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Cümhurreisimiz bugün 
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Şef'in verecekleri büyük nutku 
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İstanbul, 5 (Telefonla) - Milli Şef İnönü bugün öğleden evel oto -
mobilleriyle ve araba vapurundan istifade ederek Usküdar'a geçmişler -
dir. Cümhurreisimiz buradan Kadıköy' üne giderek hemşireleri Bayan 
Seniha'yı ziyaret etmişlerdir. Büyük Şef hemşirelerinin evinde uzun bır 
müddet kalmışlar ve öğleden sonra Sak.arya motoriyle Dolmabahçe sa -
rayına dönmüşlerdir. 

Cümhurreisimizin şehir içindeki bu gezintilerini gören halk geliş ve gi. 

BUGÜN ÜÇÜNCÜ SAYFADA 

Türkiye, kültür ve medeniyet iş. 
lerinde en ileri millet olmak dava
sındadır. Ortaya bu iddiayı atarken 
kartılaşacağımız en çetin zorlukla-

dişte kendilerini alkışlıyarak tezahüratta bulunmuşlar, sevgi ve bağlılık 
tezahürleri göstermişlerdir. 

Cümhurreisimiz cumartesi günü verdikleri çay ziyafetinde davetlilerin ellerini sıkıyorlar 

11: ve binlerce maniaları, maddi ve 
lnanevi birçok şartları ihmal etmiş 
değiliz. Bilakis her şeyin ve her va
ziyetin ana hatları üzerinde durup 
d\iıündükten sonradD' ki bu kararı 
Vermiş bulunuyoruz. lnkılabcı Tür
kiye'nin ananesinde, uluorta atılı. 
Vermiş bir söz yoktur. Memlekete 
karşı ne vadettiysek ve hüküme
nıetimizin ağziy)e ne söylemiş isek, 
hepsini muvaffakiyetle yaptık ve 
başardık. inkılap hükümetinin ge
ride bıraktığı parlak tarih, bu.. 
hun itiraz götürmez, canlı bir 
ifadesidir. Yalnız bunu kısa ve. 
ya uzun bir zamanla takyit et
ınek mümkün değildir. Gayemize 
erişebilmenin milletimizin yÜksek 
kabiliyetine ve dünya işlerinin ve
receği imkan ve fırsatlara bağlı ol. 

Milli Şef yarın (bugün) sabah sa
at onda üniversiteyi şereflendirecek
ler ve bazı derslerde hazır buluna • 
caklardır. Bundan sonra üniversite 
merkez binası balkonundan talebe -
ye bir nutuk vereceklerdir. Hava ya· 
ğışlı olduğu takdirde nutkun konfe
rans salonunda verilmesi muhtemel
dir. 

Memnuniyetle haber aldığnnıza 

göre, Ankara radyosu 1639 uzun ve 
19.74 metre kısa dalga uzunluğu Ü
zerinden Cümhurreisimiz lnönü'nün 
İstanbul üniversitesinden verecek. 
leri mühim nutku saat on bire doğru 
neşredecektir. 

(Milli Şefin cuma günü muhtelif 
lstanbul esnafiyle yapmış oldukları 
temaslara ait olup dün lstanbufdan bi- Milli Şef lnönü eıı~j Q'!i}'_f:?~!!!:~bah~e'de verdikleri 

ltalya'nın askeri 
haz1rhğı hızlanırken ... 

Bir alınan askeri heyeti de 
İtalya' da tetkikler yapıyor 

Paris, 5 a.a. - Beynelmilel vaziyet hakkrnda tefsirler de bu • 
bir telgraf mı neşret-lunan Maten gazetesi, Roma muhabirinin 

mektedir: 
Telgrafta ezcümle deniyor ki:: 
"l inde bulunduii;umuz mar~ı-

~nmaa ne oı gı 
u~ou. 1ıem- · de otmek lazım. 

kabiliyet ve enerjisi tartılnu§ve ar
trk tespit edilmİ§ olduğu için tek. 
rarlamağa lüzum yoktur. Dünya 
işlerine gelince, bunlBır daima kor. 
kunç manzarasmı muhafaza etmek
tedir. Avrupa'daki bugünkü buhra
tıın sebepleri çok karışık ve kökleri 
Pek derindir. Mesele yalnız umumi 
harpte koparılan paylarm büyüklü. 
ğü ve küçüklüğünde ve birkaç müs
temlekenin almıp verilmesinde de
ğildir. 

B. Abdülhalik 
Rendanın (ankır1dakl 

tetkikleri 

Kartaca limanında 
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HükOmetçi harp 
filosu isyan elli 

hakkında şimdi bir hayale kapılmamı
za imkan yoktur. Meriyette bulunan 
İngiliz. İtalyan anlaşmalrına rağmen, 
İngiltere katı olarak Fransa ve Ame
rika ile birlikte faşizmin ve nasyonal 
sosyalizmin düşmanları arasında tas
nif edilmektedir. Faris • Londra mih
veriyle bütün sahalarda mücadele et -
mek ve Polonya'yı bu mihverin dostla-

Çinliler Hankeu 

istikametinde 

ilerliyorlar 

Buhranm hakiki sebeplerini umu. 
mi harpten aonra, Avrupa'da mane
vi muvazenenin bozulması ve iktı. 
&adi zihniyet ve p.rtların değişme. 
sinde aramalıdır. Umumi harbi ida
re eden baılar harbin bu sahalarda 
vÜcude getireceği derin ve korkunç 
tahribah hiç düıünmemiılerdİ- U
nıumi harp devrinin yarattığı psi
kolojiyi değiştirmek elan mümkün 
olamıyor. lıte bu zihniyetin tesiriy. 
ledir ki sulhu yaıatmak için alman 
tedbirlerin kıymeti bir buhar gibi 
az zaman zarfında kaybolup gidi
yor. (Lokarnqlar) dan, harbi kanun 
harici sayan miaaklardan bugün ne 
kadar uzaktayız. Beynelmilel te. 
ınaslarm bu kadar çokluğuna rağ
nıen milletlerde ortaçağ devrinden 
daha ziyade kendi kabuğunun içi
ne çekilmek temayÜlü var. 1914 
den sonra dünyanın iktısadi ıartla
rt, realite hükümleri değişmiıtir. 

Mazi bir daha avdet ebnez. Avru.. 
Pa'nın iktisadi tetekkülünü eski zih
niyet ve formüller içinde yeniden 
ihya etmek kabil değildir. Bugünkü 
dünya anlamı içinde yaşryan hakL 
katlere göre hareket etmek icabe
der. Her hangi bir devlet meselesi 

etrafında verilecek kararlarm o 
devlete ait bütün meselelerle alaka 
Ve İrtibatı vardır. Iıte Türkiye ga
Yesine doğru yÜrürken bütün bun
lar-ı ehemiyetle göz önünde tutmak. 
tadır. Medeniyet davası tek cepheli 
hir rnefhum değildir. 

Sosyal meselelerde bütün mevzu
lariyle her şeyin üstünde millet ve 
devlet menfaati hakimdir. işte bu 
?1~nfaati hakkiyle koruyabilmek 
~~ın hepsini aynı muvazene içinde 
.kır. ahenk teşkil ettirerek yiirütmek 
ı hza ede M 1· ·11· .. . . . r. ese a mı ı sanaynmı-

Çankırı, 5 a .a. - Müntehiplerile te
mas için şehrimize gelmiş olan Çankı -
rı mebusu Abdülhalik Renda, vilayet, 
parti ve belediyeyi ziyaretten sonra ço 
cuk esirgeme kurumunun tesis ettiği 
çocuk dispanserini ve süt damlasını 
gezmiş, halkevinde halk ve esnafla gö· 
rüşerek onların dileklerini dinlemiş, 
kendileriyle memleket işleri hakkında 
konuşmuştur. 

Abdülhalik Renda bu teması hakkın
daki intibalarını soran bir muhabiri
mize şunları söylemiştir : 

" - Çakırı'da bütün memlekette ol -
duğu gibi her zaman mevcut bulundu
ğu şekilde birlik,iman ve inan buldum. 

ordunun 
eline aldı 

B. Negrin hükômetçi 
kumandasını kendi 

Saint - Jean - de - Luz, 5 a.a. - D. N. B. bildiriyor: Kartaca 
radyosu bu sabah ansızın verdiği bir haberde hükümet filosunun 
isyan ede~ek general Franko'ya iltihak ettiğini bildirmiş ve biraz 
s~nra. şehı~ halkrnın ve sahil toplarının da bu harekete iştirak et
tık!e.rı. ve ~ıl?.n':1n bütün hükümetçi gemilere beyaz bayrak çekme
lerı ıçın bır ultımatom gönderdiğini ilave ebniştir. 

Halkla yaptığım konuş.."Il3., memleket- Fakat saat 11.30 da radyo tekrar hü- ı-----------------
t~ gördüğ~m ma~zara, bana bu kati in· kümetçilerin elinde olduğunu, hükü -
t~.baı verdı. Bu bırlik ve inanış tezahü- metçilerin şehri tekrar işgal ettikleri. 
~~· Ça.nkır~. hak km da her hangi bir şey ni ve temizleme hareketine de başla -
ılav~sıne !uzum bırakmamıştır zanne-j dıklarını bildirmiştir. 
derım.,. \ (Sonu 8 inci sayfada) 

Roma - Berlin mihveri 

karşısında İspanya 

Yabancılara 1 
kanı toprak 

• • 
vermıyeceğiz 

General Franko böyle söylüyor 
Londra, 5 a.a. - General Franko, 

Söndey Kronikl gazetesinin Barse -
lon'daki muhabirine verdiği malumat -
ta İspanyol milletinin İtalya ve Al. 
manya'ya karşı olan vaziyetini teyit 
etmiş ve demiştir ki : 

k~n ınkiıafında iktıaadi faydalar ha
~~l" ol~.akla beraber, bu sanayiin 
• 

1
• 1 Mudafaanın ve içtimai sıhatin 

ıhtıyaç ve temayÜllerine uygun ol
ması da en ba .. ta d'' .. ··1 ek b' l • T Ufunu ec ır 
feydır. Aynı zamanda .. . k. aanayıın ın ı. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Dün yurdumuzun her tarafında spor faaliyetine devam edilmiştir. An -
kara'da Halkevi kayakçıları Elmadağına gitmişler ve şehirde bir bisiklet 
yarışı yapılmıştır. Muhafızgücü binicileri mutat gezintilerine çrkmışlar. 
dır. lstanbul'da Ankara • istanbul muhtelit/eri karşılaşmışlar, Ankaralıla
ra yenilen Tamoşovara da lstanbul muhteliti ile oynıyarak berabere kal
mıştır. Spor müsabakalarına ait tafsilat (7) insi sayfamızdadır. YukaIIda 
Ankara lstanbul ~akımları bayrak teati ediyorlar. 

"- EvelıQ şunu sarih surette söyle -
meliyim ki, ne İtalya ne de Almanya 
ne ispanyol topraklarının her hangi 
bir kısmını, ne de İspanya'da askeri 
üsler tesisini istemişlerdir. Almanya 
ve İtalya ile "İspanya ispanyollarm • 
dır.,, prensipini zaman altına alan an
laşmalar. müzakere ettim. İspanyol 

(Sonu 8 inci sayfada) 

rı arasında saymak lazımdır.,, 

ltalyan ve alman hazırlıkkın 
yor~pok gazetesinde de Kerilis yazr...I 

" Göring'in seyahati pek tatmin e-
(Sonu 8 inci sayfada) 

Honan dvarrnda Japonlar 

üç bin ölü verdiler 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

Sultanhamam yangını 
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Mütehassıslar bugün 
roporlarını verecekler 

5 
Maddi 
milyonu 

İstanbul, 5 (Te· 
lefonla) - lki ge
ce evel İstanbul'da 
en mühim bir ti -
caret mmtakası o
lan Sultanhama -
mmda Atabek ha
nından çıkan ve 
bununla beraber i· 
ki hanın tamamen 
ve diğer bazı bina
ların da k .smen 
yanmasiyle netice
lenen yangının ne 
suretle zuhur etti
ği hakkındaki adli 
tahkikatın yarın 

(bugün) inkişaf e
deceği tahmin edil 
mektedir. Teşkil 
edilen ehli vukuf 
yarın (bugün) yan 
gm yerinde esaslı 
bir tetkik yaparak 
raporunu verecek 
tir. 

hasar mikdarının 
bulacağı anlaşılıyor 

Bugün bu mm
takada itfaiye gc -
ne faaliyette bu

(Sonu 8 incide) Sultanhamamı yangınında itfaiyenin faaliyeti. 



insan Ye külllr : 

Tasarruf ve 
portakal bahçesi 

Bahçe. zaten güzel bir ,eydir. Fakat portakal bahçesi, bil.bütün gü
zeldir. Her hangı bir kıt Mersin yahut Antalya'ya gitseniz. yaz tatili 
methumundan çok kıt tatili mefhumuna bailanacağıruz gelir. Hele por
~ bahçelerini gördükten eonra. 

k11lepnıza, fU günleıde, AntaJya'da kurulmakta oJaıı bir portabJ 
lıehçeleri kooperatifinin haberi çalındı. Muayyen tabiderle ödenecek 
maanen bir para mukabilinde, kooperatife girenler, bir kaç eene içinde 
otuz dönümlük bir portabJ bahçeei ahibi olacaklanmt. 

Otuz dönümlük yetitmif bir portakal bahçeaı, inaanm ahar ömründe 
mükemmel bir iratbr. Bundan ba,ka. memleketteki portakal iafihal 

88 
_ 

heemm bir de bu tekilde aenitletilmeaine çahtJlmaaı, memleket ekono , 
111181 namına bir kiıdır. Bir üçüncü balumdaıı. Antalya kendisine bu yol
~yeni intan ve nüfua çekecektir ki, bu da Antalya heaabma güzel bir 
lfl•I 

lateriz ki Mersin de aynı §eyi yapem. Ve bu euret1e, cenuba doiru aJ&
b ve muhabbet çoialam. Evet hatta, kıt tatilinin ayn olan zevkine var&

hni. Cenif ve her tarafı çqitli iklim pıt)an arzeclen memleketimizin i -
çincle ne kadar inamı ve madde hareketi oluna, ekonomik blkmnwnı -
zm kolaylqmuma müvazi olarak inaan1armuzm daba hareketli daha 
makat ve minalı bir bayata abtınaJan temin edilecektir. • 
• Antalya .IJ?rtalr.al bahçeleri kooperatifine, muvaffakiyet dile,ece .. 

iiz. Akdeniz e bakan bu güzel tefuimize doiru i1teriz ki, onun J8DI ba
tmda Akdeniz'e dökülmiif çailıyanlar gibi bir iman abu oleun. Ve bir 
sün c:lenebillin ki ve büyük duvar afitlerinde okumbiWn ki: •1-layabnm 
bu kıt bot aeçıneaini İ8tenen, ait Antalya'da dinlen ve Antalya'da eg -
len... Bmbm BELGE 

Toton mahsulümüz bu sene çok iyi ,,, 
• 

iki ay içinde on milyon 
kilo tütün sattık 

Birçok yerlerde müstahsillere 
avans dağıtdmas~na baslandı 

Profesör Fuat Köprülü'ye 

Devlet pamuklu mensuca 
endüstrisindeki inkişaf 
Muhlellf f abrlkalarımıı11 lsllllSallerl 
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~:~:~::::~:~:~:~:±.:~:~~:::::ı 
ltalya'nın "tabii 

emelleri,, 
kont Çiyano, ltalya'run "tabii e.. 

:ellerinden,, bahaeden nutkunu aöy. 
'hli aradan aylar geçmİftİr. Nutka 

lla11Jıatap olan meclia, eğer yanılım
"-'lllk, ilga edildi. Ve onun yerine 
~aayonlar Ye faıiatler mecliai 
b'~iJ edilecektir. Son içtimalarmm 
ırıııde .öylenen bu nutuk eanumda 
~llalar, "tabii emellerin" ne ola. 
ıleceğini ıu bağn§Jnalarla anlat.. 

...._lt iatemitlerdi: 
l' - Cibuti, Koraika, Nia, Savua ve --Ban den ıaonra da İtalyan matbua.. 
~ •:rlarca tabii emellerden bahsetti. 
•kat hali. ltalya tabii emellerinin 

"e olehileceiini Fr&DA'ya remıen 
~İldinnit delildir. MW10lini, Roma. 
h ıiyareti aıraamda Franaa ile mü.. 
l'1tereye ıiritmek için ispanya me -
~leainin taaf'rye edilme.ini bekledi -
lİıli Çemberleyn'e aöylemiıti. Ote. 
d-.beri bilindiii sJ.bi de ltalya'ya 
10.... ta.fiye Franko'nun zaferi de
"ekti. itte Franko zafer kazanmıt
~.Acaba balya Fransa ile heaap
'-t111ak iatiyecek mi? Yoksa vaziyeti 
.._Üz olgun görmediğinden daha 
~İt- nıüddet bekliyecek mi? Mwoli
lli'nin bu meselede azami derecede 
İ1'ti1'az 1röstrdiii meydandadır. ltal
)•'nın Franaa'dan alacaklı olcluiu 
\an .. tarafından da prensip itiba
İ71e kabul edilmiıtir. Fakat ne mik
,., alacaklı? Franaa, 1935 senesinde 

'-4zalanan Muaolini - Laval mukave. 
leaiyle tayin edilen miktar borçlu ol
duğunu kabul ediyor. ltalya, moka. 
l>e1eyi reddettiğinden bunu kafi gör. 
bıüyor, Fakat henüz hesap pusaluı

"' da vermemiıtir. 
Muaolini'nin puaulayı hazırla

lrlakta bu derece tereddüt etmeai, 
kendi&inin de bunun miktarı hakkın.. 
d• henüz karar vermediğine delalet 
eder. Belki de miktar, aiyui vaziye -
tin inıkitafına göre az veya çok ola
C•ktır. Muaolini lapanya harbinin ni. 
hayetini bekliyordu. Almanya'nm 
)'llrdJmmı temine çalrııyorclu. lngil. 
tel"e'den ve Polonya'dan bitaraf ka -
l.caklarma dair vait almıya ufraıı
l'orclu. Bunlarm bazısında muvaf. 
fak olmut, bazramdaki muvaffakiyet 
de..ecesi ümit ettiği kadar büyük cle-
.... , ...ı . • 
~ ....... , ... ..... ,.r ... 
don "&eli kati göriinüyor. fakat bu
"- ınukabil lngiltere de "hayati men 
faatlrei,, taarruza uğradığı takdirde 
1-'ı-anaa•ya yardım vadetmiıtir. Bir 
1-'ranaız. Alman harbinde Polonya'. 
llQı bitaraf kalacaiı da belli delil
dir. Franko'nun zaferi ltalya'ya bek. 
lediii kadar büyük yardan temin e 
~ecefi fÜpbeli görünüyor. Çünkü ln
tiltel"e ve Franaa derhal Franko ile 
llonnal münasebetlere giri§llliılerdir. 
Ve Franaa Franko'nun hocaamı Bur~ 
toaa• aefir olarak yollamııtır. 

Bu vaziyette "ta.bii emellerin" 
iıahına hazırlık olmak üzere, ltal. 
)'•'nın Trabhugarb'a aaker aevket
~iye baıladıiı bildirilmektedir. Hat
t• Avrupa'daki toprakları Üzerinde 
de seferberlik yaptıiı bile rivayet •
diliyor. ltalya'nm bu aiyaai ve aakeri 
'-•zırlıktan aonra Franaa'yı ve lnıil
tel'e'yi yeni bir "Münib,, karıraında 
bl1'akacaiı tahmin ediliyor. 

Acaba İngiltere ve Franaa bu va. 
3!İyet kartıaında ne yapacaklar? FiL 
lıakika zahiri manzaraya bakılacak 
oluraa, lngiltere ve Franaa'nm yeni 
4frika Münihi karııamda boyun ei
-emiye azmettikleri neticesine var. 
blak lbım aeliyor. lngiltere bu defa 
t:'.,anaa'ya kateıorik olarak yardı. 
~ •adetmittir. Fakat me.ele aö
l'iindüiü kadar vazıh deiildir. lnail. 
tere•nin Franaa'ya yardan vi.cletme
•i, aulhu konmuya çahf1D1Yacaiuıa 
delalet etmez. Buıün iktidarda bu
l'lllan lnıiltere hülriimetinin politika 
tabiyesini yakuıdan tetkik edenler, 
ta..,, Ye yahut kon.eaiyon yapmak 
tıldarmdan biri karııaında kalacak 
olan Franaa'ya lngiltere'nin, konse. 
•iYOn yapmayı tavaiye edeceiine i. 
llaıunaktadırlar. Yani Münih'te ta
kip ettiii politika tabiyeai. Belki de 
hu kanaat yanl11tır. Fakat o derece 
)'e.,Jepniıtir ki bunu sarsmak için ye. 
ili bir Münib'te lngiltere'nin baıka 
tü..ıü barek.t etmeai lazımdır. 

Ancak bugünden muhakkak ola
t•k fU söylenebilir ki lngiltere, ltal
)'• tarafından ileri Mirülecek olan 
i•telder mübalagalı olmadığı takdir
de bu Yolda hareket edebilir. Eiet" 
halya'nm "tabii emelleri,, İtalyan 
lrıatbuatmın aütunlarmda izah edil. 
diği kadar geniı ve tümullü i.ae, ln
tiltere'nin Franaa'ya uysallık göa. 
tennek tavaiyeainde buhmabilmeai. 
tıe imkan Yoktur. Çünkü Akdenizin 
birçok noktalarında lnailtere'nin ha
)'ati menfaatleriyle Fraıua'ıun haya. 
ti menfaatleri müvazi olarak ,.ürür. 
F' akat ara ura rinyet edildiji aibi, 
ltalya'nın istekleri Cibuti'cle aerhut 
bir mmtaka1a, Süven kaulptm icla-

ULUS -3-

D.ÜNYA HABERLERi 
c D U N K ~ ) 

Almanya bütün dünya 
ile ahş verişe hazır 

Sovyel - Man~u 

hududunda yeni 

ISTANBUL gazeteleri 

Alman ekonomisinin prensipi : 

Mali güçlüker dolayısiyle, ihraç 
edilenden fazlasını ithal etmemek 

l..aypzig, S a.a. - Laypzig panayırının açılı§ resmi dolayııiyle 
bir nutuk aöylemit olan B. Göbelı ezcümle, siyaset adamının ikti
sat adamına hakim olduğunu, Almanya'nın normal iktıaadi mü
badeleye mani olan her türlü beynelmilel tedbirleri takbih et
mekte bulunduğunu ve bütün dünyanın 80 milyonluk bir milletin 

iktısadi esasının kendisinin ya -1 disinde tamame nveya kısmen mevcut 
taınaıına ve çalışmasına elver - olmıyan mahsulat ve malz~e tic~reti 
miyecek derecede dar olması r~pnuya ~ırdır, alman_ tkt~sad.ıy~tı 
k yfiyetinden memnun olamıya- ıçın prensıp şudur: Malı vazıyetımı • 

e.., b·ılmeı·ı ıa· zımgeld" -· • zin müşkül.atı muvacehesinde, biz, hiç 

İki taraftan 
maktul 

. . 
yırmı 

düştü 

kişi 

CUMHURİYET 

latanbul'un büyük derdi 

Yunus Nadi, bu baş makalesinde, evel
ki geceki yanım munasebetıyle, latanbul
un ıusuzluııunu mevzuubaha ederek, 1s -
tanbul'un auyqnu çogaltmak için ne ıılbi 
tedbirler alınması lazımgeldiıııni izah et
tikten sonra, bu derdi ızale edenin adına, 
İstanbul halkının bir heykel dıkecek ka -
dar bağrı yanık olduğunu yazıyor. 

Ne söyliyecek 

Fazıl Ahmet Ayk,ç, Cıimhurreiıinin 1}. 
nivenıite talebesıne uir nutuk ıöyliyece
gi havadisi münasebetiyle yazdıııı "'Dıi
şıinceler" sutunundaki bu makalesinde, 
kanaatinin hiılisa&ını "Şefin sözlen yal
nız bugunun gcnçlıgine yüksek bir mur -
ıit degıl, yannın çocuklarına da daimi 
bir mürebbi olsun" cumleıiyle ifade et
mektedir. 

TAN 
cagını ıgım b" . d -· • d f 1 ·· 1 • t• ır zaman ıhraç e ecegımız en az a • 
aoy emıf ır. . • A 

B. Göbels, Almanyanın 1933 senesi- sını ı~hal edemeyız, lmanya. b~, me -

Tokyo, S a.a. - Hesinking'. 

den bildiriliyor: Sovyet budu. 

dunda, Viladivoıtok'a 300 kilo -
metre mesafedeki Suifenho'nun 

§İmalinde dün ve bugün müsade
meler vuku bulmuttur. Sovyet 

kıtaatı hudut üzerindeki Man. 
çuri krtaatma hücwn ebnİ.ftİr. 5 
Mançuri ve 15 Sovyet neferinin 
öldüğü bildiriliyor. Mançuri kı. 
taatı aovyet müfrezelerini püa... Facialar, borçlar 

ne kadar olan inhitatının yanlış iktı- seleıy1 halle her zaman hazırdır. kürtmüttür. Şükufe Nihal, bu fıkrasında, resmi has-
tanelerde fakır hastalar içın yatak bulun
maması meselesini mevzuubahs ederek, 
zenginleri içtimai yardım sahasında va • 
zifeye davet ediyor. 

aadi prensiple~enmütevellitolduğu- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nu beyan etmiştir: 

Dünya servetlerinde Almanya
nın his.~esi -vok! 

"- Almanyanın inhfdamı bilhassa, 
Almanyanın devlet satvetinin bahşet
mekte olduğu kuvetli himayeden müs 
tefit olamaması ve yalnız mesul şah
siyetlerin millet iktısadiyatmda ni -
ram vücuda getirmediğini temin ede
cek yegane amil olan zaruri ve kati 
bir kuvete malik olmadıkça bu niza
mın vücuda getirilebileceğine kail 
olmak hatasına düşmeleri ile izah o
lunur. Bu esaslı görüş, Almanyanın 

pek mahdut bir iktısadi vaziyette bu
lunması dolayısiyle fevkalade mühim 
dir. Ve bi.z Alman milletine lazım o
lan gıda maddelerini ikinci derecede 
zaruri olan mevaddı tedarik ve temin 
etmek hususunda mütkülata maruz 
bulunmaktayız. Bu kıtlık zeka ve fa
aliyetimizi işletmemekte olmamıza de 
ğil, belki dünya servetlerinb tevziin -
de alman milletinin hiBSesi bulunma

Varşova görüşmeleri 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Romanya Hariciye Nazırı 
• 

samıml bir hava İçinde 
temaslarına devam ediyor 

Val'fOva, S a.a. - Romanya Hariciye Nazm B. Gaf enko bu sa
bah Romanya gazetecileriyle birlikte matbuat komisyonunda ha
zır bulunmuştur. Romanya gazetecilerinin batında Romanya mat
buat ofisi direktörü B. Dragu bulunuyordu. 

Derdimiz yok fakat 
isteklerimiz var 

.Nizamettin Nazif, bu baılık altındaki 
makalesinde hmet 1nönıi'nun İstanbul'u 
ıereflendirmeaini, burayı hususi bir ehe
miyetle mutalea etmek arzusundan gel • 
me bir hareket olarak tarif ettikten son
ra, htanbul'un çok derdi olmasına mu -
kabil i&tanbullunun derdi dcgil istekleri 
bulundugunu, bu şehirde hali ortaçağm 
yaşadığını söylüyor ve kimıcsiz iıniver -
siteliler yurdu, talebe aşaneleri, doğum 
evleri, içtimai yardım müesseseleri gibi 
noksanları, İli saatinde dolu kahvehane • 
ler, tifo hastalığı gibi kusurlan saydık -
tan sonra, Reisicumhurun bıitıin bunları 
bilerek ıehrımize geldiğini 7azıyor. 

Dünkü yangın faciası 
"'Gıinün meseleleri" sutununda, lstan -

bul"un diınkü yangınını mevzuubahs ede
rek bu facianın iki sebebi oldugunu soy
lemekte, bunların susuzluk ve ı;ehir için
de fabrika ve atelye kurmak oldui;unu i
zah etmektedir. 

Köylünün istediği 

masiyle izah edilebilir." 

Garp demokrasilerini ıenkid 
B. Göbbels sözüne devamla şöyle 

- ~ 

Cümhur Başkanı huta .olduğu için, olunuyor. Bu faaliyette Romanya ile 
Romanya hariciye nazırı B. Gafenko. Polonya birinci derecede bir rol oyna 
yu Mareşal Ridz Smigli kabul etmit - maktadırlar. Romanya'nın harici siya
tir. Keza şatoda verilen öğle yemeğin. ileti Polonya'nm mücerrep d06w Bay 
de de reisicümhuryn !}'Crine mareşal Gafenku'nun tecrübeli idaresi altında 
kaiın olmuştur. Avrupa'nın cenubu şarkisinde sulhun 

B. Gafenko, öğleden sonra Bul - takviyesine bir amil tetkil etmektedir. 
garistamn Varşova orta elçisini kabul Biribirinin müttefiki olan Romanya 
etmiştir. Siyasi mahfiller bu kabule ile Polonya arasınclaki mesai birliği ne 
aıl~ ,.;ıu&.-alilcadll R:Örümncktedir ·~fHf~.lM""~ ~8~_.D'nm 

"Günün meseleleri" sütununda, milll 
Şefle ııöruıen köylünün makine, radyo 
ve mektep ihtiyacından bahsettiğini aöy
liyerek, köyli.ınün bu ihtiyaçtan hisset
mesini istikbalden emin olmak için en bü
yük üç miıjde diye tavıif ediyor. 

VAKİT 
ler arasına ithal edilmiştir. Bu da dev 
let zimamdarlarını bir sürü tedbirler 
ittihazına mecbur etmiştir. Halk, ek
seriya bu tedbirlerin ittihaz edilme
leri sebeplerini farketmemektedir.,, 

Hatip, bundan sonra garp demok
rasilerini ve bilhasaa büyük Britanya
yı tenkit etmiş ve bu demokrasilerin 
bu tedbirlerle alay etmekte oldukları
nı söyledikten sonra şöyle demiştir: 
"- Fakat o demokrasiler, ekseriya 

büyük servetlere, birçok iptidai mad
delere, geniş sömürge arazisine sahip 
olmak saadetine nail bulunuyorlar ve 
bunun için de yüksek bir zekaya ve 
fevkalade bir çalışkanlığa muhtaç ol
muyorlar.,, 

lngüizler için gülmek kolaydır 
Hatip, ilaveten demiştir ki: 
"- İngilizler için gülmek kolay

dır, zira hemen hemen hudutsuz bir 
imparatorluğa maliktirler ve Ingilte
re için kıtlığa maruz kalmak tehlike
si yoktur.,, 

Fakat, Almanyada da bir takım ten 
kidler işitilmekte olduğunu kabul e -
den Göbbels, Almanyanm şimdiki va. 
ziyetinin Almanyayı harba sürükle _ 
mi' ve sonra Versay muahedesinin Da 
vea ve Yung planlarını imza etmit o -
lan kimselerin beceriksezlikleri eseri 
olduğunu ve vazifelerini necip bir si. 
yasi ihtiras, müteassıbane bir faaliıyet 
ve emsalsiz bir fUUr ve vicdan ile ifa 
eden nasyonal sosyalistlerin bundan 
mesul tutulamıyacaklarrru, bilakis 
nasyonal ıosyalistlerin iktısadi saha _ 
da yaptıkları itlerle iftihar edebile -
ceklerini aöylemit ve Almanyanın ik. 
tıaadi sahadaki noktai nazarını 'u ıu. 
retle tarif etrnittir: 

Alman ekonomk prenaipi 
''- Milletlerin hayati zaruretleri, 

aarımızın mahiyetine ve zaruretlerine 
muhalif olan ekonomik ideolojilerin -
den çok daha mühimdir." 

Hatip, şöyle devam etmi,tir: 
"-Ecnebiler, bize dış pazarları 

kapatmak istiyorlar maamafih Alman. 
ıya, çalıtkanhğı sayesinde fazla sana -
yi mahsulatına maliktir. Bu sebebten 
dolayı Almanya bütün dünya ile ken -

resine iıtirake ve Tunua'taki tebaa
amrn bazı haklarına münhaaır ise, 
Franaa'nın bunları tanımaya imale e. 
dilebilecefi fÜpbeaizdir. Esasen 
frana.az hariciye vekili Bone'nia, ba
zı İtalyan iateklerini tetkik etmiye 
hazır olduju mallımdur. Demek ki 
her ıey "tabii emeJlerin" hududuna 
baih kalQW. 

A. Ş. ESMER 

Bu akşam Romanya elçiliğinde bir yizli olacaktır. 
dine verilmiş ve dinede B. Bek de ha. Bay Gafenku'nun ziyareti bu mesai 
zır bulnmuştur. birliğinin sıklaşmış ve derinleşmiş 

Samimi nutuklar 
Varşova, 5 a.a. - Bay Bcık ile Bay 

Greguar Gafenko, Polonya Hariciye 
nazırı tarafından romen hariciye na • 
zırı şerefine verilen ziyafette teati et
miş oldukları nutuklarda Polonya • 
Romanya ittifakını ve dostluğunu son 
derece medih ve sena etmişlerdir. 

Bay Bek bilhassa demiştir ki: 
"- Devletlerimizin hayatiyetine o. 

lan imanımız bedbinliğin dalgalarına 
kar$ı bir sed vücude getirmektedir. 
Bu iman beynelmilel siyasette hasıl ol 
muş olan değişiklikleri daha büyük 
bir sükun içinde nazarı dikkatten ge -
çirmemize ve onları teknik bir mese -
le gibi derpiş etmemize medar olmak. 
tadır. 

Bay Gafenko vermiş olduğu cevapta 
ezcümle şöyle demiştir: 

"- Diğer komşu ve dost devlet • 
terle de aramızda müşterek olduğunu 
anlamıs olduğum mesai biı;liği arzu • 
muzun, müşterek gayretleri ile ve sa • 
lih yolu ile Avrupa medeniyetinin ııe -
Iametini temin etmekle mükellef olan 
her milletin hesaba katmıya mecbur 
bulunduğu ve istinad edebileceği mü • 
him bir amil olduğu kanaatindeyiz." 

J' ar~otıa gazetelerinin 
tefsirleri 

VarJova, 5 a.a. - Romanya harici
ye nazırı Bay Gafenku'nun ziyareti 
bütün gazeteleri meşgul etmektedir. 
Gazeteler müttefikan Gafenku - Bek 
telakisinin ehemiyeti üzerinde ve Ro
manya ile Polonya'yı yekdiğerine bağ 
hyacak uzvi rabıtaların aıklqml§ ol -
duğu noktasında ısrar etmektedir Ga
zeteler, balhaaaa Bay Gafenku ile Bay 
Bek arasında samimi doetluğa ipret 
etmekte müttefiktirler. 

Dobri Vieczor yazıyor: 
"Komşular arasında iktısadi mevzu. 

lar hakkında noktai nazar teatisi, iktı
aadi meselelerin siyasi meeelelerle git 
gide daha ziyade girift bir hale gelmek 
te olmasından dolayı hali hazırda ya -
pılacak en mühim iştir.,, 

olduğunu göstermektedir.,, 

Yapılacak göriiımelerin 
mevzıuı 

Mutedil sağ cenah muhaliflerinin 
organı olan Ganiecvarzavski, yazıyor: 

"Polonya Bay "Gafenku" nwn pıh
smda Polonya'ya karşı beslenilmekte 
olan dostluğun müteaddit delillerini 
göstermit olan mücerrep bir d06tu ee
lamlamaktadır • .Bay Gafenku'nun se -
yahati, iki devleti alakadar eden hali 
hazırdaki beynelmilel meselelerle ya -
hudi meselesi hakkmda görüş teati e -
dilmesine medar olacaktır. Polonya 
milleti Romanya kıralı Karol'un ge
çenlerdeki ziyareti esnasında mütead
dit defalar göstermiş olduğu çok bü. 
yük dostluk hisleriyle romanyalı miaa 
firi selamlamaktadır.,, 

Gene mutedil sağ cenah muhalifle
rinin organı olan Nieczor Varşavski, 

diyor ki : 
"Gafenku'ınun ziyareti büyük bir e

heımiyeti haizdir ve birçok müşterek 
menfaatleri olan iki müttefikin siyasi 
mesailerini tanzim etmelerine medar 
olacaktır. Yahudi meselesinin de iki 
memleket için büyük ehemiyeti var
dır.,. 

Sosyalistlerin organı olan "Dzien
nik J.udovy", Bay Gafenku'nun her 
zaman Polonya - Romanya ittifakına 

taraftarlık etmiı olduğunu yazmakta
dır. 

Biikreş'IP. memmmiyet 
Bükreş, 5 a.a. - Rador ajansı bildi

riyor: Romanya umumi efkirı, B. Ga
fenko'nun Varşovayı ziyareti müna
sebetiyle yapılan fevkalade ıamimi 

tezahürleri büyük bir memnuniyetle 
kaydetmekte ve bunun ıiyasi yüksek 
mahiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Tempul gazeteai B. Bek'in bir mü
lakatını neşrediyor. B. Bek demiıtir 
ki: 
"- Polonya - Romanya münasebet

leri için bu temas çok müsmir ve se
vindiricidir ve size şunu temin ede
bilirim ki bizi alakadar eden bütün 
meeeleler hakkında cereyan eden gö
rüşmelerimiz müspet ve gerçek hal 

"Biitiin Avrupanın RÖzleri tarzı bulmağa matuf bulunmakta ve 
Polonya' da'' B. Gafenko ile olan eski şahsi dost-

Kurjer Kadzienni diyor ki: luğum iki memleket arasındaki ana-
"Birıkaç güındenberi Avrupa'nın na nevi işbirliğine inzimam etmektedir.,, 

zarları Var'°va'ya çevrilmiştir, Polon- Dün akpm B. Gafenko ile B. Bek 
ya diplomasisi hususi bir faaliyet gös- tarafından irat edilmiş olan nutukları 
teımektedir. Varşova'da Polonya'nın iktibas eden gazeteler, bu nutukların 
pek ziyade faalane iştiraki ile tarki Romanya ile Polonya arasında yeni 
Avrupanm nizamı tesis olunuyor, ve bir itbirliği ümidini uyandırmıt oldu
pçen 1ıO.abaıharm. huclimlrci ı.ü.ıc iıuı.11 n bu UUi~ :&Aar aaıtm-

Türle - Yunan dostluğunun yeni 
tezahürleri 

Asım Us, bugünkü ba& makalede, hari
ciye vekili Şiıkrü Saracoglu'nun Belgrad 
ve Atina seyahatleri, Balkanlarda türk 
doı;tluğuna verilen kıymetin yeni teza -
hürlerinc vesile teşkil cttigini ıöyliyerck 
hariciye vekilimize gerek resmi makam.' 
lar tarafından gerek halk tarafından ya
pılan huıımi kabulü zikrettikten ıoııra 
dıGer milletlerin kendi aralannda yap ~ 
tıklan dostluk muahedelerinin ufak ıe • 
beplerlc bozulduııunu, bu itibarla turk • 
yunan dostluiunun tarihde eıi olmıyan 
bir lııtiıına teşkil ettigini yazmakta ve bu 
doııtluktan sonra BaUcan antantı imzalan
dıgını hatırlatarak, Balkan antantından 
sonra da tam bir Balkan birliii olabile
ceği ümidini izhar etmektedir. 

Bulgar Bqvekili 
Ankara'dan aldıgı hususi bir habere at

fen bulıar baıvckilinin martın 3 iıncü 
haftasında mcınleketimi.ıc gclmeıinın 
b~lendiğini, Reiaiciımlıurun, İzmir seya. 

Türkiye. Yugoslavya aras1nda 
Af yon anlapnası yapıhyor 
İstanbul, 5 {Telefonla) - Yug09-

lavlarla aramızda afyon ticaret anlat
ması müzakerelerini yapacak olan İk
tıut Vekaleti ihracatı teşkilatlandır
ma müdürü B. Servet Be11ker'in reisli
ği.nde, toprak mahsulleri ofisi müdürü 
B. Hamza Osman ve İstanbul şubesi 
müdürü B. Vahit Demirkan'dan mü
rekkep heyet bugünkü ekspreale Bel
grad'a hareket etmiştir. 

tının muslihane faaliyetini şimale 

doğru tevsi etmesine medar olacağını 
yazmaktadır. 

8. GaJenko'nun va=i/esi nazik 
Mamafi siyasi mahfiller B. Gafen

ko'nun vazifesinin nazik olduğunu be 
yan etmektedir. Evvela B. Bek'in kı
rat Karol'u geçen birincikanun ayın
dan sonra Kalaa'ta ziyareti sırasında 
müşterek bir Macaristan - Polonya 
hududu vücuda getirilmesi suretinde 
müşarünileyhe yapmış olduğu tekli -
fin boşa çıkmasından dolayı hasıl o
lan suitefehhümün izalesi. Bugün va
ziyet, deği§miJtir. Münih itilafının 
neticeleri Bükreşte tamamiyle hisse
dilmiştir. Bundan dolayı şahsi bir te
şebbüae hacet kalmadan Varşova'nın 
bütün müspet tekliflerini alaka ile 
tetkik etmek temayülü vardır. Fakat 
başka bir müşkül vardır, o da şudur: 

Mamafi Polonya ile Romanya ara
sında temas tesisinin hakim amili, 
herhalde bir neticeye varmak husu -
sundaki müşterek arzudur. B. Bek ile 
B. Gafenko arasında mevcut olan ve 
dün akşamki nutuklarda bahsedilen 
phsi münaeebetlcr &ÖrÜflDCleri kolay 
Jattıracalmc. 

a.a. Matbuat Servisi 

batini müsait bir zamana tehirle, onü -
müzdeki hafta zarfında, köse lvanof'u ka
bul etmek ıizere Ankara'ya avdetleri ih
timalinin kuvetli oldugunu yazıyor. 

Halkla ka111 karııya 
"'Gorüp du5undükçe" 1>utunu muharriri 

H. Suha Gczıı:ın, Reısicumhur İsmet ln
oniı ile konuljan bır bahı;ıvanın uluorta 
sayledıgi sozü mevzuubahs ederek, dev
letle halk arasındaki uçurumun ortadan 
kalktıgını, Cumhurreısının halkla dogru
dan dogruya temasında muhim mevki sa
hıpleri ıçın buyuk bır ders mevcut oldu
gunu halktan uzakta kalmanın bundan 
sonr~ bır kudret ve azamet değil, bir a
cız sayılacagının anla3ıldıgını yazıyor. 

Takas primi 
"Glinlcrın peıinden" sutununda, Ha -

ıan Kumçayı, taka& komisyoncularının 
muamele tarzlarını izah ederek, memle -
kette hayat bahalılıgının muthıli aurctte 
artmasını, bu komısyoncuların delalet et
tikleri ithalatların ıhracatcılara nazlana
rak fazla prim almalarından ılcri &eldi • 
ıı:ini soylliyor. 

YENi SABAH 
Yangının verdiği ders 

Her sabah sutununda, Cemalettin Sa -
racoglu, ~ui.an hamamı yangınının &ehir
cilik bakımından bıze bır ders vcrdığini 
aoyluyor ve &ehrır.- nıifusu kesif merkezi 
mıntakalarında fazıa mıktarda parlayıcı 
madde bulundurulmasının tehlikesıni i
zahla bu tehlıkenın hır an evci onune gc
ı;ilmesi luzumunu hatırlatıyor. 

l&tanbul'un be§ milyonu 
Huseyin Cahit Yalçın bu baı makale -

sinde, vali Lutfü Kırdar'ın htanbul'un i
marı iı;ın aldıgı beş milyon lira krediyi 
nasıl sarfedeceginı tayınde mutehayyir 
oldugunu söyledikten sonra, kendiıının 
imar vazifesini, eldeki paraya ıore bir 
nokta uzcrinde tekıiflc parsa parsa ık
mi.l edilmesine taraftar bulundugunu, bu 
miıtalca kabul edilirse, paranın sarfı me
selesının kolay halledilecegini yazıyor. 

İKDAM 

Gaz fiatı 
lktı5.lt vckileti tarafından, bir an cvel 

gaz ve bcnzın tıyatıarma konulan narhın 
nala tatbılı: c:c!ıımcı.ıııı:ınden ve balkın bey
hude yere teneke 1Ja5ına 25 kuru,ıı fazla 
para verdığındcn ıııkayet eden hır kari 
mektubunu neıredıyor ve "'haklı degil 
mı Z" ıualıni soruyor. 

Nevyork'a gidecek eserlerimiz 
'"lnkılabın meljalesi" sütunu muharriri. 

Ncvyork sergı&ıne gonderilecek kıymetli 
qyanın ziyaı ihtimali etrafında hır mud
dettır yapılan neşrıyatı ve müze mudu • 
runün verdigi teminatı mevzuubahs ede -
rek, bu eljyanın zıyaım yalnız sıgorta ılo 
·-in M• 1'iil n1mıd•auu aoylcdik
ten ao .üzeler müdiirii Nevyork"a 
gondenlecck eesrlerimiz için sigortaya 
yangın, zelzele ve vapurun batmaısı gibi 
sebepler haricinde muracaat olunmıyaca
ğını ve bunların haricinde bir ziyaı kabı.al 
etmiyeccğimi%i temin etmelidir" di7or, 

Seli.biyeli var mıdır? 
Alunct Ağaogtu, bu başmakalesinde, 

türklugu, meclısi, hiıkuı,etin manevi ıab
siyctinı, Rciaıcumhuru ve devletin silahlı 
kuvetlerıni tahkir ıuçlarına müteallik 
duruşmaların gızli yapılması hususunda 
adlıye vekalctı tarafından verilen kararı 
ele alarak, vekiletın böyle karar vcrmc
i .e ııalihiycti olmadığını, Tqkıli.tı Esa • 
s17e kanununun 58 inci maddesinin sara
hati böyle bir .karara mani oldugunu ya
zıyor ve dört dıvar arasında saklı ve &iz
li kararlar vermek zamam çoktan tari _ 

_hin meli.netleri ile berab~r~ kaldmlmıı 
ve gomıılm&ı1 oldugunıı ılave ettikten 
sonra, gizli celse için ıleri ıurulen muta
lea ve mucip ıebebin eaaıen pek zayıf ol
dugunu, bu kararın, esaslı hır ad.ilet Q

ıulunun ihli.l ettiı;ıni, serdedilen mütalo
anın ciddi ve yerınde olmadıtıru aoylıa • 
yor. 

Maslak yolunda 

Bir otobüs hendeğe 

yuvarlandı : 1 yarah 
İstanbul, S (Telefonla) - Bugün 

Maslak'ta bir kaza oldu. Bir otobüs 
hendeğe yuvarlandı. Otobüsün ka1'§1-
sına çıkan Mahmut ismindeki şahıs a -
ğırca yaralandı. Yapılan tahkikata 
göre kaza şöyle olmuştur: 

Taksim - Yeni mahalle arasında iş
liyen otobüs 18 yolcu ile Mecidjye kö
yünden Yenibahçeye giden yolun ağ
zına geldiği zaman kar§ısına bird~nbi
re Mahmut çıkmış ve şaşkın bir halde 
sağa sola giderek şoförtl şaşırtmıştır. 
Şoför bu esnada manevra yaparken 
hC':'ldeğe yuvarlanmış, fakat Mahmudu 
da altına alm~tır. Büyük bir şans ese
ri olarak otobüste bulunanlara hiç bir 
şey olmamıştrı. Yalnız Mahmut ağırca 
yaralanmış ve hastneye kaldırılmıştır. 

Yeni sebze hali inıaah biHi 
İstanbul, 5 {Telefonla) - 80 bin li

ra sarfiyle yapılmış olan sebze hahnc 
ait inşaat ikmal edilmiştir. Binanın 
kıymeti 50 bin lirayı mütecaviz bu • 
lunduğu için Nafıa Vekaleti tarafın • 
dan tesellüm edilmesi icap etmektedir. 
Vele.ilet tarafindan tayin edilen bir he 
yet bugünlerde şehrimize gelerek bi -
nayı tesellüm edecektir, 

Sebze halinin içinde yap~lacak as -
falt yollar bina inşaatından hariçtir. 
Belediye bu yolların intaatmı da 15 
martta miteaıbiıide ihale edec:.ektfr. 
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Barış yıh mı? 
Harp yıh mı? 

6 - 3 - ı9J9 
r--~~------------------------~---___,., 

( RADYO J 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCiU 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. rııbİ' 
21.15 Esham, tahvilat, ka ) 

yo - nukut borsas ı(fiyat · 
21.25 Neşeli plaklar - t. şef : 

yılının getirmesi 1939 muhtemel olan 
hadiselere bakacak olursak, 
bundaki harp ve barııı imille -
rini tasnif ve tetkik etmemiz 
lizım gelir. Bu tetkikle bu yıl 
içinde bir harp çıkması veya 
ı;ıkmaması ihtimalini hemen 
kestirmek kolay bir şey olma
makla beraber, btiylik Britan -
ya'nın nasıl bir siyaset takip e
decegini 11ahsi blr bakımdan 
mutalca etmek mumkündur. 

talya'ya da kıymeti şüpheli bir 
muttefıktır. Çın'de esasen gi -
rişmiş oldugu harp, Japonya'yı 
bir haylı zayıflatmış oldugu gı
bi, bu harbı uzun zaman sonra 
kazansa da onun fayda ve yar
dımı ancak Rusya'ya yapılacak 
bir harpte gorulebilir. Bay 
Hitler'in askeri danışmanları
nın da bu kadar uzak ve ııuphe
li bir hesapla, alman liderini bu 
tiırlu bir maceraya giriljmeyc 
teşvik edecekleri pek akla ya -
kın olmasa gerektir. 

mından Fransa, demokrat cep
henin en zayıf noktası telakki 
edilmektedir. Alman göri.ışi.ın • 
den İtalya'ya mihvere yaptığı 
son hizmetlerin mükafatı ola -
rak bir şeyler kazandıracak bir 
"Akdeniz Munih'i" muvaffak 
olabilecegi gibi böyle bir ka
zanç, Fransa'yı stratejik ba -
kımdan zayıflatıp mihver dev -
letlerinin nıifuzu altına düııü -
recektir. 
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lehistan'da Almanya men, diplomasi sahasında 
hoş geçinen Moskova ile 
Romanın, politik sahada 
da yakınlaşabileceklerine 
delalet etmektedir. 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ ZO Kw. 

T.A.P. 
19.74 m. 15195 Kca./ ~ Kw, 

T. A. Q. 

Zl.30 (Küçük orkestra • 111 • Necip Aşkın): 1 - Kalın 
01

• 

Cambazhane prensesi (P.1~. 
p11ri) Stolz - Viyana'da dıı# 
bahar 3 - Kutsch - ,ı~ 
Fantezi 4 • Heuberger • Şde" 
ta isimli süitten ( çeşınevc' 
parçası). S ı Zichrer - ·~ 
Schatzmeiıter opetetl 

aleyhindeki nümayiı 
Ankara 

PAZARTESİ • 6 - 3 - 1939 
12.30 Program. 

valsleri. 
22.30 Müzik (operetler)• 
Z3.00 Müzik (Cazband). 1,.. 23.45 - 24 Son ajans haber 

Berlin'den yazılıyor: 

Son yıllar içinde "sulh için
de bulunan dunya"nın bir çok 
yerlerinde sılihlı çarp111malar 
olmuştur. İngiltere, butun bu 
harplerin neticelerini yakın ve 
buyuk bir alaka ile takıp et -
mektedir. Bizim ilemimize 
bagh olan iılkelerde bir takım 
harpler olmakla beraber, İngi
liz semalarında, bir çnrpıııma 
olmuyor. Fakat bu kadar. 

Her ne kadar Büyük Britan
ya ile bir harbe giriştiği tak • 
dirde Japonya'nın uzak şarkta 
İngilizlere hucumunu gayet iyi• 
karşılarsa da Bay Hitler'in her 
hangı bir muharebede dogru • 
dan doğruya Japonya'nın yar -
dımına koşması ihtımalini akıl 
almaz. 

"Akdeniz Münih'i"nden son
ra sıra, "sömtlrgeler Mi.ınih'i"
ne gelecektir. 

Nazilik degifltirilemez; yo -
!undan çevrilemez. O, ycdıkçe 
acıkan bır mahluktur. O ancak 
kuvetle ve yahut hakiki bir ku
vetin tehdidi ile durdurulabı -
lir. 

Resmi Almanya, Lchıstan'ın bütün buyuk şehirlerini yala
yan ve alman dış politıkasına bıç clvermıycn diışmanca gos
terılerın dalgaları karşısında, dişlerıni sıkıp sukut ettı. 20 şu
batta vılıiyetlerdeJu almıa aka/Jıyctlerının toplantılar yap
maları, leh memurları tarafından yasak edilmiş oldugu hak· 
kında alman matbuatına hıç bır haber sızdırılmadığı gıbi, bu 
hususta da gazetelerde tek bır kelıme bıle neşredılmemiştir. 

Son gunlerdekı hadıselcr, 1914 de ııkdcdılmiş olıın dostluk 
paktıadanbcrı, alman - leh mıinasebctını, çetın bir ımtıhandan 
gcçırmektedır. 

Oyle anlaşılıyor ki, Sov 
yetler birliği, Akdeniz me 
selelerine artık karışmak 
niyetinde değildir: halbu
ki, Karadenizdeki Sovyet 
donanmasının, icabında pa 
sif kalabileceğini hesaba 
katmak, İtalya için çok e
hemiyetli bir meseledir. 

12.35 Turk mıiziği - PL 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans, meteoroloji haberleri. 
13.15 Muzik ( Üverturler, ope

ra aryaları ve saire). 
13.45 - 14 Muzik (Cazband -

Pl.). 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETL!lll~ 
16 Viyana - 19.30 Stold1~ 15 
- 20.10 Hamburg - 2 "r 
Milano.- 21.30 Paris • p. 18.30 Program. 
T. - Zl.45 Brüksel . Jll 

Harbın sulhun bir devamı ol
duğu veyahut, harp ile suhlun 
aynı şeyın, yanı kuvet polıtı • 
kasının aym §eyın ıkı safhası 
oldu~u doktrını, totalıter dev -
!etlerin kabul ve bukumetlerı
nin de zaman zaman tatbık et
mış oldukları bır doktrındır. 
Bundan dolayı harbın ılanına 
luzum gdruımemektedır kı teh
likeli taraf budur. Bu tibarla 
bır sılah bıle atmadan harbı 
kaybedebilırsiniz. Şu halde me
seleyi şoylece ortaya atalım: 

Bundan sonra (3) üncu ihti
mali mutalea edelim. Her hal
de Japonya yakın bır istikbal -
de Uzak şarkta İngiltere impa
ratorluguna hucuma kalkmaz. 
Bu meselede İngiltere ile A • 
merıka el ele çalışmaktadırlar. 
Bu sebeple kuvetli bir ıngıliz 
muhalefeti, japonlar tarafından 
kısmen gerı çekılmek ve hıç ol
mazsa, memnuniyet verici i -
nancalar vermek ile karşılan -
mıştır. Bu vaziyet karşısıooa 
Japonya'nın lngiltere'ye hu -
cuma kalkışması ıhtımaııni or
tadan kaldırır. 

İngiliz silahlanmasının yeni 
aldıgı hız, Hıtler'e bır gozdagı 
olmamış degildir. Fakat onu 
btisbutun sındırmek ıçın her 
hangı bır haksızlık karşısında 
derhal harekete geçecek kud • 
retlı ve birleııik bir irade kar -
ı;ısmda bulundugu kanaati ken
dısinde hasıl cdılmelidır. 

Varşova, Krakov, Lcmbcrg, Vılna, Pazen ve daha bir çok 
şehirlerde uç gun buib111 arkasından Almanya aleyhındo gbs
terilcr yapılmıştır. Bu gosterılcrde, unıvcrsıtclılcrle dit.er 
mektep talcbclerinın, alaylar tertip ederek, polıs kordonu al
tına alınan konsolosanelerı onunde numayış yapmaları kayda 
değer bır meseledır. 

Kendisine en uzak ve 
en tehlikesiz olan bir dev 
leti aradan çıkarmak ve 
bu suretle antikominter 
paktı yapan üç devletin it 
tifakını allak bulak etmek 
için, Sovyetler birliğinin 

bu husustaki vadlerde bu
lunması kuvetle muhte -
meldir. Hele, Almanya ile 
Sovyetler birliği arasında 
yapılması mukarrer ekono 
mik görüşmeler, birdenbi
re başka bir zamana bıra
kılmış olması, bu görüşü 
takviye etmektedir. 

18.35 Muzik (Hafif muzik -
Pl.). 

19.00 Konuşma (Doktorun sa -
ati). 

19.ı:ı fı.irk müziği (Halk mu .. 
sıkisi: Tnburacı Osman Peh
livan - Takdım ve İlitirak e • 
den: Sadı 'taver Ataman). 

ORKESTRA KONSERL~ : 
20.30 Floransa, Monte e~ 
neri - 21.'IJ Kolonya - 21~( 
Strazburg - 23.15 DroP 
- 24 Ştütgart. . 

ODA M USİKlSt : 19 H•°'_ıo 
burg, - Zl Varşova - 21 

Bu itıbarla Harp mı 1 Barış 
mı Sualinin cevabını verecek 
olan bi.ıyuk Britanya'dır. 

- Great Britain 
and the East -

Alman a/eyhdarlığının mcrkczıni teşkıl eden Pozen"de, al
man magaza ve yazibanclcrınin camları taşlanmıştır. Geçen 
gün. Varşova'dakı alman elçi/ık bınası ııa camları ıkincı dçfa 
olmak iızere taşlanıp kırılmıştır. Aynı gun Varşova univcrsı
tesinde toplanan talebeler, aralarında nıudalaa bakanınm mu
a"'.ını Glukovsk! ıle bir çok yuksek ruıbeli subaylar ve profe
sorler de oldugu halde, Alnıa11ya aleyhındc tezahürler yap
mışlardır. Önlerinde Danzıg'in ve şarki Prusya'nın ılhakını 
tal~p eden dovızle~le L~histan'ın hemen hemcrı butun şehır-
lerınde alaylar tertıp edılmıştır. Noye Zurhrer Saytung 

19.40 Turk mi.ızigi (Saz eserle
ri ve oyun navaları) Hakkı 
Derman,tı:!jret Kadrı, hasan 
vur, Hamdi Tokay. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Turk muzıgı: (Klasik 
pı-ogram) Kume okuyucula • 
rı (l(oro) ~alanlar: Vecihe, 
Reşat Erer, Fahıre Fersan, 
Refik Fersan, Ruşen Kam, 
Cevdet Çagla, Cevdet Ko -
zan, Kemal Niyazi Seyhun. 
İdare eden: Mesut Cemil. 
l · Tanburi Cemil - Bayati 
peşrevi. 2 - Bekir aga • Hü -
seyni beste. 3 - Şevki bey . 
Hiıseyni !jarkı - Nedir bu ha
letin. 4 • Şevki bey - Husey
ni şarkı Gulzara nazar kıldım 
5 - Rahmi bey - Bayati ura • 
ban flarkı • Bana seyran ce • 

Münib. ;5 
SOLO KONSERLERİ : 15 1 

Hamburg - 16 Beromürıt~e. 
- 17 Berlin - 18.15 J<u 
nigsberg - 18.20 Laypılf 
M ünih, Viyana - 21 Rom' .... 
Zl.20 Droytviç. 

NEFESLİ SAZLAR ( Jı•~ 
v.s. ) : 6.30 Breslav, Frıı\ı 
furt - 8.30 Breslav -

1 Kolonya, M ünih - 20., . 
Münib, Viyana - 22.10 Jdı 
lano - 22.45 ltönigsberg. 

0 

Bu sene içinde İngıltere'yı bu
tun kaynaklarını ortaya koya • 
rak başka bir devletle harbe gi
rışmege sevkedebilecek imıl
ler ne olabilır? Ve boyle bir 
hadiseye karşı durmaga çalışan 
lmıller nelerdir ? 

lngiltere'nin Uzak şarkta za
rar goren menfaatleri karşısın
da yaptıgı mısıllemelerın de 
Japonyayı harbe sokması muh
temel deı;ildir. Bunlardan s;ı -
kacak netice, ]aponya"nın mih· 
ver devletleriyle giriııilccek 
bır harbe mecburi iştırak mus
tesna olmak uzere lngiltere ı
le harbe gırışmekten ka!ö;ınaca
ğldır. 

Türk - İngiliz ticaret 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Boyle bir harp kiminle çıka
bilir? Her halde bu harp, 11'ran
sa, Amerika ve Rusya ne çıka
maz. Dizim onlardan bir iste • 
digimiz olmadıgı gıbı, onların 
da bizden bır diledıkleri yok -
tur. Kaldı kı buyuk Brıtanya·
nın Sovyet Rusya ile yakın bir 
işbirlıı:i yapmağa dogru gitti
gı hakkıooa §ayıalar dolaımak
tadır. 

Bundan başka bi.ıyuk devlet
ler arasında bızden ıstekleri o
lanlar, Almanya, ltalya, Japon
ya kalıyor. Malüm oldugu ve!;;· 
hile bu uç devlet, bir anti - ko
mintern paktı imzalamak sure
tıyle bir nevi ideoloji cephesi 
kurmuşlardır. Bu cephenin, ja
ponların istedikleri ııekilde üç
lu bir askeri ittifak haline gel
mesi, henüz şi.ıphelidir. Bu iti
barla ancak aııağıdaki ihtimal
leri tasavvur edebıliriz: İngil
r,e (1) btltun anti - komintem 
devletlerle, (Z) Almanya ve İ
talya ile, (3) yalnız Japonya i
le (4) Yalnız Almanya ile, (5) 
r.:ınız İtalya ile harbe girişe -
bilir. 

İngiltere'nin bir saldırganlık 
harbı açmasına imkan olmadı
fına göre bu beş ihtimalde de 
Fransa bizimle beraber olacak-
tır. Bu takdirde Amerika'nın 
manevi müzaharetten geri dur
masına, artık, ihtimal olmadığı 
gibi, eğer İngiltere çabuk ve 
kolay bir zafer kazanamazsa, 
Amerika birleşik devletlerinin 
filen yardıma iştiraki de ihti -
mal dahilindedir. 

S saydığımız son dört ih • 
timal, hiç şüphesiz, ~i

rinci ihtimali de intac edebı -
lir. Birinci ihtimalde anti - ko
mintem cephesi, bir politik te-
ııekkUl halinde ya Britanya im
paratorluğuna hücum etmek, 
yahut onu bir harpler silsilesi
ne sokmak &uretiyle İngiltere
>:i filen harbetmeğe zorlayabi
lı r. Her ne kadar anti - komin
tern paktı, yalnız bolşevizmle 
muca~ele et!llek ıçin vucuda 
getırılmış gıbı gosteririyorsa 
da bunun ıı:arp demokrasisine 
karıı da mlicadele için cephe 
almıı ol~ugunda ııüphe eden 
pek az kımıe bulunabilir. 

Japonya, Almanya'ya da, İ _ 

Şimdi (5) inci ihtimali ele a
lalım. İngiJtere ile ltalya mu
nasebetlerinde, İtalya'nın Fran 
sa'ya karşı giriştigi mucadele 
ve ondan Tunus, Korsika, Ci • 
buti gibi toprakları istemesi, 
yenı bir vazıyet vucuda getir -
miştir. Her Hitler, şimdı mih -
ver siyasetini kendi siyaseti o
larak seçtigi İtalyan endustri -
sı ve silahlanması tlzerınde al
man nufuz ve tesirleri gi:ırül -
meye ba:;ladığı için ltaıya'nın 
Almanya'dan yardım ve mılza -
bareti olmaksızın her hangi 
bir harekete geçmesi beklene -
mez. 1talya'nm mihverden ay• 
rılmaaı umitleri artık kalma -
mıııtır. Bu sebeple, İtalya'nın 
tek başına hareketi bahis mev
zuu olmıyacagına gore (S) in
ci ihtimal, bukumden diıııer. 

Mihverle bir harp çıkar da 
son dakikada İtalya, müttefiki 
ile birlikte hareketten cayarsa 
o zaman (4) üncu ihtimal or -
taya çıkar. Şu halde biz, en faz
la (2) inci ihtimal üzerinde du
ralım. 

Kolaylıkla ( 1) inci ihtimali 
de davet edebilecek olan (2) 
inci ihtimalle İngiltere harbe 
girerse bunda anahtar memle
ket Almanya olacakur. 

G eçen yıl içinde Hitler, i
kisi de kansız olmak Ü• 

zere iki muzafferiyet kazan -
mıştır. Bunlardan birincisi A
vusturya'mn istilisıdır. lkin -
cisi de Munih'de kazanılmıı -
tır. Fakat bunlarla tatmin cdil
mediginden plin dahilinde di
leklerini arttırmaga devam et • 
mektedir. Alman basınında 1n
giltere'ye ve İngiliz devlet a
damlarına karııı yapılan sürek
li hücumlar ve sômurge dava
ları arasında yalnız Hitler nut
kunun bir cümlesiyle Alman -
ya'nın İngiltere ile harbe giriş
mek istemedigini söylemiştir. 

Şimdilik bu hücumların gev
şemesi, ikinci mihver devleti 
olan İtalya'nru Fransa'dan di
leklerde bulunmasından ileri 
geliyor. Memleket içindeki ih
tilifları ve Pirene sınırlarının 
tehdide maruz kalması bakı -

muvazenesi 
Great Britain and the E

ast mecmuası, alış veriş 

müşkülatı yüzünden ingi -
liz parasının Türkiye'de 
bloke kalmasına nasıl çare 
bulunmak lazım geldiğin -
den bahsederek diyor ki: 
"Transfer azlığı türk mah 

sullerinin idhalini arttır

mak suretiyle bertaraf edi· 
lebilirse de bir taraftan al
man ticaret metodunun mu
vaffakiyeti başka memle -
ketlere ihracatı t.akyit et -
miştir; öte t.araftan türk 
mallarının fiyatı cihan pi -
yasasının üstünde bulun -
maktadır. Bu sebeple, Yu -
nanistan'la olduğu gibi 
Türkiye ile de ticaret mu
vazenesinin sağlanabilmesi 
için ingiliz tütün fabrika
törlerinin kendi harmanla -
rına yüzde bir miktar türk 
tütünü karıştırmaları tek -
lif edilmişse de fabrikatör
lerin bu teklife yanaştıkla
rı görillmemiştir. 

Her ne kadar bir müddet 
sonra türk madenlerinin iş
letilmesi Türkiye'nin İn -
giltere'ye bir takım ihraç 
maddelerine malik olması • 
na imkan verecekse de bu -
günkü günde karşılaştığı -
mız vaziyet, bizim için çok 
değerli olan ve bizimle ti -
caretini geliştirmek arzu -
sunda bulunan bir piyasa -
nın elden kaçırılmasına 

yol açabilir. Bundan evel 
de bu sütunlarda teklif e -
dildiği veçhfle Almanya'
yı örnek alarak bu pürüzün 
ortadan kaldırılması için 
tedbir alınmalıdır. Vaziyet 
göz önünde tutularak bu -
gün daha iyi bir hal çaresj 
bulunabilir." 

Filistin konferansı ve 

arap tethiı(iliği 

1.) ç haftadanberi Londra'da 
devam etmesıne rağmen ayrı 
ayrı toplanan arap ve yabudı 
mumessil heyetleri arasında en 
kuçuk bir kopni kurulmasına 
bile imkan vermemış olan Fi • 
!istin konferansı dun İngilt~re· 
nın mlı&takil bir Filıstin devle
ti teklıf etmesıyle en hararetlı 
safhasına gırmıştır. Bu teklit 
arapları o kadar memnun et -
mektedir ki Fılistın koyluleri 
blitun gece, Kudus muftıisiylc 
B. Çembcrlayn'i birlikte alkış
lıyarak raksetmi§ler, fakat ya
hudiler de bundan o kadar gay
ri memnun kalmııılardır ki bir 
gtln içinde seksen arap hiddet
lerinin kurbanı olmuıı ve Lond
ra konferansındaki siyonist 
murahhaslar ina:iliz hükümeti -
nin 'kendilerine verdiıd bır zi • 
yafete gitmekten latinkil et • 
miıılerdir. 

İngiltere'nin teklif ettiği 
ııckle göre Filiı;tin'in ii;tilclS)i 
uç ila beş senelik bir i&tihale 
rejimiyle hazırlanacaktır. Bu 
rejim, mevcut iki konseyin ba
kanlar heyetine ve devlet şüra
sına tebdiliyle derhal tesis e -
dilecek, araplarla yahudiler bu 
heyetlerde memleketteki mik • 
tarları nisbetiııde temsil edile
ceklerdir. Yani takriben bir 
yahudıye mukabil ıki arap bu
lunacaktır. 

Bu istihale rejimi sona erdi
gi zaman, İngiltere mandasını 
terkcdecek, fakat Filı:stin'e bir 
muahede ıle baglı kalacak ve 
askeri uslerını muhaiaza ede -
cektir. Demek ki yeni devlet 
karııısında İngiltere 1937 an • 
la§malarının li1ısır'a temın et -
tigine benzer bir vaziyette bu
lunacaktır. Fakat arapların a -
detce u&tunlugu dolayısıyle, bu 
devlet, bi.ıtün vatandaşlara ta -
nınan hak e:;itliğine ragmen fi. 
len onların malı olacak ve ya -
hudıler orada bir azlık teşkıl 
edeceklerdir. 

İşte yahudilerin de kabul et· 
mek ıstememelcrının sebebi 
budur, çunku sıyonizm hare -
ketının yegane hedefi, Balfour 
beyanatının vadetmiş oldugu 
gibi, içinde kendılerinin hük • 
medecegi bir yurt parçasına sa
hip olmaktır. 

Hayatin içyüzü 
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_j 
rede, bana da bir kaç giın once elli lira 
geımıştı. ~ımdı sana ua talıhın yuziı 

guldıi. Haydı hayırlısı ı Dcdıgım para 
gelmemiş oJsayaı, haıım aumandı ha
ni. 
lşlJaşı, bir an önce uzaklaşıp gitmeğe 

bakan Blis'e şüpheli gözıerle lJaktı. 

Blis bir kahvede acele kahvaltı ettik -
ten sonra hemen Franses'in oturduğu 
kira evine gitti. Delikanlı oraya vardı
ğı zaman kız da dışarı çıkmak üzere i
di. Onu görünce suratını astı: 

1' azan: Filipı Openhaym 
~abahleym hemen giyindim. Bir iki yeyi anlatırım 
tanesini bozd. urdum ve sahici oldukta- 1 . . Şimdilik müsaade. A-

ce e ışim var. 
rını anladım. P.llah razı olsun Mister Kadın: 
Blis. Allah tuttuğunuzu altın etsin. _ E • 
Artık çocuklarım kurtuldu. Hug'u ar- •. ger gerçekten allah varsa .•.• Di-

ye soze başlamıştı. 
tık mektebe gönderebilirim. Bana ge- Blis, kadının elini hararetle sıktık-
lince, boğazım tıkanıyor, bir şey söy· tan sonra ayrıldı Fakat b" .

1 1 liyemiyorum. Allah sizden razı olsun 1 d'k · ıraz ı er e -
ı ten sonra dönüp bakt K d b 

Blis de heyecan içindeydi. Önünde b~raz daha yükselmiş, cv~·ne ~oı;;u ~~: 
yeni bir hayat ufku açılmıştı. Fendon dıyordu. O anda yaşlı kadının zihnin
caddesinden gelen ufak, ihtiyar kadın, den geçenleri, çocukları için düşü _ 
gözündeki perdeyi kaldırmıştı. O da düklerini okuyordu. Kadın, kalaba~ _ 
Misis Hit gibi ağlıyordu. ğın içine karıştı ve Blis, hıçkırığı an-

- Aziz Misis Hit, siz bana o kadar dıran bir kahkaha ile gülerek yoluna 
şefkatli davrandınız; o kadar şeyler devam tti. Omnibüs merkezine vardı 

0 rettiniz ki 1 Dedi, size parayı ben ve doğruca işbaşının yazihanesine gir
gdnderdim. Bütün hayatınızda, artık di. 
refah ıçinde yaşamanızı dilerim. Bili- - Tezkeremi getirdiler mi? Diye 
yorsunuz ki hayatta çalışmanız lazım sordu, kendim gelecektim fakat saat 
geldiği kadar çalıştınız. Bir kaç güne bir buçuğa kadar işten ayrılamadım. 
kadar karımla sizi ziyarete geleceğim. - Bizden ayrılıyorsun, demek. fn -

Misis Hit, insani bir alaka ile sordu: şallah, daha iyi bir iş tutmuşsundur. 
_ Barı, kendinize kafi gelecek ka • - Biraz talih yüzüme güldü. Onu~ 

..ıar para bıraktınız mı? için şoförlüğü bırakacağım. 
Blis güldü: - Sizin otobüs uğurlu bir otobüs 
- Benim çok param var. Misis Hit. vesselam 1 O kondüktör Cennings'e de 

Bır çoğ nu harcadım, fakat zararı ismini bıldirmiyen bir adam yüz lira 
yok. Neyse bir gun gelip bütün hika- 1 göndermiş, çocukları için. Tuhafı ne-

- Gene işinizden mi çıktınız Er -
nest? 

Blis başını salladı. 
- Hayır, bugün tatil yapıyorum. 

Size bir tatil günü veriyorum bugün. 
- Tatil günü mü? Bilirsiniz ben 

öyle bir şey yapamam. 
- Bilakis, yaparsınız, yaparsınız; 

yapacaksınız da. Sevgilim, bugün siz
den, dünyada istiyebileceğim şeylerin 
en büyüğünü istiyeceğim. Şimdi ~a -
lıştığınız yere ttlefon edip hu~iln işi
nize ~elcmiyeccğinizi söyleyin. :aun -
dan sonra da gidebileceğiniz şüpheli 
olclUi!llnU ilfivc edin, 

Kız delikanlının yüzüne baka Y.aldı. 
Elleri titriyordu. Bir müddet hiç bir 
şey söyliyemedi. Blis de se\·gilisinin 
yüzüne dalmış, onu son defa olarak bu 
yoksul kıyafet içinde tetkik ediyordu • 
Eskimiş siyah caketi yer yer parla -
mış, boynundaki yaka da fazla yıkan
madan üzülmiiş. ver yer iplikleri mey
dana çıkmıştı. Üzerinde kadınlık ve 

Onun içindir ki yahudi aian
sı, en nihayet, Pael komisyonu
nun Filistiıı'i ortıısıntla Ku
düs'tl denize rabtedecek bir in
giliz koridoriylc iki ayrı mem
leket halinde taksim eden pro
jesine iltihak etmişti. 1' akat a
raplar, osmanlı imparatorlu • 
gunun vapslerı sııatiyle, ve 
lngiltere'nin biıyi.ık harptaki 
vaatlerine istınaden, memle • 
ketlerinin bir kısmının ellerin
den alınmasını kabul etmedi -
ler. 

İngiltere'nin Akdeniz havza
sında a(;;ır bulutların bırıktıgı 
hır sırada arap devletlerının 

· hoşnutsuzluğunu kazanm.ık ve 
oradaki niıfuzunu kırmamak is
temesı pek tabıidır. Çtinku mü
mesı;illerinin Londra'da top • 
lanmış olduğu panarab emelle
rini baıka devletler himayeye 
yani İngiltere'nin yerini almı
ya hazırdırlar. Onları daha 
sarahatle i:;aret etmiye lüzum 
yoktur. 

Fakat İngiltere ecdatlarının 
topraklarına yeniden yerleı • 
mek iatıyen yahudılere karıı da 
teahhütlere girilimİ§tir ve bun
da nistinkaf ettıgi takdirde bü
tün dünyada ve bilhasl\ .. fnl!il _ 
tere'nın git gide munasebetle -
rini sıklaştırdığı Amerika'da 
geniş nüfuz sahalarına malik 
olan yahudi ileminde ıiddetli 
bir ho:;nutsuzluk doğurur. 

Bu i:ıyle muğlak ve dikenli 
bir meseledir ki ingiliz diplo -
masisinin maalesef son derece 
tezatlı görünen menfaatleri uz
laştıracak bir çare bulması te
menni edilmelidir. 

Sovyetler Birliği -İtalya 

ticaret anlaıması 
Bundan bir kaç hafta 

evel Sovyetler birliği ile 
italya arasındaki mal mü
badelesini 400 milyon li
retten bir milyar lirete 
yükseltecek olan bir ti
caret anlaşması yapılm.ış
tır. 

lki memleket arasında
ki ekonomik münasebet • 
lerin iyileşmesi, biribiri
nin yolu üzerinde durma
yan, ideolojik zıdlrğa rağ-

Noye Zürher Saytung 

İ ngiltere'nin 

1939 deniz 

programı 

Londra'dan yazılıyor: 
Deniz Bakanlıgı 1939 

büdçesini neşretmiştir. Bu 
yeni büdçeye göre, büyük 
bir kısıru istikrazlarla ka _ 
patılacak olan bu tahsisat -
ta, yeni inşaat programına 

sarfedilecek olan paralar 
da vardır. 

1939 inşaat programı:ıda 
şu gemiler bulunmaktadır: 

2 dritnot, 1 tayyare ana 
--·. p, •• - , 
troyer filosu (16 parça) 5 
denizaltı gemisi, 2 normal 
refakat gemisi• 20 seri re -
fakat gemısıı 10 mayın 

tarama gemisi, 1 seri mayın 
gemisi, 1 seri motörbotlara 
mahsus ana gemisi, 1 nehir 
gambotu, 1 hastane gemisi, 
6 seri torpedobot, 2 sahil 
muhafaza gemisi, hedef ge. 
misi ve daha bir çok ufak 
boyda gemiler vardır. 

Programda, kırala yapıl -
makt.a olan yeni yatın mas. 
rafı gösterilmemiştir. Ma -
lumdur ki, 1901 de inşa e -
dilmiş olan "Viktoriya ve 
Albert" adındaki yat, artık 
vazifesini yapamıyacak bir 
hale girmiştir. 

Deniz Bakanlığının neşr· 
ettiği programa göre, 1939 
inşaat yılında cema·.:ı 173 
parça harp gemisi aktif 

•kadroya girmiş, veya ıslah 
edilmiş ve 'Yahut da kızağa 
konmuş olac.aktır. 

mal indir. 6 - ............. Kemen-
çe taksimi - Kemal Niyazi S. 
7 - Huseyin Sadettin • A . 
rol • beyati ııarkı - Mıices • 
sem ruhsun timsali ansın. 
8 • Rahmi beyin Hisar şar -
kı • Bir nevcivansın 9 • Kara 
İsmail ağa - Huseyni nakış 
yürük semai • Gönüller uğ . 

1 ~~su bir yari biamam. 10 • 
l_az semaisi. 

Britanya donanma silah. 
lanmasmın vaziyeti şöyle 
bir manzara arzetmektc -
dir: 

Dritnot: 7 ta:ıesi inp e. 
dilmekte, 2 tanesi kıı:akta, 
ceman 9 tane. Kruvazör: 5 
~-- --! :1 .. - .. 1 .,., • . ... ,,. • 

nesi inşa edilmekte, 4 tane. 
si kızakta, ceman 25 tane. 
Tayyare ana gemisi: 1 ta -
nesi ikmal edilmiş, 4 tane. 
si inşa edilmekte, 1 tanesi 
kızakta, ceman 6 tane. Des

troyer: 15 tanesi ikmal e _ 
dilmiş, 8 tanesi inşa edil
mekte, 16 tanesi kızakta, 
ceman 39 tane. Denizaltı 

gemisi: 14 tanesi ikmal e. 
dilmiş, 1 tanesi inşa edil
mekte, 4 tanesi kızakta, ce. 
man 19 tane. Mayın gemi
si: 3 tanesi inşa edilmekte, 
1 tanesi kızakta, ceman 4 
tane, Mayın tarama gemisi: 
4 tanesi ikmal edilmiş, 10 
tanesi kızakta, ceman 14 
tane. Refakat gemisi: 2 ta. 
nesi ikmal edilmiş, 22 tane
si kızakta, ceman 24 tane. 

Britanya Deniz Bakanlı -
ğı, deniz tayyarelerinden 
bahsederken, sadece, bu sa
hada da çok büyük bir ile -
rilik elde edilmiş olduğu -

ORG KONSERLERİ VE 1' . 
ROLAR : 20.10 Laypzig • 

HAFİF MÜZİK : 8.30 Kolo11' 
ya, Münib - 10.30 Hamburl 
- 12 Hamburg, Laypz:ig ~ 
13.15 Breslav, Münib - 1 
Laypzig - 14.10 Viyana .,.. 
14.15 Frankfurt - 15.35 Bet· 
lin - 16 Breslav, Hamburı 
Ştütgart - 18 Berlin, Ştııt • 
gart - 19.15 Miınih - 20.ıD 
Konigsberg - 20.15 Ştut • 
gart - 22.15 Stokholm ,... 
22.30 Kolonya - ZZ.35 Bres· 
lav, Hamburg. 

DANS Müztcı: 22 Sof ya .... 
22.30 Brüksel - 23 Milin°' 
Roma - 23.'25 London - ReC • 
yona! - 24 Landon. RecYO" 
n:ıı, Liıksemburg, Post Pl • 
rızyen - 0.15 Droytviç. 

nu, pilot yetiştirmek husu• 
sunda icap eden tedbirle • 
rin ahndığmı kaydctmeJtlt 
iktifa etmiştir. 

Fölkişer BcobahttJ' 

'!il"""'·-- -•-
protesto etmiıler 

Berlin'den bildiriliyor : 
japon iş güderi, hariciye 
nezarteini ziyaret edere1' 
alınanların sömürge talep· 
leri arasında "renkli ırkla· 
rın hakim vaziyette bıra • 
kılmasına tahammül edil • 
miyeceği" şeklinde vaki o• 
lan ifadeleri protesto et • 
miştir. 

Sefir, Berlin'e yakın bir 
yerde bulunduğu halde zi • 
yaret ve protestonun iş gii· 
der tarafından yapılması 
japonların bu meseleye zi • 
yadece içerlediklerini gÖ6 • 
termektedir. 
Ayrıca sefaretin de Ber • 

lin'de son iki ay içinde a"/' 
m şekilde iki teşebbüste 

bulunduğu haber verilmek• 
tedir. 

-E. P. A.-

zarafetle yoksulluğun merhametsiz ve 
katı eli çarpışan kızcağız, gene şapka· 
sının soluklaşan kordelasını ne büyük 
bir zevkle bağlamıştı. 1skarpinlerinde 
de, eldivenlerinde de yamalar vardı. 
Kimbilir bu sabah ne kadar hafif bir 
kahvaltı yapmıştı. 

- Daha çok soyıeme, dayanamıya -
.;ağım, dedı, fakat olanı anlat biraz. 
·- Bugiınden de sonra sen de, ben 

de yoksuılugun ne demek oldugunu u· 
nutacağız. 

- Maaşın mı arttı? Daha iyi bir işe 
mi kayrıldın? 

delikanlıya cevap vermeğe vakıt bula• 
madan kilisenin mihrabına doğru gö • 
türülmekte olduğunun farkına vaııd•· 
Org, hafif hafif çalınıyordu. İçeride 
kimseler yok gibi idi. Papasın öniine 
vardıkları zaman hemen nikah duası 
başladı. Kız sorulan cevaplara mihanİ· 
ki bir inkiyatla cevaplar veriyordu· 
Sonra gidip nikah kütüğünü imzaladı
lar. 

Blis, bu dakikadaki kurtuluş sevinci 
ile bir senedir çektiklerinin hepsini u
nutmuştu. 

Kız sordu: 

- Ernest, sahiden bir şey mi var? 

Delikanlı kızın koluna girdi ve bir 

t.aksi çağırdı: 
- Sevgilim fena bir şey olmadı. İ

kimiz içinde fena sayılacak hiç bir şey 
olmıyacak. Şimdi istersen, sen oto -
mobilde oturup bekle, ben de gidip Sİ· 
zin yazihaneye telefon edeyim, olmaz 
mı? 

Kız itaat etti. Fakat delikanlı dönüp 
geri geldiği zaman kızın gene üzüntü
ler içinde bulunduğunu görmüştü. E
lini tuttu ve kuvetlice sıktı: 

- Sevgilim, dedi, çok rica ederim, 
bugüne biraz daha cesur gir. Bugün 
yapacağımız bir çok işler var. Fakat 
sen bir tek şey düşün ve bana güven. 
Artık çektiğin sıkıntılar sona erdi. 
Sade senin değil, iki kız kardeşinin, 

sıkıntıları da sona erdi. Benim sıkın -
tılarım da sona erdi. Çetin bir müca -
dele geçirdik fakat bugün onun sonu
iur. 
Kız: 

Blis neşeli neşeli gülümsedi: 
- Bunların hepsinden daha iyi bir 

şey. Sen yalnız bana güvenir ve benim 
seni sevdiğime ve yer yüzünde senin 
aşkından başka bir sevgi t.aşımadığıma 
inanırsan herşey anlaşılır. Şimdi sü -
ki'ınetle otur, her gelen şeyi iyi karşı
la ve bütün gelecek olan şeylerin iyi 
olduğuna inan. 

Kız, ani bir hareketle delikanlının 

ellerini sıktı. Bütün söylemek istedik
leri gözlerinde idi. Otomobil birden 
bire durdu. 
Kız sordu: 
- Neredeyiz kuzum? 
Blis, kızı elinden tutup yere indir

dikten sonra şoförün parasını verdi. 
Kız, hayretle gencin yüzüne baka • 

rak: 

- Burası bir kilise, dedi. 
İçeri girdiler. Kilisenin, civarı esa

sen kalabalık olduğu için onların gir
diğinin kimse farkına varmamıştı. 
Blis, şapkasını çıkardı ve bir müddet 
hareketsiz kaldı. 

- Sevgilim, bu seni pek fazla mı 
sarsıyor? Kendini sık, biraz tahammül 

ister. Burada evleneceğiz. 
ız, biraz asabi bir gülüşle güldü ve 

Blis masanın üzerine bir kağıt koy· 
du ve papasın kulağına eğilerek yavaŞ 
sesle: 

- Biz çıkıp gitmeden bakmayınız· 
Ufak bir hediyemiz. Bunu dilediğiniz 
şekilde, istediğiniz gibi kullanabilir• 
siniz. 

Papas ikisinin de ellerini sıktı. Mil'ı· 
rabın basamaklarından indiler; sokağa 
çıktılar. Franses, kocasının kolunu tıı• 
tup: 

- Ernest, dedi, yaptığımız işin ta • 
mamiyle farkında mısın? 

- Tabii, farkındayım. Bu işi uzııI'I 
zama.ndanbcri hazırlıyordum. U ğurhl.' 
kademli olsun. Nikahın muameıesirı1 

bir aydır takip ediyordum. 

- Peki ama, bana hiç bir şey söyle' 
memiştinl 

- Sebebi vardı. Bunu da pek az z3 • 
. . e· 

man sonra anlıyacaksın. Gene söyhY 
ceğim bana itimat etmekte devaınııı • 
dır. 

(Sollu var) 
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Genç pir Mtlnir lliieyyet Bekman 
mabteHf veeilelırlı Halkwleriııde 
inpd etmit oldula .,.tanı .. milli 
me9ZUlardan ilhmı alımrak yud
IDlf pirlerini kUçiik bir cllcl blaliDde 
toplanmıttır. 54 sayfalık bu kitapta 
pirin eberiıi IOn yıllarda ~ıt 
olan Z3 ıiiri toplanmııtır. Veme ve 
kafiyeye hlkim olan ve flkirlerinl 
mannm çerçne içinde vunlıla ifa
de etmesini bilen B. Bekmen'in bu 
fiirleri daha siyade inpd ellet ıilıi 
'IÖS hinde tutarak yumıt oklup 
dikkate çarpmaktadır. Bu baJumclm 
tiirlerin m.uftf fak olıduianu belir
tirken ıenç bir pirin -memleket ve 
wtan duyplarına kıymet venneel 
ni ele ayrıca takdirle anmü ieteris. 
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Recep Ulueoilu matbaaemda bmlı
lan eHrin fiyatı 50 Jı:u'°'"1r• laö,le kwcleW• k....- e--. ~hrlar. Y ... ı ~ ~yan!l. ıUren bir mesken buhranı halle- aire blr n 4.91; Aalııara teldn• 7.40 nfl- kazançlı kil9Uk memudar anıaındıa 

1uriati7aablda rahip .. al'=e.. ma11 pek 119 olacak kad~ ıiddeth - dilmemlt olarak kalmıttır. ıu.a cltlemektedtr. phwı ev yaptınmı olln 901t u-
• a.Lipa. rltlteleriM sa.. ır-a dir. Düa _........ sörümneden Bir ıehre alt bUtUn meeelelerde '-------YAZAN ı d 
t mor, • Ml,ek r.Wp .. pa.. •lrkaç ... IDc• afnlar meydana çı elU ve temel, o febrln nUfueu-

1

~rkiye'de en bol kaanç An-
Fransa tarihi 

da m..ı •• =er talpmr. 8 adan kar, iaan o.....,... ptamu, •-:!en nun karakteridir. Eter bu ntıfu- 'emıl KUTAY kara'dadır. Biıe bu hWmltı •erdl-
ba,..tar M bııMr ...._ et- öteki tanfmcla ela t17'1Jama&, acım.. ıun btlyUk bir 11111m, tehlrde, de.. ~ ren muhtelif mıkyular .-dır: 

Wa.iae ....-~ ....... leli_.,. ....... aenmea, yanar, let memuru olmak gtbl mu•akkat evelA en ytıbek llldf alan memur-

HUleyin Clhit Yalçm'm /acques 
Baiııville'den dllimlse çmrmif oldu
tu •e daha 8nce Kanaat kitapevinin 
Ankara ldittlpaneal tarih 1erill ara
amda birinci cildi intfıar eden ese
rin bu defa ikinci ve IOJl cildi de ,,,. 
nı kitttıpane tarafından aattta çıka
nlmıftH' . 

'-ibJ&ttila-t. ..,_.,. •akma hlblfal'• O.. tatalaalara teaelli ftl'- ve vulfeel olarak bulunu'JOl"I& 0 bul'da 7ZS (belediye hududu); b- lar Ankaradadır., aonra Ankara 
lar • _. itia olMalr ki nktiJI• adma ıehirde tam yerleplt olanlara alt mlr'de 423; Kan'ta 747; Katmno- ıehri, hazineye ıenede ftlltl ola-

a. ~ kn•I•••• kı• la.._ 'w ...... at..., demifler... Kabar- husuelyetler 16remeninis. Fakat nu'da512; x.,.rl'de 480; Kırk- rak 10 lllilyon Ura tidemektedlr ki 
,,. .... nameeuım. ..... zB n tMi. .W~~-I tan '°T"ıa ela~!'!• o tehrin de meaken ln.-ı blr 1ra- larell'ncle 505, Jtırteblr'de, 510 bu mikdar tchrln lt hacminin ıe-

cllnldl tıünıgır•d• Wr ....._ rm. •-- ~!..:;-• 71 arca .=;I sanç menuu iıe, 1ermaye bol ft Kocatlin'de SOCS; Bion,.'da 454; nltllilnl iıpat eder. Ntlfuı aruın-
.ctı ........... llMtmhla o .. il .......... Y ....- • za~ • .. i 'kirh bir ront bulabilmek için hl- Kltllıbya'da 450; Jılalatya'da 311; da qatı yukarı 6 mlell fark olma- Zamanmın framm miWerrihleri

ala en 1D1t1ı11rlarmduı biri oıan 
Bai11Ville'in Frana'am tarihini hu
.ual fakat kufttli bir Ciritle bilrlye 
eden bu eteri tarihle allbdar o1aa 
bütün mtlnenerler tarafından obn
mıya llyıktır. Fiyatı 100 kunittW· 

~ ...... -· •• · .., .. w.te .. ,.. ~'bir W •• 7atl• w bır ele böfle yUk bir iatelı:le tuilaya ve 4jimen- JlanlM'da 4IO: Jlar .. 'ta 651; Kar- ıma •e cotran 'ftSiyeti dolayıai?-
aJa-ti .. ,..... W-. tl.ı M- al n• •••1•ima tutulana ldeti toya Nrıknrttır: Ankara'tiııl lnll din'cteeoe; llenin'dt &37; llulla- le tam bir ticaret tehrl htl•iyeti 
.W61Daalara da .. ı•tt111• Wr bir fellket olw. O kadar aallmet ve karakteri l,ıe budur 1 da 364; Niide'de 378; Ordu'da 541; IÖ'termeelne ratmen tetaaıbul'un 

-...ııi• ainDar •rl' ı 11 _ .... •lll'aP in•••, taWI, u.71fldlr da. Rise'de 418; S.-un'da 556; Si- huineye ödedlil para • Anb-
.. k•t .............. : As tak •lef tle w_.. Anluınıla ldındir1 ird'de 573; Slnop'ta 532; Siftl'ta ra'nm niaıbetinin yvm olarak - o-
U... haet•l ... h-•••*'-.. Ba kaclar W'la hutal• •dece 122.720 Aıakaralı kimdk? "' it 526; Tekirdai'da 492; Tokat'ta tuz milyon liradır. 

.- • ...;- .. C\•••hlaakti7- Wr•~IW• pllır. 8-•b.W yapar? K•..,,cı nedk? Kaç AnJra- sıo: Trabson'da &37; Urfa'da 575; .. .._aka ........ " .. Aa ....... _ etmı,...k. ....... ..ıdJll ~ ralı " aahibidir? v-·· a10; Zaquldak'ta • Dil- A aıraa·da ., ldnı... ucu-
.... ateli" c1..ar•it= ıW• i- .u,. Wcl5a .. _._ de Yana ela, •. çı.. V • Sonra. ev eabit.i olmıyan Aı.o fma 100 " cft11mütedir. latmak lçüi dnlet mUdmhe- Kemall.a rejimde öiretJm 

.._ taliae ttınlmat fOO'lklan tedaYı ._ karalı kuancının kaçta lı:açmı ki- lehrlmbla llttadl. coiraft, iç- leıinin zaruri olduiunu t6yllyea- -ye ejitlm 
B• ..-. kllNtlı•»•• lılır ..,, derk• ......uı.t _. •••lıima ra olarak öder? PihaDe endebi- tüml Ja•.ıyetıerinl hatır._ P- lerin bnMtl f1I idi: Kıymetli terbi,edlerlmiadea D-

-- lautahiaa ........ • WG .a- ..-.. ıklml• an• ... i7l Wlplrler: nl yapmakla vulfell olan dalrel• lmnmJSak ba rabmlarm tabii- .. w Ankara bir memur felıriclir. •• Nami Duru ublbl bukmd11iu 
~:'-:&1 olmıF° .... • Z... ti-di. •• ~ .. ,.k slltWlr- "-' .. L!- '-·-l i 1anık M. ice bl Burada ne kadar blacağmı bl1mi-
teh'irdiikte lmllodu .-.. silN ....... ...-S .._ .... _. ~- ~~n'=.;;•n;-~c:r.? Hald- =c= :...;.. ::..:~~= ,.a war lmlrla balu da., J8J>- :.:: !!'1:.:::-.=.m-::•:. 
-.taka clı_.dr • ._... ~ ...... .._ ...... p. 0 ••~ .... katte .Anbralı ne ödemektedir? .....Wqlae. •taDd:.ı;..bsao- tlnDaJI .... alaml,oı. Dikkat • de &ifetlm ve elltmen me1elelerüıl -.... la........,.. w ••• • llftaia ..,..a ............... tliıııııii - Bu sualler, bir 1a6r cınJMı-a. ben- • • ._. w ~ o14up 4lals: ltl ..a.kAk Aalrap'a o- l bl kild tia l bi 

la
-.aal•lt .. _Lw...ı ~ ....._ na- de 0 kacllıir ...... ........ -.- •ı• ı. w nllbltlD ,.._... para a- topu r te e ı n ıeç ren r 
- ___ .___. ...- ....... .. _ _.......__ kan ziyen Ankara meakeıı dlYUmm m, .Aw. ..__._ ._. tetkik servili nqretmiıti. llabarrlr 

Olfın111tw. llmııll - •-• W.• Her ....... ...,. _. -::;;. ele anabtarları4ır. 11m4l ADbra ~ .. ..._. 1ln dnlet .-- ft - -•• timdi bu ,-ııarı bir clld lalWe tıop-
daha kolaf' pllr. U. bqka Wr ••f• .. Sıra ile .. --'··ımua '--1--. --'- _ ....... U 111U11 -ı. ....._ pw memadar n IÜIM olmlık i- "---tır. ıt.ıat kitap mnln "AD-

_.__ L-(0 f -'-- olw awk .. U lliN'JC9 wn•...- _,.._,- - ,_ wr- ..a ... mlDMlp ...... WI dalma kul- ~ 
Zat-. si_._. t--=ın• - ı. a~ • ...ıı 111n·. A,-L-·a• ..... -~.-.. , " .. ıı: nıllf• -•t-a..t.. a•oo+n•-ı •. .--...-ı. ,... kara ldlttlnıan•i,. Hl"t'iai anıamda in-o-L-ı...1.- L-..a.- LAl•-&111 1alr 1..&I. 1-Ll.....la tecl&oft ue W•' - -- .. _ _..,,_ .......... .._,,__ 1awktiıı4lflaro HalMıkl, IDl8ell, r-

ai tekmll IU'dala --. _. - - ııuaa..ua ._.. • ......-- •ymmun ..-!eklere ait veıdljı pıt lııal.a mU&darm Mlllıkltrial tipr eden ba eeerlncle, Klaım Maml 
......... ,. ...... ...,..... ...... &,le.. • ı ........ '-- wsıa- _, h• ..... bir nlr&lette _.... Duru an 8ktinde kitabmı -'--
lteld tMafa __. w.trat ..nbıln 0-lsla...,. ...... N..... neüce ere •-"" .. prup- ......... ı memar b1J1e midir? Oaaa ~in 3

--
pçer. Matlah ..W. ........ tart lrıadMe Mete~._.,_. p nllyordu. lwJI w klçlk ..... tııarıa ul· d"let. lrwllel .,.....ıat ,..,_ makladnu t&yle anlatıyOr: 
•tHclir. Göillte "...._......,., ••• ••• • ....... tmn•· Za.. Toprak nwbwlleriae çaı.-. ,... rsıı •er bitin atlfWlll ,a.- K.7 tmb ft wlanDa ....ı.n fi- •Jtitlbımısm C. H. P. pr~ 

i Jmllrada W 'bac•kJ....ta. Ntta t• laaet.1• llbraPlr olmMla bera.. ni, um.-1 0Jwk siNat lthriYle ..... teJmH1 .... ..... lfJMI ,.tllrmı aormal Wcle bidlreoek *ki~~~ Ye a1r::D mad:~: 
~..;;:~·~~~~~~~~~~~~!!~·~ ..... ~cur~·~·~A~.,~ ... ~~,~-i-~·! ........ ~~lii~,.~k~--~~~~1·~~-~-~~~~~ii!::~;;.51oım~.-S;;;~;---::!'!~ ,..1111ı.-tıliıiiillliiiriirmllliiifıliliıiliiiilliılııl~y~ il O-pWiil :renle ikin ~ ye hat • . • ~ •· • • tanbul w mllir bariç olmü, Ttir- tıla nlfmun JG..se 5.5 tebbll ft. dır? Yarmld gyımuda Anbra'da olojlaini, gUcümkün )'fltill kadar 

.._ ... lehıa. w .ıarm üzerinde 

1 

Daha ıy•ı, JUPhe&ız, au ç1Çeii çı - kiye'nin her hanci bir villyetlnıde mek lswe 6.775: nakliye ve mu- dnlet memurlarmm llcbkları pa- eçmata çalıttıiımızı tCSJllyecells ... 
idlçlk klçik ka'barclklar pe,.la o. karan çocuklardan aakmmaktır. Bu toprak işleriyle uğrqan nüfm n.lede çal..-nlar ntlf\18\ln yilsde ralaruı mıkdarmı " derecelerini Terbiye blıhıinde usun tecrUbeel w 
.... F.rte.i IÜD leblw lawv, - da, tabii, hekim olauyaalar için.. mikdarı bu adar U değildir. Bu 1.5 ııfar olarak 4.336; umumi Wa- nncells YI ıeçlnme endı .. lni değerli bir lhtiuu olan arbdlilımı-
,._k riilll•Wd al .- slN. o.... G. A. ~ ~·~n· ~t ~rk~ re w hlllDltlırlı eerbeet mltllek- JaPIDÜla YUlfelwnlt oı.n bir nı bu meeılıyl bla.- memlıbti-

~ .,... .., -v -- 1a"9 plllaftlar 20.414 (kl, ,... dnlet dalretlnln Ankara için tea- mldn ba9uaiyetleri Mklllllnda mL 

lzmir'de bir cinayet 

Bir liman işçisi 
sevgili ini öldürdü 
Feryatlan duyup yarduna 

clört kaclmı yaraladı 
ndisi de yaralandı 

,smıan çUçi uyıı.m,..pu u- nöfuıun. ybde 16.6 udır.) 13.646 blt ettlii vuad kira ile klracmm talca etmeli, eeerine ayrı bir kı,_ı 
Jatır. talebe; 785 mllteblt "fe yetim ma- hakikatte &tedliinl lrartılqtma _ wraaektedlr. Bu itibarla. ldı.bmm 

llaken YUiyeti Nbmmdm ba lfl alarak ıeçlnenler_ catız. • tlli>iye mnsuu ile mktan yalun• 
çok mühimdir. Çüüü tlltk 11ı6J1n- Anlrara ntlfuaaun iti brüterl Arada, kiracı aleyhine hiç te a- .san aWr.alı bitin mUDnnrlır taA-
cle mfllki~ ........ dalla 6 bedllr. nmaamıyacak bir fark ftl'dll'. ıfmda onnmumı taftlye ederls. 

senli bir nMbet ~ teMme •1-- ,-------------------------- Plyatı 50 kunaftUl'. 
ramıtt... D7de " 1lfü h s» 
liarda kira eri fGM•· JJI ID&ttl 
mülk ftl'dır. DJ'(le, makim oJıma-. 
nm yarattıiı Adetler armmda ırta 
..,, dbiriae ...ıar.nm. 11..Uler 
aynı clart dıvar arMınıela ıellp 11-
çerıw, her teY utılabllir, fakat 
blJba. ocapu •tdak adeta bir &6-
nab " hatıraya lltınnetalzli'*lr. 

Onun için bizde büyılik feblde
ri bir tarafa bırakınak ufak U.. 
balarda Ye ldSylerdı ..ıa ....nn 
darblı yoktur. Hatta. WSylerl dı 
hetaba ~ bildin TarWye nU
fuaanu. bittin .....ıren 1ektnuaa 
nmebt edenek bubalmua ftlAd 
ula dfltllk dellldlr: 

BGdln Tlrklye'de 100 ne 402 
Dllfua ilabet ıtımektMlr. Yml, bir 
n, 4.12 nllfue... 1 BW. ule atl
f• ...... 4.4 ol ....... ba ra
.... ldt te anorm1 delllcllr. 

nrııı,...ı. ıoo ... ,,.,_ 
~· 

Ciomale d' ltalya 

gazetesine göre : 

Demokrasiler bir 
lıırruı harbi 

Posta paketinden 
çıkan bomba! 

Ala~ e Orman aatolo)lll 
Onnlla umum allldllrlUitl tedriMt 

'" .... ı,.t tublel müdllril B. Ali 
QakberJE. lj-c ft Ol'IMD .......... 6-
•erlacle Y,Udmıt edebi ıuıa-ı 1tir 

Tethiı~iler Londra'da 1nya to;ıı,.m Wr aDtoıojl ftloa•e .pdnDif. A1*lt 8-timlD bir bt
gene harekete geçtiler _., .. baflı,..n Y• içinde dlterı.r1 

yumda tanmmıt bir çok lmlalarm 
Lonclra, 5 a.a. - Dlln aqam 24 IMt- bu tnffm tızerlndekl mltalealam,u 

tanberi ikinci olmak &sere bir ,.nem w edebi tahaaO.lerlnl telbit eden 
~ınrl•orlır bombMı ketfeclllmlttlr. Bu bomba1ı bu kitap hala orman ft alaç an-

ı J po~ telcraf ve telefon memurları, sWni •tılamak 1-kımındaa çolt ,.,_ 
...., 5 a.a. - Bur lacUb psete. payıtllbt sabna111m 1'lklü memurla· dalı bir tetebb6a olanık uıkdir edilme-

ı.riain blJMlm'lıll ll,..a .ulyet bak rmduı birine alt olan lrolich blllmut - Udlr Halda bu -'yl ,,.,,,.,,_ 
kmda leterdlılderl "DMhtllk de. lardır. Elmperlerin miitalealarma el - · • ten ae ...... 
......JJ:il:bır ..NatJAIW Jl:.ırıa- lnfilüı: takriben kolinin poU. idaresi - sa qılamayı, al-. aevıitinl bir mil-

....,_ w _... ılllhlan mıaama n
1

e teallmi ıırafmda wkua pleceı! .. i~ ~~~~ti-~in~_&etirme'!-=.m 
Wr .-U aldalı lgila bu MıWa pclkmi ki poliı haflynl, ba aabah Bu .. aug • --... aau.r mu uaae emre.~ 
J•lltle llsnl llDIUDm Oiomale d'l• ham aray11111. parllmentoya; bapeki • dlr. Asırlarca ıllrmlt Uumller ,... 
1la lllltlllnde 1llllltl l'ldlcle tılfalr e. tin ve dahiliye numnm dairelerine Ye 'lilnden çok lhtmle atramıf oı.n m. 
•usılltıtlr. lkAmttclblarma alHerllmit olan ko - ane.t bir allbnm yeniden anı .. 

.... MhpaWn 4USMOO.OOO li- illerde tabarrlyat lora etmlflerdlr. 'IDMı, qacm tilrk kCSyOıade ft atıl-. 

mil-onluk Ankara ,Url aldale=: 
'rl rüterlerbal w hayat 

l'lılil '9IHI oldue-~ ba p- sinde, eeld devirlerdeki lı:ıJlmt • 
_., 8. Çeilıllerle1ft'la .._... .. yo. duruldutu ~ln iftsllls Melnln deiite- . 
111 D• -... formlllnln "'korlaıtma celine w bar• melodliiyle daha u L -ebemiyetle mnklinl aJrw ~ M 
,... Ut ....... fordlb ~te heakli bir tmnet ı•terecetine btt kadar propapnda yapuk uclır. 
ıtd' 2 ı,_.ıw ~ " 41yor nuarla blılnlsblffr. llmdl mttphem bir 50 lrıunat fiyatla atılma 1Mı ldtdr 
Wı nlld>inl;,_k dalpaı atirillmekte ile ele, hem aiaç. bem dı edebiyat meraklJ. 

-

111ac1e111 ,_ıer1nı teddktta ._. 
wil&Jetlerimlsdekl meeba ..,.... 
aiD leııadl hodutÜn ltlade otvaa
lmn aaea1elı: w ,.._AlldJlı ae 
1aıclu Jalaa allkllı .......... 
JatımMI bllkamda Wlt8a Tlrkl
yı'ch 108 lft 48fen alhl ....... 
rmı Ylllyetlerlmln blSltmllt oır.. 
nk ftnlim: Adana YlllJ!etlaclı 
yls ne dlfen Dl,_ miW.. l40; 
Afyon'cla 473: ÜIU&J'41& 111: A
.... ya•cta 415; Anbra'da - ('81-
DIS Aabra tehrlnde 740)- Alatısl· 
)'&'da 4a0: Amla'dt 411; Artın'· 
da 15&; Bablnılir'clı 430; BUeclk
te U7; Bltll .. te 111: B11Har'4a 
• aursa'da 447: Cebllkeket'· 
e, •: Çlmlrlaile'de 4•ı ÇIDID
rı'ia 519: Çonmida 541; Daatllll· 
.. 181: Diyarbakır' .. ., : ..... 
..... 471; Bluılda 471: .......... 
.. 515; Erzurum'da 482; Büf.te-
1-lr'de 464. O.si• ~ . oı.. 

-"-~ -4l4 

ablıımg ., lslacle .... dlpolln dol- bu nikbinlik fllpbell41t. 4arma ... ,. edem. 

ULU BOYOK 

... .....,.. 
.. ~ .. delmr1ar ......... cenrpa eclea .. nı... '*8n laMlınkn ..... ecleaık 

....... eılmld.; ... ,.... ........ 

MbıJ ŞEFiMiZ 
• •llıtl.i •• ,.. ... -·-· ietl+e' ••11111 

lllwtea: lletN Jurnal IOll d&nya ı.lıllllıd 

8qGıat2,ll ... ~• 
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IZMIR FUARI HAZIRLIKLARI 
• Açık hava tiyatrosu ve sergı 

sarayı planları hazırlandı 
İzmir (Hususi) - Fuar hazırlıklarına devam edilmektedir. 

Bu sene inıasına baılanacak olan büyük Sergi Sarayı için deko
ratör Gotye'·nin yaptığı planlar, fuar komitesince beğenilmiştir. 

Sergi Sarayı suni gölün ön kısmında 10 bin metre murabba
lık bir saha üzerinde inşa edilecek ve üç büyük pavyonu ihtiva 

--ı edecektir. 2500 kişi alacak büyük
• ! lükte inşa edilecek olan açık hava 

f • tiyatrosunun planı da hazırlanın ş
eCJ tır. Tiyatro, kapalı atış poligonu ö-Ereğli' de 

bir ölüm 
Karadeniz Ereğlisi (Hususi) 

Ereğli'de şimdiye kadar görülmemiş 
derecede feci bir kaza olmuştur. Ha
dise şöyle olmuştur: 

24 yaşında balıklı Mehmet oğlu 
İbrahim adında bir kayıkçı, henüz 
yeni yapılmış bir kömür kayığını 
yüzdürmeğe uğraşırken, kayık bir
denbire hareket etmiştir. Bu esnada 
dikkatsizliği yüzünden lbrahimin 
başı iki kayık arasına sıkışmıştır. 
Zavallı kayıkçı derhal ölmüştür. Bu 
hadise kayıkçılar arasında büyük bir 
teessür uyandırmıştır. - S. Erisen 

Karadeniz Ereğlisinde 

Kızılay kongresi 
Karadeniz Ereğlisi (Hususi) 

nünde inşa edilecektir. 
Fuar komitesi, bu yıl fuarda satı

lacak bütün mahsul ve eşyanın üze
rine ( !zmir enternasyonal fuar ) 
damgasını koyduracaktır. Bu suret
le fuarda satılan her şey, fuar hatıra 
ve damgasını taşıyacaktır. 

Geçen pazar günü kültürparkı on 
bin kişi gezmiştir. Havanın çok gü
zel olması sebebiyle killtürpark, fu
ar günlerindeki mühim kalabalık 
günleri andırmıştır. Belediye, hal
kın bu alakası karşısında orada eğ
lence vasıtalarını fazlalaştırmağa 
karar vermiştir. Çocukları asfalt yol 
da dolaştıran küçük arabalar, ç.ok a
laka uyandırmıştır. 

Kültiırparktaki kapalı atış poligo
nuna ait bazı silahlar, Almanya'dan 
gelmiştir. Daha evci inhisarlar ida
resi de bir çok silah ve malzeme gön 
dermişti. Fakat otomatik hedefler 
henüz gelmemiştir. Fuardaki para§Üt kule6i 

ULUS 6-3-1~ 

fzmit'te çeşitli çalışmalar 

Nevyork sergisine hah yetiştiriliyor, 
52 metrelik bir asit kulesi yapıldı 

Bisiklet yarııı, maılar 
ve beton yol inıaatı 
İzmit (Hususi) - Newyork 

dünya sergisine gönderilmek ü
zere, Hereke mensucat fabrika
sının bütün halı tezgahlarında 
halılar dokunmaktadır. 
Fabrikanın her tezgahı işgal edil· 

miş ve Herekc, Cebze, Tavşancıl ve 
cıvarı köylerden yüzlerce halıcı kız 
getirilmiştir. Bu takviyeli ekip 9 
aydır halıları sergiye yetiştirmiye 

gayret etmektedir. Halıcılığı ana
dan tevarüs eden usta başı meşhur 
(Sıttıka hanım) bu halıların dokun
masına nezaret etmektedir. Sergi
nin açılış günleri yaklaşmakta oldu
ğundan, dokuma faaliyeti, artmış, 
geceleri bile çalışma mecburiyeti ha 
sıl olmuştur. Hcreke tezgahlarında 
imal edilen halılar, türk halı sanatı
nın en ince ve en güzel örneklerini 
teşkil etmektedir. 30 muhtelif par
çadan ibarettir. Ayrıca ipek üzeri
ne işlenmiş halılar da vardır. 

Bu senek1 Kızılay kongresi Parti 
salonunda yapılmıştır. 

İdare heyetine eski reis Fenerler 
memuru Mehmet Onen, azahklara 
avukat Avni Hakbilen, dava vekili 
Nuri Çimen ve maarif memuru Ziya 
Günalp seçilmişlerdir. Bütçe tetki
katı neticesi, 650 lira varidatın 425 
lirasının umumi merkeze göndcril
-nek üzere ayrıldığı anlaşılmıştır. 

Edirne' de kozacllık ve 
............................ 

l
ı Edirne böcekçi - İ 

lik mektebi ta. 
!ebeleri bir ders l 
tatbikatında 

lzmitliler Ankara'da temsil 
verecek 

Şehrimiz halkevi temsil kolu mart 
ortasında Ankara ve Eskişehir halk
evinde iki,er temsil vereceklerdir. 
Gençlerimız Ankara'da Yedekçi o
peretini ve Aşkın manası piyesını 
oynıyacaklardır. Hazırlıklara baş
lanmıştır. Temsil kolu gençleri ye
ni valimiz şerefine bir çay ziyafeti 
hazırlamışlardır .. S. ERlSEN 

Ge(en ay İzmir limanına 
186 adet gemi geldi 

İzmir (Hususi) - Şubat ayı içe
risinde İzmir limanına yüz seksen 
altı gemi gelmiştir. Bunların men
sup oldukları devletlerle tonilatoları 
aşağıda gösterilmiştir. 

Kırk iki bin yedi yüz safi ton hac 
minde yüz otuz dört türk gemisi, do
kuz bin iki yüz otuz altı safi ton 
hacminde iki amerikan gemisi, bin 
altı yüz yetmiş dört safi ton hacmin 
de bir bulgar gemisi, altı ~in dört 1 
yüz kırk üç safi ton hacmınde beş 
fclcmenk gemisi, sekiz bin kırk dört 
safi ton hacminde iki fransız gemi
si, on bin üç yüz seksen sekiz safi 
ton hacminde altı İngiliz gemisi, bin 
beş yüz yetmiş dört safi ton hac
minde iki isveç gemisi, on sekiz bin 
iıç yüz beş safi ton hacminde on 
dört İtalyan gemisi, üç yüz sekiz ~~
fi ton hacminde bir macar gernısı, 
yedi bin beş yüz ton hacminde dört 
norveç gemisi, dört bin üç yüz on 
altı safi ton hacminde iki Roman
ya gemisi, bin yedi yüz kırk safi 
ton hacminde bir sovyet gemisi, iki 
bin dokuz yüz altmış safi ton hac
minde iki yugoslav gemisi, üç bin 
dokuz yüz yirmi üç safi ton hacmin
de Uç yunan gemisi, iki yüz beş 
safi ton hacminde bir panama gemi
si. 

İzmirliler Aydında berabere 
kaldılar· 

Aydın (Hususi) - !zmir Ateş
spor takımı Aydrn'a gelerek Aydın 

takımiyle bir maç yaptı. Çok heye
canlı ve h§disesiz geçen maç sonun
da her iki takım sıfıra sıfır berabe
re kaldılar. 

Gurup birincilikleri maçlarından

beri ciddi bir maç görmiycn Aydın
ı lar sahayı doldurmuşlardı. 

Bisiklet müsabakaaı 
Bu hafta yapılan bisiklet müsaba

kalar çok alfikalı oldu. 25 kilo met· 
relik mesafeyi 57 dakika 35 saniye
de Kağıt spordan İbrahim birinci, 
Şükrü 61 dakika 3 saniyede ikinci, 
lzmit gücüden Cemal 61 dakika 5 
saniyede üçüncü geldiler ve sırası 

1 
ile Vahdet, Mithat, Mehmet, Fethi 
Koşuyu muvarrarcıyctıe utmaı etuıer. 

lzmit Sellüloz fabrikasının asit kulesi 
Asit kulesi 

Yapılan kır koşusu müsabakala- Izmit sclloz fabrikasının inşaatı i-
rında 500 metrelik mesafeyi Kağıt 

lerlemektedir. Fabrikanın 52 metre 
spordan Mehmet, Celal, Mehmet, İz- yükseklikte ve 25 katlı muazzam bir 
mit gücünden Mustafa, Bedri, Rem-
zi, 6ooo metrelik mesafeyi de Galip, bacası vardır. Bu, yapılan Selloz 
İbrahim, Kemal kazandılar. fabrikasının asid kulesidir. Asid ku 

berbat liır nalde bulunan demiryolu 
caddesi vilayet nafıası tarafından 

beton olarak yaptırılmaktadır. 
Bu arada pazar yerine gidecek 

yol ile, çarşılar başı yoluda beto~ 
yapılacaktır. Bu inşaat lzmitlilerı 
pek memnun etmektedir. 

A lesi, Sellüloz gazından intişar ede-lzmit gücü ile Kağıt spor arasın- Rıhtım in§Qatı 
Edl.rne (Hususi) - Son yıllarda koz.acıl,ığ.m ihyası için ç~~ daki Voleybol maçında İzmit gucu cek fena kokuyu emecek ve bu su- 1 

k 1 kt b d ı retle şehrin havasını bozmıyacaktır. lzmit belediyesi, şehrin en güze Çall•ılıyor esaslı tedbirler alınıyor. Edıme nın ozacı 1 a • u- kazandı. Bilecik spor takımı a z-
:s' ' b db 1 k ·· mevkii olan sahil boyunda yeni bir yük harpten evelki haline gelebilmesi için a!ınan ~ le ır. ~r mit gücü ile ile bir maç yap~ u; Beton yol rıhtım yaptırmıya başlamıştır. Yarı-

bir kaç senedenberi rekolteyi yükseltmektedır. Bursa da~ g.etırı- zere müracaatta bulundu. Miıracaa lzmit'tc büyük bir yol faaliyeti sından çoğu ikmal edilmiş olan rıh-
len böcek tohumları müstahsile çok ucuza, m .. ahs~l.elde edıldıkten tetkik edilmektedir. Bu arada mat- var. Şehrı"n en işlek ve en güzel bir tımın bir kısmı olduğu gibi kaldı . 

.. d k •artiyle dağıtılmaktadır. Bocekçılık ve kozacılık- buat takımının İzmit mütekaitleri i- caddesi olmasına rağmen bozuk ve Bu vaziyet halkı üzmektedir. - C.Y. slonr~ o enlme tek:!' .k bilgiler ve'"nn:e:k:_:i:ç~in~b~i~r~e~r~k_u __ r_s_a~ç-ıl_m~ıf~t-ır_. __ 1e_b_ir_ma_ç_y_a_p_ma_s_ı_m_u_h_te_m_e_ıd_i_r. _______________________________ _ a ugraıan ara nı ,.. 

Bu tedbirler arasında bilhassa 
kurslardan çok iyi neticeler alınmış
tır. Bu sene de Edirne böcekçilik 
mektebinde bir kurs açılacak, koza 
yetiştiren kadın ve kızlara haftanın 
muayyen günlerinde ders ve konfe
ranslar verilecektir. Bu derslerde 
fenni ve teknik şartlar içinde bö
cek besleme usulleri öğretilmekte 
ve mektep tarafından muvaffak o-
lanlara parasız böcek tohumları da
ğıtılmaktadır. 

Koza müstahsillerinin alın teri
nin değerlenmesi için bunlar ara
sında bir koopratif teşkili de düşü
nülmektedir. 

AYclırnla •lomnz a''' 
" 

Aydın (Hususi) - Aydın -avcıla
rından 50 kişilik bir kafile Karaha· ı 
yıt mıntakasına giderek bir sürek 
yapmışlardır. Avda 7 yaban domuzu 
bir tilki ve bir çakal öldürülmüştür 

...................................................................................................................... 1 r ............. v .. u .. ·R·ı=·ı=·A N RE s i M LE R 

Kırşehir Halkevinde 

Halkevlerinin ye •

1 
dinci yıldönümü 

Kırtehir'de tören_ 
le kutlanmıt, gece 

Gazi ilk okul tale. ı 
beai taragından 

bir müsamere ve

rilmiıtir. Törendel 
ve müsamere-de ka 
)abalık bir halk 

kütlesi bulunmuı -
tur. 

Resimler, müsa -
merede muvaffak 
olan küçükleri gös 

termektedir. Zonguldak istasyonundan limanın görünüşü 



Dünkü bisiklet,yarı§ı bQ§lamadan evel 
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Bisiklet teşvik müsabakalarının ikincisi 

Nuri Kuş birinciliğj aldı 
Aloeddin ikinci Orhan 3. üncü oldu 

Dün Ankara bisiklet teşvik müsa
bakalarının ikincisi yapıldı. Müsaba
ka Akköprü caddesinde süvari kara
kolu önünden başlıyordu. Yarışın baş
lamasından önce alakalılarla birçok 
seyirciler karakol önüne toplanmış -
fardı. Soğuk ve kuvetle esen rüzgara 
Tağmen müsabakayı görmeğe gelenle
rin çoğluğu müsabakaların çok heye-
1:anlı olacağını gösteriyordu. 

40 kilometrelik müsabaka saat on
da ajan B. Ekrem'in verdiği işaretle 
başladı ve 17 koşucu bir anda ileri fır 
ladr. Ayazlı rüzgar hareketi güçleş -
tiri yordu. Buna rağmen bisiklet!:ile -
Timiz cidden takdire değer bir gay
retle ilerliyorlardı. 

'i'J'P.ffi~ .. {e:5.dskiiJ..~gixg~r __ _ 
ki köprüye kadar devam etti. Ondan 
sonra üç grup teşekkül etmeğe baş
ladı ve nihayet başlangıçta 40-50 met 
relik bu mesafe yavaş yavaş arttı. 

Birinci grupta üç Ankaragüçlü Or -
han, Alaettin ve Nuri Kuş bulunuyor 
lardr. !Ik ekzersizlerine başlıyan ta -
nmmış koşucu Eyüp de bu grupun 
hemen yanında gidiyordu. 
Diğer grupların başında Nazmi ve 

Hüseyin geliyorlardı. Mamafi bun
ların gidiş vaziyetlerine göre, netice 
lehlerine görünmiyordu. Bununla be
raber dünkü müsabakanın çok dikka
te şayan bir hususiyeti olarak kayde
delim ki 17 müsabıkın hepsi yarışı 

bitirmiştir. Mevcut hava şartlarına 
göre bu netice çok ümit vericidir. 

Zencir çıkıyor 
Bu şekilde yarış devam ederken es

ki Türkkuşu sahasına yakın bir yer
de Nuri Kuş'un bisiklet zenciri ani 
olarak tekerlekten fırladı. Genç ko
şucu bu vaziyette arkadaşlarından 300 
metre kadar geri kaldı. Fakat büyük 
bir gayret sarfiyle gene arkadaşları
na ulaştı. 

Yarış 20 inci kilometredeki dönüş 
noktasına kadar aynı vaziyeti muha
faza etti. Yalnız birinci grupla onla
rı takip eden diğer bisikletçi kafile
sinin arası çok açılmıştı ve bunların 
hiç bir suretle öndeki arkadaşlarına 
ulaşamıyacaklan anlaşılıyordu. 

Bu sırada rüzgar şiddetlenmişti. 
Hızını artıran bu soğuk ve şiddetli 
rüzgar karşısında bir an geldi ki spor 

Terfi müsabakasında 

Kasımpaşa ve A.Hisarı 

1- 1 berabere kaldılar 

İstanbul, S a.a. - Birinci kümeye 
terfi müsabakası için Kasımpaşa - A · 
nadoluhisar takımları bugün öğleden 
evel karşılaştılar. 

Şeref stadında oynanan bu maçt.a., 
takımlar şu kadrolarla çıkmışlardı : 

Bisiklet yarışı birincisi Nuri Kuş 
(Ankaragücü) 

cular pedallarını çeviremiyerek dur
mağa mecbur kaldılar. Fakat azimli 
gençlerimiz tabiate karşı giriştikleri 
çetin mücadeleden zaferle çıkarak fi
nale doğru ilerlediler. 

Finale gelirken 
Artık finale yaklaşıyoruz.. 100 

metre kala Orhan, Nuri ve Alaaddin 
son enerjilerini vitese vererek birinci
lik için koşuyorlar.Hiç birinin diğeri 
ne yol vermyeceğini sanıyoruz .• Fakat 
Nuri Kuş son atakla ileriye geçti ve 
finale kadar böylece giderek birinci· 
liği aldı. 

Şimdi ikincilik için bir mücadele 
var .. Biribirine ya.km mesafeile ilerl
yen üç bsikletçiden Nuri ileri geçin
ce Orhan v0oAlaaddin hızlarını arttır
dılar. Yarış bitmek üzere iken ikinci 
olması muhakkak bulunan Orhan'ın 

bisiklet zenciri çıktı. Bundan istifade 
eden Alaaddin ileri fırlıyarak Orhan
dan bir boy ileride, Nuri Kuş'tan üç 
boy geride yarışı ikincilikle bitirdi. 
Orhan üçüncü oldu. 

Teknik netice şudur: 
Birinci Nuri Kuş (bir saat 14 daki

ka;); !kin~i Alaaddi:ı, üçüncü Orhan, 
dördüncü Hasan, beşinci Nazmi. 

yan etti. Kasımpaşa daha ziyade mü -
dafaaya ehemiyet veriyordu. Hisar mu 
hacimleri rüzgarı arkalarına altlıkla -
rından hücumda faiktiler. 32 inci da -
kikada sağdan yaptıkları bir hücum -
la yegane gollerini yaptılar devre bu 
şekilde bitti. 

İkinci devrede kasımpaşalılar rüz -
garla beraber enerjik bir oyun çıkar -
dılar ve 35 inci dakikada beraberlik sa
yısını yaptılar ve oyun bu beraberlikle 
bozulmadan bitti. 

fT amaşovara . 
ve lstanbul 
muhteliti maçı 

İstanbul, 5 a.a. - İstanbul'un ikin -
ci bir muhteliti ile Tamaşovara maçını 
8000 ne yakın bir seyirci kalabalığı Ö· 

nünde Tamuşovara ve İstanbul muh -
telitleri yaptılar. Ankara'da 4 - 2 ve 
5 - 2 mağlup olan romen takımının kar
şısına hemen hemen tamamen karşıya -
kalı oyunculardan mürekkep bulunan 
şu kadro çıkarılmıştı : 

-.---e y-· .... 

fi Etyen, Nub~r, Suldur, Bambino But 
ley, Basri, Sarafin. 

Maçı hakem Şazi Tezcan idare edi -
yordu. 

Başlangıçta hareketli ve canlı olan 
oyun dakikalar geçtikçe daha atıl ve 
heyecansız bir hale geldi. Öyle ki hal
kın teşvik nidaları bile iki tarafa heye· 
can getirmiyor. Romenler iki aydan -
fazla devam eden bir turnenin yorgun
luğu ile kımıldanamaz bir halde gözü
küyorlardı. İstanbul takımı da ilk defa 
şehri temsil eden oyuncularda görül -
mesi tabii: bir heyecanla bozuk oynu. 
yor ve esasen birbirini tanımıyan o -
yunculardan mürekkep olan kadro bu 
yüzden her noktasından aksıyordu. 

Netice olarak birinci devre O - O be -
raberlikle bitti. İkinci devrede oyun 
aynı şeklini muhafaza etti ve tarfeyn 
hiç gol yapamadılar. 

İzmif'te bisiklet yar11lar1 
İzmit, 5 a.a. - Bisiklet seri yar~ş -

larmın ikincisi bugün 40 kilometre ü • 
zerinde bisiklet ajanlığının idaresinde 
yapılmıştır. Yarışa yedi müsabık işti
rak etmiştir. Oldukça sert bir rüzgar 
ve ara ara kar tipisi içinde geçen bu ya 
rış geçen haftadan daha heyecanlı ol. 
muş ve neticede: İbrahim bir saat 27 
dakika birinci, Mitat (bir boy geride 
olarak) ikinci, Şükrü üçüncü, Vahdet 
dördüncü gelmişlerdir. 

İstanbul' da atletizm müsabakası 
İstanbul, 5 a.a. - İstanbul atletizm 

ajanlığı tarafından tertip edilen kır 
koşusu, bu sabah Şişli ile Hüriyeti e. 
hediye tepesi arasında yapılmıştır. 

Neticede Riza Maksut birinci, İstan 
bul Demirspordan Hüseyin ikinci, Be. 
şiktaştan Artin üçüncü, Galatasaray · 
dan İbrahim dördüncü olmuşlardır. 

Eskiıehir' deki müsabaka 
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Muhalızgücü atliları dünkü binişlerinde 

Muhtelitimizin ikinci maçı 
Muhafızgücü'nün 

atll yürüyüşü 

Birinci devreyi 1 - 1 bitiren 
Ankaralılar 3 · 1 yenildiler 

1 
Hava pek soğuk.. Hele bu yakıcı: 

rüzgar .. Fakat her ikisi de atlıların 

neşesini biraz olsun azaltmıyor.. Bu 
soğuk bütün varlığımızla bağlandığı
mız yurdun, bu rüzgar ne kadar yakı
cı da olsa gene yalnız bizim dağları
mızda eser olduktan sonra ne zarar ... 
Aziz sevgilimize can alan yazı, çelik-
1eştiren kışı, cennet baharı için değil, 

Sporcularımız İstanbul'da iyi intiba bıraktılar 
fakat ona daha çok bizim. daima bi -
zim olduğu için, bizim kalacağı için 
vurgun değil miyiz?. 

Her biri yalnız bu temiz duyguyla 
dolu atlılar altmrş kilometrelik ka
yaş yürüyüşünü değil icabında bin -
lerce kilometreyi daha kısa zamanda 
yapabileceklerini sonsuz neşeleriyle 

anlatıyorlar. Evelki binişlerle artık 

at üstünde heykelleşen genç subaylar 
bilmem durmak biJmiyen bu hızla 
hang i mukaddes hayalin peşinden i· 
mania koşuyorlar ... 

Kafile Sussuz köyünün üzerinden 
Sincan köyüne aktı. Uzun bir süratli 
bizi Etimesğut'un misafir sever halkı 
ile karşılaştırdı. En büyüğünden en 
küçüğüne kadar, atlarımızı tutmak i-

Ankara - lstanbul muhtelitleri maçında kalecinin bir kurtarışı 

• çin koşuşan bu temiz yüzlü ve yürek
li köylülere bakınca onları sarmak, 
kucaklamak istiyor insan .. Köylü ile 
şehirlinin bu kucaklaşması smıfsrzh· 
ğm, imtiyazsızlığın ne güzel bir sem
bolü .. 

İstnbul, 5 a.a. - Ankara - İstanbul 
muhtelitleri maçı alfika ile l..ıeklenili -
r-~-UA• ra.:ı.--na..&-cır-.o......-~ ........ .-...____.. ... S---

evel İstanbul takımını mağlup etmiş 
olması bu maçı daha entresan şekle 
sokuyordu. 

İstanbul bugün şu kadro ile oyna -
dı : 

M. Ali - Hüsnü, Lütfi - Yusuf, Ay -
ten, Musa - Necdet, Naci, Buduri, Şe
ref, Viran. 

Ankara muhteliti de şu kadro ile 
oynuyordu : 

Necdet - Nuri, Ali Rıza - Keşfi, Ha
san, Nusret - Hamdi, Haşim, Gündüz, 
Fikret, Mustafa. 
Maçı Ahmet Adem idare ediyordu. 
Uyun baş.ar ba;>lamaz ankaralılar ıs

tanbul kalesıne tazyike başladılar. An
karalıların ilk dakikalarda elde edecek 
leri say ile bir gün evel olduğu gibi İs 
tanbul takımının maneviyatını kırmak 
istedikleri görülüyordu. Fakat, İstan
bul takımı bu hücum sağnağını tehli -
kesiz savuşturdu ve sekizinci dakika -
dan sonra vaziyete hakim oldu. 

Ankara kalesi bugün ciddi tehlike · 
lere maruz kalıyor. İstanbullu muha -
cimler, bir gün evelki ataleti unuttu
ran bir canlılık ve faaliyet gösteriyor -

lar. 18 inci dakikada Buduri, 18 çizgisi 
içinden sıkı bir şütle ilk golü çıkardı. 

_.. ~•nou Cl•kfJıEWila an'tca.-aJı ırı1t-

ret aynı pozisyonda sıkı bir şiltle ce
vap verdi. 

Vaziyet yeniden 1 - 1 olunca istan
bullular, yeniden canlandılar. Oyun 
ekseriyetle Ankara kalesi önünde oy -
nanıyor. Mamafih, misafir takım bu 
tazyika kuvetli hamlelerle mukabele e 
diyor. 

I kinci devre : 
İkinci devrede ankaralılar biraz yor

gun gözüküyorlardr. Oyun buna en 
çok canlı ve her noktadan mükemmel 
oldu. Vaziyete hakim olan bir samimi
yet havası içinde iki takım kabiliy~tle 
rinin azami hatlerine yükseldi. Bu dev 
renin yegane hadisesi, Şerefin olduk
ça uzaktan attığı üçüncü gol oldu ve 
maç 3 - ! İstanbul takımının lehine bit
ti. 

Ankara takımı galip geldiği ve mağ
lup olduğu maçlarda müsavi kabiliyet 
göstermiştir. Tam bir sporcu disipli -
ni içinde oynıyan ankaralılar, istan -
bullu seyirciler üzerinde gerek bu nok 
tadan, gerek mütesanit ve ahenkli 
oyunları sayesinde çok müsait intiba 
bıraktılar. 

1 Halk evi kayakçıları Elmadağın'da 1 

nu C<Ok neşelf geçen günümüz.de, 
ilk defa, aramızda, başımızda göreme
diğimiz kıymetli başkan Tekçe'ye E
timesgut'tan selamlar gönderdik. 

Etimesgut okulunun salonunda at
lılar yemeklerini neşe içinde yediler. 
Okulun en büyüğü on yaşını aşmıyan 
kız, erkek talebelerinin atlılara ver
dikleri ufak müsamere çok mükem
mel oldu. Bizi kah kahkahalarla gül
dürdüler, kah en büyük acımızı ana
rak ağlattılar. Büyük kahramanı 
pek küçük torunlarının ağzından şiir
ler halinde dinledik. Hele Atanın ö
lüm şiirini hmçkırrklar içinde söyli
yen o küçük .. Yağızlaşmış, tunçlaş

mış büyük askerleri bile kendisi gibi 
göz yaşlarına boğdu. Yar komutan 
Kayabalmın: "Atatürk çocuklarını 
bu kadar imanlı yetişir görmekle en 
büyük bahtiyarlığı duymaktayız. Fe
ragatli öğretmenler! Size arkadaşla -
rım namına büyük yorgunluklarınızı 
zevkle unutturacak bu muvaffak e
serler için yurd namına teşekkür ede
rim. Hiç bir istikametin değiştiremi
yeceği imanınızı bugün Atanın en 
küçüklerinde bile en temiz olarak yer 
leşmiş görmekle ne kadar sevinsek 
azdır . ., diyerek mektep idaresine te -
şekkür eden sözlerinde her zaman ol
duğu gibi gene ne kadar isabetlidir. 

Onlardan ayrılırken "bu gök deniz 
nerede var! nerede bu dağlar taşlar!,, 
diyerek mukaddes ülküyü hatırlatan 
sevgili küçüklerimize bütün atlıların 
"yaklaşacak düşmana mezar ol ur bu 
yerler .. ,, cevabı en güzel bir anlaşma 
oldu. Saat on dörtte Etimesguttan 
ayrılan atlılar yirmi kilometrelik yo
lu süratli ve dört nallal"la geride bı
rakarak binişin bitim yeri olan Mu
hafızgücü önünde durdular. Misafir
ler ve Güçlüler burada Yar komutana 
teşekkür ederek veda ettiler. 

Cemal ALAGONY A 

mışlardır. 

Kasnnpaşa : 

Kasımpaşalılar bu son oyun neticesi
ıe birinci kümeye geçmiş bulunmakta
dırlar. 

Şilt maçları 

Eskişehir, 5 a.a. - Bisiklet seri ya
rışlarının ikincisi olan 40 kilometrelik 
yarış sert bir rüzgarın altında, on beş Halkevi kayakçıları Eimadağının zirvesinde istirahat ediyorlar 
bisikletçinin iştirakiyle bugün yapıl • 

Haber aldrğımıza göre, önümüzde
ki hafta halkevi, hava müsait' olduğu 
takdirde, şimdiıye kadar müsabakaya 
girmemiş kayakçılar arasında Elma _ 
dağında teşvik mahiyetinde bir müsa
baka tertip edecektir. Bu müsabaka • 
!arda birinci, ikinci ve üçüncü gele -
ceklere muhtelif hediyeler verecektir. 

lsak - Rüştü, Selim. Cafer, Mümtaz, 
Sabri - Dincer, Hamit, Hayri, Murta -
za, Aslan. 

Anadoluhisar : 

Mehmet - Kamil, Aslan. Necati, Zi
ya, Faik - Saim, Orhan, Fuat, Ange -
lidis, Necdet. 

Hakem Adnan Akın. 
Oyun ilk dakikalarda durgun ecre -

Bu maçtan sonra şilt maçlarına de -
vam edilmiştir. 

Geçen hafta temditli maçta yenişe -
miyen Beylerbeyi ve Galata 'G~nçler 

maçı yeniden oynanmıştır. Daha düz
gün ve enerjik oynıyan beylerbcyliler 
maçı 4 - 3 kazanarak Galata gençlerini 
tasviyeye uğratmışlardır. 

mxştxr. 

Neticede İdman yurdundan Ali 90 
dakikada birinci, tekerlek farkı ile 
Salih ikinci, bir saniye farkla Zekeri. 
ıya üçüncü, iki saniye farkla Demirs· 
pordan Emrullah dördüncü üç saniye 

H.~lkevine mensup vbir~o~ kayakçı., mAişlerdi. Fakat çok şidd:tle esen rüz. 
lar dun sabah Elmadagına gıderek o· gardan dolayı bunlar, daga çtkaml'}'a • 
rada muhtelif kayak hareketleri yap - rak geri dönmek mecburiyetinde kal -
tıktan sonra havanın pek fazla fırtı- mışlardır. 
nalı olmasından dolayı saat 15 de şeb.. 
re dönmiye mecbur kalmışlardır 

farkla İdman yurdundan Faruk beşin. HaJkevi kayakçılarından maada 
ci gelmiştir. Diğer koşucular da az Elmadağrna hususi otomobillerle ve 
bir farkla koşuyu bitirmişlerdir. otobüşlerle birçok kayakçılar da gel • 

Gelenler arasında yalnız yirmiye 

yakın subay fırtınalı havaya bakmıya· 
rak, Halkevi kayakçxlarrnm gittikleri 
Su deposu yanında sabahtan akşama 
kadar muhtelif kayak talimleri yap -

Müsabakalara girmeyi arzu eden • 
ler her hafta cuma günü akşamı saat 
18 de Halkevinde kayakçıların yap • 
makta oldukları toplantıya gelerek i. 
simlerini kaydettirmeleri lazım geldi
ği aJakadarlar tarafından bildirilmek 
tedir. 
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fabrika İS(İSİ, kayık(ı, 1i~ek11i, 
dalyan sahibi ve hamamcı ... 
Neler anlahyor, neler istiyorlar? 
İstanbul, S (Cümhurreiıimize refakat eden muharririmizden) 

-:- lıt9:nbul alelade bir tehir değil, ziraati, denizciliii, iç ve dıt 
tı~retıyle ekonomik bir küldür. Biz onu küçülte küçülte hazan 
turızm, bazan ürbanizm mevzuu haline getiriyoruz. Halbuki lı
tanbul'u hakiki ölçüleriyle mütalea ebnek zaruridir. 

İstanbul esnaf ve tüccariyle temas 
ederken Cümhurreisimiz bu büyük 
şehrin realitelerini göz önü:ıden uzak· 
laştırmıyarak tetkik etmenin usulünü 
hepimize ögrcttiler: 600 • 700 bin ki· 
şiyi bir araya toplıyarak, ve fazla ola
rak, memleketin ekonomik cografya -
sında müstesna bir mevkii olan böyle 
bir şehir ancak umumi heyetiyle dik -
kate alınırsa ona hizmet etmek kabil 
olur. 

Milli Şcf'in evelki gün görüştükle
ri çimento fabrikası işçisi Riza Arsen 
mensup oldugu sanatr:ı hususiyetleri. 
ni anlatırken iş sahibinden neler iste. 
mekte olduğunu şöyle izah ediyordu: Milli Şel lnönü Beykoz Kaymakamından izahat alırken "- Yunus çimento şirketi:ıde 600 
kadar amele çalışır, . bunlardan çoğu/ derek bu sefer de onun hususiyetleri.! mayeli bir balık ka:ıservesi fabrikası 
memleketin muhtelıf taraflarından :-ıi hikayeden sonra İstanbul balıkçılı • kurmaktır. Hususi şahıslara ait olan 
gelme bekarlardır ve sanatımız d~ ki- ğını kıymetlendirmek için konserve mevcut fabrikaların kapitalleri bu işi 
ri bol olan bir sanattır. İcap eder ki fabrikası açmak dileğini ileri sürüyor başannıya .kafi değildir.,, 
müessese bunlara_yıka:acak, ~atacak B. Erkman dalyancıların bir dile. 
ve yiyecek yer gostersın. Fabrıkamız. M emleketimizdc çiçek _. . .. 

1 
aklediyor: 

da bu gibi yerler olmadığından aile ve ziraati gını §OY e n .. 
ev sahibi olmıyanlar hayli sıkıntı çek- "- Dalyanlar u~ s~ne .ku~~sa 
mekte bulabildiği sularla temizlenmi- Şimdi çiçek ziraati ile uğraşan bir devlete geçer. Bu ıhtımalı duşunerek 
ye m~cbur kalmakta, bekar odaların. adalı, tarihin dediklerine nazaran vak kanunun bu kaydını hatta hiç balıık 
da ı 5 • 20 kişi bir arada yatıp ye - tiyle çok inkişaf etmiş ve so;ıra inhi. tutmamak pahasına da olsa, buralarda 
mckte ve bu itibarla da her hangi bir tata uğramış olan bu sanata dair ma • üç senede bir dalyan kurmakla önlü-

, b 1 lfunat veriyor. Ve Ule Devrinde her H lb k" dal afl d bul sıcı hastalığa daima maruz u un. yoruz. a u ı yan masr ı ır; 
maktadırlar: biri binlerce altına alınıp satılmış o • ağ, müstahdem, müstaıhdemlerin ko. 

• • lan lale soğanlarını hatırlatarak: manyası, kayık ve motör temini en az 
Ameknuı sılıatı "- Fakat, daha sonraları 1sta':lbula 1500 lira har<:anmasma mütevakkıftır. 

Şimdi bu sözleri Beykoz gaz depo- çiçek kışın yabancı memleketlerden Her nedense eskisi kadar balık uğrağı 
larındaki amele başı:ıın fikirleriyle getirilmiye başladı. Bu vaziyete baka. olmıyan bu gibi dalyanlardan bu kayıt 
karşılaştırınu:; tahmin edebilirsiniz ki rak iklimi çok elveri§li olan Adalarda kaldırılırsa bahsettiğim masraflardan 
İstanbul fabrikalarında amelenin isti. çiçek yetiştirmeyi düşündük ve i'e da esnaf korunmu şolur. 
rahat esbabı dilşünülmüş değildir: lş. başladık. Şimdi kışın adalarda ve ya - 60 lira maaılı bir dokumacı olan 
te büyük şehrin sıhat ve selametiyle zm Mecidiye köyünde ve diğer aemt - başka bir yurddaşımız fazla mesaiye 
ııkı ıtluya alakalı bir mesele~ Vakıa lerde yetiştirdiğimiz çiçekler bizi ha - dair iş kanununun koymuş olduğu 
i' kamr.ıu ı, verenin itçisine teminle riçten artık mUstağni kılmııtır. Dev • şartları kendince işçi aleyhinde bul· 
mükellef bulunduğu bu gibi vasıtaları lette-:ı de himaye gördük. Fakat G. 1. makta, daha fazla çalışıp, daha fazla 
dikkate almıştır. Ancak neşri lazım • R, (genel ithalat rejimi) ihdas olunur. kazanmak arzusunda olan işçilerin bu 
gelen sıhat nizamnamesi h enüz ~ıkına.. Jc'en çiçekçiliğimiz her nasılsa unutul. arzusuna engel olmakta bulunan tak
mış olduğundan fabrikaları bu gibi te. muş ve fakat w:un müddet dikkati yidlerin genişletilmesini istemekte

Hamamcıların fdilekleri 
siıler vücuda getirmiye zorlamak şim- celbetmemiş olduğundan ancak bir iki dir. 
dilik kabil değildir. Şu hale göre ni • ay evel bir tehlike atlattık: İtalyadan 
zam:ıamenin neşrini tacil icap etmez çiçek gelmiye başladı. Ukin müracaa. 
mi?? timiz üzerine hükümet derhal iktıza Hamamcı Osman Gülaay sayısı 98 i 

B. Riza Arsen'in bir iki dileği da • eden tedbiri aldı. Şimdi vaziyetimiz • bulan İstanbul hamamlarının 1111 der
ha vardı: "Fabrika hekimleri hasta· den gene memnunuz. Yalnız çiçekt;n. dini §Öyle icmal etmektedir: 
landığımız zaman bizlere bakıyor. Fa. ticari bir metamış gibi, baz~ malıye "- Vaktiyle bu hamamlara Kırk· 
kat ailelerimiz mensuplarına bakını • memurları vergi istiyorlar. Bız de Dev çeşme, Halkalı ve Taksim suları ak· 
yorlar. Devletin işletme~te old.~ğu let Şurasına müracaat ederek hakkı • makta, Terkos suyu da yedek vazife· 
büyük müesseselerde hekımler mus • mızı ihkak ediyoruz. Fakat Şura ~a • si görmekte idi. Bahse mevzu üç au 
tahdemlerln ailelerine de bakıyorlar,. rarları kime tealluk ederse o ver~ıde~ zamanla akmaz oldu ve bütün ihtiyaç 
diyor. Ve illve ediyor: "İş kan~nu • kurtuluyor, karar tamim ve teşınıl ~dı terkos suyu ile temine başlandı. Fa
ı:ıun 102 inci maddesi bir takım sıgo:- lemiyor, Çiçeğin toprak mahsullerın. kat terkosun metremikabı ıs kuruşa· 
talardan ve saireden bahsetmiştir. Ui· den olduğunu dikkate almaları ve bu • dır. Acaba şehrin temizliği noktasın
kin yardım sandığı gibi bir tesisi dik- nu vergi;ye tabi tutmamaları için Ma - dan ve yalnız hamamlara mahsus ol
kate almamıştır. Devlet Demiryolla • Jiye Vekaletinden İstanbul defterdar. tarak terkos suyunun fiyatı _ mesela 
rında. askeri fabrikalarda ve diğer ba- tığına bir emir gönderilirse müsterih S kuruşa indirilemez mi? 
zı müesse5clerde böyle sandıklar var. olacak ve o zaman belki komşu mem - Bu bir .. ikinci dileğe gelince; ka -
drr ve işçiler herhangi ehcmiyetli bir leketlere de çiçek ihraç edebileceğiz.'' zanç vergisi hala eski iradlara göre 
sebeple paraya muhtaç ol~u~ları za • Bu mütaleaları di~ledikten sonra tarhedilmektedir. Buna mukabil ls. 
man onların yardımında':\ ıstifade et • bu zatta'!'l şunları.lda' o~teniyoruz: tanbul'da hayat şartları değişmekte, 
mektedirler.'' .. _ Nergis fası esın e? bazı çiçek • yeni apartmanlar yapılmakta ve bu 

U.timai tesanü~e t_e~lluk ~den bu teri mesela Roma~yaya. ıhraç kabildir apartmanlarda banyolar tesis olun -
iki mütaleanın degcrını ~kdır etme • ve Romanya ekserıya bızden . ";1acaklı maktadır. Eskiden hamamlara günde 
liyiz. Umumi sıhatin ve aıle huzur ve kaldığı için çiçek ihr~cı ve klırıng he. so milşteri geliyor idise timdi 20 ge
ıükuneti:lin korunmaları ~~~mı?~a~ aabından burada sadıyatta ~ulunma • liyor. Bu yilzde altmış gelir azlığı 
belki biri hastanelerin yükunu, dıger; larına imkan verilmek suretı~le ~ : kazanç vergisinin de o nispette indi
de çalışanların kaygısını azaltmaz mı manyadan ıcyyah celbi yollarıyle ıkı rilmcıini istilzam etmez mi?,, 

memleket araaındaki bu alacaklı ve ve. 
Kayıkçı Hiiseyin Erdem recekli hesabın tasfiyesi kolaylaştırı -

anlatıyor labileceği gibi İstanbul'un şimdi 200 : 
.. . . k e ba. 250 yi bulan çiçekçi esnafının da inkı 

Oskudar ıskelesınde kayı çı. v fı temin edilmit olur B n için 
lıkçı Hiıseyin Erdem'in meslegıne. da· ştatanbulda bir "İrek is.ta unu e bir 
. dil kl . . 'k~ tl . . d" lıyo s "' :s ıyonu v 
ır e erı:ıı ve şı aye erını ın • riçek hali açmak llzımdır." 
ruz: :s 

"- Biz aenede üst üste üç ay ka • Dalyancı lJmer Erkman' dan 
dar ~ık&ıhk eder, iskeleler arasında dinliyoru:ı 
miwf,eri ve eua tqırız. Fakat Galata 
köprüaünde ~an.aşacak yerimiz yok • B. Ömer Erkman dalyancıdır: Bo • 
tur. BöJrle bir i&kele 'Jlanılsa yalnız bi. - ları dibinde devam etmekte o. 

gazın su "k il d 
zim i•in de~ Uaküdar halkı için de lan amansız uskumru: ton km ~~:ui 
faydalı olur. O zaman. k!Jıklarımtza lesini anlatıyor: Torık P~ . 
birer moto&odiy takar, Usküdar'dan olmıyan bir balıktır ve Bogazın g~çı • 
İstanbul'a beı kuruşa yolcu taşırız . mini temin eden meşhur uskumru ar~-

Şirketi Hayriyeni':l aldığı yüksek na niabetle bir canavardır. Onu?. P~1-
ücretten halk eaaaen 'ikayetçidir ve ni bırakmaz, hücum eder, yer, tuketır, 
şehrin bu semti &irket yüzünden ten • neslini kurutacak kadar ona zulme • 
halaımaktadır.. der. Uskumru iıe kışm taze ve yazın 

•• * 
Ayrı beş sanata mensup beş İstanbul 

lunun ihtiyaçları, temennileri, şika • 
yetleri böylece hülba edilebilir. Bir 
halk devleti reisi ve muhakkak ki on -
dan evel hayatını 'tnemlekctine vak _ 
fetmiş büyük bir vatanda, ııfatlyle 

Milli Şefimiz ~ütün bu .ih~iyaç:Uı, te
mennileri ve şıkayetlerı dınleyıp kay-

dediyorlar. 

Çok iyi günlerdeyiz. Bu çahşmala • 
rın feyizli tesirlerini hayatımızın u
mum! giditi üzerinde hissetmekte ge • 
cikıniyece.timizden emin olalım ! 

NaAJhİ Baydar 

Maarif Cemiyeti lisesi 

sporculannan bisiklet geıinllsl 
Hüseyin Erdem bunları anlattıkta-:ı çiroz olanJt dalyancılara şehre ve de~ 

sonra tekrar Şirketi Hayriyeden şika· lete hayli gelir temin eden kıymetlı 
yet edi~r: bir balıktır. Bunu ötekinden nasıl 

"- Bizim ayaklı hayvanları nakle kurtarmalı? Zira yunan ve italyan va • Türk Maarif Cemiyeti lisesi spor 
mah11us mavnalarımız vardır. Anado • purları gelip çiftini 20 • 25 kuruşa yurdu bisikletçilerinden mürek~ep .2s 
Judan ı;::etirile-:ı sürüleri bunlara yük - satın almazlarsa torik tutmanın fay • kişilik bir grup dün sabah ~enışehır: 
ı~r ve Osküdardan mezbahaya götürür dası mahdut kalmaktadır. Torik • us. den hareketle Akköprü yolıyle evela 

:.uc.. Fakat ıirıket küçük bir araba va. kumru mücadeleal acaip, fakat ticaret Orman çiftliğine gitmişlerdir. Tale
puru yaptırdı ve ayaklı hayvanları bu. bakaımınd~n ha.yliA za~arlı neticeler beler müzeyi gezdikten sonr~ yolları
nunla taı.unıya başlayıp kirnnıza ked verrnektedır. Mesela bır SC':le yalnız na devam ederek Etimesgut a kadar 
vurdu. Halbuki işittiğimize göre şir - ilçyUz bin, bir sene 65 milyon. ve bir yollarına devam etmişler ve orada 
ket imtiyaznamesi Haliçte vapur iş • başka sene beş milyon uskumru tutul. Muhafızgücü ve Athspor kulüpleri 
!etmek hakkını ona vermemektedir." muştur. Bu muvazenesizliği gidercbile ıporculariylc birletrnitlerdir. Bisik-

Şirketi H yriyenin ale,yhtarı ola, cck tek ~re uskumru bahkr,ının da de- letçiler aaat 14 de 9ehre dönmüıler
bll vatandatımız balıkç lığa intikal e • mif oldulu gibi - İıtanbul'da genit aer dir. 

Çinliler Hankeu 
istikametinde 

ilerliyorlar 
Hon,g • Kong, 5 a.a. - Çin ajansı 

bildiriyor: Çin kıtalart Honan viHl.ye. 
tinin doğwaunda mühim yeni bir mu
vaffakiyet daha kazanmışlardır. Tai.. 
kang ile Tonıghu arasında 30 kilomet. 
relik arazi çinliler tarafmdan işgal e
dihni.ştir. Japonlar 3000 ölil ve yaralı 
vermişlerdir. 

Hankeu üıikametinde.·. 
Hon.g • Kong, 5 a.a. - Çin ajanaı 

bildiriyor: Çin kuvetleri Hankcu isti. 
kametinde ilerlemekte berdevamdır. 
Bu kuvetler Vuşang ve Hankeu'daki 
dUf111~ln kuvetlerini tehdit etmekte -
dirler. Şimdi japonlar Hupeh eyaleti. 
ne Hançuen ile Tie • Men'den hücum 
etmek ve Hankeu'daki Çin mukave -
metini bu suretle kırmak için takviye 
kuvetleri istemislerdir. 

Çinliler iki ,ehri geri lıldılar 
Hong • Kong, 5 a.a. -Çin ajansı bil 

diriyor: Ping'hau ve T'Sinpu demiryo -
tunun muhtelif noktalarında bulunan 
Çin kıtaları miltemadi muvaffakivet • 
ler kaydetmektedir. Bu kuvetler Po • 
ohing civarmda bulunan Kaoyang ve 
Poye şehirlerini işgal etmişlerdir. 

Çetelerin faaliyeti 
l.oyang, 5 a.a. - Şimal Çkıinde 

müşterek bir program dahilinde hare • 
ket eden Çin çeteleri aynı zamanda 17 
yerden ceman 25 kilometre ray tahrip 
etmişlerdir. 

Anlu dii~tü 
Şanghay, 5 a.a. - Çinin batı şima • 

tinde bugün Anlu'vu aldıkları ja. 
ponlar tarafrndan bildiriliyor. Japon 
tavYareeilcri çinlilerin arkalarındaki 
köylereateş vererek Han'ın hııtısına 
do~u çekildiklerini bildirmektedir -
ler. 

B. Bek'in Londrayı 

ziyareti esnasında 

Sömürgeler 
ve Danzig işi 
görüşülecek 

Londra, S a.a. - Royter ajansın -
dan: Bay Bek'in buraya yapacağı se
yahat esnasında müzakere edilecek 
başlıca meseleler, ;.Dantzig" ve sömür 
ge meseleleri olacaktır. Bay Bek'in 
Dantzig'de ali komiserin ipkaaı lehin
de mütalea beyan edecektir. Bu müta
lea İngilizlerin noktai nazarına teva. 
fuk etmekte ise de isveçlilerb arzu. 
larına muhaliftir. 
MaICım olduğu veçhile İsveç harici. 

ye nazırı Bay Richard Sandler Mil
letler Cemiyeti tarafından Dantzig i
'ini takibe ve bilhassa Dantzig ayan 
meclisinin kanunu esasiyi ihlal edip 
etmemiş olduğuna dair bir karar ita
sına memur edilmiş olan üçler komi
tesine dahil bulunmaktadır. Şu halde 
Lord Halif .. :<s, Polonyanın görüşüne 
vakıf olduktan sonra üçler komitesin 
de B. "Sandler" ile vaziyeti tetkik e
debilecektir. 

Sömürgeler meselesine gelince, İn
gilizler Polonyalılara arazi terkini 
derpiş etmemekte yalnız meseleyi ip· 
tidai ır.addelerin yeniden tevzii saha
sında görüşmek ve ihtimal muhace -
ret meselesini de bu meyanda müna
ka98 etmek istemektedir. 

İtalya'nın askeri 
hazırhğı 

hızlanırken 

Yangın mıntaka•ında itlai~ 
hanların üst katlarına 

... sıkarken 

Sultan hamam 
yangını 

((Başı 1 inci sayfada) 
!unmuş ve yer yer çıkan alevler üze
rine su sıkmıştır. Alakalılar daha bir 
iki gün Üzerlerinde toprak ve taf 
yığını bulunan eşyaların duman çıka
racağını ve binaenaleyh itfaiyenin u
yanık bulunacağını söylemektedirler. 

Henüz yanan binalara ve mağazala
ra girilemediği için yangından müte· 
vellit hakiki zararın tahmini mümkıin 
olamamaktadır. Bu hususta ileri sü
rülen büyük rakamlar biraz mübale • 
galt görülmektedir. Evelce bildirdi
ğim gibi yanan yerlerin hemen ekse
risi sigortalıdır. Bugüne kadar sigor· 
ta şirketlerine müracaat edenlere ö -
denmesi lazımgelen miktar 3.5 mil
yon lira kadarıdır. Selilıiyettarlarm 
söylediğine göre bu miktarın en faz
la S milyonu bulacağı anlaşılmakta
dır. 

Gerek Aşiref endi sokağında, gerek
se Yeni Postaneden bu istikamete gi
den cadde üzerinden hiç kimse bıra
kılmamaıctadır. Tehlike dolayısiyle 

((Başı l inci sayfada) alı~~ tedbirin isabeti görtilmii§tür. 

KortOCQ limanında dici mah~ette değildir. Libya'daki en Bugun Atabey hanmın duvarları içe
iyi alman generallerinden biri olan riye ve dışarıya doğru yıkılmıştır. 
general Udet ve müteaddit askeri ve Tehlikeli vaziyette bulunan }'erlerin 

(Başı 1 inci sayfada) 

Saint-Jean.de.Luız, 5 a.a. -Kartaca 
dan bildiriliyor: tayan hareketi henüz 
tamamen durdurulamamıştır. Şehirci
varındıı muharebeler cereyan ettiği ha
ber vcrilmelrtediT. 

Radyo nlUfyonnli.stlenn elinde 
Londra, S a.a. - Roytcr Ajansı Ce • 

hclüttar,k"tan bildiriliyor : 
Kartaca radyosımun · neşrettiği bir 

tekzipte nasyonarıst taraftarlarının 
ansızm radyo bmaamı tşgal ettikleri 
tıısri'hedi1me'ktedir. 

IByan bastırılıyor 

Londra. S a.a. - Madrid'den Royter 
Ajansına bildiriliyor : 

Kartacadaki aakeri isyan teşebbüsü
nün tamamen bastırıldığı resmen bil· 
dirilmektedir. 

Frankisı filo Karıacadn 
Barselon, 5 a.a. - Kartaca'dan ge -

len isyan haberleri üzerine frankist fi. 
loya mensup bazı gemiler derhal Kar
taca'ya hareket etmi1tir. Bütün hükil· 
metçi filo Kartaca limanında bulun • 
maktadır. Bazı hllkllmetçl kruvaziSrle
rin limanı terketmiye t~ebbüs ettik • 
leri kaydolunmaktadır. 

hava heyetleri İtalya'ya gelmiştir Se- yıkılması nihayet bulmadan bu sokak 
yahat 1talya'nın gittikçe harare~ larda seyrisefc:re izin verilmiyecek
askeri hazırhıldariyle aynı zm:nana te.. tir. 

Bizim yolumuz 
sadü fetınektcdir. Libya ordusu 60 bin 
den 130 bine çıkarılmıştrr. Bu kuvet 
bir milyon iki yüz bin kitilik alman 
ordusuına katılmakta demektir. Hal- ((Başı 1 inci sayfada) 
buki fransız metropol ordusunun an. fafıncbıa doian cemiyet ve hayat 
cak soo bin mevcudu vardır. Hülasa telakki~nin ileri_e~ !'q,.,,-1 .. ~: ftı 
mareşal Göring'in maksadı ve oyna de tutara~ ~J~tıvıte ~~nb~ 
mak · tedi•· ı beli" d ··ıd· Buna yar.attıiı zıhnıyetı ve ahl&kıyeti b9 

ıs gı ro ı egı ır. ....aurmak rektir Cüm-
intizarcn en iptidai ihtiyat kaidesi ga- ~~f aat:~eti b g;,. • ffa. 
yet müteyakkız bulunmayı emretmek- k~I tb"k ---~-~ m.=!': · 

d• ıyet 8 ta 1 voaqaJROUiff"• ITll'DI a. 
te ır.,. •'L __ .:ıt..__ Hl" •• . • ...1_: 

I 
~•u..ıuı;;m;, ın ı sanayınnızı uar 

!IJ>anya ve Uzak Sarkta ma kendi ınakul çerçevemizle ,.. 
"Po~üler gazetesinde Broeeolette dünya piyualannda talep meyille.. 

d1.yor kı: .ud · d · - · . rinıin """' etı ereceeıne gore tanzmı 
.. İtalya yenı nked hazırlıklara te- ~- k b --•~ tr f-...1- !....-L-. . D" - f ı -....e ve u noa~• e a ~ ~ 

vessül e~ştır. · ıger tara tan ~ den tedbirleri gene bu bakımdan al-
ya'daki ıtalyan ordusu da çekiınıemış k __ .... · ...:_...1 • v u... __ ..ı • . • • 1 ma m--.uurıyeunueyız. e---
tır. Japonlar ıse Haman acJaaım ışga f b "k b ı ...::.L • ..ı:..:-..:1.-. . a rt a aca aranızm ,, ........ ~-, 
etmışlerd ı r.,, demiryollarınm infaemda bütün 

Buna mukabil Er Nuvel gazetesi 1 Jel • . de b '1 ' · f cb ııoaya meae erımız ım ar ara.. 
müsterih olacak muhteh s epler mev d k" - --L .. 1 _ • •• --'-. d d" . . sm a ı ınunaııaueuerı gorensa raa. 
cut olduğu kanaatın e ır ve dıyor kı: 1 b" 1 t k" tm-'-t . H 'd y , yone tr yo a ıp e -. eyız. er 

"Potonya a ve ugoslavya da fran- f l" eti" ·L- t .. _._ b" -
t kk

. .. uzvun aa ıy nınaye -.& il" vu-
sız divasının era ıde olduğunu go- __ .ıd t 1 kt d ı.. ...._ 

B 
. d cua a op amna a ıır. r•e ~ 

rilyoruz. elçıka buhranı arasın a, · · d' ki k" tti""" · old --. . . . .. ıçın ır ta ıp e gmnz y a ... u.. 
fransız deınokrasısıne pek zıyade mu. .. d 1 =- .ı· ı-=--ı-

. b" k .. k"' gımrz a un ar eaıUJıUır. ~ ....... J'at&-
saıt ır cereyan kaydetme mum un - d • . 1 .. • .. rgmuz aarm ıcap arma gore ye111 
dur. Ve daha geçenlerde batt demokra- bi ink' f bi · 
·ı . h k d kt .. at. r •ta ve r reor:garuzaayon 

R Negrin ordunun l)(lşına gerti 51 en ak ın a açı .~n açı~~ semp 
1 

devrine ginniı olan memleketimiz 
• . gösteren B .Ruzvelt ın polıtıkasr aley hareketlerini urlanchrma.kta di
Madrid, 5 a.a. - B. Negrm merkez hindeki tenkitlerin Amerika senato. .. 

1 
k 

1 
fUk d _..ı_ ,_ 

· d'k" d - .. germeme et er a ar -nnı çea-
ve cenup ordularının şım ı ı grupunu sunda nasıl takayt karşılan ıgını gor- . ec.k • E-'•-· 1 ik dA 
f -L d k b"" .. d la k dan • mıy tır. ..u anane er ve tısa ı 
e .... e ere ütün or u rın uman dük "h · ı ind ı 
lığını kurmayın yardımiyle f&hscn de- .,, zl 1k~~~t er .. ki~l~ ~~ıdam;:ulan mecn..k 
ruhte etmeye karar vermi1tir. Buka· d" • • e a'WCr muf at ıçın e unur en 
rar çok mühimdir, zira B. Negrin bu Papa kar mallen kabul eHı biz ül~~ d~ha erken ka~acağız. 
suretle bUtiln h,arekltın şefi olmakta . Vatikan 5 a.a. - Papa bu sabah ya- Bunun ıçm_ ıca~d~ enerJı ~nr.. 

k d 1 J M · · • ' ' mızda ve turk ınkılabına olan ıma-
ve baş u~n an gA~~erda' ;ıe k ıya1;· kın mesai ark~daşlannı Taht salon~n- nmuzda mevcuttur. 
nın fevkıne geçmı:mte ır. u arar · da kabul etmış ve sonradan papalıgın - -

· •· d · Udafaa etmiş oldu .. · N. A. Kuçuka Negrın ın aıma m • münhal bulundugu sırada Vatıkan'ı i -
ğu sonuna kadar mukavemet ~ezinin i- dare etmiş olan kardinalleri huzuruna 
iadesidir. Geçenlerde, baıvekıl, nazır· almış ve hepsine de papa vekili ma • 
lar meclisinde ordunun vaziyetini tak· dalyasını vermiıtir. 
viye etmek fikrinde olduğunu ıöyle -
mi,ti. Bundan batka mumaileyh 44, 45 
yaşındaki erkekleri terhis ederek bun
ları lazım olan tarla itlerinde istih
dam etmiye karar vermittir. 

Katalonya h!diselerinde yararlık 

göstermiş ve del"hal merkezi mıntaka -
ya dönmüş olan zabitler terfi edilmek 
suretiyle milkafatlandırılmaktadırlar. 

Hırsızlık maksadiyle bir sivili öldü· 
ren Uç asker diln Madrid'de kurşuna 

dizilmiştir. 

Propağanda Afiıleri 
lstanıbul, 5 .Telefonla) - Belediye 

şehrin kalabalık yerlerine utmnak ü. 
zere meıhur re..amlara bazı reıimli 
afifler de yaptınmttır. Hazırlanan bu 
afişlerden biriai eaki bir mezarlığı ve 
bu mezarlığa giderek aokağa tüküren 
bir adamı tasvir etmektedir. Bu afi'in 
altında da: "Bir tükrük bin hastalık -
tır." cUmlesi yazılmııtır. Belediye bu 
afişleri elektrikli olarak şehrin kala -
balık ~rkıiAc koıcaaktır. 

Yahudiler arap 
konferansını 

terkedecekler 
Londra, S a.a. - Bugünkil gazete • 

ler, yahudi delegelerinin pazartesi gü
nü Filistin konferansını terkedecek -
leri mütaleasındadırlar. 

Sunday Taymis gazetesinin siyasi 
muharririne göre, yahudiler kanfe • 
ranstan ayrılırken menfaatlerini mü • 
dafaaya !Yahudi ajansını memur ede • 
cekler ve konferansın akim kalması 

mesuliyetini Üzerlerine almamış ola • 
caklardır. B. Makdonald bu suretle 
konferansın nihayet bulduğunu değil, 
talik edildiğini ilan edebilecektir. 

idam karorları 
Kudüs, 5 a.a. - Hayfa harp diva. 

nı bugün iki arabı idama mahkiim et
miştir. İngiliz baş kumandanı üç arap 
hakkında verilen idam cezasını müeb. 
bet kürek ce.ıaaına çevinzıittir. 

Roma - Berlin mihveri 

karşısında ispanya 
(Başı ı inci sayfada) 

topraklarıından bir karıt dahi her hangi 
bir yabancı devletin hükmü altına geç
mi yecekti r ... 

"Kin gütmiyecelder,, 
General Franko sozlerine şu suret • 

le pevam etmiştir: 
"- Yeni İspanya intikam ve kin 

mefhumlarını tanımıyacaktır ve bütün 
dünyanın bunu anlaması elzemdir. 
Zira müsalemetaiz bir zafer, boş bir 
zafer olur. Dünyanın ve bilhassa 1n
giltere'nin bunu anlamasına ihtiyacı· 

mız vardır. Keza İspanya'da şimdiye 
kadar bize düşman olanların da bunu 
bilmesine ihtiyacımız vardır. Şimdi 
vazifem, ülkümüziln onlarınki kadar 
samimi olduğuna ve biribirimize kar -
şı muhalif saflarda harbetmiş olmak
la beraber ülkümüzün müşterek oldu -
ğuna inandırmaktır. Dünkü düşman -
lanmız bizimle elbirliği etmek iste • 
dikleri takdirde, İspanva Avrupa'da 
kendisine d~n ~vl.ii bizzat kendi 
gayretiyle elde edebilir_ 
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H 1 K A y E 
Kutludü{lünden Memiş 

-2-
~it ala Dumlupmar'a cloiru aev
~en dlifman kuvetlerine kartı ko
L tilrk bbrunanlan anısında bu
"'lllUJOrdu. 
fi~ yılmm huinn ayı içinde ay ı
~ kara bulutlar arkaunda aiper 
t.a... lı bir pc:e tilrk nlltlaruım yap
-&& bbramanca bir hilcıqnda ditfman 
~en pUaldlrtUlmilf ve oldukça a
~- uıratılmıftL llemiı ap o sece 

Hilmi Malik EVRENOL 

'""Ullllupınar ıırtlarmdaki bhraman • 
'- l&vletlerl neticeai bnlar içinde 
~f ve -.ı. doiru arkad•fları ta
flillldan çadır haataneeine naldedile -
~/edni altına almmııtı. Dr. Cot • 
...._ .• muayeneei llemit atanın ko • 
""11C1an ve bafmdan aldılı yaralardan 
111t baı ayi ettllbıi 'ft lnırtulmau i
~. hemen ıı.t.aeye naldedilmeeine 
~ gtietennlf, llemlf ata akerl 
~enia biriaine nakledilmif, ciddi Durmuı çawı birdenbire bağırdı: 
!eda.i altına almmıftı. BfltUn tedni. - Memif Manif, dikkatli bana bak. 
fere 'ft bir çok hMtane delittirmesine Beni tanımadın mı, Mcmi§ 11 
~ bir tllrHl iyi ol.,,..,,!ftı. Ko • llemit kalkmak iatedi. Sendeler gi
"'111 yaruı lrapanmıftı " zaten yara bi oldu. Tekrar yerine oturtuldu. Ken
lol kolunda leli. Sol kolun ne ebemi - di lcetıdine bir feyler aöyler gibi oldu. 
1tti vardı ki. Sal kol dip diri lraldılı Kaim ellerini yüzünden çekti. Tekrar 
llıılldde*"- Durmuı'a baktı .. 

• • • - Durmuft Durmu,, der gibi oldu .• 
193.S deyiz. Memiı'in bq yansından Ve biraz yüzü gülümaedi. 

lalç bir eeer 1raJ1N1mıf. .. Bu 15 aenı i- 2 inci çan çalmıttı. Polia memuru 
SIGde Memif toplanmıf, fif'l"'nlımıı; Memif'e treni itaret etti. Kalktılar 
fakat butaneye nasıl, nereden ve ne Dumlllf çavuta veda ettiler ve trene 
isin seldilini biç bilmiyor- Hali bu- atladılar. 
'-nededlr. Hem de tmıir baatanelerl- Durmuı'un g&leri yqla dolmuftu. 
ilin birinde kalıyor. Yatakta delil. A- Trenin arkMıadan: 
hktadır. Hemtirelere yardımda bulu- - Zavallı llemif, hiç ldımeyi ha -
lluyor- Fakat köyünih ailesini, hiç bi· tırlamıyor, diye söylendi. 
lini hatırlamıyor .. KonufUyor, yalnıa Trenin, bir an önce Ankara'ya var -
tz kooutuyor ve konuıurken ı&alerinl mak lr.ayguaiyle çırpmır ıft>i tekerlek
"1ıayyen noktalara dikip kalıyor_ lerl rayların Userinde bütiln hızla dö • 

l' ....... A .... N .... D ... A .... Ç ......... I 
.................................................... 

NOBETÇIECZANELER 

Pazar : llerku eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarpmba : Halk Ye Saka~a eaanelen 
Perıembe : Ece ve Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sabat ve Y enitebir (,.) 
Cumartai : İstanbıal ec:zaneai 

ACELE iMDAT 

Bit ,.raıanma, bir kaza, fevkalide bir bu • 
talık vukuunda acele imdat istemek için 
bJedi)'eler hastane.ine (2257) namara 
Ue telefoa edilir. 

Lüzumlu Telefon Namaralan 

Yaıısnı ihberı: (1521). -Telefonmüracaat
Şehir: (1023-1024). - tehirler araaı : 
(2341-234Z). - Elektrik Ye Havasuı 1 -
rıza memurlup (1146). - lleaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Tabi telefon 
numaralan- ZiDcirlicami civan: (2645 • 
1050 • 1196) •• Samanpuan civan: (2806 
• 3259). • YeniteJUr. Hanzbqı Bi.sim 
tabi: (2323) •• Havmbqı Gilvm tak• 
si: (2333) •• Çanlan caddesi, Ulu tak· 
si: (1291). • lstanbal tabisi : (3997). 

Otobüalerin ilk ve 10D Mferlerİ 

Ulm il. dan K. dere')'• 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus il. na 7.15 23.20 
Ulus il. dan Çanka,.a')'a 7.25 23.00 
Çanka,,.'dan Ulu il. na. 7.10 23.20 
Ulu M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulu il. a a 7.00 20.30 
Ulu M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçıören'den Ulu M. na 6.SO 21.SO 
Ulua il. dan BtHk'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulu il. na 7.00 21.30 
Ulu il. dan Cebeci'>'• 7.00 2S.OO 
Cebeci'den Ulus il. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
Aa. fabrikalardan Cebeci')'e -- 17.00 
Yeniıebir'dea Ulus il. na . 7.00 23.00 
Uluı il. dan Yenitehir'e 7.10 ıı.oo 
S. puarm'dan Akkoprü')'e 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazan'na 7.SO 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus il.na 7.45 -.-
Ulus il.dan Bahçeli evlere -..- 20.00 

f Ulu lle,dani)'le lataqon anamda ber 
bet dakikada bir ıefer olap tren saman • 
lan seferler daha uktır. 

§ Ulus lle)'danl)'le Yenltehlr. Babnbklar. 
Cebeci, Samanpuan arumda aat ı den 
20 )'e kadar vasati her bet daldkada; saat 
20 den 21 e bdar her oa daldlrada; aat 7 
den ve 1 e Ye 21 den 23 e bdar her 15, IO 
Ye 30 dakikada bir mantaum .efeder 
vardır. 

ş Aktamlan Ulu lle)'danmdan A&t n de
ki 90ll seferlerle ban1arm Ulaa me7daı
aa döaiitleri aiD-nalana daiıht ... tine 
tabidirler. 

Teahbiltltl IUt (11) e bdardır. 
Posta aat (lt) a bdar latanbal 

tine mektap kabal eder. 

Treeaaal.m 

Aradan epey saman ıeçiyor. Huta- nflyor ve arada sırada acı acı feryat e
~ aertabibi dellflyor. Bu seferki ta - der sibl düdülU ötilyordu. asan Ç4ban 
bip 1922. 1923 Hnelerlnl Ankara'da klpeklerinin trenin arkaamdan k•
Ceçirmiftir. Ankara köylerini •zmit. rak bavlU!'ll!ları, tepeler ve koyunlar 
Ankara tiveaini çok iyl billJOI'. Yeni Memif'in dikkatini çekiyordu. 
•ertabip bir ıün kotaflan aulyor ve Uzaktan Dumlupmar gör~üttU. 
butaıarla beraber hademelerin batı • Polie memuru llemit'e Damlupmar'ı 
ralumı, neıeden ıeldilderini soruyor. aeetererek orada tU.rk akeriyle dtlt -
&ıra llmıit'e geliyor. llemit Dıap • IDIDm nmıl çarp!ftıtmı anlatmağa 
)'or, ancak köyilnün admı venmlyor, bqladL Birden bire llanit ağa atılıdı 
lileel ... ..,., ,_ m17cm WlmiJ'or, ve: 
batırlmlıyor. - Ya.. Dumlupınar, dedi... Evet tl Ha7darı>at&7& : 

llenlt'icı ba hali aert.lbibin dikkati- orada ıu ~111 diblade dutmanla 
nl lftiJOr. e.tta kltnıunu pdrtl - biitün p:e çarpıttık. ...,.. doiru ar-
ra er-111 • 
tahribattan dolayı bafuuını kaybet - Polia bu adamın Y8Vlf yavq her fC-
tlllnl ..ıı,or ft iStrenlyor. Anlıyor yi hatıdayacağmı dütUınerek aevindi .. 
...., 1111 admnm fiveel dokton. pek ya- Ba,b hatıralarını canlandırmak için 
..._ plmiyor- Şinei AııJma tiw - poliı memuru daha bir çok fCylerden 
•i.. Ya köyii? Hele çoluk çoc:utu. Alt· bmıletti. Fakat Memit'• ıene durgun
llUfllU balmut bir admun Sol•k çocu- luk plmifti-
iu olmalı .. Çoluk çocutuna lamıturaa Tren Ahı köyiine varmJttı. Kompar-
betlr:i de haf ızumı bnnant olur. timandaki iki üç kiti bu köyden baıb-

11..U. kendi adını bile hatır lamı • aediyorldı. BlrW dedi ki: 
Yor. Ankara'nm WSy muhtarlarma ya. - Saf oı.ua Gui lluatafa Kemal 1 
ııp " adllftl" remdni pdnlp onu Bunııamı cennete çe.lrdl. Oul Muata
tanıyıp tanımadıklarmı eormalı. Re - fa Kemal adını ifiden Memit elektrik
•imler zarflara lronuyor ve ı&Mlerill - lenmit fibl yeriaden fırladı ve: 
JOr. - Nerede Gazi lluatafa Kemal. ne-

20 siln eonra Eti ldJy mahtarmdan rede, nerededir l 
t5yle kı• bir mektup pli;ror: Diye batırdı w yanındakilerden 

Bay Doktor: bekledlli ceftbı alamayınca ıülerini 
Bevll mauı telim eder, ylbek pencereden uzaklara dikti. . 

hatmnm aul eylerls. G6ndennit ol- Artık çiftliie yanqmıflardı. Polıı 
dqumu fotograf ~ aaldn • memuru da kocnpartimana d6nmilftli. 
lerinden llemif apnm auretlni çok Evet buraları onun yaban.cıaı deiil· 
aadırır. XencHei 1920 yı1mcla kiyi • di. Köyünden buralara pek ıık ıelln • 
llltlsdea p1muı. Anbra'ya ptmlftl. meadi. Az yol muydu bu? Ama tepe
loma da dBpnana yapdmı bir ..ıdı • lerl çok iyi tamdı. 
n,ta ajır yaralandılmı ifitmiftlk. Eaki Ankara'nm çartıaı ve ()amanlı 

Mektubumun burada keeer, lrıaytl - bokunun fimdiki yanım mahalleai-
llllaln 1ellmlarmı aunaru.. nia üatUndeld b bliyWc mataza1ara 

Etiler k6yi mubtan buidaylarmı yıidıktan aonra, kale di-
HMan bindeki dıt aurlarnı dl>ine oturup ek· 

Doktor tıhufn'-de ,.mı ımftt. meklerini yerken o tepeleri U mı Hf· 

Bu adam. Eti k8ylU.ilndenmit 'ft adı mmiflerdl. 
11-rit'adf... Peki ama. fimdi buralara ne o1muf" 

Doktor hemen butanenin Mrbade. tu. Tepede kocMDan bir ev. Daha baf
-.ini pjırtıyor ve eline verdiil 25 ka evler ... Ağaçlık, ne de bUyilk aiaç
Ura ile lmair'd,-ı Anbra'ya 3 dl~ tar ... Hele Gul istuyonu dedikleri 
ki bir bilet almullll teablh ediyor- bu bina ve yanmdaki 1*:a1arı vapur 

Ertesi ıGn llemiı trene blndlriliyor bKalarına benziyen o ıco. koca biııa 
Ye trendeki poU.. vuiyet anlatılarak, da nedir? .. 
llemlt'in Ankara'da indirilmeal rica Tren ıeldi ve iatamyonda durdu. Bu 
•• teabll ecliliJOI'. aralık damlardaki biitUn kutlar UÇUf-

laDir'den hareket eden tren Külte- tular. Glivercinler; leylekler ytlbek -
lıir'de duruyor. Bir tok yolcular pi terde döne döne uçuyor ve temiz .. 
poliale benıber llemlt de ial,or " balı rtıızlrma g6ilıllerlnl açıyorlardı. 
kahvede ıanonduı ııcak bir py • - Tren iki llç dakika aonra kalktı ve 
ınarlıyorlar. x.bve uhti Darmat p- kalkmamdan baıl olan gilrilltüden 
V1lf yeni mifterilerin yanma pcllJOf cı-ıara imDif kuflar, tekrar havala -
•• ne emrettiklerini tonayor. llemit nıyorlar. 
bu ıelen aeee dolru yiiriatl pririyor Ankara'ya yaklafan trenin pencere
•• Dunnut çavup diıldratll dikkatli ainden hiç ayrılmayan Memit ala bu
bakıyor. Polia vulyettea f(lpheleni • namın Ankara olamıyacalmı dfltUn • 
,_, Durnmt'a 10ruyor: mele bfladı. Gui Orman çlıftlllhlden 

- Yahu. dijor, bu ld9m una çok aoma Ankara iata,.onuaa kadar gör· 
dikkatli bakıtı. Acaba 1eni tamdılı i-- dtlitl binalar ft Yetlllllderln, sama -
sin ad bütL Ve .adDI deT911 ede • amda hiç blri8l yo1mı. Kendial Anka
rek diyor ki: ra'yı bilmez mi idi- lt6ylil ldi, ... 

- J>lmlupmar mtlanDcla ,...ıa · bUtiln aht 'ftfitlerinl Ankara'dan ya • 
DanlarclaDdır .. O .._..danberl bafı- pardı. Bu Anbra'ya kaç ylk kere ıe
...... keybetmiftir. Yabam pv.iDdcn tip 1itmiftl. 
Aalrara k8ylerlDclea o~ut-a t.nir Tren An1raıf pnna ıebnifti. Garda 
butanell sertabibi 16yledl " pllbej çok biiyük bir kallbalık vardı. O.ttı 
iki~· battan blıp dmıirle ldıplanmJt... Yer -

PoU. bu babatı 'ftrlrba Dlarmut leri tertemls tlflarla d&fenmit bu le
_.. ..... 1erl de llemlf a ... mld - taıJODI 

PoUa __ ... ..,..Udi. dle tnll • 

Di)'arbakır battı: 

Zoapldak battı : 15.00 

den inl)'OI'. Manit ata hayretler isin
de.. Bu aralık &özleri yerin dibinden 
çıkan kalabalığı ıördU. 

- Bu deliklerden çıkan inunlar ne
reden ıeliyor, ıualini 10ruyor ve c:.. 
vabmı alamadan istMycaa giriıyorlar _ 

Bed>eyu tatlar... Bur•r Ankara 
istalyonu, ha. öyle mi, bey gidi gtlnler 
hey ••• Diyor. iki dakika 900r& da le -
tuycmduı lleclia caddeeJııe ~akıyor • 
lar-

İfte Ankara'nm kendlei.. 
- Karflaı kaledir, diyor, poliL. 
Memif i.namNl!!lf gibi bqmı aallı -

yor ve: 

- Karplaki tepe benim bildiilm 
kaleye biru ~yor, ama bu Aııbra 
benim bildiiim delildir, polie efendL. 
Diyor-
-Allahmı aever1ea beni ner~e s• 

tiRtinl .. 
Aııkara'da &ıimtızdeki bu binalar, 

bu yqillik, bu gibellik yoktu. BurMı 
benim bellediğim Ankara'dan betka 
bir diprdır. 

Polis Memit •laya Ankara~ ait i
cap eden izahatı ve tafailltı verdikten 
eonra, vazifesine d&ıeceğini a6y1Uyor 
ve tarınn yardıınc:m okun, diyerek 
Memit'ten ayrdıJOf. 
Memİf biru dÜfilndUkten eonra, 

ıözlerl Kale'ye dikilmit bir halde ya
Yat mdımlarla kale ietikametine ytlril· 
meğe baılıyor. 

Salındaki açık yerin Xanlqı61 ol • 
dutunu hatırlıyor. Ancak eoldald tat 
dıvar ve demir parmaklık ~eki o 
demirli meaeritll ve taflı yerler ne • 
dir? Hele ne minare'ye ve • de kendi 
bildiil kaleye beuemiyen o aiıni, ytlk
aek tmıir'cle ı&dilğü fabrika '*-la
mu andıruı 11yler ne ldi 1 

Hele polialn kendlllne ualalt diye 
tarif ettill bu tıouuz, toprabn, tapu 
.,:eclia caddesi de na.ıl ,., _ Acaba 

polüaia kendiaine alyledlll te1leri 
)'llDllf .. .,., .. OllDMID. YOida pısen 
blrlalne soruyor: 

'Oatil batı temis bey ceııep ft'fi,or: 
- Bu yol Meclia caddeeldlr. Bu yol

ün ...,-c'•n S-plıw'ina sıJrar -
......... ele ADbra'dır. 

İngiltere'nin 

35.000 • 
yenı 

tonluk zırhlısı ı 
l,.Ptae cloncaunama iltilaalc \ 

etlecelı olan yeni 35.IJOO tonlulı 
1'U.W Geor•e V. sırltl• 6iuaf 
ingilis karalı taralımlan riycuet 
olanan bir törenılflll .,,,.,." tleni • 
ze indirilmiftir. 

Ba •.,,.; 8.000.000 üterli,.'e 
malolmllf ve Viehn-Arm.ıro,... 
teqalalan ttınılllltlan İnfa eılil
miftir. ın.uu donanmaınua ıo
nai relıonıım •~ 4SJJOO tonlalı 
HooJ :ıırltl• elincle tafıntılıftı U. 
de, Ki,.. c.,,,... V. 14 ..,. • .,.. 
beri denize indirilen 35.DllO fon. 
lalı illı sırltlulır. 

Yalcanla .aırltluun teplüata Ut
,,.,,, Mildilıt.,. ..,.,.. a1wja te-
lril, mfda tltı •eminin laulılar 
ücrinde ..,_.. 11..U. İnİfİ 
•öriilmelıteclir. 

Salda: ___ ,__ 

K.aral oe larolige arMıran top 
11e Mir cıJı.cmnnı lla •ö-'en •• 
simıiflatlir. P,..,,.,ifi .zamanın. 
tla alıerlifini Jo,..,.,,,./11 •"-7 
a/tıfİ71• 7'1Pllllf olan /anıl 
Geor•• Vl .• 6ir tapan öniintle 
lnral~ iMltat oeri70r. 

Ankara erkek lisesinden 75 Ka)'llwı 
Gindoldıa. Ankara ıaana Uk ohlundan 
149 Saba Ertuzwı, Polath topça ala7ı aı· 
.. pdildi ....... .u,14! o... kbıı. 
Gende Ziraat beabemct., Mu.na 1ö -
...... Ruip IMiHr,~ Btl
leJ'lll&D ltuif okalundan 21 Zeki Buer, 
Niide orta okulundan 2. B. de 41 Talit 
Oatürk, Bumun liaeaind• 2. B. de 654 
tlla'tl Tqkıraa, Di:tarlıülr orta olml.., 
dan 2. C. de 606 lleclmi Arman, Di7ar· 
bakır orta okulundan l. A. da 178 Lütfi 
ş_., llvu IJMeiDden 4. C. ele D9 lamet 
Uıılil. EJ&ari orta olnallllldan 146 Bedia 
Tbiin. latanblll Lllcli Koaka caddeai. 11 
de Hasret Kr,alı;m, NulDi Recep bq 
ilk otahmdan 120 Erden Katlıa, Bandır • 
ma onma oclau 193 Klasm Omut, tatan
bal erkek UMalndea lee5 lamet Braiper, 
file C. 11. U. otla Abmet Alaa, Di,..,.._ 
kir Patili pqa auıballeai ...._. IObk 

Çocuk ilavemizde 
kart kazananlar 

il 1rfaıı .AJalota, ÇU)&llllba yetil ırmak 
olmlmıdan 67 Cemal Ur......, B1kıi Ol'• 

ta olmhmctan S. A. da Ml llaatafa ç.. 
kıJoi)a. Milde orta obllllldm Hl N..t
_ ..,.._, lsmir P. T. T. -ı ... 
baaibl oiba Leal1 Tarban, Bllaıl orta o
lnalun+n 175 lamet Ti1atin, Utü balı pa. 
aanada 17 de Kemal Al1ıQrak, Nlide or
ta oblmldan 141 Btiml I .... Dl~ 
ıu.ımaa Naif olml"Dde 11 Halil Oi
•en, Rlse Kartlllnt ilk olnıhuldu MI 
llallmat C.W BIW, Aalıua Atatirk o
kalmdaa 141 HUanet Ommab, Adana bl· 
rlllal orta oblmulaa 110 HIH1ba Balar, 
Alllıran cilmlıari7et olmlada 111 llacl 
Pelads, Ankara Dmalapmv mahaH.t 
Abol •bk 6 da İlllan hba ....... An· 
lıara ............ - ........ Allp, .......................... ,, .... 
mall t-Pl, Aakara Y..ı,.ldr lltılndl-
79' cidd•l bılba Oiia ~ .. .. 
......... _ ........... D'. 

de 950 Neaip Günen, Ankara Ulua okıılQlloo 
ela m Mehmet KUll'llt Ankara erkek 
liHan1*'• 567 Şemaettln Yutaman, An· 
kara lamet pqa mahallesi Yiiitler ao -
Irak ı de T11a& Hmc:al, Ankara Gui lise
.mdm 711 Otu ~ Ankara Meanı
tqet caddeai KütiUrsii apartımaıı l de 
I.ql& Arpn, Samaaıı Damlupınar oka • 
landan 220 Pervia Puat, Zonpldak Çe
lillel liMaiDdm 101 Ha7at Alanöa, Anka
ra llteldn okullllldan 8enol 1'91, Anka· 
ra ismet 1nöaıti okulmıdan 195 Halil 1r
pa, Aakara Oul UHliaden 491 lla1ia 
Dan. Ankara 11.baar Kemal olaalaadm 
m lemib Velı'beee, Ankara erkek liae -
aiadea 441 Hasan Akchunan, Ankara Dev· 
rilD olaalmdaA 285 Şlikran Girçmar, AD
..... J>amlupmar 114 Hambet T&ı1111en, 
Aabra'da asker Ktmll Yiiit, Yospt or
ta obhmdan 202 Fetbi7e Yıldıs, ıbkara 
biriDci orta okutandan 135 llllbtar Gtl • 
• ., ç.q&mba tapu memwıa olbı Yiik • 
sel ICaı8e. Ankara lamet İDönl okulun
daa 2. D ... Sait ÖadiDf. Anbn lncen 
Umat 80bk 6 da İnci Çakm•kcı, Kcmya 
erkek orta olnalandan S. A. da 502 Hq • 
...e Ylbel. Çi~ Dmnlllflll&r ota • 
1911111D 111 ltatip Tiirk)odmu, 1amswa 
ctimbariJ'et okulmıdan S47 Kelek Brıea. 
Ankara erkek li ... inden 209 Saim Bat 
~Ankara •luık llaeailldm 912 Sa· 
it TUrkdcl. Aalıua amt ..,..,... 
85 Orball Ok, lnnit orta olralaDClb 114 
Hilmi Batdat, Ankara ticiadi orta oka• 
hmdaa u1 llellbat ...._ Aalraıa hkiD
ci orta okalanclaıa 149 Adaua TeJo.t, An 
kanlaasadmalluebe ... ____ ..._. __ 

-9-

.. 
Solda: 
Ki,.. George V. zırltlmmn de

nize indirilmuinden önce imal 
ue laralige ıerJ tribününde 21 
ıubatta yapılmq olan bu törene 
~ rami falıaiyeda ve do
nanmaya lıarfı biiyülı bir incisap 
baliyen lwıllıtan binlan:e lıİfİ İf
tirü elmİftir. 

• 

ci Baiturlar sokak 3 de Khnn Ennl&D, 
Aalr.ara ıedikli erbaı oblmıdan 8 Yıimu 
Sevilencun, Ankara erkek lıaeaiDden 1764 
Turıut Ozpden, Tokat orta oblmıdua 
a12 Tab9ln Şenel, K0117• saaat olııulua -
dan 182 Osman Tunca, Samawı ciimllari· 
7et okulundan 475 ~un ~ An· 
kara lamet İnönü okulundan 166 Fatma 
llteldnakan, Dbce Ziraat bankau me • 
mana imi TllrUD Gtlvea, Anlıara biriDci 
orta olmlundan 10J4 lbnıbim Giveıaç. 
Ankara Y enifebir lamct pap caddeaı 94 
de Sevim A1mwı, Ankara birinci orta o
kalaadan aıs 11.uaffer laprcu. Af"91 
Oa~ek, Ankara Ulna okialıı 185 Emel 
orta okulundan 1. A. da 1082 Müfide rtr
,aki, Anbra erkek ü...mcı- 7U Oamaıı 
Aira. Ankara Atatürk okaln 5. C. de 321 
Mıaalla UsttlDel, Polath ilkokul 531 Nec
i& Akao7, Aalrara birinci orta ob111Ddaıı 
161 ıraaı Arpa, Aa1rara AlbQrak olnala 
51 Halit Arat, Alqebir Doianhiur nafai. 
7eBJ tahrirat kltibi Kemal O•er, Ankara 
erkek li...t 1540 Cabit Çorbaaoilıa, Aa
kara erkek lisesi 1591 lıtahır Aksu. tq. 
cama Kqüçalar okulandan a Ntıeam eo.nur, Aalrara erkek lınai 1541 Nec
det ÇorbacıOCla. Ankara lamet bönu o
Jrala 8S Tilrkln tendur, Niide orta okul 
2ID AYDi Tarbal, Ankara ersek llHSI 236 
Kadir Ertas. Ankara kız liaeaa UO Zebıa 
Ka71lnea, Aıılrara Çanbya olmha ısı Na• 
man Reiir, Ankara Atattirk ilk obl• H5 
P...._ Akalp, Ankara erP& liaeal No. 
9SI NiJ'Ui Ertan, Zonpldak Namık Ke
mal olnala 116 Saat Gitna7, Ankara lıte
kin olmlıı 68 Nerimaa Ozoiul. Bor %&0 

fer okula 116 Gönül Ulacerit, Ankara 
Dmnlapınar olaabl 111 Naci Tuacaker, 
Koda GilDdoidlt IOllü No. lJ. Cibat 0. • 
'riil. Aalran .._. !Mh•"• lataiılıal .fl/I!" 
ltalt No. IS. 2. Glrcaa ....... Jfr\ 
rlncl oda olall ... ~--~-il 
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RISMl~il r ,~lMlA\I 
j Milli Müdafaa Bakanlığı . 

1 

Seyyar mufbak alınacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan : 

l - Bir adet seyyar mutbak açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Mu~amme? bedeli 2.000 lira olup ilk 
tcmınat mıktan 150 Jiradır. 

Askeri Fabrikalar 

Almanca 
• • 

mütercımı 

a ranıyor 

ı tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İs
teklilerden Ankarada bulunanların 
silah fabrikasına, lstanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabrikasına, !zmirdcki-

1 lerin de lzmirdeki silah fabrikası
na, bu yerler haricinde olanların da 
istida ile umum müdürlüğe müraca-
atlar. (74S) 10790 

mımmnı 
2 - İhalesi 8. 3. 939 çarşamba günü 

saat 15 de vekalet satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi ve planı her gün 
komisyonda görülebilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğünden : 

Muhtelif malzeme 
alınacak 

4 ~ İsteklilerin muayyen saatte ilk 
temınat mektup veya makbuzlariylc 
komisyona gelmeleri. (561) 10569 

Kurşuni ve siyah seten 

alınacak 

. M. M. Vekaleti Satır. Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 74 kuruş olan 3.300 metre kur -
şuni ve 1S43 metre siyah seten açık ek
siltme suretiyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - İhalesi 21 mart 939 sah günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (269) liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temina -
tiyle birlikte ihale saatında M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(711) 10716 

Makine yağı ve saire 

alınacak 

M. M. Veknleti Satm Alma Ko. 
misyonundan : 

1 - 200 kilo ;nakine yağı, 400 kilo 
vazelin, 200 kilo gres yağı pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 1 O. 3. 939 cuma günü 
saat ı 1 dedir. Pazarlığa gireceklerin 
yevmi mezkQrda M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulu':lmalan. (770) 

10757 

Çanta diktirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

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 diktirileccktir. 

İsteklilerin teklif eyliyecckleri fi -
yatın yüzde on beş teminatı ile birlik

te ı ı mart 939 cumartesi günü saat on
da M. M. Vekaleti satın alma komis
yonuna müracaatları ilan olunur. 

(780) 10782 

,. r Ankara Levazım Amirliği 

Bir yüksek mimar 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komişyonundan : 

1 - Merkezi Kayseri'de olmak ve 
askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
üzere bir yüksek mimar hizmete alına
caktır. Aylık ücreti (250) liradır. Ci
var garnizqnlara muvakkat memuri -
yetle gönderilirse kanuna uygun ola -
rak harcırah verilir. 

2 - İsteklilerin ı - Tem .• 933 Ta. ve 
161 sayılı ordu emirnamcsiyle neşre -
dilmiş olan 551 No: lu talimatta yazılı 
şartları haiz olmaları lazımdır. Bu ta
limat As. Ş.lcrinde görülebilir. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının, bon 
servislerinin musaddak servislerini 
fotoğraflı dilekçelerine bağhyarak bu 
ilanı yapan komisyon veya bulunduk -
lan mahallin As. Ş. başkanları vasıta
siyle Kayseri'de askeri satın alma ko
misyonu başkanlığına gönderilmeli • 

dirler. 

4 - İsteklilerin en geç ıs -mart -

939 tarihine kadar müracaatla bu te -
kemmUl etmiş evraklarını göndermi~ 
bulunmaları rica olu ıur. 

(694) ı0698 

Almancadan türkçeye ve türkçeden 
almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. 
Almanca ile beraber Fransızcayı da ay
nı derecede bilenler tercih olunacak -
tır. 

İsteklilerin şartları öğrenmek üze -
re birer istida ile umum müdürlüğe 
müracaatları. 

(637) 10681 

70 ton 8 No. Çinko 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (21.000) lira 
olan 70 ton 8 No. çinko askeri fabri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 17.3.1939 cuma gü
nü saat ıs de kapalı zarfla ihale edi -
lccektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (1S75) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
ı4 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralr kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komisyona mü -
racaatları. 

(659) 10682 

100 ton 6 No. Çinko 

a l ınacak 
Ask eri Fabrikalar Umum M üdür. 

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira o
lan 100 ton 6 No: çinko askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al -
ma komisyonunca 17.3.1939 cuma günü 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (1) lira (50) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Talip • 
lerin muvakkat teminat olan (22SO) li 
rayı havi teklif mektuplarım mezkQr 
günde saat ıs e kadar kamisyona ver -
meleri ve kendilerinin de 2490 numa -
rah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis -
yona müracaatları. (660) 10683 

15 ton Gliserin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (82SO) lira o
lan ıs ton Gliserin Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satın Al
ma Komisyonunca 10 mart 939 cuma 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edi • 
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi. 
nat olan (618) lira (75) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele -
rindeki vesaiklc mezkQr gün ve saat. 
te komisyona müracaatları. (693) 

10697 

Yevmiye 150 ila 500 kilo 
ince ceviz lalaıı sahıı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Merkez Satın A lma Komisyo. 
nundan: 

Azami ve asgari miktarları yukarda 
yazılı talaşlar 22-3-1939 çarşamba gü. 
nü saat 14 te pazarlıkla satılacaktır. 
Beher kilosunun tahmini bedeli 25 
santimdir. 

Sartname parasız olarak komisyon
dan-verilir. Taliplerin muvakkat tc -
minat olan (9) lira (SS) kuruş ve 2490 
saıyıh kanu':lun 2. ve 3. maddelerinde. 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (766) 107S4 

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
' 'iKünden : : 
Kırıkkalede çalıştırılmak üzere 

Ba~vekiilet Devlet Meteoroloji 
İşleri umum müdürlüğünden: 

M iktan Cinsi 

44 adet Anot bataryası kuru 
600 adet Anten izolatörü 
100 adet Rasat elektrik feneri 

1000 adet Rasat elektrik feneri pili 
1500 adet lzoHitör fincan 

50 adet Entereptör 
40 adet Buton 
40 adet Buton 
2 adet Voltmetre 
6 adet Anot bataryası suh: 

1500 metre Anten teli 
SOO metre Anten iniş teli 

2000 metre Kablo teli 
1000 metre Kablo teli 

20000 metre Telefon teli 
SOOO metre Telefon kablosu 

Yalnız 16 kalemdir 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı için yukarda cins ve miktarları ya
zılı 16 kalem malzeme kapalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 11 mart 939 cumartesi 
günü saat 11 de Yenişehir su deposu 
altında Kızılırmak soka.Jtk No 30 da 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Mü
dürlüğünde toplanacak olan satmal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (8000) lira 
olup ilk teminat (600) liradır. 

4 - llk teminat banka mektubun
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonumuzca kabul edilemiyccc -
ğinden en geç ihaleden bir gün evvel 
Merkez muhasebeciliğine yatırılarak 
alınacak makbuzun komisyona ibrazı. 

S - Alınacak bu malzemeye ait 
şartname bedelsiz olarak Devlet me
teoroloji işleri Umum Müdürlüğü le
vazım şubesinden temin edilebilir. 

6 - Zarfların ihaleden en geç bir 
saat evvel makbuz mukabilinde ko -
misyona tevdii Hlzımdır. (6Sl) 106S2 

Jandarma 
Ekmek f orbası ah nacak 

Jandarma Cenel Komutanlığı An 
kara Satın Alma Komiayonundan : 

1 -Bir tanesine yüz on kuruş kıy
met biçilen vasıf ve örneğine uygun 
sekiz bin ekmek torbası 7 /3/939 sah 
günü saat onda kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmiye 
altı yüz elli liralık ilk teminat banka 
mektup veya sandık makbuzunu ve 
şarnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplar nı belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiş olma-
lar. (SS3) 10S68 

·'.r 
7 Ankara ValiliOi 

Öğretmen Muhterem 

Günver hakkında 
Ankara Valiliğinden : 

lstifa dilekçesinin neticesini öğ
renmeden işini terkeden Ankara mer 
kez onuncu yıl yatı okulu öğretme
ni Muhterem Günver'in mecburi hiz 
met borcu olmasından ötürü istifası 
Maarif Vekiilctincc kabul edilme -
miştir. Hakkında evelcc vilayet kül
tür yasav komisyonunca verilen mü
dafaa kararı ?1uhteviyatı 13, 15, 17 
Şubat 939 tarıhli Ulus gazetesiyle i
lan edilmiş olması ve bu güne kadar 
mumaileyha tarafından hiç bir mü
dafaada bulunulmaması hasebiyle 
öğretmen Muhterem Günver'in viHi
yet kültür yasav komisyonunun 1. 
3.939 gün ve 317 sayılı karariyle 
ı ı. 12. 938 tarihinden itibaren istifa 
etmiş sayılması kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. (791) 

10792 

Bayındırlik Bakanhğı 

Susurluk çayı ıslôh işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

ı - Susurluk çayı ıslah işleri ke
şif bedeli (l.114.931) lira (12) kuruş
tur. 

vesika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile is
teklilerin Nafıa vekaletine müracaat
ları muktazidir. Bu müddet zarfında 

vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 17.3. 939 cuma günü 
saat 15 e kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabi~inde teslim 
edeceklerdir. Postada olacak gc-cik-
melcr kabul edilmez. (674) ı0692 

günü saat ıs te yapılmak üzere sO 
gündür. 

S) Eksiltme kapalı zarf usuliY1' 
yapılacaktır. . • 

6) Eksiltmeye girebilmek için 15 

teklilerin (899,24) kuruş muvakkat tt 
minat vermesi ve bundan başka atid~· 
ki vesikaları haiz olup göstermesi Ja· 
zımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı bulu11• 

duğuna dair vesika, 
B - Vilayet Nafıa Müdürlüğündtf1 

2 - Eksiltme lS-3-939 tarih.ine rast- j 
hyan çarşamba günü saat ıs te Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü sı 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

Sıhat BakanhQı 

Aşı tüpü ahnacak 

verilmiş ehliyet vesika5ı. "r• 
7) Teklif mektupları yukarda do 

1 düncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Türk Hava KuruıtııJ 
Bolu şubesine getirilerek eksiltınC ~o 
misyonu reisliğine makbuz mukabı: 
linde verilecektir. Posta ile gönderı· 
lecek mektupların nihayet ihale s~· 
tinden bir saat evveline kadar gclı:n1f 
olması ve dış zarfın mühür mumu Ut 

iyice kapatılmış bulunması ıaznnd1'" 
Postada vaki olacak gecikmeler 1tA • 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (47.197) lira (93) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve -
kaletine müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mryanlar eksiltmeye iştirak edemez
ler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evelinc kadar Sular Umum mü -
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri Hizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (441) 10490 

Manyas gölü seddeleri ve 
regülatör inıaalt 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Manyas gölü seddeleri ve re
gülatörü inşaatı keşif bedeli (S34.977) 
lira (22) kuruş. 

2 - Eksiltme 21. 3. 939 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 15 de Naha 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesıi, fenni şartname ve 
projeleri (26) lira (7S) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (25.149) lira (09) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

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

Postada olan gecikn?elcr kabul e-
dilmez. (534) 10597 

79 parça malzeme 
alınacak 

Na fia V ek aletinden : 

ıo. 3. 939 cuma günü saat 10.30 da 
Ankara Nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla. 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
muhammen bedeli 3770 liraya ve tes
lim müddeti de 20. 5. 939 gününe çı
karılmak suretiyle 79 parça mobilya
nın kapalı zarf usuliylc yeniden ek. 
siltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlülün
•len alınabilir. 

Muvakkat teminat 282 lira 75 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat tcmint'lt ve şartnamesinde ya. 
zıh vesaik ile birlikte aynı gün saat 
9.30 a kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

(633) 10642 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: İktısat 
ıekaleti binasında yapılacak mutfak, 
lokanta, havuz ve muhtelif tamirat iş 
!eridir. 
Keşif bedeli 11426 lira 18 kuruştur. 
2 - Eksiltme 17. 3. 1939 cuma günü 

saat 16 da Nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliylc yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

mütcferri evrak S7 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 8S6 lira 96 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa vekS
letinden bu iş için alınmış ehilyet ve
sikası göstermeleri lazımdır. Bu ve-

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesesi Satın Alma Komisyonun. 
dan: 

1 - Müessese çiçek aşısı şubesine 
satın alınacak bir milyon aşı tüpü 
15. 3. 939 çarşamba günü saat 11 de a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2500 lira o
lup 187 lira 50 kuruş muvakkat temi
nat verilecektir. 

3 - Şartname her gün Ankara'da 
müessese muhasip mutemedinden İs
tanbul'da sıhat müdürlüğünde!} temin 
edilebilir. (6S7) 1067S 

! 
............................................... ] 

Vakıfla r 
.................................................... 
Birmemurahnacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlük hukuk müşavirliği 
kaleminde açık olan 30 lira asli maaşlı 
tetkik memurluğuna evelce de ilan e -
dildiği üzere hukuk veya mülkiye 
mektebi mezunları arasından müsaba
ka ile bir memur alınacağından talip 
olanların 10.3.939 cuma günü saat 14 
de müsabakaya iştirak etmek üzere ev. 
rakı müsbiteleriyle birlikte umum mü
dürlük zat işleri müdürlüğüne müra -
caatla!ı ilan olunur. (762) 10753 

Ekonomi BakanhQı 

Bir telefon memuru 
oh nacak 

lktısat Vekaleti Levazım Müdür
lüğünden: 

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

Talip olanların vesikalariyle birlikte 
müdürlüğümüze müracaat etmeleri i-
lan olunur. (768) ı075S 

Hava Kurumu 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Türk hava kurumu Bolu ıubesi 
baıkanlığından: 

1) Eksiltmeye konulan iş: Bolu'da 
hükümet konağı karşısındaki cümhu
riyct meydanında yapılacak olan 
Türk Hava Kurumu Bolu şubesi bi
nasıdır. 

2) Bu binanın keşif bedeli 11989,88 
kuruştur. 

3) Bu işe ait evqı.k ve şartnameler 
şunlardır: 

A - Münakasa şartnamesi, 
B - Mukavelename, 
C - Plan, 

bul edilmez. 606 

·. Anka_ra;Belediyesi 
JI ·~, ... \ • ~ 

Bir Baskül al.nacak 
Ankara Belediyesinden SJ 

1 - Mezıbahada canlı hayvaıı ~
mak için otomatik tertibatını havi bır 
adet paskül kantar alınacağından oıı 
beş gün müddetle açık eksiltmeye l<O" 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2SOO) lira• 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (187,SO) li• 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyerı • 
!erin her gün yazı işleri kalemine .,e 
istekliJcrin de ı7.3.1939 cuma günü sa· 
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (683) 10680 

Elbise ve fotin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye zabıtası memurları i• 
çin yaptırılacak 7 5 takım elbise iJe 
75 çift fotin ayrı ayrı açık eksiltıne· 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri (878,85) 
elbise, (3S0,7 5) fotin, liradır. 

3 - Muvakkat teminat (66) elbise, 
(26,SO) fotin, liradır. 

4 - Şartıamesini görmek istiyen • 
terin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 7-3-939 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü· 
r~:ıtl:ırr (f'M>) 

· · Deiniryolları 

Telgraf izalôtör 

çengeli alınacak 

D. D .Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli S300 lira oları 

20000 adet galvanize telgraf izolatör 
çengeli 14.4.1939 cuma günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida· 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (397.50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (644) 10709 

Münakasa tehiri 
D .D. Yollan Satın A lma Komis-

D - Inşaat şartları umumi esasları 
E - Umumi inşaat şartnamesine 

merbut 15.hika, yonundan : 

F - Kcşifname. 8. 3. 1939 çarşamba günü saat lS.30 
!stiyenler bu şartnameleri ve evra- dan itibaren sıra ile vekapalı zarf usu· 

kr Türk Hava Kurumu Bolu şubesin- liyle satın alınacağı ilan edilen 3 liste 
de görebilirler. j muhteviyatı, muhtelif toz boya, üstü· 

4) Eksiltme 8 şubat 939 tarihinden bcç, ncftyağı, vernikler ve sikatifin 
itibaren ve 10 mart 939 tarihli cuma ı görülen lüzuma binaen eksiltmcsindell 

sarfınazar edilmiştir. (735) 107 51 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

İsim, miktar ve muhammen bcdellerile muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı olan iki liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21-3-1939 sah günü saat 
15,30 dan itibaren sırasiyle kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat tcminaı 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (141) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. (734) 

No. 

1 
2 

İsmi 

Bczirler (3 kalem) 

Mikatrı 

Kg. 

ıısooo 

Üstübeçler, minyon dö plomb ve 
oksit dö fer ( 4 kalem) 100009 

" 

Muhammen B. Muvakkat 
Lira Teminat TL-

620SO 4352,50 

28250 2118,75 

10789 
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i Umumt Heyet toplantısı ~ - -- -iiA.n~ rn hnvn nn71 T A ~irlco.tind~n ·S - -- -S Ankara Havagazı T. A. Ş. Hissedarları Umumi Heyeti --::: Ticaret Kanununun 361 inci ve Sirket esas mukavelename- _ 
5 sinin 52 ve 53 üncü maddeleri -hükümleri mucibince, 30 -
:= Mart Perşembe günü saat on birde Şirket merkezinde alel-
=: ade toplanarak, aşağıdaki ruznamede yazılı işleri müza- = 
:= kere edeceğinden, hinedarlann Şirket eıas mukavelena- = 
:= meıiyle Ticaret Kanununda yazılı hükümlere göre hine- :E := lerini muayyen vakitte Şirket veznesine veya bir bankaya :E 
:= teslim etmeleri ve o gün Şirket merkezinde hazır bulun- = = malan rica olunur. :E 
~ = 
§ Müzakere ruznamesi: -------= ----------------.,--------

1.) idare Meclisi ve Mürakip raporlariyle 1938 hesap :E ------ yılı bilanço ve kir ve zarar hesabının okunması ve tasdiki, :E 
idare Meclisinin ibrası. : - 2.) idare Mecliıi intihabı := 

3.) 19J9 hesap yılı için idare Meclisi azalan huzur hak- :: 
larınrn tesbiti. == -

--------- 4.) - 1939 hesap yılı için Mürakip tayini ve ücretinin = 
teıbiti. = ------- -- -

~ Salôhiyetname şekli : -----=------------ ------------ --= Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinin sahibi bulun- _ 
= duğum numaradan numaraya kadar = := Türk lirası itibari kıymetinde adet hisse senedini, mez-=: 
=: kur Şirketin 30 Mart 1939 tarihinde Ankarada alelade in- = 
: ikad edecek olan Umumi Heyeti içtimaında namıma tem· § 
:E ıile Bay . • . . • • • • . . . tevkil ve seli.hiyettar kıldığımı := 
:= beyan ederim. 753 = -~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Muhammen bedel : Mu. bedeli 

Ahşap hane Eski kurtuluş 1300 2 200. T . L. 15. 1'. L. 
istasyonu 

Yukarda muahmmen bedeli yazılı ahşap hanenin enkaz ı artırma sure· 
tiyle satılacaktır. İhalesi 20-3-939 pazartesı günü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin İmar müdürlügünde mı.iteşekkil komisyona müracaatları. 

1 
Vilôyetler 

(761) 10748 

nın birinci kısım temel bodrum ve 
zemin kat duvarları inşaatının (10000) 
liras ı 938 ve (20910) lirası da 939 ma-

l 
li senesinde tediye edilmek şartiyle 

H k 1 k 1 k 
vahidi fiat esası üzerinden kapalı 

Ü iime onağı yaptın aca zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 938 senesi gayesine kadar (10000) li-

10. 3. 1939 cuma giınü saat (15) te rahk iş yapmak Hizımdır. 
Kırklarelinde Nafıa Mıidiırlu&il bina- Şartname, plan ve buna müteferri 
ı ndaki inıaat eksiltme komi yonu o- diger evrak he r gün Kırkla reli Nafıa 
dasında (30910) lira 21 kurut ke§İf da.iresinde görulebilir. 
bedelli Kırklareli hukumet kona ın- Muvakkat teminat (2318) liradır. 

ULUS 

nu verilecektir. 
Teklif mektupları : lateklilerin 

2490 sayılı yuamn 31, 32, 33 ve 34 ün.. 
cü maddeleri hükümlerine göre tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını yukarı
da 5 inci maddede yazılı saatten bir sa
at evvel İzmir vilayeti daimi encümeni 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve_ Kiralık: 
rilecek ve posta<.la vaki gecikmeler ka- ----
bul edilmeyecektir. (586/ 666). 

10690 

Bir Veteriner ahnacak 
Erzincan Belediyesinden : 

Belediyemizin 108 lira ücretli ve -
terinerliği münhaldir. Laboratuvar iş. 
]erinden anlar bir veterinerin tayini 
için belediyemize müracaat etmeleri 
ilan olunur. 10707 

Asfalt Şosa yaptır1lacak 
latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

25. 3. 939 tarihine müsadif cumarte
si günü öğleden evel saat 11 de ls
tanbul'da Nafıa müdürlüğü binası ek
siltme komisyonu odasında (102871) 
lira (94) kuruş keşif bedelli Yeşilköy 
hava istasyonu iltisak yolu asfalt şo
se inşaatı kapalı eksiltme usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, nafıa işleri u
mumi, hususi ve fenni şartnameleri, 
proje keşif hülasasiyle buna mütcfer
ri diğer evrak (514) kuruş mukabilin
de Nafıa dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (6393) lira (60) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
en az (60.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair 8 gün evel İstanbul vi
layetinden almış olduğu ehliyet ve 
939 yılı ticaret odası vesikalarını 

25. 3. 939 cumartesi günü saat 10 a 
kadar vermeleri lazımdır. 

(1241/ 677) 10710 . 
ilk mektep binası . yaplınlacak 

Malatya Valiliğinden : 
1 - 28000 lira keşif bedelini muh

tevi olup Besni kazası merkezinde 
yaptırılacak olan ilkmektep binası in
şaatı 27-2-939 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmlfttur. 13-3-939 
tarihine rasthyan pazartesi günü sa

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

Kiralık - Y. §ehir Yüksel Cad. Mi
mar Kemal okulu kartısı Okula so
kak No: 8 Ust kat 4 oda ve konfor. 
2 inci kata müracaat. Tl: 3362 

614 

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

Maltepede Kiralık Ucuz Daire -
istasyona yakın iki odalı müstakil bir 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkalı Ra-
mize müracaat. 646 

Kiralık - Bahçeli evlerde 4 odalı 
bir ev kiralıktır. Ziraat Bankasında 
Safa Gürelli'ye müracaat olunması. 

664 

Devren acele kiralık - Yenişehir 
lsmet lnönü 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-
ıre.. 672 

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

Keçiörende 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 

Kiralık odalar - Y. şehir İsmet 1. 
nönü cad. Lozan meydanı Lozan Ap. 
1. ci kat 71 banyo konfor. Çamaşır, ütü 

dahil 35 lira 713 
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Küçük İlôn Şartları 
Dört Jatırlık küçıilı: ilinlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçuk ilinlardan her defa
sı icin 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kun:ş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak iızere her satır, kelime arala -
rındaki boıluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir kliçuk ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Kliçük ilinlann 120 harfi geçme -
mesi lizımdır. Bu miktarı geçen i -
Unlar ayrıca pul tarif esme tabidir. 

Satılrk - Heybeli Adada, Çamlar
da (Kuleli Köşk) satılık. Köşke mU
racaat. Manzara, muntazam bahçe, bol 
su, elektrik 8 oda, 2 mutbah, 2 ye tak-
simi kabil. Ankara Tl: 3126 696 

Satılık - Sıhhiye Bakanlığı yanın
da Cebeci asfaltı Uzerinde 2 apartman 
olmağa elverişli 4 No. lu bah~eli ev 
satılıktır. Tl: 1293 699 

Satrlık - Merakla yetiştirilmiş mü
kemmel ötücü sarı ve beyaz renkler
de 1938 yavru kanaryaları. Yenişehir, 
İnönü Caddesi, No. 68. 700 

Satrlık - 400 liraya eyi kullanıl
mış 922 No. lu hususi OTO. Atıf B. 
mahallesi dıı kapı telsiz aokak 17 No • 
lu eve müracaat. 707 

Acele satılık 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 
at 15 te ihale&i yapıalacaktır. 

2 - Teklif mektuplarının ihaleden Kiralık daire - Y. Şehir Ataç so- Satılık - Kavaklıdere ve Bakan. 
bir Mat evveline kadar vilayet daimi kak No •16 havadar 3 oda konfor azi. lıklara on dakika Aşağı Ayrancı mev
encümeni riyasetine tevdii lazımdır. met dolayısile acele kiralıktır. İçinde- kiinde 918 metre murabbaı arsa ehven 

İsteklilerin teklif mektuplarını ek- 3 _ Muvakkat teminat 2100 lira- kilere müracaat. 714 fiyatla satılıktır. Öncebeci Bilim 90-

siltme gününden (8) gün evel Kırk- dır. isteklilerin ihaleden bir hafta e- Kiralık - 2 oda bir hol. Yenişehir kak 33 No. üst kata müracaat. 722 
lareli vilayetine müracaat ederek bu vel vilayet nafıa müdürlügyünden eh- K 1 ..ı_ 1 A . . . 1 kl .. ahh' J'k hı· ızı ay sırasın'Uil Bo u p . 4 numara- Satılık - 935 modeli CHEVRO· 
ış ıçın a aca an mute ıt ı e ıyet liyet vesikası almaları ve ke .. ifname · · · ' k 2490 1 k • :r ya müracaat edılmeıu. 715 LET. 4 ay takside ralı•m"" boya mo-
v~ı ası ~e . sayı 1 anun mucı • ve tartnamesini görmek istiyenlerin ~ :s ·:r 

lbınce verılmesı lazım gelen diğer ve 'lı:o Kiralık - 1 veya 2 oda balkonlu. ı. tör eyi vaziyette Tabi Tl : 3848 736 
'k ;ı,. hirlilrl 

1 
• vı il}"C'İ nafıa müdürlüğüne müracaat 

.Wf;tmı!'mtf'--fı4J0al-.&Wrtı.ıi\.\fl#:- .--1---.ı-ı .u.a...4~-.~Ml-..ıo:~~ık~la::r~cad:;:-.· ,;Y;ı,ük~sek Ap, 3. cü kat No. ~tzlıJc arsalar - Cebeci, Yenitc-
eli nafıa müdürlüğü eksiltme komis- Parke ka ld 1 rı m hir, Maltepe, ıatasyon 'arkası, '1Cocate-
yonuna vermeleri lazımdır. (1060-

583
) Kiralık - Yenişehir Selanik cadde- pe ve Kavaklıderede kelepir Tel 2406 

10591 ya pt 1rl1 Q CQ k si 1-2 numaralı Kuğu apartnnanının üç bayram caddesi No. 1 738 

T I
• odalı bir dairesi. Aylığı 50 liradır. 8 Satılık - Ankaranın her tarafında 

1 lbİ ZUhUr efmemeS1

lft8 bl1 fti8ft Konya Valiligvinden : numaraya müracaat. 733 irat getirir beton ve ahfap ev ve a-
l - Konya hükümet alanında yap- ı T 1 ba 

lediye 1artlar1 ve inıaat müddeti tırılacak olan 15808 lira 64 kuru' ke- nı~:~a~;.~a kalo~:;e:1m::n~~;;~ ~~; ~~~~~ ar. e : 
2406 yran;3~dde-

• şif bedeli parke kaldırım fel'!iyatı iti oda. Ali Nazmi Apartmanı No. 9 ka-
f adil edilen lzmir Turistik yollan yeniden kapalı zarf uguliyle ekailt. pı 2. 740 Satılık otomobil - 937 modeli Hud-

meye çıkarılmıştır. son Teraplan. Peşin veya taksitle. 

İRJlaflna aif ekSİlfme ı•liftl 2 - Eksiltme 20-3-939 pazartesi gü- Kiralrk dükkin - Yenişehir Dik- (333) numaralı posta kutuıuna tahri-
nü saat 15 de vilayet daimi encümeni men caddesi N. 13 Aygün apartmanı ren müracaat. 746 

fzmir Vı'laAyeti' D·=-Aı Encum" e- odasında yapılacaktır. 3 Nr. ya müracaat. 743 İ --·· ı Kelepir arsalar - ıtuyon arka-
ninden : 3 - ıtiyenler bu işe ait keşif, pro- Kiralık dükkan - Muntazam came- sında muhafız alayının olduğu yerde 

Ek . je, eksiltme şartnamesi, hususi ve fen ~ 
. 

sıltmeye kanulan iş : 26 + 000 kanlı yağlı boyalı müdafaayi hukuk metresi 2 liradan parsellenmiş. Koç 
k 1 ni ,artnamelerle müteferri fenni evra ı ometroluk Tepeköy _ Selçuk yo • caddesi No. 69 745 Ap. Tl: 2181 748 
tunun tesviyei turabiye, Sinai imalat kı Konya nafıa müdürlüğünde görebi-
vc makadem şose 5 + 

800 
kilometroluk lirler ve 2 lira mukabilinde müdürlük Satılrk kirgir ev - Ayda 125 lira 

G
.. 1 t . ten alabilirler. Satılık: kira maktuan 8650 lira Ankaranın en 
uze yalı - ncıraltı ve Ilıca bran,a- · · . . . manı yollarının asfalt ka lamalı se . 4 --: Eksıltme>:'e gırebılmek ıçın ta- --- iyi mevkiinde bol günct ve nezaretli 

ıı -:ı 975 kil t 
1 

k Kp şo lıplerın (1185) lıra (65) kuruşluk mu Koç Ap. 4 Tl: 2181 749 
ome ro u arşıya.ka - kk . . Satılık bağ - Dikmen'de otobüs 

İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose v~ at \emı~at ~e~mesı ve eksiltme- durağı yakınında asfalt cadde üze- Acele satılık arsalar - Maltepe as-
ve kısmen parke 1 + 283 k"I et 1 k nın yapı .acagı gun en en az 8 gün e- rindeki ka kl b v Y • h' A faltı Ü e ind 20 t h l' 

Aısancak - Ş h• 'tl'k k kı olmk ro u vel ellerınde bulunan bütün vesika- va ı ag enışe ır taç z r e me re cep e ı uygun 
e ı ı ara o u rsmı • 

1 1 
b. l'kt b. . .da . . sokak 10 Emine Tibas'a müracaat. fiyatlı 3 arsa Karaoğlan Koç Ap. 4 

nın parke kaldırım, 4 -1 850 kilomctro ar a. ır ı .. e ır ıstı ıle Konya vı- 611 Tl: 2181 750 
1 k Mersinli B 

1 
- Iiyetıne muracaat ederek bir ehliyet 

rualt kaplamal - c:.n °1:"0 va yo umun as • vesikası almaları ve ticaret odası ka- Satılık Arsa - Dikmen asfaltı üze-
r ..-~se ınşaatr. "k . . 

Keşif bedeli : ( 1.194.090) lira (76) yıt vesı ası ıbraz et~e.ler~ lazımdır. rınde 450 metre her katta 2 daire yap-
kuruştur. 5 - . MektupJ~rın ıkıncı maddede mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap 

Satılık kelepir - Keçiören'öe en 
güzel mevkide büyük arazi kargir bü
yük evi ile bağ yeri. Koç Ap : 4 Tl: 
2181 754 

Bu ise ait eksiltme evrakı a ayıda yazılı ıhale saatınden bi: .saat evve~i- No: 4 Tl: 2181 649 
yazılıdır : § g ne ka~ar m~kbuz mukabılınde komıs-

A - Kapalı eksiltme ş tn . yon rıyasetıne tevdi edilmesi lazım -
Satılık arsa - Sıhhiye Vekaleti Satılık - Jandarma okulu yanında 

yanında saglık sokak 490 M. Setanik asfalt üzerinde ve arkasında ilişiksiz 
B - Mııkavele projesi,ar amesı, dır. Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

C - Bayındırlık işleri genel şart • (1292-
729

) 10734 

namesi. • • Parke kaldırım 
E - Şose ve sınai ımalat yapısına 

ıit umumi fenni şartname, asfalt be - yaptırılacak 
ton şartnamesi. 

D - Hususi şartnameler. Konya Valilifinden : 
G - Hülasai keşif, mesaha. s ilsilci 1 - Konya - Ankara yolunun O + 

fa it cetvelleri ile mal zeme grafikleri 118 - O + 606 ıncı Km. arasındaki 488 
ve grojeler. metrelik kısmın parke kaldırım dö -

İstekliler : Bu eksiltme evrakrnr iz. tenmesi işi yeniden kapalı zarf usu
mir, Ankara; İstanbul nafia müdür • liyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
lüklerinden 50 lira mukabilinde teda. bedeli (17437) lira (41) kuruştur. 
rik edilebilir. 2 - Eksiltme 20·3-939 pazartesi gü 

Eksiltmenin yapı•acağ ı tarih, gUn. nü aaat (15) te vilayet daimi encüme
saat. ve yeri : 16 Mart 939 perşembe ni odasın~a yapılacaktır. 
günü saat 11 de İzmir vilayeti daimi 3 - lstıyenler bu işe ait keşif, pro
encümeninde kapalı zarf uıulile yapı- je, eksiltme şartnamesi, hususi ve fen 
lacaktır. ni şartnamelerle müteferriği fenni 

Eksiltmeye girebilmek icin : fatek. evrakı Konya nafıa mUdilrlilğünde gö 
lilerin bu gibi inşaatı hüsnii sutttlc rebilirler ve iki lira mukabilinde mü
ifıı ve ikmal ettiklerini tevsik edecek dürlükten alabilirler. 
evrak ile lzmir valiliğine müracaatla 4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
alacakhrr e-hliyet vesikaaı ve 939 yılı. liplerin (1307) lira (81) kuruşluk mu
na mahsus ticaret odaa;ı vesikası. vakkat teminat vermesi ve eksiltme-

Muvakkat teminat : (48423) liradır. nin yapılacağı günden en az sekiz 
inşaat ~ 1 ağustos 941 tarihine ka. gün evet ellerinde bulunan bütün ve-

dar bitirilecektir. sikalarla birlikte bir istida ile Kon-
Tediye şartları : Müteahhide mali ya vilayetine müracaat ederek bir eh-

938 yılı içiırıde 100 bin, 939, 940, 941 ıe. liyet vesikası almaları ve ticaret oda
nelcri kinde dörder yUz bin lira öde. sı kayıt vesikası ibraz etmeleri lazım
neuktir. lneaatm hitamından sonraya dır. 
kalan istihkaklar için '?'o 6,S faizli bo- S - Mektupların ikmci maddede 

Cad. 1073 M. Tl: 1449 650 inşaya hazır. K"oç Ap, 4 Tl: 2181 

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

Satıltk arsalar - Yenişehir Karan. 
fi) sokak 550 M2. Selanik caddesinde 
"423" M2. arsa acele satılık Tel : 1538 

669 

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

Satılık otomobil - 510 modeli, biri 
açık diğeri kapalı, 2 adet fiat marka
lı müstamel otomobil satılıktır. 

Arzu edenler Yenişehirde Menek· 
şe sokağında 14 numaralı evde Bay 
Rıza Güner'e müracaat etmeleri rica 
olunur. 673 

Devren satılık dükkan - Yenişehiı 
Kızılay yanındaki kuru kahve kuru 
yemiş evi acele satılıktır. Sahiplerine 
müracaat. 689 

yazılı ihale saatinden bir saat evve· 
tine kadar makbuz mukabilinde ko
misyon riyasetine tevdi edilmesi la
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil-
mu. (1293-30) 10735 

Satrlık apartman - Yeni kübik An
kara'nın en eyi kira getiren yerinde 
bedelinin yüzde kırkı borç olarak 
devredilecek. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

756 

iş anyanlar: 

Türkçe, İngilizce ticari muhabera
ta ve muhasebeye vakıf Türk genci 
akşamları 6 dan sonra çalışmak isti-
yor. Ulusta Es rumuzuna müracaat. 

706 

lı: \.'erf'nler: 

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

,:!•••ııııııııııııııııııııııııııııııııııtL. -E Pek yakında : 

§ MANON § - -"••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA 
NEVRALJİ ve 

kırıklığa 

dikkat 
ediniz 

Bu illC tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır 

NEVROZIN soğuk algmhğının fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla ber~ber bütün istirapları da dindirir. icabında gün· 
de 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedi· 
niz. 7105 

# . ' ' 
- ! • • ' • • -. • • .. • .. ~ • ..,. , ... ' • 

Umuıni Heyet toplantısı 
Ankara Elektrik T. A. Sirketinden: ... 

Ankara Elektrik T. A . Ş. Hissedarları Umumi Heyeti 
Ticaret Kanununun 361 inci ve Sirket esas mukavelename
sinin 52 ve 53 üncü maddeleri -hükümleri mucibince, 30 
Mart Perşembe günü' saat onda Şirket merkezinde alel
ade toplanarak, a~ağıdaki ruznamede yazılı itleri müza
kere edeceğinden, hissedarların Şirket esas mukavelena
mesiyle Ticaret Kanununda yazılı hükümlere göre hisse
lerini muayyen vakitte Şirket veznesine veya bir bankaya 
teslim etmeleri ve o gün ';irket merkezinde hazır bulun
maları rica olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
1.) idare Meclisi ve Mürakip raporlariyle 1938 hesap 

yılı bilanço ve kar ve zarar hesabının okunması ve tasdiki, 
idare Meclisinin ibrası. 

2.) idare Meclisi intihabı 
3.) 1939 hesap yılı için idare Meclisi azaları huzur hak

larınm tesbiti. 
4.) - 1939 hesap yılı için Mürakip tayini ve ücretinin 

tesbiti. 

Salôhiyetname şekli : 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinin sahibi bulun-

duğum numaradan numaraya kadar 
Türk lirası itibari kıymetinde adet hisse senedini, mez-
kur Şirketin 30 Mart 1939 tarihinde Ankarada alelade in
ikad edecek olan Umumi Heyeti içtimamda namıma tem· 
sile Bay • • • • • • • • • • • tevkil ve selahiyettar kıldığımı 
beyan ederim. 752 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - --- -
Umumi Heyet toplantısı -----

--------
§Malatya bez ve iplik tabrikası Türk Anonim ~irketinden: ~ 
:= Şirketimizin 1938 senes'ı 1 lA d U .. H tı" ile fev· =: = k )Ad .. h . a e a e mumı eye = _ a a e umumı eyetı aşag· ıda 1 dd .. kere et- -
- k .. b' 'b" · . yazı ı meva ı muza = =: me uzer~ ırı ırını takiben 25 mart 1939 cumartesi günü = = saat on bırde Ankarada Y eni~eh' d A .. k B 1 And = - d k' · k . "' ır e tatur u varı -= apartmanın a ı şır et ıdare merk . d . . d t _ = = ı ezın e ıçtımaa a ve o -
- unur. = 

Hissedarların esas nizamnamemizı· 59 dd • := = 'b' · t' ·· ·· d b" n uncu ma esı -mucı ınce ıç ıma gunun en ır hafta e 1 h' = = rini şirket idarei merkeziyesine ve yahutv~e k ıs~ed ses~~tle· = 
- B k y·· k · l B k T .. k" n ara a umer -= Bank, ur dıye ş d ankadsı hveı· ur ıye Cümhuriyeti Ziraat = 
_ an asma epo e ere u u ıye kartını almal · 1 = - arı rıca o u- -_nur. _ - ------ ALELADE iÇTiMA RUZNAMESi: 

t - t 938 senesi muamelkuatma ait idare meclisi raporile ~ ----- ve murakipler raporunun o oması. = = 2 - 1938 senesi bilançosunun tetkik ve tasdiki. § 
S 3 - istifa eden idare meclisi azaları yerine esas nizam- § 
- namemizin 27 inci maddesi mucibince idare meclisi azalı- =: 
;; ğına muvakkaten intihap edilmi' bulunan zevatın intihap- § 
- larmın tasdiki. := - -= 4 - Murakip intihabı. = ----- FEVKALADE iÇTİMA RUZNAMESi: --§ t - Şirket unvanının (Malatya Bez ve iplik Fabrikaları § 
:= Türk Anonim Şirketi) olarak değiştirilmesi. := 
:= 2 - Şirket sermayesinin iki milytJ 1 lira tezyidi ile beş § 

. § milyon Türk lirasına iblağı; 751 =: 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

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

Ankara Acentası: HALİL NAC1 Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi. 633 

Ankara Memurlar Koo eratif Şirketi 
Ortak ar1nın elbise ihtiyacını gayet 
Müsait şartlarla temin etmektedir. 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

·4 Adet ' 1.000 Lirahk 4.000 Lira 
4 .. 500 " 2.000 .. 

562 • 
4 .. 250 " 1.000 " 

40 " 100 " 4.000 .. 
100 

120 
160 

" .. 
" 

50 
40 
20 

.. 
" 
" 

5.000 
4.800 
3.200 

.. 

.. 
" 

Alman Kitap SerQisi 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan a§ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Almanya Büyük Elçiliği Konsolosluk Şubesi binasında 
, (Çankaya Caddesi 71) açılmış olan alman kitap sergisi 

her gün saat 15 ten saat 20 ye kadar açıktır. 

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

DUHULiYE SERBESTTİR. 651 

: · ·!· P~~; T ~lgraf ve Tele fon 

Bir bahçıvan aranıyor 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

Etimesgut radyo diffüzyon istas
yonunda istihdam edilmek üzere 60 
lira aylık ücretle bir bahçıvan aİma
caktır. 

İsteklilerin şimdiye kadar bulun
dukları bahçıvanlık hizmetinden ve 
bu işteki ehliyetlerine ait vcsikala
rile Ankara P. T. T. müdürlüğüne 

miiracaatlar. (767) 10791 

' Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

'5 Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 695 - , 
Bir mücellit 

aranıyor 

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

DOKTOR 

ASAF KORYAK 
Deri, saç, tenasül hastalık

ları mütehassısı 
Yeni Eczane karşısında Rehber 

Ap. 15 den 19 za kadar 

Ti: 1725 

ULUS -20. inci yıl. - No: 6317 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Karni! SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri MüdUrü 

Mı..mtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdilril: AH Rıza BASKAN 

••F=================. 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
ıöz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık ıöz bas muavini 

Gö% Doktoru 

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

g dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. kat: 1 

1-ler Eczanede e>u\uıt~· 

==== 

iLKBAHAR 1939 

UA 
12 Marttan 18 Marta kadar 

Büyük ve yakın olan sanayi teknik, icat ve moda sergisi. 
Mühim tenzilatlı biletler. bütün izahat için: 

K. A. Müller ve Ş. l<i 
lstanbul - Galata - Minerva han Telefon: 40090 7081 

I=============================• 

RUBU 
Umum doktorların ~Uttefikan takdir ve tnilyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükenunel bir 

kuvet şurubudur. Datma kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, her zaman gençlik dinç
lik ~~r.~r, zek~ v~ ha.fıza .~udretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fe· 
na duşuncelerı gıderır. Vucud makinesine Jazırn olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, ira
?e,. neşe sahibi eder. Mide, barsak· tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gev§ekliği ve ademi 
ıktıdarda şayanı hayret faideler temin eder. 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, işti
ha, yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehli~e~i h~st~lıkların ne kahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesını haızdır. 7104 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtl!:. 
- -

YENi SİNEMALAR sus ~ --------------------------------

Bugün 14,45 matinelerinden iti
baren sinema aleminin en 

muvaffak eseri 

BÜYÜK VALS 
Baş rollerde : 

=: Femand Gravet - Louise Rainer = Miliza Korjus --- Seanslar: --- 14.45 - 16.45 • 18.45 - Gece: 21 de ----
1 ~ İzdihama mahal vermemek için 
= geceye ait numaralı biletlerin 
- gündiiıden aldırılması ehemiyct. -

HALK 
BUGÜN BU GECE 
İki film birden 

1 - YILDIRIM SUVARİ 

2 - AL Ti Si LAH SESİ 
Seyircilerini derin bir merak ve 
alaka ile sürükliyen heyecanlı 

macera filmleri 
Seanslar: 

14.30 - 16.30 • 18.30 gece 21 de 
Ucuz halk matinesi 12.15 te 

CANİ DOKTOR 

---
BUGÜN BU GECE = -

Kaynanam duymasın~ ------Baş rolde : ---LUCIEN BARROUX -Bol neşe ve kahkaha kaynağı = ------Seanslar: ---12 de ucuz halk matinesi 
Normal Seanslar = 

14 - 16 - 18 - gece 20.30 da :E ---Dikkat: 7 mart salı günü akşa- :E 
mından itibaren = -------BÜYÜK VALS -= ...................................................................................................................... - ...................................... = 

§ Yeni sinemada her gece yeni varyete numaraları ~ 
le tavsiye olunur • 
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