslan açmaktadır. 
Geçen sene açılmış olan Kaatamonu, Manisa, Mahmudiye, Ha
midiye, Malatya, Kara, Lüleburgaz, Isparta, Erzincan ve Arifiye 
olmak üzere on bir kursa ilave olarak bu ıene de Trabzon, Ada· 
na, Samsun ve lsparta'da kurs açılmaktadır. 

-ı 1 Nisanda açılacak olan bu kurala· 
_ _ 1 ra ZOOO kişi devam e<leçektir. Bu su· 

EmlaA k ve Eytam 1 retle kurslara -~evam "d.c~ckler 2'C· 
çen seneye gore 500 kıtı {uladır. 
Kuraların ttlim kadroları tamamlan· 

Bankası Umumi mı§ ve 15 kursta 20~ e y~kı.n ~ğret· 
men ve 40 a ya.km mufettif n.zıfe al
mıgtır. Kurs direktörlüklerine de ta· 

H 
'
• ı ı d yinler yapılmı9tır. Kastamonu kursu eye 1 op an 1 direktörlüğüne lstanbul ilk tedrisat 

Eml!k ve Eytam Bankası umumi 
heyeti dün toplanarak bankanın 1938 
yılı çalıgmasına ait idare heyeti rapo
runu ve bilançosunu tetkik ve tasvip 
etmiştir. 

Raporda, bankanın geçen yıl içinde 
başta Ankara olmak üzere bir çok şe
hirlerimizin imar hareketlerinde üze -
rine almı~ bulunduğu vazife ve bu yol 
daki yardımların son yıllar içindeki 
inkişafı bilhassa tebarüz ettirilmiş bu
lunmakta idi. 

1938 yrlı mesaisinin verimi oJarak 
500 bin liraya yakın bir kar temin et -
miş bulunan bu milli müessesemiz me. 
saisine ve faaliyetine daha ziyade bir 
inkişaf verebilmek için bu kari tevzi 
etmiyerek ihtiyat akçası meyanına al-
mıştır. 

Sanayii tetkik Heyeti Reisinin 
İstanbul' daki lemaslar1 

müfettişlerinden B. Süleyman Edip 
Balkır, Manisa direktörlüğüne lmıir 
ilk tedrisat Müfettişi Ferit Oğuz Ba· 
yır, Malatya direktörlüğüne ilk tedri 
sat müfettiılerindcn Muhsin Tuzcu· 
oğlu, Kan müdürlüğüne Trabzon ilk 
tedrisat müfettiıterin.den Halit Ağın, 
Lüleburgaz müdürlüğüne Edirne mU· 
fettitlerinden ilhan Golkey, Erzin 
can müdürlüğüne Eskişehir müfettiş
lerinden tbrahim Oymak, Arifiye 
müdürlüğüne Kocaeli müfetti§lerin
den Sabri Salınan, Kayseri müdürlü· 
ğüne Kayseri ilk tedrisat müfettiıle· 
rinden Bedri Altmcan, Isparta mü
dürlüğüne Isparta müfettiıi Tahir 
Erdem, Trabzon müdürlüğüne latan
bul müfettişlerinden Muharrem Ka· 
ramızrak. Adana müdürlüğüne Kon
ya müfettişlerinden Lutfi Dağlar, 

Samsun eğitmen kurs müdürlüğüne 
de İstanbul ilk tedrisat müfettişle
rinden B. Nurettin Briz tayin edil· 
mişlerdir. 

ULUS 

S P O R 
1111111111111111111111111111111111111111 

Okullar1mızda 

spor kalkınması 
Maarif Vekilliğince hazırlanan spor 

yurdları ve onun tatbikatına ait bu
lunan talima1tın yürürlüğe girmesi Ü· 

zerine yurdun her tarafında birden 
kesif bir spoır faaliyeti görülmeğe 
batlamıştır. 

Kültür Direlktörlerinin reislikleri 
altında kurulaın teknik heyetler mil· 
sabaka fikstürlerini tanzim ederek 
müsabakalara :tıaılamıılardır. 

Ankara, Ediı:ne ve Seyhan bölgele
rinde sporun istikbali için çok şeyler 
vadeden bu çah§malara geçen hafta 
başlannnftır. lst.a.nbul ve İzmir, maç· 
ları, büyük merculim ile bu cumartesi 
ve pazar günü açacaklardır. 

Talebenin bedc:n terbiyesi ve spo· 
ra teşviki için plfuılı bir mesai sade· 
den Maarif Vekilliği bir yamlan da 
sporun mektep ahlfilc ve disiplini için 
en büyük yardımc:r olmasını temin e· 
decek tedbirler alıınaktadır. 

Talebe lisansı kimlere 
verilecek 

Mektebini müsaball<alarda temsil et 
mek şerefi ona Iayılc,olan çalışkan ve 
dürüst taleben indir. Vekillik hazır· 
ladığt lisanı fişleriıni §Öyle bir ta· 
mim ile göndermiştir. 

ı. - Okullarını temsilen müsaba
kaya girecek her ta Le benin bir lisan
sı olacak ve Iisanssnz olanlar hakem· 
\erce müsabakaya ab:nmıyacaklardır. 

z. - Bu lisanslar ancak (Spor yurt 
lan) ve (müsabakala.r) talimatı mu· 
cibince müsabakaya girmeğe mezun 
olan talebeye verilece:ktir. 

?-. - Gerek çalışkanlığı, gerekse 
ahl~ki vuiyetleri ile mektebini tem • 
sile bihakkın layık olrnryan talebeye 
lisans verilmiyecektir. 

Yüksek okulların maçları da yakın· 
da başhyacaktır. Bu müsabakalara an
cak dıprdaki n.zifele!Ili dolayısiyle 
sivil kulüplere intisap .etmemiş tale· 
be iştirak edebileceklerdir. 
Başvekalet beden teroiyesi genel 

direktörlüğünce liunsiye edilmiş bu
lunan talebe bu müsabakalara giremi
veceklerdir. 
Dışardaki vazifeleri dlolayuıiyle si

vil kulfiplerde oynamak \istiyen tale
be tesbit edilerek listesi! en kısa bir 
&amanda Maarif Vekilliğine gönderi· 
lecektir. ~ 

2. - Bu suretle dışard.aki kulüple
re tescil edilmiş olan talebenin dahil 
bulundukları okul takımları ittirik e
decekleri müsabakalarda biıükmen mağ 
l(ip sayılacaklardır. 

\~ 

Kaput bezleri hak.kııııdaki 
nizamname 

lktıaat Vekiletince haurlanan ve 
Devlet ~tlraaınca görülen kaput bez
lerinin tip ve vasıfları hakkındaki 
nizamname projesi İcra Veki:lleri He
yetinçe kabul ve yüksek tasdıike ikti· 
ran etmiştir. Nizamname dünden iti· 
haren yürürlüğe girmiştir. " 

~ 

Yapı işleri umum müdiiırlüğü 
Nafıa Vekileti yapı itleri umum 

müdür muavinliğinde 400 liral ücret· 
le çalı§Dlakta bulunan Bqm~endis 
B • Muaımncr Çavuşoğlu açık bulu· 
nan 100 lira maaşlı yapı işleri ıUmum 
Müdürlüğüne 450 lira üçretle ~rfian 
tayin olunmu9tur. L 

. 
lzmir ıarap ve 
Paıabah~e rakı 

fabrikaları 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

lzmir'de büyük ve son fenni tekamü
latı haiz bir prap fabrikası ile Pa
şabahçe'de gene büyük bir rakı fab
rikaaı kurduracağınr yazmıştık. 1,S 
milyon liraya çıkacak olan bu fabri
kalardan Pap.bahçe rakı fabrikası
nın projeleri tamamlanarak ihalesi 
yapılmış ve inşaata batlanmış.tır. İz
mir şarap fabrikasının hazırlanmış 

bulunan projeleri mütehassıslar tara
fından yeniden tetkik olunacaktır. 

İnhisarlar umum müdürlilğil fabrika 
için lUzumlu arsaların alınması işine 
girişmiştir. 1938 bütçesiyle 1,5 mil
yon liraya karşılık olarak tahsis edi
len 750.000 liranın 1938 mali yılı so· 
nuna kadar ancak yüz elli bin lirası
nın sarfolunacağı anlatılmıştır. İn
hisarlar idaresi, 1939 yılı projesine 
fabrikalar için 7 50 bin lira tahsisat 
koymuş ve buna ilave olarak da 600 
bin liraya kadar teahhüde girişebit • 
mek için de 1939 bütçe projesine bir 
madde il~ve etmiştir. 

·-
Memurlann damga pulu 

cezalan 
Pulsuz veya pulu noksan veya ip

tali kanuna aykırı evrakı havale ve 
deftere kaydeden evrak mlidür ve a· 
lclumum evrak memurlarından dam
ga resmi çezası aranmamau kararlaş
mıştır. 

Belediyeler Bankası İdare 
Meclisi azalığı 

Havayolları Umum Müdürü B. Ha
san Fehmi Belediyeler Bankası İda
re Meclisi azalığına tayin olunmuş
tur. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklikler 

Dahiliye Vekaleti kaymakamlar a
rasında bazı değiti·klikler yapmakta
dır. Bu huıuata hazırlanan kr.ırarna· 
me projeai yilbek ta.dike arzedil. 
mek üzere Baıveldlete verllmittir. 

ll-IAVA 

IE~ 
Dün ısı 17 dereceye 

kadar yükseldi 
DUn Ankarada hava umumiyetle bu 

lutlu geçmif, rUzgir garptan aanlyede 
5 metre kadar hızla eımittir. En yük
sek ııı 17 derece olarak kaydedilmit -
tir. 

Yurdda hava umumiyetle bulutlu 
geçmiı, yalnız Balıkeair'de yağmur 

yağmııtır. 24 saat içindeki yağı;ların 
karemetreye bıraktıkları su mik:larla
rı İstanbul'da 1, Kocaeli'de 3, Kırkla
relinde 2, Bolu'da 2 kilogramdır. 

RU.zgarlar bütiln bölgelerde umu -
miyetle garp ve cenup garbı istika.. 
metlerinden saniyede en çok 9 metre 
kadar hızla cami,tir. En düşük J1Ilar 
sıfırın altında Erzurum'da 2, Vanda 
3, Karsta 6 derecedir. 

En yüksek ısılar da Kayseride 20, 
Adanada 21 derecedir. 

30. 3. 1939 

V ilôyet Umumi Meclisinde 
oui -----. 

Maarif, Ziraat, Baytarhf<'. 
adi büdçeleri kabul edildi 

Maarif büd~esi 643.4 71 liradır 
Ankara vilayeti umumi mecliai dii'n saat 17 de teiı vekili B. Z i

ya Sıdal'ın reisliğinde belediye nıeclis salonunda 9 uncu toplan
tısını yapmıştır. 

Geçen zabıt hulaaaıı okunup kabul edildikten ıonra geçen ıe· 
nelere ait bir borcun tediyesi için 150 liralık tahsisat verilmesi 
kararlaştırıldı. 

Bundan sonra 939 mali yılı bütçesi., ınuştur. Me&aisi görülen ipekçi usta· 
nin müzakeresine geçildi. Bütçeleri baıııınm ücreti 80 liradan 90 liraya 
hakkında izahat vermek üzere maarif çıkarılmıştır. 
müdürü B. Rahmi Vidinel, ziraat mü Bundan başka muhtelif ziraat işle
dürü B. Hamdi ve baytar müdürü B. rinin başarılması için klfi tahsisat 
Kemal mecliste hazır bulunuyorlardı. vazedilmi,tir. 

Maarif bütçesi 
İlk olarak maarif 939 adi bütçesi 

hakkında bütçe encümeninin hazırla· 
dığı mucip sebepler layihası okundu. 

Bu layihaya göre Ankara maarif 
emrine bu sene 643.4 71 lira ayrılma.. 
sı teklif ediliyordu. Bu rakam geçen 
se.neye nazaran 5 bin küsur lira bir 
fazlalık f'ÖSteriyordu. 

Bundan başka, kanunla ilk tedrisat 
müfettişleri maaşlarının umumi mu
vazeneye alınması dolayısiyle tasarruf 
edilen para, ilk mektep muallimleri
nin kadroları göz önüne alınarak baş. 
ka bir fasla nakledilm~tir. Diğer fa. 
sıl ve maddelerde ise geçen seneye na 
zaran muallimler lehine farklar var
dır. 

Maarif müdürü B. Ral:uni Vidinel' -
in meclise ve encümene verdiği izahat 
tan anlaşıldığına göre, Ankara merke· 
zinde ilk mektep ıayısı 20 dir. Buna 
5123 kız, 5936 erkek olmak üzere 
11059 talebe devam etmektedir. Anka· 
ra merkezinde 229 ilk mektep ınualli
mi vardır. 

Merkeze bağlı köy ve nahiye mek· 
teplerinde muallim sayısı 43, kaza 
merkez mekteplerinin sayıu 15 dir. 
Bütün kazalar merkezindeki talebe 
eayııı da 2380 erkek, 1193 kız olmak 
üzere 3573 dür. 

Ankara merkezine ve Çankaya kaza 
sına bağlı köylerle mülhakat köy mek 
teplerinde 6516 erkek ve 32ZO kız ol· 
mak üzere 9736 talebe vardır. Mlha.. 
kat xoy mextepıerının muauım nyun 
ise 285 dir. 

Bu rakamlara eğitmenler dahil de· 
ğildir. Cümhuriyet maarifinin bu ye· 
ni elemanlarından Ankara viliyeti da 
bilinde 254 tane vardır. Ayrıca 30 ge. 
zici bat öğretmen bulunmaktadır. E
ğitmenli mekteplerin talebe sayısı 
14228 dir. • 

Bütün bu eğitmenli ve eğitmensiz 
mekteplere 12538 kız ve 26058 erkek 
olmak üzere 38596 talebe devam et· 
mektedir. Viliyetin köy ıayııı ise 
1136 dır. 

Mucip sebepler layihası ve merbutı 
adt bütçe meclisee kabul edilmiştir. 

Ziraat bütçesi 
Ziraat i§lerine 939 mali yılı bütçe

sinde 18930 lira ayrılmış ve bu rakam 
umumt meclisce kabul edilmiştir 

Bütçede merkez ve kaza ziraat mu· 
allimleri tahsisatı fazla bir değişiklik 
yapılmadan kabul edilmiştir. Gazi çift 
liği atölyesinde çalı1tmlmakta olan 
bir talebenin mesaisinden istifade e
dilemediği için tahsisatı kabul edilme 
mittir. 

Yeni bütçede mahsulata arız olan 
hayvanlarla haşerelerin öldürülmesi 
için ZOOO a:şıcı ve öğretici ustabaşıcı 
ücreti olarak 900 lira tahsisat konuL 

Baytarlık ifleri bütçesi 
Umumi meclis dünkü celsesinde vi· 

!ayetin baytarlık işleri için 20.090 li .. 
ra tahsisat kabul etmittir. 

Yeni bütçede yeniden alınacak bo
ğalar ve damızlıklar için tahsisat ko
nulmuştur. Depo müdürünün sebke· 
den hizmetine ka~ılık ücretine zam 
yaıptlmıg ve kadroya yeniden birkaç 
bekçi alrnmıttır. Diğer baytarlık işle. 
ri için de kifi tahsisat vardır. 

Umumi meclis bugün saat 17 de top 
lanarak bütçe müzakerelerine devam 
edecektir . 

Mesut bir nikah 
Gazetemiz tahrir ailesinden Ce • 

mal Kutay'la, Bayan Dilovan Çı .. 
nar'ın nikah törenlerinin dün latan
bul Eminönü belediye dairesinde 
iki tarafın yakınları huzurunda ya -
pıldığını büyük bir memnuniyetle 
öğrendik. Genç evlilere, yeni kur -
dukları yuvada uzun aaadetler dile· 
rız. 

inhisarlar ve D. D. Y. 
939 bütçe projeleri 
İnhisarlar Umum müdü.r1U2üniln 

ı::1":1 ouace ptoJesınde varıdatı 19:.-Sö 
yılına göre 1.206.500 lira fazlasiyle 
49.466.000 lira, masrafı ise 1938 yılına 
göre 960898 lira eksiğiyle 7.370.350 li
radır. Devlet Demiryolları ~letme i
daresinin 1939 yılı varidatı geçen ıe • 
neye göre 3.340.600 lira fazlasiyle 
39.130.000 lira masrafı da 3.391.600 li
ra fazlasiyle gene 39,130.000 liradır. 

Masraf fazlalığı yeniden alınacak mal 
zeme için Kamutaydan alınan 16 mil
yon liralık masraf müsaadesinin bu 
yıla isabet eden kısmıdır. 

iki tayin 
Eski Kastamonu mebusu B. Şllkrü 

Şenozan'ın sıhat ve içtimat muavenet 
vek!leti ııht enatitUlcr l!ıboratuvar 
şefliğine, eski Burour mebusu B. Ha
lid Anara'nın kömilr tirketi idare 
meclisi azalığına tayinleri kararlat -
mıştır. 

intibadan geldiğini tekrarlıyalrm 
mı?) 

11-PEYMAN-1 AŞK: A.fk m.u -
ahedesi. 
Konuşma dilimizde de, arada sı • 

rada, kullanllan kelime and demek
tir) 

İstanbul, 29 (Telefonla} - Züca -
dye tröstünden şikayet eden tüccar · 
lar bugün sanayii tetkik heyeti reisi 
B. Şevket SUreyya'nın başkanlığında 
bir toplantı yapmışlardır. Bu toplan
tıda tröst hakkındaki iddialar izah o· 
lunmuştur. Fabrikaların beş bin lira -
Jıktan aşağı sipariş kabul etmedikleri 
bu arada ileri &ürülmüştür. 
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12 - SENGIST AN: Mezarlık. 
(Kelime taşlık manasına gelir) 
13- ŞEVK-1 DlDAR: Yüı:tia 

İstekler Vek!lete bildirilmek üze
re kaydedilmiştir. 

Itriyat amilleri de sanayi birliğin
de toplanarak dileklerini tesbit etmi§ 
lerdir. 

Yerli ıtriyat 9işelerinin pahalıya 
mal edildiğini, Avrupadan çok uçuza 
getirtilmesi mümkün olduğunu anlat
mışlardır. Şişe fabrikasrnın lüks mal· 
ları yapmaktansa daha ziyade memle 
ket içinde sarfolunan eşyanın imali
ne kıymet vermesini ve lüks malların 
ithalat için gümrük resimlerinin in -
dirilmesini bir tedbir olarak ileri 
sürmÜ§tÜr. 

B. Şevket SüreyYa bu ak9am Anka 
taya hareket etmiıJtİr. 

İstanbul konservatuvarından 
13 kişi mezun oldu 

Bir kitap ve 

1 uga tçesi ndeki 
müthiş yanl ışlar 

Üzerinde biraz Tolstoy'u, biraz da 
Rabindranat Tagor'u andıran uzun 
saka/lı, uzun saçlı bir resim bulu • 
nan yeni bir kitabı bir arkadaşım o
kuyayım diye getirip bana verdi: 
Kitap, "Rıza Tevfik, hayatı ve şiir· 
leri" ismini taşıyor. EJJi bir seneden 
beri şiir yazdığı halde şimdiye ka • 
dar eserleri bir araya toplanmaınr§ 
olan filozofun şiirlerini bir araya 
getirip bir antoloji yapmak, edebi
yat tarihimize bir hizmet olacaktı. 
Müellifin önsöz'deki iddiası bu -
dur! 

Burada ne bu iddiadan, ne de he· 
men her şiirin altına ilave edilen not
lardaki üslup gev:ıekliğinden bahse
decek değilim. Bir kitap haline ge -
titilmemiş olmakla beraber, pek ço· 
ğu dergilerde, kitaplarda ve defter· 
lerde g8rülmiiş olan şifrlerin de • 

Ônsözde: 

" ...... Bir Rıza Tevfik antolojl'si 
vücuda getirilmesinin, hem bugün, 
hem de yarm için faydalı olacağJ1 • 
na kani bulunduk,, diyen imzasır.ır 

ilk defa gördüğüm müellif, gent• 
"Bugünkü ve yarınki" ~kurlarına 

yardım etmek için olacak, kitabırr 

sıonuna bir de lugatçe ilave 
etmiş. Fıkramda bahsedeceğim taraf 
işte bu lfJğatçedir. Burada Jcarşılık- , 

larr yanlış, ama esas manasiyle ta -1 
ban tabana zıd denecek derecede 
yanlış bir takım keUmeler var ki eğer 
eserdeki şiirleri bunlara göre anla
mak Ilzrm gelirse duyulacak edebi 
neşe kaybolup gid~ektir. Misal is
terseniz, buyurun : 

1 - BEZM-1 CEM: Topluluk 

ten gelir ve bu terkiple i'ki meclisi 
kastolunur.) 

2 - BIDAR: (Dar: yer, mahal, 
mek~n. Bi-sız) yersiz, mek~nsız. 

(Halbuki bidar kelimesı'nin uya
nık manasına geldiğı'ni müelli!Jiğe 
kalkı§mıyanlar bile bilirler.) 
3- DEFTER-1 AMAL: Emelle

rin defteri. 
(Buradaki Amal, emel kelimesinin 

değil, amel kelimesinin cemidir ve 
yukarrki terkip, bir insanrn işledi
ği iyilikleri ve kötillilkleri yazan 
defter demektir.) 

4 - DEM Çekmek: işaret etmek. 
(Halbuki halk dilinde bile bu ke

lime bir kuşun uzun uzun otmesi 
demektir. Mecazi olarak ~arap iç -
mele manasına da gelir.) 

S - DUÇ~M-1 GAMKIN: lki 

6 - EDVAR-Ü ASAR: Eserle -
rin devirleri. 

(Buradaki ASAR kelimesi eser'in 
değil, yüz yıl m§nasrna gelen asır'ın 
cemidir. iki kelime terkip de değil· 
dir. Minası, devirler ve asırlardır). 

7 - HAK: kazıma, oyma, bit yazı 
vesaireyi çakı veya kalemtraşla ka
zımak. 

(Bu kelime "Fikret'in kabrini zi -
yaret manzumesinde şu beyitte ge
çiyor: 

O cennet batmın bllkine ben de 
Hasretle yüzümü ıürmeğe geldim. 
ve toprak manasınadır. Kelimeye 

müellifin verdiği manayı verecek o. 
Jursanrz, Rıza Tevfik'in en güzel 
beyitini kazımış olursunuz.) 

8 - HARABAT: Çok viran. 
(Kelimenin meyhane manasına 

geldiğini ve şiirde o manaya kuJla
nrldığını söylemiye, bilmem, lüzum 
var mıdır?) 

9-HlDAYET: Doğru yolu ara
ma. 

(Hidayet doğru yolu aramak de
ğil, doğru yolu bulmak, ona ermek 
demektir.) 

şiddetli arzusu. 
(Bu terkip, 
Şevk-i didar ile canlar cofkundu. 

mısraında ge,iyor. Burada yüziln 
şiddetli arzusu değil, bu güzelliği 
görmekten doğan şevk mlnasına g~ 
lir-) 

14- ÜMMET: Bir lisanla konu. 
§an insanların hepsi. 

(Kelime halk diline kadar girdiği 
i'in düzeltmiye bile lüzum yok. Mu
hammed ümmeti denilen topluluk, 
hep aynı dille mi konuşur~) 

15- VAHŞETZAR: Vahşet ye. 
ri. 

(Issız demektir.) 
Hepsi bu kadar da değil. Fakat 

fıkrada yer kalmadı. Kitabın müel -
lifi, önsöz'de kusurları varsa, hüs • 
nUniyetine bağışlanmasını rica edi· 
yor. Bu hüsnüniyet'den şüphe etti
ğimiz yok. Fakat genç veya ihtiyar 
olduğunu bile bilmediğimiz bu zata 
bu kadar tahkiksiz, tetkiksiz böyle 
bir lfJgatçe yapıp hepsinin biribirin· 
den güzel olduğunu iddia ettiği şi· 
irleri harap etmiye hakkı olmadığı
nı hatırlatabilir miyiz ? 



30. 3. 1939 uı:us ['"""""""'-· ...... -ı -.. ~.~.~ .... ~.~ .. ~~.- DÜNYA HABERLERİ 
Almanya ve devletler 

Almanya t~a.ı leçen ınart• 
tan beri takip ,.ıt~n Politika taar
l'llzunun muva~1!,•tli inkiıafı, de
lhokra.t, aoayaJ;,&, ~~· küçük, bü
tün Avrupa it' et et'itıi enditeY• 
dütürmüftür. ~11Y• bu sene için 
de Avuaturya'1',...ak ehlü,. Çekoa
lovakya'yı p.;,,tlY•1'ak muhtelif 
ciisülerini bir ..,,_ diier §ekilde 
lcendi.ine bai""'d Meaıel'i ,eri 
almq. Romany•.. ~ kewıdisine bu 
Daemleket üze~ •ktraadi nüfuz 
temin eden bir pı:aret lftuabeıdeai 
İlnzalamıttır. • ba .. 

Bu emrivakii-' zdarı henuz 

Fransız • İngiliz iHif akı bütün dünya 
meselelerine teımil edilecek 

Polonya' ya 
lngiltere'nin garanti 
verec~ği bildiriliyor 

--------------~----------~~-. 

biiyük cle•letlet' _...~•adan taJUJl • 
lftıf olmamakla t'a ~1', Almanya • 
llm iati.kbalde y~agı eıtı1'ivakiler 
her devlet için ;/'_e lftevzuu ol· 
lnuttur. Birgün ~anya'ya bil' ül
timatom verildi~ bahaediliJOI'• 
t:o-6..- • .. y •:..ı.vya hakknıcla 

1 
((Başı 1 inci sayfada) 

Ed I • • tere'nin hududu yalnız Ren üzerinde en e g o re değil. aynı zamanda biitün müstemle-
/ kelerinde ve fransız - iniliz mcnfaat-

~ ..... aı lr\lll Ur°jj)'OI' • • 
İmalı haberler .,,..1 • F ılhakika 

,. illan • d•o... hazan bu haberi~~ Ya ya -s D 
lerinin mevcut olduğu yerlerdedir." Ün yan 1 n denilmektedir. 

Polony<l için Fromnz - lngiliz 81an olan kaynaP'a-a~ ç~lanakt• · 
dır. Fakat bir ~aet":ı AJmaııf 
7a'nın takip ettili er tara • 

h- 'LI b' -d uyaJldll'llllftJr• 
Va Z I• yet 1• miizakerelcri 

Paris, 29 a.a. - Bir sulh cephesi 
teşkili için İngiltere tarafmd.ın yapı· 

B. Alber Löbrön 

ta - ı ır enGll'~ffak' . 
Eier kendi.ine ""·.. IJ'et leJlllD 
eden yol üzerind•~ek iatene• 

. ..anı olacak-? Sulhu korumak için 

Eden'in bulduğu çare 
Almanya'ya k1111 ,,--• • ~ .. 
itte Avrupa devl~=•k ":~~!': 
llleaele budur. ~,, ... ailt . . . ere .... nın heyecanı ıçı ;J.f Yap vle Rd 

'k' nııı ar ı. ya ayn ayrı ı ı j!etin . . 
R 1 ıçtmaamı 

1 - uaya, a tı 11ı1:ilter F 
kl 'f i R ,... e, raaa&, te ı ett . uaya. ,e l'" k' , . 

R P 1 4A U1' ıye ftlft 
omanya, o onr: bir i r k-

iıtirakiyle Bükr;r:" ad ç ımaAI • _ 
d·ı . . b · a man te ı mMını ve u apa ~ 
, .....1. d w ca •• taar • 

ya nm ıa-:aa o ~alınac.k ted· 
ruza mana olmak ülnıe . . .1 • 
b . 1 .. . d aını 1 erı 
ır er uzerın • 2ere t fı d .. .. . an n aa 

surdu. Bu teklıf l~- auy d.. .. . 
kabul eclilmediii" • Ufm\11 

tür. . JJ1 Yerine d"rt 
2 - lnıiltere bl'- dekl4 ° 

devlet tarafından'/:. Bu d~aayon 
1 ·ı . art dev-

yapı masrnı ı en ':,, Franaa 
let ıunlardı: lngil'"life de p= 
ya ve Polonya. Bfııriltere ._ r. Çoa aa. 
ya yanapnamııtır • .rifllledi - . 
rih teahhüd alt~~a'ya klı tak· 
dircle Polonya Al~. Bu de:~· va
ziyet almak ist~,ti, kafi ;ra.
yonu Po~onya hükJ~tedir. ere
cede saralı add~a dÜflb .. 

H• iki teklif d•~a'ya q' ol· 
maltla ber-.r 01..1~karıı 
tedbW almak le ... ili .. -'6•1.lu 

terkedilmit deiilvl' de:~eJ°t ki 
bir fonnül bulm&k'ıtbftektect~ a
raamda tema• dev~erl~ I!', ln-
ıiltere baıvekili ~a be~eçen 
.. ün avam kamar m d atta . .,, .. 
bulunarak bu temtjlik hu "' et • 
tiiini, maa~fih ftj;Yenıiy Gle~ı~ 
üzerinde bır t•Y ~l .• ı~ 9cerını 
bildinniıtir. lnali• · e r.f>t.o, lftu
htinde tahmin edi dail'eai • lllri
liz - franaız ittifak/ lll9"f• leaiı
letilerek iki de.ıetlf tak•t•tlerini 
alakadar eden her 'ktedi: tet
mil eclilmeıi dütiinfE•iaille ~Pil -
hakika birkaç aen İne . •dar 
Manf denizinin aa in a-=:İaar 
eden bu anl-..nıa, '#al'ın. h' llın· 
da Ren nehrinin k-,ize t~ •~caç 
ay evel de garbi Attaraf• ~ ~ 
dilmitti. Şimdi de ~t ı..r~li 
dütünülmektedir. 'nın ,, •ltere 
•e Franaa Sovyet a'nlll • Sov-

t londra, 29 a.a. - B. Eden, Avus. 
rlJ..,a• h' d · r f ya ıtap e en ve radyo ıle neş-
e~cn bir tebliğinde şöyle demiştir: 

y -:-Demokrasiler, milli hayatlarını 
ellıdcn tensik etmek ve imanlarının 

ea~ 1nı maıun bulundurmak mecburi-
Yctindedirler.,. 

liatip, fÖyle devam etmi,tir: .. 
.h:- 1938 senesi Büyük Britanya ta-

rı 11\i. • d d' n en zıya e en ışe ile dolu ve 
~ ~ik ıenelerinden biri olmuştur. 
. ~an bu halden bütün neticeleri 
ıatÜtr tmek . . k" "d' aç e ıçın va ıt çok erken 
l ı. 

Difer taraftan m~htelif görüşler a~ 
r~ıtı.dan şu veya bu görüıün isabetli 
0 Ufunu münakaşa etmekle hiç bir 
~y lcazanılamazdı. Bundan altı ay e
~~. bazı kimıeler, Avrupa'da sulhçu 
lf lrli&i ümidinin doğmuf olduğu zan 
~~da bulunmuıtardı. Şimdi ise, bütün 

unY'a, hakiki vaziyeti anlamış bulu
nuyor. Son aylardaki vakayi, bütün 
mCtnlekctler için birer ders olmuştur. 
J:til~; .. ,.; .. .,... + .. ı.rı;tırilr hir muhatara
n~n l'llCTcudiyctl bahsinde Jicmfikir
dır. Bu muhatara, kuvetin cebbarca bir 
&~rette suiistimalinden mütevellid
dır. Bu kabil ıartlar medeniyeti bağ-
lı bulunduğu beynelmilel itimadı ve 
giri1ilmi• taahhüdlere riayeti tahrip 
e~ktedir. Bugün, hepimiz için ba
hıs mevzuu olan meseleler, ar.tık en u
fak bir şüpheye mahal bırakmamakta 
dır. 

Bazı memleketler için kuvet, siyase. 
te istikamet veren, onu idare eden ye
gane amildir. Şu halde sulhu sever mil 
}etlerin her türlü muhtemel taarruza 
karfı koymak maksadiyle birleşmeleri 
zarurtdir. Eğer katiyetle ve azim ile 
bu şekilde hareket etmiş olursak ku.. 
veti akide ittihazetmiş olanlara taar
ruzun kendilerine hiç bir fayda te
min etmiyeceğini göstermiş oluruz. 

Gene bu suretle son dakikada. beynel 
milel nizamı, beynelmilel teahhüdata 
riayeti yeniden ihya ve devrimizde 
kC1ldiıini tehdit etmekte olan felaket 
ten medeniyeti tahlis edebilecek bir 
hale gelmiş oluruz. 

Antikomintern pakti 

askeri bir ittifak 
haline mi giriyor? 

yetlerle beraber POJ'ri ta~9?'i • 
kini temin etmecı~Y•' cliı-de 
bazı mmtakalarcla ~r- ltar
fl alınacak tedbirl.ı,. .,~~ ola
maz. Bugünkü cogrı, itti.,~tiııe 
ıön, yalnız Sovyetlbü~ ki.
fi delildir. Almany,he haa-p. 
tan .. etki gibi iki ,nya•.:. ... na 
almak için fal'kta 1 d~ da 
Sovyetlerle ve iki gt'z~ aai • 
aiyle birlikte yiirüm._ıtdi.,d · Po
lonya iıtirak ebnedilııaaaı_; So.. 
yetlerin Almanya il- ~~ .. hile 
olamaz. Bu aebepleıd,de ~~Ü 
entemaıyonal muvaJclu., 01o"ya 
çok ehemiyetli bir w~ 

Franaa il İngiltere~ ı:lt~ tnü
zakereler devam eda t tdtere 
ile Sovyetler araamdl~'· Ya
pılmaktadır. Jurnal 4 ~taze
teaine bakılacak ohlrl~•tler 
garp devletleriyle h• L 

1tlli1'1i • . Q" iine hazmlırlar. Sovlel~ be -
defe matuf olan ıÖl'lcl..._ . Pek 
yanf yürümekte old-'iJıııat tık& • 
yet ediyorlar. Bu sa~ iti: 

Tokyo, 29 a.a. - Gazetecilerin bir 
toplantısında, antikomintern paktı -
nın bir askeri ittifaka değiııtirilece· 
ği hakkındaki haberlerin doğru olup 
olmadığını soran bir fransız gazete
cisine verdiği cevapta, hariciye ne
zareti namına beyanatta bulunmağa 

ıelihiyetli şahsiyet, bu fikrin kati o
larak reddedildiğini söyliyemiyece • 
ğini bildirmiş ve fakat antikomintern 
paktında yapılacak tadilat hakkında 
tasrihlerde bulunmaktan imtina et -
miştir. 

"SoYJet efkarnamut Jl·~~pa 
hükümetlerinin Sovy,... 1tlıfi ile 
daha Pkı bir temaa tal .•llllek 
bahaindeki bütün teı~~i an
lamakta ve tunami~1P et· 
mektedir. So.,.tler l'azi. 
yeti çok aarihtir. Uz la diier 
hükümett.rin Avrup •direyi 
bidayette önlemek iç· '-i1' au
rette mücadeleye ha 1, ~nı·mı 
sarih aurette aöyleme ' ~ mi.
nalı n .. rahataiz f ~anı 

Hariciye nezaretinin sözcüsü ge
nitletilecek olan bu paktın demokra
ıiler aleyhine değil, münhasıran ko· 
münistliğe karşı olduğunu ilave et
mittir. 

lan gayretleri bahis mevzuu eden fran 
sız gazeteleri bilhassa Polonyanın va
ziyeti' ile meşgul olmaktadır. 

Figaro gazetesi, Londra'dan alıp 

yazdığı bir haberde İngiltcrenin bel -
ki de bütün Avrupa mukadderatının 
bağlı bulunduğu bir karar vermek ü
zere olduğunu yazıyor ve İngiltere • 
nin Polonya'ya garanti vermek husu -
sunu kararlaştıracağını ilave ediyor. 
Bu mesele bir haftadan beri İngiltere 
ile Fransa arasında müzakere edil • 
mektedir. 

I ngiliz kabinesi mii lıim bir 
topltmh yaptı 

Londra, 29 a.a. - Parlamento mah
filleri, öğleye doğru başvekalet dai
resinde B, Çemberleyn'in riyaseti al· 
tında aktedilmiş olan kabine içtimaı
na büyük bir ehemiyet atfetmeictedir. 

İngiltere hükümeti erkanı, sulhun 
muhafazası ile doğrudan doğruya ala
kadar olan Avrupa memleketleri ile 
devam etmekte olan müzakerelerin 
ne halde olduğu hakkında görü~e -
ter yapmaktadırlar. 

Bu müzakereler, son defa olarak e
velki gUn tıoplanmrt olan ve kabine er 
kinınrn bil' kramından mürekkep o
lan mahdut komite tarafından çok 
y._mdan takıp edılmekte<llr. 

Cörüş teatileri devam ediyor 
İyi malUma.t almakta olan mahfiller 

alakadar devlet merkezleri arasında
ki görüş teatilerinin henüz sona erme 
miş olduğunu beyan etmektedirler. 
Yalnız, B. Çembcrleyn'in söyledikle
rine bakılırsa ingiliz kabinesi ,daha 
şimdiden çok mühim bir vaziyet al· 
mayı derpiş etmek mecburiyetindedir. 

Aynı mahfiller, ingiliz kabinesi
nin "memleketin insan itibariyle mek 
ni kuveti., hakkında haııbiye neza -
retinin vermiş olduğu raporu tetkik 
etmesi lazım gelmekte olduğunu ili
ve eylemektedir. 

lngiliz Genelkurmay baıka
nının Fransa' da rernaslan 

Paris, 29 a.a. - İngiltere impara· 
torluk genel kurmay başkam general 
Vikont Gort bu sabah Fransa genel 
kurmay başkanı general Gam!en ile 
iki saat süren bir görüşmede bulun
muştur. 

Saat 15 de İngiliz heyeti, general 
Gamlen'in riyasetindeki bir fransiz 
heyetiyle birlikte Reims'e gitmişler 
ve Magino hattını gezmişlerdir. 

Fransız - lngiliz askeri itti/akı-
nın esmıları 

Londra, 29 a.a. - Deyli Mey) ga
zetesi, İngiltere genel kurmay reisi 
general Gort'un tayyare ile Paris'e 
gidişini büyük harflr başlıklarla kay
dediyor ve Pariıte Almanya tarafın· 
dan yapılabilecek muhtemel tecavüz
lere karşı müşterek bir mukavemet 
tesis etmek. üzere sıkı bir fransız • in
giliz askeri ittifakının teferruatını 

tcSbit edeceğini yazmaktadır. 
Bu gazete, Sovyet Rusya'nın buna 

iştirakinin derpiş edilmediğini ilave 
ediyor. 

Fransız hava nazırı lngilıere'ye 
gidiyor 

B. Löbrön tekrar· 

Cümhurreisliğine 

seıilecek mi ! 
Bütün Fransız basını 

bu süali soruyor 
Paris, 29 a.a. - Bir hafta sonra ya

pılacak yeni Cümhurreisi seçimi Pa
ris gazetelerini ziyadesiyle meşgul et 
mektedir. Gazeteler Löbrün'ün ikin
ci defa olarak Reisicümhurluğa nam
zetliğini koymaktan imtinada ısrar e
dip etmiyeceğini merakla bekliyor • 
lar. 

En kuvetli namzet olan Heryo, 
Jannöne ve Daladiye'nin namzetlik
lerini koymamaları üzerine şimdi 

muhtemel namzet olarak eski mebu -
san reisi Buisson, eski bahriye nazırı 
Pietri ve Ziraat nazırı Queille ile i
yandan Roy ve Godart'm isimleri ile
ri sürülmektedir. 

Lcon Blum. Populair eazetesinde 
yazoığı bir makalede parJAmentonuo 
en çok bası olmak itibariyle ıoeya -
listlerin ayrı bir namzet gösterecek
lerini ve nihai olarak da cümhuriye
tin umumi menfaatlerine en ziyade 
elveri'li ve amele sınıfının menfaat
lerine de en az zarar verecek f&haın 
seçimi lehinde rey vereceklerini söy
lemektedir. 

İngiltere' de 
ordu 
vaziyeti 

(emberleynin izahları 
Londra, 29 a.a. - B. Çemberlayn 

bugün Avam Kamarasında ordu vazi
yeti hakkında bazı izahatta bulun. 
muştur: 

Gönüllü teritoryal ordudaki asker 
terin miktarı 130 bin kişiden 170 bine 
çıkarılacaktır. Yani bu ordu seferi 
vaziyete konmuş olacaktır. Bilahare 
bu ordu 340 bin kişi ile iki mieline 
çıkarılacaktır. Bu ordunun talim ve 
terbiyesiyle techizatı için lüzumlu 
bir seri tedbirler alınacaktır. 

B. Çemberlayn nihayet ıu aözleri 
de ilave etmi,tir: 
"- Gönüllü sistemi vereccii milm 

kün neticelerin azamisini henüz daha 
vermemiştir. Hükümet gönüllü ıiıte
minin bütün ihtiyaçları kartıhyabi . 
leceğinden emin bulunmaktadır. 

Suriye parlamentosu grev 
hareketine yardımı kararla1t1rdı 

Şam. 29 a.a. - Hükümctin mevcut 
olmamasına rağmen Suriye mebuıan 
meclisi toplanarak eski baıvekil Ce· 

Paris, 29 a.a. - Fransa hava rıazırr 
Gi La Şambr'ın önümüzdeki hafta 
başlarında Londraya gitmesi belcleni
yor. 

Haber alındığına göre, franız hava 
nazırının bu ziyaretle takip ettiği ga
ye iki memleket tayyare endüstrisi
nin biribirine uygun bir tarzda çalış

malarını temin için alakadar ingiliz 
nazırlariyle müzakerelerde bulun • 
maktır. 

mil Mardam'm izahatını dinlemittir. 
Cemil Mardam, kabineeinin esuını 
1936 fraruuz - suriye muahedesinin 
tatbikinin tegkil eylemi§ olduğunu 
söylemiştir. 
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ISTANBUL gazeteleri 
TAN 

Netriyat kongresi 

a.a. Matbuat Servısı 

300 mahkfunu, cemiyet içinden ayırırken 
onların hayati emniyeti de garanti etmiş 
olduğumuzu yazıyor ve binanın dokül • 
miye başladığı haberi üzerinden iki gun 
ıeçtiii halde ne müddeiumumiliğin ne de 
belediyenin elin harekete geı;mcdigini 
ili.ve ediyor. Maarif Vek1letinin, harf inkilibmın 

onuncu yıldöniimü münaıebetiyle açaca
iı ıerıi ile birlikte türk neıriyat konıre
si ismiyle bir de kongre akdetmiyi mu -
vafık ıorerek bazırladıiı proıramı ali -
kadarlara ıönderdiiini yazıyor ve müf-
redatını zikrediyor. ! Şekerin yemesi tatlı, ' bahsi 

Vatandatlarm haklarına hürmet acıdır 
edelim Dikkatler aütünunda aynen diyor ki : 

Tezvir ve iftira yüzünden mahkemeye 
düşüp beraet ettikten ıonra, bir mÜA • 
baka imtihanında birinci geldiii halde, 
kendisine, mahkemeye düştıiğünden do
layı İl verilmiyen, iımi gazetede mah
hız bir vatandaıın bu vaziyetini anlata • 
rak, mahkemenin masum olduğuna hiik • 
mettiii bir vatandata hali lekeli nazariy
le bakmak hakkını haiz olmadıiımızı ıöy
lüyor ve "MakAt bu vatandaıı müdafaa 
etmek deiil, bir prensip divası üzerine 
dikkati çekmektir., diyor. 

Ferde itimat 
Sabiha Zekeriya Sertel, ıörUıler sütu

nunda, ili mektep talebesi olan bir oku
yucusundan mektup aldıiıru, bu mektup
ta, talebenin harice ıönderdiii mektup -
lann, müdürün kontrolundan ıeçtikten 
ıonra p06taya verildiiinden ıikiyel edil
diiini yazdıktan sonra mektep idareleri
nin böyle bir kontrola hakları olup ol • 
madıiını tetkik ederek bunun aebeplerini 
araıtırmakta ve talebeye itimat ıöıter -
menin onun ııahıiyetini kuvetlendirece
ii fikrini müdafaa etmektedir. 

CUMHURİYET 

Bugünkü medeniyetin temeli: 
laburatuar 

Yunus Nadi, buıiinkü bapnakaleainde, 
medeniyetin laburatuara verdiii ebemi -
yeti tebarüz ettirerek Avrupa çiftçiliii -
nin laburatuardan ne dereceye kadar iı • 
tifade ettiiini mi1&1lerle anlattıktan ıon· 
ra &ittikçe ihtiaaaa dolru yürüyen dün -
yada, her madde üzerinde araıtımıalar 
yapacak bir müMıcseye ihtiyacımız oldu· 
iunu ıöylemekte ve Batvekllete bailı 
bir ilmi araıtırmalar müe11escsi kumıak 
lüzumunu ileri siirmektcdir. 

Hangisi? 
Hem nalına. hem mıhına ıütunu mu • 

barriri, Karadeniz'de yapılacak ilk liman 
için Ereeli ile Çatalaizı'ndan hanciıinin 
tercih edilmesi J&znn ıeldlilni muhtelif 
nolrtainuarlara söre tetıkik ettikten aon· 
ra, Erecli'nin Çatalaizı'na mürcc:ceb ol
duiu kanaatine varmaktadır, 

Yeni bir Y&Zİpt 

Belediyede yapılan teftiıler arumda 
kendiıine iıteıı el çektirilen belediye mu
haabec:~i Kemal'in sicil doıyası da tet
kik edildiiini, dosyada mevcut eczacı 
mektebi ıahadetrwncainin kendisine ait 
olmadıiınm anlqıldıimı, bu ıahadetna
menin tetkik edilmek iizere Sıhiye Vekl
letine cönderildiiini, ihbarın doirulu
iu tahakkuk edecek oluraa tahkikatın bu 
noktadan da ıeniıletilerek phadetnamc
nin ne ıurette elde edildiiinin araıtmla
caimı yazıyor, 

VAKİT 

Kaza değil, cinayet 
A11m Uı, Beyoilu'nda yıkılan apart -

man meaeleıini mevzuu bahia ederek bu 
ilde fenni kuıur bulunduiunu IÖyliyeıı
lerin haklı olduklarını, aon beı on ıene 
içinde İatanbul'da, ucusa apartman mal
edip aatmak ticaretinin revaç bulduiunu 
yazdıktan sonra, yiyecek ve ciyecek il • 
zerinde ihtikir yapanlar ceza aördiiiü hal· 
de tek tuila ile apartman yapıp Htanların 
niçin ıerbest bırakıldıklarını sormakta, 
memleketin lktiaadi bünyesinde bir has
talıia iaaret olan bu yıkıntı meselesi ü • 
zerinde vazifdar makamların dikkatle 
durmalarını istemektedir. 

Altıncı Büyük Millet Meclisi 

Sadri Ertem, itaretler •Ütununda, Al
tıncı Büyük Millet mecliıi ıeçiminin 
nihayet bulmuı miinHebetiyle yazdıiı 
bu fıkrada müntehibi aanllerin Halk Par
tisi namzetlerine ittifakla rey vermele • 
rinin, Partiye kılrıı ıöıterilen alika ve 
ıevıinin bir ifadesi olduiunu tebarüz et
tirdikten ıonra, yeni Mecliı yeni Türki • 
ye'nin yaratıcı kudretinin mimarı, inki • 
llpçı divanın kendinden evelkiler ıibi 
bir miimesaili olacaiını ilive etmektedir. 

Hortlıyan pazarlık 

Hakkı Siiha Gezpn, Görüp düıündükçe 
sütununda, memlekette pazarlıiın kanu
nen yHak olduiunu hatırlatarak, dördün
cü vakıf ham lrarııımdaki düklı:lnlarm 
"bir tanesi 150 kuruıa, iki tane alana ü
çüncüsü bedava verilir" teklinde ıömlek 
reklamları yaptıklarını aöyliyerek bunun 
dalavereli bir paııarhktan bafka bir ıey 
olmadıimı yuıyor. 

İKDAM 

Muaıeret adabı 

İnkillbın meaaleai aütunu muharriri 
Fransa'dalı:i Vaydman mahkemeainde re: 
iıin katile bile daima "Sis" diye hitap et
tiiinl, 1ıtanbul'da, yolcuya karıı "Sen" 
diye bitap lnıllanmıyan biletçinin nadir 
bulunduiunu, biletçiden yukarı çıktıkça 
halkla temaı edenler aruında, halka ıis 
diye hitap etmenin mevkiine liyik ıören
lerin hemen hiç bulunmadıiını aöyledik • 
ten sonra, Maarif V ekiletinln adlbı mua
aıeret deraleri arumda, öiretnı ı ıin ta
lebeye daima ala CÜJ'e hitap etmui Ui • 
sumuna hatırlatmaktadır. 

"Tiırkiye'de ıekerden l.600.000 lira se
nelik kar temin cdilmiıı, hiç bir kirda 
kimsenin gözü yok ama, halkın yiızde 
ıekaeni • bu arada çocuklar - pahalılık 
yüzünden ıeker yiyemezken, böyle asli 
bir gıdadan bu kadar kac olur mu 1 Sınai
lepne, devletçilik, halkçılık mefhumla • 
riyle yııkarıki rakam telif edilebilir mi?., 

SON POSTA 

Gümrüklerde tasarruf 
Gümrük bat müdurünün Ankara'ya ıe· 

yahati münasebetiyle, ıumrüklerin yeni 
sene kadrosunda bazı tadillt ve tasarruf
lar yapılacaiının tahmin edildigini haber 
veriyor. 

Sovyet müme11illiği ihraç 
emtiası hakkında tetkikat 
yapıyor 

Savyet ticaret miimessilliginin tutiın, 
pamuk ve bazı ihracat mallan hakkında 
tetkikat yapmıya baıladıklannı, netice -
de ıovyetlerin piyasadan ihracat malı a
lacaklarının alakadarlarca tahmin olun -
duiunu yazıyor. 

Sanayi tetebbüslerimiz 
.Muhittin Birgen, Her gün sütununda, 

sanayi iılerimizin istenilen derecede, ol
madığını, her birisinde bir baıka noksan, 
bulunduğunu, bu noksanlardan dolayı ba
zı kimselerin btdbinliğe duştüklerini yaz
dıktan &0nra, kendisi bu fikirde olmadı -
ğını, ıöylüyor ve bugünkü dünya ıerait' 
içinde iıtihsali çeıitlendirmenin 'bir mec
buriyet haline celdiğini, dünyada hiç bir 
ıeyin ilk hamlede iyi netice vermediği • 
ni izah ederek ümitsizliğe mahal olmadı· 
iını Türkiye'nin her ne bahsına olursa ol
ıun öireneceğini ve yapacağını ili.ve c -
diyor, 

SON TELGRAF 
Y oltuzluklar serisinden 

Sular idaresindeki tetkikleri yapan he
yetin tetkikatını ikmal ederek .Ankara'ya 
dönmüı oıa11ıunu kaydettikten 18n(a 
mülkiye müfettişlerinin belediye muha
sebesinde teftiılerine devam ettiğini 
yazmakta, bu arada belediye kooperati -
finde vukuu ihbar olunan yolıuzluklar 
hakkında tahkikat icraaı için bir komis -
yon tqkil edileceiini ili.ve eylemekte • 
dir. 

HABER 
Apandisit hastaları hastanelere 
kabul edilmiyor mu? 

Haber gazetesi, bu batlık altındaki ya
zısında, apandiıitten ameliyat yapılmaaı 
lüzumu tebeyyün eden hastasının müte
addit hastanelere kabul edilmMi için va
ki müracaatlarının bop gitmiı olduiunu 
ıö1~iyen bir kariinin bu şikli.yetini yaz • 
dıktaıı sonra, bu kariin bir hastanede a -
pandiıitin artık pek baıit bir hale ıel
mcsi dolayııiyle talebe için mevzuu ba • 
hiı edilip bu baıtalann hastanelere ka • 
bul edilmemekte olduklarını öirendiiini 
ilive etmekte ve ıöyle demektedir: "Has
taneler ders için deiil, halkın hayat ve 
ıihatini emniyet altına almak için kurul
muttur. Bu ıaye her ne bahasına olursa 
olsun, ihmal edilmemek rerdttir. ,, 

Bir harp çıkarsa 

Mısır istiklalini 
mutlak surette 

muhafaza edecek 
Kahire, 29 a.a. - Mebusan mecli

sinde Mııır'ın bir harp takdirinde 
mutlak hakimiyet ve istiklalini mu
hafaza edip etmiyeceğine dair soru
lan bir suale cevap veren Başvekil, 
hiç bir ecnebi devletin Mısır'ı mura
kabeye hakkı olmadığını söylemiıtir. 

Gene bir harp takdirinde ba§iku -
mandanlık meselesine dair sorulan 
diğer bir suale de cevap veren Baş
vekil, umumi harpte müttefik ordu
ların franıız başkumandanlığı emri
ne verilmiı olduğunu hatırlatmış ve 
bir harp takdirinde Mısır ordusu baş
kumandanlığının da en mühim ordu
ya terettüp edeceğini ıöylemittir. 

Askere gidenlerin 

yol paralar1 

ıeçmiıtir.,, 
Fakat düiüm nokta 

Polonya prenaip i · 
rat devletlerle ~ bil 

sarih olmaamı istiyor. Alman tehli· 
keaine en ziyade maruz bir devlet 
oldufu iç~n bu noktada ısrar etme • 
ainin sebebi anlatılır. Bu meselenin, 
Polonya hariciye nkili Beck'in bir
kaç lriİn aonra yapacaiı Londra zi
yareti ııraımda göriitüleceği bildi -
rilmekteclir. Beck'in Lonclra'yı ziya
reti çok evel kararlqmıf olmakla 
beraber, bugünkü •aziyette birinci 
derecede ehemiyetli bir ıiyaai meee
le halini alımttır. 

İzmir' de zelzele 

Mehusan meclisi müzakerelerden 
sonra kabul ettiği bir takrirde 1936 
muahedesine ve Fransa ile ittifak ıÜI 
temine avdet için memlekette ilan e • 
dilmiş olan greve müzalıaret i;Ölter
miye karar vermiştir. 

300 malıkt1mwı ha;rab tehlikede 

Dahiliye Vekileti vilayetlere bir 
tamim yaparak askere giden gençle • 
rin yol paralarının tenzili işinin, bu 
gençlerin nüfus tezkerelerinde yazılı 
bulunan askerliğe giriı kayıtlarına 
bakılmak ıuretiyle yapılmasını, ayrı
ca vesika aranmamasını, yalnız şüphe
li ~örutcnler hakkında askerlik §Ube

lcnnden malUınat iatenmeeini bildir • ile bir it birliiine has 
raber, sirifilecek ol A. §.ESMER 

İzmir, 29 a.a. - Dün gece saat 21.40 
da şehrimizde tiddetli bir zelzele ol -
muıtur. 

Şamda ye Halcptc sükWıet devam 
ediyor. 

Umumi baplaane binumm Jtblma teh
likesi göıterdiiini hatırlatarak, bir ilri 
ciin evel Beyoilu'Dda yıkılan binanın 
hatırımızda bıraktıiı elemli izlerin he -
niiz ıilinmediiiDi, lıaplMDede mevçut 1 miştir. 
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Filistin konferansından 

yegane istifade eden 

memleket İngilteredir 

1 Yazan: Andre Clot 1 ____ . Bugüne kadar, aşağı yu~ 
karı, 20.000 kişi temerküz 
kamplarına gönderilmiştir. 

30. 3 - 1939 

( RAD YO J , __ 
TURKtYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 
T. A. P. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A.. Q. . 

keman. Cavit Özmengu - 2 
inci keman. Zeki Bcrküren · 
Viola. Enver Kakıcı • CellO• 
W. A. Mozart • Kentet (L3 

majör). (Klarinet ve yaylı 
sazlar kuarteti için) Allegro. 
Larghetto. Menuetto. Alleg· 
retto can variazioni. 

Filistin konferansı sona 
ermiştir. Beyhude mu : 

zakerelerden sonra, arap ve ya
hudı murahhasları - oncedec 
tahmin edilebilecek olan -
karşılıklı tezlerini biribiriyle 
ve İngiliz teziyle telif etme -
nın imkansızlıgı karşısında da
gılmışlardır. 

Hatırlardadır ki araplarm 
ba.ıhca uç talebi şunlardı: her 
turlü göç hareketlerının derhal 
aurdurulması, yahudilere top -
rak satılmasının yasak edilme
sı, bir miıessı:;Jer meclisi top
lanmak suretıyle miıstakil bir 
devlet kurulması. Yahudiler de 
bunun aksine olarak muhace -
re.tin ve toprak sattlma:;ının 
devamını, mılli yahudi yurdu -
nun devam ve inkişafını isti -
yorlardı. 

böyle düşünür. Fakat biraz 
bekleyin, Filistin imparatorlu
ğ"un azasından olunca asayişin 
ne kadar çabuk teessüs edece . 
gini görürsünüz .. .'' 

Filistin konferansı ne arap • 
!ara, ne de yahudilere arzu et • 
t~kleri hal şeklini getirmemiş • 
tir. Fakat !ngiltere'nin sahip 
olduğu bu mühim ve tabii mev
kii elinden bırakmak niyetinde 
olmadığını bir kere daha teyit 
etmiştir. 

Macaristan'rn dış politi -
ka vaziyetini epey düzelt -
miş olan müşterek leh 
- macar hududunun bundan 
böyle de tesirini gösterece
ği sanılmaktadır. Yalnrz 
romanyalılar büyük bir a -
sabiyet göstermektedirler. 
Romanya - Macaristan mü
nasebetlerinin bundan son
raki tezahürleri, macar re -
vizyon temayüllerinin daha 
geniş bir ölçüyü bulmasın
dan ibaret kalacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bunlardan bir kısmı esa
sen naziliğe muhalif olarak ' 
tanındıklarından, bir kısmı 
da ulu orta tenkitlerde bu
lunmak gafletini göster -
diklerinden yakalanmışlar
dır. 

dafaası kuvetlerine dahil A sı· 
ruh efradl kafileler halinde as· 
kerlik şubelerine kaydolun -
maktadırlar. Kayıt muamelesi 
dünden beri Kaptavn He birli • 
ğin bütün şehirlerinde başla • 
mıştır. 

Askerlere yardımcı kadınlar 
teşkilatı da miktarını arttır -
maktadır. 

B~şvekil general Hertzog, 
parlamentoda dış siyaset mü -
nakaşalariyle bir günü geçir • 
mekten bile imtina etmiş, or
tada mühim bir hayat ve ölüm 
meselesi varken başka şeylerle 
iştigal etmenin doğru olamı -
yacağını söylemiştir. 

mukavemet görürse, Berlin 
tereddüt etmeden kuvete 
baş vurur. 

Journal des Debats 

Maziye ait şeyler 

Ankara 

PERŞEMBE: 30.3.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a • 

jans ve meteoroloji haberle 4 

ri. 
13.15 - 14 Müzik karışık prog -

ram - Pl). 

22.00 Müzik (küçük orkestra • 
şef: Necip Aşkın,) 1 - Lau • 
tenschlager - Primavera - Ar 
jantin serenadı. 2 - Breuer · 
İtalyan şarkısı. 3 • ]. Strauss 
- Bizde (vals). 4. ]. Strauss 
- Polka. 5 - Nülzlader - Bana 
bir dans daha çalsana. (Vi · 
yana melodisi). 6 - Dosta! • 
mart. 7 - Leopold - Sigarı 
Yortusu. 8 • Stolz - Praterd' 
agaçlar tekrar çiçek açıyor• 
9 - Schönherr - Alp köylüle
rinin dans havalan. 

İki gorüş arasında uzlaşma 
imkanları biısbutün yok degil
di: bu maksatla ıngiliz hükü -
meti tarafından yapılan butun 
gayretler baş müftu taraftan 
arap murahhaslarının kati mu
kavemetiyle karşılaşmıştır. Ya
hudiler de kendılerıne teklif e
dılen mutavassıt hal şeklini 
kabule yanaşmadılar. 

.Filistin meselesı demek ki 
salah yolunda bir adım bıle at
mış değildir. Karşılıklı durum
lar önceden malumdu ve yeşil 
masa etrafındaki toplantıların 
sihirli faziletine bel baglamıya 
mahal yoktu. Herkesten ziya · 
de lnglitere bu hayallere kapıl
ın.azdı; sonunda konferans yal
nız onun işine yaradı. 

İngiliz hükumetinin maksa
dı hiç bir zaman araplarla ya
hudiler arasındaki .Filistin me
selesini halletmek olmamıştır. 
İngiltere sadece dünya kamo
yuna ve bilhassa kendi kama -
yuna iki tarafı ayıran uçurumu 
doldurmak ımkan:;ızlıgmı ispat 
etmek istemiştir. Vazifesini 
son haddine kadar yaptıktan 

sonra iki tarafı uzlaştırmak ve 
Onlara hal şeklini icap ederse 
kuvet yeliyle zorlamak kendi
sine düştüğünü ispat etmek is . 
temiştir. !ngiltere'nin bu işte 
yegane menfaati, şarktaki nü -
fuz ve itibarı için mühim bir 
iktisadi ve stratejik mevki olan 
Filistin'i elinde tutmaktır. 

i ngiltere'nin planı 5imdi 
ma!Umdur: 

1 - Yahudi nüfusu umum 
nüfusun üçte biriyle tahdit e -
dilecektir: demek gelecek beş 
sene zarfında yekun olarak 

La Tribune des Nations 

Fransa - Brifanya 

görüşmeleri 

ve Sovyefler 

Londra'dan yazılıyor: 
Buradaki salahiyetli ma

kamlar, Moskova ile yaprl
makta olan görüşmelerin 

memnuniyeti mucip birce
reyan almış olduğuna işa • 
ret etmektedirler. Yalnrz 
şurası da muhakkaktır ki 
Hitler'in bundan böyle tat~ 
bik etmeğe kalkacağı proje
nin bilinmemesi görüşme
lerin ilerlemesine engel ol
maktadır. Ancak, öyle sanı
lıyor ki, Sovyetler birliği, 
almanlarm her hal ve kar
da, şarka doğru hamleler 
yapacaklarını, donanma ve 
hava kuvetleriyle Baltık sa. 
hillerine saldıracaklarını a
çıkça söylemişlerdir; işte, 
bilhassa böyle bir ihtimal 
karşısında, Moskova, bü -
yük Britanya'dan bazı ga -
rantiler istemektedir. Di -
ğer tarafıtan, Memel mese • 
lesinin hallinden sonra, 
mihver devletlerinin poli -
tik - diplomatiık hücumla • 
rıı;ıı Akdeniz'e teksif ede -
ceklerine delalet eden bir 
çok alametler vardır. 

75.000 göçmen kabul edilecek.. . __ ~._ Nav1tcZiirh"J S11p~""" 
tir; 

2 - Toprak satılması husu
sunda üç bölge tefrik edilecek
tir: birincisinde satış yasak o
lacak, ikincisinde tahdit edile
cek, üçüncüsünde serbest ola -
caktır. 

Yüksek komiser tarafından i
ki sıyasi teşekkul tayin edile . 
cektir: altısı İngiliz, dördiı a • 
rap ve ikisi yahudi olmak üzere 
on iki azadan murekkep bir icra 
konseyi; tayin ~ekli henüz ma
lum olmıyan bir teşrii konsey. 
Müstakil bir devlet yaratılması 
demek ki daha sonraya bırakıl
mıştır, eğer istikbal bunu ya -
ratmıya müsait olursa, İngilte
re'nin otoritesi altında tatbik 
etmek niyetinde olduğu :;İya -
set budur. 

Budape_şte' de 

esen hava 

Budapeşte'den yazılıyor: 

Dış poliüka meselelerin
de Macaristan efkarı umu· 
miyesini meşgul eden en 
mühim meseleler, umumi 
sulhu muhafaza etmek, mü. 
zakerelere baş vurularak, 
şarktaki revizyon iş.inin de
vamı için çare ve imkanlar 
aramak, diplomatik bir taz
yik bölgesi meydana geti -
rildiği takdirde bir anlaş -
ma hazırlamaktır. 
Başbakanın nisan sonun

da Roma ve Berlin'i ziyare
ti, Macaristan'ın Almanya 
ve İtalya'ya karşı güdme<k· 
te olduğu dostluk politika
smm devamına delalet e -
den bir tezahür telakki e -

N oye Ziirher Saytun-g 

lngilfere'nin düımam 

Yalnız Paris değil, Lond. 
ra'nrn hatırı saydır mahfil
leri de Almanya'ya karşı 
tam bir hukuk müsavatı 

tatbikine asla tarafdar ol -
mamışlardır. Aralarında, E. 
den'in de bulunduğu iyini
yetli bakanların hepsi, İn

giliz dış bakanlrğiyle mü -
dafaa bakanlığında gizli -
den gizliye işleri idare e -
den müşavirlerin ergeç te
sir ve nüfuzları altında kal
mışlardır. Crowe'denberi, 
yani bu asrın başlangıcın -
danberi bu işlerin başında 

bunanlara •hakim olan zi•h -
niyet, Almanya'nın, büyük 
Britanya'nın en büyük düş
manı olduğu merkezinde -
dir. 

Fölkişer Beobahter 

Bohemya ve 

Moraviya' da 

Alman hakimiyeti 
Prag'dan bildiriliyor ı 
Resmi oluuyan bazı tah • 

minlere göre, alman gizli 
P"'lU..i Unh-mt"' ;ı,. Mnrav
ya'da 18-000 kişiıyi tevkif 
etmibtir. Halbuki, şimdi 

resmen tebliğ edildiğine 

göre, bugüne ikadar tevkif 
edilmiş olanların sayısı, 

5.000 ile 6.000 arasındadrr. 

Bundan baş.ka, 15 ile 20 
mart tarihleri arasında ce .. 
man 27 kişi kazaen ölmüş • 
tür. Büyük bir korıku için
de olan yaıhudilerle solcu 
çekler, pasaport alabilmek 
için şart olan mavi kartlarr 
temine calrşma' dırlar. 

Noye Ziirher Saytung 

500 (ek tayyaresi 

ortada yok! 

Ellerinde bir takım liste
ler bulunan bir çok alman 
gizli polis memurları Bo -
hemya ve Moravya'da faa -
liyetlerıine devam etmekte -

Burada en masumane bir 
tenkit bile tevkife yol aç -
maktadır. Şehirlerde yapı

lan telefon görüşmelerini 

bile 150 ajan muntazamen 
dinlemektedirler. 

Pilsen'deki meşhur $ko
da fabrikasının büroları, 

en son planları bulmak 
maksadiyle Gestapo me -
murları tarafından baskına 

uğramıştır. 

Tayyareleriyle birlikte 
çek hudutları dışına kaçınış 
olan çek pilotlarının sayısı 
eskiden tahmin edildiğin_ 

den fazladır. 
1.000 tayyarenin Roman

ya'ya, Lehistan'a, Rusya'ya 
ve Yugoslavya'ya kaçtığı 
haberi mübalağah ise de 
çek tayyare meydanlarında 
500 tayyare eksiktir. Bu 
tayyarelerin hepsi de birin
ci sınıf harp tayyareleri • 
dir. 

Dominyonlar 

ha rbe 

hazırla nıyor 

22 mart 939 tarihli Dey!i He
reld gazetesi yazıyor: 

Dün İngiliz imparatorluğu • 
nun her tarafından Britanya' • 
nm sulh ve emniyet davasında 
müzaharet göstereceklerine da
ir imparatorluğun bütün do .. 
minyonJarındaı:ı haberler gel " 
mi§tir. 

KANADA 
Üç muhtelif siyasi parti li oı 

Oenfitn l:jil141AITıC uracu.7 -';'" 

bir hücum vuku bulduğu tak• 
dirde Kanada'nm bütün kuve " 
tiyle anavatanm yardımına ko • 
gacağına dair bir karar aurcti 
kabul edilmiştir, 

Bay Vudsvort, parlamentoda 
söylediği bir nutukta diktatör
lük memleketlerine gönderile • 
cek harp malzemesi üzerine 
ambargo konulması Jüzumun • 
dan bahsetmiştir. 

AVUSTRALYA 

Avusturalya başvekili Bay 
Lyons; Melbom'da na:ıırlar 
toplantısından sonra, Avustu -
ralya'nm Britanya'ya bütün 
kalbi ile müzaharet edeceğini 
bildirmiştir. 

Cenubi Avusturalya başveki
li Bay Pley!ord da şu sözleri 
söylemiştir. 

"- Tarp ictinabı imkansız 
bir hale gelmiş gibi teşkiUU • 
mızı tamamlamalıyız." 

Binlerce kura efradı askerlik 
şubelerine müracaat etmekte, 
Sidney şehrinde mekteplerin 
ve umumi binaların icabında 
asker tarafından işgal edilebil
mesi için tertibat alınmakta -
dır. 

CENUBi AFRiKA 

Başvekil, Britanya tarafın -
dan siyasi hadiselerin ne su -
retle ilcrledigi birliğe haber 
verildiği müddetce bu kabil 
münakaşa ve müzakerelerin 
lüzumsuzluğu kanaatindedir. 

Litvanya ve Almanya 

Şuna inanmak lazım: Al
manya Memel'le iktifa et -
miyor, bütün Litvanya'ya 
el koymak istiyor. Deyli 
Meyl'in Berlin muhabiri 
bazı haberler bildiriyor; 
doğru olup olmadığını biz 
öğrenemedik. Llkin şöyle 
ilk bakışta doğru gibi geli
yor: Ribbentrop, Urbsis ile 
yaptığı miilakatta yalnrz 
Memel'in terkedilmesini 
değil, aynı zamanda bir Lit
vanya - Almanya gümrük 
birliği tesisini, demiryolla

rımn, balrk mıntakalarının 

velhasıl memleketteki bü -

tün amme hizmetlerinin 

kontrolünü de istemiş. Ya-

ni bir himaye işi... 

Fakat Nazi usulü malfun: 

Bizim metotlarımız İngi
lizlerin hoşuna gitmediği 

gibi hareket tarzımızı da 
tenkit ediyorlar ve bu hal -
leriyle hafif bir mukabil 
tenkide meydan veriyorlar. 

Orta çağm karanlıkları -
na avdet etıneğe hacet yok
tur. Jameson cenubi Afri -
l '.l.'da BQer'lere saldırdığı 

zaman, bugün iş başında 

bulunan başbakan 30 yaşın
da idi. Britanya ansiklope -
disind.! de kaydedildiği gi
bi, Cihan harbından sonra 
Black and Tans'larla İrlan
da isyanr bastırıldığı sıra
larda da ayni başbakan 50 
yaşında idi. Saymak lazım 
gelirse, neler sayılmaz ! 
Amritsar, Kudüs, Malta -
hep yakın zamanlara ait 
şeylerdir. İmparatorluk ta
rih.inde sonsuz misaller 
vardır. Kada'daki fransız -
lar, Mısır'daki fellahlar, 
garlJi Hindistan'daki zenci
ler, hepsi de ayni suretle 
ihtida ettiler. Ne çare ki, 
ingilizler, bütün bunların 
mazinin malı olduğunu id. 
dia ediyorlar. 

Doyçe Algemayne Saytung 

17.30 Konuşma (inkılap tarihi 
dersleri - halkevinden :ıak -
len). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik - (Virtüozlar " 

• Pi.) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 Türk müziği (fasıl he • 

yeti). Tahsin Karakuş ve ar
kadaşları. 

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

20.15 Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet Çağla, Refik 
Fersan, Fahire Fersan. Oku
yanlar- Mustafa Çağlar, Sa -
fiye Tekay. 1 - ..... - Nişa
bürek peşrevi. 2 - İsmail 
Hakkı beyin • Nişabürek bes 
te - bir kere yüziın görmeği. 
3 - Ziya paşanın - Nişabü • 
rek A. Semai - Ey gul ne a • 
cap. 4 - Ziya paşanın - Nişa· 
bürek şarkısı - Bin zeban 
soylersin. 5 - Vecihe . Ka • 
nun taksimi. 6 - Aziz efendi • 

Nişaburek şarkı - Kırdı geçir
di. 7 - • • • • • Nişabürek saz 
semaisi. 8 - Refik Fcrsan'ın 
- Hicaz şarkt - Göğsümden 
kaçıp gittin. 9 - Sadettin 
Kaynak'm - Türkü - Bağrı • 
ma taş basaydım. 10 - Sadet
tin Kaynak'ın - Türkü - dağ
ları hep kar aldı. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 

~l.15 Esham, tahvilat, kambi • 
yo - nukut borsası (fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (oda müziği ken 
tet). Hayrullah Duygu - Kla
rinet. Orhan Borar • 1 inci 

23.00 Muzik (cazbant - Pi). . 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLERi 
18 Hamburg - 19.30 Buda• 
peşte, Viyana - 20 Monta 
Ceneri - 20.10 Breslav, Sar• 
brük - 20.30 Floransa - 2-4 
Ştutgart. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER• 
LER: 18 Münib - 19 Berlitı 
- 19.30 Stokholm - 20.10 
Königsberg, Laypzig...j{o • 
penha~ - 20.30 Hamburg _. 
21 Roma - 21.15 Landon • 
Recyonal - 21.30 Brüksel, 
Paris, Strazburg - 22.30 Vi· 
yana - 22.45 Lüksemburg. 

SOLO KONSERLERİ: 15.20 
Laypzig - 17 Berlin - 18.40 
Kolonya. 

NEFESLİ SAZLAR (Marli ~. 
s.); 18.30 Viyana. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR; 18.20 Bretılav -
18.30 Frankfurt - 21 Mila · 
no. 

HAFİF MUztK: 19 Ştutgart 
- 19.15 Doyçlandzender .-
20.10 Münih - Z0.15 Frank· 
furt. 

HALK MUSİKiSİ: 22.30 Ştut· 
gart. 

DANS MÜZİÖİ: 22 Sofya .-
22.45 Kolonya - 23 Floran· 
sa - 23.45 Paris - P. T. T. _. 
24 Faris, Tuluz - 0.15 Lon• 
don • Recyonal - 0.30 Droyt 
viç. 

A lmanya 

iktisadi 

1 

Roma n ya momlokotin '"'" oodü.t<il•d ki Almany, Çoko•lovok d"b•· 
arasında "sıkı bir i~birliği" te· sinden önce Romanya'mn dı~ 
sis edilmektedir). ticaretinin % 35 ili 40 mı mas 

1 Fakat plan arttırılacak ro • ediyordu. Şimdi ise yandan 

a n a Ş m O S 1 men istihsala~ını ve .. satılacak fazlasını massetmektedir. 
alman mam(Uatmı go.zetmekle L'lnformation 
kalmıyor; alman teknisiyenle • 
rinin bu işin tahakkukune doğ- İnsan]ar hayatlarını 

1 tnform.ati·on'dan ı r~d~n .. dogruya iştirakini de He- 25 OOO rı suruyor. • çeşit iş 
-------------- Bu plan, yeni petrol kuyula- görerek kazamvorlar 

M'"uıu .. uau ,,..,v .. aa - - •• • .lj\l{fl ~~<\iiEfımMt!l},efJl\IJM.fii ,/ 
kımdan Berlin'le Bük w ;ak, yeni ~ahsuller istihsal e" ;ıı ~ lngiltere'de yeni bir "reh 

reş arasında imzalanmış olan decek ve bazı diğer maddeleriı:ı • romen muhtelit komisyonla • 
çok geniş anlaşma mühim bir istihsalini arttıracaktır. (bil. rı teşkilini organize etmekte• ber" çıktı. Bu kitap dünya-
badise teşkil etmektedir. Ro w hassa samanlı, yağlı ve doku • dir. da insanların hayatlarını 
manya gibi bir memlekette u .. maya müsait nebatlarla odun). Bundan başka, iki hükümet 25.000 suretle kazandıkla-
mumi istihsal .Qrganizasyonu w Maden sahasında, petrol is • plan için gözetilmiş olan pro -
nun bir başka memleketle ya • tihsalini ve ayni zamanda kal • jelerin hazırlanmasına ve tatbi- rınr yazryor. 
pılan anlaşma dairesinde ni • ker ve pirit, krom, manganez kine iştirak edecek olan firma- Tabii kadınlarla erkekle-
zamlanması hadisesi ilk defa o- ve icabında loksit istihsalini tara bütün lüzumlu iktidarın rin hayat kazanma şekilleri 
!arak vuku bulmaktadır. inkişaf ettirecektir. verilmesini teahhüt etmekte • 
Anlaşmanın mukaddimesinin Nafıa işlerine gelince, bura- dirler. birbirine benzemez, Fakat 

resmi metni şudur: da nafıa inşaatı, kara ve nehir Ayni zamanda çıkabilecek o- kıitapta hayatını en acayip 
Akitler arasında işbirliği yollarında münakalelerin inki- lan ihtilaflar hususunda hakem şekilde kazananların "dö ~ 

maksadiyle, bugünkü romen - şaft gözetilmiştir. rolü oymyacak iki hükümet 
alman mübadelelerini tanzi111 Nihayet iki memleketin ban· komisyonu kurmayı da teahhüt şek çiğniyenler" olduğu 
eden metinlerin mütemmimi kalan "tam bir surette işbir .. etmektedirler. yazılı. Bu adamların işleri 
sıfatiyle, esas prensipi müba - liği yapacaklardır". Nihayet, prensipler baricin - güçleri, döşeğin içindeki 
dele/erin müvazenesi olan bit T adil edici endüstrilere de, almanJarın yalnız depolar 
ka" s~ elı'k bı' 'kt . d" ı ~ t d -·1 · d yünü. kuş tüyünü sıkıştır-~ ~n r ı ısa ı p an e- gelince, yalnız ziraat ve egı , aynı zaman a ticari ve 
sis edilmiştir. orman endüstrileriyle ve ica _ sınai teşebbüslerini yerleştire - mak için sabahtan akşama 

Bu plan, bir yandan Alman-~ bında aleminyüm endüstrisinin bilecekleri hakiki serbest mm- kadar döşeklerin üzerinde 
ya'nm ithalat ihtiyacım öte kurulması tasarlanmıştır. Geri- takaların tesisi de gözetilmiş • 
yandan, romen istihsalatınm si için, pek umumi tabirlerle tir. taban tepmektir. 
artmasını, Romanya'nm dahilJ "endüstriyel sahada bir işbirli- Bu rehberdeki "istikbali 
icaplarınr ve diğer memleket - ği"nden bahsedilmiş.tir. Bu "iş- İ ki memleket arasında te- parlak" mesleklerden biri 
/erle ticaret etmek ihtiyacını birliği"nin alman endüstrisine sis edilen iktisadi işbir- l' .. .. ·· d kt · b de is ı cam satıcılrg- ıdır. 'Gü goz onun e tutaca ır. rakip olan endüstn teşe büste- liğinin ne kadar geniş ve sıkı 

Bunu Almanya'nm nafıa iş • ri yaratılması veya mevcutla- olduğu görülmektedir. Roman- neş tutulduğu zaman isli 
teri ve ziraatle maden sahala- rın inkişafına matuf olmıyaca- ya'nın diğer memleketlerle ik - cam satanlar da, bu giıbi hal 
rında alman istihsali.tını it - ğı tasavvur olunabilir. tisadi münasebetleri hususunda 

h Al f d ·ı d b )erde, iyi para kazanırlar-
mam edici ma iyette istihsal manya tara ın an verı e • romen ı~ akanı B. Gafenco, 
vasıtalarının teçhizine iştiraki- cek mamfil maddeler bir yan - Romanya nın buna benzer di • mış. Yalnız bu, sahiıbine gü· 
ni tayin eden anlaşmanın umu - dan maden endüstrisiyle nafıa ğer iktisadi anlaşmalar akdi nü gününe ekmek parası 
mi bükümleri takip etmekte - hizmetleri için sivil cihazlar, imkanını tetkika amada oldu -
dir. öte yandan silah endüstrisi ci· ğunu söylemiştir. kazandıran bir meslek ol• 

dilmektedir. dirler. Cenubi Afrika birliğinin mü- Ziraat bakımından, Roman - hazları şeklini alacaktır (iki Yalnız, şurası muhakkaktır masa gerek ... 

~----~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~ 

Tabi? manda devam edecek
tir. Hatta bunu ilga etmek şöy
le d':1rsun ta~rikit devam ettiği 
taktırde !ngıltere'nin Filistin'i 
İngiliz sömurgesi ilan etmiye 
~a~e oldugunu sanmak için 
cıdd1 sebepler vardır. lngiliz 
sömürge bakanlığının çok yük
sek bir şahsiyeti bize şu yakın
larda . dıyordu ki: "Bir İngiliz 
asken, veya polisi bize ait ol
mıyan bir memlekette asayişı 
iade için hayatını feda edemeı.. 
Böyle bir hareketi askerleri . 
mizden isteyemeyiz, manasrnı 
anlamazlar. Bizim halkımrz 

[KURBAGA DAMGA~ 
21-~ 

Yazan: Edgar WALLACE 
- Sizin yerinizde olsam hemen 

dostlarınızın yanına döner, veya daha 
iyisi eve gider bir güzel uyurdum, de -
di. 

.Bütün bunlar iki dans arasında ce -
reyan etmişti. Tam bu sırada orkestra 
çahnağa başladı. Gerçi, etrafın alakası 
kesilmedi ise de, Ray'in sesi davulun 
gürültüsü içinde kayboldu. 

Dick, gözleri ile Hagn'ı aradı. Bar 
müdürünün veya muavinlerinden biri
nin intizamı temin için geleceklerini 
biliyordu. Hagn değil, fakat metrdotel 
çıka geldi. 'Genç adamı geriye itti. 

Herkes, metrdotel ve yarduncılan -
nın başa çıkamadıkları gencin haline o 
kadar dalmıştı ki, kimse, içeriye gir -
meden önce kapının önünden olup bi
tenleri seyreden bir adama dikkat et -
medi. 

Ray geriye dönünce babasını gördü, 
ve biraz sükunet buldu. 

Srrtında eski bir iskoç kumaşından 
elbise ile bu kır saçlı adam içinde bu
lunduğu şrk kalabalrkla bir tezat teş -
kil ediyordu. Elleri arkasında, yüzü 
sert ve bembeyaz oğluna bakıyordu. 

Ra nazarlarını kaçırmağa mecbur ol-

du. 
- Ray, buraya gel, dedi. 
Çiftler dansı bıraktılar, şef dorkest· 

ra sanki kötü bir şeyi.ı cereyan edece
ği bildirilmiş gibi caz durdu. 

- Haydi oğlum, gel, Horsham'a dö
nelim. 

Ray, kafa tutar gibi: 
- Burada kalacağım, dedi. Ben ço

cuk değilim. Beni gelip rezil etmeğe 
hakkınız yok. Babasına düşmanca bak
tı. 

- Şimdiye kadar sizden para iste -
dikçe reddediyor, ve beni mahcup mev
kiye sokuyordunuz. Halbuki bunu is
temek benim hakkımdı. Bugün doğru 
dürüst bir kulüpte bulunuyor, doğru 
dürüst bir elbise giyiyorsam ne hakkı 
salahiyetle gücenmeğe kalkıyorsunuz? 
Yürüdüğüm yol doğrudur, siz kendi -
niz için ayni şeyi söyliyebilir misiniz? 
Zaten doğru yoldan da gitmesem, bun
dan dolayı bana karışabilir misiniz? 
Bana karşı müşfik baba rolü oynama -
yın ... 

- Haydi, gel! John Bennett'in sesi 
boğuk çıkıyordu. 

Genç adam, şiddetle: 

- Kalacağım, diye haykırdı. Bu 
günden itibaren beni artık rahat bıra
kın. Nasıl olsa bir gün ayrılacaktık, 

bu iş bugün olsun daha iyi. 
John Bennett, hafifçe oğlunun ko -

lunu tutarak, yalvarır gibi: 
- 'Gel, dedi. 

Ray, hiddetten kudurmuş gibi söy -
lenerek kolunu kurtardı ve bahasına 
bir tokat attı. John Bennetıt darbenin 
tesiri ile sarsıldı, fakat yere düşmedi. 

Bu anda, Bennett'le o,ğlunu halkala
yan kalabalığın içinde Ella göründü . 
Olan biteni derıhal kavradı. Elk, genç 
adamın tekrar vurmasına mani olabil -
mek için Ray'in arkasına geçmişti. Fa
kat Ray, korkudan donmuş, sessiz, ha· 
reket yapmaktan aciz, taş gibi duru -
yordu. 

Ella, dudakları bembeyaz olmuş: 
- Baba, diye seslendi. 

Jhon Bennett başım eğdi, ve kızını 

takip etti. 

Dick Gordon beraber çrkmaık ve on
ları teselli etmek istedi. Fakat Jhon -
son'un daha önce davranmış olduğunu 
gördü. Masasına döndü, oturdu. 

Orkestra çalmağa baş.Iadı. Ray yeri
ne götürüldü. Lola, garsona, bardağı 
doldurmasını işaret edinceye kadar, 
başı elleri arasında hareketsiz kaldı. 
Elk: 

- Hayırlı evlat dedin mi böyle'ol
malr ! Diye söylendi. 

Dick cevap vermedi. Horsham'ın eS
rarengiz sahibi için içinde büyük bir 

acı duyuyordu. Biraz evel, John Ben
nett'in yüzünde bir idam mahkumu -
nun azabını hissetmişti. 

Xlll. Kısım 

Eldor Strcct' de bir araştırma 

Jhonson bir daha görünmedi Dick 
ve Elk buna kızmadılar. Gürültü yatış
tıktan az sonra, ihtiyar Maitland sa -
londan ayrıldı; en ufaık bir alaka eseri 
göstermeden, Ray'Je babası arasındaki 
münakaşada hazır bulunmuştu. Zihni 
başka şeylerle meşgul olduğu için, et
rafında olup bitene dikkat edecek 
halde olmadığı görünüyordu. 

El k. Dick'in kulağına fısıldadı: 
- Hesabını ödemeden gidiyor. 
Beş dakika sıonra Heron polis tara -

fından işgal edilmiş bulunuyordu. Sa
at bire çeyrek kala 30 polis ve klüp 
müstahdemini hariç içerde kimse kal
mamıştı. Dick, metrdotel'e: 

- Hagn nerede, diye sordu- Adam 

asık bir suratla: 
- Evine gitti, diye cevap verdi. Her 

akşam erken gider. 
Elk: 
- Yalan söylüyorsunuz, diye bağır

dı. Beni bürosuna götürün. 
Yazı:hane bodrum katr.:ıda idi. Mü

kemmel bir şekilde döşenmiş, pencere 
siz bir oda olan Hagn'ın yazıhanesine 
girdiler. Ha~n. o_rtadan kaybolmuştu. 
Memurlar, katıbm bürosu:ıdaki kafüt 

ve kitapları karıştırırlarken, Elk de 
Hagn'm odasını araştırmağa başladı. 
Bir köşede bir kasa gördü, balmutnu i
le mühürledi. Kanapenin üzerine ace
leyle çıkarılmış elbiseler atılıvermişti. 
Elk, onları ışığa yaklaştırdı ve tetkik 
etti: bunlar, kendilerini karşılamağa 
g;eldiği zaman Hagn'ın sırtında olan 
elbiselerdi. Elk: 

- Bana metrdoteli çağırın, diye em
retti. 

Faıkat adam, kendilerine ne suretle 
olursa olsun malfunat vereceğe benze. 
mi yordu. 

- M. Hagn dışarı çıkarken her za • 
man elbise değiştirir, dedi· 

- Neden kulüp kapanmadan gitti? 
Adam omuz silkti. 

- Onun harekatı He meşgul deği _ 
lim, dedi. Elk onu serbest bıraktı. 
Dıvara dayalı bir tuvalet masası 

m~vcuttu. Elk, elektrik düğmesini çe
virdi, aynanın iki kenarındaki abajur
suz ampullerin ziyası altında masayı 
tetkike başladı. Çekmecede, bir zamk 
şişesi ile bir fıq;a b~ldu. S~nra çöpse
petini aldı, .nuhtevıyatım ınasanm ü _ 
zerine boşalttı· Yırtılmış notlar mek
tup parçaları,. sirküle:~ üç tane 

1

sigara 
izmariti, ve bır kaç kagıt parçası bul -
du. Kağıtlardan birine zamk sürülmüş 
ve ikiye katlanmıştı. Elk, kağıdı zor
lukla açarak, 

- Fırçayı bu kağıda silmiş, dedi. 
}{ağıdın üzerinde daktilo ile yazrL 

ınış lıir kaç satır vardı: 

1- cele. E. ';. ı. de "Yedi" yi görünüz, 
Aleni araştırma olmıyacak. M. in ifa· 
deiini getirin. Acele. F. 1. 

Dick, kağıdı muavinin elinden aldı. 
Ve bir de kendi okudu. 

- Araştrrına hususunda yanılıyor, 
dtdi. "E. S.", şüphesiz Eldor Street 
deı•ıektir· 2 ya 2 numaralı evi veya saat 
2 yi ifade ediyor, 

Elk, endişe ile ı 
- M. kim olsa gerek? Dedi. 
- Kim olacak Mills, Wandswortb•-

da yakaladığırnız herif! İfadesini tah
riri yapmıştı değil mi? Elk düşünce .. 
li: 

- Evet, bir tanesini de imzalamıştı, 
dedi. Kağıtları tekrar karıştırdı, ve a· 
radığını buldu: daktilo ile yazılmış, 
c. V. Hagn'a hitaben gönderilmiş ve 
mahallin mesajeri pulunu taşıyan bir 
mektuptu. 

Kulüp mUstahdemini polis nezareti 
altına alınmıştı. Elk kapıcıyı arattı. 
Zarfı göstererek sordu: 

- Bunu saat kaçta getirdiler? 
Bu adam eski bir askerdi, arkadaş • 

larr arasında vaziyetin ehemiyetini bir 
o idrak etmi~ti. 

- Saat 9 da. Diye cevap verdi. Ve 
söylediğini ispat için not defterini 
gösterdi. Ve ilave etti: mesajeri me .. 
murlarından biri getirdi. 

- M. lfagn sık sık mesajeri vasıtası 
ile mektup ahr tnı? 
Kapıcı: 

(Sonu var) 
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Susamak nereden gelir? 
ilkin, tab~*'~illtlıiın artııutıı~a~ı lirler. Onun için farap veya bira i

Nitekim buf"cer,~e ıünet kendııı. Çenlerin çok içmeleı-inde olduğu ıi-
• ·· t ~''1 •llllı ~ b. rttırın. b. · ı · nı goa erereo cı ıra~ • .. ı, &&de au ıçen erın de çok içmele -

1. t ..-e ta-. t o duk. · d k b. 'h · · ca, ımona k. •Oz aa a rın e ıerçe ır ı tiyaçtan zıyade 
kanların cal 1a;'.1arı kalktı, ıu ;· alıtıklığın teairi vardır. Mide bozuk
tanlar da aP hatladı. f~ •t luğu ve ıipnanlık da bir çoklarında 
bunda sıcaıJ~.-~tnıasından zı~a • fazla au içmekten ileri gelir. Su bar
de bizdeki 11 'irrı tesiri var t· dağını doldurup birden içmek alı
Şarabı ve bil'k;olcça içen rn~~e e: tıklıiı arttırdıiı için en ziyade clo
ketlerde onll .'. ve yaz içtı~ ;• lcunan da bu ıuretle içmektir .•• 
için mevaimi':ır-ı ~z olur. 81~. ~ Çok ıwamanm, bir haatalık dola
bira veya ~fi Pd ~~ek ke~ ~nı )'ıaiyle, ,-erçekten bir ihtiyaç notice

• NrhO§luk ) ,ı>n egıl, bir ttıııJ~ !ç. •i olduiu da, ıüpheai:z, vardır. Me
mek keyfi • llıir ata ve au vet ı~n. &ela aletli baıtalıklarda inaan çok 
den bavalarıf149 b~ ııınması ço ça. terli1erek çok ıu kaybedince, ye
•u içmek kefJdı~•r-a.z da ba~ane o. trıek de yemediii için, çok ausamaıı 
}ur. Yokaa, sf_ i~•n. ıu ihtıY1~cı~~ tabii olur. Bir haatahiı tedavi için 
arttırmaaı tefuk .erı gelir, ha u 1_

1 itan alındılı vakit, kanı alınan kim
bu kadar aıd. ın&anı henüz pe-. &enin hemen ıuaamaıı da ıene pek 
de çok terleif;etn b k ta.biidir. O vakit ıuaamak vücudun 

Tuzlu ve u,e le eklerdeo . af a. ltaybettiii ıu)'Un yerini doldwmak 
korku, hey~•ıa eder de ı~ıanı iizere tabii bir ihtiyacın alameti o
çok auaatır. ~bi; P

1
elc sinirli 0 an • hır. Zaten kan ahndıiı vakit bile, 

Ye b' heyecan. ·· d ·h · ı larclan bazılı ıu . ' ır . \'ücu un auya ı hyacı o mazaa ıuaa-
dan eonra ço).ıı g 

1~~~ iht•Y;cı~ inak .l'•lmez: Böbrek haıtalıtından 
duyunca he~ g~ ~tigı halel . 'i:? . dola1ı vücudu ıipnif olanlardan kan 
au içmekten 1"içer ei:ez_l~r. 1'ı~ısı alınınca, ıiılerin içindeki ıu kanın 
dunıp durup ın 

1 
'I llnısı de ~~zı. kaybettiği ıuyun yerini hemen dol • 

nın hiç dunıı'.<>yts· anınasıru 1

1
s e.r. durduğu için onlarda ıuaamak ol-

ıyen kimse erın rn 
Uzun zam••erin . ler· az. 

mesela profe.1 fr. ~~ hatıP d Ul Mide veya baraak haatalıklarında 
çok ıuaadıkl••rın n er ar~ıın a • 1ukardan yahut ataiıdan çok ıu 
me•hurdur. O ç ksuıuzluıuıı;. U· kllybedinc:e yeniden çok ıu içmek 
sun müddet •'l~ nefea ald~ arı l•ruri olur. Onun için iıhal çeken 
için teneffüı ~e ~tdan çof kıu Ç<>cuklara annelerinin • haıtahk ar
tebahhür etırı'e a 

1 
ederler. a at l•cak di~ıu vermemeleri doiru de 

bu da daha zİ}e ~~tıktık ~~~i gee. iildir. O çocuk ıu içmeyince haata • 
rektir, çünkü \ıar rz~n "'! !.I il '•iı ııeçmedikten baıka adeta ken • 

P
rofesörlerin oldıp erın kursu e- di kendini zehirler. 

uğu ·b' su ve rinde Avrupa'pıd gı 1~ d t 1 Şeker haetalıiına tutulanların çok 
kahve tekeri '\aat~rınak • el 

0 
• 1\1 içmeleri haklı ve1a lüzumludur. 

madıktan baferiJı erce ıas~ t~~- 8ereket verıin ki makul bir perhize 
ya tarkı aöyli~. ç tade au 

1~ \.; dikkat edince onlarm ıuaamaları 
leri görülmedlde ~ ııcılarınl ~ llz.lır. Bir d• fekerıiz di1abet haa
önünde rakı lerrı zam~n. !'bor • l•lıiı vardır ki onda • böbrekler pek 

• •• 1; • aealerını z. ,. k k d ki d am k bıle ıarkı aoy~~kt . . l .o ıu çı ar ı arın an • ıua a 
.. en çekınır er- .,. k 'dd 1• l 

ınamak u:ıere· ara d d b·· .. e fi et ı o ur. • • asın a a U· .ı 
dı· Zaten fıre11-lice u süren . Boiaz n burun haıtabklarmıaa 
yük opr~larınnııi ed::nartistle. •tıaan aizı açık ıezmiye ve uyumı • 
perdelerınde ıehned u iç- h. mecbur olunca çok ıu hıbıahhur 
rinde, perde lılrnittir en, 

1 
ettijinden çok ıu içmek ıene haklı· 

tikleri hiç götmuı:un • w ıı•Fın. dıe 
V k - ag~ • 

a ıa, YUqfnıden '- nine Bu, aaydıiım baıtalıklardan biri d .. d Jel aeaıe 
an yuz e •n eıı \üz\JIDlu <>lrnaymca çok ıu içmek iyi bir fey 

kadarı ıu old\f. · ,. -1·~·-:_ ·- • deiildir. Hele yemeklerde ıusadrk•'"'-ki"":" "ci..a-~~~zelrin. büyük \:il aoıu Dal"GilKı 111 .. 1 .... Jnu .... ı.. ~:-s 
~e erın e • 

1 
•çın inıaıı vüc:u • olmazsa, hazmı aiiçleıtirir. insan 

bır kıamı ıu 0 suYUn b ··yük b · Yemeklerde ıuyunu azar azar içmi
duna lüzumlu tele, baık u .. rl~ Ye kendini alıttırmca, çok w içme • 
kımunı yemeltıulur. O a tu u den de rahat yaııyabilft.. 
gıdalarla birli) çok te:tı taradf~~ 
tamamlamak ibunı Yo eme 1~1 

halde • çok ıu bile h lttur. Hıç 
yemek yemiye0lan ay•tlarının 
devamına lüzu\ar 

1
"Yu kendi "e .... 

vücutlarmda blen d •Unlerce, 
haftalarca ıu i e dayana.bi-

Çok ıuıayanlara karıılık, pek as 
ıu içenler, hatta au içmekten büsbü
tün çekinenler de vardtr. Fakat böy
lesi, hiç bir vakit tabii sayılamaz, 
derin bir haatahk eaeTidir. 

G. A. -----._ 1 ~...._~--...._ __________________________ __ 

-----'.uk 8 --• YENiŞEHiR __ _ ( 23 Nisan 'Y~ ) 
Çocuklar: en, n . 
Bayramım~ ö.. Cfclı, eğ -
lenccli olm ı gretrncnJeri-
nizden iste~ 

Pa%ar gi.~ .. k011ser 
.ınu a 

2. iV. 1939 paılu k:at 16.Jo da 
Müzik Öğretmcıvatu" tıaer salo -
nunda Ankara k Bö~tı Şan öğ
retmeni "Bn. Fr " in kon -
ıeri vardır. Geor 

Çalanlar: Piyard, ~1~arkoviç Keman: Walter Ut: Mü • 
kerrem Berk. re p 

I. - 1. Mozarl ar~aaatore "ço-
ban kıralı opera& keman re-
fakatiyle, "~0 

2. Richard Strakau rgen,. sa • 
bah ıarkısr, kcmıtrc ~~e, 

3. Ro911İni "İl ~ndil 1 Scvilla 
"'Sevil berberi" d>İne~ ilrya. 

4. Bencdikt: "1 a,, flüt re-
fakatiyle. ıs~~ 

KEMAN lo 1 
11 1 Mozart- .. '<>l -~ ... 

• - • • er l' ·•'<1JOr, 
2. Dworak: "Si anz., Slav 

danaı, tr~ 

ULUS Sineması 
Bugün ve bu aJqam 2 film 

birden 

1 - GİZLENEN 
IZTIRAPLAR 

Baş Rollerde: William Powell • 
Kay Francis 

Atk ve lhtiru filmi 

lllveten 

2-BRODVEY 
SERENADI 

Fred Astaire - Ginger Rogers'in 
en son çevirdikleri tıheıeri 

Sean1lar: 2 - 5 - 8,30 da batlar 
2 film birden gösterilir. 

b ucuz matinesinde 
odvey Serenadı 
Ti: 2193 _ .. 

Umumi toplantı 
Ankara Hukuk Fakültui Tale

be Cemiyeti 8CJ§kanlığınclan: 
Cemiyetin 2 Niun 1939 pazar gü

3 W • • k . O,.,.. . ıenıaws ı: .ı.aran 

telli,, Walter Ger'o)elt 
III. - ı. Verdi o., opera-

- nü saat 14,30 da umumi toplantı ya
pılacağından Cemiyet Uyelerinin bu 
saatte Fakülte binasında hazır bulun-

sından Gilda'nın ~ maları bildirilir. 1043 
2. Krcisler : JC?tıa kaprisleri 

"Caprices Viennoı n rcfaka- rı valsi,. Donauwellenwalzer. 
tiyle, ~ Bu konıere cumartc.i ıünlerine 

3. Johann Straı lla dalgala- mahıuı davetiyelerle girilir. 
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YUKARIDA 

l!il yaşındakı İran veliahdi Prens Mohammed Rıza ile, Mısır 
kıratının 17 yaşındaki hemşiresi Prenses Fevziye, birbirlerini 
ıonneden nişanlanmıolardı... Fakat kıroı karşıya ıeldikleri 
zaman hiç bir hayal sukutuna uğramadılar. Res.imde genç karı 
koca valide kıraliçe ile Mısır kıralı ve kıraliı;esinin arasında 
görülmektedir. 

SOtDA: 

20 Sonklnun 1938 de evlenen Mısır kırıl ve kırıliçesinin, 
sonteşrin içinde bir kız çocukları olmulitu. Resmimiz, ıenç an
ne ile kızını ıoııteriyor. 

İran veliahdi ile M111r prenıeainin nikAh ziyafeti bilhassa 
parlak olmuştur. Soldan saga do&ru: Prenses Fevziye, lran 
Veliahdi Prens Mohammed Riza ve Mısır Kırali ı;eıı;i S. M. 

Feride ••• 

Bohemya ve Moravya'nın ilhakından aonra Paris'te, Çekoslovakya turizm ofisinde 
teıhir edilen bir haritanın altına, gelip 1teçenler çiçek koyuyorlar. Haritanın altında şu 
cümleler okunuyor: "Benim uzuvlarımı kopardı~ar. İstirap çekerken yalnızdım, hiç dos· 
tum yoktu .... Ey yoldan 1teçenler, ıöyleyin, benımki kadar büyük istirap taaavvur olu -
ııabilir mi 1., 

Moravya ve Bohemya'nın ilhakından 
sonra, İnıiltere, ho~udsuduğunu izhar için 
sefirini geri çağırmıştır. Yukarda Londra'
ya dönen Sir Nevil Henderson Viktoria 
garında. 

• Madr.id .liehri, bir ~a ~ile kan dö~ü,l.mebizin Fr~~ist ~vetler~ ~e~lim olmuş ve bunu Valansiya gibi diğer mühim şehirler ta
kıp etmıştır. Yukardakı resımde Madrıd ın baıılıca muhım bınaları gorüliiyor: l - La A lmudena kilisesi. 2. Askerlerin toplandık. 
ları meydan. 3 - Kıral sarayı, 4 • Campo del Moro. 5 - Cümhuriyet meydanı, 6 • Kıral ı;a rayının ahırları. 7 - İspanya meydanı, 

• 

--5-

1 Gün irin _______ .......;~---. -
Fikre hi%met için ..• 

Şimdiye kadar açtığımız sergile
rin ve yaptığımız kongrelerin hiç bi
ri yeniz değildi. Sergiler başarıla
rımızı ve kongreler baıarm:ık i&te • 
diklerimizi tesbit ederek yeni ham
leler.ie bulunmamız imkanlarını ha
zırlamışlardır. Meaela, bir kömür 
aergiainin muhalifleri ne derlerse 
deıinler, bu aerginin bizde çok ehe
miyetli bir yakacak davası mevcut 
olduğunu isbat etmiı olması bile bü· 
yük bir kazanç olmuıtur, ve bu ka
fidir. Bir onat okulları ve kız ensti
tüleri sergisini maarifimiz için aade· 
ce bir ihzar ve tertip muvaff akiyeti 
saymıyarak küçük ve büyük endüs
trilere bilgili İKİ yctittirme davaaı
nın birçok meçhullerini ortaya koy
mut olduğuna inanmalıyız. Küçük 
sanatlar kongresi, bu aanatlarla 
mensuplarmıı. dair bir kanun layi
hasının kaleme alınması husuaunda 
uzun boylu tetkiklerde bulunulma • 
smı sağlamııtır. Dil ve tarih kon -
grelerinden bahse l~zum dahi yok
tur. Bu kongreler Atatürk idealiz· 
minin her gün minnetle anacağımız 
büyük eserleridir: tarih içindeki ha
kiki mevkiimizi ve dilimizin bünye
~ine müteallik ilmimizi bu kongre· 
lerin çalışmalarına borçlu değil mi
yiz? Daha düne kadar Osman oğul
ları ebanesini vakanüvisler bize 
milletimizin tek tarihi kaynağı diye 
dinlebniyorlar mı idi? Di\imizi 
Hind - Avrupa diller grupu dı,ında 
başlı ba~ma bir türk - mongol grupu 
sanmıyor mu idik? Bu hususlarda 
devam etmekte olan ilmi tetkikler 
nazarlarımızı geniş ufuklara çevir
memizi müm"kün kılmış değil midir· 
ler? 
Bahsettiğimiz sergiler ve kongre· 

ler, birçokları meyanında derhal 
akla gelenleridir, ve demek istedi • 
ğimiz de bunların elzem olanlan 
kadar lüzumsuz görülebilenlerinin 
bizim için belki aynı den:cede fay -
dalı olduklarını hatırlatmaktır. Zira 
bizim gibi çok geniı bir kalkınma 
hareket ve faaliyeti içinde bulunan 
bir memleketin gelişi güzel te§eb· 
büslerle kaybedecek bir 11.nı bile 
yoktur. Kaldı ki partimizin progra
mı, "kültür ve terbiye itlerimiz, bu
günün ve yarının gösterdiği ve göa -
tere~eği ihtiyaçlara göre öndengö
rt?n bir nizamla planlanacak ve bü • 
tün talim mertebeleriyle sanat ve 
meslek ihtiyaçları bu pli.na göre 
düzenlenecektir," demektedir. 

Bütün bunları çok yakından bile'!"l 
ve memleketin fikri ihtiyaçlarını di
ğer ihtiyaçlardan üstün tutmak iktı
za ettiiine hakkiyle vakıf bulunan 
de~rli Maarif Vekilimiz Haıan 

Ali - Yücel'in önümüzdeki ay içinde 
açılmasını tensip ebnit olduğu neş -
riyat sergi ve kongresini gelip geç

miı sergiler ve kongreler arasında 

çok derin izler bırakmıya namzet 
görmek lazımdır. Ve muhterem 
doktor Refik Saydam'ın hükümet 
beyannamesinde maarife tahıiı et • 
miş olduğu geniş paragrafın manası 

bu sergi ve kongre ile daha iyi anla

şılacaktır. 

Filvaki, her türlü neıriyat ve nq

riyahn her türlü me&eleleri münev • 
ver ve mütefekkirlerimizi en çok yo

rup üzmüt olanlardan•dır. Kitap ya
zanlar ve kitap bastıranlar bu itle • 
rin haımdan sonuna kadar, yani 

yazmak ve satmak merhaleleri ara
sında çektikleri zahmetleri, olsa ol
sa, eser meydana getirmenin verdi
ği manevi zevkle telafi edobilirler. 
Halbuki muharrirlik veya müter· 
cimlik batlı ba§ına birer meslektir 
ki erbabını başka taraflarda hayat 
temini için uğratmıya mecbur etme
melidir. imdi, denilebilir ki, istisna· 
sız bütün kalem sahipleri geçim 
makaadiyle muallimlik, memurluk, 

doktorluk nevinden baıka bir mea -
leğe de intisap etmek zarurl'tinde • 
dirler. Çünkü eserleri kendilerine 
az çok ıöhret temin ederse de ka
zanç temin etmez. Muharrirliğin bu 
verimsizliği ise bir çok aebepl~re is
tinat eder. Maarif Vekilliği, tanzim 
ettiği kongre programında bu sP.bep 
!erin hemen hepsine temaı etmiıtir. 
Nşriyat işlerinin her kademesiyle 
meıgul aali.hiyetlilerin kongrede 
bir araya gelerek dökecekleı·i derd
lerin tifası elbette aranacak ve alı
nacak olan tedbirlerle fikir hayatı
mızın bahsettiğimiz tekildeki kısırlı 
ğma çareler bulunacaktır. Nctriyat 
kongresinden çok §eyler umduğu
muzu söylerken genç Maarif Veki. 
limize de güzel t~ebbüsünden do • 
layı tim-diden teşekkürler ederiz . 

l\'asulıi BAYDAR 
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Yazan: Francis de Groiuet - 21 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

"Coşmuş Ormanlar /1 

l slak topraklardan hafif bir bu
har çık ıyor. Şoförüm, her iki 

dakikada bir buğulanan camları 

kırmızı bir bezle - mendiliyle - si
liyor. Soğuktan titriyorum, fakat 
aynı zamanda da bunalıyorum. Ba
na öyle geliyor ki Orkide'lerin bi
le nezle olacakları bir limonluk i
çinde gidiyoruz. Ford otomobili
miz saatte otuz kilometre yapıyor. 
Şafağın mercan renkleriyle ihti
şamlanan küçük köyleri geçiyoruz 

Colotnbo'daki gibi bir sürü kız
lar başlarında nezirleriyle mabede 
gidiyorlar. Bunlardan bazıları do
lu destiler götürüyorlar. 
İçinde fillerin banyo yaptığ ı, et

rafı kamışlı ve palmiyeli düz ge
niş bir nehri · geçiyoruz. Manzara 
birdenbire merkezi Amerika'yı ha
tırlatıyor. Şoför otomobili durdu
rarak onları bana takdim eder gibi: 

- Mukaddes filler .. 
dedi, eğildim. Sözüne devam et

ti : 
- "Kornak" (*) lar bunların kıl

larını koparmazlar. Çünkü bu kıl
lar da mukaddestir. Fakat yirmi 
beş rubyaya bir küçük ve elli rub
ya mukabilinde bir büyük kıl ko
parabilirler.,, 

- Bir küçük kıl bana yetişir. 
dedim. Nana sahip, bakarak bir 

fil kılı intihap etti. Bu filin bir ka
yaya benziyen tepesinde güneş ban
yosu yapmakta olan genç "Kor
nak" a işaret etti. 

Genç o cesim kulağı kargıladı ve 
vahşi bir ses çıkarttı. Fil hortumu
nu derhal yukarıya kaldırdı ve 
"Kornak" ı yakalıyarak büyük bir 
itina ile sütun başlığı gibi duran 
iki ayağının arasına bıraktı. Kıl 

ancak bir yüzük yapabilecek kadar
dı. 
Canı sıkılan şoförüm "Kornak" a 

işaretlerle bir şeyler anlatmak is
tedi. Az da olsa kıl, kıldır. Artık 
gidiyoruz. Fakat bu dilsizce konuş
mayı merak ederek sordum. Sof~ 
rüm bana: 

- Bu Kornak'lar vahşi bir ırk
tır, - dedi - onların kendi araların
da konuştukları hususi bir dilleri 
vardır. "Kornak" lık işi babadan o
ğula intikal eder ve demin sizi al
datanın ailesi herkesçe ihtiram gö
rür. Çünkü ecdatları çok zaman
danberi Anuratkaprna'nın hüküm
dar fillerine bekçilik etmişlerdir. 
Sordum. 

- Ne kadar zaman evel? 
Şoförüm cevap verdi. 
- üç veya dört bin sene evel. 
Şimdiye kadar gördüğüm Jung-

le ile, şimdi bu hakiki Jungle ara
sında büyük bir fark görüyorum. 
Fakat dağı aşınca birdenbire bir 
hayret nidası çıkardım. 

Bu manzarayı asla unutmıyaca
ğım. Fakat ne yazık ki bunu tasvi
re muktedir değilim. Muktedir ol
sam da neye yarar, çünkü hiç bir 
okuyucum Seylan'ın Yungle'ni gör
medikçe buna inanmıyacak. 

Hücum eden, zevkinden oynıyan, 
usare ve ziyaden mest olan ağaçlar. 
biribirlerine sarılmış dallariyle bi
ribirlerini kavrıyan küçük dalları 
girift olmuş ağaçlar. En delice bir 
fantezi ile bir yere toplanmış, dağ
lara göre sıra sıra demetler halin
de yükselen ağaçlar, ve bunların a
rasında keskin renkli çiçekler ve
ya bizim kavaklardan daha yüksek 
kaktüs ormanları. 

Sabahın kızıllığı içinde bunların 
hepsi sarhoş gibi çiçeklerini uza
tıyor ve yemişlerini yetiştiriyorlar. · 
Hepsi de daha yukarda, daima yu
karda, kendilerini besliyen ziyaya 
doğru yükselmek için biribirleriy
le rekabet ediyorlar. 

Madeni görünen kamışlar bir ha
vai fişeği gibi uzanıyor; Hindistan 
:evizi ağaçları tohumlarını havaya 
yağmur gibi serpiyor; peron yalar 
ızıl tüylü hayvanlar gibi dikilmiş 

· bunların tüyleri hep çiçekli - Ta
liput ağaçları otuz metre yüksek
likte mügeden kandiller asmış. Pal
miyeler şemsiyeler açmış. Canefi
ciersler altın çiçeklerle donanmış, 
bir takımı da yeşil, mavi meyva 
buketleri takınmışlar. Bir kısım a
ğaçlar hem meyva ve hem çiçekle
rini beraber taşıyorlar, ve cesim 
noel ağaçlarına benziyorlar. Ro
dodendronların on iki metre irtifaı 
ve elma güllerinin yirmi metre 
yüksekliği var. Daha birçok meç
hul, işitilmemiş ağaçlar birer yan
gın gibi alevler halinde yükseliyor
lar. 

(*)Fillere bakan adamlar. 

Bu yaprak, çiçek, kütük, dal, ne
bat cümbüşünden, aşk, ateş ve ih
tiras dolu, lirik bir zevk intişar e
diyor. Bu nebat kalabalığının ter
lemesi havayı ıtırlamaktan ziyade 
ağırlaştırıyor, yol bu inanılmaz 
dağı, bir şerit gibi kıvrıla kıvrıla 
sararak bitmez tükenmez yeşillik 

içine dalıyor. Yolumuza bir ağaç 
kökü mani ol upta yavaşladığımız 
vakit bu ağaçların dibinde birçok 
mangoutlar ve dağ fareleri sürüsü 
gördüm. Dalların üstünde siyah 
parlak kürklü sincanlar gözüme 
çarpıyor. 

Şoförüm otomobili biraz yan o
turarak kullanıyor ve her dakika 
arkasına dönüyor. Her ağacın her 
kuşun ismini biliyor. Sırası gel
dikçe bana söylüyor, fakat ben bu 
isimleri unutuyorum. 

İşittikçe bu isimler insanın ho
şuna gidiyor. Şimdi bana, başları 

kırmızı pomponlu papaganların ve 
bizim horoslara benziyen altın ve 
pas rengi kuşların isimlerini söy
lüyor. 

Bizi gördükçe bütün bunlar ye
şil kafeslerinin içinde uçu§up ka
çışıyorlar. Lir şeklindeki kocaman 
boynuzları ile benli bir alageyik, 
müthiş bir sıçrayişla yolu atladı. 

Şoföre sordum : 
- Maymunlara nerede rastlıya-

cağız? 

- Burada. 
- Leoparlar, ayılar, vahşi filler? 
- Onlar da burada. 
- Öyle ise - dedim - bu sabah 

bizi rahatsrz etmek istemiyorlar. 
O aralık otomobil birdenbire dur

du ve dilsizleşen şoförüm, endişe 

içinde bir şey dinlemeğe başladı. 

Ben de kulak verdim, fakat bir şey 
işitmiyordum, yalnız böcek çrtır

dıları, kuş sesleri ve biraz ötede 
kırılan bir dalın çatırdısı. Ümit i
çinde sordum: 

- Ne oluyor? Enteresan bir şey 
mi? 

a_n_a_ c-evap verm en gıfJlımse-

di, gene dinledi ve hareket etti. 
Saat onda, beyaz'" ve madeni bir se
ma altında Sigiri'deki Resthanor'a 
vasıl olduk. 

Kertenkelelerle süslenmiş küçük 
bir salonda, teğmen Hollicott'un 
telgrafla ısmarlamış olduğu kah
valtı bizi bekliyordu. Birdenbire 
bir gaz verme sadası ve patlamalar 

işitildi. Kapı açıldı. Gelen teğmen 
Hollicott değil yi.ızbaşı Hollicott'
tu. Bütün gururiyle kapının önün

de durdu. 
Önünde üstü başı tozlu bir ihti

yarın öksürerek dolaştığı pankha
mn altında kahvaltımızı yaparken, 

yüzbaşıya gıpta ile bakıyorum. 

Yirmi beş yaşında olmak, terfi et
mek, ve şu iştihaya malik olmak 1 

Hollicott: 
- Biliyor musunuz, Yungl'ı mo

tosikletle geçmeğe muvaffak olan 

adamların ben ikincisiyim. Birin

cisi büyük bir kamelya ağacına çar

parak ölen Hollandalı bir ressam

dı, ve biliyor musunuz? .... 
Artık onu dinlemiyorum, ken

dimde ani bir fenalık hissediyo

rum, motosiklet... ölmek ... 
Bu neşeli ve haki elbiseli deli

kanlının söylediği sözler bana on 
sene evelki zamanları, umumi har

bi hatırlattı. Resthavz'un, şu pank
hası gölgesinde harbin hayalini 
canlandırmamak için boşuna uğra
şıyorum. Lakin o hatıralar bir tür

lü gözümün önünden gitmiyor, 

mefkeremi slirüklüyor, yanmış a
ğaçlariyle çamurlu bir yol, bir da

ha kimsenin göremiyeceği birçok 
neşeli Hollicott'ların motosikletle 
geçtikleri, obüslerle oyulmuş bir 

yol, üstüme doğru geliyor. Bu Hol
!icott'lardan biri Dieckebusk cep
hesinde motosikletinin yanında 

parçalanmış, karnı çamurlara bat

mıştı. O genci arkadaşlarla bera

ber yerden kaldırırken: 

- Size çok zahmet veriyorum 1 
demişti ve bu onun son sözü olmuş
tu. Ne mert çocuklardı onlar! 

- Ne düşünüyorsun Dü Krusett? 

- Siz, - dedim - çok yemek yi-

yorsunuz artık tahammül edemiye
ceğim. Ben harabeleri görmeğe gi

diyorum. 

.. (Sonu var) 

Ae1 bir kayıp Bayan İnönü'nün yüksek himayelerinde 

İsparta mebusu İbrahim 
Demiralay vefat etti 

(Başı ı ıncı sayfada) 
iki büyük krizden sonra dün acı akı -
beti getirmiştir. 

Yardımsevenler cemiyeti 
dün kongresini yaptı 

Bayan lnönü 
Merhum Isparta'nın Yılancı oğul

ları ailesinden Tahir Paşanın oğlu
dur. 1884 doğumludur. Isparta rüşti • 
yesinden sonra Fatih medresesinden 
mücaz olmuş ve bir müddet ticaretle 
iştigal etmiştir. İzmir'in işgali üzerı
ne Ege mıntakasında yer yer başhy 
milli mukavemet hareketine Ispar 
da merhum Demiralay öncülük etmi 
tir. İsparta müdafaai hukuk cemiyet 
nin ilk reisi olan B. Demiralay. 

Kongrede 
. hayırşever bayanlarımız 

ve bir çok 
bulundular 

ağır vazifeyi birinci Büyük Mill 
Meclisine mebus oluncuya kadar m 
hafaza etmiştir. Merhum bu hizm 
sırasında sivil mahiyetteki işgal h 
reketlerine de celadetle mukabele e 
miştir. B. Demiralay Sakarya harbı 
dan önceki bir devrede milis bir ala
yın kumandanı olarak Menderes ce 
besinde harekata iştirak etmiştir. T 
şıdığı soyadı bu alayın ismi olup ş 
ı efli bir hizmetin hatırasıdır. 

B. Demiralay, inkılap yıllarında 
da Büyük Millet Meclisinin değerli 
bir uzvu olarak çalışmıştır. 

İyi bir aile babası, samimi ve hayır
hah bir arkadaş. vatanperver ve cesuı 
bir vatandaş olan merhum altıncı 
devrede de MilJi Şef'in emrinde hiz
met fırsatına kavuştuğundan dolayı 

derin bir haz duyduğu bir günde öl 
müştür. Bütün bu vasıflar kendini ta
nıynalar için teselli kaynağı olacak 
kıymetlerdir. 

Yardımsevenler Cemiyeti toplantısından bir görünü§ 

Cenaze dün 19.50 de İzmir treniyle 
isparta'ya nakledilmiştir. İstasyonda 
bircok mebuslar ve dostları son hür 
me;i ifa etmişlerdir. Isparta mebusla
rı B. Hüsnü ve Kemal Ünal cenazeyle 
Isparta'ya git.'llişlerdir. 

Ulus gerek kendi ve gerek Büyük 
Millet Meclisi ailesine baş sağlığı di 
]er. 

1 
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Hintli kulübesi 

(Başı l. inci sayfada) 
hiç birinde görülmemiş olan bu alaka, 
geçen seneler temin edilmiş olan mü· 
tevazi yardımlarr:ı önümüzdeki sene 
daha çok genişliyeceğine kafi bir de· 
li1 teşkil etmektedir. 

Saat 15 de salonu şereflendiren Sa
yın Bayan Mevhibe İnönü, ke:tdileri· 
ne has olan nezaketleriyle azaların te 
ker teker C'lJerini sıkmış ve kendileri
ne iltifatlarda bulunmuşlardır. 

Ge~·'m seneye ait çalışma 
raporu 

Kongreyi eski reisi sıfatiyle Bayan 
Reşide Celal Bayar açmış ve bir reis
le iki katip seçilmesi lazım geldiğini 
bildirmiştir. Bunun üzerine ismi :tam 
zet olarak ilan edilen eski Seyhan 
Mebusu Bayan Esma Nayman reisliğe 
seçilmiştir. Bn. Esma Nayman ruzna-

Bemardin de Saint - Pierre, fransız meye geçileceğini bildirdikte:ı sonra 
klasik edipleri arasında en ziyade po- yardım sevenler cemiyetinin geçen 
piller olanıdır. Bu edibin Pol ve Vir- bir ı;eneye ait faaliyet raporunu p
jini isimli dilimize de çevrilmiş olan kutmuştur. 
~l:"ı l \JUtUn .ıı>nyo .ıaı . ...... ~ ... ... _. • Raporda, cemiyetın 938 yılı f~inde 
dilmiştir. Saf bir aşkın ekzotik bir de yaptığı işler zikrolunmakta bilhassa 

1'kor içinde tasviri olan bu güzel eserle çorap atölyesinin faaliyeti a:ılatılarak. 
şöhretini ebedileştirmiş olan .bu edibin Milli Müdafaa vekaletinden ve güm-
Hintli Kulübesi isimli bir büyük hika rük muhafaza umum kumandanlığın· 
yesi Ali Karni Akyüz tarafından türk dan görülmüş olan yardım şükranla 
çeye çevrilerek Hilmi kitapevi tara • kaydedilmekte idi. Rapordan öğrendi
fından neşredilmiştir. Hindistan'ın ğimize göre cemiyetin malı olan atöl
harika ve hususiyetlerinin tasvirlerin ye mam\ılatmın gördüğü rağbet bu se 
ihtiva eden bu güzel eser herkes tara- ne işçi sayısını artırmak, bu suretle ba 
fından okunacak kitaplardandır. Bo zı yoksul kimselere daha iş bulmak im 
resimlc;rle süslenmiş olan kitabın so - kanlarını bahşetmiştir. Gene cemiyete 
nuna tabi tarafından muharrir hakkın ait olan beyaz iş atölyesi bugüne ka-
tla kronolojik malfımat eklenmi~tir. dar 16 talebe yetiştirmiştir. 939 yılın-

Qluş da bu atölyenin de daha geniş bir mü
essese hali:ıe getirilmesi ve daha ge-

B u fikir ve edebiyat mecmuasının niş ölçüde çalışmak imkanlarının 

Bayan Esma Nayman 
kongreye riyaset ediyor 

cemiyetinin hu_.Jıususta careler düsü
ne rel( Çocuk Xsırgeme kurumuna yar-
dım etmesinin çok muvafık olacağr.ıı 
söylemi~tir. 

Bundan sonra kürsüye Çocuk E$ir
geme kurumu reisi Kırklareli Mebusu 
Doktor Fuad Umay gelmiş, o da türk 
kadınlarının memleket işlerinde çok 
hassas olduklarını, istikHil mücadele· 
miz sırasında cephe boylarında feda
karlık .,yapa:ı köylü kadınlarımızın 

dünyaya kahramanlık örneği verdikle 
rini anlatmış Amerika'dan bazı müşa
hedelerini nakletmiştir. Doktor Fuad 
Umay sözlerine devam ederek yardım 
sevenler cemiyetine aza olmak sure
tiyle bayanlarımızr:ı izhar etmiş ol
dukları şefkat hislerini şükranla kay
detmiş, yoksul ve kimsesiz türk ka
dınları ve çocukları adına bu noktayı 
minnetle kaydetmiştir. 

13 üncü sayısı da entresan yazılarla bahşolunması mümkün görünmekte
çıkmıştır. İçinde Kemalettin Kamu, dir. Bunlardan başka yardım sevenler 
Halil Fikret Kanad, Reşat Cemal E - cemiyeti, davalarını takipten aciz ka
mek, Sadri Ertem, İ· H. Ertaylan, Fu- dr:ılara da yardımlarda bulunmuş, ve 

Ö 1 N t . A t · Bundan sonra kongre azaları cemi-
ad mer Keskinoğ u, uret ın ram, 200 aileye maddi yardım teminıne mu 

h M h. D yetin ra!ıc.ma mevzuuna dahil muhte-
Behçet Necati, A met u ıp ranas, vaffak olmuştur. " " 
Halil Vedat Fıratlı, Cemal Arif Ala lif mevzular üzerinde konuşmuş ve 

- Rapor, cemiyetin azaları_na, Ankara dağılmışlardır. 
göz ,Köscmih.al'in yazı, tetkik ve şiir da yaptıracakları merkez bınasının ar-
leri vardır. Tavsiye ederiz. sasını sayın Nevzat Tandoğan'rn . 

Ankara Borsası 

29 Mart 1939 Fiyatları 
ÇEKLER 
Açılı' F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Faris 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Bruksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budape5te 
Bukrc:Ji 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6525 

3.3550 
6.6625 

ZS.4625 
67.2325 
S0.8150 
21.3075 

1.0825 
1.56 

14.12 
23.7875 
24.9675 

0.9050 
2.9075 

34.62 
30.575 
23.9025 

5.93 
126.6525 

3.3550 
6.6625 

28.4625 
67.2325 
50.8150 
21.3075 

1.0825 
1.56 

14.12 
23.7875 
24.9675 

0.9050 
2.9075 

34.62 
30.575 
23.9025 

E IIAl\l VE TAHVİLAT 

1933 İkramiyeli 
Ergani 
1938 3S Hazine 

20.-

Tahvili 92.50 
Cümhuriyet Merkez 
Bankası 107.75 

20.-

92.50 

107.75 

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

temin vadinde bulunduğunu müjdele· 
miştir. 

Rapordan sonra bilanço okunmuş ve 
ruznamenin diğer maddelerine geçil
miştir. Bilançodan öğrendiğimize gö
re yardım sevenler cemiyetinin 
ı 0.422.43 lira gelirine mukabil, 
9.337 .53 lira masraf olmuş, üst tarafı 
bankada ve kasada mahfuz bırakılmış
tır. 

Seçilen bütçe ve muamelat encümen
leri celsenin on dakikalık tatili sırasın 
da bütçeyi ve muamelatı tetkik etmiş· 
lerdir. Bunun üzerine geçen seneki i
dare heyeti ibra olunarak yeni idare 
heyeti seçimi yapılmıştır. Eski heyet 
azası tamamen vazifelerinde kalmışlar 
ve birçok bayanlarımız, kendi arzula
riyle onlara iltihak etmişlerdir 

l'erihan 'Naci ı·e Dr. Fuad 
Unwy'ın konuşmaları 

Bundan sonra söz istiyen bayan Pe
rihan Naci Eldeniz kongrenin sayın a
zalarına çok ehemiyetli bir mevzudan 
bahseqeceğini söyliyerek hapisaneler
de yatan çocuklar üzerinde konuşmuş, 
bütün memlekette 400, ve yalnız An
kara hapisanesinde 23 çocuğun 
bulunduğunu, bunların ycışama 

şartlarının büyüklerden farklı olmadı
ğını, halbuki bütün dünya medeni 
memleketlerinin ceza mevzuatında ço
cuklar hakkında tedip değil, ıslah ted 
birleri mevcut olduğunu, bizim çocuk
larımızm da bu bakımdan bir an evel 
hapisanedeki diğer mahkQmlardan ay 
rılarak ıstahanelere yerleştirilmeleri 
lüzumunu anlatmış, yardım sevenler 

l ' ardım serenler cemiyeti 
merla?z heyeti 

Yardım sevenler cemiyetinin mer -
kez heyeti azasının isimlerini yazıyo. 
ruz: 

Bn. Reşide Celal Bayar, Nevber 
Sevkütekin, MeJahat Özbudun, Esma 
Nayman, Zeynep Menemenci, Nimet 
Yazıcılar, Doktor Fuad Umay, Bn. 
Ayda Çoratekin, Enise 1zbudak, Nihal 
Akkaya, Tevfika Altınova, Sev.da Ant 
Tezer Taşkıran, Ayşe Ege, Edıbe Tez 
aşan, Cavidan Uzel, Makbule Eldeniz, 
Perihan Eldeniz, Mihri Zafer, Mefha 
ret Batu, Nedime Co:tker, Muammer 
Köktürk, Münire Aydoslu, Bayan Na
ci Tınaz. 

istanbul'da lodos 
f1rtınası devam ediyor 

İstanbul 29 (Telefonla) - Lodos 
C:nam etm~ktedir. Marmarada şiddet
le eten hava yüzünden motörier 1i • 
manlara iltica etmişlerdir. Fırtınadan 
kaz~ olmamış ve fakat bu sah.ıh köpriı 
:ıçılamamıştır. -

Bebek - istinye asfalt yolu 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bebek

le 1stinye arasındaki asfalt yol faali
yeti ilerlemiştir .. Tele~on, su ve hava 
gazı tesisatına aıt ferşıyat tanıamlan
roıştır. İki güne kadar asfalt OÖ§en
mesine ba!jlanacaktır. 

Madrid'den 
sonra .• 

(Başı 1 inci sayfada) 

Eğer rejim ve ideoloji yakınlığı, 
diğer menfaat mülahazalarının 
hakikaten hakimi olsa, yeni 
lspanya'yı mihver cephesi için 
devamlı bir kuvet, demokra
siler cephesi için de devamh 
bir zaf telakki edebilirdik. 
Fakat Times gazetesinin en son 
gelen nüshasındaki baımakale
sinde dahi tasrih edildiği üzere, 
mesela İngilizler asla bu fikirde 
ve böyle bir taassuba bağlanıp 
büyülenmek niyetinde değildir• 
ler. 

İspanya, Franko'nun idaresi 
altında yeni siyasi vahdetini kur
muştur. Muvaff akiyeti hususun• 
da ecnebi yardımların ehemiyeti 
büyük olmakla beraber, bizzat 
Franko'nun İspanyol milletinin 
büyük bir kısmının iradesini tem
sil etmekte olduğu söz götürmez. 
Öyle zannolunabilir ki bu ağll' 
ve kanlı tecrübe, isapanyol mil
letini yeni nifak ve boğuşmalara 
dütmekten menedecek ve onda, 
ilk cümhuriyet devrindenberi, ne 
diktatür ne de demokrasinin bir 
türlü ulaşamadığı bir disiplin te
sis etmek meylini kuvetlendire
cektir. 

Bir Akdeniz devleti olarak, 
Türkiye müstakil, mukadderatı
na hakim ve kuvetli bir ispanya
nın vücut bulmasını bütün sami· 
miyeti ile arzu eder. İç harbe de
vam ettiği müddetçe, Türkiye'• 
nin İspanya'ya karşı vaziyeti, bu 
iç harbi ancak ve münhasıran 
bir İspanyol davası addetmeğe, 
her türlü müdahale politikaların
dan daima içtinap etmeğe, ve i ... 
panyol milletinin nihayet tekar
rür ettireceği idareyi ve rejimi 
beklemeğe münhasır kalmıştır. 
Beynelmilel münasebetlerimiz • 
de, rejim farkları bizi alakadar 
etmez. Biz dahi, İngiltere gibi, 
ne karga§alık ve buhranlann sa· 
dece rejim farklanndan ileri gel· 
diğine, ne de sadece rejim fark· 
1-- ......... ı..-, ··-•-ıı-ı ......... -1 • ..1..-~ı--.. 

selbettiğine kani değiliz. Emper
yalizm, uzun müddet, demokra· 
silerin malı olmuştur. Eğer bu· 
gün milli hüriyetler davası, on 
dokuzuncu asır emperyalizm me. 
todlarının inkitaf ını hazmetmi• 
yecek bir kemal haline gelmitse, 
ve milli mukavemetler organize 
olabilirse, yalnız rejim ideoloji· 
lerinin tecavüz' e ınuvaffakiyet 
imkanları veremiyeceğine şüphe 
yoktur. 

F ranko İspanyasının Akdeniz 
emniyet, barı' ve istikrannda, 
lspanya'nın menfaatine olaa, 
müspet vazifeyi göreceğine inao
mak doğru olur. Bu menfaatin 
hakiki iycabı, dahili ve harici SÜ• 
kun; saye, ti.mire, tedavi ve kal· 
kınmıya imkan veren barış ve 
emniyettir. 

F. R. ATAy; 

Kolonya radyosunun 
yaptığı neşriyat 

etrafında 

Brüksel, 29 a.a. - l3ugün Ha.riciye 
Nazırı B. Sudan ile .Almanya ôüyük 
elçisi arasında vukua gelen görüşme· 
de Kolonya radyosunun bir çok Bel
çika gazeteleri tarafından şiddetli 

tenkide maruz kalan emisyonu mese
lesi bahis mevzuu edilmiştir. Almanya 
büyük elçisi, bu emisyonun politik 
bir mahiyette bulunduğunu ve rad
yonun her zamanki kUltürel emisyon 
!arı dahilinde kaldığını söylemiştir. 

Polonya'yo dönen 

siyasi mü 1 teciler 
Varşova, 29 a.a. - Gazetelere na

zaran eski başvekil ve halkçı fırkası 
reisi B. Witos ile eski dahiliye nazırı 
B. Kiermik, Çekoslovakya'dan dön
müşlerdir. Bu zevat, siyasi bir dava 
dolayısiyle Polonya'dan muhaceret 
etmişler idi. 

Gazeteler, ecnebi rnemleketlere ilti 
ca etmiş olan eski ayandan B. Korfa· 
uty'nin Witos ve Baginski gibi ya
kında Polonya'ya döneceğini almış ol 
dukları haberlere atfen yazmaktadll'
lar. 



er&a ıoo ecnebi artistten 

CbarlH Boyer 
Amerika'da mu
vaffakiyet kaza
nan yabancı ar
tistlerden biri
dir. Yukarda J. 
r~ne Dunne•ıe 

birlikte ~virdi
ğl bir filmde. cak 8 tanesini alıkoyuyor 

Ötel<iler ya unutulmus 
t memleketlerine yatı 

dönmüşlerdir 

~ ~n, Amailıillan Ao
raptl,,, d~rpneı mec6arİfCtİmle 
"41an ~· tatütlertlM 'birülir 

D 
..... .,., ... Amerika•

DID ...._.,, adclettiji • 
tbtl.... Mrlcllr. HolliYacl'da o
• _.A...._... .. psel Jib1G 
kaclau,. .,.. .... Amerikan ... 
De Yazderma SÖN J>anieJle &)'• 

m se••Nla çok mahir bir artiat
tir. 

USUD suaanclanberi mini itit
meclifimis bir arti.t, Merle O. 
beroe, Holli~'da hlll Mbük 
1.iı' ....,,_..,.t Jc.s._.ta de
nm .ti,... 0- .... Hı ı..t.U. 
Mwle O'Bri- Thampeon•dw. in 
ailtera'den Amerik&'x• aelcliii 
--·· • fiaünnl*la ..... _ .. 
._ WU"alan rilrr'-ittir. BuliiD 
• ,. .......... ilk ..,affalu-
J•tİDİ, ....... aalme Yaaıl AJa • 
.... Kanla',. bomçlacl•. 

1 .. Miranda, batlansıçta çok 
bü,iik siiçlüklerle kartı • 

laflll'fbr• Bunlardan baılıcuı, bir 
türlü yaka- UJll'uudıiJ İtal• 
'mi ti,. Wi. inlllli ~ llirlıalla 
ı...n~ ... AmeiUi.tı _.. aa. 
Pn koautlQOI" - HolliYucl'da ... ...n• "ltAAıa ......... Di· 
~,. a.1- ı.r sm iiru •
ha hek Jc.sanıyor. 

ICendWni iki sü-' filmde, 'U
uk Şark eYlatlu.., •• "Bibik 
... .., ..... ,........ ..,....ttiii-
......... ıwn., Hollm.d'da pek, ........... ş .. .,., ..... si-
~--pek meraklı- olnupn ba 
...... babmlaa. Gnta Gar
..,. ...... tiJwl •• 

K enclilinclen ~ balt
aettiiimis AY1Mlw)'ah P.. 

sel artİlıt Hecldy Lemarr'a a•lin
ee, o hiiJiik mUYelf~• p. 
tinci• lropneclıi1111 .c;,.lü,... Fa
kat çalı,.e'rta olclılis tirkeıt o-
aa, J ... Hartow._ ,..;.. seç-
mesi ... -- ...... t ....... 

---İçİD~· 
lledcly, enlce aalalıbiwz ..... 

h• macerMIDClan ......., hili 
diipn•nlva maliktir. H• halele 
bmal• arumcla olnaalal'I • .....__ 
ıelea bam müaaWdtler, an,.- YÜ 
caclanan çok İDce olduiaDu aöT
liJOl'lv. 

Aa--.blarm hiildim ~ -
mekte tichletli dawanchk

larnu, ....... Wru .. hafnalan
........... ..._. ilirlll ...... 

lh 
7 

..... Çıllıldi, ..... -·
... artMtler .. _.. sa..erıdik-
1-i F__. Gr.ft7, Atula .. lla 
.. M.....- aa...u.r ...... ele 
çal .... ta .. _ edi,..lar " bi 

7ik --~- -....,..ı .... Maurice, Pariıl'ia ........_ daya-
-clıiı..içia Amwika'~ _. 
elllliflir. Vakla ._ pkmlanla 
film f"İl'laİJGI" ... F ....... ·da 
epi clola- lcNtl... ....,.. . ...................... 
Rwllıl C.be•'a, fnm olea 
a. ...... ~ ....... ..... 
MenjcM&'Ja .............. . ............................ 
..W ,ah•'- ral a, A.twi
lfa' :Wır ........... .. _ ..... ,._ 

Ailesiyle birlikte 
angaje edilen 
artistler var! 

Amerika'daki film şkJcetleri Hin
distan ve Afrika gibi uzak memleket
lerde ~vriı.11 hzı IDml«deki "yer
lilik,. kokusunun uyircilıer üurı'n

dt1 uyandırdığı iyi t•siri göz önüne 
alarak. lıalcilci yerli aktör bulabil
mek ı'çin bir çok yerlere adamlar 
göndt1rmi§lerdir. Bu aktör "nam
zed,. lerı"nde aranan baılıca pıt, ta
mamen "yerlı ... olmaluı, lisan bilme 
meleri. biluler bile kendi fİ~leri
le konuımalarıdzr. 

Fakat, bu gibi münwssillen'n hay
retle farkına vardıkları bir nolcta, 
ıu o/muftur: ~ıaniyıetin en az nü
fus edebildiği memleketlerde bile 

mlJstalcbel namzedler konturatz im
zalamadan önce ~lcip çeklff pazar
lık etmektedirler. Bunltırrn •sıen
ya ileri slJrdlJlcl~ri şartlardan biri 
de, film çevrildiği müddet~ sinema 
firlcetinin artistin bütan ailesine bak
ıneyı tealıhOt etmesidir. 

Geçenlerde Amerikalı film ima
lltçıları Malnya'da çolc giiul bir 
yerli genç kıza raslamzf/ar ve ken
disini Hollivad'a götürmek isterniı 
ler. Koaturatın imzalanm.RI için de 
bir gün tayin edilmif. Fakat o gün, 
llaleqalı g•ns kız nnd~ya ya· 
nznda yirmi IOtuz klıi ile beraber 
gelmı°f: 

- Eğer, demif, bütiin ailnni an
gaje H«!Mniz sizinle beraber geli
rim ... 

BIJtün isıwrlara ralmen de sözün
den dö1J11Jemif ve nihayet film şir
lcetini11 mümessilleri, güzel .tızın ar 
zusunu lı:abul ıetmc!k mecburiyetinde 
lcalmıflar .. 

Belld bri glnlnde "ina tıik.. ~v· 
rilrniı olan ba filmi 6Örürüz! ...• 

Ren& Stiint - CF, pi ~yimne .. 
ie çoı meraltlı frannz artistle
rinılen 6iiiilir. AriUfln .,,. &;.; 
lolanlan 6irinJe wi7'ifi 6a ro6, 

6ü7ii/r bir miN yapmqtar • 

_,_ 

ltalya"da bayiilc adamlann, bil,,._ 
tarihi adamlarla Bolonya lıqatıaa 
mlteallii tarihi filmler gnrileoe
li haber nriliyor. lllı plıl/enlı 
film, bllyü kompoait'r Roaial'· 
ain efsanevi ıabsiyıetini tekrar 
perdede yaıatacaktır. Ondan aara 
arruiyle llarlcoai il.-Gmul /fia 
tle lilmler çevrilecelttir. 

• 
Edıar Wallace•in i11111m flpleda 

Sis de daymapuuaadftri h .,.._ 
mubay~l•si •n •ntiıJ ~ ro
manı mulıarrirlerı'ndea blHfir. 
Londra'da Bdgar WaMıdr'ıiı -.. 
yatını g&tn•n bir lihtl ~ 
ulı Ye banali ••~, ma 
barriria ı•lini ol. •.,.,.anıt 
L.,,. ymwaktır. Filmin •••d 
muhtelif ve lliribintlen anıı ~ 
lalaıla ayrılmlf amanlara ~f, ~.,._ 
tu fçiıı. Wa!lne roıaaa Og WAt«-
111 ıttiat .,yıılyacalrtır. 

• 
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Dün saat 13.30 
Franko 

lspanya'ya 
hôkim oldu 

Slovaklar ve 
Macarlar 

Münih'in neticeleri hakkında 

UY11f8ca1klar 
Sloıakl• Macar lslKlerini 

kabule JllllJ'JorW 

En bedbin kehanetler 
bugün tahakkuk etti 
Jurnal dö Moaku'nun bir makalesi 

(B•fl 1 inci u.ylada) 

kıtalar, saat 15.30 dan itibaren ıebre, 
halkın alkıfları arasında girmiıtir. 

Presburg, (Bratialava) 29 a.a. -
D. N. B. muhabirinin öğrendiğine 
göre, Slovak hükiimeti yeni alovak -
macar hududu battuıdaki,macar taleP
Jerini kabule mütemayil bulunmakta
dır. Bu ifle a11kalı bazı teknik mese
lelerin halli için miizaker.elerc timdi· 
den baflanmıttır. 

Moskova, 29 a.a. -Taı ajanıı bildiriyor: Son iki haftanın hi
diaelerinin bilinçoaunu yapan Jurnal de MOICO\I diyor ki: 

Saat 12.30 da Valansiya radyosu 
şehrin general Franko'ya teslim ol
duğunu biJdirmittir. Bu hitabeyi mik 
rofon önUnde albay Kaaado yapmıı • 
trr. Bunu müteakip radyo nasyona. 
liıt milli marıı çalmııtır. 

..4.lmeria'da 
Almeria, 29 a.a - Bugün burada 

liman mahallesinde bathyan nasyona
list ihtilal hareketi, kısa bir zaman
da bütün §Chri kapJamıttrr. Limanda 
bulunan gemilerin eberisi nasyona
list bayrağı çekmitlerdir. 

Sanıldığına göre, nasyonalist harp 
gemileri daha bugünden buraya gele
ceklerdir. Kara orduları da .Montre
alden hızlı surette buraya doğru iler
lemektedir. Nuyonalist kıtalarm bir 
kısmı da cebri yürüyüıle Jaene doğ
ru gitmektedir. lJeri kıtalar öğleye 
dofru Jaene otuz kilometre mesafe
de idiler. 

Sonradan Almeria ıehri de naayo
nalistlerin eline geçmittir . .Murcie i
le mülakat te1is oJunmuttur. 

Kart.aca' da 
Madrid, 29 a.a. - Kartaca radyosu 

saat 15 te ıehrin ve harp limanının 
general Franko'ya teslim olduğuna 

ve tebaiyet ettiğini bildirmiıtir. Şeh

rin idaresi, burada esir olarak bulu
nan ve bugün tahliye edilmiı olan 
falanjistler tarafından temin edilmek
tedir. 

Albacew ve Jtlurcie'de 
Burgoı, 29 a.a. - Şimdiye kadar 

frankist harekete ittidk etmemiı o
lan eyaletlerin en sonuncusunun mer 
kezi olan Albacete de general Fran
ko'ya teslim olduğunu ve tebaiyet et
tiğini bu akıam Albacete radyoıu ile 
ilin etmittir. 

.Murcie fChri de bu sabah nasyona
list İspanyaya iltihak etmittir. Nas
yonali•tler ıehirde idareyi ele almıt
lardır. 

Madrurth 40.000 eıir alındı 
Salam.ınka, 29 a.a. - Umumi karar

gihın tebliğinde Madrid'in itgal edil
diği ve burada 40 bin esir alındığı bil
dirilmektedir. 

Naayonali9t ordu cenup cepbeıinde 
ileri yilrUyü,üne devam etmektedir. 

Tevkifler ba§ladı 
Madrid, 29 a.a. - M.aarıd'de kalan 

mildafaa komitesi izaaı tevkif edibnif
tir. Buteiro ile albay Parada da mev -
kuflar arasındadır. 

'General .Miaja ıehir teslim olmadan 
cvel son anda kaçmıftır. Kartecana yo 
lu ile franıız Faaına kaçmıya çalıpca· 
iı zannediliyor. 

14 tayyare Oran' da 
Oran, 29 a.a. - Murcie'den 14 aske· 

ri iıpanyol tayyaresi buraya gelmit -
tir Bu tayyarelerin içinde 48 kiti var
dır. 

Bir vapur taarrum uğradı 
Ccıbelüttarrk, 29 a.a. - Fransız Le -

zardiyö vapuru San Antonio burnu ci
varında taarruza uğramı,tır. 

Bu vapur bilihare verdiği bir telıiz
de taarruzun durduğunu ve Oran is -
tikametinde yoluna devam ettiğini bil. 
dirmi.ftir. 

Hiıler Franko'yu tebrik etti 
Berlin, 29 a.a. - Hitler, Franko'ya 

bir telgraf göndererek ··Nasyonalist 
lıpanya'nın milletleri harap eden bol
tcvizme kartı nihai zaferi neticesinde 
kıtalarınm Madrid'e girmesinden do· 
layı mumaileyhi tebrik etmi,ıir. 

Muıolini'nin ıebriki 
Roma, 29 a.a. - Musolini general 

Franko'ya llfağıdaki telgrafı gönder • 
miıtir : 

"Parlfilc kıtalarınızm nihai zafere ka 
vuştukları ıu sırada size selamımı ve 
İtalyan milletinin coıkun selamını bil
dirmek isterim. Büyük ve kanlı bir 
gayretten, sizin ve İspanyol mil· 
letinin arzu ettiğiniz veçhile, yarının 
ıerbeat, müttehit ve kuvetli İspanyası 
çıkacaktır. Milletlerimiz arasında te • 
sis edilen bağların çözülmez olduğu 

kanaatinde bulunduğumu teyid ede • 
rim.,, 

"lıpanya harbi bolıeı>Qmin 
hezimeti ile bitmif aayılabiUr" 

Yeni lıôcJiae yok 
Budape§te, 29 a.a. - Resmi bir 

tebliğde macar lutatınm 23 martta iş.. 
gal etmit oldukları mevzileri olduğu 
gibi muhafaza ettikleri bildirilmekte· 
dir. 

Bugün yeni hiç bir bidiae olmam'l 
tır. Cephede sükfuıet vardır. 

23 mart ile 28 mart arasında Slovak 
ve macar kıtaatı arasında yapılan mü. 
aademelerde macarların mecmu zayi· 
atı asker ve sivil olmak üzexe 25 ölil 
ve 56 yaralıdır. 

Püakürıi.ilen bir taarruz 
Budapefte, 29 a.a. - Reuni bir teb 

liğde bildirildiğine göre dün Slovak. 
macar hududunda yeniden bazı hadise 
ler cereyan etmiıtir. 

Szalanchuta civarında macar lntala· 
n Slovakların taarruzunu ~ri püs. 
kürtmüılerdir. 

Yeni Çek selônaı 
Prag, 29 a.a. - Çek milli halk ce

maati reiıinin bir tebliğine göre, rea. 
mt çek selamı sağ eli yukarı kaldır· 
mak ve vlaati zlar .. ya,asın vatan diye 
bağırmak suretiyle yapılacaktır. Bu 
selim tarzı, bugünden itibaren cema
at azası arasında meri olacaktır. 

Yeni Slovak parası orel, Bohiemya 
ve Moravyadaki Rayşmark ile aynı 

kıymette olacaktır. _ ___.,_ 

' ı Fesholunan belediye ı 
seçimleri ~ 

Devlet Şura.ı umumi heyeti, Boz · 
doğan, Meriç ve Denizli vitıyeti • 
bilindeki Hançeler belediyeleri seçim 
lerini feshetmittir. Bu üç yerde ye
niden belediye seçimi yapılacaktır. 

Polonyada Almanyaya 
karıı nümayiıler 

(BaJı 1 inci sayfada) 

Danzig' e civar mıntakalarda 
Vartova, 29 a.a. - Danzig nazi parti· 

sinin organı olan Danziger Vorpoıten 
gazeteıi Danzig'e civar mıntakalarda 
Almanya aleyh.inde her gün bir çok 
nümayişler yapıldığını kaydetmekte -
dir. 

Şönek'de polonyahlar iki atman ma
ğazasının camlarını kırmıılardır. 

Alienfelde'de bir alman cemiyeti ta
rafından tertip edilen bir toplantıya 

polonyahlar mildahale ederek salo -
nun tahliyesini istemitler ve böyle 
gergin bir zamanda her polonyalının 

almanlara kartı polis vazifesini gör -
mesi llzım geleceğini söylcmiılerdir. 

Bu gazete 25 polonyahnm alman par 
tisinin itgal ettiği binaya girerek Hit
ler'in rC1M11i ile gamalı haçlı bayrakları 
tahrip ettiklerini ilave eylemektedir. 

Askeri harekat! 
Berlin, 29 a.a. - ''Royter 

ajansı muhabirinden": Ber
lin ile Polonya hududu arasın
da normal olmıyan bir takım 
aakeri harekat icra edihnekte 
olduju haber verilmektedir. 

Bek'in ıemmlan 
Vartova, 29 a.a. - Hariciye nazırı 

Bec.k, Almanya sefiri Von Moltke ile 
Amerika sefiri Bidde'i kabul etmi9 -
tir. 

Alman ve Leh gmeteleri 
armında 

VarfOVa, 29 a.a. - Berlin'de çıkan 

Koreapondaa diplomatik, gazeteai 
dün Polonya'daki Şovenlik dalgası Ö· 

nünde Almanya ile Polonya arasında 
bir işbirliği husule gelmesini iatiyen 
Almanya'nm inkisara uğradığını yaz • 
makta idi. Bu gazete polonyalıların 

le bakılabilir. Bu, ltalya'nın fafiat alınanların hayat! haklarını nazarı i ti
bare almadııldarmı iddia etmekte ve 

dÜflll&nlarının hezimeti demektir.,. 
.. tb t öwled L•tt • - · Polonya'ya açık bir ihtarda bulunarak 
-• ua , g en sonra ı ono "'"' • . . Alma ·ı · 

.. Okl " · · 1 • d k' · al f L-' Polonya 11yuetını nya ı e eınnı-
ar ısım erın e ı ıt yan ır.ıuua-ı dai .nd ·.ı.· l'ğ uhalif b' · 

ah·1 ld w hald G ral F yet resı e ı.,...ır ı em ır ıa 
rı da d ı o ugu e ene ran-ı ik llbed .. aban d • k 
ko kuvetlerinden 200.000 kitinin Mad· t amet ~e en ~ . cı. enu ız -
'd' · d'ğ' · b'ld' ._.. lumı,, dınlememesını ta'Y8lye etmek -

rı e gır ı ını ı ırmıy.ır. id' 1 .iL...~ bu ..a._,_ Al te ı. Po onya ma~ı s.-u -
lngiUs ıe/iri Burgoı' a gitti manya'nın anl-.ılmaz iddialarından 
Londra, 29 a.a. - lnciltere'nin yeni "··ı....-tmektedir. 

İspanya elçiıi Maurice Peteraon, Bur- "P lo b • ôleı ..ı_::.:ı..ı:-1"' 
gos'a hareket etm~ir. Siy•t mahfil • ı .- 0 nyo ır . ~ 
1 d öyt d • v • •• ı 'ltere'nin !! llluıtraweny Kurır Codzıenacy ga
er e • en ıgıne gore ngı t . Alman • amanlarda 
aki B 1 . . S. Robert Hodg •ze eaı, ya run son z 

e b' urkagos ~. çıad ınbeır . Lond , - lPolonya'nın menfaatlerine ehemiyet 
aon, ır ç gun e rı raya av- ı~· d' ğ' . k d t..::ı.... -..u.ra .. 1 . erme ı ını ay e -1.en ....... fOY e 
det etmıt bulunmaktadır. d k d' , ~· eme te ır : 

Romanya Burgoı u reımen "Polonya ile Almanya aruındaıki 
tanıdı münuebetler iki memleketin kartılık-

B ü kreı, 29 a.a. - Romanya hüküme- lı hak ve menfaatlerine riayet prensi -
ti daha 23 fUbatta Fran.ko hükümetini pine müatenit olmalıdır. Polonya mü
hukukan tanıınıfh. Fakat Madrid'deki tıayaluz bulunmakta haklıdır. Alman -
Romanya elçiliğinde bulunan nuyıo • ların timdi aramakta oldukları bayati 
nalist mUltec:ileri korumak i9in bu ta- uhanın bir kıamının Polonya'nın bak 
nıma keyfiyetinin gizli tutulmaeı her Ulba9ında bulunup bulunmadığı key • 
iki bükümet aruında tekarrür etmlf- fiyeti suale ,ayandır· Polonya her han
ti. Binaenaleyh Madrid'in teslim ol • gi bir memlekete kartı kullanılabile -
maaı üzerine bu tanıma keyfiyeti rea- cek bir llet değildir. Fakat biltün hak-
miyet kesbetmiıtir· lannı müdafaa edebilecek bir vuiyet-

Burgoı' un J' arfOOO tedir. Polonya mesuliyetini müddk -
madalıa .. ... tir. Almanya'yı Sovyetler Birliğinden 

V 29 
tguNmrı 

1
• t ı ayıanaeaydı merkezi ve prkt Avru • 

arf()Va, a.a. - uyona ıs s - 1 ~ 
• p 1 'dak' ilk esmt ü pa'n:ın ortadan kalkm1' o aca.,mı ve 

pany~llnmK 0 onLoya . dı r 'l:'-temba - garp devletlerinin büyük devlet ro -
me&1ı ont uıs e 11tn ~ n ak bi bal 1 
y Maden de Canago, Varıova'ya gel - ?U~Warhk oynarnı!ac ~ ege -
mittir. Mumaile,rh nıaalihatgüzar 11• mıt olacaklarını bılm'ftcdır . ., • 

fatını haizdir. Bir Leh generalinin nuıku 
Frankiıt lspanya, timdi ye kadar V arfOY&, 29 a.L - Milli birlik kam -

gayri reımi olarak hariciye nazırı B. pı fubeleri reislerinin kongreainde 
Juan Serraty Valera'nın oğ\u tarafın- kamp 1reisi ıeneral Skwarczymki, bir 
dan temail edilmekte idi. nutukı irad ederek.beynelmilel vuiyet 

General Miaja Oran' da ten ve Polonya'nın vaziyetinden bah -
Oran, 29 a.L - General Miaja tay- setmU,tir. 

yare ile buraya gelmittir. Kendisine Mumaileyh demittir ki : 
sorulan suallere "timdi ~k her teY "- Dünyada hiç kimse, halihazırda 
bitti,, demekle iktifa etmittir. hudutlarımız yakınında cereyan etmek 

lspanya'dan mültecileri hamil ola- te olan Avrupa vakalarının •eyri ne 
rak buraya ıelen tayyarelerin adedi olaulını hakikt oluak tahmin ede • 
25 tir. mez. Fnkat gerek Polonya'da ve ge -

A •ka'J- B , re.Jc hapa yerde dUnyuun siyaat ve ik-
men uu urgoı u tiaadt mllvazenaizliğini ve bu alwalin 

ıanıyacak. . bilyük harptenberi devam etmekte o -
. ~urg?s,. 29. a~ - Harıcıye ne~e- lup sonu ne olacağını kiımenıin kefif 

Roma, 29 a.a. - Frankistlerin Mad- tının bıldırdığıne göre, c:Umhurıyet- tahmin edememekte olduğunu gö -
rid'e girdikleri haberi duyulur duyul- çi lapanya'nın va,ington büyük el- v:n kl.maeler bu mllhim vakaların, bu 
maf bUtiln tehir donanmıştır. Büyük çiıl, büyük elçilik binumın anahta· ~ 1 detlitikliklerin vukua gelmesi 
bir halk kütlesi Venedik sarayının ö- rını Amerika Birletik devletleri ha- er ';ı olduğuna kani bulunmakta i _ 
ailnde toplanarak balkonda iki defa riciyeeine teslim ettikten sonra, Va- :.:-u 
görünen Muıolini'yi alkışlamıttır. tingtondan hareket etmittir. Bu va- 1 er. • • 
Musolini, halka hitap ederek demittir ziyetten Amerika Birletik devletleri "Polonyalılar birlaldennl 
ki : hükilmetinin pek yakında Franko bü ıaulıala:ıa etmelr' 
"- İ•panya harbine bitmit ve bol • kümetini tanıyac:aiı neticesi çıkarıl- Bu aelıepten dolayı bqkumandan 
• • • • •• • • • ·---=·· _.,..L•oıaı,lw• •• . • z- • • ~! ~- · • • • 

"Münib politikuının neticeleri 
hakkındaki en bedbin kehanetler, bu
gün teeyyüt etmiıtir. 

Fqist Almanya, Avrupa bükümet
leri arasındaki konsultuyon etrafın· 
da yapılan manevraların hakikt kıy
metini takdir etmiı ve kendisine bı
rakılan hareket serbeatisinden hemen 
istifade eyliyerek. Romanya'yı eko
nomik kapitülasyona mecbur etmi9 ve 
Memel'i de almıttır. 

Londra ve POTia1 in meauliyeıi 
artıyor 

Her namusklr aalh taraftarının' 
sulh menfaatine derhal tedbirler al
mak lüzumunu hiHettiği bir dakika· 
da lnciltere, Fransa, seri bir suret
te hareket ıöyle dursun, bugün ye
rinde saymaktadır. Devlet adamları· 
nın nutuklarındaki ve gazete maka
lelerindeki tonun değipesine rağ
men Londra ve Paris'in hareket hat
tı, Münih'ten beri aynı halin devam 
ettiği hi11ini vermektedir. Bu şartla 
Londra ve Paris'in mesuliyeti, gün 
geçtikçe daha ziyade artmaktadır. 
Avrupa'nın mütecaviz olmıyan mem· 
leketleri arasında itimat nutuklar ile 
değil fakat filiyat ile tasavvur oluna
bilir. Herhangi bir enternasyonal ha
reketi neticelendirmek için, hükil
metçilerin kartılıklı görü§lerden ha
berdar edilmesi lhımdır.Her türlil 
temas, müspet bir rol oynamak ve 
sulhun muhafazası için kollektif em
niyet lehine mücadele için müenir 
neticeler verecektir. 

Sovyeılerin VfUiyeti aarih 
Sovyet umumt cf.kirı, Avrupa hil

kilmetlerinin Sovyetler Birliği ile 
daha ııkı bir temaa temin etmek bab
ıindeki bütUn teıebbU.lerini anlamak 
ta ve tamamiyle tuvip etmektedir. 
Sovyetler Birliğinin vaziyeti, çak sa
rihtir. Lizım olan, diğer hükümetle· 
rin Avrupa'daki badireyi bidayette 
önlemek için müeesir .urette müca
deleye hazır olduklarını sarih surette 
töylemeleridir. lki mlnalı ve aara
hatsiz formilllln samanı geçmittir. 
Hidiıeler, iki mAnalr vaziyetler ile 
ıarahauiz hareketlerin mahiyetini 
çabuk surette meydana ~ııkarmakta
dır. 

Memel'de 125 
kişi mevkuf 
Memel, 29 LL - Bazı Polonya ga· 

zeteleri Memel aruisinde binlerce 
tevkifler yapıdıiını ve bunları hap-
setmek için kamplar vücuda getiril
diğini yazmaları üzerine sellJiiyettar 
mahfillerde Memel topraklarının kur 
tuluıundanberi bütün memlekette an
cak 183 kitinin tevkif edildiği ve bun 
lardan da 125 nin mevkuf tutulduğu
bildirilmektedir. 

Mevkuflar araunda tanınmıı hiç 
bir f&haiyet bulunmadığı gibi tek bir 
gazeteci de yoktur. 

Diğer taraftan tecemmu kampı vü· 
cuda getirilmediği gibi böyle bir ICY 
derpiı dahi edilmemektedir. 

milli birliklerini muıhafua etmiye da
ftt etmiıtir. 

Marepl Smigly-Ridz'in geçen ikin • 
citetrin beyanatında "milletin teya:k
kuzunu terkedebileceği tamamiyle e -
min bir silk&ıet mevcut olamaz.,. su -
retindeki sözlerini hatırlatan general, 
alkıtlar aruında ,c>yle demi§tir: 

"- Her vatandaf, bu sözleri ıiyase
timiı:in ve hazırlıklarımızın müveccih 
hattı olarak aklında tutmalıdır. Coğ
raft ve siyut vaziyetimizi bilen Po -
lonya efkarı umumiy~i. son vakayi 
kutıaında gafil avlanamaz." 

Kongre'nin 1ıOnunda MarCf&l Smig
ly-Ridz, Bllfvekil B. Sldadkowaki ve 
lyan reisi B· Miedzirıelli'nin hlUUriy
le bir toplantı yapılm19tır. 

Hazirun tarafından uzun uzadıya 
alk1'lanan marepl murahhaslara ilti
fatk!rane bazı IÖzler söylcmiftlr. 

Czadca, 29 a.a. - Alman gümrilk 
memurları ile hudut muhafızları, dün 
Czadaca'yı terketmiflerdir. Bu.gün de 
Czadca'daki alman abıtuı hareket et· 
mittir. 

Halk, atman ubıtuı ile gUmriik me
murlarının bUtiln Slovakya • Polonya 
hududund1ın çeldlmit olduklarım san 

• ~f-

FAŞİST MAHFİLLERE GÖRE 

Musolini'nin nutku 
Fransa'ya kati bir 

ihtar mahiyetindedir 
Yapılacak görüşmelere Fransız 

hükumetinin önayak olması lazım 
Roma, 29 a.a. - "Havaa;' faıiat mahfilleri, Muaolini'nin nut· 

kundan sonra reıml Pariı makamlarınm gösterdiii ihtiraz! infial 
ile karıılamakta, ltalya'nm Franaa'ya bir avamla bulumnut ol
duğunu ve binaenaleyh Franaa'nın bu avanaa dört elle aanlmıı 
olmaıını hayretle kartılamakta veya öyle gözükmektedir. 

Fatist mahfilleri, Muaolini'nin 
nutkunun Fransa'ya kati bir ihtar 
mahiyetinde olduğunu da ehemiyet
le kaydetmektedir. 

••• Y okaa I tal ya daha az itidalle 
hareket Mecek 

Gene fatiıt mahfillerinde Fransa· 
ya İtalya ile temasa gelmekte istical 
göstermesi tavsiye ediliyor. Aksi tak 
dirde İtalya'nın isteklerinde daha az 
itidalle hareket edeceği ileri sürülü
yor. 

"Regime Fascista" gazetesi, Fran 
sanın italyan mutalibatını iyi kartı· 
lamak lüzumunu hissedeceği ümidin 
de bulunuyor ve eğer bu böyle olmaz
sa bugüne kadar İtalya tarafından ya
pılan mutalibatın ancak bir hareket 
noktası teıkil edeceğini ilave ediyor. 

La Stampa gazetesi de f(>yle diyor: 

"Fransa ltalya'yı aldatmata kal· 
kıf1?18sın. Franaa'nın milzakerelere 
önayak olmuı lbımchr. Eğer Pariı 
hükUmeti müzakerelerden imtina e -
derse hesapları geniı ve btt bir su
rette tasfiye etmek itini •ilaha hıra· 
kacağız.,, 
Aynı gazete Roma • Berlin mihve

rinin sağlamlığını da ayrıca kaydet• 
mektedir. 

Franaız - /uılyaJt 
münaaebeıleri 

Pari•, 29 a.a. - Ayan hariciye en
cümeni, reiı Beranje'nin izahatını din 
ledikten sonra fran11z • İtalyan mü
nasebetlerini müzakere etmiftir. 

Encümen enternasyonal vaziyetin 
inkişafı hususunda reisi Beranje'yi 
hariciye nazırı Bonne ile temas halin 
de kalmağa memur etınittir. 

Daladiye Musolini'ye cevap verdi 

Fransa ne arazisinden, 
ne de haklarından 

fedak6rhk yapmıyacalC 
Parlı, 29 a.a. - Kabine, bugUn öi

leden sonra içtima etmiı ve toplantı 
sonunda B. Saro qağıdaki tebliil o· 
kumuıtur: 

"Barekil, bu ~ radyoda yapa
cağı beyanatı nazırlara bildirmit ve 
kabine, bu beyanatı müttefikan tu -
vip etmittir.,, 

Bqvekil B. Daladiye akflUD, bütlin 
franaız radyoları ile nqredilen nut· 
kunda ıöyle domİftir: • 

••- F.mniyetsizlik bütUn hükUmet
leri ihtiyat tedbirleri almıya memur 
etmektedir. Fransa, sulhun kurtanla
catmı ümit eder. Fakat, werefsizlik 
ve teslimiyet ile lıtiklll ve tcref ara· 
sında muhayyer kaldığı zaman, Fran
sa, hüriyetini mUd&faa için bir tek a
dam gibi ayağa kalkacaktır. 

Franıanın V<Uiyeıi düzeliyor 
fakat. •• 

Avrupada ve dünyadaki nizam ve 
intizamsızlık karıısmda, f ransızlu 
bliyUk bir gayret urfetmenin lüzu· 
munu anlamıt bulunuyorlar. Fransa
nın ekonomik vaziyeti iyilepektedir. 
İstihsal artıyor. lpizlik azalıyor. Pa
ra müatakardır. Fransa daha dün dört 
ton altın almııtır. 

Fakat, buna rağmen, gittikçe artan 
tehlikeler kar§ısında Franaa kuvetinl 
daha ziyade artırmalıdır. Hilkümet 
tarafından alınan tam ulihiyetlerin 
ıebebi budur. Fransanın kuveti ordu
ıunda münbit topraklarında ve endüa 
trisindedir. Fransa genİf imparator -
luğunun kendisine verdiği miıyonu 
baıaracak vaziyettedir. Fran.anın ku
veti, bunlardan bqka, muahedelerle 
tesbit edilmiı d09tluklarda ve Fran • 
sayı kendiliğinden hür milletlere 'le 
eziyet çeken milletlere bağlıyan dost 
luklardadır. 

1 tal yan uıekleri 
B . Daladiye, bundan sonra f~anıız 

- italyan mUnaMbetlerl meaeleıınden 
bahsetmlttiT ı 

"- 17 ilkklnun tarihli italyan no
tasında, italpn talepleri hakkında 
hiç bir hareket yoktur. Bu notada ne 
Süveyt, ne Cibuti ne de Tunus babia 
mevzuu edilmemektedir. 

HabCfistan'ın saptmın, İtalya lehi. 
ne yeni haklar yaratınıt olduğu hak
kındaki fikirler kllbule wayan de~Hdir 
Şimdi bize hayati sahalardan babse
dHi~. Halbuki, bu, itill ~inin de
vamlı tekevvilnUnden batka bır te)' d 
ğeldir. Bu hale Avrupa nuıl te)'ak. 
kuz vaziyetinde bulunmaz?., 

Bundan eoora bafvekil, ıu ciheti te 
yit etmiıtir: 

.. _ 1935 anlapnaları zihniyeti •e 
çerçeveei dahilinde, Franu. kendiai
ne yapılacak teklifleri tetkikten ka _ 
çmmıyKaktır." 

B. Daladiye, ayrıca, 27 i~kkaaun 
193B tarihli italyan notası ıle buna 
Pranaa'nm verdiği cevabm yarrn neı 
redllec:etlni bildinniı, ve söılerilıe 
-"·-•· .a-- eylemittir ı 

"-Bir kere daha tekrar edeyim ki 
Fransa ne topraklarından bir karıı 
yer ne de kendi hukukundan ufak bir 
parça feda etmiyecektir. • 

Tunus'taki italyanların feru mua • 
mele gördüğü hakkında eöylenen bü· 
tün eözler, mualdan bqka bir ıey de
ğildir. Franaadaki İtalyanlar fena bir: 
misafirperverlikten tik1yet edemez· 
ler. 

Sulhçu 'devletlerle iıblrliii 
Bu vaziyet, Franaanın kendiıiyle 

bu derece fazla anlapnazhklar halin· 
de bulunmuı olduğu diğer bilyUk bir 
komıuıu ile de aynen vakidir. Çeko.
lovakyanın istilkı, Franunm de
vamlı ifbirliği teıiıini iıtihdaf eden 
gayretlerine en ağır darbeJi YUrmut
tur. Uzun seneler, bazı hadiseler mil· 
Jetlerin kendi mukadderatına ı.kim 
olması pren•ipiyle baldı gösterildL 
Billhare, tabii emellerden bahaedi:·U. 
Şimdi de hayati sahalar ileri aürUlU.. 
yor. Bu evelce dediğim gibi istill ni
yetinden batka bir ıeY delildir.,, 

B. Daladiye, sözlerini bitirirken. 
bütün aulhseven milletleri ifbirliğl 
yapnuya yeniden dtvet etmit ve fran 
sız • ingiliı: teunüdUnU de tebarüs 
ettirerek demiftir ki: 
"~ Bizim gU>i dUfUnen, bizim gi • 

bl ıulh yollarında yilrihniye hazır bu• 
lunan, fakat bir adam gibi mütecavizı 
kartı ayaklanan biitiin devletleri, 
memleketim adına, itimatlı ifbirliiine 
divet ederim.,, 

Amerika' da 
,.. -

45.000 tonluk 
iki harp gemisi 
yaptırılacak 

Vatincton. 29 a.a. - Beyu Mray
dan bildirildliiııe ıare, cUmburreisi 
Ruzvelt, bahriye ne.afetine i:ki tane 
4 5 bin tonilltoluk bilYUk aaffı harp 
gemiıi mJUı için eoıir vermı,tir. 

Amerika Birle,ik devletleri bahriye 
sinin en büyük geıııilerini t~kll ede. 
ce.k olan bu inıaat i9İn. bahriye nazırı, 
kongreden, lhıın ıelen Irredileri pek 
yakmda talep edecektir. 

Japonya cevap vermeyince ••• 
v.,ınıton, 29 a.a.- Cümburreisi 

Ruzvelt gazetecilerle )'&ptıp bir ko
nUfıDAda 45 bin toııilltoluk iki zırhlı 
yapmak hususundaki kararım Japon
yamn bu tonilitoda zırhlı yapmağı 
derp~ edip et1nedillne dair Amerika 
tarafmdmı aorutan Suale cevap verme 
mit olmasiyle nıubik &östermit ve 45 
er bin tonil1toluk zırhlılar inpsma 
b119kaca da sebepıer olduğunu Dive 
etmit iae de bu ıebepleri blldirme
-1.tlr. 
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K A Y E 

Kar teşhir eden adam 
Y CIZcın: Mualla ile.an BORA 

ReMam H• akPJnkı gibi 1 Günler, aynı dekor içerisinde karı· 
k~çük içki ıl ha.tına geçmiı ıının karıısında geçiyordu. Ve her 
gulen küçük htıyar anneai· geçen an onu kendisine daha çok bağ· 
nin dalgalı ıttı. İhtiyar tıyodru. Bazan birdenbire elinden 
kadın birkaç lerini elindeki fırçasını atar, boyalı parmaklariyle 
Yün örgüden oğluna bak· karısının ılık vücudunu okşıyarak o
tı. Haluk'un tık iyice açıl· nun ~fa çekmesini bilen gözlerinde 
nıağa, aral ttı. Şak~ kendı akislerini bularak gülümserdi. 
larında çoklu en taçların d• Onunla evlenmekle ne iyi etmişti. 
e:>eycesi bey · ~Üzün~, se- Onun, ~nıdığı birçok kızlar gibi faz. 
fih ve ıefil k tki ıenenin la ta~ıli, fazla görgüsü yoktu. Fakat 
derin izleri u. Oilu artık ne ~el ne sabırlı bir ev kadınıydı. 
ihtiyarlıyord Günler, birbirini takip eden mcsud, 

Halllk, an ler. diitündilfil- tatlı günler akıp giderken Halfık'a 
nü hisaedere d~ .. Şifmı&DCA cansız fakat karısının tam bir örneği 
bir kadehi du IÖliirdü · son· olan harikulade bir eser hediye etti· 
ra baıını sallı du: ' ler.. Şöhreti ilk zamanlarda yalnız 

- Ne o &nn o~.u~~Ukları odaya inhisar eden bu 
ne dütünüyor b~>;-1k tablo gitgide günün en mühim 

- Seni evi eni diiıüniiyo· hidııeei oldu. Artık her meclisin her 
rum. Bu haya •daıetinin bir sanat toplantısının baş mevzuu Ha
aonu gelıe ar runı. luk'un Yeni eseri olmuştu. Nihayet 

ReHam Hal kalıır.ııa1arla arkadaıtarı Haliık'u razi ettiler: Bu 
gülmeğe batla i güzel Ve muvaffakiyetli eserini ilk 

- Oh ... Bir n ~e &Uzel bir açılacak ıergide gösterecekti. Bu e
temenni f Sabı ecı&iın. Elbet· veli 0 na karısının bir teşhiri gibi gel
te hayatımızın u ielecek gö- di. Fakat sonra tebrikler, takdirler 
çüp gideceğiz. .. . çoğaldıkça bunu tabii görmeğe çalış. 

Anne, elinde orgiiyij minde· tı; ve tseri sergide birinciliği ka -
rin bir köıeıi 1:·1r sandıktan sonra da şöhretini yapan 

- Gene ani i taJt Celiyor· karısını kucaklamak için evine koş
sun Halük7 F ~or llluaun ben tu .. ~rtık saadet onların küçücük ev
artık ıenin ço /~k isti· lerını tamamiyle doldurmuştu. Pa
yorum. Yaıın i~ 1

' htıa bu is· rasızhk •ikayetleri de günden günt 
rarın n~den b~lene aı;ahYordu. 

- Güzel. .. ~ ••lendir (Sonu var) 

;~1~Et~r~~:,~:i c=~::~::::~~::~::::~:::::] 
- Kimi iaterta, ell 

. HalQk kaha baı~l dizle· 
rıne vu.rarak g · i ? ••• --U. 

- Kımi iste r da ~ tu er· 
kek anneleri n y 1'1lit gö
nüllüdürler. El ıaa ~ Yumru 
bir oğlancıkları a ka~ederler 
ki her gördük! tepc~lık e· 
debilecelder. ek 'ts Sabah. 
ları tarağa bile tuna ~ bulamı
yorum. •• Bek ı lind._ kere .•• 
lneuJarm hayv bir Oldu&~ 
nu gösterir ne bir '!'-ıne-
Helc f1I cüzdan "nde ~~ •. A
yın onundan e bui:....~ tM
kerelerikden bar·r ..t::"irainP 
Soma da benim ·n --~ iete-
diPıı kızı alllbi Se:; 

- Tabit alab oiaıı elinde 

un.atın var. Butı' birl~arı y• 
rın çoğalabilir. r ~ buımaıc 
pç olmu gibi ? Hezıı •-lleaell 
H•let •.. Fena kıı .... &mel-

NOBETÇI ECZANELER 

Paıar Merkez eczanesi 
pasarteai ı Ankara eczanesi 
Sah Yeni ve Cebeci eczaneleri 
ÇarPDıba Halk ve Sakarya eczanelerı 
Penenıbe Eıe ve Çankaya eczaneleri 
ClllDA Sabat ve Yenitehir (,,) 
caınarteaı 1ıtanbul ecaaneai 

ACELE iMDAT 

Bir ,aralaıuna bir kaza, fevlrallde bir baı • 
~ ~ acele imdat istemek için 
belecll1eler butaılealne (2%57) D111Dara 

D• telefon edilir. 

Lüzanııu Telefon Numaraları 

Yanıın ihbarı: (1521). -Telefon miiracaat
Şebirı (1023-1024) •• Şehirler arau : 
(234l-Z34Z) - Elektrik ve Hıvaıuı l · 
rua memmlaiu (1846), - Meu.jerl 
Şehir Anbanı (3705). - Taksi telefon 
numaralan- Zincirlicami civan: (2645 • 
1050 - 1196). - Samanpa.zan civarı: (2806 
- 3259) •• Yeniıehir. Havuzbaıı Bizim 
tabi: (2323) •• HaYUZbaıı Güven tak -
ıi: (2333) •• Canlan caddesi, Ulua tak· 
ıi: (1291). - tıtanbul taksili : (3997). 

dir. imloyı 
- Onun için. ' hlene- Otobialerin ilk ve aon seferleri 

medi değil mi? ~ 
- Evlenm benhı:a .. ~lcesi 

midir sannediyo elliiiı:at ~ ço-
cufum. Haslet'i peın "l&Qr e-
debilir misin? vücud) ~laeatıs, 
kıımet ... Öyle le bi.r 11 bir kısı 
udece seyretme tı.htiyar-
lıktır. kuıatı 

- Ama giydiL: gibi t. •eyrct-
mek. Peki ama bf?.. lt zUğürt 
bu iti nuıl yaı-.•anaat 

- Zararı yok. ~fa Çe~ibi bir 
kızdır. Şimdi bir rınıyirıl e de son 
ra rahat eder. Sc )ir kıı lr Kit gi· 
de çoialıyor. EI1';akaı~ttli eaerin 
olacak ve aen tıan~rıuıı 

- Ne güzel sö~ıı ba benim ıü· 
1 • "" Ya.r... • se amıecı.ım. B •' ınana· 

cağım geliyor. -~ ne 
HalQk'un bu a6 bun!"i. Uzerin

deydi. ihtiyar aJ. attı bir fuut 
bilerek bir bayii _!ıa r "e lonunda 
o&lunu Hulet'i aY,,dn ,:• etti .. 

Ufak bir hazırlt.>ıtu. fa Hulet, 
Halllk'un karısı a"'~etl~ b~e artık 
bu küçücük aile, ' ret !r nümu
neai idi. Genç ka~ 10~ hayata 
daha bağlı yapını" en \lf ~•nı bulu
yor, güler yüzUnd' Ord •lr bir sı
kıntı eseri görU~ny u. Biras da 
paraları olsa belki ca:'ın en bah
tiyar ineanları uf!. lrdı. Fakat 
Halet. muniı bakl!°;~1tat.lı ıözteriy le kocuınrn bu düf" erınt de her· 
taraf edebiliyordu. 

Uhıı M. dan K. dere'1e 6.45 23.00 
K. dere'den Ulua il. na 7.15 23.20 
Ulua il. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çanlı:a1a'dan Ulua M. na. 7.10 23.20 
Ulaa M. elan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulua M. na 7.00 20.30 
Ulaa il. dan Keçiören'• 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 
Uluı M. dan Etlilı:'e 6.30 21.00 
Btlilr'ten Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulu lıl. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrilı:alara 7.00 -.-
Aa. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulua M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 
S. pazann'dan Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akköpril'den 8. pazan'na 7.30 9.45 
Bahçeli e•lerden Ulua M.aa 7.45 -.-
Uluı M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
1 Ulua Meydanlyle lıtasyon ırasında ber 

bet dalı:ilı:ada bir ıefer olup tren zaman · 
lan seferler daha ıılı:tır. 

1 Ulua lleydaniyle Yeniıehir. Bakınlılı:lar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 den 
20 ye lı:adar vaaatl her beı dakikada: ıaat 
20 den 21 e kadar her on dakikada: Qat 7 
den •e 8 e ve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam ıeferler 
vardır. 

~ Alı:pmlan Uluı Meydanından ıaat 23 de
ki ıon ıeferlerle bunlann Ulus meydanı
na dönüıleri sinemaların daiılıı uatine 
tlbidirler. 

Poıta saatleri 

TeahhütUI saat (18) e kadardır. 
Poıta aaat (19) ı kadar lıtanbul cfhe · 

tine mektup kabul eder. 

Tren aaa ... eri 
Ha:Jdarpap7a ı Her aabah 8.20. Her 

alı:eam UU5 -.e 19.50 
de (Pazarteai. Per · 

HalQk bir alıtfad ~e Ctldifl vakit 
karıamı hafif bir ffl'•~ıı1r1r1a kana- Samıun battı 
peye usanmı' bu1dd· •ttinc1e açık 
çilek rengi vilcucl'9:~ htitün güzıel 
hatlarını çizen inci r . ltcelik var

ıembe. Cumarteal, 
Her ıfin !US (Kayse · 
ri, Sivaı, Amaa1a bu 
bat üzerindedir.) 
Toroa ıüraL) 
Her ıilD 9.35 
Her sün 15.00 

dı. Siyah açları ,sı•e•ıne dağınık Dl7&rbakır battı: 
bukleler halinde ;t111btiıterdi. Ya- Zonıuldak battı : 
kınındaki sarı bir pi'_'0 ç lllangal için- -------------
de kıpkırmızı ateıll' Yilzlhıe renk ,:!11111111111111111111111111111111111111~ 
Yeriyor, gözlerini ~a Parlak vtlcu- =-- V E R T E R __ : 
dunu daha ılık hi_,ttiriyord~. Re• _ _ 
aam: "ne güzel" dit' nıırıldandı. Ve § Pek yakında Yeni sinemada § 
daha fazla dütU~e? bu dekor ;1111111111111111111111111111111111111ır 
içinde karısının retOl1°1 itlemeğe bat 
ladı. Kendi kudretiJI'! kendi de hay. 
ret ediyordu. O md ~u kadar güzel 
çfsriler çizmesini blhYor Yolma ka· 
r•mm mı hatları bll kadar baris ve 

bir ilselli • ~ını it-

Zayi - Ankara bölge sanat okulun 
dan aldılım t .. diknamı:mi kaybet
tim. Yenwiai alacaiımdan c.kiainin 
hWrmil olınadıtı illn olU1.1ur. 

ULUS 

Solucanları düşürmek 
ismet bisküviti ahnız 

• • 
ıçın 

1123 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -- -
~Bursa belediyegazinosu ~ 
- -
~ kiraya verilecek ~ - -- -- -E Bursa belediye riyasetinden : E - . -- -: Bunanın en iılek ve merkezi bir yeri olan 1 inci ımıf E 
E Atatürk caddesinde 200 kitilik büyük bir salonla ve bu aa- E 
E lona bititik caddeye ve bahçeye bakan uzun, genit bir ta- E 
E raaı ve kafi miktarda idare odalarile 600 kiti alabllir güzel E 
E bir havuzlu bahçeye malik ve alt katında modem mutbak E 
E ve büfe tesisatını havi belediye gazinosu 939 yılı hazira· E 
E nından itibaren üç sene müddetle (Gazino ve lokanta) ol- E 
: mak ıartile ve açık artırma usulile kiraya verilecektir. E 
= latekliler arasında atağıdaki şartları haiz olanların el- E 
E lerindeki veaikalariyle birlikte ihale tarihi olan 4 Nisan E 
E 939 salı gününden bir gün evveline kadar yazı ile veya biz- : 
: zat belediye riyasetine müracaat ederek prtnameyi öfren- : 
: meleri ve talip olanların kanuni teminab olan o/o 7,5 hesa- : 
: bile bir ıeneliği 105 lira malsandığına yatırmak için bele- : 
: diye muhaaebesine müracaat etmek lazımdır. itin ida· E 
: re sistemi ile diğer huıuaat hakkında lazım gelen izahatı E - -: almalan ve yukarda zikredilen günde saat 15 te belediye : - -: komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 5 - -: ARANILAN ŞARTLAR: 5 ------------------

isteklilerden İstanbul' da, Pakotel, T okatlıyan, Yat Ku
lüp, Deniz Kulüp ve Buraa Çelilt Palaı lokanta ve bahçeleri 
gibi büyük müesseseleri ve benzerlerini idare etmiı olma
lan ve bu gibi yerlerde yüksek derecede batarı göstermiı 
olanlann gerekli vesikalarım göstermeleri prttır. 

----------------(828) -10825 = -':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:' 

Ayakkabıahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör·lüğüne : 
Kurumumuz talebeleri için aşağıda isimleri yazılı iki kalem ayakkabı 

14. 2. 939 tarihinde ihale edilmifti. Görülen lüzum üzerine ihale feshedil· 
diğinden yeniden açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 10. 4. 939 pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminat (268) liradır. Daha faz
la izahat ve parasız şartname almak istiyenleriıı .EnatitU daire müdildüiü-
ne müracaatları. (105) 11063 

CiMi Mi}ttQrı Muhammen fiyat Tutarı 

Erkek talebe 415 çift 8 lira 3320,00 
Kız talebe 34 çift 7,5 lira 255,00 

Taksi sof örlerinin ·nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

3575,00 

Bilumum takai ıoförlerinrn 939 senesi haziranından itibaren 
evvelce gösterilen nümune veçhile yeknaaak elbise ve kaıket giy· 
melerine Belediye Encümenince 7-3-939 tarihinde karar veril-
mit olduğu (838) 10832 

inşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo

peratifi İdare Meclisinden: 
Kooperatif in, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 

Kooperatif mahalleıi arkaıındaki arsalan üzerine yapbra
cağı (211) evin intaatı münakasaya konulmuıtur. Talip 
olanlann aşağıda yazılı evsafı haiz olmalan lazımdır. 

1 - Bundan evel def aten en az üç yüz bin liralık iti mu
vaff akiyetle bqanmı bulunmaları 

2 - Nafıa V ekiletine ve belediyeye kartı fenni meıuli
yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmalan. 

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inta bedeli tak
riben yedi yüz bin liradır. Bu vaziyete göre, talip olanlann 
Ankara belediyeai karıııında memurlar kooperatifi üzerin· 
deki yazıhaneye müracaatla, on lira mukabilinde plin ve 
tartnameleri aldırmalan 

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

Aranıyor: 

Bir evde od• aranıyor - Bir karı 
koca yemek ve yatmak ilure bir 
evde pansiyoner olmak istiyorlar. İ•· 
teklilerin prtlarını Ulus'ta A. C. ad
resine bildirmeleri. 

Kiralık: 

Kiralık icat - Yeniıehir Gazi Bul
varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat· 
la. Ti: 3989 890 

Kiralık - Keçiörende merhum ec· 
zacı bay Şevket'in akar sulu, meyva 
ağağçlı bağı 1 niıan 939 dan itibaren 
bir ıene için. 2'521 telefon. 991 

-9-' 

Küçük llôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kunıt 

Devamlı küçlilı: ilanlardan her defa· 
aı için 10 kuruı alınır. Meaell 10 
defı neıredilecek bir ilin için, 140 
kuı J alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak Uzere her satır, kelime arala · 

nndaki boşluklar mlisteına, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir kuçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıeferine aynca on kuruı ah-
nır. 

Küçüic illnlann 120 harfi ıeçme • 
meıi llzımdır. Bu miktarı ıeçen i -
llnlar ayrıcı pul tarifesine tibidir. Kiralık - Yenifehir Selanik cad· 

desi 1-2 No :lu Kuğu apartmanının 2 
odalı bir dairesi. 8 numaraya müra-

1 caat. 992 Satıhk: 

Kiralzk daireler - Yenitehir ka- ----
ranfil sokak No: 7 üç daire. 4 büyük Satılık Apartman - Ankara'nın 
1 küçük oda l hol yeni "yapılmıştır. her semtinde irat getirir beton kargir 

1000 ahşap ev ve apartmanlar. Ti: 1538 

Kiralık - Demirtepe köprüsü so
lunda Özveren Ulua sokak No: 1 Mü
zeyyen Ap. da 3 oda mutfak banyo 
alt kat ayriyeten 2 oda müstakil. 
Tl: 3030 1001 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev
leri yanında elektrik ve ıuyu mevcut. 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci Mıhçıoğlu-
na müracaat. 1004 

Kiralık Ap. - 4 oda l b,ol banyo, 
mutbak. Demirtepe Yaltrık Cad. asfalt 
köprünün bagında No: 37. Görmek için 
içindekilere görüpek için Ti: 1616 

1009 

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

1022 

Kiralık - Selinik caddesi No: 6 
çolıc müsait fiyatla 4 odalı lıcalorifer 
ve sıcak ıulu bir daire. 1024 

Kiralık. - Bir Bay veya Bayan ve
ya çocukıuz bir aile için konforlu bir 
veya ilıci odL Kızılay karımn<la Pa· 
takay apartmanı. 1025 

Erenlcöyde Uc~ Kiralık köık -
Su elektrik genit bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva alaçları fevkalide ne· 
zaret. Aafalta 2 dakika latanbul 
Tel. 20030 1029 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
halleıinde tam konforlu, telefonlu, 
mupmba döteli 1 numaralı ev 3719 
Telefon numarama müracaat. 

1034 

Kiralık - Bahçeli evlerde 143 nu
maralı ev kiralıktır. Koyunpa.zarı ba· 
aamaklı ıolıcakta halıcı Mehme~ mil· 
racaat. 1035 

Kiralık oda - itfaiye meydanı Be
lediyeler Bankuı arkasında lhsan 
bey Ap. kat 2 No: 5 ıe müracaat. 

1036 
Kiralık - Y. ıehir lamet ln5nll 

cad. nihayeti su deposu yanı. Nuri 
Barlas Ap. fevkallde nezaretli 4 oda 
1 hol ve tcf errilatlı yeni daireler. 
Ti: 2146 1037 

Kiralık daire - Samanpazarma ya· 
kın Arslanhane camisi karıraındaki 

apartmanın 3. cU katı 4 oda mutbak 
ve saire. Nezareti fevkalldedir. Tl: 
2750 ve 2. ci kattakilere müracaat. 

1038 

Kiralık - Demirtepe Urunç sokak 
No: 8 birinci katta 4 oda 1 hol bab· 
çeli. Müracaat g dan 2 ye kadar. 

1046 

Kira/ılı Mobilyalı bir oda - Alman 
ailesi yanındadır. Ali Numi Ap. No: 
9/2 Kooperatif arkaaı saat 5-7 ye ka-
dar müracaat. 1047 

Kiralık ev - 5 oda elektrik su 
banyo fevkal!de nezaret ve havası i
le mefbur eskiden Hıfsıs•ıhha umum 

952 

Satılık arsalar - Ankara'nın her 
semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-
lar. Uygun fiyat. Ti: 1538 953 

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

Satılık arsalar - Y. şehir Selanik 
cad. 423 M. karanfil sokak blok ba'ı 
572 M. arsa. Ti: 1538 957 

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

Satılık Piyano - G. Heyl Borna • 
Leipzig markalı bir adet piyano satı· 
hktrr. Almak ve görmek istiyenlerin 
Yenişehir'de Kizım Ozalp caddesin
de Kemah apartmanının 5 numaralı 
dairesine müracaat etmeleri. 974 

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

Satılık apartman - İstanbul, Lile· 
1i Aksaray Cad. aağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güne§ modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
Surı'at. 995 

Satılık - Etlik aşağı eğlence as
falt üstünde bir ev bağiyle beraber 
satılıktır. Karaoğlanda Gözlükçü Se-
limi Gördüren'e mürauat. 1033 

A.cele satılık arsa - Y. ıehir Sağ
lık Bakanlığı arkasında 520 M. arsa 
azimet dolayıaiyle ucuz verilecektir. 
Tl: 1538 1040 

Satılık Ev - Apartman yapmağa 
mUsait bahçeli fevkalade. Y. tehir 
ismet lnönü Cad. No: 52 görüpnek 
için Kızılay muhaıebecisi Bay Os-
man'a müracaat. 1051 

Satılık arsalar - Çankaya Malte
pe ve Dikmen asfalt caddelerinde 
çok uygun fiyatla. K. oğlan Koç Ap. 
4 Tl: 2181 1061 

Satılık Apartman - Mükemmel 
iratlı uygun fiyat elverişli ıerait. K. 
oğlan Koç Ap. 4 Ti: 2181 1062 

Acele satılık arsalar - Jandarma 
okulu yanında ufalta 70 metre çok 
güzel manzaralı Karaoğlan Koç Ap. 
4 Tl: 2181 1063 

Satılzk - Demirli bahçede hastane 
civarında 90-35..,Z5 lira iratlı üç ev ve 
apartman toptan ve ayrı ayrı tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1064 

Satılzk - Küçük evler yapı koope
ratifinden bir hiıse 700 liraya satı· 
lıktır. Müracaat terzi M. Ovalı ikin-
ci Anafartalar cad. N. 39 1066 

iş verenler ı 
müdürlüğünün bulunduğu Hacıbay- ------
ram'daki ev. Tl: 1775 ıe müracaat. lıçi arınıyor - Muhtelif pedallar· 

1048 da çahımıı temiz bir pedalcı ile bir 

Kiralık - Manzar•ı güzel bir oda 
bir bay için kiralıktır. Yenitehir Lo-
zan meydanı No: 71 1049 

Kiralık oda - Kalorifer yaz kıt 
her gün sıcak ıu büyük taru möble 
veya möblesiz verilir. Atatürk bulva-
rı Yenlge Ap. No: 9 1054 

Kiralık oda - Iııldar caddesi yük
sek apartmanı UçilncU kat 3 numara· 
ya müracaat. 1059 

Kiralık konforlu n - 3 Uncu kat 
3 oda ı hizmetçi oduı mutbü ve 
bahçe aiaçlı her tardı gllneı görür. 
Yeniıehir me9rutiyet caddesi konur 
•okak No. 14. Tel: 2119 1067 

Kiralık Dillckinlar - Yenitchir 
Dikmen yolu Zeyrek caddesinde iki
ter katlı 3 dllkkin illtündeki Komuk 
apartmanına müracaat. 1070 

Kira/ılı hlorilerli oda - 1 veya 
2 oda belediye aıra.ı Rehber Ap. No: 
1 yanhaneye elverifli. llilracaat Ti : 
3232 lt71 

mürettip alınacaktır. İdeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

1028 
lKl LİSE MEZUNU ARANIYOR 

- Tafrada bir müt8sesenin yuı ve 
idare işlerinde mukavele ile l:>e§ yıl 
çahpnak üzere lise veya muadili mck 
teplerden mezun 25 ili 40 yaılarında 
iki bay veya bayana ihtiyaç vardır. 
hteklilerin fotoğraflı tercümei halle
riyle ve iıtiyecekleri son aylık ücre
ti sarih adresleriyle yuı ile (Anado
lu otelinde lı veren misafir) adresi
ne yollamaları tifabl müracaat ve taf
ıillt istiyenlerin bet güne kadar her 
gün saat yediden dokuza kadar aynı 
yere gelmeleri kefalet ve teminat ve
receklerin tercih olunacaiı ilin olu-
nur. 1031 

it anyanlar: 

JIQrebbiye - GargUJU ve aeclyelt 
bir türk bayan kibar bir aile nezdin
de mUrebbiyellk arıyor. Uluı'ta (L) 
rem.ine mektupla bildirilmesi. 1045 
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Mi ili Müdafaa B. 

lla~ ve sıhi malzeme alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - 78 Kalem ilaç ve sıhi malzeme 

satın alınacaktır. Muhammen bede· 
1i 4260 lira olup ilk teminat mikdan 
319 lira SO kuruştur. 

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

3 - Şartnamesi ve listesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

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

10992 

Satıllk beygirler 
M. M. Vekaleti Satın Almıı Ko

misyonundan : 
ı - Beş baş beygir arttırma sure _ 

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

&i günü saat ı O dadır. 
3 - Hayvanların hepsi:ıe tahmin e. 

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

harp okulu süvari grup komutanlığı • 
na müracaat. 

5 - Arttırmaya gireceklerin belli 
gün ve saatinda M. M. V, satın alma 
komisyonu:ıa gelmeleri. ( l 096) 

11097 

Aleminyom kutu 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 
mısyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(30.000) otuz bin lira olan 17 kalem 
aleminyon kutu kapalı larfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 nisan 939 pazar. 
tesi günü saat 1 S tedir. 

3 - İlk teminatı iki bin iki yüz elli 
(2250) liradır. Şartnamesi 1 SO kuruş 
mukabilinde her gün M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeleri ve teklif mektupları· 
nı ihale günündeki saatten en az bir 
saat eveline kadar satın alma komis. 
yonuna vermeleri. 

(1125) 11120 

400 kilo asetofenon ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

( 4900) dört bin do kul yüz lira olan 
(400) kilo asetofenon açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 nisan 939 pazar
tesi günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - tık teminatı 367 lira SO kuruş
tur. Şartnamesi her gün M. M. V. sa. 
tın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeler ve ilk teminatları ile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte 
hazır bulu:ımaları. (1126) 11121 

180 adet Higrometre 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Gaz komutanlığı ihtiyacı için 

180 adet higrometre ı. 4. 939 cumar· 
tesi günü saat l l de pazarlıkla satr:ı 
alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
945 liradır. 

3 - Kati teminatı 141 lira 75 ku
ruştur. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
Ankarada M. M. V. satın alma komis 
yonunda bulunmaları ila:ı olunur. 

(1127) 11122 

1 O adet Redresör 
alınacak 

M. M. Vekaleti aatın alma komis
yonundan: 

1 - Hepsine tahmin cdien fiyatı 
3720 lira olan on adet redresör açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi ıs. S. 939 pazartesi 
·~u saat 11 dedir. 

niı 

gör 
Museı 

ki : 

İlk teminatı 281 lira 2S kuruş 
:unesi komisyonda görülür. 

~eye gireceklerin ilk te. 
sayılı ka:ıunun 2, 3. 
,zıh belgelerle birlik

.tn ve vakitte M. M. V. 
misyonunda bulunmala. .. _ f~ 

. . ~ 
ıevızmın,. 1128) 11123 

.. 
Levazım Amirliği 

150.000 kilo un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Müteahhit nam vehesabına 

eksiltmeye konmuş olan lS0.000 ki
lo una talip çıkmadığından bir ay 
müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlığı 18/4/939 salı günü 
saat 15 de Siirtte tümen satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 19.SOO lira 
olup ilk teminatı 1462 lira 50 kuruş 
tur. 

4 - Şartnameyi görmek istiyen -
lerin iş saatlarında her gün, pazarlı
ğa gireceklerin belli gün ve saatte 
Siirtte tümen satmalma komisyonu-
na müracaatları. (1036) 110S4 

190.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Midyat kıtaatının bir senelik ihti -

yacı için 190.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

(1037) 110S5 

4 adet bina yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir tayyare alayının göste

receği yerde beheri S371 lira 60 kuruş 
kıymetinde hepsinin tutarı 21486 li
ra 40 kuruş bedeli keşifli dört adet 
bina inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - !halesi 10 nisan 939 paazrtesi 
günü saat 16 da kışlada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçası 
161'1 lira 48 kuruştur. 

4 - Şartname keşifname ve proje
si her gün komisyonda görülebilir. 

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

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

Mut bak ocakları f amir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sarı kışladaki askeri mutbak 

ocakları tamir ettirilecektir. 
2 - Görmek istiyenler her gün ma

hallinde ocakları ve yapılacak yerle
rini görürler. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 31-3-
939 cuma günü saat 10 da teminatla
riylc birlikte Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(1106) 11107 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
l - Küllükte iki pavyon, bir tav

la, ve bir çatı altında da mutfak, ha
mam, çamaşırhane yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaat 18 mart 939 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

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

4 - Keşif bedeli 100923 liradır. 
S - Muvakkat teminatı 7 S70 lira

dır. 

6 - İstekliler hu işe ait ke§if pllin
larını ve şartnamesini tuğay satın al
ma komisyonunda-:ı 3lira bedel muka
bilinde aldırabilirler. 

7 - Teklif mektupları ihale saa. 
tinden bir saat evci komisyona veril
melidir. 

8 - İsteklilerin bu işi yapabilecek
lerine dair kanuni vesaiki hamil ol
maları ve bu vesikaların ihaleden 3 
gün evel Muğlada komuta':'lhk satın 

alma komisyonuna göndermeleri la
zımdır. 

(1033) 11032 

300 ampul alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu için 100 mumluk 

300 adet ampul pazarlıkla satm alına. 
caktır. 

2 - Taliplerin 31. 3. 939 cuma gü
nü saat 14 de Ankara Lv. amirliği sa. 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1107) 11114 

Köhne fotin satışı 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Poligonda mevcut 250 çift köh 
ne fotin satılacaktır. 

2 - Taliplerin 1. 4. 939 cumartesi 
günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
satın alrqa komisyonuna gelmeleri. 

(1108) 11113 

Satılık hayvan derisi 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulunda mevcut 6 adet 

hayvan derisi satılacaktır. 
2 - Taliplerin l. 4. 939 cumartesi 

günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1109) 11116 .. 
200 kilo çay alınacak 

Ar. ... ara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Pazarlıkla 200 kilo çay alına

caktır. Taliplerin teminatlariyle bir
likte 3. 4. 939 pazartesi günü saat lO 
da Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonuna gelmeleri. ( 1118) 11119 

Gümrük ve 1. B. 

Kalın kınnap alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün -
den: 

1 - Şartname ve nümunesi muci
bince 20.000 kg. kalın kınnap kapalı 

zarf usuliyle mübayaa olunacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 17 .000 ve 

muvakkat teminatı 127 S liradır. 
3 - Eksiltme 14. 4. 939 cuma günü 

saat 1 S de Kaba taşta levazrm şubesi 

müdüriyetindeki alını komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nümuneler her 
gün sözü geçen ~eden alınabilir. 

5 - Mühürlü blklif mektubunu ka.. 
nuni vesaik ile % 7 ,5 güvenme parası 
makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(2015/1093) 11112 

Kültür Bakanhğı 

Türk neşriyat sergisi 
Maarif Vekilliğinden : 

Kendi hesaplarına eser bastırmış olan 
müelliflerden ve hususi teşekküller

den, Ankara'da sergievinde Maarif ve 
killiği tarafından tertip edilen (on yıl 
lık türk neşriyat sergisi) satış pavyo. 
nunda eserlerini sattırmak istiyenle
rin iştirak şartlarım öğrenmek üzere, 
Ankara'da vekillik yayın direktörlüğü 
ne, İstanbul'da Babıali caddesinde 
Basma yazı ve resimleri derleme dL 
rektörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1111) 11117 

Jandarma 

Telefon bağ teli ve saire ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Sabn Alma Komisyonundan: 

ı - Vasıflarına uygun ve tamamı. 
!:la sekiz bin dokuz yüz doksan altı li
ra yirmi altı kuruş kıymet biçilen 
üç milimetre kalınlılrnda galvanizli aL 
tı yüz kilometre telefon teli ve bir bu 
çuk milimetre kalınlığında galvanizli 
on bir kilometre bağ teli ile fenni şart 
nameleri dairesinde yekdiğerine kay
natılmış deve boyunlu üç numara on 
iki bin porslen fincan kapalı zarf tan 
pazarlığa tahvilen 17. 4. 939 pazartesi 
günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
istiycnlerin (67S) liralık ilk teminat 
vezne makbuzu veya banka mektubu 
ve şartnamede yazılı belgelerle belli 
glin ve saatte komisyona baş vurmala-
rı. (1094) 11113 

Askeri Fabrikalar 
' 

418 kalem muhtelif eğe ve 
saire alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (18609) lira o
lan 418 kalem Eğe ve saire askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 12.S.1939 cuma gü
nü saat 11 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1395) lira (68) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkfir gün
de saat 10 na kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

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

340 ton İsve( ham demiri 
alınacak 

Askeri F abrik lar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo • 
nundan: 

j İmtihan mevzuu: Tahrir, Güzel ya
zı, hesaptır. Aynı derecede muvaffak 
olanlar arasında yazı makinesiyle sü
ratle yazanlar tercih olunurlar. 

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

riyet vesikası. 
Evelce arzuhal ile müracaat etmiş 

ve fakat vesika ve fotoğraflarını ib
raz etmemiş bulunanların matlup ve
sikaları ibraz etmek ve bu vesaiki e
velce ibraz etmiş bulunanların da ye
niden kayıtlarına işaret ettirmek üze· 
re imtihan gününden evci zat işleri 
müdürlüğüne bizzat müracaatları 

muktazidir. 
(999) 11010 

Ankara Belediyesi 

Kırklarelinde açılacak 

artezyen kuyusuna 

ait eksiltme ilônı 
Belediyeler lmar Heyeti Fen Şef. 

liğinden : i 
Kırklarelinde tahtezzemi:ı su araş • 

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

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

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

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira 
olan 340 ton 1sveç ham demiri Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 10.5.1939 
çarşamba günü saat IS te kapalı zarfla 
ihal eedileccktir. Şartname (2) lira 
(55) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (3800) lirayı havi teklif mektup -
larını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve3. mad· 

Münakasaya iştirak edeceklerin bu. 
na muadil sondaj işi yaptrklarrna dair 

ve Nafia Vekaleti vesikasını teklif zarf-delerindeki vesaikle mezkur gün 
saatte komisyona müracaatları. 

(980) 11023 

Kınkkalede 

yaptrrılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satm Almcı Komisyo -
nundan: 

Keşif bedeli (29320) lira olan yuka
rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 10 nisan' 1939 pazartesi 
günü saat 11 de kapalr zarfla ihale e
dilecektir. Şartname (1) lira (47) ku -
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2199) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 10 na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona mürac.ıatları. (1040) 1104S 

1 O adet T oloel deposu 

ve teferruatı al.nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edile-:ı bedeli 02.000) lira 
olan 10 adet Toleol deposu ve tefer
ruatı. 

Askeri Fabrikalar umum müdürlü
ğü merkez satın alma komisyonunca 
1 S. 5. 939 pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart -
name parasız komisyondan verilir. Ta 
Iiplerin muvakkat teminat olan (900) 
lirayı havi teklif mektuplarr:u mez
kur günde saat ı 4 de kadar komisyo -
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin -
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona vermeleri. ( 1097) 11098 

Kirahk Sinema 
binası 

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

kiraya verilecektir. Taliplerin şartla· 
rı görmek üzere her gün öğleden son
ra askeri fabrikalarda müteşekkil te· 
kaüt ve muavenet sandığı müdürlüğil 
ne müracaatları. !hale S Nisan 93,9 
çarşamba günü öğleden sonra saat 3 
de yapılacaktır. (11 lS) 11109 

Divanı Muhasebat 

Memur ahnacak 
Divanı Muhaaebat Riyasetinden : 
Divanı Muhasebatta münhal bulu

nan 17,S lira asli maaşlı katip ve mu
kayyitlikler için S nisan 939 çarşamba 
günü Ankara'da Divanı Muhasebat 
binasında öğleden eve) ve öğleden 
sonra olmak üzere müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. İsteklilerin bir arzuhal 
ile ve vesika ve iki kıta fotoğrafileriy 
le 4 nisan 939 akşamına kadar Divanı 
Muhasebat riyasetine müracaatları la
zımdır. 

lmtihana girebilmek için en az or· 
ta derecede tahsili bulunmak ınukta
zidir. 

lariyle beraber vermeleri lazımdır. 
Şartnameler bilabedel Ankarada Bı

lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
ve Kırklareli beleöiyesinden ahnabi -
lir. Bu hususta fazla izahat almak is -
tiyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine ve Kırklareli belediyesine 
müracaatları ve kapalı teklif zarfları
nın muayyen günde saat ona kadax 
Kırklareli belediyesine verilmiş veya 
posta ile bu saate kadar gönderilmiş 

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

10909 

Mahkemeler 

Ankara 3 Üncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Ankaramn Nazımbey M. Mukim i
ken ölen Altıaylık Şevkete ait Me
citözü mevkiinde 4 dönüm miktarın
da tarla içinde bir arılık ve bir oda 
ve ilave olarak yeniden yapılmış olan 
ahşap bağ evi olup bu tarla ve evin 
kıymeti muhammenesi 1000 lira ve yi 
ne aynı miktarda bostanlar tarafında 
3 dönüm bahçe ve 20 dönüm tarla her 
ikisi bir tapuda olan bu gayri men
kulün kıynf'cti muhammenesi 1300 li
radır. Bu gayrimenkuller bir ay müd 
detle ve bilmüzayede 2-S-939 salı gü
nü saat 10 da mahkemece satılacağın 
dan taliplerin yüzde yedi buçuk pey 
akçesile birlikte Ankara 3 üncü sulh 
hukuk mahkemesine müracaatları i-
lan olunur. 10S7 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Ha -
kimliğinden : 

Terekesinin tasfiyesine karar veri. 
len Nazımbey mahallesinde ölü Emi
nenin gayri menkul terekesinden mez. 
kur mahallede Pilavoğlu sokağında 10 
numaralı evin 351 hisse itibariyle 2S3 
hissesi ve 2723 lira kıymeti muham
mineli hane işbu hane iki katlı olup 
alt katında 3 oda ve 1 kiler ve 1 mut. 
bak yukarı katta bir sofa üzerinde 2 
oda ı kiler ve 1 mutbak vardır. 

ı - Direkli mahallesinde Süykum 
sokağrnda 16-18 numaralı ev alt kat. 
ta 1 hala 1 mutbak ve yukarı katta 3 
oda ve 1 aralık ve evin yanında ayrı 
bir kapı ile öteki daireye gerildikte 
bir mutbak bir hala ve yukarıda 2 o. 
dası olup bu evin muhamnıen kıymeti 
2SOO liradır. Saymekadın mevkiinde 
bahçe içinde kerpiç 1 &aınanlık ı ahır 
vardır kıymeti muhamminesi 200 lira
dır ve Solfasol Çevlik n:ıevkiinde bir 
bağ içi~de bir ba~aka. olup bunun da 
kıymetı muhammınesı 7 50 liradır. 

2 - Satış peşindir müzayedeye i,. 
tirak edecekleri~ muhaınmen kıymet
leri nyüzde yedı buçuk Pey akçesi ver 
meleri tazımdır. Vergi ve saire rusum 
mal sahiplerine rusumu dellaliye ve 
tapu harcı milşteriye aittir. 

3 - Satış 2. S. 939 &alı günü saat 10 
da 3 üncü sulh hukuk mahkemesinde 
yapılacaktır. İhale bedeli beş gün zar
fında mahkeme veznesine yatrrılmadı. 
ğı takdirde bozularak bundan hasıl 0 _ 

Jacak zarar ve ziyan ondan tazmin et
tirilecektir. 

4 - Gayri Menkulleri görmek ve 
almak istiyeıılerin ntahkeınenin 936 _ 
24 numaralı dosyasına ınliracaatları ve 
taliplerin ~tış günü rnahkemede ha· 
zır bulullJllaları lüzuınu ilan olumu . 

1056 
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~ 

Bayındırfık 8. 

Regülatör kapakları 

yaptırılacak 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan iş: 
1 - M. Kemal paşa deresi lizerinde 

inşa edilmekte olan reglilatöre ait ka
pakların imal ve montaj işleri keşif 
bedeli (47.709) liradır. 

2 - Eksiltme 3-4-939 tarihine rast· 
hyan pazartesi günü saat (lS) de Na• 
fia Vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - lstek1iJerin eksiltme şartna .. 
mesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni prtna• 
me ve projeleri (2) lira (39) kuruş 
mukabilinde sular umum müdürlü • 
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is· 
teklilerin (3S98) lira (20) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
eve] ellerinde bulunan bütün vesika· 
!arla birlikte bir istida ile vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i · 
çinde vesika talebinde bulunmıyan • 
lar eksiltmiye iştirak edemezler. 

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

Postada olan gecikmeler kabul e • 
dilmez. (442) 10461 

Regülatör kapaklan 

yaptı rılacok 

Nafıa Vekaletinden : 

Ekisiltmiye konulan it: 
1 - Derme çayı üzerinde i09& edil

mekte olan regülatör kapaklarının i
mal ve montaj işleri keşif bedeli 
(16.000) liradır. 

2 - Eksiltme 3-4-939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat (16) da Na
fia Vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık i~le ge· 
nel !Srtnamesi, fenni şartname ve pro 
jcleri (80) kuruş mukabinilde sular 
umum müdürlüğünden alabjjir. 

4 - Eksiltmiye girebilmA için is
teklilerin (1200) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksilteminin yapı -
lacağı günden en az sekiz gün evel el
lerinde bulunan bütün vesikalarla bir 
likte bir istida ile Vekalete müracaat 
derek bu işe mahsus olmak üzere ve· 
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
miye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum müdür 
Iüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e • 
dilmez. (445) 10462 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş; 
1 - Balıkesir vilayeti dahilinde 

bulunan Kocaçay ıslah ve sulama iş
leriyle Mürüvvetler deresi ıslah ame
liyatı inşaatı keşif bedeli ( 433.639) 
lira (61) kuruştur. 

2 - Eksiltme 14-4-939 tarihine rast 
lıyan cuma günü saat ıs te Nafıa Ve
kaleti Sular Uınum Müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (21.09S) lira (60) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı gi.inden en az sekiz 
gün eve] ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı· 
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - IstekJilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e. 
dilmez. (939) 1098S 

ZAYİ - İstanbul ithalat gümrU· 
ğünden aldığım 348911 sayılı 21. 6. 
938 günlü makbuzu zayi ettim. Yeni· 
sini çıkaracagımdan hükmü yoktur. 

Bodos Nikolaidis 7 ı 48 
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Ankara telef on abonelerinden 
Y eni,ehir santrahna bağlanıp 
yeni nunıara alanların yeni 

fe eaki ııwrıaralan 
AnkorCJ Telefon Müdürfüğünden : 

'A k -retefon Abone) . feniıeh· n ara • erınden . ır santralına bağlanmaları se-
b . !Jf' yenı nunıa 1 Nısarı .. ebıyle aldık d ralarla 939 sabahından ıtıbaren çalış-

~ar ır. 
mağa baılıya 

Eski yeni Eski 
Yeni EsJci Yeni Eski Yeni 

No. No. No. No. ~o. No. No. No. - --- - -1018 6018 1515 
5515 2174 6174 3048 6048 

1034 603"4 
1516 

5516 2175 6275 3049 6049 
1072 607Z 1518 

5518 2212 1 5082 3060 6060 1519 
1073 6073 1525 5519 2213 5082 3091 6091 
1088 6088 1526 5525 2214 6214 3103 6103 
1089 60S9 1527 5526 2223 6223 3106 6106 
1090 6()90 1528 5527 2233 6233 3130 6130 
1091 6581 

1529 5528 22'17 6247 3148 6148 
1092 609Z 

1530 5529 2250 5052 3175 6175 
1093 6o93 1532 5530 2251 6250 3185 6185 
1100 61o0 1540 5100 2268 5100 3187 6187 
1101 6101 1541 5540 2284 6284 3193 5040 
1102 6t0Z 1542 5541 2296 6296 3200 6200 
1104 611>4 1544 5542 2297 6297 3207 5040 
1106 62o6 1551 5544 2302 6302 3208 6208 
1108 6108 1553 5551 2340 6340 3245 6245 
1109 6443 1554 ' 5553 2349 6349 3287 6287 
1110 6110 1560 5554 2381 6381 3299 6299 
1112 6112 1561 5560 2412 6412 3317 6317 
.1113 6113 1562 5561 2416 6416 3351 6351 
1114 6114 1565 5562 2420 6420 3363 6363 
1124 6124 1571 5565 2427 6427 
1125 61's 2433 3365 6365 

1572 5571 6433 
1126 61t6 2438 3424 5023 

1576 5572 6438 
1127 61,1 2442 3425 5023 

1583 5576 5064 5023 1128 61- 2443 3426 
1584 5583 5064 

1129 6119 2447 3427 5023 
1592 5584 6447 

1136 61~ 2450 3428 5023 
1629 5592 6450 

1140 6140 2463 3431 5031 
1634 5629 6463 

1148 soı• 2493 3432 5031 
1636 5634 6493 

1175 6511 2497 3433 5031 
1654 5636 6497 

1176 6116 1676 5654 2501 6501 3434 5031 

1177 6111 1684 5078 2508 6508 3470 5070 

1178 61'6 1686 5684 2512 6512 3471 5070 

1179 6119 1702 5686 2513 6513 3472 5070 
1182 61'1 1758 5702 2514 6514 3473 5070 
'1185 5676 1787 5758 2517 5088 3474 5070 
1192 619' 1802 5787 2532 6532 3501 5946 

1193 619' 1840 5802 2552 6552 3~12 5612 

1214 561. 1858 5840 2554 6554 3546 5546 
1217 62J1 1867 5858 2556 6556 3571 6212 
1218 621• 1875 5867 6566 3574 5574 

5619 
2566 5575 1219 1883 5876 2571 6571 3575 

'1244 5()-41 1917 5883 2593 6593 3592 6592 
1251 6251 1929 5917 2597 6597 3618 5618 
]257 59" 1940 5929 6615 3637 6637 
'1258 625' 2615 5650 1942 5940 6617 3650 
1272 627' 2617 5653 1944 5095 6639 3653 
1274 624' 1945 5944 

2639 3697 6697 
6644 

1284 648' 194? 5095 2644 3716 5716 
6660 

1288 628' 1948 5947 
2660 3735 5735 

1319 6319 2708 6708 
1952 5948 2n8 6718 3739 5739 

1335 sos' 1953 5952 
2748 6748 3750 5750 

1347 5341 1981 5953 2763 6763 3761 5761 
1354 5354 1982 5047 2781 6781 3762 5762 
1390 63g0 198'1 5982 2788 6788 3763 5763 
1423 6421 1987 5984 2804 6804 3773 5773 
1470 6470 1990 5987 2810 6810 3797 5797 
1472 6471 1991 5990 2819 6819 3804 5804 
1493 649' 1992 5047 2849 6849 3805 6805 
1494 649' 1993 5992 2853 6853 3814 6814 
1496 649' 1994 5993 2881 6881 3831 6831 
]498 649' 2025 5994 2888 6888 3842 6342 
1500 s5oO 2035 6026 2916 5088 3843 5843 
1501 550 2037 5014 2920 5920 3859 5859 
1502 55oJ 20sı 6037 2934 6934 3896 5896 
1503 55a' 2079 6051 2976 6976 3901 6901 

1504 55o' 2082 6079 2977 6977 3906 6906 
1506 sso6 2083 6082 2978 6978 3913 6913 
1509 sso9 2105 6083 2980 6980 3938 6938 
ıs10 s51C 2111 6105 2981 6981 3972 5972 
1511 ss1ı 2lıg 6111 2989 6989 3975 6975 
1512 ssı1 2121 6118 3043 6043 3987 6987 
1513 551· 2153 6121 3045 6045 3990 6990 
1514 ~r--___6163 3046 6046 3992 6992 

Kuru 
Havı nıu İcra ve İflôs 

Muhtelif sıhl ıa:1~ alınacak Ankara icra Daireai ıııa. Me-

Türkkuıu / 't•lttörlüiün· murluğunclan ı 
den : gu

11 
• KoyU11paıarında baap ve mezbaha-

24. 3. 1939 c/ sıhı U yapılacağı da bağırsakçı Eğinli Ömer masasın· 
bildirilen muht ;tıur ıtıaızeme ek- dan Ankara posta batmüdürlüğünün 
ailtınesine talip ddetı'lınediğinden 21 Jira 30 kuruı ılacaJının iflb idare 
]rsiJtıne 15 lhi t ternd't d'l e • • 1111 .. ıı ı e ı • since 6 ıncı aıraya kayıt ve kabulüne 

mıştır. rtlar 
İhalesi eve]k ~dahilinde 10 ve ııra cetvelinin bu ıuretle düzeltil. 

nlıan 939 pazar/.1ıeritl •aat 15 te meaine ve illnına karar verilmi' ol· 
yapılacaktır. lıt &11lab,.? tün muay. malda keyfiyet ilh olunur. 
yen saatte ~u ~ı. 1006 (1117) 

Vilôyetler 

Hôl binası yaptınlacak 
İzmir Belediyesinden : 

İzmir'de Basmahane istasyonu civa
rında yaptırılacak sebze ve meyve ha 
li baş mühendislikten on sekiz lira 
kırk altı kuruş mukabilinde tedarik e
dilecek proje, fenni şartname, keşif. 
name ve vahidi fiyat cetveli ile mali 
şartnamesi mucibince yeniden kapalı 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli üç yüz altmış dokuz bin yüz 
beş lira yirmi beş kuruştan ibaret olan 
bu işin ihalesi 21. 4. 939 cuma günü 
saat on yedidedir. 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı dairesinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü azami sa 
at on altıda encümende riyasete verL 
lir. Muvakkat teminatı on sekiz bin 
be' yüz on dört lira yirmi bir kuruş. 
tur. İstanbul'da Cümhuriyet, Ankara'· 
da Ulus, İzmir'de Yeniasır gazeteleri
le bu işe dair evelce ıyapılmış olan ilan 
lar hükümsüzdür. 

(767/849) 

Bir okul binası 

yaptınlacak 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
meninden : • 

10856 

encü-

l - Kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulan Çorlu ilçesinde yeniden 
inşa ettirilecek 6 sınıflı ilk okul. 

2 - Bu hususa ait ~aı·tname ve ev . 
rak şunlardır. 

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

ruştur. 

4 - Şartname ve diğer evrakı gör • 
mek istiycnler Tekirdağ Nafia Mü. 
dürliiğünden alabilirler. 

5 - 24-3-939 tarihinden başlamak 
ve 7-4.939 cuma günü saat 14 te Te · 
kirdağ vilayeti daimi encümenince i -
hale edilmek üzere 15 gün müddetle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

6 - 1stek1ilerin ihale tarihinden 8 
gün evel Nafia müdürlüğüne müraca· 
at ederek bu işi yapabileceklerine da· 
ir vesika almaları lazım gelir. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (1329) lira muvakkat temi. 
nat verilmesi laznndır. 

8 - P06ta ile gönderilecek mektup
ların nihayet 5 inci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar. 
fm mühür mumiyle iyice kapatılmış 
olması gerekmektedir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

10920 

Kalörifer tesisah yaphnlacak 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün

den: 

1 - Kastamonu vilayet merkez 
kasabasında emanet suretiyle ve ko
misyonu mahsusu marifetiyle yeni
den inşa ettirilmekte olan kırk ya
taklı hastane binasının sıcak sulu 
kalorifer tesisatı için Nafıa vekale· 
tince tanzim edilen umumi ve fen -
nı 9artnamesine göre yapılan (16296) 
lira (35) kuruşluk evrakı keş
fiyesine göre yapılması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

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

her hangi Ziraat bankasına yatırıla
rak makbuzunun komisyona gönde
rilmesi ve bu işi yapabileceğine dair 
ihale gününden bir hafta evet bu -
Jundukları vilayete müracaat ederek 
alacakları ehliyet veiiikası ile 339 si
cilli ticarette · kayıtlı olduğuna dair 
vesikanm ihale gün ve saatinden la
akal bir saat evel Kastamonu nafıa 
dairesinde toplanacak komisyona 
gönderilmiş bulunması şarttır. 

5 -Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle vesikalar iadeli teah
hütlü olması ve ihale saatine kadar 
komisyona gelmiş bulunması şart -
tır. Postaların gecikmesinden dolayı 
zamanında gelmiyen teklif mektup
ları nazarı itibare alınmaz. Bu hu -
susa dair fazla tafsilat isteyenler 
bir mektupla Kastamonu Nafıa mü
dürlüğUn.den sorabilecekleri ilin o-
luıwr. (1044) 11058 

Adliye binası 

yaptlrılacak 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Kastamonu vilayet merkez ka

sabasında projesi muciıbince yeniden 
inşa edilecek adliye binasının mayıs 
939 sonuna kadar bitecek olan beton
arme temel inşaatını müteakip kargir 
dıvar ve çatı aksamına ait tanzim edi
len 26193 lira 26 kuruşluk evrakı keş
fiyesine göre inşası kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu işe ait btitün ev
rakı keşfiyesinin Ankara, İstanbul ve 
Kastamonu nafıa müdürlüklerinde gö· 
rebilirler. 

3 - İhalesi 17 nisan 939 pazartesı 
günü saat 16 da Kastamonu nafıa dai
resinde toplanacak eksi'tmr. komisyo
nu tarafından yapılac:ıktır. 

4 - Eksiltmeye gelebilmek için % 
7,5 dan 1964 lira 50 kuruşluk verilecek 
teminatın 2490 sayılı kanunun 16, 17 
inci maddelerine göre eksiltme ko -
misyonu namına Kastamonu nafıa mü
dürlyğü adresine her hangi bir ziraat 
bankası veznesine yatırılarak makbu -
zunun komisyona gönıderilmesi ve na· 
fn vekaletince evelce kendilerine ve
rilmiş müteahhitlik vesikası ile ihale 
gününden bir hafta evetine kadar bu
lundukları vilayete resmen müracaat 
ederek bu inşaatı yapabileceklerine 
dair alacakları ehliyet vesikasının ve 
939 yılı T. C. odasınca tescil edilmiş 
vesikaların ihale gün ve saatından ta
akal bir saat önce Kastamonu nafıa 
dairesinde toplanacak komisyonuna 
gl"lmiş huhınması şarttır. 

S - Posta ile gönderite.-ek teklif 
:.ıektuplariyle istenilen vesika ve mak· 
huzlar iadeli ve teahhUtlü ~önderilme· 
si ve ihale saatına kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Postaların gecikmesinden dola· 
vı zamanında gelmiyen teklif mektup· 
ları ve evrakı müspiteler nazarı itibare 
F1lınmıyarak sahibine reddolunur. Bu 
inşaata dair fazla tafsilat isti yenler bir 
mektupla Ka"ltamonu nafıa müdürlü • 
ğünden sorabilecekleri ilan olunur. 

(1045) 11059 

Balya makinesi al.nacak 
Malatya Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
Müessesemizde tesis edilecek olan 

çırçır evinin normal şekilde pamuk 
balyası yapan balya makinesi, 60 ila 
70 beygir kuvetinde tam dizel motör 
mübayaa edilecektir. İntihap edilmek 
üzere hususiyet gösterir katalogla
rın alakadarlar tarafından müessese-
mize gönderilmesi. (1091) 11103 

Şoşe İnşaatı 
Ordu Valiliğinden : 

1 - 24892 lira 18 kuruş bedeli ke
şifli Unye - Terme yolunun ı + 365 
- 11 + 680 kilometreleri arasında 
imalatı sınaiye inşaatı, şose ferşiyat 

ve silindirajı ile 79775 lira 31 kuruş 
bedeli keşifli Unye • Fatsa yolunun 
O + 000 - 14 + 750 kilometreleri a
rasında yaptırılacak imalatı sınaiye 

inşaatı ki ceman 104667 lira 49 kuruş· 
luk iş 39 gün müdddetle kapalı zarf 
usuliyle toptan eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

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

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

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

Köprü inıaatı 
Çankırı Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Çankırı 

vilayeti şehir içinde tatlı çeşme köp
rüsü üst yapı betonarme inşaatıdır. 
Keşif bedeli (13533) lira 32 kuruş

tur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev· 

rak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Tesviyei turabiye, şosa ve kir

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

E) Hususi şartname 
F) Olçü cetveli, silsilei fiyat cet

veli 
G) Proje 
Talipler bu şartname ve evrakı her 

giln Çankırı nafıa dairesinde ve nafıa 
vekaleti şosa ve köprüler reisliğinde 
görebilir. 

3 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihine mü 
sadif çartamba günU saat 16 da Çan· 
km vilayet daimi encümeninde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebil01ek için 
isteklilerin {1015) lira muvakkat te-

minat vermesi bun.dan batka aşağıda
ki vesaiki havi olup göndennesi la
zımdır. (Ticaret odası vesikası ehli
yeti fenniye vesikası) 

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

(1074) 11070 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Bolu Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Bolu 

vilayeti merkezbde yeniden inşa edi
lecek beş sınıflı ilk okul binasına ait 
keşif bedeli 27392 lira 29 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Bina inşaatına dair fen:ıi ve hu

susi şartname 
E) Keşif hulasası silsilei fiyat me. 

sahat cetvelleri 
F) Bina projesi 
G) Sıhhi tesisatı ait 
M) Kalörifer ve sıhhi tesisat pro· 

jelerinin nasıl tanzim edileceğine dair 
talimat. 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 
bir lira otuz yedi kuruş mukabilinde 
Bolu nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21. 4. 939 tarihinin 
cuma günü saat 15 de Bolu daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksitmeye girebilmek için is· 
teklinin 2055 lira muvakkat teminat 
vermesi bu-:ıdan başka aşağıdaki vesi. 
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1) Ticaret odasında kayıtlı olduğu
na dair vesika 

2) İstekliler ihaleden en az sekiz 
gün evci vilayete müracaat ederek bu 
işe girebimesi için ehliyet vesikası 

alması. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda Ü· 

çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evelinekadar daimi encümen dairesine 
getirilerek eksiltme komisyo:ıu reisli
ğine makbuz mlkabiinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların ni 
hayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü. 
hür mumu ile iyice kapatılmıf oması 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilme]. {2037 / 1132) 11124 

Hükumet konağı inşası 

A) Eksiltme prtnameai 
B) Mukavele projesi 
C) Bay.ı.ndırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Yapı işleri fenni, umumi şartıa

meiii au ve elektrik tesisatına ait şart· 
name 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, metraj cetveli fi

yat :bordrosu. 
G) Proje 
İstekliler bu şartnameleri ve evra.kı 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden be
delsiz olarak .görebilirler. 

3 - Bu işin ihalesi 17. 4. 939 pazar
tesi günü saat 15 de nafıa müdürlügü 
bbasında toplanacak komisyon huzu
runda kapalı zarf usuliyle yapılacak.. 
tır. 

4 - Bu işe girebilmek için istekli
lerin 2834 lira 72 kuruşluk muvakkat 
tembat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveJine kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yet vesikasiyle 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalarr.u ibraz etmeleri IS. 
zımdn. (2038/ 1133) 11125 

Kaza lor 

Elektrik ve su projeleri 
yaphnla~ak 

Birecik· Belediyesinden ı 
ı - Kasabaya yapılacak elektrik ve 

su tesisatı projeleri ( 10-3-939) tari -
hinden itibaren bir ay müddetle kapa. 
h zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme (ll-4.939) tarihine 
mUudif salı günü saat 04) te kayma
kam ve belediye daireiii odasında ya _ 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (150) lira· 
dır. 

4 - Mufassal malumat alabilmek is. 
tiyenler Birecik belediyesindeki bu işe 
ait şartnameyi görebilirler. Ve yahut 
bilabedel aldırabilirler. (910) 10907 

Yulaf alınacak 
Karacabey Merinoı Yetiştirme 

Çiftliği Müdürlüğünden : 
Müessese hayvanatı işleri için ka • 

palı zarf usuliyle 300.000 kilo yulaf 
eksiltmeye konulmuştur. Yulafın ki • 
tosuna beş kuruş 95 santim muham • 
men kıymet takdir edilmiştir. İhale 
5 nisan 939 tarihine müsadif çarpm -
ha günü saat o:ı beşte çiftlik merke
zin~ müdüriyet binasında yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat miktarı (1338) 
lira (75) kuruştur. 

Çanakkale Nafia Müdürlüğün - Şartnamesini görmek istiyenler ta· 
den: til günlerinden maada her gün çiftlik 

1 - Eksiltmeye .konulan iş 37796 muhasebesinde ve Bursa Merinos mü
lira 25 kur~ keşif bedelli Gelibolu hü fettişliğinde görebilir. 
kümet konağı inşaatı olup ihale bede· İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü • 
linin 15000 lirası 938 senesinde baki. kümleri dahilinde mezkur günde saat 
yesi 939 senesinde tediye olunacaktır. 14 de kadar teklif mektuplarım çift • 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev- , lik mübayaa komisyonuna tevdi etme· 
raklar şunlardır. !eri. (1827 • 1003) 11002 

T. 
. 

c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

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

Para biriktiren fere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pllna, göre ikramiye dağıtılacaktır : 
1 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 n 500 ., 2,000 ., 
4 .. 250 " 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 " 
100 ,, 50 •• 5.000 ,, 
120 •• 40 •• 4.800 .. 
160 

" 20 3.200 .. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO li

radan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f azlaaiyle verilecektir. 

Kur•alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincilcanun. 1 Mart ve 
l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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Dünya havadislerini en çabuk ve en 
doğru veren vasıta RADYODUR 

Baltic 
Radyolarını T E R C İ H E D İ N İ l 

Türkiye umumi satış deposu: Sultanhamam Hamdibey geçidi 46 - 56 No. 
~--------------Tel: 21295 7144 ______________ ., 

Pastörize Süt içenlere ! 
Kolaylık olmak üzere 

1 Nisan 1939 dan itibaren boş süt şişelerinden depozito 
olarak kiolluk 15 kuruş 112 kiloluk 10 kuruş 114 kiloluk 10 
kuruş alınacaktır. Muhterem mÜ§terilerimizin yukardaki 
tarihe kadar elde mevcut şişeleri satış mağazalarımıza 
iade etmelerini rica ederiz. 982 

ORMAN Çi FTLiGi 

Zayi - Ankara ikinci noterliğin

de tasdikli Şaziye Sezer doğdu na
miyle yazılı mührümü kaybettim. Bu 
mühlirel senet mukabili hiç kimseye 
borcum bulunmadığını ve yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. 

Şaziye Sezer Doğdu 

Zayı - Milli Müdafaa Vekaleti 
daire müdürlüğünden 930 senesinde 
aldığım askerlik terhis tezkeremle 
Kızılcahamam nüfus idaresinden al
dığım nüfus kağıdımı kaybettim. Ye
nilerini alacağımdan eskilerinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 
Kızılcahamam Doğanözü köyünden 

319 doğumlu Etem oğlu Omer At. 
bayrak 1069 

~elli ESCHEBACR 
MUTFAK DA\~· gaz ısıtma cilıazatile (şofben) 

BANYO 

Jj) lıer yerde sıcak su 

KAL 1 T E ı Dünyaca tanınmıştır) 

TASARRUF (cereyandan) 

KOLAVLIK (k..ıllenışta) 

demek t ı r. 

KAN, KUVVET, iSTIH~ 

S U R U B Ü 
Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca ' 
vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir 
kuvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip ~ogaltır. Tatlı 
bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir, 
:zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri, adaleleri 
kuvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği fena düşün -
celeri giderir, vücut makinesine lazım olan bütün ener
ji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, irade, neşe, 
sahibi eder, mide, barsak tembelliğinden ileri gelen 

muannid inkibazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret fay dalar temin eder . 
ROSFARSOL'u; diğer bütün kuvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvct, iştiha ya· 

ratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesiri derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma ve umum 
kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastaların nekahat devrelerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sihat Veka -
}etinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 7131 

Zayi - 1320 senesinde Milas Rüş
tiyesinden almış olduğum şehadctna
memi kaybettim. Yenisini alacağım· 

dan eskisinin hükmü kalmadığını j. 

lan ederim. 29·2-939 
Milaslı Hazinedar zade Mehmet Oz 

1065 

Zayi - Ankara Gazi Lisesinden 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA 
NEVRALJİ ve 

kırıklığa 

dikkat 

ediniz 

like alametini görür qörme% derhal 

aldığım 9-12-934 tarihli tasdikname- Almak lazımdır 
yi kaybettim. Yenisini alacağımdan NEVROZlN soğuk algmlığmm fena akibetler doğurmasma 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu- mani olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün. 
nur. de 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 

1 • B talebesinden 411 numaralı NEVROZlN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedi-
M. Kemal Has Ozbey 1419 7105 

Zayi - Alaca askerlik şubesinden 
aldığım askerlikten terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Alaca kazasının DEDE kargın kö· 
yünden Reyhan oğullarından Ali oğ. 
İsmail 319 1068 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6340 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

nız. 

; -f • • ' > • .. 

.:!.11111111 İLAÇLARINIZI 1111111 l!:. 
§ S k Eczan · nden yaptırınız. Avrupa ve yer-§ 
:: a arya esı li ilaçlar her çeşidini (Kodak) :: 
=: marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- := 
:= mizde bulabilirsiniz. lı Bankası karşısında. Telefon: 2018 := 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi?' 

Bir Baımühendis aranıyor 
Bursa Belediye Riyasetinden: 

300 lira aylık Ücretli belediye baı mühendisliği münhal
dir. Askerliğini .YaPrnıı ve memur olmak vasıflarını haiz, 
yüksek mühendıs. mektebinden diplomalı isteklilerin elle
rinde mevcut vesıkaların birer örnekleriyle birlikte mart 
sonuna kadar Bursa belediye reisliğine istida ile müra-
caatları lüzumu ilan olu·nur. (697) 10713 ·-

~=======================================::::::::==========================~ 

Yeni Sinemada Halk ve Sus Sinemalarında 
Bu akşam 21 den itibaren 
Rus Çarlığına ait büyük 

tarihi film 

TAÇLI CANAVAR 
Baş Rollerde: 

HARRY BAUR • PIERRE 
RENOIR - SUZY PRiM 
Gündüz 14.45 - '16.45 - ıs.45 

matinelerinde 

SONUNCU BALAYI 

Bu Gün Bu Gece 
TÜRKÇE SözLU ARAPÇA 

YASA S l ·N 
Baş Rollerde: 

ŞARKILI 

ASK ... 

Arap diyarrnın sea kıralı ve AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
ABDÜL V filminin kahramanı 

EliAp ve billur sesli dilber yıldıı 
LEYLA MURAD 

Seanslar: 
JOHN BOLS - DORİS NOLAN HALK't l 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de a: ı.ao -15 • 18 - Gece 21 de 
ÖPÜŞMEDEN YATILMAZ SUS'ta: 12 • 14.30 - 17.30 - Gece 20.30 da Muhtelif modellerı görme{ıe gelı · 

nız her halde sıze en uygun olanını 

bulacaksınız. 
'Fediyatta suhulet 

B O U R LA B İRADE R l ER Yeni Sinem_a_d_a_G-ec_e_l-er_i_f_i_lm_d_e_n_e_v_~_e_l_2_1--...de Yeni Varyete numaraları 
/:'\ N K A R A 11111 ~'=============::::;::==~==~========~ 

Satış yeri:M· ve A.. HANEF MENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

Q p T A Radyolar1nı görüp 


