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Yukarıdaki resımde Milli Şef'imiz ismet lnönü, 
alii.kadardan izahat aldıktan aonra Menek§e 
~iltliği arazi.ini harita üzerinde tetkik ediyorlar, 
ıqağıdaki re•imde de bir ithalatçı Üe görüıüyorlar 

Cümhurreisimiz 
bir ~ay verdiler 
İstanbul, 4 (Cümhurreisimize re

fakat eden muharririmizden) -
Cümhurreiıimiz İsmet İnönü bugün 
saat 17.30 da Dolmabahçe sarayında 
bir c;ay ziyafeti verdiler. Sarayın eı
ki muayede salonunda tertip edilmiş 
olan bu ziyafete İstanbul'da bulunan 
askeri ve mülki bütün erkan, me • 
buslar, müessese müdürleri gazete
ciler davetli idiler. Cümhurreiıimiz 
ve Bayan İnönü kadın ve erkek 
1700 ü mütecaviz divetlilerinin bi • 
rer birer ellerini sıkarak hatırlarını 
sordular ve kendileriyle ayn ayrı 
meırul oldular. Hazırlanmış olan 
zencin büfede davetliler izaz olu -
nurken Cümhurreisliii orkestrası 
ile bahriye bandosu da münavebe ile 
cüze! havalar çalıyorlardı. Ziyafet 
aaat 20 ye kadar devam etti. 

Nasuhi Baydar 

dert 
yanarken .• 

F. R. ATAY 

Ankara ikinci müntehip 
nÔmzetleri tesbit edildi 

Dünkü nüshamızda "Ulus" 
muharriri Cümhurreisinin lstan
bul' daki temaslarına iid yeni 
tafsilat verdi. Bu konuımalardan 
biri üzerinde ıüphesiz birçok ka
rilerimiz irkilip durmuıtur. 

Halkalı köyü İstanbul tehrinin 
birkaç kilometre yakınındadır. 
İstanbul ıehri yarım milyondan 
fazla müs.tehltkle meskun bir 
merkezimizdir. Fakat ıimdiye 
kadar Halkalı köyü, bu kalaba -
lık ve zengin istihlak pazarında 
kendini geçrndirecek bir vazife 
bulamamııtır. Bir yanında bu 
merkez, bir yanında ise nice se
nelerdenberf bizim ziraat mekte· 
bimiz var. Köyde 44 ailenin hiç 
toprağı yoktur. iki çiftçi istisna 
olunursa, diğerlerinin her birine 
ancak 6, 7 dönüm toprak düıü
yor. Şikayete gelen köylü : 
"- Baltalığımız olmadığı için te· 
zek yakıyoruz!,, diyor. İstanbul· 
un hemen yanında tezek! Ve bu 
köylüleri memnun etmek için, 
zaıten ağaçsızlıktan yanıp kavru
lan İstanbul vilayetinde ıatedik -
leri gibi ağaç kesmek müsaade
sini vermelisiniz. 

Hakikatte insana öyle gelir ki 
böyle bir istihlak pazarının ya
nındaki bir köy, elektrikle ay. 
dınlanmıt olmalı, ve sobasında 
kok kömürü yakmalı idi. 

ihtimal arazi kıttır ve münbit 
değildir. ihtimal bu köy, eski ik
tısadi aartlar içinde, kendine an· 
cak tenebbüt etmeğe kafi bazı 
itler bulmu~tur. Belki de eski u· 
sul orman tahribi, topraksız o
lanları geçindirmeğe yaramııtır. 
Fakat orman deniz deiildir: ni
hayet tükenir. Birçok yerlerde 
misalini gördüğümüz üzere, gök 
görünmiyen bakir ormanlarda 
yerletenler, bir gün, kerpiç yu
funnağa ve tezek yağmağa mec
har olurlat. 

Münferit hidiıeye lüzumundan 

Dün Valimiz ve C. H. P. Başkanı B. Nevzat 
Tandoğan'ın reisliğinde bir toplantl yapıldı 

Ankara Vali•i ve C.H.P. 8CJ§kanı 
B. Nevzat Tandoğan dünkü 

toplantıya rei•lik ediyor 

Bütün yurdda mebus seçimi faali -
yeti hararetle devam etmektedir. E
sas defterler üzerinde tetkik müdde
ti bittikten sonra, her yerde seçime 
iştirak hakkını taşıyan vatandaşları -
mızın miktarı taayyün etmiştir. Şim
di intihap dairelerinde C.H.P. tcşki -
Iatr, ikinci müntehip namzetlerini seç 
mek üzere yoklamalarına başlamış 

bulunmaktadır. Bu muamelenin hita
mından sonra ikinci seçiciler ilan e • 
dilecek ve bunu müteakip seçimleri 
yapılacaktır. İkinci müntehip seçimi
nin 21 marta kadar nihayetleneceği 
tahmin edilmektedir. 

Dün Ankara'da, saat 17 de, Ankara 
merkez ve Çankaya kazalariyle bun
lara bağlı nahiyelerin C.H.P. idare 
heyetleri vilayet idare heyetinin işti
rakiyle Vali ve C.H.P. Başkanı B. 
Nevzat Tandoğan'ın reisliğinde top
lanmıttır. 

Bu toplantı, Ankara mel'kez ve 
Çankaya kazaları ikinci müntehLple -

(Sonu 9 uncu sayfada) 

İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK YANGIN 
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Zararın 1 milyon 130 bin 
lireyı g~liği sanılıyor ! 

" Nüfusça zayiat yoktur 

Ateı sıkı bir kordon İçinde dün de devam 
etti, fakat tehlike artık önlennıiıti 

f a<ianın bilan~osu 

İstanbul muhabirimizin 
telefonla Yerdiği tafsilat 

latanbul, 4 (Hususi muhabirimiz
den telefonla) - Dün aabaıha karşı 
havadiaini verdiğim yangın hadisesi 
bugün latanbul'u telaşa ve heyecana 
dütüren günün yegane mevzuudur. 
İstanbul halkı, akın akın Bahçekapı

ya koşarak, yangın semtine birikerek 
yangını takip etmekte<iir. Bu hadise 
şehrimizde büyük bir teessür uyan -
dırmııtır. 

Yanan binalardan Ata Refik ma • 
ğazaamın yani eski Şamh'nın bulun
duğu Atabey hanının üst katındaki 
Fahri Bürol trikotaj fabrikasının 100 
bin liraya, fabrikanın içindeki eşya -
nın 400 bin liraya, hanın 200 bin lira· 
ya sigortalı olduğu anlaşılmıştır. Bun 
dan batka Atabey hanı dahilen muh
telif kimaıelcre kiralanmış bulunmak
tadır. 

.. ..........___ ...... 2......a _. 

Dün gece başhyan yangın üzerinde 
bugün yapılan hesaplara göre, malı 
yangın tehlikesine maruz kalan kim
seler muhtelif müesseselere karşı si
gortalı vaziyettedirler. Yangın tehli
kesine uğrıyanlardan Ksantopulos ha. 
ru 60 bin liraya kiralanmıştır. Yü~ i-

Yangının çıktığı Ata Relik mağaza•ının bulunduğu 
Atabey hanı yanarken 

pek mağazaımın 100 bin, Abeni kırta.. 
siy~ mağazası."~~ so bin, Ka:ıtopuıos Almanya'nın genişleme 
re crın n, ceza aıres n ":l 25 n, 
'lbrahim Tahir trikotaj fabrikasının 
25 bin lira zararları olduğu tahmin e
dilmekte ve yaprlan hesaba göre umu 
mi zarar ve ziyan miktarı 1 milyon 
130 bin lirayı geçmektedir. 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

emellerine ve komünizm 
hareketlerine karjı 

Baıvekilimiz Devlet Demiryollarında 

Üçüncü 
bir 
mihver! 

Paris, 4 a.a. - İyi haber alan mah. 
fillerde söylendigine göre Kont Cia.no 
ile Bek arasında yapılan görüşmeler 
neticesinde Polonya'nın Macaristan' .. 
la mtifterek bir hudut tesisi projesin -
den, üçüncü bir mihver teşkil edecek 
olan bir nevi bitaraf milletler cemiye
ti ihdası fikrinden vaz geçmediği an .. 
laşıTmıJtır. Polonya'ya göre bu üçün. 
cü mihver, bu milletleri komünizme 
ve Almanya'nın genişleme siyasetine 
karşı müdafaa edecektir. 

Hariciye Vekilimiz 
~ehrimize geldi 

Dün Başvekilimiz Dr. Refik Saydam beraberinde Nafıa Vekili B. Çetin- Bükreş'te Balkan antantı konseyi 
kaya bulunduğu halde öğleden evel saat 9.30 da Devlet Demiryolları Umum toplantısına iştirak eden ve sonra Bel
Müdürlüğüne gitmişlerdir. grad'a ve Atina'ya gitmiş olan HaricL 

Bqvekil burada bir müddet kalmışlar ve alakalılardan demiryollarımız ye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu dün 
ve limanlarımız hakkında izahat alarak bazı direktifler vermişlerdir. sabah şehrimize gelmiş, istasyonda 

Yukardaki resim Başvekilimizin harita üzerinde demiryolları vaziyeti- Başvekilimiz Refik Saydam, şehrimiz-
mizi tetkiklerini göstermektedir. _J de bulunan sefirler, Hariciye Vekaleti 

Bir ki( güne kadar 

ULUS'TA 

Milli bir romanı tefrikaya 
ba~ıyorur. 

İçimizdeki 

SEYTAN 
Yazan: Sabahattin AU 

ileri gelenleri tarafından karşılanmıt-
tır. 

Hariciye Velıilimiz Anlrara ~aranda kendi.ini 
lıta,.lı,..lar araaantla 



-2- ULUS 5 - 3 - 1939 . 
insan ve külfür: Halkevinde a~llan 

lnönü'nünCümhur-reisliği fotoğraf müsabakası 
Ankara Halkevinin amatörler ara

~aş~~kil İnönü, şefi ve arkadaşı A- serpilmiş olan-tazecik varlık 
taturk un yanında, büyük kurtuluş lcrde yaşıyan nesillerin .. • _şu sa!lt
destanımız:.n yaratıcılarından birisi metine muhtaçtır ki bu ~[~esın.e ~ı~
oldu. Anadolu'nun esarete karşı isyan kametli ve hesaplı bi .. .. ~tı, ıs.tı
ve kıyam eden silahlı alaca kalabalık. de tutmak için bir 1 ~-u~~Y~§ halın
larını milli ihtilal ordusunun d issip- maz yurd sev .'. nonu nun aşın -· gısıne ve b"" t'" 'd ~ lınli kadroları içine almıya muvaffak ri anlamaga J w u un ı rakı:-
olan kendisidir. Böyle bir hareketin ne sevkeden yor v; an ~dıgın~ yap~ag~ 
kadar mühim bir iş olduğunu, bize son bir lüzum ud maz ıradesıne rıyazı 
1 h t:d' l . var ı. spanya a ıse erı göstermiştir. Or- Yıkılan · 1 w du ımparator ugun molozları 

sunu yaratamıyan yahut geç yaratan arasından d w 
halk hareketleri aradıkla h kk 1 ' yaşa ıgımız ve duyguları-' rı a ın e e mızın kucağında b" .. .. - .. .. T" 
geçirilmesini vadeye bi d" . k' . uyuttugumuz ur-
burdurlar. n ınnıye mec. ıyeyı yaratmak için, bunu yapan 

Cepheden k d 
1 

d;vtet adamında, tarihin dünyası i-
Lo , . uman an ° arak ayrılıp çınde sanatkarın zengin hayali ile 
d zat ~a .~ı~lomat olarak mücadele e. düşünmek hassası mevcut olacaktı 

en. ?onu yu az sonra inkılap bükü - Fakat bu · hassayı harekete \ecire~ 
~e~ın~~ btşı.nda g~r~rüz. Memleket yaratıcı ruh öylesine realist oİacak 
ı~ım ır. .~tıkl[il ~ızımdir. Genç bir ve realizmin melekesine öylesine sa

~: u ;e murekkebı ?enüz kurumamış hip olacaktı ki, düşüncesi mi bir his
~r. za ~r muahedesı, bunların hepsi tir yoksa hissi mi bir düşünce belli 

~zımdı~. Fa~at, bütün bu taze şartlar- olmıyacaktı. Atatürk, bizlere :manet 
n metın bır devlet kurmak ve bu ettiği Türkiye'yi, tarihin kaypak ve 

dev! t • r b' . . e e verım ı ır ıç ve dış politika sadakatten uzak ihtinıaller zemini 
tayın et~ek Iaz~dır. Zira, bir taraf_ üzerine, böyle resmetmişti. 
tan da, mıllet mımarı ve tarih içinde İnönü bu kaypak ze · · · i kıl~ A .. k • mını zaptedıp 
n apçı tatur , karar karar üstüne, durduran ve bu sadakatten uzak tari-

hamle hamle üstüne, bir yığın küf, hi, tü~k milletine olan büyük vadini 
pa~, hurafe, ~su~ ve geriliği tasfiye t~tmaga mecbur eden adamdır. Bu i
edıp, kurtardıgı mılletin ileriye doğ. tıbarla o, yapıyı baştan aşağı bir kere 
ru olan yolunu açmak ve tesviye et- daha gezen, yapının mnkavemet he
mekle meşguldür. Atatürk bunları ya- saplarını tek tek yeniden kontrol e
parken, onun yam başında hükilmet ve den;. harç nerede zayıf ise takviyesi
~cvl~t mekanizmasının mesuliyetini ?~ gı~en, iksa hangi istinat sütunu 
üzerıne almış olan adam, nekadar ira.. ıçın bır yük ise onu oradan kaldırtan 
de ve kudret sahibi olmalıdır ki, en yapının muhtelif kısımları arasınd~ 
ıküçü~ ~ir aksaklığa bile vücut ver - ~e~c~t olması lazun ittiratlı iş ilerle
meksızın, bir yandan yeni prensipleri yışını bu bakımdan temin eden ve 
Y~i hayat şekillerine kalbederken, Y~pıyı yapanların yorgunluklarını 
bır yandan genç devletin yeni bünye - hıssetmesinler diye hepsininkinin üs
aini kursun, yeni politikasını içerisi ve tünde bir ç.alışkanl.k gösteren teknik 
dı§arıaı için tatbik etsin ve yeni gaye- ve ilim adamıdır. Biz, güzel yurd ya
Jcrini birer birer elde etsin? pnnızın çatısını, onun zamanında a-

lnönü'nün saçları bu uğurda ağar- lacağız. 
mıştır. Ve büyük şahsiyeti, adeta riya.. Sonra parça parça, yapımızın süsle
~i bir tekevvün seyri takip ederek, bu rini koymağa başlıyacağız. Mermer
yolun dastani merhaleleri sıra, şekil- l~ri kesip döşeyeceğiz. Tavanları, git
le§miş ve heykelleşmiştir, hkçe mütekamil bir hayalin yarataca-

Onu ıbir gün dcmiryolu politikası- ğı tablolarla süsliyeceğiz. Odaları
nın, bir gün tasarruf fikrinin başında mızdaki nakışlara, nakışlarımızdaki 
görürüz. Türkiye için, davaların belki ren.lelere, renklerimizdeki zenginliğe, 
de en çetini, yeni ekonomik yolunu ta. yabancılar bir kere daha hayran ola
yin etmekti, İnönü, bu kararı ve buna cak. 
bağlı bulunan devletçi tutumu bir Bunların hepsi olacak. Bu işlerin 
meydan muharebesi kazanır gibi ka- hep;ıi bitecek. Sıra olmuş inkılapçı 
zanmıştır. Bugün, muvazeneli bir büt- nesıller, hatta henüz doğmamış ne -
çeye, genç bir endüstriye, dünya mu- siller, hep bu büyük ve asil işe koşula
vazene hesaplarında rolü olan bir or- cak. 
duya malik bulunan Türkiye Cümhu- Ve sonra bu binada, türk milleti 
riyeti, dışarıya doğru olan bütün da- oturacak, ve, yıkmadan, yıktımıadan 
valarmı dostça halletmiş bulunuyor ve oturacak. 
kendini yeniden inşa eden milletlerin Eğer mukadder olan bu olmasa idi, 
arasında yer alıyorsa, bu, "Atatürk - Atatürk doğar mı idi. Ve onunla bir_ 
İnönü" sevk ve idaresinin ödenmez e- likte bir İnönü yeti§ir mi idi. Ve bu 
ıeri.dir. İnönü o Atatürk'ün yal.:ıız ne yapmak 

*** istediğini değil, 'Yapmak istediği işin 

Fakat bugün, İnönü, bizim ikinci bütün ince mukavemet hesaplarını o -

Cümhurreisirnizdir. Türkiye Cümhu. nun kadar bilir mi idi? 
riyeti, Cümhurreislerıni saydıkça ya- Eğer mukadder olan bu olmaaa idi, 
şıyacaktır. Cümhuriyet gençtir, ondan bu mantrki teselsül her hangi bir nok
mı? Bir ve iki rakamları, kendilikle- tada kopacağı için, türklUk bir yeni _ 
rindcn manalıdır, bundan mı? Ata- den doğuşun sadece rüyasını görmüt 
türk . ~e .~n~nü ~~i insanları doğur- olurdu. Halbuki, rüya kadar güzel bir 
mak ıçın mıllet ın, kendine has na L-•-:k .. 1 · · · ·· .. d k d' · d b' . . - •ld.IU at, goz erırnızın onun e en ı 
dir bamlelerın en ırını yapmış bu- milat k"l ' k · d Junması icap eder de, asıl bu sebepten eli a ı ve organı seyr~ne .. evam .. e,-

' ? tk' i Cümhurreisimiz d k P.durmaktadır, Bu harıkuladc hadı-
mı ınc er en senın en ha 'k ıı:t..ı f " k ' Jl 

h 
" Umburiyet" mefhumunda bir is • • rı U aue tara ı, tur mı C-

em c .. h . • ~ . . . . . b' - tının hayat yaratma iradesi ve hayat 
tikrar hem cum urıyetın atısı ıçın ır yaratma lanat . . 

. .. üyoruz ı ve ilroı olu gerektır, 
garantı gor · Burh BELCE İlk günündenberi, Devlet Reisi, reisi _ an 
bulunduğu devleti bir vazife alır, bir 
mesuliyet yüklenir, kendinden önce. Mülhak büdleler Meclise Yerildi 
kinin elinden bir mücevher tesellüm 
eder gibi benimsemiştir. 

Kastamonu seyahati, yeni seçim ka
rarı, Riyaseticilmhur sarayında yapı
lan kabuller Amerika'ya mesaj ve ni
hayet İstanbul seyahati ile D?lma
bahçe'de iş Uzerinde temaslar dıye sı-
ralıyabileceğimiz şi?1diye ka~ar~i 
belli başlı hareketlerınde, d~v~e~ımı -
zin reisini ve partimizin şef ını ış ba-
9ında görüyor ve onun ~~ ~ki sıfatı
nı kullan ırken belli ettıgı ış ve ku
manda mizacı hakkında bir fikir e
dinmiş oluyoruz. Onun bu iş ve ku
manda mizacının e&asen yabancısı ol
madığımız için, bunun titiz bir uya
nıkhga, derin bir tetkik hassasına, 
tahlilde bütün ihtimalleri gözden ge
çiren bir tamamlığa ve nihayet ter
kipte aade fakat muvazeneli ve metin 
bir ibda'a dayandığını biliriz. 

Şefimizin 1imdiye kadar.ki hare
ketlerini bu vasıflar bakımından ha
fızamıza hikiye ettirinek, bu hare· 
ketler hakkında, derinliğine bir fikir 
edinmit oluruz. lnönü, Atatürk'ün 
gayet cliretli hatl•rla tasavvur ede
rek kendine bıraktığı bilyilk, inkılap
çı ve kendi kendiıine kartı muzaffer 
Tiırkiye'yi, birçok mukavemet hesap
ları, birçok uıta müdahaleleri ve bir
çok hakikt tef kararlariyle, hududa, 
rımızın dıtında bekleten ve ümitleri
ni kah Asya'nın çuvalından klh Gar
bin oyun kutuıundan çıkaran menfi 
kuvetlere kar ı muzaffer kılacak o
lan adamdır. 

Bu Tür ıye bu - biıyük Atatürk· 
Un irade 'vıl ba,at u11ıcıim yiyerek 

Hükümet mülhak bütçe ile i&re e
dilmekte olan umum müdürlüklerle 
diğer resmi dairelerin 1939 bütçe pro
jelerini de meclise \'ermiştir. 

münakaşalar 

0 
Genç ve sürrealist şairlerimizden 
r~an Veli, bundan bir müddet ön

ce y~~ık oldu Süleyman efendiye" 
mısragıyle biten bir mersiye yazmış
tı. Edebıyat alemı'nd b w zl. w. . e egenme ıgı 

ıle şöhret .kazanan Nurullah Ataç'ın 
bu mersiyeyi, yahut mersiyenin so
n~n~~ki "yazılı oldu SIUeyman efen
dıye . mısraını beğenmeai, lstanbul 
~ebıyatçıları arasında mlmbıa _ 
/ar açmı§tır. 

MezkOr mersiyeden bundan epey 
müddet önce bu sUtunda bahaettlfi
mi hatırlıyorum. Evellcl gOn gene 
buraya bir fıkra Jütf~en dıostumuz 
y, N. bu münakaşa münasebetiyle, 
sade tek mısrağı ele alarak, oldukça 
güzel şeyler söylüyordu. 

Meseleyi tele nusrağa inhisar etti
rince, belki de, arlcadaşımız haklı çı· 
icar. Fakat, bütün mer~iyeyi toptan 
eltf almak lazım değil mi? 
Meşhur bektaıi hikiyesini hatır-

ladmız mı? 
Hani, bir gün bektaşiye: 
- Neden naa.z kılmıyorsun? Di· 

ye aormqlar. O da ıu cnabı vermiş: 

sında açmış olduğu fotoğraf müsaba
kası 7 Mart salı akşamı bitiyor. Müsa
baka şartnamesini tekrar neşrediyo

ruz: 
.Fotoğrafçılığın zamanımızda kazan 

dığı itibarı uzun uzadıya kayde lüzum 
görmüyoruz. Fotoğraf bu~ün artık 
güzel sanatlar arasına girmiştir. 

. Fot~~raf da, diğer güzel eserler gi
bı bedıı duygulara hitap etmektedir. 
Fotoğraf makinesi, kullanmanın zevk, 
güzel görüş, g üzel buluşlarına hizmet 
eden bir vasıta olmuştur. İyi fotoğraf
çılığın yurdumuzda inkişafını göz 'l
nünde tutan Halkevi aşağıdaki şartlar 
dalı.ilinde Üu yıl birinci fotoğraf mü
sabakasım açmıştır. Sanat severlerin 
bu güzel işe iştirakini kuvetle umarız. 

M iisubaka şartl,urı 
1 - Ankara Halkevi bir fotoğraf 

müsabakası açmıştır. 

2 - Bu müsabakaya Ankar:ı'daki a
matörler iştirak edebilect.ktir. 

3 - Müsabakaya her nevi fotoğraf 
gonderilebilir. Mevzuu serbesttir. 

4 - Fotoğraflar en aşagı 13 X 18 
boyunda olacak, teşhir edilecek şekıl
de kartona yapışmış bulunacaktır. Fo
toğrafların mat veya parlak, krem ve
ya beyaz olmasında mahzur yoktur. 

5 - Herkes arzu ettigi miktarda fo

toğrafla müsabakaya iştirak edebilir. 
6 - Boyama ve rotüş yapılmış fo

toğraflar müsabakaya dahil edilmez
ler. 

7 - Fotoğrafların üzerinde veya fo 
toğrafların bulunduğu zarfta hiç bir 
isim adres bulunmıyacaktır. Her fo
toğrafa bir riımuz konacak ve aynı rü
muzu taşıyan ayrı bir zarf içinde 
fotoğrafları gönderenin sarih adresle
ri bulunacaktır. 

8 - Müsabakaya gönderilen fotoğ
rafların nekatifleri sahibinin elinde 
olmalı .r . 

9 - Fotoğrafların gönderileceği en 
son gün (7) marttır. Bu gün akşamına 
kadar Halkevine (sekreterliğe) mak
buz mukabilinde teslim edilecektir. 

10 - Müddetinin bitmesinden bir 
hafta sonra toplanacak jüri fotoğraf
ları tasnif edecek ve derecelendirecek
tir. 

11 - Sırasiyle beş kişiye maktu mü 
kafat verilecektir. Birinciye {50) ikin 
ciye (25) üçüncüye (20) dördüncüyr 
(15) beşinciye (10) lira mükafat ve
rilecektir. 

12 - Jürinin kararından sonra mü
kafat kazananlar Ulus gazetesiyle i
lan edilecek bundan sonra mükafat a
lan fotoğraflarla jürinin te.thire layık 
gördüğü fotoğraflar toplu olarak 
Halkcvi aalonunda tefhir edilecek ve 
altına sahibinin ismi konacaktır. 

13 - Bu sergi (15) gün açık kala
cak ve herkes tarafından gezilccektir. 

14 - Jüri fotoğrafları tasnif ve de
rece a]anJarı tespit ettikten sonra ru
muzlu zarfları açacak ve aynı şahsın 
bütün foto~raflarını to plu olarak Hal
kcvinde tcıhir edecektir. 

15 - Serginin kapandıiı &Unden iti
baren bir hafta zarfında Mlhlpleri tara
fından ahnmryan fototrafların zayi
inden hiç bir mesuliyet kabul edilmez. 

ff alkevinde konferans 
C. H. P. nin tertip ettiği konferans

lar serisinden olmak üzere 6.3.1939 
pazarteıi eUnü aaat (18) de Dil, tarih 
coğrafya fakültesi Hitoloji profnö
ril Güterboch Halkevi konferane -
!onunda (Eti kUltıllrU) mevzulu bir 
konferans verecektir. Bu çok entere
san konferanaa herke. gelebilir. 

- Kuranda §yet var da ondan! 
- Peki, demişler, nedir o lyet? 
Bektaşi de olrumuı: 

- "Namaza yakJaımayınızl" 
Ötekiler itiraz etmişler: 
- Fakat ayet o kadarcık değildir, 

sonrası var: "Namaza yaklaşmayı -
nrz sarhof olduğunuz zaman!" . 

Bunun üzerine adamcağız: 
- Kuzum, ben Mekke'den gelmiş 

hafız değilim ya, o kadarını bilir ve 
ona göre hareket ederim. 

Genç ve sürrealist Orhan Veli'ni11 
manzumesini yalnız bir mısrağ ola. 
rak münalcap •denler de az buçuk 
bektaşi gibi davranmryo;lar mı? ' 
Hatırımda kaldığına glJre bu man· 

zumede "Kendisine yasık olan Sü
leyman elendf" ayağında nasır çık
tığı için ölmüştü. Galiba, bir takım 
ediplere kızılca kıyamet kopartan 
nokta, saıeyman nelldiabJ qafıa-

adi iyeci lerimiz NA VA Terfi 

IF?~403 
eden 

adliye memurumuzun 
maaşları artırıldı 

Bazı yerlerde kar devam ediyor 
Dün tchrimizde hava umumiyetle H~i~ler ve Müddeiumumiler arasında yapılan tayin ve terfi• 

az bulutlu geçmiştir. Rüzgar şark isti- lere aıt lı&te~i evelki gün neıre hatlamıttık. Bugün bu listeyi net· 
kametinden saniyede en çok 7 metre re devam edıyoruz: 
hızla esmiştir. En yüksek suhunet sı- Muğ. la müddei umumı· muavı"nı· Sey- N fı n .. t"' d 7 d evşehir sulh hakimliğine Agw rı :ıor-:1 . us un e erece olarak kaydedil fettın Yamar, Yalvaç müddeı· umu-mıştı :s gu hakimi Nazım Akyüz, Şarkışla 

y r. misi Abdüssamet Demiralp, Simav müddei umumi muavinliğine hakirtı 
urdun Trakya bölgesi ile Ege'nin müddei umumisi Hasan E-o"z, Vı'ze · · z· 

0 
.... muavını ıya Davudoğlu, Çal sorgu 

cenup ve rta Anadolu'nun garp kı- mwüddei umumisi .. Bahaettin Aydın- hakimi HUsamettin Alpagut, Adana 
sımlarında hava bulutlu, Karadeniz o~l~, An~ara muddei umumi mua- icra memuru Ahmet Batur, Mesudi
kıyılarında kapalı ve mevzii yağışlı, vı~ı Samı. ~laçam, Diyarbakır müd-1 ye hakimliğine terfian hakim mua
diğer bölgelerde kapalı ve yer yer ya- deı. um.~mıs.ı İbrahim Kepecioğlu, De- vini Adil Tola, Dinar sorgu hakiı:n
ğışh geçmittir. 24 saat içindeki yağış- velı muddeı umumisi İbrahim Ergu- 1 liğine terfian o yer sorgu hakirni 
ların metre murabbarna bıraktık - ven, Zafra?bolu .. M . umumisi Hulusi Reşat Soysal, Artvin sorgu bakiıni 
ları su miktarı Aydın'da 33, Kuıtada- Oskay, Rıze muddei umumi muavini Cemil Köne, Malkara hakimliğine 
sında 30, Bodrum'da 25, Beyşehir ve Cevdet . O~den, Kigi hakimliğine Ci- Diyarbakır müddei umumi muavini 
Niğdede 12, Karamanda 10, Ispartada de hakımı R ag p Ozgökmen, Kigi Hilmi Soysalan P"t" "-'d · • 
7 Alanya'd 47 S'l'fk I • " d ·' . . . • . • u urge muu eı u • a , ı ı e ve slahıye'de m~ ueı u~L~mılıgıne Bayındır müd- mumisi Hamit Selekler, Fenike müd 
14, Adana'da 11, Gaziantep'de 17, Muş deı umumısı Ahmet Gündogwdu, De- dei umumiligwı'ne v· h' ··d-d 14 s k d . . .. ..3d . . . , ıranşe 1r mu 

a , arı amış' a 13, Sinop, Rize'de mırcı muu e ı umumısı Kudret Ka- dei umumisi Galip Barlas, Bolu müd 
2, Trahzon'da l, diger yağışlı yerlerde rabay , Emet. müddei umumisi Şem- dei umumiliğine, Alaşehir hukuk 
de 1-14 kilogram arasındadır. ~as Dur.a, ~ırebolu müddei umumi- hakimi Hikmet Tulalay, Nev§Chir 

Karla örtülü bulunan yerlerdeki ka- sı . f1!ccatı. Sumer, Un ye müddei umu- müddei umumi muavinliğine, Or
rın toprak üzerindeki kalınlığı Elazığ mısı Zekı Levent, Korkudeli müd- hangazi müddei umumisi Mahir UJ
ve Erzurum'da 11, Bayburd'da 12, Ma- dei umumisi Hüseyin Bahşi, Pertek küsal, Üsküdar müddei umumi mu
lazgird'de 14, Kangal'da 15, Ardıhan'- müdd~i ~umisi ~-ihat Tokay, Tos- avinliğine, Çarşamba ceza haJcirni 
da 21, Nazimiye'de 43, Sarıkamış'da ya m ıddcı umumısı Hasan Baran. Bahri Demir, Çorum azalığına Ge-
44, diğer karlı yerlerde de 1-9 santimet Polatlı miiddei umumisi Mahir Oz- libolu müddei umumisi Cemil' Ko
re arasındadır. Uludağ'da kar irtifaı ku.rtur, Mut müdde i umumisi Şükrii rur İzmir azalığına, Keskin ceza ha-
1.60 metredir. G~~eyrnen, Sung urlu miiddei umu- kimi izzet Akçalı Erzincan müddei 

Rüzgarlar doğu ve cenubu şarki A- mısı t:"~ıstafa Onol, Gerede müddei umwniliğine, K ırkağaç müddei u
nadolu bölgelerinde cenuptan saniye- un~umısı ~evket Teoman, Bala müd- mumisi Adnan Suzmen Orhangazi 
de 7, diğer bölgelerde umumiyetle şi- ele ~ umum~si Rıza. 1..!n?J, Manisa müd- müddei umumiliğine. Şibinkarahi· 
maiden saniyede en çok 11 metre ka- de~ umum~ muavmlıgıne Afyon müd sar Rafet Kahyaoğlu Behisni hakim
dar hızla, Karadeniz, Marmara ve Ege deı u~~m-~ m~.avin~ Nurett.i~ Oze?· liğine Kargı müddei umumiliğine 
denizlerinde fırtına şeklinde esmiş· Uzunkopru muddeı umumısı Sahır Vak fkebir hakim muavini Ali Oz· 
tir. K~~tluogl~, Kuşadası müddei umu- el, Pazarcık sorgu hakimi Fevzi 01-

Yurdda en yüksek suhunetler Trab 
1 
mısı Fevzı Balkır, Antep müddei u- gaç, Said eli sorgu hakimi Kamil Bey 

zon, Sinop ve Çanakkalede 6, Siirt'te i mum_i mua.vini. Eyüp ~abri Erman, deş, İzmir sulh hakimliğine lzmir a-
7, Adana'da 8, Diyarbakır'da 9, İzmir- Manısa mü~de~. um~mı muavinliği- za muavini Münir Pilavoğlu, lzmir 
de 10, Antalya 13 derecedir. ne Yıldızelı muddeı umumisi Kah- sulh hakimliğine lzmir aza muavini 

En düşük suhunetler de sıfırın al- raman Koç, Kırşehir müddei umu- Naime Ozevren, Giresun sulh ba
tında Eskişehir'de 5, Erzurum'da 6, m!. m~avini ~amit Önce, Uluburlu kimliğine Giresun aza muavini Hik
Kars'da 7, Yozgat ve Çorum'da 8, Sı- muddeı. um~mısi Fahri Bozbey, Tor- met BingöUU, Acıpayam ceza haki· 
vas'da 11 derecedir. balı muddcı u_~umisi Suphi Nail O- mi Suphi Ödemiş, Çarşamba müddei 

k_ay: Bursa muddei umumi muavini umumiliğine Giresun hakim muavi
F erıt Menteş, Niğde müddei umu- ni Enver Ergün, Ankara müddei u
mi mu:vini Süreyya Soysal, Çankı- mumi muavini Kemal Ergin, Bat 
rı a~ahgına Ürgüp müddei umumisi müddei umumi muavini Nejat Ozo· 
Z~~ıvt• Tokman Ürgüp müddei umu- guz, Kastamonu müddei umumi mu
mılıgı~e Menemen müddei umumisi avini Hasan Yazıcı, Diyarbakır müd 
İlhamı Sancar, Trabzon müddei u- dei umumi muavini Muhsin Gürsal 
~dd ~u•vini Cevdet Sukaa, Uşak Cebelibereket müddei umumi mua~ 

Halkevindc stenografi kursu 
Halkevinin yerinde bir düşüncesi 

olarak açılmak Üzere bulu-:ıan stenog _ 
rafi kursuna yazılanların adedi gittik 
çe artmaktadır. Kayıt muamelesi 6 
mart 1939 pazartesi akşamına kadar 
temdid edilmiştir. Alakadarların An -
kara Halkcvi sekreterliğine müracaat-

tarı. 

Halil dereceli i~kiler 
Hafif dereceli iç.kilerin istihlaki

nin artmasını temi nmakladiyle inhi . 
sarlar umum müdürlüğünce yapılmak
ta olan tetkikler sona ermiş ve bir ra -
por hazırlanmıştır. Rapor umum mü
dürlükçe GUmrilk ve tnhiurlar VekL 
leti.ne gönderilmiftir. GUmrUk ve İn -
hiaarlar Vekili raporun tetkikine baş. 
lamıytır. 

mu eı umumt muavini E D · · Z'h · K all s· .. nver a- vını 1 nı utlar, Erzurum müddei 
Y ç, ı;as mud.dei umumi muavini umumi muavini Tevfik Tekeli, Ba
ll?an Dızdar, Gıresun müddei umu- baeski müddei umumisi Bürhanet-
mı muavını r-ı:zetu.. • , -··. • . • . 
ceğiz müddei umumisi Tevfik Tun- muavini Talip arla, Bahk~r müd: 
cel, İzmir müddei umumi muavini deiumumi muavini Şahin Şahinler, 
Celal Varol, Saimbeyli müddei u- Bozkır müddei umumisi Hüsnü Er
mumisi Celal Hekimeroğlu, lncesu dem, Ankara sulh hakimi Nurettin 
müddei umumisi Şahabettin Tol, Gürsel, Beyşehir müddei umumısı 
Kalecik müddei umumisi Ferit Beş- Tarık Bozbek, lzmir müddei umu
kardeş, Pülümer ınUddei umumisi mi muavini Sabri Atamer, Balıkesir 
Hadi Gürün, Silifke müddei umu- müddei umumi muavini Azmi Altan, 
mi muavini Nihat Maraşlıoğlu. Birecik müddei umumi muavini Ka-

35 lira asli mtuışu terfi edenler zı~ Al~an, Ezine müdd.~i ~mumisi 
Isparta aza muavini Adviye Öz- A~ı~ !o~h eNz, ErTbea kö~u~~eı .~u: 

deniz lsparta sulh hlkianliğine, Ma- ınısı ga as, aş pru muddeı 
nisa sulh hakimliğine Çorlu hakim um~miliğine~ Cih~~bey.li haki~i Hu 
muavini Nuran Ut\9&1, lzınir icra l~sı •. ~urhanıye mudd.eı u~umı m~a: 

Siirt valiligine tayin olunan eumi- memurluğuna .?J[ugla hakim muavi- vı~lıgın~, Kangal mtiddeı umumun 
yet itleri umum mUdUr muavini B. İz_ ni Bahaettin Çaket, Istanbul aulh Rıfat Çıre, Şarkışla hakimliğine, Si
zettin Arpağ dUn sabahki Kayseri tre- hakimi Ekrem Güven, Çumra müd- nop müddei umumi muavini Yusuf 
niyle yeni vazifesine hareket etmiştir. dei unıurniliğine, Denizli iza mua- Ardalı lsparta müddei umumiliğine, 
B. İzzettin Arpağ Ankara garında Da- vini .Muhtar Türkekul, Arapkir ha- Tekirdağ sorgu hakimi Akif Kök
hiliye Vekaleti ve emniyet umum mü- kimliğine Antep aza muavini Nuri sal Konya müddei umumi muavinli
dürlüğü erkanı, Ankara emniyet mil- Çağlayan, Mardin sulh hakimliğine ğine, Mesudiye hakimi Nedim Ti
dürlüğü şube mUdürleri ve doetları ta- Mardin azası Seliın Kocaoğlu, A- yanşan Ovacık hakimliğine, Mihah
rafından uğurlanmıştır. . .. masay sorgu hakimliğine İstanbul a· cık müdde~. um~misi ~~~zi Gü.ner 

Emniyet umum mUdürU B. Şük~u za muavini Şekip Mualu, Bursa sor- Burdur mud~eı. umumılı~_ıne.'. Sıve
Sökmcn Siler evelkl akpm B. İzzettın g u hakimi Rıza Bayezit, Tokat sor- rek ceza hakımı Omer Goncu Kırk

Siirt Valisi hareket etti 

Arpağ ıereflne Ankara gar gazinosun. gu bakimi Hamdi Kantürk, Mene- ağaç müddei umumiliğine. 
da bir akprn yemeği vermiştir. Ye- men sorgu hakimi Behçet Akbay, 
mekte D~.hi.~iy~ w~ek.alet.i ile emniye t Keıkin aorg~ . h~kimliğine Bilecik 
umum mudurlugu ılerı gelenleri bu- hakim muavını Şınasi Altın, Mar
lu.runuştur. din sorgu hakimi Fahri Erenkuş, 

~10 lira asli m.Da,.'fl terfi edenler 

daki nasırdır. 
Nasırdan ilham alan bir şürden 

çıkan münalrafamn edipler arasında 
kalıp sözün ayağa dü§mediğine ge
ne şükretmeli/ 

Sonra neden Süleyman elendiye 
yazık ıolsun? 

O ayağındaki nasır yüzünden ö • 
len Süleyman el endi olmasaydı, 
genç bir pirimiz ist~iği şöhreti bu 
kadar kısa yoldan elde «lebileıcek 
miydi? T. l. 

I şçinln se.,incil 

Evelki ıünkü .. Ulua" un birinci 
aayfumda yer bulan bir reaim, 
artık biUbitün devlet eline ıeçen 
l.tanbul tramvayları itçilerinin 
ıönüllerinden ıelen bir MTİnçle 
cümhurİJ•t marımı aöyleyiflerini 
göateriyordu. 

Ne yerilade bir IMİDÇ ! Bu itçi.. 

Amerıka <Aa "atka hazwlık,, 
kursları açıldığını okuyoruz. Har
be hazırlık gibi bir ,ey, delil mi? 

Bu benzetqte haksız da deii
liz. Stratejileri, taktakleri, menzil 
teıkili.tı, za.manııwla hücum ve za
manında korunma tertibatı ba
kamlarmdan zamane atkı biraz da 
harbe benzemez mi? 

A nadolu1 
yu aiia<:.lamak t 

"Orta Anadoiunup aaıaçlandarıl
maaı ve üzüm baiları meydana 
getirilme.i için Ziraat Vekaleti bu 
sene faaliyetini arttmmıya karar 
vermittir ... " 

Dünkü ULUS'ta yukarıki satır
larla bqhyan haberi okurken fÖY
le diifündüm: 

Saltanatın harap ettiii tabiab 
eaki haline çevirmek de cümburi -
r.ete dütü1or. 

Manisa hakim muavinliğine Erzu-
rum sorgu hakimi Sıtkı Berkül, Bün 
yan müddei umumi muavinliğine 
Kayseri iza muavini Fahrettin Do
ğu, Arabsun müddei umumi muavin
liğine hakim muavini Cevdet llter, 
Muğla hakim muavinliğine lzmir ic· 
ra memuru Hikmet Kinlioğlu, Tav
şanlı sorgu hakimliğine Karapınar 

sorgu hakimi Enver Agar, Çankırı 
müddei umumiliğine Çankırı hakim 
muavini İrfan Ozbcrk. Emirdağ sor
gu h1ikimliğine Burdur müddei u
mumi muavini Oral ldil, Burdur 
sorgu hakimliğine Bahçe sorgu ba
kimi Şinasi Beken, Karamürsel sor
gu hakimliğine Gürün hakimi M. 
Sait Yener, Erciyiş müddei umumi 
muavinli~ine Erciyiş sorgu hakimi 
Rami Ozan. 

Halkcvinde yüksek mektep 
talebesine dam;lı ~~ylar 

Ankara Halkevi yüksek mckıtep ta
lebninin haftada bir defa olsun bir 
arada nezih bir muhit yaratarak eğ
lenmelerini daima göz önünde bulun
durmakta ve bu maksatla pazar gün
leri yalnız yüksek mektep talebesine 
mahsus bir danslı çay eğlencesi hazır 
lamaktadır. 

Ankara fakülte ve yüksek mektep
lerinin sömestr tatilleri münasebetiy
le bir müddet tatil edilmio olan bu 
danslı çaylar bugünden itibaren ba§
lamıt bulunmaktadır. 



4. 3. 1939 

~i§:::~?.:~:~:±.:~::~~:::::ı 
ingiltere ve Sovyetler 

._:\rrupa, büyük harpten evelki ku.. 
~ ınuvazeneaine doğru yürüyor: 
lılty harpten evel, Almanya, A.uL 

111 .. a ve ltalya'yı beraber alarak 
~ll~a ittifakı kurmuttu. Buna 
Jt-. Obce 1894 aeneaincle Fransız -
ile llakeri ittifakı imzalandı. On ae. 
~a da İngiltere "'aplendid iao. 
it .

1 
•• aiyaaetinden ayrılarak Fran

\'. 
1 e tnethur 1904 itili.fmı akdetti. ti, lııgiltere bu köprü üzerinden yü. 

'ıll etek 1907 aenea.inde Ruaya ile 
İtti lftı. Bundan aonra da mü.ellea 
ı..!:ka karıı müaellea itilaf tamam. 

lf oldu. 

DÜNYA HABERLERi 
Tunus'fa yığılan ifalyan kuvelleri 

--
Bazı hudut h6diseleri 

çıkmasından korkuluyor 
Pariı, 4 a.a. - Libya'daki İtalyan kuvetlerinin arttırılmasının 

ıelahiyettar İngiliz mahfillerinde büyük bir endiıe ile kaJ'!ılandı
ğı Londra'dan gönderilen bir mesajda kaydedilmektedir. 

Diğer cihetten Tunus hududunda· ı 
ki italyan hava filolarının takviyesi 
için bir çok bombardıman taıyyarele. 
ri:ıin sevkedildiği öğrenilmektedir. Romanya Hariciye 

Nazırı Varıova' da 
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( D o K ) 

iSTANBUL gazeteleri 
YENİ SABAH 

Yakın şark İmparatorluğu 

Huseyin Cahit Yalçın, baıı makalesin· 
de, .lialkanlı larm, yalııız liaJkanJarı duş Ü· 
nerek kendı aralarında bir ittıfak vucu • 
da getırmclcle ~atlarını temin edeme· 
diklerıni, Balkan ittı{akının bütün yakın 
§arkı kendi sinesinde toplamaga namzet 
oldugunu ve ancak o takdirde cihanın bu 
kıtasında eaaslı bir aulh ve suklln devre
si a~ılmııı olaca~ını soyledıkten sonra, 
Osmanlı imparatorlugunun bir zamanlar 
bu vasıfta bır devlet olarak mevcut bu -
!unmuş olduııunu, onun ihyasını bugün 

hiç kimsenin duııiınemlyecegını fakat ya
kın ııark commonwelt'i adını alacak olan 
bir kutlenin dunya sulhunun en esaslı bir 
diregi olacaiıru soylemcktedir. 

a.a. Matbuat Servisi 

VAKİT 

Milli Şef' in İstanbul' daki 
tet.ttııucrı 

.nsım u ı;, balimakalcsınde, mılli şefin i-

'ıi Bı.gün de antikomintern pakt N
~~tında eski müaellea ittifak ku
~tur. Hatta harpten evelki 
'it .~~zona nazaran daha müteaa. 
J Rorünüyor. Sonra Uzak Şark'ta 
t_~Ya da bu kombinezona dahil-

Londra'nın salahiyettar mahfille -
rinde hasıl olan kanaate göre İtalyanın 
Fransaya karşı talepleri resmen ilan e
dilir edilmez baŞlıyacak olan ihafc ha-

1>· reketinin bir başlangıcı mahiyetinde • 
ı.., •ier taraftan Franaa ile 10vyet-

Varşova, 4 a.a. - Romanya Har.iccye 
Nazırı B. Gafenko ve refikası, buraya 
gelmiş ve istasyonda Polonya harici -
ye nazrrı B. Bek ile refikası ve Var -
şova belediye reisi, Fransa büyük el -
çisi, Türkiye, Yugoslavya ve Çekos -
lovakya elçileri ve Baltık devletleri 
mümessilleri tarafından karşılanmış -
tır. 

F ranaa' nın eski Ankara büyük 
elçiai Kont dö Şa.mbrön Devletle millet birleıiyor 

kı gunaenbcrı naııc uıtıyaçıarmı tctkık ı· 

ıe meşgul olducunu yazarak onu, talebe
sını ıınunan eaen bır muatııme veya ha
yatlarıyıe atakadar oJdugu !iOCUklarııı 
natJennı, hatırıarını soran bır doktora 
benzetııebuecegını soyıedıktcn sonra, 
ı:ıaık taba1<:asının cıertlerını ,§ıkayctlerını 
aınııyccc.ıı: makan1Jar buıundugu haıdc, 
cumııurrcııilnın ı:ıu ışıe bız:.:at uı;;raşma

sının onun hem devlet reısı hem mılli 
ııeı olmasından ilen geldıgını, bu siste • 
mın .kırta5ıyecilıgın de onune ges;ccck eıı 
makul tedbır oldugunu ılave ederek, ıs -
tanbulluların bu tetkıklerden hayırlı se
mereler goreceklerini soylemektedir. 

Esrarlı pahalılık 
L_ araamda 1935 aeneainde imza- dir. 
~ Tunus hududuna yığılan bu mühim 
...._ 1 bir mink vardı. Fakat İngil. kuvetlerin hudut hadiselerine sebebi -
~'ıhn bu Franaız - Sovyet misakı-'- k (YCt vermesinden korkulmaktadır. 
ı_ •111 vaziyeti mÜphemdi: İngiliz- Bu gibi badiseleri-:ı mesuliyeti Fran 
d' o zaman buna itiraz etmemitleT- saya yükletildiği takdirde Almanya -
~Fakat bunu pek hot da görmedi- nın İtalyaya askeri müzaherette bulu
'·ı'. Anlatılıyor ki Almanya'ya k~rt• nabileceg· i zannedilmektedir. 
"•ıp edecekleri "yatııtırma" ııya. tet· Salahiyettar ingiliz mahfilleri, mü 
~ilin muvaffakiyetinde bir engel dafaa hattını Libya hududundan bir 
ı.:-İl edeceğini dü,ündüklerind4:~ miktar geri çekmiye karar veren Fra·.:ı 
·'illa kartı aoğuk davrandılar. Mu-
ıı:ı aanm bu hareketini tasvip etmektedir. 
..,... Çemberleyn tarafmdan icat edi-
~ bu yatıttırma aiyaaetinin tatbi- ler. 
L, •1 ed' Hadise çrkmasına meydan verme • 
~de en ileri bir merhale te,kı •- İ 
~. lngiltere ve Franaa tedricen an· mek için ngiltere hükümetinin 16 ":li 
ı. - san 1938 tarihli ingiliz - italyan itilaf 
,._aktadırlar ki bu yatııtırma aiya. 
~i Almanya'yı ve ltalya'yı yatıftı- lanna d-.yanarak İtalyanlara kuvetle • 
,.,... ... tır. Şu halde tekrar muvaze. ri':ıi azaltmalarını teklif edeceği ve tes 
tae -....., bit edilecek miktarın fransız kuman -

aiyaııetine doğru temayül bati•· • 
~ır. Sovyetlerin böyle bir muva. danlığmca da Tunus'taki kıtaları içın 
~ile aiateminde en büyük aiırhğı kabul edileceği ümit edilmektedir. 

leıkil edeceklerine ıüpbe yoktur. Bu Mareşal Badoglio ooridii 
"'hepledir ki İngiltere - Sovyet doat- Roma, 4 a.a. - B. Musolini, bugün, 
1'.iunu temin etmek için adım atmıı Libyadan döne~ mareşal Badoglo'yu 
ltbi görünüyor. Demokrat devletler- kabul etmiştir. Maretal Badoglio B. 
le IOvyetler araamda bir it birliği te- Musolini'ye Libya'nın garp hududun· 
ıı.ıiııi, avam kaıaaraamıda gerek itçi da alman müdafaa tedbirleri hakkında 
.._rtiai mebuıları, gerek liberaller ve mufassal malumat vermiştir. 

l..tta Çurçil gibi muhafazakarlar ta- Fransı~ _ ital.yan 
.-_fınden uırarla iatenmekte idi. Fa-
ll,t timdiye kadar Çemberleyn hü- miizakereleri mi? 
lcG.netini bu noktada tereddüde dü.. Paris, 4 a.a. - Ma.r~l Petcn'in 
fiiren iki amil vardı: Burgoı büyük elçiliğine tayinini ba. 

1 - Y at11tırma aiyaaetinin muvaf- hiı mevzuu eden Ordre gazete&i diyor 

fak olacaiı ümit ediliyordu. Sovyet- ki: 
tew-ıe lngiltere araamda bir İ! biriiği, Burgoe, mareşal Peten'c lazımgelen 
irrtaca tı. _._ trii~-kfin""ftti-vJ\~~·ULd· 

2 _ ikinci bir sebep de ideoloji gos'a Fransa menfaatınc ne . ~apmak 
~aeleai idi. lngiltere'deki kon.aerva. mümkün olursa onların hepsını yapa
tör partilinin konaervatör ziimreaini cak ve muvaffak olacaktır. Mareşal, 
teş.kil eden Çemberleyn, Halifaks ve bilhassa Akdeniz meselesi. etrafın~:ın 
llrkadaıları, komünist Ruaya ile arkı bafl~acak olan fransız - ıtalya~ mu • 
teınaata mahzurlar göriiyorlardL zakerelerine de nezaret edecektır. İ -

Münib Çemberleyn için bir hayal talya, Fransa ve lngilterenin ~ulhper. 
lllkutu olmuttur· Anlamıya batla. verliğine güvenerek seferberlık yap • 
lbııtrr ki yatııtırma aiyaaeti yüriimi- maktadır. Ne Cibutide ne Tunus'ta, 
Yecektir. ideoloji meseleaine .ıelin- ne de Süveyıte İtalyaya karşı herhan. 
Ce; gariptir ki 1907 aeneıinde liberal gi bir fedakarlrkta bulunulmama111 la
lııgiltere ile çarlık Ruayaaı araamda- zımdır. Zira bu fedakarlıklar, İtalyayı 
1'i anlatma imzalanırken de aynı ta~i.ye ~decek ve binnetice fran~ız ve 
"'eaele aynı hararetle ortaya çıkmıt- ingılız ımparatorluklanru tehlıkeye 
~·· lngiliz liberalleri çarhk Rmyuı koyacaktır. . • . 
•le iı birliği yapmak istemediler. Fa- Övr gazetesınde Bayan Tabut dı -
Irat bunları Sir Edvard Grey kandır- yor ki: 
dı. Rua mürtecileri de lngiltere ile Salahiyettar ita~an mahfilleri, Ma
•ıılapnakta mahzur gördüler. Bun. reıtal Petcn'in Burgosa tayinini fena 
ları da lzvolaki kandırdı. Ve erteai karşılamışlardır. Bu mahfiller, daha 
'eııe yedinci Edvard, Reval'de çar çabuk bir surette ve yalnız sulh yolu 
İle ÖpÜftÜğü zaman her iki memleke ile kazanacağından ve bu suretle İtal. 
tin umumi efkarı bu d06tluiu tabii yanın İspanya politikasının ciddi su • 
huldu. Daha garibi, 1894 aeneainde rette sarsılacağından korkmaktadır. 
J:'ranaa ile Ruaya araamdaki askeri 
İttifak imzalanacağı aırada bu iki 
bıemleketi belki de daha derin bir 
İdeoloji farkı ayırmakta idi. Bir ihti
l•ı martı telakki edilen Maraiyezin 
İlk defa olarak Rusya'da çalmmaaı, 
'1-anaız donanmasının, bu ittifakın 
İl!ızaamdan kıaa bir zaman evel 
ltronttad'ı ziyareti eanaamdadır. O 
tam.na kadar Ruaya'da çalınmaaı 
~nu olan bu m&I'!•· çar ikinci Ni· 

iki Yunan hücum bolu 
Londra, 4 a.a - Yunan hükümeti, 

hususi bir firmaya iki hücum botu si. 
parit etmiştir. 23 metre uzunluğunda 
olacak olan bu iki gemi, ikişer torpil 
kovanı ve seri ateşli birer topla müceh
hez olacaktır. 

lr.ola, bu ziyaret veaileıiyle ayakta ri gitmektedirler. lngiltere'nin en 
dinlem~ti. Demek ki bir devletin nüfuzlu iktıaat ve maliye mahafili. 
'-rlniyeti meaeleıi mevzuu ba.Ma ol. nin fikirlerini akaettiren Ekonomist 
duğu zaman, çok ehemiyetli olan i - bu meaele hakkında diyor ki: 
deoloji ihtilafı dahi arka plana geç- "Belki de Mo•lwva'ya gidecek o-
lbektedir. lan Bay Hudaon'a bütün mônaiyle 

Avrupa politikaamm yeni iatiha- diplomatik denecek bir va%ile veril-
1eai kartıaında konaervatör lngiltere, mi;yor. Fakat Kremlin ile Dovning 
lcomünist Ruıya'ya doğru yakl&JIDak Street arcuında dojrudan doğruya 
İhtiyacını hiaaetmiye batlamıt gibi temcu te•İ.s edilmif olmcuının h~rke• 
tÖriinüyor. Geçenlerde İngiliz bari- taralından bilimneai layclalıdır. Men 
tiye vekili Lord Halifaka, Londra'. laatleri bir a.sırdanberi biribirine 
daki Sovyet büyük elçiliiinde nri. bugünkü kadar UJli'un olmıyan iki 
len bir auvareye gitti. Büyük harpten büyült devlet arcuında mukarenet 
heri bir İngiliz hariciye vekilinin ilk tHi.s edilemiyeceğİ hakkındaki ka. 
«fefa olarak aovyet elçiliiine gittiği naat lüzumundan la:zla devam et. 
hu vesile ile tebarüz ettirildi. Sonra miıtir.,, 
lrıgiltere hükümeti Moakova'ya bir Her halde aon zamanlarda Ber
heyet yollamıya karar vermiıtir. lin - Roma mihverinin tazyiki altm. 
Cerçi bu heyet Almanya da dahil da Sovyet _ İngiliz mukarenetine 
ol•duğu halde başka memleketlere doğru bir temayÜI hiueclilmektedir. 
de ufrıyacaktrr. Fakat İngiliz gaze • Ancak bu ehemiyetli bahiste bir ihti
teleri en çok Moskova ziyareti üze. male itaret etmek iniyoruz: bunun 
tinde durmaktadırlar. Hatta bazı Almanya üzerine tazyik yapmak için 
Razeteler, diğer memleketlere yapı. bir manevra olmaaı da daima muh. 
lacak olan ziyaretin, MoakOYa ziya temeldir. Bunun içindir iki IOll hük
~iyle istihdaf edilen gayeyi ıizle - mü vermezden evel, hadiaelerin inki. 
~k ııibi bir politika oyunundan ma tafmı beklemek lumndr. 
~ oldujunu iddia edecek kadar ile. .A. Ş. ESMER 

B. Gafenko, Varşova'da kalacağı üç 
gün beyaz sarayda oturacaktır. 

B. Gafenko bugün protokol ziyaret· 
leri yapmış ve Polonya meçhul askeri 
mezarına bir çelenk koymuştur. Bu ge 
ce, B. Bek şerefine büyüık bir ziyafet 
vermiştir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen. 
diğine göre Gafenko ile Bek arasr:ıda 
yapılacak müzakereler esnasında Av
rupa'nın siyasi vaziyeti ve bilhassa 
Tuna havzası meseleleri tetkik edile
cek ve Polonya ile Romanya arasında· 
ki iktısadi münasebetlerin sağlamlaş· 
tırılması imkanları araştırılacaktır. 
Bu müzakereler esnasında yahudi me· 
selesinin de tetkik edileceğine mu
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Sovyetler karaımazhk 
komitesinden ~ekildi 

Moskova, 4 a.a. - Havas: Franko
nun Fransa ve İngiltere tarafından 
tanınması üzerine Sovyetler Birliği-

oigı 1r,p~r1iıJ.wwitmirtff.ae'"f~1= 
lenmektedir. 

Selahiyettar mahfiller, Sovyet ma
kamlarının, faaliyete başladığı zaman 
danberi karışmazlık komitesince alı
nan kararların tesirinden ve samimi -
yetinden şüphe ettiklerini kaydeyle
mektedirler. Fakat o zamanlar henüz 
müşterek emniyete inanmak imkanı 
mevcut olduğu için Sovyet makamla
rı elden geldiği kadar cümhuriyetçi 
İspanya hükümetinc yardım etmeği 
arzu etmekte ve Sovyetler Birliğinin 
bilfiil Ispanya'ya yardım ettiğini id
d1a edenleri de bu suretle tekzip et
mek istemekte idiler. 

Sovyet zimamdarlarının nazarında 
yegane meşru İspanya hükümetinin 
Madrid'deki hükümet olduğu aynı 

mahfillerde söylenmekte ve karıflllaz 
lık komitesinden çekilmekle Sovyet
lerin hareketlerinde filen bir değişik 
lik olmıyacağı ilave ·edilmekte<lir. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
me.zunlanmn toplantısı 

Ankara Hukuk Fakültesi mezunla
rı dün akşam Çiftlik lokantasında 
kendi aralarında hususi bir toplantı 

tertip etmişlerdir. Mezunlar saat 18 
den itibaren toplantı yerine gelmiş. 
lerdir. Geç vakte kadar samimi ve ne
teli bir hava içinde geçen bu ak1am 
yemeğinde, hukukçularnnız, kendile· 
rini bu meslekte birer vazifeye hazır
hyan ilim müenesesinde geçen hatı
ralarını zikretmitler ve sık sık bu 
toplantıları tekrarlamıya karar ver -
mişlcrdir. 

Eski Alman 
sömürgeleri ve Fransa 

Paris, 4 a.a. - Kamerun'un menfa
atlerini müdafaa komitesinin dive1:i 
üzerin~ dün akşam yapılan toplantr
da muhtelif hatiplerin nutuklarını 
müteakip ittifakla bir karar sureti 
kabul edilmittir. 

Bu karar suretinde Kamenm ve 
Togo'nun Almanya'ya terkini istih
daf eden her türlü te§ebbilı §iddetle 
reddolunmakta, Kamcrun'Jularla To -

go'luların asla Almanya tarafından 
idare edilmemek hususundaki azimle 
ri ve siyasi rüıtlcrine varıncıya ka -
dar liberal Franaanın mandası altın
da kalmaları kararı teyit oluncnakte -
dil'. 

Kon dö ~ambrön 
Türkiye'ye dair 

konferans verdi 
Paris, 4 a.a. - Ftansa'nın Ankara 

eski büyük elçisi Kont dö Şambrön 
dün akşam Akademi Française aza
sından Chaumeix'in riyasetinde coğ
rafya enstitüsü tarafından tertip o -
lunan bir toplantıda, Türkiye hakkın
da çok parlak bir konferans vermiş
tir. 

Konferansta bulunanların arasında 
Türkiye Büyük Elçisi Suad Davaz, 
general Gurod, kordiplomatik ve A. 
kademie Française fızaları, mebuslar, 
ve tanınmış gazeteciler göze çarpı
yordu. 
Konferansçı Türkiye'nin göz ka

maştırıcı kalkınmasını çizmiş, Ata
türk'ün dehasını ve vatanperverliğini 
tebarüz ettirmiştir. Ve nihayet hazır 
bulunanların sürekli alkışları arasın
da Atatürk'ün arkadaşı ve devamcısı 
ismet lnönü'ne tazimde bulunmuştur. 

Japonlar 

p.. .... ,_.,. fOOO 

den fazla tana re 
kaybeHiler . 

Hongıkong, 4 a.a. - Çin baş kuman_ 
danlrğı namına söz sÖ{ylemiye selihi -
yettar bir zat, resmi istatistiklere da. 
yanarak muhasematın başladığından -
bed, japonlarm binden fazla tayyare 
.kaybettiklerini bildirmiştir. 

Bu tayyarelerden 221 i hava muha.. 
rebesinde dü~ilrülmU.tür. 84 ü tayya· 
re toplariylc indirilmiş, 179 u çin bom 
bardıman tayyareleri tarafından tah _ 
rip edilmi§, 19 u mecburi iniş IYapı:tUf, 
363 ü de muhtelif sebeplerden ve ka • 
zalardan dolayı çalışanuyacak bale 
gelmiştir. 

Bizzat japon rnakamlan da bu ra • 
kamların doğruluğunu kaydetmekte _ 
dit. 

Papa oniklnci Pi'nln 

ta~ giyme merasimi 
Vatikan, 4 a.a. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
12 inci Pie'nin taç giyme merasimi 

martm 12 inci pazar günü yapılacak _ 
tır. 218 sencdenberi ilk defa olarak 
Roma'da doğan bir .kardinal taç giye • 
uktir. Kardinaller içtimaının ilk gü • 
nü, papanın tayini ender bir hadise ol 
duğu kayde<lilmcktedir. Son kardinal 
içtimalarmm devam müddetleri 3 ile 
5 gün arMındadır. 

Kardinal Paçelli'nin seçilmesi mu. 
hakkak addedilmekte idi. Fakat ekse. 
riya, bütün ümidlerin hilafına olarak 
papalığa namzet gibi görünen rahip in 
tihap edilmemektedir. 

Matbuatta dola,an bir şayi~ gö _ 
re, papa, kendi reyi hariç olmak üzere 
ittifakla intihap edilmi,tir. 

Evlenme töreni 
Tüccardan Bay Lutfi Barışta'nın 

oğlu ve Bay Fuat Baban yeğeni İbra
him Barııya ile; Türk Hava Kurumu 
memurlarından Bay Nadir Oz.ünal'm 
kızı Bayan Feriha'nın evlenme tö
renleri dün gece Ankara Halkevi sa
lonlarında yapılmıttır. 

Güzide davetlilerin huzurunda ya
pılan merasim neşe içinde geç vakte 
kadar devam etmiftir. İki tarafa de-
~amlı uadcder ~ 234 

"Her sabah" sutununda, Cemalettin 
Saracoğlu, milli Şefin lı;tanbul'u lieref
leııdırdıgınden beri hemen butun vaktıni 
hemııerılerin deı tlerini dinlemege hasret
tigıni, huzuruna çagırılanların, tıbkı bir 
baba huzurunda imiıı eibi dertlerını açık
tan açıga sayıp doktuklerini soyliyerek, 
devlet ve milletin bu kadar sıkı ve açık 
temasından memleket hesabına bir çok 
faydalar beklemenin kehanet sayılamıya
cagını yazıyor. 

Bu memurların hali ne olacak? 
Son kadrolardan sonra açıkta kalan De

nizbank memurlarını ıne'Wzuubahs ederek 
bunlann bankadan, heniız tazminat al • 
madıklarını, bir çocu Avrupa'da tahsil 
etmiıı ve muhtelif muesseselerdeki vazi
felerinden alınıp bankaya ıı:etırilmiıı olan 
bu memurların kanuni bir hak olarak ve
kaletce peyderpey açılan mahallere yer
lcştırıleceklerı söylendiıı:ini yazıyor. 

Bu karamame niçin verilmiyor? 
Muhsin isminde bir kariinden aldığı 

mektubu neırediyor. Bu okuyucu, uç se
ne evci Beyoglu evkaf idarcsının kara
riyle ve sebebini bilmeden işten çıkarıl
mııı, on beş aenelik emekdar bir imam ol
dugunu, hakkını aramak için elinde esas 
olan kararın suretını kendısıne verme -
dıklerını soyliyerek oikayet edıyor ve a
lakadar manmlarm dikkatının celbıni is
tiyor. 

CUMHURİYET 

Bizim hüriyetimiz 
Nadir Nadi, bugıinku baıımakalede, her 

meslekten vatanda!ilarla ciddi ve uzun 
musahabeler yapan cümhurreisi laınet 
İnönıi'nün, içerıye karşı turk hüriyetini, 
dııı~rıya karı;ı tiırk birlilinı.JsetiJ.::2!# 
berı hasretini çektigimiz tıirk birli.:inin, 
t~rk hüriyetinin, on beş scncdenbcri bü
tun dünyanın gıpta ile seyrettiği bir haki
kat olduğunu aöyliyerck birlik ve hüri -
Yet mefhumlarını tarif ettikten aonra 
tilrk birliğinden, kendini damarlarına ka~ 
dar tıirk duyan insanların topunu anla • 
~ığımızı, türk hüriyctinin de Atatürk'ıin 
ıfade ettiii &ibi "Birimiz hepimiz, hepi
miz biri~z içi~" diyen tiırk birliainin 
muşterek ıradesı olduıı:unu söylemekte, 
bu memlekette yabancı propa&andaaına 
miiaaade e~il~cmes~ ~itaraf olmıyan ya
ban~ıların ıddıa ettııı:ı ıtlbi hüriyetaizlik 
degıl, kendi huriyetimizi korwnak için a
luımıı bir tedbir oldugunu, 1amct 1nonü'
n~n, en mütevazi yırrttapn bile fikrini 
~ı!ılerken turk hüriyetini~ biıtıin tazeliei 
~çı~d~ dunyanın eozlerinin onune acrdi
gıru ızah etmektedir, 

Büyük anket 

. "Nalına mıhına'' sütunu muharriri, 
cümhurreııımızın .nal km aertıeı ını dın
Jeyııını buyWı: anket tabinyte tavııt ede· 
rek, lı;met lnonu'nun halkcılııı:ını halkla 
teması ıcvdıgıni tebaruz cttırcli.k;en aon
ra, halktan ilham ve kudret almanın bu
na de?i~di~ini, hiç bir demokrat ve halk
cı. ııefının oııun. kadar halkın içine &irme
mııı ve halkı dınlememıı olduaunu .Oy • 
luyor ve memleket içın çok hayırlı neti
celer verecek olan bu anketin ilk netice
ı;~ halkın rejıme olan itimat ve scveisi
nın artmaaı olduiwıu illve ederek, biz 
"İsmet lnonu'nun buyuk anketi demok
rasi ve halkcılık tarıhine bir omek ola· 
rak geçecektir" diyor. 

TAN 
Halle içinde 

M. Zekeriya Sertel, baımüalede, Dol
mabahçe sarayının dunaen ıtıbaren tarıhi 
hadıseıere nhne oldueunu cwnhur reisi
miz lamcı 1nonıi'nun bır aıle rcııi gıbi 
milletin !iOCuklarını etrafına toplayıp 
hasbihaller yaptıgını, dertlerini dınledi-
iini ıı.öyliyerek, bunun yalnız Turkiye ta
rihinde degıl, dunya demokrasi tarihin _ 
de de mühim ve yeni bir hidiae olduğu. 
nu, demokrasiye phcser numune dıye 

gO.terileıı lıvi!irc ve Amerika ciiıııbur 
reislerinin bıle halkla bu derece bılavasıta 
alakadar olmadıklarını izah ettikten ıon
ra, İamet lnönü'nxn, halkla devleti birl
birinden w:aklaıtıran reamiyet ananea&ni 
yıkarak yeni bir anane kurduiwuı illve 
etmektedir. 

Yarım günde de olur, on bet 
günde de olur 

Sabiha Zekeriya Sertel "Görüıler" ıÜ· 
tununda, Ustundağ'ın muhakemesı esna
sında, otobiıa ruhsatının )'arım gunde mi 
vedldiııi tarzında aorulan bir auale ''ya. 
rım aünde de olur, on beı ıünde de olur" 
cevabını verdiiini mevzuubaha ederek, 
bu cevabı şiddetli bir lisanla tenkit et • 
mekte, Mchmetciğin iıi altı ayda olur-
ken, saygı değer bayın iıi yarım günde 
!iıkaraa, orada iltimas, imtiyaz, teıallup 
ve keyfi idarenin demir pençctıinin mev
c~diyetine hukmetmek lizım celditini, 
vıliyet konaiının sırma tualu vezir çadı
rı, o makamda oturanm da •wtandan fer
muıll des'lbeJoi olmMıi1111 IÖ7lbor. 

"Gorup dll§undiık!ie" şutunu muharrıri, 
bazı maııarın dış pıyasalardakı hyatıyle 
bızım tıcaret kanaıımı:.ıdakı fıyat arasın

da bır ka!i mıslı fark bulundugunu' soylı
yerdc, bu acaıplık karliıı;mda ınsanın ıs
ter ıstemez gumrukıerı uuşundugunu, 
hayretını yalnı:.: gumruklere ve halkın is
ter istemez katlanacaı.;ı ihtıyaca dayanan 
yerlı malın, pıyasada korkun!i bır dere
beyi ruhunun ııortıamasmdan baııka bır 
şey olmadıgını yazıyor ve bazı mallarııı 
asıllariyle etıket fıyatlarının en aııagı iki 
kere fazla oldugunu ılavc ederek "pıya
sadaki bu kanıııklıgı kim ve ne vakıt dıl· 
zeltecek ?" sualıni soruyor. 

İnönü'nün halkla temasları 
.. Ak;ıamdan aKpma" sutununda Vi. 

Nu., s;ok cskı devırlcrdeki "devre ı;ıkmak" 
"tebaıl gezmek" kabılinden halkın haya
lınde yaljıyan demokraı;iyi, ismet lnonıi'
nun devlet reisi olur olmaz tebaruz et
tirmekle iııe başladıgını soyliyerek, cemi
yetin zırvesine şeref veren zatın bir fev
kalade murakıp vazıfesını bılavasıta yap.. 
ma&ı eıbi bir yenilikle kar§ı karşıya bu
lundugumuzu, artık derdmı kim5eye dın
lctemıyenlerın "Reu;ıcumhura kadar çı
karım" dıycbileceklerıni kaydetmekte, 
yalnız ilk zamanlarda halkın böyle yuk
aek bır huzura s;ıkarken gosterecegi bazı 
zaruri ııaliırmaların, bocalamaların tabii 
göriılmesini ve Şef'in karşısına daha 
.liyikleri s;ıkarmak endi§csiyle ileride su
nilige kaçılmama11 luzumunu hatırlata· 
rak bu başbap verip samimi konulimala
rm aaıl kıymeti bu safiyetinde oldueunu 
ilave eylemektedir. 

Soyadı 
"Dikkatler ıütununda" müteveffa bir 

ferikiıı zevc:esindcn aldıeı mektubu 
-..nj'V.-. -........, -ll'lttr CIJltf deYfrde 
bir zevcin, zevcesinin adını bile umum 
muvacehesinde aoylemediğini, bunun 
terbiye iktizası sayıldığını hUırlatarak 
bunların ibya11nı istememekle beraber, 
resmi dairelerde iıı sahiplerinin küçıilıc 
isimleriyle çağrılmalanndan ıikayet edi
Yor ve "resmi yerlerde bay ve bayan de
nilmiyecekse, bari soyadımızla çağrıla
lun" bunn iatcmek hakkımızdır" diyor. 

SON POSTA 

Maarif meselesi 
Muhittin Birgen, Maarif meaeleaine 

taha.ia ettıgi "Her JıUn" siıtunundaki fık
raı;ında, buıun Turkiye'nın her tarafın
da bir haylı mektep mevcut olmasına 
ragmen, bili mektep sahibi olamadıiı· 
mızı soylcdikten aonra, aon inkılibımı
zuı ilk safhaaınm mektep uzerinde çok 
kuvetli tesirler yapmııı olmakla beraber 
bu sarımtının bir yapıcılık kudreti aoa
teremediğini, söylemekte ve maarif ve
kiletının geçirdigi kaotik devri mevzuu 
bahis ederek artık bu devrin nıhayet bul
duğunu ilave ederek inlnllbın ikinci dev
rcainde, bu meselenin halledileceği ilıni
dini izhırr etmektedir. 

SON TELGRAF 
Az memur 

. "Halk Feleaofu" sütununda Reşat Fey
zı, ka~rolarda kati ıhtiyaç gorülmedik
ç~ yenıd~ memur alınmıyacagı yolunda
Ju habcrı mevzuu bahis ederek, çok me
mur kullanılmasının sebebi, kırtasiyeci
lık oldugu, az, fakat yüksek maaşlı me
murların müreffeh eleman olarak daha 
fazla verimli olacagını söyledikten son· 
ra, devletin bu yola doğru eittiğini, se
merelerinin yakında ahnacagına ı;uphe 
olmadıgını ilave ediyor. 

HABER 
Hariciye Vekilinin avdeti 
münaaebetiyle 

Nizamettın Nazif, Hariciye Vekilimi
zin, memleket dıı;ındakı ilk temııl aeya
hatını büyuk bır muvaffakiyetle bıtırdi
ğini kaydederek, bu seyahat munasebe
tıyle, Bukreıı'te, Belgrad'da ve Atına'da 
da, Turk Hariciyesinin baııına da ciyak 
bir diplomat getirilmiş olduııunun gorul
dıiğunü ilave ettikten sonra, Bukreş top. 
laııtıııoda, Turk • Romen milnuebetle
rindeki dostlugun hararet derecesıni te
barüz ettiren bır sahneden ziyade Balkan
lar birliginin mana ve mahıyetını izah 
eden kıil halinde bir sempati bulduğumu· 
zu, Saraçoelu'nun Bclerad ve Atina se
yahatlerinde de dost ve muttefik iki 
memleketle tek baııına karşılaşmış oldu
gunu yazmakta, bu hidısenin Adalarde
nizinin emniyeti noktasında chcmiyetini 
tebarw: ettirmektedir. 

İnönü'nü karıılarken 
Necip Fazıl Kısakurek "Çerçeve" ıu

tununda, İstanbul'un, Cumhurreisı İsmet 
lnöniı'nu kar&ılamasını, bır evın eskı ve 
mahrem aı;inasını fevkaladelıklerle kar
ıılamaaına teıbıh ederek bu fevkalade
liklerin Lozan fatihının ıı:~nulleri fethet
miş olmasından ileri geldigınt soyluyor. 
Ve "Bir milletin aönlunu fethetmek-. 
Jlqti i5iDdaa f~ d&,ıor, 
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Siyasi münasebetler meselesi 
idaolojl meselesi değildir 
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I spanya'da sulha doğru 
bu.yuk adımlarla ıterlı

yoruz ; bundan ;;ikliyet edecek 
her halde bız degılız, bız bu 
sulhu daıma ıstedık, lspanya 
harbını Avrupa harbının mu • 
kaddımesı yapmak ıstıycnleri 
kor ve çılgın J:ransızıar dıye 
tavsıf ettık; bugun mechste, 
memlekette, hukumet konsey -
lerınde, Fransa'da otdugu gıbı 
lngıltere'de de ınudahale ta -
raltarlarınm maglup olmasın -
dan buyuk bır memnunıyet du
yuyoruz. 

Heyhat! Onlar hiila hatala -
nnın genışlıgını olçmuş degil
dırler, partı zıhnıyetı gozlerıni 
ve kulaklarını o kadar korlet -
mıı;tır. Franko 22 mıtyon iıze -
rınden 15 mılyon İspanyolu ida
re ederken bız ı yalnız B. Neg
rın'ın idare ettigı 7 milyonun 
vatanperver olcıuguna ınandır
mak ıstıyorlardı. 

Komunıst ve komünizme 
meyyal mudahalecılere gore 
r ' ranko'nun 700.000 askerının 
bepsı ya lı;panya'ya ihanet et
mıı;lerdir, yahut da sopa altın
da mezbahaya yuruyen bet • 
bahtlar.dır. Hayır. Solda oldu • 
ğu gibi sagda da vatanperverıer 
vardı. lspanya'yı sagda da se • 
viyorlardı, solda da. Soldakiler 
Rusya'ya ıstınat ettıler; sag • 
dakıler Almanya ve ltalya'ya 
istinat ettıler. Her ıkı taraı aa 
hiç şuphesız buna mecbur kal
mıştır. Ve emınım ki Rusya'ya 
istinat edenler eninde sonunda 
ont.'"!ı. tahakkumunden sıyrıla • 
caklardı, fakat Almanya ve 1 • 
talya'ya ıstınat etmış olanların 
bu memleketlerden - eger ı;ıy
rılmı:ı degilseler - sıynlac.ak
lannı neden kabul etmemeli? 

Bız fransızlar da bir iç harp 
devrı tanıdık ki protestan fran
sızlar lngittere kıralıçesı Eh -
zabet'e ve alman protestan 
prenslerine, katolik fransızlar 
da İspanya kıralı ikinci l' ılıp'e 
istinat ediyorlardı. Birinciler 
fransız vıJayetlerini yağma e -
den alman askerleri topluyor -
!ardı; otekiler İspanyol kıta la -
rının Bastil kalcsınde ordu 
kurmalarını kabul edıyordu. 

Sonra bu iç- harbımız gunün 
birinde sona erdı. Alman ve ıs
panyol askerleri vatanlarına 
donduler. İki taraf ııeflerinden 
biri olan gaiibin, dordunciı 
Hanri'nin emri altında birle -
Gen fransızlar bir fransız siya
seti takibe başladılar. 

T arihi açınız, bizde iç 
sulhun teessı.isü üzerine 

ne İngilizlerin, ne de İspanyol
ların memnun kalmadıklarını 
goniraunuz. Nasıl ki bugün de 
ruslar, almanlar ve italyanlar 
ispanY-ol iı,ılerinin gidiı;inden 
memnÜn detiklirler, ve yarın 
busbıitun memnun olmıyacak -
lardır. Bastil'den ayrılan İspan
yol askerlerine dördüncü Han
ri'nin söylediklerini yarın 
Franko'nun tekrarlamıyacağını 
mı sanıyorsunuz? 

- Hayırlı seyahatler, bay -
lar, efendinize selamlar, fakat 
bir daha donmeyiniz 1 

Üstelik, Franko, ltalya'ya O• 
Jan borçlarının bir kısmını tas· 
fiye etmiye istical etmiş ve ge
risi için de teahhütlere giriş -
miştir. Kimin parasıyle 1 lngı -
liz parasiyle mi 1 Neden olma
sın 

Bundan baııka, Franko, tedip 
hareketine girişmiyecegine ve 
bilhassa 1spanya'nın siyasi ma
suniyetine el dokundurmıyaca
ğına dair Londra'ya tahriri te
mınat vermiı;tir. Bravo, bin ke
re bravo. Fakat bu teminat esa 
sen mukadderdi. Franko'nun 
bunu vermemiş olduğu kabul 
edıl~eydi ~ile, kendisi gene ay
nı sıyasetı takibe mecbur ka • 
lııcaktı, çunku kalabalıkların 
~atab' heye~anlarına istinQıt e • 

cknl ır ıefın, memleket top • 
ra arm1ian en k. ilk 
nı mm· hü'-" u~ . parçası-
.' • 

1 ı.uınranının zerre • 
sını feda etmesine imkli k 
tur. n yo • 

Esasen Franko'yu iyi tanı • 

yan cumhuriyetti İspanyollar 
onu Hıtler'e veya Musolini'ye 
benzetmek hatasına diııımezler, 
Cumhuriyetçi İspanya'nın 
Londra elçısi B. Azcarate dün 
meslekda_şlarımızdan birine ııu 
ıtiraflarda bulunmuştu: 

"Duşı.incemi oldugu gibi söy
f:mek icap ederse, İspanya'da 
totaliter bir devlet kurulabile
cegıne inanmıyorum, çunkü 
İspanyol miltetiyle alman ve i
tal!an milletlerinin psikoloji -
len arasında büyük bir fark 
vardır. 

"Unutmamalıdır ki İspanyol
lar, butün Avrupa ırkları için
de, hı.iriyete en baglı kalanı ve 
her hangi ııekilde olursa olsun 
dıktatôrluge en muhalif olanı
dır. Buna ııunu da ilave etmek 
l~zımdır kı İspanyol nasyona -
lıst llemi, alman nasyonalist 
ve ırkcı iilemınin hiliifına ola -
rak, katolik ve hıristiyan mez
hebine çok derinden bağlıdır. 
Halbuki, katolik aleminin ve 
katoliklerin ruhani reisinin 
ırkcılık ve alınan paganizmi a
leyhındeki reaksiyonları ma -
lumdur.". 

T im es' in şu sözlerini neti
ce olarak alacagım: 

"Nasıl ki biz lspanya da bi
tarat kalmııısak, lspanya'nın da 
Avrupa'da bıtarat kalmasını 
ıstıyoruz. Menfaatleri kendi -
ne rehbeı-lı kettigi takdirde ls
panya bıtaraf olacaktır." 

Ben de ııunu ilave edeceğim 
ki ıster ıstemez menfaatleri 
Is~anya'ya rehberlik edecektir. 
Bahusus ki yarın dinlenmiye 
ihtıyacı olacak ve inııa hareke
tının geniııligı sulha ve sulh ııı
lerine butun gayretini tahsııı 
etmeyı ona tavsıye edecektir. 

Yarının lspanya'sı Avrupa 
ile Afrıka arasında rabıta ro • 
lunu tekrar ele alacaktır. Çar
çabuk kendini toplıyacak ve 
garbın denız devletleriyle mu
tabık olarak, denizlere hakim 
olan İngıltere ıle, Fas'a hakim 
olan ve Pireneler'de komı;usu 
bulunan Fransa ile mutabık o
larak kendını ınşa edecektır. 

Bir Avrupa ihtıliili beklıyen 
Moskova bundan memnun ol -
mıyacak mıdır? 

Varsın olmasın. 
Bize Pırcneler üzerinde ü -

çüncu cır cephe yaratmak isti
yen İtalyanlar ve almaniar 
memnun olmıyacaklar mıdır? 

Va.sır. olmasınlar. 
İspanya'da, İngiltere ve 

Fransa oyunlarını oynamakta 
•e kazanmaktadırlar, hakikat 
budur. 

Lehistan' da ki 

gösterilerin 

manası nedir! 
Danzig'deki hadiseler ve 

kont Ciyano'nun geleceği 
günden bir gün evel Var~o
va'da yapılan alman aleyh
darı tezahürler, şark poli
tikasındaki manzarayı epey 
bozmaktadır. Bu olup bi - ' 
tenler, alman - leh münase· 
betini kaygıyı mucip ola -
cak derecede kötüleştirece
ğine şimdilik ihtimal veri -
lemez. İhtimal ki, bu teza
hürler, İtalya'nın da leh ta· 
leplerine müzaharet ettiği 

Karpat Rusyası meselesin
de Almanya'nın takınmış 
olduğu tavırdan dolayı, 

bundan dört ay evel Varşo
va'nm politika mahfille -
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Almanya' da vergiler 
yükseltiliyor 

Raybş'rn çok gergin olan mali vaziyeti karşısında bekle
nilen vergi zammı. neşredılcn yeni bir kanunla gerçekleşmiş 
bulunuyor. Ancak, vergi yilkunil herkese teşmı/ etmek gıbi 
popu/er olmıyan bir tedbirden hükumet bu defa vaz geçmiş
tir. Nasyonal - sosyalizm iktıdarr eline geçirdikten sonra, bır 
bekarlık vergisi ihdas etmişti. Bu defa, vergi zammrnrn ars
lan payı, işi gücü olan bekarlar ve çocuksuz evlilerle, evlerin
de hizmetçi ve aşçı bulunduran kimselere, kısacası, vakit ve 
halleri yerinde olanlara dıişmilştur. Kılıse vergisi verenlerin 
de vergı imtiyazları kaldırılmışttr. ldare meclisi azalarrnrn 
vermekte oldukları vergiler, yüzde 10 dan yuzde 20 ye çıka
rılmıştır. 

Bu yeni tedbirle, 1939 yılında büdcede. 200 milyon mark
lık bir laz)a gelırin tcmın edileceği ümit edılmektcdır Mute
akip yıllarda bu miktarın JOO mı/yon markı bulac:ığ~ sanrl
mak~adı~. Mamalı, bu paranrn budce muvazenesini temin ct
mcsıne rmkiin yoktur. 

Rayhş'rn ilk on ayı içindeki tekmil geliri, J4.4S mily;u 
mar~ olup, bunan 4.JS mı/yarı kazanç vergisiyle temin edil
mıştı_r •. Son kanunla alınmış olan tedbir neticesinde, kazanç 
vergısıyle tahsıl _cdılen pli.Ta, ılk yıl yuzde S ve müteakip yıl· 
/arda da_ ancak yuzd_e. 7 nrsbetınde ziyadeleşmış olacaktır. 

Bekarların vcrgısıne yuzde 12.S bir zam vardır. Çocukla
r~ olmıyan dullar, boşanmış ve ayulmışlar da bekarlık vergi
sı.ne tibı tutulr;ıuşlardır. Kanunun enteresan noktalarından bi
rı de, yenı evlılere verilen beş yıllık çocuk yapma mubletidir. 
Bu muddet zarfında çocukları olmıyacak olursa vergiye zam 
yapılacaktır. Şu misal bu vergı hakkında bır fikir verebilir: 

Bugüne kadar, 4.000 mark yıl/Jk geliri olan bir ergen 640 
mark bekarlık vergisı vermekte idi; halbuki, şimdi 720 nıark 
verecektir. 

Aynr geliri olan evliler, beş yıllık mühlet içinde .142 mark 
bekarlık vergısı vermektedirler. llk çocuk dünyaya gcldıktcn 
sonra bu mıktar 249 marka, ikinci çocukta 185 marka duş
mektedir. 6 çocuklu evlilerden bekarlık vergısı alınmamakta
dır. Bu kanuna göre, ergenler, kazançlarından yuzde 55, ço
cuksuz evliler ise yüzde 45 nisbetine Jı:adar bekirlık vergısı 
vermek mıikclleliyetındedirlcr. 

Noye Zürher Saytung 
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rinde de paylaşılan hayal 
inkisarından ileri gelmek -
tedir. Ancak, muhakkak o
lan bir şey varsa, o da, leh· 
]ilerin büyük bir kısmı 

Bek'in tutmuş olduğu poli
tika yolunda yürememek 
azminde oldukları keyfiye
tidir. Onlar, bu tezahürle -
riyle, mihverin takındığı 
tavır neticesinde umumi 
mahiyette bir ihtilaf çıktı -
ğı takdirde, Lchistan'ın, bi
taraf değil, bilfikis, Alman
ya ile olan ananevi ihtilafa 
göre vaziyet alacağznı te -
barüz ettirmek istiyorlar. 

Tayyarenin 

sür ali 
Büyük harp kahramanı 

binbaşı U det'nin saatte 632 
kilometre ile dünya reko -
runu kırmasına imkan ha -
zırlamış olan "H. 112" tay
yaresını yapan profesör 
Heinkel tayyarelerin süra
ti sesin süratine (saatte 
1230 kilometre) erişebile -
· ::ğ .ıi iddia etmektedir. 
1906 dan 1938 e kadar 32 se
ne tayyarelerin sürati 50 
den 700 kilometreye çık -
mıştır. Yirmi otuz seneye 
kadar tayyarelerin sesten 
daha hızlı uçmaları imkan
sız olmıyacaktır. İstikbalin 

tayyaresi profesör Hein -
kel'e göre motör, direksyon 
cihazı ve kanatlardan iba • 
ret olacak, bugün tayyareyi 
teşkil eden bütün diğer kı
sımlar havanın mukaveme
tini yenmek için çıkanla -
caktır. 

Polonya' da alman 

Varı;ova'dan bildiriliyor: 
Varııova tınıvenıtesınde, dun 

unıvc:nııtc 41/ltyı fC:lı ;uıbar ~'°" 
mazewski taratından organize 
edilen ve leh ordusunun hıma -
yesı altında yapılan bir talebe 
toplantısında lJanzıg'deki son 
len aleyhdarı numayışler, ve 
alman aleyhdarı tezahürler ek-
11lmıştır . .liu toplantının gaye
sı unıversıte gençlıgının aısker
lıge hazırlanması idi. 

Harp bakanı muavıni gene -
ral Janusz Lıluchowskı, askeri 
hazırıık reısı generaı ::iawıckl 
ve her rutbeden bır çok zabıt
ler bu toplantıda hazır bulun • 
muşlardır. 

Albay Tomazewski gençlere 
agır ba;ıh ve tedakarhga nazır 
oıınalarını tavsıye etmı!jtır : 
"liôyle bır duruma bugun bil
hassa ıhtıyacııruz vardır, !rUn· 
ku kımseye ıade edecek bır ııe· 
yımiz yoktur, fakat geri alacak 
bir çok !jeyimiz vardır." 

Talebeıer auuşlamış ve hay -
kırmışlardır: ''Yaşasın Poıon
ya Danzıg'i 1 Yaşasın Polonya 
şarki Prusyası I" 

Hatip bundan sonra leh se -
natosunda gençlige yapılan hü
cumları protesto etmiştir. Bu -
günkü talebeleri 1905 de, prus
yalılara ve ruslara karşı mek • 
tep grevini yapmış olan 1905 
talebeleriyle mukayese etmiş -

[ Hayatin içyüzü ] 
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rim. Buluşuruz. 
Yolculuk nihayete erdikten sonra 

Blis, arabadan aşağıya indi ve kaldırım 
üzerinde bekliyen Honerton ile kar -
şılaştı. 

Honerton biraz etrafına bakındık -
tan ve biraz tereddüdden sonra söze 
başladı. Dedi ki: 

xxxı 

Aşağı yukarı, bundan altı hafta ka· 
dar sonra, artık Pikadilli caddesinde 
işlıyen otobuslere terfi etmiş olan 
Blis'e, bir gün kaldırım üzerinde biri
si seslendi. Uzun boylu, gayet şık gi
yinmiş bir adam, oradan tek gözlüğü
nü gözüne yerleştirerek sesleniyordu: 

- Hey, hey, buraya bak l 
Blis otobüsü durdurdu: 
- O, Blis, sen misin? 
Blis büyük bir nezaketle: 
- Hammersmit ve Barnes'e gidiyor. 

Anladığıma göre otobüsü durdurmak 
için seslenmiştiniz, dedi. 

Bu adam Honerton'du. 
- Peki bineyim, bari. Dedi. 

Blıs: 
_Ya buyurun. Yol gayet eğlenceli

dir, dedi, bütün yol masrafı da ancak 
dört peni tutar. İşl~r ?asıl ~idiyor! 

Honerton hayretını gızlıyemedı: 
_ Bir otobüs şoförü 1 
_ Bir spor d enilemezse de sıhati ~e 

bozmıyacak bir iş. Eger bineceksenız 

rkadan atlayınız. Otobüs burada saat-a , k .. 
terce beklıyernez. f ayd Park ın ose 
sinde Hon erton kendisıni toparladı; 

- Blis, dedi, seni günlerden beri 
her tarafta arayıp duruyorum. 

- Sahiden arıyor muydunuz? 
Honerton öksürdü. Burada rahatsız 

olduğu muhakkaktı. Eldivenlerinden 
birisinin üzerine sürülmüş olan bir 
yağ kirine dehşetle bakarak: 

- Seni daha makul bir yerde bir 
kaç dakika nerede görebilirim? ' 

- İşten sonra fazla vaktim olmuyor. 
Buradan çıkar çıkmaz hemen benim 
kızı görmeğe gidiyorum. 

Honerton, kendini tutmağa çalışa _ 
rak sordu: 

- Neni? Neni? 

- Benim kızı. Size nişanlanmış ol-
duğumu söylememiş miydim? 

- Hayır hatırlamıyorum. Söyleme -
miş olacaksın. 

- Öyle ise nişanlıyım. Kendisi bi -
zim meydandan biraz ileride bir yerde 
muvakkat bir daktiloluk işinde çalışı
yor. Bu akşam, bu son seferim. Dört 
saat iznim var. Onun için biraz sonra 
onunla buluşacağız. Çon meşgul de • 
- ilseniz Beriki durak yerine gelemez 
nisiniz? 

- Pekalli, biraz daha ileride geli-

- Arkadaşlar bir araya toplandık. 
Sen ne de~en de; vaziyetini görüştük. 
Nihayet hepimiz söz birliği ettik. Bir 
liste tertip edildi ve buna bir çokları 
yazıldı. Hatta kız tanıdıklarımız bile 
katışacaklardı: fakat istemedik ... 

- Peki, bu liste ne için? 

- İstediğin bir akşam sana bir ziya-
fet çekeceğiz. Aynı gece de sana bir 
çek takdim edeceğiz ki bununla ister 
Kanada'ya, ister Amerika'ya kalkıp gi
der, orada yeniden hayatına başlıya -
bilirsin. Eğer istersen burada bizim a
ramızda da bir işe girişebilirsin. Her 
halde arkadaşlar, kendilerine bir za • 
manlar bu kadar ikram etmiş, misafir
perverlik göstermiş senin gibi bir ar
kadaşa bu halinde, yardım eli uzatma
mayı kendilerine yediremediler. 

Blis başını çevirdi. Şimdi, kalabalık 
soka~ın manzarasına bakıyordu. Bir· 
denbırc bütün arabalar biribirine kan 
şır gibi oldu; simalar, sanki biribirle
rinden ayrıt edilemiyordu. Boğazında 
bir düğüm vardı. Cevap vermek kudre
tini duyamıyordu. H'>nerton cigara ta· 
bakasiyle meşguldü ve bir c~ara yak 
mak için biraz ilerlemişti. 

4·1~) 

tir. 
Danzig hadiselerine telmih 

eden Albay Tomazewski 5oyle 
haykırmıııtır: "Danzig Polon
ya'nın vücudunda bir çıbandır; 
bu çıbanı deşmek lazımdır.". 

Talebeler şoyle haykırmış -
lardır: "Fakat Beck mahir bir 
cerrah değildir!" 

Albay Tomazewski sözlerine 
devam ederek demiştir ki: 

"Almanlar bizi köpek diye 
tavsif ediyorlar. Yüzümüz kı -
zarmıyor, çünkü Psiepolo'yi 
hatırlıyoruz. (Bu kelıme "kö
pek kanı" demektir. Ve bu söz 
1109 da polonyalılar tarafın -
dan Breslaw'da mağlup edilen 
almanlara telmih etmektedir. 
Bir leh efsanesi harp meyda -
nında kalan alman cesetleri
nin yabani köpekler tarafından 
yenildigini anlatır.) 

Sozüne devam eden albay i -
la ve etmiştır: 

"Danzıg'deki bu tahrikler 
dolayısıyle, bız Pomeranya'da 
bu yaz, ge!ren seneki gibi ıkı 
degıl, altı universite kampı 
organize edecegiz.'' 

Albay bundan sonra talebe -
lere, Polonya'nın dostu oldu -
gunu ispat etmiş olan kont Ci
yano'nun ziyareti esnasında 
Varşova'da hadiseler çıkarmak 
istıyen almanların tuzaklarına 
dıişmemelerini rica etmiştir. 

Talebeler o zaman italyan 
bakam lehinde tezahurlerde 
bulunmuştur. 

Tv • .• uıtıdan sonra, üniversi
teden arkada kapılardan çık -
mak mecburiyetinde kalan ta -
!ebeler Varııova'dan takviye i
çin çağrılmıı; olan ye:ıil polis 
ve atlı polislerle karııılaşmış -
tır. 

Talebeler, yalın kılıç, ve 
sı.ingülü jandarmalar tarafın -
dan Vistul sahillerine kovalan
mıştır. 

Dun Gdynia'da da alman a -
leyhtarı numayişler oldugu ha
ber verilmektedir. En muhtelif 
halk tabakalarına mensup beı; 
bin tezahürcü "Danzig'e yürü -
yelim!" sesleriyle alman kon -
soloslu{:u uzerine yiıriımiışler, 
fakat polis tarafından dağıtıl • 
mı!jlardır. 

Macaristan' m yeni 

ordusu 
Trianon sulhu, Macaristan'a, 

her turlu aı>lterı nazırıııı:ıarı 
rnenetmıııtı. Urdu, para ile tu
tuu11u3 ~:>.000 kııııucn ıbaret· 
ti; hatta, tayyare hucumlarına 
kar.ıı ı korunma tedbirleri bıle 
yasaktı. 

Macar hükümeti, hazırladığı 
yeni bir kanunla, bir harp ihti
malini ve bunun neticesinde, 
Macaristan'ın kendini her ba -
kımdan miıdafaa edebilmesini 
goz onı.inde tutmaktadır. 

Bu kanuna göre, askerlik 
mükellefıyeti istısnasız olarak 
herkese te:1mil edılmı§tir. Eve
ıa, bu ınuıteııetiyet 12 yaşın -
dakılerde balilamakta 70 yaşın· 
dakılerde bıtmektedir. rier 
genç 12 ya:ııııdan 23 ya5ına ka
dar, memleket mucıataası ıçın 
teşkıl edıımış olan Lavente de 
hızmet gormek zorundadır. La
vente'de, yılın on ayında hafta
da dört saat talim ve terbiye 
goriılecektır. 18 yaşına kadar 
bu suretle hareket edıldıkten 
sonra, 18 yaşına basınca, her 
yıl ıiç halta suren bir manev -
rada nızmet goriılecektir. 

Asıl askerlik hizmetı üç yıl 
surmekte olup, bunun yalnız i
ıci yılı aktif hizmettir; ıiçün • 
cu yıl, nefer yedeğe alınacak -
tır. Fakat, tayyare erleri, tam 
uç yıl aktif hizıvet görmek 
mukellefiyetindedirler. Mama
fi, ayrı bir kanuna hacet kal -
madan, ordunun diı;er liUbcle • 
rindeki erlere de üçüncü yıl 
ak ti [ hLı:met gor.ılrulebilecek-

Biraz sonra: 

tir. 
21 yaşına giren her macar 

askerlik mükellefiyetine tabi -
dir. Orta mektep tahsilini bi
tirmİli olanlar, yedek subay ta~ 
lim ve terbiyesi gorebilecek -
]erdir. Yani, bu suretle, ,J.ıha 
18 yaşında iken askerlik hizme
tine başlamak, veya bu hizme
ti 26 yaşına kadar tecil etmek 
imkanı verilecektir. 

Yedekler üçe ayrılmıştır. I 
inci yedekteki hizmet 42 YB§ı -
na kadar; 11 inci yedekteki 
hızmet 48 yaşına kadar; lll 
yedekte de 60 yaşına kadardır. 

Silih altına alınmamış olan 
gençler, 10 ilfi 16 haftalık bir 
hizmet görecekleri erzats ye -
değe verileceklerdir. 

Bunlardan başka, Honved 
askerıık hızmcti altında ayrı 
bir mükellefiyet daha var ki, 
bunda 14 den 70 yaşına kadar 
kadınlar hizmet edeceklerdir. 
Hava müdafaasında hizmet ıniı
kellefiyeti de çok ııümullüdiır. 
Askerliğe yaramıyan 21 ile 24 
yaıı arasındaki gençler azami 
üç ay sı.irecek olan bir hizmet 
göreceklerdir. 

Bu kanunun macar milletin -
den talep ettigi fedakarlık çok 
buyuktur. Macaristan, müsta -
kil bir devlet olarak ilk defa 
olmak üzere yeni bir ordu kur
maktadır. Eski macar ordusu -
nun resmi dili almanca idi., Or
du ananesinin kökleri, başku -
mandanlığm bulunduğu Viya -
na'da idi. 

Franklurter Saytung 

Sovyetler Amerika' dan 

harp malzemesi alacak 
Moskova'dan bildirili -

yor: yakında Amerika'ya 
mühim bir vazife ile gide -
cek olan ve deniz ve ordu 
mütehassıslarından mürek
kep bulunao heyetin reisli
ğinde sovyet bahriye komi
seri amiral İsakof buluna -
caktır. Heyetin vazifesi, 
birleşik Amerika devletle -
rinin sovyet Rusya'ya ge • 
niş ölçüde harp malzemesi 
satmasını temin etmektir. 
Bahri kontratlara hususi 
bir chemiyet atfedilecektir. 

Sovyet Rusya, Amerika
ya iki tanesi ağır zırıhh kru
vazo uuna "U.Gc:rc on ıKı 

harp gemisi siparişi vere -
cektir. 

Heyetin hareketi için ya
pılan hazırlıklar, mesele -
nin ehemiyetini tebarüz et· 
tirmektedir. 

Amiral !sakof ile altı 
mütehassıs, bütün hükümet 
dairelerini ziyaret ederek 
onların fikirlerini almakta
dırlar. Bu ziyaret netice -
sinde rus - amerikan tica -
retinin üç misli artacağı 
~>f'klenmektedir. 

- European Press 
Associafion -

lilvinof Londra'ya 

gidecek mi! 
Moskova'dar bildirili -

y . .- : Moskova hükümet 
mahfillerinde söylendiğine 
göre albay Bek'in Londra· 
ya yapacağı ziyaretten son-
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Ankara 

PAZAR: 5.3.,939 
12.30 Program. 
12.35 Miızık (kilçiik orkestra -

;ıef: Necip Aşkın) l - Hart -
mann - Parlak gune:; ışıgın • 
da dans - Entermezzo. 2 -
Hıppmann - Ormanda bir cü
ce duruyor - Halk ııarkı&ı u
zerine variyasyonlar. 3 - Mi
cheli - Çocuk oyunları. 4 -
Winkler - Donna chiquita İs
panyol uvertuni. 

13.00 Memleket saat ayarı, a -
jans, meteoroloji haberleri. 

13.15 Miızik (küçiık orkestra -
:lef: Necip A!iktn - devam) 5 
- Lchar - Der Göttergatte o
peretinden potpuri. 6 - Lin
cke - Kapri (Serenad). 7 -
Fö<lerl - Viyana şarkısı. 8 -
Lincke - Darılma (Fantezi). 

13.SO - 14.30 Türk miıziği Ça -
!anlar: Vecihe, Cevdet Ko -
zan, Cevdet Çağla. Okuyan: 
Sadi Hoı;ses. 1 - Tanburi İs
hakın Gülizar peşrevi. 2 - De
denin - Gülizar şarkısı - Re
ha buldum. 3 - Salahattin Pı
nar'm - Gülizar şarkısı - Biil
bulün derdini sormayın giıl -
den. 4 - Cevdet Çağla tara -
fından - Taksim. 5 - Kazım 
Uz - Bayatiaraban ı;arkı -
Ayrılık. 6 • Hiıseyin Fahret
tin - Muhayyer şarkı - Uzak
tan baktı gitti. 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (pazar ~ayı). 
18.15 Konuşma (çocuk saati). 
18.45 Müzik (pazar !rayı de • 

vam). 
19.15 Tı.irk müzici (fasıl he

yeti - Sultaniyegfilı faslı). 
Celal Tokses, Hakkı Der -
man, Eşref Kadri, Hasan 
Gı.ir, Hamdi 'fokay, Basri 
Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri. 

20.15 Türk miıziği Çalanlar: 
Vecihe, Ru5en Ferit Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyanlar: 
N cemi Hua Ahıskan, Sema
hat Özdenses. 1 - Tanburi 
Osınan beyin Uljşak peşrevi. 
2 - Rıfat beyin - Uşşak şarkı 
- Diışdüm gene bir afeti meş
huru cihana. 3 - Arif beyin • 
Uşşak şarkı - Bir melek si
ma peri. 4 - Ruşen Ferit 
Kam • Kemençe taksimi. 5 -
Taııburj Ali efendi - Unak 
§arkı - Sen ey servi revan. 6 
• Kamposun - uşşak saz se • 
m811!rrl \llr'krs'i 1 ~ ıı.hwrımı. 

ra Litvinof da oraya davet 
olunacaktır. Eğer bu ziya -
ret gerçekleşecek olursa o 
zaman ihtiyaç zamanında 
Sovyet Rusya, petrol, ke -
reste, hububat ve ham mad
de teminini teahhüt ede -
cektir. 

Bu yakınlaşma tasavvur
larından sonra sovyet bası
nının İngiltere'ye karşı 
kullandığı dil değişmiş ve 
son zamanlarda kabul edi • 
len 800.000.000 liralık silah
lanma programı bu gazete
lerde "dünya sulhuna en 
değerli bir yardım" şeklin
de tasvir edilmiştir. 

Milli istihsal ile alakalı 

bütün komiserliklere, Rus
ya'nın müttefiklerinde ica
bı takdirinde verebilecek -
leri maddelerin tesbiti hak
kında emir verih1;c;tir. 

-E.P.A.-

zar oldum. 8 - Arif be ııtl 
Huzzanı !jarkısı - :Mef~uP 
lalı. 9 - Arif beyin • cı 
nak ııarkısı - !"apusuııa 
mek uzere ey yar. 10 - " 
Saz semaısı. 

21.00 Meınıeı<et saat ayar1• 
21.00 Neşeli plakıar - J<. ı9' 
21.10 Muzik (Rıyaseti cu 
bandosu - şef: Ihsan l{ull~l 

1 - F. Von Blon - Mar~ 
A. Magnani • Maıu 
Kaprıs - Klarinet. 3 • SC 
Frack - Melun avcı • 
nik parça. 4 - G. Pienı~ ~I 
munço. S - Rachmanııı 
Prelüd. 

22.00 Anadolu ajansı spOr 
visi. 

• 2'2.10 Müzik (cazbant).'"'"' 
22.45 - 23 Son ajans hal>"'· 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETL~ 
14.S Berlin - 15 :ı.·ıora~ 
20.10 Alman istasyon!• 
20.15 Munih • 20.30 FlO 
sa - 21.30 Paris • 

ORKESTRA KONSERL
5 VE SENFONİK KON 

LER : 8.30 Frankfurt • 
Hamburg - 11.30 Ber 
nstcr - 12 Viyana - 12.3 ~ 
liOVB - 16.10 Beromiıntt 
18.15 Strazburg - 19.35 
don-Recyonel - 20.10 Be 
• 20.15 Beromünster -
Monte Ceneri - 21 Roııı' 
22 Brüksel. 

ODA MUSIK1S1 : 9 Ber 
nster - 11.20 Laypzig - l~ 
Stokholm - 15 Viyana· 1 
Beromünster - 24 ŞtutPr' 

SOLO KONSERLERİ : S. 
Kolonya - 9.30 Breslav, Ş 
gart - 10.30 Könisgberg, 
yana - 18 Konisgberg • 18 
Draytviç - 19 Ilreslav - 19· 
Viyana - 20.10 Bre:;Jav
Stokholm. 

NEFE~Lı SAZLAR (M~1' 
v. s.) : 6 Hamburg - 9.30 
za. J 

O.t<Lı KONSERLER! VE r 
ROLAR : 8.30 Laypzıg ' 
Berlın - 9.30 Stoklıolın • 
Frankfurt - 10.30 tıamı>U~ 
10.45 Beromunster - 17 ,... 
lano - 19 Sottens. 

HAF1F MUZ1K : 8.35 H 
burg - 8.50 M unıh - 9.30 
ypzıg - 10 Berlın • 10.20 :B 
lav - 10.30 Mw1ih • 12 ~e 
ıını koıonya, ınunuı - ı.ı. 
La}-p:.:ıg - l't.;10 .t' rankiutl 
15 .l:iaınburg - 15.30 .berlıll 
16 Alman ıstasyonları • 1 

Miinih - 20.10 Konısgbet 
Ştutgart - 20.15 StokholOI 
22.30 Frnnkfurt, Kolon1' 
24 Hnmburg. 

HALK MUSİKİSİ : 8.10 Bt 
lav - 11 Viyana. 

DANS MÜZtôt : 14 ViyanJ 
18.45 Hamburg - 22 BudaP 
te, Monte Ceneri - 22.10 S 
ya - 22.ZS Brno, Varıovı 
23 Floransa, Milino Roma.f.: 
'l~. \Wazbu·r~. 1 fil~ - , · 

Fıkra : 

B ismork'ın bir 

nüktesi 
Almanya'da Bismark adınd 

ki yeni zırhlının suya indiri 
mesi münasebetiyle Times ıı• 
zetesi, Alman başvekilinin bl 
nüktesini neşretmiştir. Ka>" 
ser, Bismark'ı iktidardan uza 
laljtırdıktan sonra, Rus sefi'1 
başvekili ziyarete gelmiş .,, 
hadiseye teessuf ederek şöyll 
demilitİ: 

- Europc perd en vott 
personne sa soupape de suret 

Bismark kendisine ııu cevabi 
vermİ:itİ: 

- M on ami, quand quel• 
qu'un veut etro pape, ıl n'I 
pas besoin de sous-pape. 
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- Peki, ne diyorsun arkadaş? Diye 
sordu: 

ki arkadaşların sizi ve beni bir akşam 
ziyafetine çağırdıklarını söyledi. 
Bunlar, aralarında bizim için hatırı 
sayılır bir sermaye de hazırlıyacaklar
mış. Siz ne düşünürsünüz? 

içinden öte tarafa bakıyor gibi idi. 
- Ya, dedi, gelecek perşembeye l 

Blis dedi ki: 
- Hemen cevap veremiyeceğim. Bu 

teklif beni heyecana düşürdü. Demek 
ki onlarla birlikte ziyafete gideceğim; 
orada eğleneceğim, zevk alacağım öy· 
le mi? Pek aıa. Eğer münasipse tarihi
nin 19 ilk kanun olmasını istiyeceğim. 

- Ala. O gün saat sekizde Milan 
lokantasında buluşuruz. O gece Vene
dik salonunda toplanırız. Ben artık 
gideyim. Bu senin otobüs beni fazlaca 
sarstı. Şuradan bir taksiye atlıyayım. 
Haydi allaha ısmarladık. Sakın unut -
ma. 19 ilk kanun Milan lokantasının 
Venedik salonu ha unuttum senin 
genç kızın? 

- Şüphesiz o da bulunmalı. Kendi
sini beraberimde getirebilir miyim? 

- Tabii, beraber geliniz. Ona da sa· 
na da bir sürprizimiz var. Tekrar alla· 
ha ısmarladık. 

- 'Güle güle 1 

O akşam, Franses'le beraber küçük 
rest~rana gittikleri .zaman Blis muta
dı dışında sessiz duruyordu. 

Kız telaş ederek sordu: 

- Ne o? Yeni bir kötü haber mi var? 
Gene işinizden mi çıktınız? 

- Hayır öyle bir şey yok. Daha en 
ufak bir ihtar, bir ceza bile almadım. 
Yalnız eskiden tanıdıklarımdan biri -
· • ıe rastladım. Bu adam, ıbir takım es-

- Başka bir memlekete gitmeyi mi 
düşünüyorsunuz? 

Blis başını salladı: 
- O fikirde oldukları görülüyor. 
Kız, bir müddet sustu ve düşündü. 

Bir şey söylemediği halde Blis onun 
gözlerinden neler düşündüğünü anlı
yordu. 

- Kız kardeşlerinizi düşünüyorsu -
nuz, değil mi? Zannederim ki Rufa 
teganni dersi alabilmesi, Elzi'nin de 
cenupta daha mutedil bir memlekete 
gönderilmesi için bir miktar para a -
yırabiliriz. 

Franses, masanın altında delikanlı
nın elini tuttu: 

- Sevgilim, dedi, siz neyi münasip 
görürseniz ben de onu kabul ederim. 
Yalnız onlara fazla bir şey yapmak i
çin kendinizi yormayınız. 

Blis haber verdi: 

- Bu adamlar, bizim 19 ilk kanun 
akşamı kendileriyle birlikte yemek 
yememizi istiyorlar. 

Kız, suratını buruşturdu: 

- Ernest, dedi, ben nasıl gidebili -
rim? Benim elbise dolabımı gayet iyi 
bilirsiniz. 19 ilk kanun da önümüzdeki 
perşembeye rastlıyor. 

Blis olduğu yerde sakin sakin otu -
ruyordu. Gözleriyle sanki dıvarların 

XXXll 

Blis 19 ilkkanun sabahı büyük bit 
merak ve heyecanla uyandı. Gözlerini 
büyük büyük açarak etrafına bakındı. 
Artık bütün bir sene bitmiş, mahrumi
yet, yoksuJluk günleri gerçekten ni -
hayete ermişti. Bugünün getireceği 
değişiklikleri düşünmesi bir kaç sani
ye devam etti. Bütün bu düşüncelerirı 
içinde en hari! uHide olanları Fran -
ses'e aitti. Bütün bu ıstırap günleri i
çinde kendisini değil, başkasını dü
şünmüştü. Yatağından fırlıyarale 

kalktı, yıkandı ve mümkün olduğu ka• 
dar kendisine çeki düzen verdi. Sonra 
cebindeki parayı saydı. Otuz iki şiling 
para::ı vardı ve yedi şiling de ev sahi· 
bine borçlu idi. Bu borcunu ödedi ye 
saat sekiz sularında sokağa fırladı. So
kak kapısını açınca rli kapının zilinde 
bulunan esk: aşina bir çehre ile karşı
laştı: 

- O, maşallah, Misis Hit ! 

Bu değişmiş, çökmüş, yıpranmış. 

bitkin bir Misis Hit'ti. Blis'in ellerini 
tutarak hıçkırmağa başladı: 

- Ah efendim, bu büyül-lüğü, bıı 
insanlığı siz yaptınız değil mi? Ben 
daima düşünüyordum. Dün al~şam alt· 
mış beş banknot getirdiler. Bunu al • 
rlıktan sonra gözüme uyku girmedi. 

(Sonu var) 
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MAVERAIORDON'DE 

Emir Abdullah'a 
Aminli asitler karıı bir komplo 

MİLLETLER ARASI KÖY KONGRELERİ 

Köy 
• • 
ıçın 

yaşayışını güzelleştirmek 

bugtine kadar yapılanlar 
Yazan: Naci Kıcıman 

Matbuat Umum Müduru 

Bu tabiri yazılarunda - hele et rübenin en mühim noktuma elbette Aman, -4 a.a. - (Havas) Maver~ 
"ıerinde aoz açtıkça - atk aak kul- dikkat ebnipinizdir: köpeie gıda o- Urdün'de siyasi vaziyet oldukça karı
'-n.yorwn. Gwı geçtikçe, hayat ve larak verilen aminli aaitler köpek tıktr. Söylendiğine göre gayrimem-
llhat işlerınde onların ehemiyeti de cinaine lüzumlu olan ç91itlerdir. Bu ı:ıunlardan mürekkep bir grup, siyasi Türle köylüaünün yafama tarzını medeni dünyadaki en rahat 
'-'lıyor. Vitaminler , hormonlar ve ç91itler aıiır etinde de bulunmakla vuiyctten istifade ederek emir Ah - köylü J&f&Ylt• derecesine ~itmek arzuau büyük Şef'in ilk he
~nli aaitler, inaanların aailıiını beraber, köpek etinde daha iyi bulu.. dullıaha karşı bir komplo tertip etmiş- defleri arasında olduğunu ya:kmdan biliyoruz. 
"""'1111na.k için en lüzumlu madde. nacağı fÜpheaizdir. Bundan dolayı lerdıir. Köy meselesi ve köylü yapyııınrn güzelleıtirilmesi itleri etra· 
ler &ayılıyor. köpek cinaini en iyi besliyecek olan Bunlar Emir' in oğlu Talal'ı hima- f ında aon birkaç ay içinde türle matbuatınc;la birçok değerli tet· 

Canlı ciaimlerin temeli albümin gtda gene köpek eti obnuı tabiiclir. ye etmektedirler. Bazı kimseler, tev • kikler yazıldı. Bunlara küçük bir iolive olmak üzere biz de, mil_ 
olduğu için biyolojide onun ehemiye- Bu kaideyi batka cinslere tatbike - kif edilmiştir. 
tİbi bilirainiz. Yakm vakte gelinciye dince, bü:rük balığın neden küçük Birçok çetelerin memleketi dolaşa - letler arası köy kongrelerinde, tetkik edilen bu mevzuda alman 
kadar, albümin aözü ifittikçe ona bahir yedijini ve bütün balııklarm rak polis merkezleriyle reamt daire • kararları neıretmeyi faydalı bulduk: 
d.rin aaygı göatermek.le beraber. o. neden o kadar çoialdıiau d4a daha lere taarruz ettikleri söylenmektedir. Köy işi uzun yıllardan beri tetkik ı köylerde şehirciliğe kartı mücadele 
"- her canlı ciaimcle qaiı yukarı kolaylıkla anlıyoruz. Bir petrol borusu yakılmak suretiyle edilmekte ve her millet, bu şereflı ışte hakkındaki İtalyan programının tet-
bir örnek olduiunu aanırdlk. Halhu- Fakat kaide inaanlara tatıbik ecli- tahrip edilmiştir. ilk çalı,mıya ba§lıyan kendısi oldugu· kiki. 
iti timdi albüminin minau kalma lince, bir iki aarrhk zamana gelinci- nu iddia etmekte ise de hangisinin 2 - Köy ya'8yışını güzelleştirmek 
ltllf gibtclir, yahut ancak idrar tahlili ye kadar Avrupa'nm bazı ormanı~ filisfin'de hadiseler haklı oldugunu bulan ve tcspıt eden için alınacak tedbi.rler hakkında bir 
"•Porlarma yakıtacak bir tabirdir. memleketlerinde inaan eti yiyenlerın olmamıştır. umumi program hazırlanması, gibi u-
lti.nya alimleri albümin tabiri yeri - bulunduğu rivayet edilirae de, ° Kudüs, 4 a.a. - Dün gene bir takım Almanlar 1906 yılında köylulerin mumi mahiyette alınacak kararlardı. 
ile protetcl tabirini kuHandıklarm.. yamyamların vücutlan iyice gelitmit hadiseler olmuttur. Asiler Lida ile maddi ve manevi durumlarını iyıleş. Dördüncü kongreyi Belçika Ziraat 
claJlıberi onan pek çok türlüaü oldu- ve aailddarı yerinde olduiuna dair Hayfa arasında ifliyen treni !Yoldan tirmek için "Deutsche Verin für land. Nazırı Bay (Beels) açm f ve köy it
hııu ve albüminin aminli uitlerden - ~aaleaef- hiç bir f~~i miifahe. çıkarmışlardır. liche Wohlfarta und Heimatpflege,, lerinin tarihçesinden bahsettikten 
lllirekkep olduğunu da gösterdiler. de kalmam11tw. Zaten oyle. d~ .olaa Yafa'da birkaç yahudi ve Hayfa'da adında bir teşekkül vücuda getirmiş- sonra, köy yqayııını güzellettirme 

Burada aminli asitlerin kimyaca inaanlara aaibkl~ le~ ıçm :: bir arap katledilmi,tir. terdi. işinin aırf bir çiftçi mcaeleai olmadı-
lerkıiplerini ve kübik formüllerini balıklar sibi - bırıbirlermı yemegı Eraşa'da 50 kişi kadar tevkif edil - Birleşik Amerikalılar 1908 de ğını ve fakat bunu çerçevelediğini, 
tÖatermiye kalkqmıyacağımr elbet - tavaiye etmek kabil değildir. O~d~ mittir. "Country Life Commiaf>ion" reisi Ro. estetik çiftlik kadar ne,eli okulu da 
te tahmin ederainiz. Yalnız, henüz dolayı aıiır etine kalmak zanrıdır. osevelt'in başkanlığında bir komisyon ihtiva ettiıini, çiçekli bina cephele-
bibniyenlere haber •ereyim ki, a· Şimdiki halde bilinen aıiır etinin yaptılar. İtalyanlar da 1926 köy kon. riyle daha dikkatle vücuda getirilmit 
llainli aaitk .• n çetitleri hemen he. batkacinahayvanlardan da birçoğu- Fransız hükumetinin gresinden sonra Roma Enstitüsünde köylü elbiselerini ve temiz vücutla-
..._ aayılamıyacak kadar çoktur. 1- nu idare edecek kadar aminli aaitler köy idarecileri için hususı kunılar aç- riyle saf ve parlak ruhları hazırlamak 
tin ehemiyeti de buradan çıkıyor. vermeaidir. siyaseti ye sosyalistler tılar Bununla beraber belçikahlar köy meselesi olduğunu söylemi§ ve bu it 
l>ün aadece bir kimya meaele.i olan Ancak bu aminli aaitlerin hepaini çah.;naıarını almanların bir senelik da köyde tam minasiyle toprağı ve in· 
..mli aaitler bugün bir aaibk Yeya aebzelerden bulmak kabildir, der. Melun, 4 a,a. - Sosyalist federas • ha eski bir tarihe, yani 1905 yılına irca sanı güzellettirmektir, demittir. 
haatal&k meaeleatclir. Yarın içtimai lerae inanmayınız, Anlatılan aıiııı-, a- yonu-;ıun toplantlSl'nda, hasta olan ederler. O st'ne (Liege) de yaptıkları • • • 
L d L-•-1· b·ı· • 1. •tt • -L "lm k b-•-mun. Blum yerine söz alan eski maliye nazı uir meaele olmaamı a uca ıye ı 1- mın ı a• en yap..,ı e - bir sergide gösterdikleri köy işlerini Belçika milli raporuna göre, mem-

w l ki · d d h ·ı · ld ~. · n Vinccnt Auriol, Fransanın vaziye • tiz: inaanlann ayn ayrı aag ' arı dan, ınaan an a. a 1 eTı 0 u ... •- bu tetkiklerin temeli uyarlar ve 1910 leket (2.950.000) hektarlık bir meaa-
.. b .. ·· k d . · 1 ot · k · t d•w• ti hakkında izahat vermiştir. Olllara bailı olduğuna gore, utün çin en ıaı yanız yıyere ıs e ı~ı senesinde (Brüksel) sergisindeki köy ha sathındadır. Bundan (530.000) he-k 

lair milletin aağlığı da aminli aaitle- aminli asitlerin hep&İni terkip edebı. Hatip, Daladiye hükümetini tenkid pavyonunun kazandığı muvaffakiyet. tarı orman korumak ve parklardır. 1-
ria çefitlerini iyice ayırt ederek ken. lir ••• Vakıa insan karaciğeri onlar- etmiş sosyal islahatr.ı baltalandığını le övünürler. ki milyon hektarı da çiftçilik ve bah
diaine lüzumlu olan çeıitlerden yeti- dan birçoğunu, haza bulamadığı va. söylemiş ve nihayet sosyalistlerin Bon Nihayet bu teşebbüslerin daimi bir çivanhğa ayrılmııtır. Sekiz milyon 
tecek kadar yemesiyle kaim olacak. kit, batka aminli asitlerden, hatta net tarafından takip edilen dolambaç- merkeziyetini düşündüler ve "Köy ya- ahaliden üçte biri köylüdür. Buolar
tar. Bir mesele içtimai olanca arka- hlç albiiminaiz bayaiı tekerden, 1ı ve esrarlı siyaseti tasvip edemiye - şayışını güzcllqtirme milli lromiayo. dan doğrudan doğruya tarlada ve 
ll1lıdan beynelmilel olmaaı da tabii. yapmıya kudreti vardır. Fakat hep- ceklerini söyJcmittir. nu Coınmission Nationale pour bagda çalıpbilen ancaık yüzde 17 dir. 
dir. Her millet ötekilerden geri kal- ami deiil. Mesela buiday ununda l'cmbellissement de la vie Rurale" i Elli hektardan çok toprağı olanlar 
lllamak üzere yalnız top, tüfek ve triptofan admdaki aminli uit varaa • • • • 1913 aenesinde kurdular. yüzde 1 ve 40 hektara kadar toprağı 
ta hazırlamakla kalmıyarak da çocukların büyiimeaine mutlaka Bırçok hırvatlar tahliye edıldı Belrika milli komitesinin te,ebbü- olanlar yüzde 1,25 dir. Yüzde 52 si 

yyare • ' w !L' B ı... d 4 H .. kü t d ~ aıdalarmda bol bol aminli aaıt ~u- lüzumlu ol.n lizin olmaclııı g-• onu ı ' e"'fira • a.a. - u mc • un ve siyle kurulan Milletler Arası Köy Ya. ancak 40 ara kadar toprağa maliktir. 
hanmauı.a dıkt.&t edf!cektir. Onun i- bizim karaciğerimiz yapamaz. Yal. bugün s~aai cürümlerden dolayı mah şayış11tı Güttlleştirme Komisyonu 
çin yakın bir zamanda Cenevffde. nız ekmekle beslenen çocuk anka pus bir çok hırvatı tahliye etmittir. ilk defa 1925 yılında Brüksel'de Aka-
ki milletler mecliainin aaihk.ttııkila- kalır. Ekmekle beraber IÜt buluna demi sarayında toplandı. Milletler a-
tı. imanlara lüzumlu olan kalori bir zaman onunla idare edebilir. Da- k I ... rası birçok teşeloküllcr gibi bunun da 
1niktannı teapit ve vitaminler;n her ha biiyüyünc:e mutlaka lizin ,...mei• Kangal kayma am ıgı kararlan temenni mahiyetindedir ve 
hirine her memlekette mut~ber olı.. ihtiyacı olw. Açık buh.man Kangal kaymakamlı- Belçika'nın hususi bir kanuniyle, Bel 
caiı birer ölçü tayin ettiii .ıibi, amin- Bu aminli &aitlerin imanlara lü. f ~ ~~f ~li~ ~~~mı B. Hu.. çika'daki milletler arası diğer birçok 
li asitlerin herkese lüzumlu olan zumlu olan çetitlel'inden mahrum uaı zı çı tayın 1 11 ır. bilgi kurumları gibi "MiUetler arası 

·~""'ill1HUN,&i~D.Jillll1UL.Jlü~·~ta~~a~ccüp kalanlar, 'Yituninlerclen mahrum~~ _. ~ mahalli idareler enstitiisü, milletler a-

Gandi açlık 
grevi yapıyor! 
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Emaiyeti Umumiyede . 
yapılan taylltles 

Emniyeti umumiyede yapılan yeni 
tayin ve ınaıkilkr.i aşagı koyuyoruz: 

Trakya umumi müfettişliği emniyet 
müşavir muavini Cavit Gonencin Ma
nisa vilayeti 3 üncü sınıf emniyet mü
dürlüğüne, Manisa vilayeti 3 üncü sı
nıf emniyet müdürü Tevfik Arıcanın 
Samaun villyeti 3 üncü sımf emniyet 
müdürh.iğüne, Samsun üçüncü sınıf 

emniyet müdürü Nurettin Ağatrıı 
Trakya umumi müfettişliği emniyet 
müşavir muavinliğine, Yozgat wliye
ti 1 inci aınıf emniyet imiri Ahmet 
Özbckin Çorum vilayeti 1 inci anuf 
emniyet amirliğine ve polis enatitüeü 
dahiliye müdürü Ya13r Albarazm Yoz
gat viliyeti 2 nci sınıf emniyet imiırli
ğine ve İstanbul vilayeti 2 nci aıruf 
emniyet imirlerinden M. Ali ıt..1111 
Iğdır kaz•ı 2 nci sınıf emniyet Amir
liğine naklen; İ•tanbul viliyeti 2 nci 
sınıf emniyet imirlerinden ve Ş. 5 mil 
dür muavini Zeki Akalınm emniyet u
mum müdürlüğü 4 üncü aınıf emniyet 
müdürlüğüne; emniyet umum mılidür
lüğü 2 nci ıınıf emniyet imirleriııden 
Hüsnü Görenin mezkur umum mtıdtir
lük 4 üncü aınıf emniyet müd\irlüi6 • 
ne, Girnun vilayeti 2 nci amıf emni
yet amiri Zeki Tmıerin Kırıehiı- vili -
yeti 1 inci aınıf emniyet imirliğine, 

emniy.et umum müdilrlilğil 2 nci s111rf 
emniyet imirlerinden Hulüsi Sayme
rin Giresun vilayeti 1 inci eııuf mmi
yet Amirliğine; Sinop vilayeti 2 lnc:l 
amıf emnieyt imiri Cemil Erem'in 
mezkQr vilayet 1 inci aınıf emniyet A
mirliğine, İatanbul polis mektebi da
hiliye müdürü Nurettiın Gökmenin İs
tanbul vilayeti emniyet müdürJüfil 45 
lira maaşlı Ş. 6 müdür muavinliline, 
İzmir vilayeti 2 nci sınıf emniyet i
mirlerinden İemail Güntaym mezkQ.r 
vilayet 1 inci smıf emniyet imirLiğine. 
Kırklareli vilayeti 2 nci sınıf emniyet 
Amiri Mehmet Ali Konyarın mezkQr 
vilyet 1 inci sınıf emniyet imirliiine, 
Bilecik vilayeti 2 nci sınıf emniyet a-
miri Muammer Koyqın mezk\lr vil4-
yet 1 inci smıf emniyet imirlifine, em
niyet umum müdürlüğü 2 ııci amıf em 

niyet amirlerinden Ali Rıza Erdanın 
mezkur umum müdürlük 1 inci auuf 
emniyet imirliğine, Mazıdağ kaaaı 

kaymakamı Ekrem Roluın emniyet u

Mefhur biyoloji il.imi Abderhal. tutulurlar. Ondan dolayı, bilhassa 5. Mart 1939 Pazar günü saat 16. 

den bir köpeği tam yüz gün yalnız gençlerin geli~mek, güzelletınek ve 30 da Müzik ögretmen okulu konser 
uninli uitlerle - pek az da yağ ili.. sağlam olmak için, aminli asitlerin salonunda. 

. . 1 . Ü ÜACÜ BJl\lf emniyet 
, m r e, • u &fkoaueerle-

mah racası demokratik hükümct siste. rlndcn ve eski merkez memuru namzet tur. 

•e ederek _ bealemif, köpek pek lüzumlu her çetidini temin edecek 2. inci ODA MUZIGI KONSERi 
Çalanlar: Ferhunde Erkin, Liko A-

aağlam, gayet çevik kalmq, hem de et yemeleri lazımdır. mar, David Zirkin. 

Milletlerarası teşekkilliin 

maksaı ve gayesi 
a) Köy yaşayışını güzclleştinnek 

için tetkiklıer yapmak. 
•iırlıiı birkaç kilo artauf. •• Bu lec· G. A. Bt!etboven : Variyaaionlar op. 44, b) Muhtelif milletlerin bu it üze -

rindeki tecrübelerini birleştirmek ve 
bundan istifade etmek. 

Musiki bahisleri : 
... o 

Ludwig van Beethoven 
Aalen flaman olan Beethoven ai- ı devre hakkında verilen hükümlerde 

lesinin izlerine ta on yedinci aaır- ise lhtilif vardır. Kimi bu devreyi 
dan itibaren Belçika'da Louvain teb· ikincisine bile tercih eder kimi de 
ri civarındaki bir köyde ra.tgelinir. onu pnlı bir inhitM: telilcld eder. 
1650 tarihinde Anvers'te aynı aile- Beethoven kontes Th~r~e de 
den bir Beethoven'in yqadıgı da Brunswick ile evlenmeği kurumuı
ayrıca tesbit edilmittir. Asıl, Bonn tu. Kontes'le Beethoven arasındaki 

ıehrine gelip 1732 tarihinde yerle- bu aık macerası 1806 dan 1810 tari
şen Ludwig'in büyük babasıdır. hine kadar devam etmiştir. işte be-

Ludowig van Beethoven 1770 tari- tinci senfoni de bu devrenin mahsu
hinde Bonn tehrinde dilnyaya geldi. lüdür. Dokuz senfonisi arasından en 
Beethoven sıkıntılı ve meıakkatli bir çok çalınan ve eeğenilen de bu sen
çocukluk devresi geçirdi. Ailesi za- fonidir. 
ten musikişinaslardan ibaretti. Mo- Garibtir ki ı:amanında o kadar 
zart'ın küçük yaştaki muvaffakıyet- takdir edilmemiş ve kibar mahafil 
!erine phit olan ve keman çalan ba- tarafından himaye görmüt olan Lud
baaı onu da kuçükten musikişinas wig van Beetboven kendine ne de
olarak yetittirmek iatedi. Meramına vamlı bir mevki temin edebilmit ne 
ermek ve onu istismar etmek emeli- de para sahibi olmuı ve tıpkı Mo
le bu insafsız baba çocuguna öyle zart gibi sefalet içinde ölüp gitmit
cebr ve tiddetle muamele ederdi ki ti. 
Beethoven bütün hayatı muddctince Beethoven'in hayatı uzun bir mü
bu fena muameleleri unutmadı. O, cadele ve ııtırap kaynağıdır. Hele 
sadece, henüz dört yaşında iken öl- sagır olduktan sonra çektigi azabm 
müş olan büyük babasını muhabbetle haddi hesabı yoktur. Filvaki sağır 
anar onun kendiaine kartı göstermiş olduktan sonra o, bu kusurunu itiraf 
oldugu şefkati hatırlardı. etmek mecburiyetinde kalmamak i-

Ludowig keman, piyano ve org çin inaanlardan uzaklara kaçarak 
öğrendi. Çok geçmeden musikide o münzevi yaıar ve bir i.ki samimi 
derece tek~mıil gosterdi ki emprovi- doıtu ile ancak yazı ile muhavere e
zasyonlarile Mozart'ı bile hayrette derdi. Sağır olduktan sonra da tabi
bırakırdı. O, 1793 te ihtiyar Haydn'- at, onun yegane ilham kaynağını 
den dahi ders almıştı. Ukin Haydn teşkil etti. 
Beethoven'in dehasını takdir edeme Mütbit bir zatilrreden sonra kan 
miş ve onu ihmal etmişti. Ona en kusmıya başlamış olan Beethoven 
ciddi dersi veren Albrechtberger ol· 1827 yılında üst üste yapılan dört a
du. Fakat Beethoven musiki dersini meliyattan sonra hayatından ümit 
ezelden almı tı. O sanki musikişinas kesilecek kadar bitap dü!t"Dllf ve 23 
olarak do muştu. mart tarihinde kıu bir vasiyetname 

Beethoven'in sanat hayatını üç yazarak artt.k bundan batka yazacak 
devreye taksım ederler. Birinci dev- şeyi kalmadığını meyuaane mınldan
rede Haydn ve Mozart'ın tesiri nü- mııtı. Ertesi gün kendini kaybeden 
mayandır. lkinci devrede Beetboven üstad 26 martta akpm saat bette son 
artık benligini tamamiyle iktisap et- nefesini vermitti. Gariptir k! tıpkı 
nriş, dehası inkişaf eylemi tir. Bu Mozart'ın öldüğü günkü gibi bir fır
dnrede diğerleriyle mukayese ka- tına Beethoven'in öldUtü gün de 
hl elmiyecek kadar olgun ve karak- Viyana'yr altiiat ediyordu. Martın 

terıltik eeerler yaratmlftll'. Uçuncü 29 utacu aünll yapılalı cema aluı-

Piyano, keman ve viyolonael için. 
Beeth<wen : Sonat op. 24, fa ma

jör. Piyano ve keman için. Allegro, 
Adagio molto espre•ivo. Scherzo. 
Rondo . 

Beethoven : Trio op. 97, si bemol 
majör. Allegro moderato. Scherzo. 
Andante Cantabile. Allegro modera
to. 

c) Bu mevzuda milletler arası kon
greler teı-tip w alınacak kararları de
legeler vaaıtasiyle hükümetlere arze
dcrek tatbiki ricasında bulunmak. 

1925 teki ilk kurulut toplantısını 
birinci kongre sayarak, 1926 da ikin
ci kongreye Brüksel'de ve 1929 da ü
çüncü kongreyi Peıte'de yapmıtlar-

Bu konsere cumartesi gDnlerine dır. 

mahsus daimi divetiyelerle girilir. Bu iki kongrenin umumi ve milli -
Bir dDzcltme - Dünkü Dilahamızda 

profesör Bay Beaim Atalay'ın bir tiiri 
vardı. Basımda ufak bil' hata yaıpıl
mıttır, af8ğıdaki tekilde düzeltilecek. 
tir. Dokuzuncu m•raındati (tekrar) 
kelimesi (takar) ola.calı: ve on dördün. 
cü mısradan sonra unutulmuı bulunan 
şu (görürüm kurdugunu yepyeni bir 
şanlı yarın) muıraı konacaktır. 

raporları ve kararları hakkında eli. 
nıizde maliımat yoktur. 

Milletler araaı dördüncü "köy ya -
ıayışını güzelleştirme,, kongresi, 7 a
ğustos 1930 tarihinde (Li~ge) de ya
pılmııtır. 

Bu kongrede 27 hilkUmetiıı 46 mu
rahhuı ve 29 millt çif~i birliğinin 
delegesi bulunmu, ve kay itleri hak
kında 76 raporla 10 etüd verilmittir. 

Kongre çahtmaiarını dört komia -

..ıllll N I Ş E H I lllh. yona ayırmıttı: 
: Y E R : Birinci komiayanun itleri: = u 1 = 1 - Sağhk bakımından 
E U 5 E 2 - Konfor bakımmdan 
: : 3 - Ekonomi bakımmdan 
E Sinemaatnda E 4 - lnaan emelinin ve el ifinin a-E Bugün ve bu gece mevsimin ye- E zaltılmuı bakımından kay muhitle • 
: ni ve güzel filmlerinden. E rinde fiil sahasına çıkarılmlf ilerle-
: : meler. - -5 SQ N DÖ;ı. Ü~ E lkind komiayon.un ifleri: 
5 \J ~ E l - Su itleri, içme sularının da-
E E ğıtılmuı, sularm botaltılmuı ve muh 
: BE1TE DA VIS ve 5 telif poaalarm tahliy.i. 
E EDW ARD ROBINSON : 2 - Yol itleri 
E tarafından Franaızcll sözlü 5 3 - Aydınlatma itleri 
§ Atk ve Heyecan filmi : 4 - Telefon n telai.s telgraf irti-
- E hatları : lliveten yeni renkli MlKl ve - E 5 - Itıldı projebiyonlarla köy 
: Metro Jurnal. . • • • - h-'L ıtuna 5 Matineler: : aa.aının ma tını inkitaf ettirecek 

: vuıtalar bakmundan köylerde devlet, 
§ 14,30 • 

16•30 - 18,30 ve 21 5 belediye ve köy idareleriyle huauai 
5 Bugün 10 ve 12 halk 5 şirket ve mUtetebbialerin vücuda ge-
E matinelerinde E tirctikleri servisler ve mı sabasına 
: : çıkardmıt ilerlemeler. 

5 SON PUSE 5 - -- -':iıııııııııııııııııııı '11: 3!t23 ııııi=' 

na bütün Viyana halkı hıçkırıklarla 
ittirik etmit ve koca Beethoven'e 
kartı son tizim ve takdirini ifa eyle
mitti. 

Vçüncü komlayonıın ifleri: 
1 - EntellektUel bakımdan 

2 - Moral bakımdan 
S - Estetik bakımdan 
4 - Eilcnce bMl:mundan 
fiil aahurna çrkardmıt ilerlemeler. 

Dördiincü kom.yonun itleri: 
1 - Jılemleketiaı köyletürllmeal • 

mini tatbik etmek istemediğinden \erinden ve polis enstitüsü mezunların 
Gandhi açlık grevi ilan etmiftir. dan Fevzi Çelik.in, İstanbul başkomi-

Gandhi, yedi saat aç Jcaldıktan son. serlerinden ve polis enstitüsü mez.un
ra tekrar mahracaya haber göndererek larıından Hahl Çalkınuı ve gene mu
dcmokratik hülcümct usulünün tatbi • kur vilayet baJkomiaerlerinden ve po

li senstitüsü mezunlarından Mehmet kmı istemi' ve fakat mahraca bu':lu 
Ali Özlculun mezkur viliyct meoiyet 

tiddetle reddetmiftir. kadrosunda açık bulunan 2 nci sınıf 
Gandhi'nin dostları açlrk grevi ne. emniyet amirliklerine, İzmir bafkomi

ticesinde reislerinin aıhatçe fena va • &erlerinden ve polis enstitüsü mezun
ziyete dıüı,eceğini dÜfÜncrek ihtilafta !arından Faik Nartın polis enstitüsü 
hakemlik etmesi için bgiltere umumi dahiliye müdürlüğüne, Antalya bafko
valisine müracaat etmiflerdir. Resmi miacrlerinden ve polis enatitü.U me-

zunlarından Bahaettin Vurahn taı.ı
menbalardan bildirildiğine göre, bu bul polie1nclrt~i dahiliye mUdürlüğil-
ihtilaf iki kiJi arasmda husuai bir pi • ne, Mufla vilayeti bqkomiserlerinden 
za suretinde telikki edildiğinden hiç- ve ee.ki merkez mcmuTu namzetlerin
bir müdahale derpiı edilmiyor. den Aziz Tüzüğün, Edime vilayeti 

lngiliz filosu'nun 

seferberlik masrafı 
L<r.ldra, 4 a.a. - BUdçe projeaine 

mülhak cetvelden anlat ldığma göre, 
eylQl ayı içinde ingiliz filosunun ae -
ferber edilmesi 1.766.000 inriliz lira· 
ama mal olmuttur. 

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

Ankara Borsası 
4 Mmt 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Londra 
Nev7ork 
Parla 
Mıllno 
Cenevre 
Amaterdam 
Berli.rı 
Brtikael 
Atina 
Sof79 
Prac 
lladrid 
Varıova 
Badapqte 
Bükrq 
Belcrad 
Yokahama 
;tokbolnı 
lloakova 

Acılı• P Kapanıe P 

5.93 5.93 
126.40 126.40 

3.3525 3.3525 
6.6525 6.6525 

28.752'5 21.7525 
67.2150 67.2150 
50.77 50.77 
21.2125 21.2125 

1.0825 1.0825 
1.56 1.56 
4.33 4.33 
5.113 5.93 

23.84.50 23.1450 
24.9675 24.9675 
G.905 0.905 
2.1375 2.1375 

34.N 34.N 
30.53 30.53 
23.1125 23.1125 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk borcu I. 
1933 Türk borca iL 
1933 Türlıc borca 111. 
193.3 ikraml7eli Brpnl 19.95 19.95 
C. Merkez Ban.bu 109.50 109.50 

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

bqkom~erlerinden ve polia enstitüsü 
meı:unlar~ndan Huluei Şentürk'üa. 
Sams~n vilayeti başkomiserlerindcn 
ve polia enatitüaii mezunlarından M. 
Ali Sunmazın, Giresun viliyeti bqko
miacr lerinden ve polia enstitüaü me
zunlarından Saim Somnezin, Mardiıı 
viliyeti bqkomıaerlerinden ve polis 
cnatitüaü mezunlarından İbarhim E
teırn Çankaya'nın, İstanbul vilayeti bq 
komiserlerinden ve polia cnatitiiaii 
mezunlarından Muzaffer Arıkanm. la 
tanbul bqkomiaerlerinden ve polis 
enstitüsü mezunlarından Hamdi Ton
gHıa ve geıne mezkur viliyet ba,komi
serlerinde:n ve polis emtitüaü mezun -
!arından Akil Yılmazın emniyet umum 
müdürlüğü kadroaunda açık bulunan 
2 nci sınıf emniyet imirlikleriıne terfi
an tayinleri teneip kıhnmıftır. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -E Yarm akpm YENiŞEHiR : - = - -- -
IU L U S ~ - -- -= = : Sinemasında büyük GAlA : - -- -- ' -: Ankara nın sabırsızlıkla bekledi- : 
5 ii ve menimin !Ulheaeri olan : 
- ır- -- -
~ HASRET ~ - -- = 5 Büyük Artist ZARAH LE· 5 - -5 ANDER, PAUL HARBJGER: 
: ve GEORGE ALEKSANDR ! - -- -: tarafmdan qk. ihtira ve ihtipm 5 = filmi --......................... 
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Var olun çocuklar!. 

Ankara'da ikinci bir muhtelit 
Romenleri 5-2 mağlOp etti 
Sporcufarımızin muvaffakiyeti tebrike değer 

Onlara gol 
DUn biraz rüzıg~rh ve soğuk bir ha

vada Ankara muhteliti Tamaşovara L 
le karşılaştı. Takımımız 19 mayıs stad 
yomunu dolduran binlerce seyircinin 
gözleri önünde canlı ve güzel bir o -
yunla maçı 5 - 2 kazandı. Bu suretle 
Ankaranın birden ziıyade birinci sınıf 
takım çıkarabileceği anlaşılmış oldu. 
Aynı günde 1stanbulda da 2.1 İstanbul 
muhtelitini yenmesi şüphesiz ki şeh -
rimizin sporculariyle beraber sporse -
ver halkını da memnun etmiü!r. Ge:ıç
lerimizi hararetle tebrik ederiz. Maçın 
tafsilatını verelim: 

llcıl&em t•e talımıınırz: 
Bu maçı B. Ömer idare etti. Anka • 

ra muhteliti de şu kadro ile sahaya 
~ıktı: 

topu uzaklaştırmağa çalışan takım bir 
kornerden sonra ikinci golü yedi. 

R,,mberlik sayımız: 
Ankara takımının sanki iyi oyna -

ması için iki gol yemesi lazımdı .. 
Çünkü çocuklar ancak bundan sonra 
açıldılar. 37 inci dakikada muhakkak 
bir golü kalecileri zor kurtardı. Bunu 
müteakip bir korner fırsatı kazandık. 
Bu kornerle de romen kalesi önü ka
rıştı. En iyi oyuncuları olan solbek 
topu güçlükle uzaklaştırabildi. Lakin 
44 üncü dakikada nihayet hücumumu
za dayanamıyan Tamoşovara kalesine 
ikinci beraberlik golümüz girdi. Kü
çük Alinin başla verdiği bir pası Fah 
ri içeri soktu. 

Salahattin (Harbiye idman yurdu) 
_Nuri {Gençler Birliği), Mehmet 
(Güneı) - Şemsi (Demirıpor), lb. 
rahim ( Deminpor), Zeki (Harbiye 
idman yurdu) - Hamdi (Ankara\ 
Gücu), Ali (Gençler Birliği), Fahri 
(Ankara Gücü), Fadıl (Harbiye ld. 
man Yurdu), Reşat (Gençler Birli-ı 
ği). 

Muvaffak olunduğuna göre, takı · 
mımızı iyi kurulmuş sayabiliriz. Şu ı 
veya bu mevkide belki başka oyuncu • 
lar oynatılabilirdi. Fakat bunun şu da. 
kikada münakaşasına artık lüzum kat. 
mamıştrr. Çünkü ankaralı fut?olcula· 
rımız zafer diyebileceğimiz bır mu • 
vaffakiyet kazanmışlardır. 

IJirinci g-ıliinıiiz: 
İlk yirmi dakika rüzgar al~ınıı 

düşen takımımızın sıkı miıdafaasıyl~ 
t . Hücumlarımız çok seyrektı 

geç ı. • a 
Fakat 22 inci dakikada sag~ç ~ynuy .n 
Kii ük Ali Fahriden aldıgı ınce hır 
pasia birinci golümüzü yaptı. 
()nlcırın ı:oW: 
Baskı alt.oda oldukları halde g~l 

a mak fırsatını bulan takımımız ~ı· 
Y. p . golden sonra hemen tekrar hu· 
rıncı ·· ·· td" 

t . Bunun zararı goru u 
cuma geç 1• R 

. kü açık oynamağa başladılar. o· 
1 

Çunl de 24 üncü dakikada sağdan 1 men er 
la dogru geçen topu solaçık vası· ' 

:~ iyle vole bır şütle ağlarımıza tak· 

t lar. 

ı · . flCİ ı!Olleri: 
Bu gol romenlere tekrar hile~~ fır· 

/ldrıci devrt? ve ii~;iincii gol: 
İkinci devrede kaleye İsmail (De. 

mirspor) geçti. Maçın başlamasiyle 

beraber forvetimiz sağdan bir akınla 
hücuma geçti. Sol haf ceza çizgisi i
çinde Hamdinin sürdüğü topu eliyle 
tuttu. Verilen bir penaltıyı Şemsi sı. 
kı bir şiltle gole çevirdi. 

I>ördiincii gol: 
Bundan sonra birkaç sayı fırsatı 

daha kazandık. Romenler bunlardan 
ancak şanslariyle kurtulabildiler. 21 
inci dakikada kaleye yakın bir mesa. 
foden Zekinin çektiği firikik güzel 
bir şütle takımımızın dördüncü golü
nü temin etti. 

ne.1inci gol: 
Maçın bundan sonraki dakikaların. 

da bütün kuvetleriyle vaziyetlerini 
kurtarmıya çalışan romenlerin karşı. 
sında muhtelitimiz daha güzel bir o
yunla hakimiyeti elden bırakmadı Ni. 
hayet son dakikada Şemsi şahsi bir sü_ 
rüşle son golümüzü de attr. Takım al
kışlar arasında sahadan 5 - 2 ayrıldı. 

NmHl oymıdılcır? 
Günün en muvaffak oyuncuları sr. 

rasiylc Kü!tiik Ali, Şemsi, İbrahim, 
Fahri, Mehmet idi. Reşat, Zeki, Nuri, 
Fadıl iyi oynadılar. Her iki kaleci de 
vazifelerini hakkiyle başardılar. 

Hakem B. Ömer de dün maçı güzel 
idare etti. 

Atletizm birincilikleri 
Diin şehrimizde kır koşuları Anka. 

ra birinciliği yapıldı. Stadıyomu dol _ 
duran binlerce seyircinin alkıfları a -
ıasr:ıda neticelenen bu müsabaka iki 
kategori üzerine oldu. 6000 metrelik 
büyükler arasındaki müsabakaya 12 
sporcu iştirak etmişti. Neticede, De -
mirspordan Mustafa 19.52.4 dakikada 
birinci, M uhafızgücünden Ali 20.06,5 
dakikada ikinci, Demirspordan Halil 
üçüncü oldular . 

Kücükler arasındaki 3000 metrelik 
müsab~kaya da 11 atlet girmişti. Bu 
müsabakanın birbciliğini 10.24 daki -
kada Ankaragücünden Remzi, ikinci -
liğini 10.33 dakkada Hamdi, üçüncü 1 
lüğünü gene Ankaragüclinde:ı diğer 

Hamdi kazandılar. 
Büyükler arasındaki müsabakada 

takını birinciliğini 9 puvanla Demir • 
spor, ikinciliğini de 12 puvanla Mu : 
hafızgücü aldı. Küçükler arasr:1dakı 

yarışta ise Ankaragücü rakipsiz ola • 
rak 6 puvanla birincidir. 

Atletlerimize Ti.irkive birinciliğin
de de muvaffakiyetler. diler, kendile· 
rini tebrik ederiz. 

. tr yerdi. Fakat müdafaamız ıyı oy· 
s;. .,.-du Otuz beşinci dakikaya ka • 
nuv kal · · ··kıedig" i 

Bize akın 
dar ruzgarın emıze suru 

Onlara gol 

Bize gol 

Bizim akın 
Bu ııayfadaki foto röportajlar Foto Muhabirimiz Cemal lşıkscl'inıHrM 

Ankarahlar İstanbul' da ki Erkek Lisesi Ticaret 

1 

Lisesi takımını yendi 

m a C 1 da 2 -1 kazan d ı I a r Dün bu maçtan evel yapılan Tica· 
.:> ret ve Erkek liseleri maçı çok güzel 

. . . ve heyecanlı geçti ve neticede erkek 
İstanbul, 4 a.a. - Ankara ~uh~elı-ı c~ ~evrey.ı ehemiyetli bir sayı farkiyle lisesi takımı ticaret lisesini 5. 2 yen • 

tinin birinci karşılaşması bugun 1 ak- bıtneceğı tahmin olunuyordu. Oyu. di. 

sim stadyomunda yapıldı. Ha:'anın n~n ilk dakikaları bu ümide kuvet ver- --------------
çok soğuk olmasına ve sulu ?ır kar dırecek bir cereyanla inkişaf etti. Fa. 
yağmasına rağmen stat:a beş bıne ya- kat dakikalar ilerledikçe vaziyet ta- halde 1 -O mağlfıp vaziyete düşünce 
kın bir seyirci kalabalıgı toplan~ıştı. vazzuh etti: biraz canlanır gibi oldular. Maamafih 

Maça ıs.ıs te hakem Tankın ıda.r~- İstanbul ekseriyetle Ankara yarı bu canlanış müdafaa ve muavin hatla-
sincle başlandı. İstanbul muhtelıtı, sahasında oynuyor. Fakat hücum hat. ıında kuvetli bir enerji halinde teba • 
mektepli unsurlardan mahrum olma_ tı arkadan kuvetle esen rüzgarın sü. rüz etmekle kaldı ve hücum hattı, her 
sına ilaveten iki günde üç maça yetişe ratlendirdiği topları iyi kontrol ede- hangi bir muvaffakiyetli bir netice el
cek şekılde kuvetlerin inkısama uğra. miyor. Vaziyeti kavrıyan Ankara mü. de etmesi kabil olmıyan mutat tempo
mış bulunması dolayısiyle, hakiki kad dafaası da iyi bir taktik kullanmıya sunda devam etti. 

rosundan bir hayli zayıf bir şekilde başladı: O_yun ekseriyetle Ankara yarı sa • 
sıralanmıştı: Topları karşılamamak ve İstanbul- hasında oynanıyor ve her İstanbul hü

lu muhacimlerin ayaklarından kurtu - cumıı, sanki muayye:t hedefi bu imiş 
lan her topun avutu bulması için ra. gibi, avutu buluyordu. Buna mukabil 
kip oyuncuları marke etmek.. ankarahlar 27 inci dakikada Haşim'i~ 

Hüsamettin - Lütfi, Hüsnü -
Musa, Ali Rıza, Esat - Naci, Buduri, 
Melih, Basri, Diran 

Ankara muhteliti şöyle bir kadro ilk orıl}(!Ş dakilw : 
arzcdiyordu: İstanbullu muhacimler rüzgardan 

Necdet - Nuri Ali Rıza_ Keşfi, istifade ederek şüt atmayı düşünmek
Hasan, Nusret - Hamdi, Arif, Or- sizin, ilk on beş dakika içinde Ankara 
han, Haıim, Zeki. müdafaasite bir hayli didiştiler. 15 in

ci dakikada ortadan inkişaf eden bir 
hücumda top birdenbire Ankara sağ 
açığına gitti. Hamdi iyi bir triplingle 
Hüsnüyü atlattıktan sonra kuvetli bir 
şilt çekti ve topu ağlara taktı. 

Oyun başladığı zaman İstanbul 
muhteliti rüzgarla beraber oynuyordu. 
İstanbul takımının, oldukça kuvetli 
esen bu rüzgardan istifade ederek va. 
ziyete kolayca hfildm olacağı ve birin.. İstanbullular daha faik oynadıkları 

kuvetli bir vuruşu ile ikinci gollerinı 
kazandılar ve İstanbul takımının mfi -
neviyatr:ıı bozguna uğrattılar. 

Birinci devre bu şekilde 2.0 netice • 
lendi. 

//;İnd tle•ırt• : 
Ankaralılar ikinci devreye sağlan1 

ve yüksek maneviyatla çıktılar. Ta • 
kımlarmda ufak bir tebeddül ya1>mıŞ
lar, Orhan'uı yerine Gündüz'ü ikaınt 

(Sonu 9 uncu sayfada.) 
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İSTANBUL1DAKİ BÜYÜK YANGIN 
llıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Zararın 1 milyon 130 bin 
lirayı gecliği sanıllyor ! 

\ Nüfusça zayiat yoktur 
Ateı sıla bir kordon İçinde dün de devam 

etti, fakat tehlike artık önlenıniıti 
'(Başı 1 inci sayfada) 

't angın nereden çıktı? 
\ ~Qlisin ve müddeiumumiliğin yap
~gı bütün tahkikata rağmen yangının 
h..reden ve nasıl çıktiğı hala anlaşr
~ıştu. Trikotaj fabrikası sahibi 
Ilı: l<'ahri Bürol, bugün müddeiumu
~l~ğe verdiği ifadede fabrikasında 
~1Yen ateş kullanılmadığını, çalı
ııı·· 50 - 60 işçinin yemekler1ni kö
' lir ve odun ateşi üzerinde değil, ka
~tifer üz~inde ısıttıklarını, ve içeri
l ateşe müteallik hiç bir madde bu
blltnadığını söylemiştir. 
) 'i~ngın sahası içinde zarara uğrı -
f'arı. ınüessese sahiplerinden Ata Re
t~k l:Ianı sahibi B. Ata Refik, ih
l}ıar ve hasta olduğu için evinden 
ÇıJtaınamış ve kendisine mağazaların
~ Yangın çıktığı haber verilmemiş -
•lt, 

Bekçiler anlatıyorlar 
li'abrikanın iki bekçisi, Şemsi ve 

3crif yangın hadisesini şöyle anlatı
~0tlar: 
d '- Gece saat 11 de yatmıştık. Ara
dan nekadar zaman geçtiğini tahmin e
b etrıiyoruz. Bildiğimiz bir şey var~a 
Yandığımız zaman etrafımızı kesıf 

"c boğucu bir duman kaplamıştı. u. 
, r~drk, fakat nefes alamıyorduk. E
ı\'ktrikler sönmüş, ortalık kapkaranlık 
01tı"luştu. Mağaza duman içindeydi. El 
~or~.sımiyle mağazadan bankaya geçen 
~olu b. ·lduk ve canımızı kurtarmak i-

f~~~n. çareleı aramıya koyulduk. Arada.. 
ı}ı kapıyı gü~lükle açabildik. Kendi. 

;,;-' ).i-i-'5\9,va. i'.~~~~iş@. Ar 
ultden bire pastıran yangının neden 
çrktı.ğmı bilmiyoruz.,, 

hft_ Bu ifadeleri veren bekçilerin bir 
'""tka arkadaşı, hanm diğer bir oda -
~1tıda yatan bekçi Mehmet canını bu 
adar kolayca kurtaramamış, birden

bire alevler arasmda kalmış, çırpın. 
~1'. dövünmüş ve dışarıdan imdada 
<>ıanlar tarafından merdiven daya.. 

lıtlınak suretiyle, muhakkak bir ölüm
~cn kurtarılmıştır. 

Yangın hakkında t,afsiliit 
Bugün yaptığım tahkikata göre 

~~n.gm birdenbire çıkmış, biribirine 
€trift binalardan ibaret olan mahalle 
birdenbire parlamıştır. Hadise itfaiye 
~c haber verildiği zaman alevler epey. 
Ce yükselmiş, ve yangın artık mevzii 
11~lllaktan çıkmıştı. Rüzgarın istikame. 
~1 1\i takip ediyor ve önündeki mahal -
tlere geçerek, zayıf bulduğu binaları 
t11tuşturuyordu. Bu vaziyet, karşısın-
~ Mahmutpaşa caddesi bile ciddi bir 
tehlike altında sayılırdı. Bilindiği ü
~ere bu semtte dükkanlar biribirine gi 
lift vaziyettedir ve çoğu ahşaptır. Bu 
{Uzden bir yerde çıkan yangının tehli_ 
e sahası genişlemek istidadını göste. 

tebilir. İstanbul halkını telaşa düşü
ten manzara da bu olmuştur. 
İtfaiye tehlikeli ve sirayet etmesi 

1tıhtemel olan yangın sahasını bastır
tktan ve alevleri söndürdükten sonra 
le, hala, bazı manifatura mağazala. 
dan dumanlar çıkıyordu. 

\tabey hanının duvarları yıkılma 

'kesi gösterdiği için itfaiye bu 
ede tedbirler almış, ve vatandaşla 

!~· hayatını tehlikeye düşüren bütün 
"'llılleri, kısa bir zamanda yok etmek 
tayretini göstermiştir. 

sinin birleştiği noktada Yün-İpek ve 
Ata Refik mağazalarındaki ateşi sön
dürmekle uğraşırken, yangın Şamliıha 

nı sokağındaki binaların pencere ve 
saçaklarını tutuşturmuş, Ata Refik 
mağazasının ve bu mağazaya biti.şik o
lan Şamlrhanınm bütün kat ve dairele
ri birdenbire parlamış ve sütun sütun 
gök yüzüne yükselen alevler önüne ge 
len binaların damlarına dökülerek Ye
şildirek ve Mahmutpaşa istikametine 
doğru uzanmıya başlamıştır. 

I ıfaiye i~ b~ında 
Ateşin tehdit ettiği yerleri ihata e

debilmek için derhal imdat kuvetleri 
celbedilmiş, birkaç dakika sonra da İs 
tanbulun bütün itf.. grupları ile 
Beyoğlu, BakırkC>y ve 1stinye itfaiye 
grupları yangın yerine gelmiye başla
mışlardır. 

Saat bire geldiği zaman rüzgar isti
kametinde ve üç sokak aşırı Hocahanı 
sokağındaki Kendros hanının damı ve 
pencereleri, saat 1.10 da postanenin ar
k.asına düşen Aşir efendi sokağındaki 
Dilsiz zade hanI, saat 1.20 de Kaputçu
lar sokağı başındaki Setanik bankası
nın pencereleri tutuşmuş, bu suretle 
de itfaiye kuvetleri ve vesaiti bu ayrı 
ayrı sokaklardaki her yangınla ayrı 

ayrı boğuşmak mecburiyetinde kalmış 
tır. İtfaiye kuvetlerinin böyle münfe
rit vaziyetlerde hep yeni başhyan yan 
gınları karşılamak ve onları bastır
mak zaruretinde kalışı bittabi asıl yan 
gın yerinde tekasüf etmiye mani ol
muş, rüzgarın da insafsız esişi alevle 
insan kuvetinin boğuşmasını korkunç 
\....!.- L-1 _ _....! • ......:.-.. 

Areş büyii.yor 
Saat 1.25 de Yün·İpek mağazasında 

ateş kısmen bastırılmış, Ata Refik ma
ğazasiyle bitişiğindeki Şamlıhanı ve 
bu hana muttasıl çorap fabrikası tama 
men yanmış, Şamlrhanı sokağındaki 3 
büyük bina ile Aşir efendi sokağında
ki Dilsiz zade ve :Büyük ticaret hanla
rının üst katları, K.atırcıoğlu hanının 
pencereleri, Sultanhamamı meydanın
daki Rus - Sovyet bankasının, Banko 
di Romanın bulunduğu binaların üst 
katları, Hocahanı sokağındaki Kend
ros hanı ile Şark halı kumpanyasının 
bulunduğu binanın üst katları, Kaput
çular sokağı başındaki Seliniık: banka
sı binasının pencereleri tamamen tu
tuşmuştur. 

Kuvetli rüzgar alevlerin işini kolay
laştırıyor, itfaiye kuveti ise bir taraf
tan rüzgarın, diğer taraftan gece ya
rısından sonra çıkan bu yangında gir
mek, çalışmak rüzgara ve alevlere ha
kim noktalardan su sıkmak için baş 

vurduğu bütün kapıların kilitli olu.şu 
karşısında, adeta eli böğründe bir va
ziyette kalıyordu. Baltalar işliyor, de 
mir kepenkler yırtılarak, hortum bo
rusunun girebileceği delikler açılıyor, 
manivelalarla demir kapılar, yazıhane· 
terin halkalarına asilmış muazzam çe· 
lik kilitler kırılmıya çalışılıyordu. 

katındaki Paralli ecza deposu tutuş
tu ve bu yangının tamamen söndürül
mesini tam iki saat geciktirdi. Küçük 
ticaret hanının iki katı da tamamen 
yandıktan sonra ateş kimi len bastı -
rrlmış hale gelmişti ve itfaiye sadece 
enkazın söndürülmesi işiyle uğraşı -
yordu. 

Y<mgmm bilançosu 
Yangının ~imdılik bilançosu şudur: 
Yangında yün ipe.k mağazasının beş 

katlı binası kismen, içi tamamen, Ata 
Refik mağazasiyle ittisalindeki Şamlı 
hanı tamamen, onun yanındaki 4 katlı 
Ksantopulos Tevfik Fahri hanı altr:ı. 
daki Naciye ait, çorap fabrikası tama
men, aynı han altında 49 numaralı 

kırtasiye mağazası tamamen 
Şamh hanı sokağındaki binalarla 4 kat 
1ı Dilsizzade ha:u, Yako'nun sahip ol. 
duğu 3 katlı büyük ticaret hanı bura
da Tinto Karadaya ait kolonya fahri. 
kası, ikinci katındaki Korelli ecza de
posu ve Hoca ham sokağındaki Ken. 
diros hanı, Sultanhamaıru meyda:unda 
ki Şark halı kumpanyası kısmen yan
mişlardır. 

Suraskinin bulunduğu bina ile Sov~ 
yet bankası, Katrrcıoğlu ham, Banko 
di Roma ile Selanik bankasının bulun
duğu bina kısmen yaınmışlardır. 

Ateş dün de devam etti 
Ateş bugün de ve bu gece de devam 

etmiştir. Fakat bu ateş dünkü yangı -
nın bakiyesidir. Tehliıke bertaraf edil 
miş ve ateş sıkı bir kordon içinde zap 
tedilmiştr, İtfaiye yeryer parlıyan a
levleri söndürmekle meşguldür. 

Japonya İ ngiltere'ye 

tazminat veriyor 
Londra, 4 a.a. - Hongkong'un boan. 

bardımanı meselesi hakkında aktedL 
len İngiliz - Japon itilafı mucibince 
Japonya. İngiltere'ye 1250 ingiliz li. 
rası verecektir. Salahiyettar mahfil. 
ler, meseleye memnuniyete şayan bir 
şekilde halledilmiş nazariyle bakmak. 
tadırJ.;ır. 

1 KÜÇÜK DIS HABERLER 1 
X Berlin, - Atina valisi nazır Ko

cias, Leipzig sergisi ofisinin daveti
ne icabet ederek tayyare ile buraya 
gelmiştir. B. Kocias 24 saat Berlin'de 
kaldıktan sonra Leipzig'e hareket e
decektir. 

X Berlin - Elen Veliahdi ve refi
kası, kısa bir ikamet için Paris'ten 
buraya gelmiştir. • 

X Meksika, - Bir Amerika sahil 
muhafız gemisi sanjose açıklarında 

Meksika kara sularında balık avlryan 
dokuz amerikan gemisini yakalamış 
ve Guyamas limanına götürmüştür. 

X Nevyork - Sahte pasaport tan
zim etmekle suçlu dokuz kişi hakkın
da adliyece takibata başlanmıştır. 
Bunların verdikleri sahte pasaportlar 
arasında, bundan bir sene kadar evel, 
Sovyet Rusya'da kaybolan Louis Ro
binscın ile karısına veriden pasaport 
da vardır. 

X Roma - Almanya mesai nazın 
Franz Seldte, dün akşam Cenova'ya 
gelmiştir. Alman nazırı hususi olarak 
seyahat etmektedir, 

X 0<;/o - Parlamento, Milletler 
cemiyeti paktının sulh muahedelerin
den ayrılması teklifini ittifakla ka -
bul etmiştir. 

Bir köylü 
dert 
yanarken. ıı 

(Başı 1 inci sayfada) 

fazla ehemiyet vermiyoruz: fa
kat köy ve zirai kalkınma dava
mızın ne kadar esaslı olduğuna 
ve bilhassa, ls.tanbul'un sur dibi
ne kadar, Türkiye'mizin her ta
rafını kaplamakta olduğuna onu 
da yeni bir delil diye alıyoruz. 

Türkiye'nin her türlü kudreti
nin ve her türlü inkişaf davası
nın temelini teşkil eden köy, 
cümhuriyet devrinde pek çok hi
maye görmesine, bazı taraflarda, 
eskisi ile kıyas edllemez terakki
ler elde etmesine rağmen, henüz 
geri ve iptidai şartlar içindedir. 
Köylümüzün say ve intibak ka
biliyetlerine dair hiç bir söyliye
ceğim.iz yoktur. Ancak bu kabi
liyetler, çaresizlik içinde bunalıp 
durmaktadırlar. Cihan zirai is
tihsal istatistiklerinde, yüzde 70 
küsur halkı toprakta çalışan Tür
kiye'mizin sayılı bir kıymet ifa
de etmediğini görmüyor muyuz? 
Fabrikalarımızın ham maddele
rinden, beynelmilel mübadele 
münasebetlerimizin zaruretleri· 
ne kadar, her şeyi köyden bekli
yoruz. Türkiye'nin bundan son
raki ileri hareketi, köyün önün
de değil, arkasındadır: bu ileri 
hareketin seyri ve sürati, köy 
kalkınmasının ritmine uymak 
mahkômiyetindedir. 

Cümhuriyetin on beşinci yıldö
nümünü kutladık. On sene son
ra yirmi beş sene gibi, bir mille
tin tarihinde dahi tam bir devir 
tetkil eden bir mühleti sarfetmiş 
olacağız. Bu on sene sonra me
seleleri esasen halledilmiş, kal
kınma planlarının birçoğu tatbiık 
edilmiş veya tatbikine başlan
mış, herbiri eğitmen ve muallim
lerle cihazlanmış ve daimi sıhi 
kontrol altına alınmış olan köy, 
artrk yolunu tutmuş olmalıdır. 

Hakikatlere dik bakmağı öğ
renmişizdir. Bu topraklarda bü
yük, ileri ve kuvetli bir Türkiye-

ziraat hayat~ıô.\~şekkür etme&i: 
dir. Ancak onunla bütcemizi ye
ni yüz milyonlarla kabartabilir, 
milli tekevvüne, önüne geçilmez 
inkişaf im.kanlarını temin etmiş 
oluruz. 

Bunda kimsenin tereddüdü 
kalmış değildir; fakat her vesi
leden istifade ederek, kendimizi 
aına meselemiz üstünde uyanrk 
bulundurmak faydasız olmaz. 

F. R. ATAY 

Mebus seçimi 
hazırlığı 

(Başı 1 inci sayfada) 

rinin seçimi için Parti nizamnamesi
ne tevfikan yoklama mahiyetinde idi. 
Neticede Ankara belediye hudutları 

içindeki nüfus nispetine göre seçil -
mesi lazımgelen 322 ikinci müntehip 
namzedi tesbit edilmiştir. 
Aldığımız malumata göre, Ankara 

vilayetinin bütün diğer kazalarında 

da aynı muamele ikmal edUmiş ve 
1387 müntehip namzedi tesbit olun
muştur. Vilayet idare heyeti bu nam
zetlerin seçimini tasdik etmiştir. 

Ahnan rakamlara göre, evelce de 
haber verdiğimiz gibi, Ankara vilaye
ti bu seçim devresinde 13 yerine 14 
mebus çıkaracaktır. 

~ehrimizde üı yangın 

baılangıcı oldu 1 
Dün, muhtelif saatlerde şehrimizde 

üç yangın başlangıcı olmuş, fakat ü
çü de, itfaiyenin derhal vaka mahal
line yetişmesiyle büyük tehlikeler 

Sabahın erken saatlerinden beri 
~angın yerinde, muhtelif heyetler ta. 
;afından tetkikler yaptlmaktadır. Be
'diye mühendisleri, yangın yerinde 
ltıiirur ve uburun tehlikeli olup olma
lltğı noktasından, ve yangın tehlikesi
lıe nıaruz kalan mağaza ve dükkanla
rın. uğradiğı zarar ve ziyanın tahmini 
bakımından tetkiklerine devam etmek 
tcdirler. 

Saat 1,45 ti. Rüzgar bir aralık iı;ısa
fa gelir gibi oldu. Biraz hafifledi. İt
faiyeciler tabiatın bu çok hasis lut
fundan çok büyük bir maharetle isti
fade ettiler. Sultanhamamındaki Ka
putçular sokağındaki, Hoca hanı so
kağındaki, Aşirefendi sokağının Ye -
şildirek tarafındaki bütün binalarda
ki ateşleri bastumak ve artık başka 

binalara zaı:ar vermiyecek bir hale 
koymak mümkün olabildi. Rüzgar 10 -
15 dakikalık bir fasılayla tekrar baş
ladığı zaman ateş Şamlz hanı sokağın 
daki binalara, burada bir ada şeklin
de kalmış olan Dilsizzade, Ata Refik 
mağazası, büyük ticaret hanından iba
ret dört binaya inhisar ettirilmiş bu
lunuyordu. İtfaiye kuvetlerini bura
da teksif etmek imkanı hasıl olmuş, 
ateş sudan bir çember içine alınmış
tı. 

İcra ve · İflas 
Sıvaş icra Memurluğundan : 

Sıvasta mukim Kayserili Derviş Sı
vas sulh hukuk hakimliğinin 30-12-
938 günlü ve 1465/1486 Nolu. katileş-
miş ilamı ile maa masraf 307 lira 60 
kuruş vermeğe borçlu mahkeme çar
şından fırıncı İspirli Celalinin halen 
ikametgahı gayip olduğundan icra 
hakimliğince ilanen tebliğat yapılma
sına karar verilmiş olduğundan ilan 
tarihinden itibaren on beş gün için
de borcu Ö<iemesi ve on gün içinde 
mal beyanında bulunması, aksi halde 

1 
halini almadan söndürülmüştür. Bun
lardan biri Atatürk bulvarında 41 
numaralı Viyana terzisi mağazasında, 

1 
'Yangın afetine uğrıyan vatandaş

~ra yardım için İstanbul halkı Bahçe
] ilpı ve Ankara caddesi semtine top
ilnrnış bulunmaktadır. Vilayetin yar. 
lltrn kuvetleri seferber haldedir. 

Facianın tafsilatı 
Dün bütün esaslı noktalarını tele

~la sabaha karşı verdiğim faciaya 
~t tafsilat şudur: İtfaiye Yeni posta
"e caddesi ile Ha.midiye sebili cadde-

Rüzgara ve aleve hakim noktalar 
tutulmuş, rüzgarın yarattığı cehenne
min tehditleri artık korku~ olmak
tan çıkmıştı. 

Saat 2,15 te yangın tamamen lllf'V

zii bir hale getirilmişti. Artık bura
da ateşin bıisbütün söndürülmesine 
çalışılıyordu. 

Ateş tamamen bastırıJmış bir hal -
deydi kil küçük ticaret hanının Ust ceza göreceği ilan olu.nur, 742 

atclyede çıkmış, yangın süratle 
söndürülmüştür. Bundan başka dün 
sabah saat 9.15 te kooperatif arkasın
da İzmir mebusu B. Kamıil'in evinin 
bacasında yangın çıkmış ve söndürül
müştür. 

Uçüncü yangın hadisesi de Cebeci
de olmuştur. Baysal caddesinde 16 
numaralı Bayan Fatma Hızır'ın evin
de olmuş, fakat büyük bir tehlike ha
lini almadan itfaiyemiz tarafından 

çabukça söndürülmüştür. 

İslanb111'daki maı 
(Ba§J 1. nci sayfada) 

etmişlerdi. 

İstanıbul takımı: ise esaalı cekilde 
değişmişti: 

Hüsamettin, Lutfi, Hüsnü, Musa, 
Aytan, Yusuf, Naci, Bu<luri, Ali Ri
za, Esat, Diran. 

İstanbul muhteliti oyuna seri bir a
kmla başladı. İlk dakikalar Ankara 
müdafaas~le İstanbul muhacimleri a
rasında bir çekişme halinde geçiyor. 
Necdet iki sıkı şilt kurtardı. 

Sekizinci dakika: Ankara kalesi ö • 
nünde bir karıştklrk görülüyor. Ali 
Rızanın havadan gelen bir topu stop 
etmeye uğraşırken Necdet çıkış yapı· 
yor. Fakat Ali Riza topu kurtardı ve 
boş kaleye şüt çekti, Nuri çaresiz bir 
hareketle topu kurtarmak için eliyle 
tuttu. Penaltı. 

Esad yerden sıkı bir plase ile bu 
fırsatı gole çevirdi. 

Oyunun bundan sonrası birinci dev
redeki şeklin tekerrürü oldu. Seyirci
ler tam 3 7 dakika, İstanbul takımının 
beş muhacimini beceriksiz ve atıl bir 
haleti ruhiye içinde temaşa ettiler. Ve 
netice değişmeden istanbullular. daha 
ağır bastrkları bir oyundan 2.1 mağ
lup çıktılar. 

Ankara takımı daha canlı ve rakibi
nin tefevvuk ettiği cihetleri bertaraf 
edecek kadar şuurlu oynadı. 

M. 1 
--· ı 

Orman u. 
12 kalem alat veedevah lenniye 

ah nacak 
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1 
A. O. Çevirge M. ·--

Odun kömürü ve saire 

satışı 
Ankara Orman Çevirge Müdür. 

lüğünden : 
AnkaTa vilayet orman müdürlüğü 

depolarında yedienıinlerde mevcut 
müsadereli emvalden 57070 kilo meşe 
ve kayın odununun beher kilosu 1 ku
ruştan 2570 kilo meşe kömürünün be
her kilosu iki buçuk kuruştan 2431 ki. 
lo çıranm beher kilosu iki kuruştan 
17 top çam kasnak çemberlerinin be
her topu otuz kuruştan, 37 adet çam 
çamaşır sepetinin beher adedi üç ku
ruştan, 34 adet gürgen kürek sapının 
beher adedi 7 kuruştan, 55 adet çam 
sepe1: tahtasının beher topu 30 kuruş. 
tan nevileri muhtelif 18-693 metre mi
kap mamul çam kerestesinin beher 
metre mikabı lS-25 lira arasında ol. 
mak üzere açrk arttırmıya çıkarılmış
tır. 

1 - Arttırma günü 24. 3. 939 tarihi. 
ne müsadif cuma günü saat 14 te An. 
kara vilayet orman müdürlüğü bina· 
smda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muvakkat teminatı 61 
lira 44 kuru tur. 

3 - Satış projelerini görmek ve da
ha fazla izahat almak istiyenlcr her 
giin orman müdürlüğüne müracaat e.. 
debi1irler. (788) 10785 

. ' ' 

Bayindulik · Bakanhğı 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
Orman Umum Müdürlüğünden: yüksek ziraat enstitüsü binası kalorı -

1 - Orman umum müdürlüğü teş- fer tesisatının tamiratı ve noksanları· 
kilatına dağıtılmak üzere mübayaa - nın yaptırılması işidir. 
sına lüzum görülmüş olan miktarı a- Keşif bedeli 3793 lira 1 kuruştur. 
şağıda yazılı on iki kalem alaıt ve 2 - Eksiltme 16-3-939 perşembe gü. 
edevatı fenniye kapalı zarf usulile nü saat 15 de nafıa vekaleti yapı işleri 
ve 15 gün müddetle eksiltmiye ko- eksiltme komisyonu odasında pazarlık 
nulmuştur. 

2 - Mezkur aletlerin tahmini fi- usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

yatı ceman 25.150 lira olup muvak-
müteferri evrak on kuruş bedel mu • kat teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 

3 _ Eksiltme 23. Mart. 1939 tari- kabilinde yapı işleri umum müdürlü -

hine müsadif perşembe günü saat 15 ğünden almabilir · 
te umum müdürlük binasında üçün- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
cü şube müdürlüğü odasında yapıla- teklilerin 284 lira 48 kuruşluk mu -

vakkat teminat vermeleri lazımdır. Bu 
caktır. 

4 _ Bu hususa ait idari ve fenni vesika eksiltmenin yapılacağı günden 
şartname orman umum müdürlüğün- en a_z s:kiz gün ev~l ~~r isti~ ile is -
den ve İstanbul orman çevirğe mü- tekhlerın nafıa vekale.me muracaatla· 
-ıôô-1::.;;.;;_.,a._ .ı .••• ;ı· c~= .rı ve istidala.nna en az bir kalemde 

5 - Eksiltmeye gireceklerin tek- 2000 liralık bu işe benzer bir iş yaptık-
lif mektuplarım eksiltme saatinden larına dair işi yaptıran, idarelerden a -
bir saat eveline kadar mezkfır kıomis lmmış vesika raptetmeleri muktazidir. 
yona tevdi etmeleri lüzumu ilm olu- Bu müddet zarfında vesika talebinde 
nur. (760) 10779 bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye -

Cinsi Adet ceklerdir. (673) 10084 
Pergel takımı 200 
Dublü desimetre 200 
Mail mesafeyi ufka tahvil 
cetveli 
Mikyasıhendesi 
Çelik şerit 
Gönye 45. derecelik 
Gönye 60. ,. 
Minkale 
Mira 

100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
500 

Mahkemeler 
Ankara Asliye Mahkemesi Tica • 

ret Dairesinden : 
Polatlıda mukim Tekeli oğlu Mus

tafanın iflastan sonra alacaklıları ile 
aktettiği Konkurdatonun tasdiki zım 
nrnda dosya mahkememize tevdi edil-Ormancı kompası 

Tecessümat burgusu 
Planımetre 

200 miş ve bu hususta bir karar verilmek 

50 üzere 17-3-939 cuma günü saat 9,30 
da celse açılması mahkemece tensip 
kılınmış olduğundan itiraz edenlerin 
haklarını müdafaa için bu celsede bu· 
lunabilecekleri icra ve iflas kanunu
nun 296 ıncı maddesi hükmüne tevfi-

Çanta diktirilecek 
M. M. V ckaleti Satın Alına Ko

miayonundan : 

Bezi vekaletçe verilmek, ara bezi ve 
diğer bütün teferruatı müteahhide ait 
olmak üzere (80.000) seksen bin adet 
çanta toptan veya iki partide pazarlık
la diıktirilecektir. 

İsteklilerin teklif eyliyecek1eri fi -
yatın yüzde on beş teminatı ile birlik
te 11 mart 939 cumartesi günü saat on
da M. M. Vekale1:i satın alına komis
yonuna müracaatları ilan olunur. 

(780) 10782 

Bir kazanu ustası ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
ı - Afyon dekovil tamirat deposu -

na 108 lira ücret ve imtihanla bir bu -
harlı makine kazancı ustası alınacak -
tır. 

Bu ücret bilahare vaziyet icabına ve 
taliplinin göstereceği liyakata göre 
126 liraya kadar artırılabilecektir. 

2 - Alınacak kazancı ustasında a -
ranılacak şeraiti talipler İstanbul mer
kez komutanlığından ve Afyon deko -
vil tamirat depo müdürlüğünden ve 
milli müdafaa vekaleti harbiye dairesi 
(6) şubesinden alabilirler. 

3 - Bu şeraiti haiz olanlar 27 mart 
939 pazartesi sabah,ı saat dokuza kadar 
Afyon dekovil tamirat depo müdür -
lüğüne müracaatla o günü yapılacak 

imtihanda bulunarak ibraz ehliyet e -
deceklerdk. (7&1) 10183 

kan ilan olunur. 735 

Ilgaz Sulh Hukuk Hakimliğin. 
den: 

Ilgazın Onaç köyünden Hidayet oğ 
lu namı diğer Derviş oğlu Mustafa 
karısı Zeliha tarafından dava olunan 
aynı köyden kör oğlu Kazım ve hem
şiresi Huriye ve Şıhlar köyünden Nu
ri karısı Gülcihan ve eski köyden kah 
veci oğlu İbrahim ve Mustafa ve 
Menşer köyünden Hüseyin kızı Hay
riye aleyhlerine Ilgaz sulh hukuk 
mahkemesine açılan izalei şüyu dava
sının açık yapılan duruşmasında: 

Dava olunanlardan tbrahimin mes
keni meçhul kaldığından kendisine 
ilanen gıyap kararı tebliğ edil
mesine mahkemece karar verilmekle 
bermucibi karar dava olunan lbrahi
min duruşma günü olan 20-3-939 pa
zartesi günü saat 9 da mahkemeye 
gelmesi veya bir vekil göndermesi ak
si takdirde mahkemenin gıyabında gö 
rüleceği ilan olunur. 744 

Ekonomi Bakanhoı 

Bir telefon memuru 

o il nacak 
lktısat Vekaleti Levazım Müdür

lüğünden: 

Otomatik telefon santralını idare 
etmesini ve tamiratını yapmasını bilir 
bir telefon memuruna ihtiyaç vardır. 

Talip olanların vesikalariyle birlikte 
müdürlüğümüze müracaat etmeleri i-
lan olunur. (768). 107 55 
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den terfi ile su isalesi pompaj, filtre 
tesisatı, su deposu, şehir şebekesi ve 
sair müteferri işleri:ı yapılması kapa. 
lı zarf usuliyle eksiltmeye ıkonulmuş. 
tur. 

1 - İ.şin muhammen bedeli 120000 
liradır. 

su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo;:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

• kıt' 
meskun sahadan 120 hektarlık bı~ 
mınm yeniden hartalarınm alı a' 
işi ile 1100 hektara varan 1/ 500o ~ 
keometrelik umum hartasının al 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur· 

İşin bedeli 7250.- Liradır. . 

Zile kasabası su projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
ıskilip beldiyesinde toplanacak eksilt-

1 
me komisy?nunda yaprlacaktır. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
Hi.zımdır: 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
laııiyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 600 kuruş muka. 
bilinde Ankarada Dahiliye Vekaleti 
belediyeler imar heyti fen şefliğinden 
veya Siirt belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 1 nisan 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
Siirt belediyesinde toplanacak eksilt. 
me komisyonunda yapılactktır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Bafra belediyesine 
müracaat etmelri. (754) 10776 

Eksiltme 27 mart 1939 pazartcsı ~ 
nü saat 11 de Eskişehir belediyes • 
de toplanacak belediye eksiltme 1'0 

misyonunda yapılacaktır. . dil'· 

Zile kasabası içme suyu tesisatına a. 
it etüd ve projelerin tanzimi işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 2000 li. 
radır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 1 7 
inii maddelerine ~un 112 lira 50 
kuruşluk mupakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Bayburt belediyesine 
müracaat etmeleri. (7vl) 10773 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis.. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inC.i maddelerine uyıgun 7250 liralık 
muvakkat teminat, 

Bünyan kasabası 

halihazır haritası alımı 

işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Bünyan kasabasının 60 hektarlık 
kısmının halihazır haritalariyle bunu 
muhat 90 hektarlık kısmı ile 150 hek
tara varan sahanın yalnız 1/ 2000 lik 
münhanili hartasının yeniden alımı 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İşin maktu bedeli 2500 
liradır. 

Muvakkat teminatı 545.- ııra 

Şartnameler bilabedel Ankara'da ~ 
lediyeler imar heyeti fen şefliğirıd~. 
ve Eskişehir belediyesinden alın~~t 
lir. Tekliflerin tayin edilen guıı. 
saat ona kadar Eskişehir belediyeS1

' 

ne verilmesi veya bu saate kadar pof' 
ta ile gönderilmiş olması lazıın<iır· 

(737) 107~ 

Askeri Fabrikalar 2 - İstekliler bu i şe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fe:ı şefliğinden veya Zile bele • 
niyesinden alabilirler. 

D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğunda·n isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

Tosya kasabası su projesi 
tanzimi işi eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girrniye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 3 - Eksiltme 27 mart -939 tarihine 

rasthyan pazartesi günü saat on birde 
Zile belediyesinde toplanacak eksilt -
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygu:ı 150 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü maclesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber \•ermeleri Hizımdrr. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilece!; teklif mek
tuplarının iadeli te<>.J,~ütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Zile belediyesine mü. 
racaat etmeleri. (749) 10771 

Kırşehir kasabası su 
projesi tanzimi ışı 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 
Kırşehir kasabası içme suıyu tesisatı 

etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı 
zarf usuHyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - İşin muhammen bedli 2700 li • 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Kırşehir 
belediyesbden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi • 
ne rastlıyan pazartesi günü saat on • 
birde Kırşehir belediyesinde toplana -
cak eksiltme komisyonunda yapıla • 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 202 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girm.iye bir manii 
bultınmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günil 
saat ona kadar makbuz mukabilindc
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Kırşehir belediyesirıe 
müracaat etmeleri. (7 50) 10772 

İskilip kasabası su 

projesi tanzimi ışı 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

tskılp kasabası içme suyu tesisatı 
etüd ve projeleri tanzim işi kapalı zarf 
usuliyle eksilmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhamen bedeli 1500 lira
dır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo-:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
Fen Şefliğine ve İskilip Belediyesine 
müracaat etmeleri. (746) 10768 

Niğde kasabası su 

projesi tanzimi işi 

eksiltmesi 

Tosya kasabası içme suyu tesisatına 
ait etüd ve projelerin tanzimi işi kapa. 
lı zarf usulile eksiltmeye konulmu§ -
tur. 

1 - İşin muhammen bedeli 3000 li
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait ~artname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heytei fen şefliğinden veya Tosya be
lediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi. 
ne rastl.qyan pazartesi günü saat on 
birde Tosya belediyesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

Dahiliye Vekaletinden: A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
Niğde kasabası içme su tesiatı etüd inci maddelerine uygun 225 liralık 

ve projeleri tanzimi işi kapalı zarf usu muvakat teminat, 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 

ı - İşin muhammen bedeli 2350 li. C - Kanunun 4 üncü madesi muci-
radır. hince eksiltmeye girmiye bir manii 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
heyeti fen şefliğinden veya Niğde be mühendis veya mühendis olmaları 
tediyesinden alabilirler. şart olduğundan isteklilerin bu husu-

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi ~ su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
ne rastlıyan pazartesi günü saat on bir lanyle beraber vermeleri lazımdır. 
de Niğde belediyesinde toplanaiak ek. 5 - Teklif mektuplan ihale günü 
siltme komisyonunda yapılacaktır. saat ona kadar makbuz mukabilinde 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. komisyon reisliğine verilecektir. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve- Posta ile gönderilecek teklif mek· 
saiki aynı gün saat ona kadar komis. tuplarmm iadeli teahhütlü olması ve 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
lazımdır: miş buiunmasr Iazrmdrr .• 

A _ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 . ~u iş ~akkmda. fazla ızahat alma~ 
in<:i maddelerine uygun 176 lira 25 ku ıstiyenl~:~n Beledıyeler İmar !ler_etı 
ru luk muvakkat teminat, fen şeflıgıne ve Tosya beledıyesıne 
~_Kanunun tayin ettiği vesikalar müracaat etmeleri. (755) 10777 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
milhendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin b~ husu
su tevsik eden vesikalarını teklıf zarf. 
lariyle beraber vermeleri l.azımdrr:. .. 

5 - Teklif mektupları ihale gunu 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecek~ir. 

Posta ile gönderilecek teklıf mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisycr.ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat alma~ 
istiyenlerin Belediyeler İmar !feY_etı 
fen şefliğine ve Niğde beledıyesıne 
müracaat etmeleri. (747) 10769 

Bayburt kasabası 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

su 

ışı 

Bayburt kasabası içme suyu tesisa
tı etüd ve projeleri tanzimi iş.i kapa
lı zarf usul~yle eksiltmeye çıkarılmış. 
tır. 

l - İşin muhammen bedeli 2500 lL 
radır. 

Develi kasabası su 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

ışı 

Develi kasabası içme ~u tesisatı e. 
tüd ve projeleri ta:ızimi kapalı zarf 
usuli(yle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - İşin muhammen bedeli 2800 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Develi be
lediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat on birde 
Develi belediyesinde topla':lacak ek • 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 210 liralık 

muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

D - Mü:ıakasaya iştirak edecek mü 
teahitlerin su tesisatı işleri yapmış ol. 
duklanna dair vesikalarını teklif zarf
lar~le beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlil olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo;:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğne ve Siirt belediyesine mü-
racaat etmeleri. (759) 10778 

Mardin kasabası su 
projesi tanzimi ışı 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Mardin .kasabası içme suyu tesisatı 
etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılnu~tır. 

1 - İşin muhammen bedeli 6000 li. 
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
hqycti fen şefliğinden veya Mardin 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi gü:ıü saat on birde 
Mardin belediyesinde toplanacak ek. 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ~rebihnek i5in is. 
t.eklilerin aşğıda yazı ı temınat ve ve-
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

Iaznndır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 450 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yübek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lat'iyle beraber verme1eri Iazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhiitlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo:ıa gel. 
mis bulunması lazımdır. 

Bu is hakkında fazla izahat almak 
istiyenleJin Belediveler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve MRrdin beledivesine 
müracaat etmeleri. (753) 10775 

Bafra kasabası su projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Bafra kasabası içme suyu tesisatına 
ait etüd ve projelerin tanzimi işi ka -
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İşin muhammen bedeli 3600 li
radır. 

Eksiltme 27. mart 1939 pazartesi 
günü saat 11 de Bünyan belediyesin
de toplanacak belediye eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 187 lira 50 ku
ruştur. 

Şartnameler bilabedel, Ankara'da 
Belediyeler lmar heyeti fen şefliğin
den veya Bünyan belediyesinden alı
nabilinir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa
at ona kadar Bünyan belediyesine ve
rilmesi veya bu saate kadar posta ile 
gönderilmiş olması lazımdır. (739) 

10768 

Adıyaman kasabası su 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletin-den : 

ışı 

Adıyaman kasabası içme suıyu etüd 
ve projelerinin tanzimi işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 .• - İşin muhammen bedeli 2700 li. 
radrr. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Adıyaman 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on bir -
de Adıyaman beldiyeainde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gircbibnek icin is. 
t KUicrın şgma yazm n:nımar-ve e-
saiki aynı gün saat ona kadar komis 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
Jaznndır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 202 lira 50 ku 
ruşluk muvakıkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girrniye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakas~a iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo.:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine ve Adıyaman belediyesi-
ne müracaat etmeleri. (752) 10774 

Biga kasabası 

halihaz1r haritası alamı 

işi eksiltmesi 
· Dahiliye Vekaletinden : : 

Biga kasabasının 150 hektarlık kısmı. 
nı hali hazır hartalariyle bunu muhat 
30 hektarlık kısmı ile 180 hektara va
ran sahanın yalnız 1/ 2000 lik münha". 
nili hartasının yeniden alımı işi kapalı 
ı:arf usuliyle eksiltmiye çıkarılmıştır. 
İşin maktu bedeli 2500 liradır. Muvak. 
kat teminatı 187,5 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya Bayburt 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihi · 
ne rastlıyan pazartesi günü saat on 
birde Bayburt belediyesi":ıde toplana
cak eksiltme komisyonunda yapıla • 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve! 
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır: 

D - Münakasaıya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf. 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine. verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyo.:ıa gel. 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 
fen şefliğine :ve Develi bcldiyesine mü 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bitabe~el Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Beledıyeler İmar 
heyeti fen şefliğinden veya B~fra be • 
tediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi gilnü saat on birde 
Bafra belediıyesinde toplanacak eksilt. 
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin aşğıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komis. 
yon reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır: 

Eksiltme 27 mart 1939 pazartesi gü
nü saat 11 de Biga'da belediyedairesin 
de toplanacak belediye eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnameler 

bilabedel, Ankara'da belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya Biga bele. 
diyesinden alınabilir. Tekliflerin ta. 
yin edilen günde saat ona kadar Biga 
belediyesine gönderilmesi veya bu sa
ate kadar gönderilmiş olması Hizımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 187 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat. 

racaat etmeleri. (748) 10770 

Siirt kasabası su 
. . 
ışı 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 270 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dr;:r imzalı bir mektup 

(738) 10766 

Eskişehir halihazır 

haritası alamı işi 

eksiltmesi 

2 kalem malzeme 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mii~' 
lüğü Mel"kez Satın Alma Koınİ'1°' 
nuırdan : 

1000 metre şerit testere 2,5 sı:ıı. l' 
ninde. 

500 metre şerit testere 3 Sm. eninrl' 
Tahmin edilen bedeli (1125) lira O' 

lan yukarıda yazılı iki kalem malı~~ 
Askeri Fabrikalar umum müdürlıığil 
merkez satın alma komisyonun~ 
20. 3. 1939 pazartesi günü saat 14,3 

da pazarlıkla ıhale edilecektir. şart~ 
I' me parasız olarak komisyondan ,,er 

lir. 
Taliplerin muvakkat teminat ol~ 

(84) lira (38) kurus ve 2490 nuınar' 
kanunun 2. ve 3. ~ddelerindeki ,,eSı
ikle mezkur gün ve saaatte komisyoıı' 
müracaatları (703) 10737 

Malzeme alına:ak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiit' 

lüğü Merkez Sa tın Alma KomisY"' 
nuntlan : 

300 metre aleminyum boru 40 rıtı1'
X 50 mm. 

30 metre alembyum boru 110 rıtıı" 
X 120 mm. · 

30 metre aleminyum boru 150 ııııı" 
X 160 mm. 

1 O metre murabba aleminyum }e\'111 
5 mm. kalınhğıında J 

l O metre murabba alemin yum l /r 
ha 1 O mm. kalınlığında )ı 

Tahmin edilen bedeli (2100). ira 
lan yukarıda miktarı ve - • -ısı yaz 
malzeme Askeri Fabr kalar umu 

..d .. l··-·· k ·n alına '-- - • mu ur ugu mer ez sa"'~-··-
0 

A01JJI 
J - ··- -· -v- r e edil · 
at 14 te pazarlıkla i ecektı 

koın· Şartname parasız olara ısy 

dan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat oı,ıi 

(157) lira (50) kuruş ve 2490 nuıı;j 
ralı kanunun 2. ve 3 maddelerinde 
vesaikle mezkur gün ve saatte kof11İ: 
yO':ıa müracaatları. (704) 1~ 

ı .... A~k~ra. Levazı~ .. A;;;ii;' 
Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satııt 

Alma Komisyonundan : • 
1 - Islahiye ve Maraştaki asıcer~ 

birliklerin hayva:ıat ihtiyacı 37550 
kilo yulaf K. zarfla eksiltmeye ko11 ' 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli lira otuP 
muvakkat teminatı 1646 liradır. .. a 

3 - Eksiltmesi 17-3-939 cuma gurı 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt' 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ~n· 
cü maddelerinde istenilen belgeterılt 
birlikte ihale gün ve saatinden en g~ 
bir saat evetine kadar teminat ve te!C• 
lif mektuplarım Adanada Tüm. 5" 
Al. Komisyonuna vermeleri. (695) 

10698 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satıl' 

Alma Komisyonundan : . , 
1 - Edirne tümen birliklerinin ılı 

tiyacı olan 95.000 kilo sığır etinin kll' 
pah zarf usuliyle 15 mart 939 da e1'' 
siltmesi yapılacaktır. . t 

2 - İsteklilerin 2137 lira temına 
akçaları ve icabeden vesaikiyle mua>'' 
yen günde komisyonumuza müracaat' 
ları (713) 10718 

Kereste a~ınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satıtl 

Alma Komisyonundan : 
11 - Kapalı zarftan pazarlığa kO' 

nulan 318-460 metre mikabı kereste' 
ye talip çıkmad ı ğından yeniden paıııt 
lığa konmuştur. 

0 2 - Muhammen bedeli 17009 lira 4
6 

kuruş olup muvakkat teminatı 121 

lirad.r. .. 
Pazarlığı 16 Mart 939 perşembe gtJ' 

nü saat 15 te Çanakkale müstahl<cf11 
mevki satınalma komisyonunda yaı>1' 
lacaktır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
pro1e ve şair evrakı bilabedel, Ankara. 
da Dahiliye Vekaleti Beledi.yeler İmar 
Heyeti Fen Şefliği ıden veya İskilip 
Belediyesınden alabilirler. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü madesi muci

bince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup 

D - Münakasaıya iştirak edecekle. 
rin su işlerinde sahibi ıhtisas, yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

projesi tanzimi 

eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden: 

Siirtte takriben 4 kilometre mesafe. 

D - Münakasa.ya iştirak edecekte. 
rin su işlerinde sahibi ihtisas. vüksek 
mühendis veya mühendis <f.malarr 
şart olduğundan istekliler.in bu husu-

Dahiliye Vekaletinden : 3 - Taliplerin mezkur tarihte itıll' 
Eskişehir kasabasının 1/ 500 ve le kanununun 2 : 3 üncü ma..!deieri11' 

l/2~00 mikyash halihazır hartaları ü- ı deki vesaiklc L:. ııkte komit:,1ona rıtİi' 
zerınde yapılacak tashihat ile gayri racaatları. (789) 10786 
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Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

grnlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmişi ir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 

dikkat ediniz. 
Ej:Y mar· 

- 7051 

Ortaklar heyeti toplantısı 
Eskiıehir BankaSI Türk Anonim Şirketinden : 

ortaklarının se
günü saat 14 de 

Eskişehir Bankası Türk Anonim Şirketi 
nelik alelade toplantısı 28 Mart 1939 salı 
Etkişehirde Banka binasında yapılacaktır. 

Banka yasasının 61 inci maddesine göre en az elli hissesi 
olan ortaklar aşağıdaki ruznamenin konuşulmasında bulun· 
mak üzere toplantıdan bir hafta eveline kadar Banka mer
kezinden girme kartları almaları ve toplantıda bulunamı
yacak ortakların kimi vekil edeceklerini bildirmeleri ilan 
olunur. 

NOT: Elli hisse bir rey olup bir hissedarın ondan 
reyi yoktur. 

RUZNAME 
1-idame meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 

2 -:-: 1938 senesi bli.nço ve hesaplarının tudikiyle İdare 
Meclı"1 ve Mürakıbın ibrası. 

l -"l~ senes(içın niufllKıp seÇ.ııereKtrcretinin belli e· 
.,ı• • 
uılmesı. 

. 5 -~Yasanın 34 üncü maddesine göre değişecek meclisi 
ıdare azaları yerine yenilerinin intihabı ve hakkı huzurla· 
rın belli edilme~i. 

Devlet Hava Yollan 

Traktör, Silindir saıre 

ah nacak 
Devlet Hava Yolları Umwn Mü

dürlüğünden : 
1 - İdaremiz için 2 büyilk, l küçük 

traktör, biri tek ikisi cift olmak üze -
re 3 silindir. 3 çayır ~akinesi ve 3 a
det üçlı.i tırmık kapalı zarf usuliylc 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fi.yat 17,400 li. 
radır. 

3 - İhale 10-3.939 cuma günü saat 
11 de Ankarada Hava yolları umum 
müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1305 liradır. 
Mezkur teminatı para olarak vermek 
istiyenler idaremizin Ziraat Banka • 
ıındalci 3667 sayılı hesabına yatırarak 
makbuz ibraz etmelidir. 

iDARE MECLiSi 

1 saatleri ve tatil gilnleri dahil değildir. 
5 mart 1939 dan itibaren bu suretle tat. 
ı.>ik edilecektir. Buna muhalif olan i -
lan ve emirler mülgadır. Fazla tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilebilir. 

(727) 10739 

Satıhk otomobil 
Devlet Demiryolları İkinci İtlet

me Arttırma ve Ekıiltme Komisyo.. 
nundan: 

İdaremize ait 928 modeli 4 kişilik 
ve altı silindirli müstamel bir açık bi. 
nek otomobili açık aI'ttırma suretiyle 
satılığa çıkarılmış olup 20.3.939 tari
hinerastlıyan pazarte6i günü saat 15 
te ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 200 liradır. İs
teklilerin on beş liralık muvakkat te. 
minat makbuz veya mektuplariyle ka. 
nunun tayin ettiği vesaiki hamilen 
muayyen gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. Şartname

si ikinci işletme kaleminden parasız 

verilmektedir. (787) 10784 

5 - Taliplerin ihale saatından bir 
saat cveline kadar vesaikleriyle birlik • . 
te teklif mektuplarını komisyon reis • 
ligine vermeleri lazımdır. 

Bir bina yaptlnlacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

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

6 - Şartname ve fenni şartnameleri 
ile mukavele projeleri Ankara ve ts _ 
tanbul'de devlet hava yolları acenta -
!arından parasız alınabilir. (619) 

10612 

.. Demiryolları . · 

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

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

4 - Bu iŞe gireceklerin en aşağ; 
on beş bin liralık inşaat yapmış ol -

D. D. Yolları Umum Müdürlüğün duklarına dair nafıa vekaletinden a-

Vakon tahmil ve 

tahliye müddeti 

den : lmmış vesika ile ehliyetname ve 2490 
Vagonların tahmil ve tahliyeleri i - sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddele

çin verilmekte olan mühlet, senenin riyle aranılan vesaikin komisyona ib
eylül, birinci teşrin, ikinci teşrin ve raz ı lazımdır. 

birinci kanun aylarında Haydarpaşada 5 - Teklif mektuplarının kanunun 
ve İzmirde (8) digcr is tasyonlarda (6) tarifatı dahilinde tanzim edilmış ol
~aattir. Senenin di ger aylarında bütün dugu halde yukarda yazılı eksiltme 
ıstasyonlarda (8) saattir. Bu saatlerde saatinden en aşağ ı bir saat evvel ko
araya giren ögle tatilleri dahildır. An- misyona makbuz mukabilinde teslim 
barların kapalı kaldıgı muayyen gece. edilimş olması şarttır. (778) 10781 

1 Vilôyetler 11 ---
Şose yaptırılacak 
ı ca.ırdag V ııayeli Daimi l:.ncu

meninden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme -

ye !iıkarılan Malkara - Keşan yolunun 
58 t" 000 - 62 1 462 kilometreleri ara -
smda 7630 metre tulündeki kısmın şo
se inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır : 

A - Keşif hUlasa ccdveli. 
B - Matraj cedveli. 
C - Grafik 
D - Taş, kum, su, mesafeyi vasati-

ye cedveli 
E - Mukavele projesi 
F- Eksiltme şartnamesi 
C - Hususi ve fenni şartnameler. 
K - Bayındırlrk işleri genel şart -

namesi. 
3 - Keşif bedeli (35296) lira 2 kuruş 

tur. 
4 - Bu şartnamedeki evrakı gör

mek istiyenler Tekirdag nafıa müdür
lüğünden alabilirler . 

5 - 10-3-939 tarihinden başlamak ve 
25-3-939 cumartesi günü saat 15 de Te
kirdağ vilayet daimi encilmcninde i. 
hale edihnek üzere 15 gün müddefle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 8 
gün evci nafıa müdürlüğüne müracaat 
la bu işi yapabilecekleri.ne dair vesika 
almaları lazımdır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2650 lira muvakkat teminat 
vermesi liizımdır. 

8 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet beşinci maddede yazılı 
saata kadar gelmiş olması ve dış zar -
fın milhür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge -
çikmf' ler kabul edilmez. 10705 

Elektrik işleri 
İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 27043 lira 17 kuruş o
lan Çatalca kazası elektrik santral 
binası şehir şebekesi, muharrik ve 
müvcllit makineler ve teferrüatı işi 
pazarlığa konulmuştur. Keşif evra
kile şartnamesi 135 kuruş mukabilin 
de levazım müdürlüğünden alınabi
lir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya 
zılı vesikadan başka nafıa vekale
tinden birinci sınıf ehliyeti haiz ol
duğuna ve bu gibi elektrik işlerini 
muvaffakıyetle yaptığına dair ibraz 
edecekleri fen ehliyet vesikalariyle 
2028 lira 24 kuruşluk ilk teminat 

m'~\1.~ ... y,ç.n. ro~kJ~P.Lvlc;.a. l>şraes~ 
çukta daimi encümende bulunmalı-

dırlar. (1410 - 771) 10780 

Mühendis aranıyor 
Eski§elıir Belediyesinden : 

Eskişehir belediye mühendisliği a-
çıktır. Aylık ücret miktarı evsafına 
göre Nafıa Vekaletince takdir ve ta
yin olunacaktır. Talipler tercümeihal 
vesikalariyle birlikte belediyemize 
müracaat etmelidirler. 10788 

An~ara Belediyesi 

Tenvirat işi 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ulus meydanında bulunan Ata. 
türk anutının tenvirat tesisatı projek
törle yaptırılması on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (850) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (63.75) li. 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her giin yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin 10.3-939 cuma günü saat 
10.30 da Belediye encümenine müra • 
caatları. (617) 10610 

40 adet muıamba 

al.nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri yıkama ve sulama a • 
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 
muşambasrna istekli çıkmadığından 
10 mart 939 cuma günü saat on bu • 

Kiralık: 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde 3 oda elektrik hava gazı 
olan bir daire Tl: 3991 müracaat. 

583 

Kiralık - Çankaya Cad. Macar se
fareti karşısmda No. 25 Altı büyük 
oda, tam konforlu, kalöriferli bir a
partman. Gezmek için kapıcıya mü-
racaat. 613 

Kiralık - Y. şehir Yüksel Cad. Mi
mar Kemal okulu karşısı Okula so
kak No: 8 Ust kat 4 oda ve konfor. 
2 inci kata müracaat. Ti: 3362 

614 

Kalöriferli daire - Dört oda. Tam 
konfor. Azimet dolayısiyle kiralıktır. 
Bakanlıklar postane karşısı Ersin a-
partmanı. 626 

Küçük İlôn Şortlara 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için SO Kuruş 
İki defa için 50 Kurulj 
Oç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruı alınır. Meseli JO 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kurı.:ı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala • 
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir kiıçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Kuçük ilanların 120 harfi geçme -
mesi liizımdır. Bu miktarı geçeni -
tanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık bağ - Dikmen"de otobüs 

Devren kiralık ucuz Apartman _ durağı yakınında asfalt cadde üze
Bahçeli, birinci kat, 3 büyük muşam- rindeki kavaklı bağ Yenişehir Ataç 
balı oda, şömine, hol, hizmetci odası, sokak 10 Emine Tibas'a müracaat. 
Yenişehir yeni gün sokak No.- 10 için- 611 
dekilere müracaat. 636 Satılık Bağ - Balkat üzerinde Sür· 

Maltepede Kiralık Ucıız Daire _ iın derede 7,5 dönüm bakılı bağ. Posta 
istasyona yakın iki odalı müstakil bir caddesi Salih Rifat bakkaliye mağa-
daire kiralıktır. Maltepe Bakkalı Ra- zasma müracaat. 645 
mize müracaat. 646 Satılık Arsa - Dikmen asfaltı üze· 

Kira/tk - Bahçeli evlerde 4 odalı rinde 450 metre her katta 2 daire yap· 
bir ev kiralıktır. Ziraat Bankasında mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap 
Safa Gürelli'ye müracaat olunması. No: 4 Tl: 2181 649 

664 

Devren acele kiralık - Yenişehir 
ismet lnönU caddesi son otobüs du· 
rağı 28 numaralı apartmanda (4) dört 
oda bir hol ayrıca hizmetçi odası ki
lar, kaloriferli daimi sıcak su mevcut 
parke döşemeli tam konforlu bir da-
ire.. 672 

Satılık arsa - Sıhhiye Vekaleti 
yanında sağlık sokak 490 M. Selfınik 
Cad. 1073 M. Ti: 1449 650 

Acele satılık arsa - Cebeci Atila 
asfaltında münferit inşaat yapılır 444 
M.2 arsa uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 668 

Anık.ara icra Dairea.i Gayri Me• 
kiti S.ht MeraW'hlğwıdan: 

Mahcuz olup paraya ~vrilme6inc 
karar verilen Cebecide kanunusani 
929 tarih 50/ 12 tapu numaralı cenuben 
Devlet Demiryolları memurlarından 

Zeki hanesi Şimalen Yazgan sokağı 

Garben Cılğa yol ve Şarkan Abdürrah
man arsası ile mahdut ve aşağıdaki 

şartlar dairesinde açık arttırma ile 
satışa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLAT: 
Ev üç bölümdür. 
Bırıncı bolwn: Bahseden 17 nuına· 

rayı taşıyan kapıdan gırı1aık.te zemmi 
pp ve tavanı tahta bır sota iızerınde 

tavan ve tabanlı ıki oda ve bir hela 
vardır. Bu kısun tugla ve hımış olup 
üzeri alafranga kiremit ile örtuıüdür. 

ikinci bölum: Bahçeden numarasız 

tek kapıdan girildıkte ufak bir sofa 
üzerinde solda zemini toprak ve üstü 
çinko örtillü büyükçe bir kiler ve kar
şıda yUklUk ve sağında tavan ve taban

lı bir oda ve odadan üçüncü bölüme 
girilir bir kapı vardır. Bu kısım üzeri 
galvanizli saçla örtülüdür. 

Üçüncü bölüm: Bahçeden çifte ka
pıdan girildikte zemini çimento bir 
sofa ve solda ikinci bölüme girilir bir 
kapı ve karşıda hela ve sağda zemini 
çimento ve üstil bağdadi tavanlı bir o
da vardır. Bu kısmın da üzeri galvaniz· 
li saçla örtülüdür. 

İkinci ve üçüncü kısım yarım kar-

girdir. Avlusunda acı suyu havi bir 
kuyu ve dokuz ağaç ve bir asması var
dır. Heyeti umumiyesinde elektrik 
tesisatı mevcuttur. Tapu kaydına göre 
114 metre murabbaı sahasındadır. 

Bin altı yüz yetmiş lira kıymet tak
dir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI : 
1- Satış pe~in para ile olmak üzere 

10- 4 - 939 pazartesi günü saat 10-12 ye 
kadar İcra dairesi gayrimenkul satıt 
memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir ediln.iş olan 

Kiralık Mobleli moblesiz oda_ Ye- Satilık arsalar - Yenişehir Karan- , kıymetin yüzde 7,5 ğu pey akçası veya 
nişehir Atatürk Bulvarı Orduevi kar- fil sokak 550 M2. Selanik caddesinde milli bir bankanın teminat mektubu 
şısı Sevim Apartmanı daire 3 e mü: "423" M2. arsa acele satılık Tel: 1538 ile kanunen teminat olarak kabul edi-
racaat. 675 669 len Hazine tahvilleri getireceklardir. 

3 - Satış günü arttırma bedeli tak
dir olunan kıymetin yüzde 75 ini bul
duktan sonra ve üç defa nida ettirile
rek mezkur günün 12 inci saatiade en 
çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

Kiralık - Yenişehir İsmet lnönü 
Cad. 15-20 liralık iki oda. 78 numara
da birinci kat öğleye kadar müracaat 
edilmesi. 692 

Kira/rk odalar - Y. şehir İsmet İ
nön_ü cad. Lozan meydanı Lozan Ap, 
1. cı kat 71 banyo konfor. Çamaşır ütü 

dahil 35 lira 713 

Kiralık daire - Y. Şehir Ataç so-
ı :1 ~y • ~ .t .ıı - .... • 1. -

met dolayısile acele kiralıktır. İçinde-
kilere müracaat. 714 

Kiralık - 2 oda bir hol. Yenişehir 

Kızılay sırasında Bolu Ap. 4 numara-
ya müracaat edilmesi. 715 

Kiralık - 1 veya 2 oda balkonlu. I. 

şıklar ca<l. Yiiksek Ap. 3. cü kat No. 

8 e milracaat 716 

Kiralık - Yenişehir Se!anik cadde
si 1-2 numaralı Kuğu apartımanının ile 
odalı bir dairesi. Aylığı 50 liradır. S 

numaraya müracaat. 733 

. Gayet Kullanışlı ve tam konforlu 
bır ev - Kavaklıdere Güven evleri 
bahçe içinde beş büyük üç küçük oda
lı iki hol tamamiyle muşamba kaplı 
kalorifer sıcak su tertibatını haiz iki 
odası kumaş kaplıdır. Merkez Banka
sında Muzaffer Epirden'e müracaat 
Telefon: 3441. 654 

Keçiörendc devren kiralık ev -
Avni paşa mahallesi No. 98 B. Sürey
yanın evi. Keçiören bakkalına veya 
Y. Z. Enstitüsünde Doçent Dr. Şem-
si Kurala müracaat. 693 

Kiralrk oda - Bir alman ailesi ya
nında möble kalorifer konforlu bir 
oda. Ali Nazmi Apartmanı No. 9 ka-
pı 2. 740 

Sntdık arsa - Maltepenin en ha· 
kim yerinde 540 M2. jandarma okulu 
yanında 640 M2. arsa uygun fiyatla 
verilecek, Tel: 1538 670 

Satılrk otomobil - 510 modeli, biri 4 - lşbu tarihteki arttırma teklif 
açık diğeri kapalı, 2 adet fiat marka- edilen bedeli muhammen kıymetin 
li müstamel otomobil satılıktır. yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 25· 

Arzu edenler Yenişehirde Menek- 4 • 939 tarihine mÜ6adif salı günü 
şe sokağında 14 numaralı evde Bay saat 10 - 12 kadar yapılacak ikinci 
Rıza Güner'c müracaat etmeleri ricil_ arttırma da muhammen kıymetin yüz 
~ ~· ~.,.. ue 7'., ınt tn:ifnMIJr prtfyJe en çok art· 

Devren satılık dükk§n - Yenişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve kuru 
yemiş evi acele satılıktır. Sahiplerine 
müracaat. 689 

tıran talibine ihale olunacak ve bu 
nisbeti bulmadığı takdiroe ise 2280 
numaralı kanun ahkamına tevfikaQ 
borç beş sene müddetle tecile tabi 
tutulacaktır. 

Satrlık - Heybeli Adada, Çamlar- 5 - Birinci ve ikinci arttırmalar-
da (Kuleli Köşk) satılık. Köşke mü- da ihale bedeli ihaleyi müteakip ve
racaat.'Manzara, muntazam bahçe, bol rilmediği takdirde üzerine ihale e
su, elektrik 8 oda, 2 mutbah, 2 ye tak- dilenin talebi üzerine ihale tarihin
simi kabil. Ankara Tl: 3126 696 den itibaren kendisine bedeli ihale-

Satılık - Sıhhiye Bakanlığı yanın- yi teslimi vezne eylemesi için 7 gün 
da Cebeci asfaltı üzerinde ı apartman kadar mehil verilecektir. lşbu müd
olmağa elverişli 4 No. lu bahçeli ev det zarfında da ihale bedeli yatırıl-
satılıktır. Tl: 1293 699 madığı takdirde ihale bozulacak ve 

S l M 
bu tarihten evci en yüksek teklifde 

atı ık - erakla yetiştirilmiş mü-
kemmel ötücü sarı ve beyaz renkler- bulunan talibe teklifi veçhile alma-
de 1938 yavru kanaryaları. Yenişehir, ğa razı olup olmadığı aorulduktan 
lnönü Caddesi, No. 68. 700 sonra teklifi veçhile almağa razı ise 

ihale farkı birinci talipten tahsil c-
Sattlık - 400 liraya eyi kullanıl- dilmek üzere bu talibe ihale edile

mış 922 No. lu hususi OTO. Atıf B. cektir. Teklifi veçhile almağa razı 
mahallesi dış kapı telsiz sokak 17 No. olma~ gayri menkul yeniden 15 
lu eve müracaat. 707 .. · · · 

Acele satılrk apartımanlar - Bele· 
diye karşısında ve kooperatif, hima
yei etfal arkalarında, Işıklar cadde-
sinde yüksek iratlı Tel 2406 717 

Satılık - Etlik Aşağı Eğlence'de 

asfalt üstünde 5 oda ve saireli bir ev 
acele satılıktır. 3563 telefona müracaat 

721 

gunlük ıkıncı arttırmaya çıkarılarak 
en çok arttıran talibine ihale edile
cektir. 

6 - Her iki arttırmada da gayri
menkul talibine ihale edildikte ta
pu harçı müşteriye ve ihale tarihi
ne ~a?ar olan müterakim vergi ve 
dellahye borçluya aittir. 

Kiralık dükk§n - Yenişehir Dik - s 
dd 

atılrk - Kavaklıdere ve Bakan. 

? - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların bu gayri menkul üze. 

rindeki haklarını ve hususiyle faız 
ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı milsbiteleriyle 20 gün içinde 
dairemize bildirmeleri Hizımdır .. Ak 
si takdirde hakları tapu siciliyle sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laştırılmasından hariç tutulacaktır. 

men ca esi N. 13 Aygün apartmanı lık 
3 

N .. !ara on dakika Aşağı Ayrancı mev-
r. ya muracaat. 743 kiinde 918 metre murabbaı arsa ehven 

Kiralrk dükkan - Muntazam came- fiyatla sMılıktır Öncebcci Bilim so-
kanlı yağlı boyalı mildafaayi hukuk kak 33 No. üst kata müracaat. 722 
caddesi No. 69 745 

iş anyanlar: 

Kelepir arsalar - İstasyon arka
sında muhafız alaY,mın olduğu yerde 
metresi 2 liradan paraellenmiş. Koç 

çukta pazarlıkla alınacaktır. ------
2 - Muhammen bedeli 216 liradır. Türkçe, İngilizce ticari muhabera· 

Ap. Tl: 2181 748 

8 - Arttırmaya iştirak edecekler 
20. 3. 939 tarihinde 38/ 58 numara ile 
dairemizde yerinde her kese açık 
bulundurulan şartnamernizi okuya 3 - Muvakkat teminat (16,50) lira- ta ve muhasebeye vakıf Türk genci 

dır. akşamları 6 dan sonra çalışmak isti· 
4 - Şartnamesini görmek istiyen. yor. Ulusta Es rumuzuna müracaat. 

!erin her gün yaz ıiş1er.i kalemine ve 706 
isteklilerin de ycvm ve saati mez
kurda belediye enrümenine müracaat. 
ları. (690) 10695 

Öğle tatili hakkında 
Ankara Belediyesinden : 
Oğle tatili olan (12,30) dan (13,30) 

kadar kapanmak mecburiyetinde bu
lunan biletimle dükkanların yalnız 
cumartesi günlerine münhasır olmak 
üzere 12 den on üçe kadar kapanma
sı muvafık görülmüş olduğundan be
lediye tenbihlcri arasına alınarak ala
kadarana tebliğine 3-3-939 toplantı
sında söz birliği ile karar verilmiştir. 

,(790) 10787 

iş verenler: 

Muhasip aranıyor - Ücreti 100-130 
lira arasındadır. Anonim limited şir -
ketlerde çalışan tercih edilir. Hal ter
cümelerini 368 Ankara kutusuna bil • 
dirmeleri. 589 

Satıhk: 

Satrlık arsa - Kavaklıdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfaltın· 
da otobüs durağında 2 caddeye yüzü 
olan 1100 kilaur M. ucuz. Tl: 2406 

584 

Satılık kirgir ev - Ayda 125 lira 
kira maktuan 8650 lira Ankaranın en 
iyi mevkiinde bol güneş ve nezaretli 
Koç Ap. 4 Tl: 2181 749 

Acele satılık arsalar - Maltepe as
faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 
fiyatlı 3 arsa Karaoğlan Koç Ap. 4 
TJ: 2181 740 

Satllık otomobil - 937 modeli Hud
son Teraplan. Peşin veya taksitle. 
(333) numaralı posta kutusuna tahri-
ren müracaat. 746 

Satılık - 935 modeli CHEVRO
LET. 4 ay takside çalışmış boya mo
tör eyi vaziyette Taksi Ti: 3848 736 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe
hir, Maltepe, istasyon arkası, Kocate· 
pe ve Kavaklıderede kelepir Tel 2406 
bayram caddesi No. 1 738 

bilirler. 720 

Zayi - Ankara Memurlar koopera
tifinde sahibi bulunduğum 2448 nu. 
maralı hisse senedimi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Saadet Şıpal 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 596 No: lu yük araba plakası 
kaybolmuştur. Yenisi alınacağından 

eskisinin hükmü olmadığı ilan olu-
nur 

Akdeniz Güven T.T. Ltd. Şirketi 

Satılrk - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ve ahşaP. ev ve a
partmanlar. Tel: 2406 bayram cadde-
si No. 1 739 
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Baş ağrısı, Diş ağrısı 

NEVRALJİ 
Bütfrn ıstıraplan teskin eder 

• • 

t Bilhassa bunlara ka111 müessirdir. 
f batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir ka§e 

bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR 

Aldanmayınız. Rağbet gören her §eyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddet
le reddediniz. • 
Alman Kitap Sergisi 
Almanya Büyük Elçiliği Konsolosluk Şubesi binasın~~ 

(Çankaya Caddesi 71) açılmış olan alman kitap sergısı 
her gün saat 15 ten saat 20 ye kadar açıktır. 

DUHULiYE SERBESTTlR. 651 

Zayi bisiklet plakaları 
Ankara Elektrik Ye Hava gazi Türk Anonim Şirketlerinden: 
Şirketimiz arıza memurlan tarafından kullanılmakta iken 1937 

de çürüğe çıkarılan ve Ankara Belediyesinin 333, 335, 337 nu
maralarım taııyan üç bisikletin plakaları zayi olmuıtur. Bu nu-
maralı plakalann hükmü olmadığını ilan ederiz. 741 

• 
Türk Hava Kurumu 

büyük_ piyangosu 
Beşinci Keşide : 11 I Mart I 939 dadn. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır .•. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 

liralak ikromiy~ler (20.000ve 10.000) liralık 

iki adet mükôfat vardır ... 
. Bu !ertipt':n bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etme.yi· 

nı~. Sız de pıyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına gır· 
mış olursunuz •.• 

Bu senenin taze 

YA(;I 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

1§ Bankası karıısında ~l: 2018 747 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - = - -
~LA N T O S Orkestrası 1 = -
------------
-------

KARPİÇTE ~ 
Savın müşterilerimizden masa lannı 

evelden tutmalarını rica ederiz 

--
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

DAKTiLO KURSU 
56 mcı devresine mart 339 

ilk haftasında baıhyacaktır. 
Tahsil aranmaksızın herkes 
alınır. 2 ayda diploma veri
lir. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Ti: 3714 609 

~11111111111111111111111111111111111111~ - -
: Sabırsızlıkla Beklenen : = BÜYÜK VALS = 
: 6 Mart Pazartesl günü : 
- YENİ SİNEMADA başlıyor -

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Bir mücellit 
aranıyor 

Bir mücellide ihtiyaç vardır. 
Ulus matbaasında Bay Rauf'a 
müracaat edilmesi. 688 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların rnikroblarını 

kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışmak kudetrini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekfiletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELM OBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
7100 

Ankara Valiliği Mütekaid ortaklara 
Karakol binası 
yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden: 
Bahçelievler Kooperatif mahallesi 

Emniyet karakolu inşaatı 13 mart 939 
pazartesi günü saat ıs te Vilayet bi
nası dahilinde Nafıa komisyonunca i
halesi yapılmak üzere açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli 3686 lira 89 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 276 lira 52 kuruş· 
tan ibarettir. 

isteklilerin ticaret odası vesikası, 
teminat mektubu veya makbuzu ile 

Ankara Memurlar 
Şirketinden : 

Kooperatif 

Mü~ekait bulunmaları dolayısiyle Şirket ortaf-

1 ığrndan ayrılmak üzere 31 - Birinci kônun· 

1938 tarihine kadar müracaatla numara almış 
bulunanların hisse bedelleri iade edileceği 
cihetle bu gibi hissedarların Ankara'da Şirket 

ROYA L 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları eh. 
liyet vesikalarını hamilen yukarda 

-- -•llyazılı gün ve saatte Nafıa Komisyo-

merkezine, bizzat veya mektupla ve 

olmakta oldukları Maliye şubesinden 
maaş 

hôlen • 
Nefis ROY AL çikolat kara
mela ve Specialite çeşitlerini 

AKALIN 
da bulabilirsiniz. Çocuk sa
rayı caddesi N: 68 656 

Sayın müşterilerimize 
lnşaatlarınız için alacağınız kireci 

mağazamıza uğramadan başka yerden 
tedarik etmeyiniz. Senelerdenberi te
mizliği ile tanıdığınız kirecimizi eh
ven fiatla taze olarak piyasaya çıkar
dık. Sipariş kabul ve derhal teslim e
dilir. 

Sanayi caddesi 17. 60 No. Yeni Kü-
tahya pazarı. Telefon: 3820 666 

Cebeci Hastanesi _ .. 
Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 

Klinik Şefi 

Dr. Kemal Arıcan 
Diathermie ve uıtravıoıet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

Kütahya namı ile maruf 

KİREÇ 
Sanayi caddesinde Ya.banabatlı a

partmanında Hüseyin Orak Ti: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı HU 
seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra':ldmıan veren KİREÇ toptan ve pe
rakende yalnız bu müesseselerde bu-
lunur. Menfaatinizi araıyınız. 697 

DOKTOR 

ASAF KORYAK 
Deri, saç, tenasül hastalık-

nuna gelmeleri; 
Bu işe ait keşif ve şartname her 

gün Nafıa Müdürlüğünde görülebi. 
lir. (656) 10655 

Zeytin yağı 

KAR 
Saf, nefis Ye leziz zeylin yağ

larımızı lammıı olan sayın 

miqterilerimiıia tenekeler ağ
zındaki mühüre dikkat buyur

malannı hasselen dileriz. 
tu~uk satış yeri : 

Ankara Memurlar 
Koooeratif Şirketi 

(Ve diğer lüks bakkaliyeler-
ien arayınız.) 659 

ULU S-20. inci yıl.- No: 6316 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Muıntaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Mildüril: Ali Rı,;a BASKAN 

mütekaid bulunduklarına dair olacaklara vesika 

ile müracaat ederek hisse bedellerini almaları 
rica olunur. 
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Al6kadarlara 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Mer-

kezinden : ) 
. _Ada~a•da Milli Menaucat .. limitet sosyetesi fabrikalarına ' ' ka7Jf 
ıçın muracaat edenlerden dort ve dörtten fazla kardeşi olan ço
cukların sıhhi muayeneleri yapılmak üzere hemen U~ ll,mi Mes-
kezimize müracaatları ilan olw1u1. 1 ~ 

--------------------~---------------------- :-~o-~---

Avrupa'da en 
çok kullanılan 

K R 
aş bıçakları memleketi -

mizde dahi en çok sevilen 

Poker tıraş bıçağıdır 7083 

Satılık otomobiller 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Deporlto 
Lira K. Cinsi Markası Motor No. --

Otomobil Linkolin 67871 500 37 50 
.. 59215 300 22 50 

Yukarda evsafı yazılı otomobiller ı 1-3-939 günü asat 10 da ayrı, ayrı 
ihale edilmek üzere pazarlıkla artırmıya konulmuştur. 

İsteklilerin teminat makbuzu ile adı geçen günde defterdarlıkta kuru
lu komisyona gelmeleri ve otomobilleri görmek istiycnlerin Defterdarlık 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (717) 10731 

Yeni ~!:~c~~!=~~~J!s~ehbcr .:!JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
Ap. ıs den 19 za kadar - -

.__...Tl:-l725----·~ YENi si NE.MALA R sus ~ 
~ MiLYöNERELER 1 HALK 1 BUGÜN BU GECE ~ = DE 2 FtLM BiRDEN Kaynanam duymasın := 
- • • •• BU GECE 21 Ü l -
~ REVUSU ~=Xi1'J1s~L~~ S~~~ Baş Rolde: LUCIEN BARROUX ~ 
= Baş Rollerde: 10 ve 12 Ucuz Halk Matinelerinde ve 
=ALiCE FA YE - GEORGE MURPHY 14.30 • l6.30 . 18.30 Normal Seanslarında 

2 Film Birden = 10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 1 _ CANİ DOKTOR = Normal Seanslar YDUT AVI = 14·45 • 16.45 • 18.45 - Gece: 21 de 2 - HA 

10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri = -Normal seanslar: = -14 - 16 - 18 - gece 20.30 da := ----TELEFON : 3589 -= ................................................................................................................................................................ == - . -
§ Yeni sinemada her gece yeni varyete numaraları ~ - = == ................................................................................................................ = - ................................................ -= Fernand Gravey • Louis Rain~r. Mi Jiza Korjus taralmdan yaratılan = - -- -= YENi SiNEMADA • • • • :.:: 

= SBUYUK VALS :::: = 6 Mart Pazartesi günü 14.4 :::: 
=: matinelerinden itibaren ~ - --= İzdihama mahal kalmamak üzere NUMARALI BİLETLERİN EVELDEN ALDIRILMASI TAVSİYE OLUNUR. :S 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:" 
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