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Milh _,,ef'in millete y sek hitaplan 
Cümhurreisimiz dün Üniversite'de her cümlesi sürekli alkışlarla . 

sevgi ve tôzim ·tezahürleriyle karşılanan bir nutuk verdiler 

Milli Şef 
diyor ki: 

Bizim idealimiz vatan ve 
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millet hizmetinde toplanır 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııırııııırııııırııııııııı 

Ahlak, karakter sağlam olmadık~a cemiyette 
esash bir hizmet görmeğe imkan yoktur 

Vatandaşlarla yakından memleket meselesini 

görüşmek benim için şuurlu bir zevktir 

Gelecek intihaplardaki Mebus namzetleri 
Hafkevferinin ve Partinin dört senelik faaliyeti 

esnasında kendi ken4ilerini kolaylıkla 

göstermiş olacaklardır 

Alalürkün adını hep beraber yüreklerimizden 
faJCI ~0Y91 "Y.,"-IU&llll lllıll~l IJI~ JIHl1i"1illlll 

Bütün dünyanın dikkatli gözü önünde 

Birlik, beraberlik kütlesi gösteren kudretli 
Türk milleti kendine ve idaresine itimadını 

göstermek için yeni bir fırsat bulacaktır 
Milli Şefimiz ismet İnönü, dün İstanbul Üniversitesinde, türk gençli • 
ğine ve bütün türk milletine hitabeden çok kıymetli ve çok mühim bir 
nutuk irad etmişlerdir. ismet lnönü'nün bu nutku, Üniversite gençli -
ğinin ve İstanbul halkmm sürekli alkışlariyle ve Milli Şefe karşı duyu
lan büyük sevgi ve saygı ve tazim hislerinin ulvi bir şekilde tezahürle
riyle karşılanmıştır. Bütün vatandajlara yurt ve millet hizmetlerinde 
direktif olan bu nutuk, memleketin her tarafında radyo ile dinlenmiş
tir. 
Milli Şefimizin Üniversiteyi ziyaretlerine ait olan tafsilab başka bir 
sayfamızda bulacaksınız. Nutkun dün Ajans tarafından verilen metni 
şudur: 
İstanbul, 4 a.a. - Reisicümhur lsmet İnönü tarafından bugün üni -

\rersitede irad buyurulan nutkun metni şudur : 
''İstanbul Üniversitesinin kıymetli mensupları : 
lstanbuPa gelişimde beni muhabbetle selamladınız. Bugün de unı -

Versitenin, müesseselerinde yakından gördüğüm memleket ve millet 
İçin ümitlerle dolu olan çalışmaları, bende iyi intibalar bıraktı. Size te -
§ekkürlerimi ve takdirlerimi söylemek isterim. Bilirsiniz ki cümhuriyet, 
lstanbul üniversitesinin mükemmel olmasını, rejimin ilk gününden iti -
baren emel edindi. Muhtelif istikametlerde samim! gayretlerden sonra 
Üniversitenin bugünkü şekli teessüs etmiştir. llim seviyesinde ve tedri -
sat malzemesinde, İstanbul üniversitemizin kıymetine umumi olarak 
güvenebiliriz. Cümhuriyet hükümeti, yeni Ankara üniversitesini ted -
ricen meydana getirirken İstanbul üniversitesinin eksiklerini de durma -
dan tamamlamıya çalışacaktır. 

Fakat, asıl mühim olan nokta, üniversite mensubu talebemizin istik -
bal için verdiği teminattır. Kız ve erkek üniversiteli arkadaşlarımız, ça -
hşkanlıkta, idealde, ahlak ve karakterde, Türkiye'nin sağlam istikbaline 
en İnandırıcı delil olmak mevkiindedirler. Dikkat ediyor musunuz, tale -
bernizin meziyetlerinden bahsederken zeka ve istidatlarindan, yani da -
~a ziyade fıtri olanlarından, bahsetmedim. Çünkü, bu meziyetlerin da -
1rna bol bol talebemizde mevcut olduğu malumdur. Bugünkü medeni -
Yette asıl lazım olan ve bir iki asırdanberi bilhassa ihmal ettiğimiz temel 
v~ hassa, muntazam, metodik, yorulmak bilmeden çalışmak kabiliyeti -
~~r. Onun için iiniversitelilerimizin çalışkanlığı, benim için çok kıymetli 

bır hassadır. Hocalardan ve talebelerden bilhassa rica ettiğim nokta da, 
Urhr. 

Bizim ideallerimiz 

Milli Şef, Cümhurreisimiz İsmet İnönü dün !stanbul'da Universitede gençliğe ve halka 
hitaben irat buyurdukları nutukları Ankara yüksek mektep talebesi tarafından radyo 
ile takip edilmiştir. Yukarıdaki resim, Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesinin bu mühim 
nutku dinlerken alınmış resimleridir. 

Ankara'da halk meydanlara konan oparlörlerle lnönü'nün 
nutkunu dinliyor 

Milli Şef Üniversite'de 
nutkunu söylerken 

İstanbul, 6 a.a. - Reisicümhur İsmet İnönü'nün bugün üniver
siteyi ziyaretlerine ait tafsilat aşağıdadır: 

Milli Şef saat onu çeyrek geçe üniversiteyi şereflendirdiler. Ge
rek üniversitenin içi gerek etrafı ve Bayazıd'a gelen yollar Reisi· 
cümhur sıfatiyle ilk defa İstanbul'a gelen büyük Şef'i selamla -
mak ve beklenen mühim nutuklarını dinlemek için toplanmış üni
versite gençliği ve halk yığınlariyle dolu idi. 

Kendilerine Dahiliye Vekili ile va- r 
li, İstanbul komutanı, yaverleri ve ,. .. - .......... .._ .............................. _._ 
hususi kalem müdürleri refakat edi -
yorlardı. 

Coşkun alkışlar ve muhabbet teza -
hürleri arasında üniversiteye giren 
Reisicüınhur önce Rektörlük odasın
da kısa bir müddet dinlendiler. Sonra 
yukarı kata çıkarak hukuk fakültesi-

• 

lnönü Calal<a'ya 
hareket elliler 

nin ikinci, iktısat fakültesinin birin- 1 t b ı s an u , 6 a.a. - Reisicüm.. 
ci sınıflarında bir müddet bulundular h t t ur smet nönü, bugün saat 15 
ve aşağı inerek fizyoloji enstitüsünü te saraydan ayrılarak Çatalca'-
gezdiler. ya gitmişlerdir. Milli Şef Çatal-

Milli Şefin balkonda görünüşü ken- ca'dan Silivri'ye geçeceklerdir. 
disini bekliyen muazzam gençlik küt- K d"l 

k en ı erini almak üzere Sa.. lesinin süre li alkışlarına yol artı. 
~ varona yatı da limanımızdan Si.. 

Bu tezahürat beş dakikalık bir fası- livri'ye hareket etımic,tir. Jı 
ladan sonra Reisicürnhurun tekrar " 
balkona çıkışında azami haddini bul- Reisicüınhura Dahiliye Veki-

li, vali, emniyet direktörü ve ya. 
du. ı · 

Büyük İnönü, kelimelerine sesinin ver eırı refakat etmektedir. 
bütün kuvetini ve kalbinin bütün sa- .................... .,,.,,.,.,.,,.,.,,,.., .. ,.,, 
mimiyetini koyarak, yukarda metni- hatırasına ait kısımlar sürekli alkış
ni bildirdiğimiz, nutuklarınr irada tarla karşılandı. d' Ge~: talebenin idealist olması, vatanın istikbali için büyük bir temel

ır. Bızım ideallerimiz, vatan ve millet hizmetinde toplanır. Her meslek
te {etişen üniversiteli için, türk milletine ve türk vatanına hizmet ede -
ce ·faydalı unsur olmak ideali, bütün çalışma hayatına hakim olmak la-

(Sonu 5 inci s4yfada) 

başladı. Nutkun hemen her cümlesi Milli Şef, çok sevdiği gençliğe ge
gençliği heyecana getiriyor ve uzun ne üniversiteye gelmek vadinde bulu-

! 
alkış tufanlariyle kesiliyordu. Bilhas narak ve yaşa, varol avazeleri ve mu
sa milletimizin kudretine, milli birli- habbet tezahürleri arasında uğurla
ğin selabetine, ve Atatürk'ün yüksek narak üniversiteden ayrıldı. 

lnönü nutuk söylerken 

adr-id'do 
isyan çıktl 

Negrin kabinesi 
iskat edildi 

Bir milli müdafaa 
komitesi kuruldu 

Düıürülen kabinenin reisi 
B. Negrin 

(Yazısı 8 inci sayfada) 

B. Bek nisan ayı 
başlangıcında 

Londra1ya gidiyor 
Londra, 6 a.a. - B. Çemberleyn bu

gün öğleden sonra avam kamarasında 
yaptığı beyanatta, Polonya hariciye 
nazırı B Bekin pek yakında resmen 
İngiltereyi ziyaret edeceğini ve iki 
memleketi alakadar eden meselelerin 
tetıkika imkan vereceği için bu ziya -
reti memnuniyetle karşıladığını bil -
dirmiştir. 

B. Çemberleyn B. Bek'in nisan a -
yınm ilk haftasında Londrada olaca
ğını bildirmiştir 

Press Association B. Bekin Lond
raya gelmede·n önce Pariste fransız 

nazırlariyle görüşeceğini bildiriyor. 
Londradaki görüşmelerin yahudi ve 
ham maddeler meselelerine taalluk e
deceği tahmin edilmektedir. 

JEnınİyet 

şartlarımız ! 
F. R. ATAY 

Hemen bütün dünya milli em· 
niyet tertipleri ile meşgul. İngil
tere bir hamlede tekmil İtalyan 
donanması kuvetine yakın deniz 
siparişleri vermiştir. Gene aynı 
memlekette milli müdafaa büt
çesi, ~32 senesine nispetle, dört 
misli arbmştır. Silahsızlanma 
konferansı devrinin tatlı hayalle
rinden ne kadar uzaktayız! Bey· 
nelmilel nazari ve ahlaki inanca· 
lar biribiri arkasından iflas etti. 
Bir millet evela ve en başta ken
di kuvetine güvenmek lazımge
liyor. Eğer bir harp olursa, nasd 
ihtilatlar olacağı şüphesiz tah
min edilemez: onun için de yeni 
te~avüz hazırlıklarında sürat he
saplarına büyük ehemiyet veril
mektedir. Demek ki tecavüz 
planlan karşısında başlıca tehli
ke, harbi uzatan milli mukave
metlerdir. Eğer bu mukavemet
ler iyi teşkilatlanmışsa, ve bil
hassa, en son imkanlara kadar 
döğüşmek kararını vermi§se, en 
sağlam emniyet tertibi alınımı 
demektir. Şimdiki zafer, geç, güç 
ve pahalı olmamak gerektir. U
cuz zaferi ise, maddi veya mane
vi, yani çabuk tükenen, yahut, 
harp etmemek için her türlü f e· 
dakarlığa boyun eğen zaflar te
min etmektedir. 

Tarihte ba§ka türlüsü olmuş • 
tur: Kendine itimadını kaybe
den ve talihini, başkalarının ke
yif veya menfaatlerine emanet 
eden osmanlı saltanatı, emper
yalizm devrinin hazır ve emin 
ziyafetlerinden birini teşkil etti. 
Hüriyetlerini Cenevre sarayına 
emanet edenler, daha iyi bir aıa. 
bete uğramadılar! 

Fakat cümhuriyet Türkiyesi 
hatta sulh şarkılarının bülbül se~ 
si ile öttüğü zamanlarda dahi 
bu katı ve haşin hakikati unut~ 
madı. Türk milli mukavemet ira
desi, esasen ne yeni ispat, ne de 
teşvik edilmek lazımgelen bir 
şey değildi. Cümhuriyet devri, 

(Sonu J inci sayfada) 
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insan ve kültür: 
---------------------

,... .. 
·Junun peıinden Müzelerimizin servetleri 

Üniversite nutku 
Belediyeler Bankası 
ödeme müddetini Bütün müzelerdeki eserler 

Reiaic:ümhurumuz dünkü I" ··- Kırtaai~ililde mücadele edi- 15 k d • 1 nif edildi 
inanda uç halkanın irincle ver mat- au ıyet ~uk~ili olmıyan hüriyet, eL lcceıktir !" senefe tf arıyor evır. ..-.e göre &-. ~ • 

-r- ,, abnıt bette ki -.. ... , ... ., ve hur"" ıy" et L-na..o- Bu . hu""ki-......t" 1 ...a--J.._ • e- t "'& ' LCUt Yatanclatlara, ayn ayrı hitap etti. - ... " ao • .- • ~ ın sene ea"U'Çnucri üz 
K-~!-- .. y-L- '--•L-, um·· lu alt~ çu....,.ktan l'OCUDan bir rinde iararla durdulu bir mevzudur.· Belediye-Jer Banlcaaı, esas nizamna.. K·· ı1·· B-1-- 1 i ·ıı ~ -... ._._ "v• meauli,et d lbe k .• u u~ • muan. 1 ı, mı .i aerv. etler arumda büyüle bir yeri olaO 

8İte g-.Jigiainki idi. Bunlar tef..: par e • tte ki "aor" a ~ ırtuiyecilifin bugün artık münaka- mainin dardllnctı maddesini değiştir- muzelenmızdeki eeerlenn ait olduğu devirleri ve miktarlanJll 
rini, gorerek dinledi'--. • . . fa götünni}'Cn tarafları tafiye edil- mlye karar rmi t" B ka t · 1 b" • 

ikinci halka, iatanbullulara Bu •h:ula bütün Parti melraniz. diği gün devlet dalreJeriocleıı. kara- maddenin d:~ti!i~esi8:e :~~üncü a.m•mıy e tes it etmıftir. 
Iİa edilmifti. Bunların da bü·-':hb- ~a.aı ~e una bailı olan halkevleri, sapan yerine traktör girmit toprak ""-·- olan Türkiye'de 28 müze vardır. Bun •

1 
Tua ir turk ınaanın h"" · kad f 1 and -uuı ve zarureti mnyle izah etmek larda 12 tan · d h ı· de lumu, latanbul gençliği cibi tefi J" • ın urıyet kadar meau.. ar, u a r rınan alacatrs.. dir: r- te. n eaı epo a an dir. Af • 

sôrerek clüalemek fırsatına ~lik-
1 
ıyete ına~ bir fuurlu vatandq o. K§rtuiyeciliğin öyle tarafları var- yon Karahisar müzesindeki eserlerden Nafiada yapılan tiler. ~ak ~etifmeaine çal ... cakta-. Ve dır ki, bunlar, iruuıı ga.termit il.. .. Yurdumuzun Baymdarhğı )'Olun_ 1163 ü Eti ve Etilerden önce, 24 ü Sü-

0 ,,. __ .. lı lk 1 ntallet ıtlerinde en bü--:.L ıu..• talıklar ~bidir: •-'-ia kıoymıya lü- da beJediyeJerimize vera·ı..... s:'""evin mer ve .\.sur tabletleri, 60 1 Heleni•tik çllllJÇu a a , IDft1I eketin tama- aa.lıib" Tua aa anıyet ~ de ~ uu 
mma tahaia edilmitti. Memleket .•.olan Türkiye Büyük Millet zum yoktur. . . vrimize layık bir aurette baprdma.. 356 aı rome:ı, 69 u Bizans, Faa, Sel-
fini, radyo batmda dinlenüt old.: fe- M~Jıa.ı, ba tekilde ~İflDİf ve böyle Senelerce devlet daırelerınde çalıt- •~nı temin edecek cababın batında, va- çuk, 67 si Osmanlı, 660 mes.kfıkit, tayin ve terfiler 

lnönü, nutkunda, yalnız m.d.a Yetıttifini hizmetleriyle i.bat etmi- m f bir 00.t, re...t ewab lr.onulan ~~t meaeleai ve para temi:ıi zarure _ 102 etnograf ık eşya, 2 ai yazma. 139 
taplarını . ayırmakla kalmamı,, b - ye muvaffak olmut inaanlarm topla- numaralann aiıtemsislffbıden dert tın~ ge!diğine ,Uphe yoktur. Aynı O.. basma eser mevcuttur. Amasya depo • M'"!abcre •e mürasele m~virlilf 
lara tevcıh edeceği hitapları da u:ı... nacaklan yer olacakbr. yandı: aynı velriletin muhtelif daire- ~emı haiz muhtelif imar itlerinin, va- sunda bir Bizans, 9 Selçu.k, 59 osman- kalem Amiri Nevzad Korur terfiaıı 
n &Jn tartllllftı. ay- lnönü, millet olutumuzun bütün leri evraka baıka batka uıullerde nu- rıdatsızlık ve parasızlık yüzünden tak. lı, 23 dıger devirler, 31 mcakUlcit, 17 Devlet Havayolları Umum müdürlütl' 

111"---- .1• • • ba mühim aafhalan .n.--=-~- d mara atıyorlannq ve tabii hazan ev- dim ve tehiri ile Cümlıuriyetimizin ta. etnograf ık eşya, 7 basma eser vardır. muamelit müdürliiğü-:ıe, teknik o.kuka 
__.., MYSl 1 tefımtz modern d ~ -- k d b 1--- • dünya ile içimizde en .... • Wıtan 80nr&. bizlwi ba fUUI' " ol. ra ın osyuını u._ı bu sebeple kip ettiii ailrate halel vermemek için Ankara etnograf~a müzesinde 11.974, panaıyon amiri Niyazi Atan Devlet 

J)e7da etmea' • ~ iimi • gunlt"" noktuma kadar s•tiawüt o. çok güç olu~nnu9. belediyelere daha uau:ı ride ile ikraz· arkeoloji müzesinde 29516 eser vardır. havayolları umum mildilrlüğia hMılat. 
Ya hatlan .,:; ıevenclır. De.let ha- lan I .ıtüri'ün Mı " ubrMI ö- Bu hakikaten böyle olacak ki, her lar yapabilmek bqta gelen tedbırler • Bunlar, taa:ıif edilmek üezredir. tarife ve istatistik müdilrlüğüne, tele· 
'-iyle birlikte '!'acafı .. -al~, ai. nünde, aı•nçliti. Mtaıiltallalan Ye reami. kiğıdın altında: ccvab n hangi den aayıJır. Belediyeler Bankası bü • Antalya müzesinde 1 arkaik 35 nlk okulu pansiyon lmirliğine ~bet 
h .. ti lü ayyareye bmmelde, bütün memleketi apta k......,. Ye fubenan hangi tarih ve hangi numa- yWr ve mühim imar itleri kartııında ö. Helemıtik, 302 romen. 30 Bizans• 35, mühendia mektebi idare müdür mua • 
ai,.ei h=mcl z~u, faJcluı ve em. J'lll'le sök araamclald botluia o SÜ- ra~ına ai~ 0!duğunun kaydını ... " FJıe- deme kabiliyeti azalan belediyelere ni. Selçok, 135 Osmanlı, 187 diğer devir- vini B. Naci Kut. Trabzo:ı Nafia şir • 
Y--.İftİ. a ılk miaal ve delili zel bq için d;racl..,__.. ..,,si ile mıyetle ıatı.)"en bir not vardır. Efer aamnaınenin müuade etti&i on SC':lehk ler, 1340 meskUkit, 20 etnografik et. ket ve müesseacleri komiacri Kbdll 

a. ..,_ d . , doldanmya diwt etmiftir. bu nu~ralar, meıeli her vek&lete ve aamt müddetleborç venndcte iae de ya, 872 yazma, 2527 basma eser var. Yurdalan terfian yüksek mühendi9 
ltünyem ile .:;ol~~~ teknik Atatürk MYPei! B.... inan ve 0 

•• ve~lete bağh bulunan dairelere bilhuaa büyük lkrularda bu müddetin dır. mektcıbi idın müdür muavinliğine. 
küi ......_.:ki ojik t~ " bu i. bmua diYet, acelNa lnöna'nd• çok g?re sıstemleıtirilmit oı.a; muamele- dahi kifayet etmediği ve belediyelerin En zengin müze İlta:rbul müzele • hukuk mi)favir muavinliğine 40 Ura 
dikkat edre a~lmaz ma•Mbeti, kimin hMkwchr? yı uzatan, memuru ve it aahl>ini yo- dığer itleri için ödünç talebinde bulu- ridir. İstanbul müzelerinde 2823 Sü • maatla Talat TorosJu, yapı i'lerl u • 
ı aek. bizi-. anlabmf 0 - "••" ran, bazan evrakı kaybettiren bir kır- namadıklan a-:ılatılmaaına binaen ban. mer, 1424 Asur, 948 Eti ve Etilerden mum müdürlüğü mimar\ MünevveC' 
"'(j• L! s.,,.m ŞePimiain siizel kelime. tuiyecilik derdi ortadan kalkar ve ka eeu nlzamnmıesinin 4 üncü madde- önce, 59826 Asur, Eti ve Sümerlere Belen lıtr.ıbul vilayeti yapı itleri mi-
~ •Jn mahatap hallrıau, üç.~ ı-i hlli kulaldanmızcla çınlayıp kiğıt üzerinde dUsıün makine yuıeı- sinde tnbit edilen on aeneltk mUdde- ait tabletler, 68 Firikya, 291 Ege. ee- marlığına, Iğdır •u if)eri birinci aauf 
~ • clea •Jl'l ve bana rafmee lriıri- minalan bfamuıcla derinlifine yer- nın ahengini boan nidH nakıalı talı:- tin 15 1r.ıeye çıka{ılmuı belediyele _ ki Girit, Miken, 3074 arkaik, 326 Mi- fen memurlanndan Fahrettin Ece• 
k-;- batlı menu .. nihayet hal. ı • ....-. olan bu GniYenite nutku, simli cebir muadeleleri cibi bir aUrtl rin tefebblelerinl ıenitleteceğinden Iittan önce ve beşinci yüzyıl, 3340 man Buru su itleri birinci ıubc döe'-

a an meaaı.eket halinde toplarken bizleri o kadar birdenbire avladı ve rakam okumaktan kurtulurduk... mesk6r maddenin iUfik proje dairesin- Hele:ıiıtik, 3113 romen. 1660 Bizans, dü-:ıcü kısım fen memurluğuna Büge. 
111enaLan .... tek dinktirm çsçe"- söaüllerimizi öyleaine aıymp ti de tadiline unaret buıl olmllftur . ., 777 Selçuk, 768 ounanb 4973 diler yapı ifleri umum mildürlUtü reMU!l'" 
:..:--~ br.:::- .. :..::.~ .~· ld, bu tatlı, müeaair ve tıerbi,. =~ Bir bulufDD nedee9lı Beledl,.ıer 8-bunm umumi he. devirler, 76762 meskfıkit, 198 etnog- larmdan B. Sedat ı,oseler refsJlği res-

.. Ye -~ol.fi- tolahetlwini bizden etirs....._.lini Ankara Halknlnln, Belediyeler yetine te1rlif edecell yeni dlStdtlncü talik eserler, 30721 depolarda •....hir umlarından Şecaettin, münakalat dai• 
•• "Mllxıclm bir .arif n aril rica ed ı· madde ••cturı -?· 
d-a... ece ız. S.nlra11 altında •ıl'!trfı ralm -•eri- .- edilmiyen etYa. 1669 yazma, 18968 resi mühendislerinden Mahir Kuttat 
-- kact.r kaclııetli Wr ..._. iclL ._ .... "I..__- -.ILl.t-...ı b'- --"'en on '-~-- bi Natka tahlildea :..... ned• ba B..taaa BELGE ılnde tablolarmr tetlılr eden ye aatlm ~ -usu K -~ bq ---.... eaer vardır. rer derece terfi ettirilmi9lerdir. 

__, eene,. kadardır. Her ikru talebi lda- En çok Selçuk Heri Konya müze. 
nolıılıa &..inde d__.,.. lüama sör. genç bir reatMD: re mecliılnce tetkik olunur." aindedir. Ku,adasında ı.nif edilme. 
cliilıt? Çiınldi '"-a Şef'ia bbut bn. .. _Bu it bayle cfdel"le bir iki sene miş 946; Ispartada tamif edilmemit Kızılır balosu diai .._ sörm6f. RMlio cleniı. aoma muallimliği de bırakıp yalnu 245; Manisada 173, Niğdede 65 parp 
... cihaa ....-k-. ..... ba cihaz ' tablo satmakla ceçinebilecefiml" Di- D 1 b h h vardır. Sinop deposunda 279, Sına 
Şef •• millet mina.-.mün emrin.. yordu. o ma a çe ôdisesi mı.izesinde 374, va., depoıunda g3 par 
de olme"!"?. lnöaii b~ d~ .. Bu kanaat ve hakikat bizim için ça eser mevcuttur. Viyana operasının 

Primadonnası geliyor 
olacelE ld, 1111~ •~aıtauyle ~- yepyeni bir feydir. Ankara HaUrevi- tahkikat evrakı Müzelerimizin idaresi için bir sene-
w .. lütabm mueaur olmuı IÇİn I'-' ı nin tetebbüaii bir buluatu Buan bay · kt lan .. _ı.._:__ k ~ 
ama ol .. ~~~ telmi~inin. • tartı. a- le bulutlar v: alikalar,:r· haıwu---ı Dolımıbahçe'de 11 fttandat•mızm ö de venlme e o ww ... t ye unu 
-~ k.adı .... id h eti •• - meline lebep olan bdiUm hldiae. 237.568 liradır. Bunun 229.952 lira11 Bu ayın 11 inci cumartesi günü aJD. 
:_7 L--L _t_lz. e~~ ~!. ~ .°"'L'- Her tarafta kıc uzun aman ve himmet iatec:lfJUnf aan- 1 bllA .. ind 7466 li vill _. ..... e enaucu uır # 5 • hakkındaki tahkikat evrakı noksanlığı dev et ~es en, r8U ye~ pmı Ankara Palu salonlarında, Kı· 
.... is b kad • 7' ~ dıimuz itleri bir çırpıda hallediverl- dolayııiylc devlet tfıraamca Dahiliye büdcesinden, SO lirası belediye büdçe- sılay menfaatine verilecek olan balo • 
de • ere, ~· -:-d camp a- SOğukf arl bacfadl yor. &erini haıka satarak aeçlnebi- Veklletine iade edi•-;·ti. Dahiliy si:ıden, 100 lirası halkevi bildçesindm nım ebl.bis olmfaı için çalwünakta -

yerme I'• ",. 0 u. # len reuam artık fı-•mı emni-t" ...._,. e · d"lm-1 .... d" B k~ d d A .,. 
-:r ,,_ Veklleti bu nrakı. devlet 10ruınca t~mın e ı Ç&\e ır. ~ye un an ve - ır. nkaralrlar, bu balo ve.ilesiyle. 

" .. Din tehrlmizde bava kıemen bu • veludlulda kullanabiliyor. Bu, cUzel r ı 180 835 ası satın ı · · · l.a.ii seaçliiia yafpnaliai iki• lutlu osnllf• rilz&lr timali -rldden ..,.adar11111a için ,.al blr deYrln "'-- aolrwıı ıarillen noktaıarm tekemmül 1 en maat • ; muze CfY sene erının en güzel geccsıni geçire -
• or- 1 ..:.a .....- ettldJmael a-ın tak .. ~- __ - ümaaı için 4226, diier maıraflar ceklerdir 

..._ yerme l'etirilmit olmumda bet metre hula eamiftir. Günün en ancıcnaır. ~· __. ı-r-- - 51168 Hradı 
SÖl"iJW. lhmlanl.n biriDcUıi, seeçli- ctllftlk mmı aıfırm altında g, en 7ilksek Gibel unatlarla alllralı bir lt ya- feıttiılere teYdi etmlttlr. llüfettfıJer • r. ...-.mm clinpca tanJlt ~ 
iin ,uflam bir mm ....c.odu ve tekai- ZSISI da aıfırın iistiınde 2 derece ola - parhn Milli Şefin fU ·~zlerlni ha- ~uı:~~u nıokunbkları ilanaı~ p Türkiyede müze veya bir =-:un - zılıı~ .Pr~n-ı Bayatı Retby, ıc.. 
ii ile yetİfmit olmuı ikinciai, ka. rak tcsbit edilmittir. tırlayını.z: ...._ 'fıemn. tardır: Anbra (etıografya ve arkeo • l~ ~v~!?,i ~$.u~~ ••• 1-·· ~-
ral.terinia •ilam olma11chr. Yurdda hava cenup Anadolu~da .. _ Cemiyetimb ilim•• fenne l\tl· - loji) Amasya, Antalya, Bergama. Bur- yanadan hareket eylemittir. Kendi.i -. 

t.öal, ,...W... ipnıt etmit olu. bulutlu, diier b61eelerde 1rapa1ı ve ya. nad eden, ,U-1 unatlara meclup o- aa, Diyarbakır, Edirne, btanbul, lz - ne qi refakat etmektedir. Eti Viya-
,_.ki zeki •e •tidat l'ilN doiarken i•tlı ıeçmittir. 24 saat içindeki yalıt- lan, milliyetçi, lledeyicl bir cemiyet- Vefat mir, Kayseri, Konya, Seyhan, Sıvaı na'nın en sayılı piyanistlerinden biri· 
setirilea •uıflardan çok, metotla Jarın metre murabbalamıa bıraktıklan tk, b67le olmehdırl" müzeleriyle Amasya, Çanakkale. De c:lir. Bayan Retby. Kızılay balosunda 
w aietımnle çalqmak n çallfkan ol- au mikdarları SankalD'fta 18 Ordada llallye Veklleti at ltlerl mlldürü nizli, İçel, Isparta, Kı~hk. ManiN, Ficaroe Hochftlt, Cannen ve Zigeu-
mak mGlıimdir. Neden? 17, Malatyada 15, Er.zunı~ 9, Klllı Bir )'111Dlll'la hlki,_ıı Bay lelik GUnnm ~ Mmtafa Niğde, Samsun, Sinop. Tokat, V..-ı ner baron operalarından parçalar oku-

Zekl w istidat. hazı memleket- ve Gireeunda 7, Ardıhan, Kayseri ve Yenifelıir'de otuna bir doetumun ~ dtln nfat etmittir· Cenueai müze depoları. yacaktw. 
'-in ,._..ıtmda yataa ............ Uluklflada 6, Urfad/&1'5, Dlyarbakırda anlattılr tu -Yaka, WIH. htklyeJI bu&Gn ille Yakti Hacıbqramdan kal. Milze memurları. devlet·~ vill. Baloda çekilmek üzere bir etYB pi-
rahm kmcli hatlarına çatı.,._...._ 4, diğer yağıtlı yerlerde de 1 - 3 kilo- ne derMnia deylnia -bir alime lJI,. dmlanık Cebeciye defnedilecektir. yet bildçesinden..,... almaktadırlar. yangoıu terdp edilmiıtir. Şehrimizin 
.._ bemıerl•. Banlara İIMaa eli gram arasındadır, ve etmeden YC)'a çlkıanmdan .U. an- bayanları piymsoya ko:ıacak etY•ları 
........ n iwn teimiti b...._. ._ Karla &tilil yerlerde karm toprak latıyorum: llaıde cMUrMnda idl. Beni poace p- kendHerinin temin etmesi için müra -
- fa7daluunau emrine Wl'llML tlatilndeJd blmlıfı Smmr.ıda ı. Xa - .. _Birkaç hafta ance bir sin aııe prdı: Nik6h cutta bulunmutlardır; bu müracaat • 
.., Wr ....WCette bu sibi ,.yı--. ramanda 2, Boluda 3, Siverekte 4, yemeli yerken kapıya köylü kıyafet- •- Banlda • JllPIJ'OnUD r De- lan tqekkürle kabul edilmittir. Ba -
_......, olmuı. cofrafya kaJll(anaa BeyfeldNe 5, Orduda 6, Sıvuta 8, il bir vatanda§ geldi: •- Tue yu- dlm. Ankara etrafından Bay TeriUı. yanlar tıucUne kadar piyango için yüs 
Pr •ide ka .... 811 gibi tabiat tara- Şebin Xarablurda 9, Çarpmbada 11, murta alır mısınız? Günlli'kl" dedi. "-Hiç! Dedi fakat ıqkınhlı aıt- BulprJu kızı Bayan Nimetle deierll lerce zarif hediye göndennitlerdir. 
ı--.. ...._. bltalan imkinlar. hiç Mardinde 12, Ulukıflada 15, Karata Şubat ayında gGnlllk yumurta ko- tı Ye çok durmadan çıktı, gitti.. dit t8ıblplerimizden Bay Etem Şere. Bu hediyelerin balo gecesine kadar 
Wr ••q •ııooau"k ve _,..ı kıy- 20, Malatyada 32, Erzurumda 43, Ar- lay kolay bulunur mu? Tawl iç Hlkly.enin ıonunun dUklriacııdan n'in aldtle~i, dünkil puart•i ctınü Azı- m6him bir yckan tıefkil edeceği anla • 
- 11•• lınılal&p ed ... ezler. drhanda 45• HllUlta 51, Sarıbmıtta kuruftan aldrk. Ne lmdar da ucudu ... dinledim: Bu. bir köylü delilımif, kara beledıye dairesinde güzide da- tılmaktadır. 
b ~- ..__ ribi. zeki Ye istidat. 77, Nazımlyede 108, Uhaüida 160 .. _Her ıün ptirl" dedik... YÜtf:yle halde .......,,. '91>arllllf· vetliler htızuriyle, yapıldığı ,haber a- Kızılayın, balo huıdıldariyle met
... •a taWat tarafmclan yerilmit santimetredir. Birkaç gUn IODra karnn yumurta- Sırt hamalhlı ,_.k eclillp itler ke- hnmııtır. Tarafeyne saadetler dileriz. gul olmak tızere tetk:il ettiği komite 

..._ .............. B..Jan o in. Rü.zclrlar bOtiln ~ llma1 - larm kırıldılt aman urılarının da- u4lqmca lillelell dellttlrmlt. köylü her gOn toplanarak cumartesi gecesi -
~~ kw iW h.a amiJeti için den, yalım Sbop'ta Anl,ede 1~ diler ğıldıfmdan ,ıklyet etti. Her ilin mun- kıyafetine pnnif " buradan ulama- nin çok eğlenceli geçmesi için z~n 
.. ,_ • Is,. .... ile :~ 1 iL yerlerde en çok 7 metre bqJa--a..ır tanman vumurta -tiren Jd5•1'"- ra vutnurtaları alıp. hafif kireçli ıu- Evlenme LI f • de k mla .t•ı...1 &ı...- uuuacu f -'-.t....._,.. ,, - •- ,. •ı• , --

1 
be ""r program ç zmıye vam etme te 

.. _nw •w alde kabildir. En dtlfilk ısılar aı mn amu- S., • sordum: ya batırarak renklerin yulaftır- ye lbnngelen biltün tedbirleri~ 
8-ia • 1 .. _ ..ı.,..da aiat..U. seride s, SıvM ve Erzurumda 9, Yos - .. _Beyim, o aofuktan olurl" dedi. dıktan eonra gUnlük yumurta diye Selma Karınca ile Etibank memur- tadarlar . 
... -.at _.. ... iaticb.tta Wr iua- gatta ı ı, Kanta 11 derecedir. En JU.k· Benim yumurtacılıiım yoktur, huın- utarmıı. tarından Necdet Çepnig'in e.Jenme 
• C•J9t Mki '" pk lelidatla Wr ·m- .... k ıular da Edimede 8, tamir, Bod - dun. Bizim yumurtacı bir daha e.e uğ-
..... claba :-J! _, r.-... ?1eraaimJeri dün Ankara belediyeeiııde ı· l.ALA. tini lstedluerl . ..... .... ıuı.. baün rum ve Adanada 9, Antalyada 11 de - -Y"n gUn Hilden tavuk almaya ramadı, battl .okaktan geçmedi." ıcra edilmiştir. Yeni evlilere mdet Fili ü•Ullle n .. 
IDDd .... saten• 4aa ~......... recedir. cltmiftim. bicim yumurtacı sepeti e- KUTAY temmni ederiz Geaçliiia , .. ._,,. wa ..:...., . 
~ pal ~ak.... .... ...... ~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lince.ı.tıwia .. C9lllİJetlriııa .. -------~~~~~~~~~--~------------------------------~----------------~------...:..:.~ 
~'-tıp lnr ~ Pıtıld-.. 
.... olmak •• ,...... 

l.tuıl.ullalara hitalnnda. ca... 
·~ bndil.m. iltifat et. 
tikt.a ......_ ...._ .,... a;s ~• w. 
.... yam Mitin ......... .a,n,. 
ceii -....,.tli --- ... - ...... sah........-. Ve lreDdiainm Wk L 
le clojruclaa cloira:ra yllpbfı t-.. 
larclua neler beldecliiini ..... .....,. 
tir. 

Hartalara dair 
- Bu Maııçurı butasz alınız; §U 

duvara ualım/ 
AldıJu, atılar. lcaldırdılar. 

• - •ır ••p Amerlltal bvtuı 
itam. B'Ollv.,a, Paraıuay memle-
bt~.ı ..,_, .. ı.,,_.al blda:.. alılldı. o da Uddı; o d• 

Bu 6arta da aıldıfı ,_. ..,._ 
larc:a lraldı. Oseriııe Nlllt1I _,.... 
lerl• lpıwıler .,.pıldı. p..,ı., flaU. 
dl n KIJllln blrlod• omı da,,....._ 
sus K6rerek. lcaldırdılar. 

• 

Netekim .hitlıbım bitiia memle • 
kete çeYinliiini aôyler aoyleme:s. 
derhal ba en büyüle muhatahm tek 
oldujunu •• tek olmuı lban seleli. 
tini bydetmiftir. Ve enw.-yalia. 
illin en çok içeriden parçalanma 
...... ı.n söateren .......tekeden 
hücum ettiiini arahatle ifMle ettik. 
ten .onra. türk millatinia llİfakaa 
bir millet oldut-a Ye ba IDilletin 
......... termil eyl--te .... tiirk 
ricalinin bu .ahdet •e lriitUnlüfe i- - A.mu, mul--1 bır lapaya 
aancbldarmı tebariiz ettİnlÜftİr· b•rtası getirini.z. /Jıiye ayrılan bu 

Şef'imiain __.,_.. Millet memlehtteii mücadele ıuua dre. 
Mecbai, matbuat, vata.Ut hüriyeti ceğe ve ptia olacağa beuiyor. 
n meealiyeti hakkmda nrdifi di- Duvvd• uzun miiddet uzlı b
rektif, "anarti" ile "zor" denilen iki lan bu liarıa, benliz. ialıdrılmıı de. 
tııin"birincl• tehlikeli... • ......... _ ğildir. Faht Aana çekildikten ve 
den çirldD kay ... iMi ortuındaa Negrin büümetinin diifilrDldUjD
bir _,... p.,i Wı iı _.,_ . ..._ • dair..,_,., pldDctea •ara 

onun d• pek uzun ömrtJ lcalmamı1-
tır. 

• 
- Bir Avusturya hartası asınız! 
- Bir Çeko!Jlovakya hartası a. 

sınıd 

Ba ild bartanın aılnusiyle kal. 
dırılmuı bir oldu 6i•i bir feY· 

• 
- Malaual bir Çin hartası mı? 

aa..ı. Davarın mlus/p bir taralı
-n~.,, .. 
,,_!'rbdlye bar talcılıp ladlrllen 

alana •iMlodeo daha blJylk 
" .... ., ..... a.~ • 
ı. ba-.. -· ,,.. da ""-.,_ ...... old•fııad• ola-
cak. bfl•, duvard.,,ır - .ı-L-

L "'•-881111. 
ca 11/r mlJddet de or-.. loeoefe 
beıısemiyor. 

• 
Batan bu bvtalar, a. lllr ._ 

ımn iç;nde, diln1UJ10 flU....,• .._ 
ruıada paa lbtillllan, ,_,,,.. 

h~P_l•ri okurlarına ~na •linine 
bildırmeyı lceadıne vasile bilea ga
Nteciaia ~lfllll odaıaa uılmı1-
tıı. 

inanlar. bunları •iSre 68re bar
ta demek muharebe ve ibtilü de. 
mektir, bilkmiJae varacak. 

Bereket versin, duvarımısda mer
kezi Tllrlıiye olmak Dure Ballcan 
ve SAdabad paktlarını ıösteren bir 
harta var ki hal dili ile yukarıki da
ıDn«yi diJz~ltiyor: 

- Ben de bartayım, fakat sulb 
mlnuzu ıelea bit harta .. - T. 1. 

Ga_.. bqbldarmm kendine 
_.._ Wr clil, bir me•e•, bir ifa-
tleli oWaiw fiiph .. dir. itte aize 
....... .W... ld, Weti, bir kadı. ......................... 

"Günahkar bir kadm, pan11111 

Yedili adamm kurpm)ariyle öL 
dü." 

Kadm l'iinahkinmt iyi; bir a. 
damın paraanu Yemİf İmİf, o da i. 
li. Fakat aiinahlı .,..,.. siinabaı:s, 
kaclm veya erkek Mmanci bir 
kimaeye para yedirdikten tonra 

kUl"fUD mu yedirmeli 1 

Çin'de P~ yalunlarmda Çan 
U Lun illllİncle bir adam Y&nlllf ki 
tam 256 Yatında İmİf. Bir incilz 
gazeteainin Çin mubahiri bu iki 
buçuk uarl• ihtiyardaa hayı-ede 
bah.ecliyor. 

Dört Jüa mİIJ'Oll Çin'de iki ..... 
çuk &an' Y&f&lnlf bir acllllll bahm.. 
daiuna, geliniz, miitkülit çıkar. 
madan İnanalım. Fak.t öte t..af. 
ta çocaldut-a .. seaçlitne doy. 
madan top, tüfek, bomba, lit- ._ 
tqiyle öl• binlerce çinliain tüü 
ömürJ.inden ell:ailıı: kal• seneleri 
ba Çan u ı.-•a zse 711..._ Çl

kannu; h+alwn, Wır ,_, lrahr 
-.ı 

İran hükümeti, Türkiye'de mert yol• 
lann acyrüaeferine müteallik nizam -
name ve talimatnameleri hükilmetimfs 
den iatemiıtir. lran hükUmetinfn fıte
difi nizamname ve talimatnameler ya
kında cönderllecektlr. 

Yeal istnl.I Ylli Munhll 
Dehiliye VekAleti, nüfut umum mü

dür muavini B. Muzaffer Akalın'ın ı.. 
tmıbul vali muavinliğine tayini yüL 
aek tuc:Uka iktiran etmittir. Genç ve 
kıymetli idarecimiz B. Muzaffer Ak
alın yeni vazifesine batlamak üzere 
bugünlerde latanbul'a hareket edecek
tir. 

W tıpan izerlnm 
...... .,.. ediyor 

İatanbul, 6 (Telefonla) - Alman -
yadan gelen heyetler Dcnizbankta ku
rulan muhtelit Jmomiayo:ı müzakere!• 
rine dewm etmektedirler. Alman he
yeti Etriiak vapurunu bir de alman 
telmfıyenlerfne tetkik ettirmek iıte • 
mit 'ft Almanyadan bir kasan bir de 
g&verte mlitetıa ... ı ıetirm~tir. Miite
ı.....aar1a lmoml.,o:ı be,eti ve Denla
bank heyeti bugün Etrüsk vaıpunuıda ............ ~ 
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Fransa'da beşikten 

fazla tabut var! 
A lmanya'nın nüfusu altı 

sene içinde 13 milyon 
arttı. Bunun 2.S milyonu doğum 
fazlalıbından, ıo milyon kada -
rı da sudetlerin ilhakile kaza
nıldı: Bugun Almanya'nın nü· 
fusu 80 milyona yaklaşıyor. 

Gelelim İtnlya'ya: İtalya, bu 
gün 44 milyon niıfusu besliyor. 
6 milyon İtalyan da dışarıda 
var: SO milyon. Bunların 1 mil
yonu fransız imparatorluguna 
tabi memleketlerde bulunuyor. 
ltalya'nın nufusu 1938 senesin· 
de 400.000 kadar bir artış gös
termiştir. 

Frans3 ise.". Topu topu 42 
milyon ınsan besliyor. Halbu
ki bunun 3 milyonu da yabancı 
gorunuyor: Fransa'da 1938 de 
tabut be ikten 30.000 fazla idi 1 

Bugtinkü Fransa'nın demoğ
rafik vaziyetine bir goz gez
dirirsek Fransızlar için atinin, 
bugünden daha endişeli olduğu 
nu görürıiz. 

Fransa'da 1876 da doğum sa
yısı 1.022.000 iken, ı 938 de 
610.000 e duşmüştıir. Demek ki 
400.000 kadar bir doğum azalı
§ı var. Almanya'da geçen sene 
bir milyon 450.000, ltalya'da 
bir milyondan fazla çocuk doğ 
muştur. 

Altı sene zarfında Almanya'
da doğum her sene 340.000, ı. 
talya'da iki senedenberi her 
yıl 80.000 artış göstermiştir : 
Roma ıle Berlin çıkıyor biz 
iniyoruz 1 Eger her iıç memle
ket arasındaki doğum nisbeti 
böyle devam edip giderse, İtal
ya'nın nüfusu Fransa'nın nü
fusunu yüzde 60, almanya ise 
yüzde ı34 nisbetinde geçecek
tir. 

ff esap edildi: eğer Fransa-
da bu doğum azlığı son 

senelerde olduğu şekilde <\e
vam ederse Fransa'da 194S de 
ancak S00.000, ı95S de 400.000 
~cuk doğacakur. Tabii gitgi
de azalacaktır. Senede ıoo.OOO, 
sonra 200.000 nüfus azalacak, 
bir zaman geleck ki, fransa 
küçük bir memlelct halinde ve 
burada yaşıyanların hepsi de 
ihtiyar... Çunkü azalma hep 
gençler ve k ;;tikler arasında! .. 

Böyle olunca, mali ve iktısa
di harabiye sürıiklenmemek i
çin ümit nerede kaldı, müstem
leke imparatorluğumuzu nasıl 
koruyacağız, harpten ve istila
dan kendimizi nasıl kurtaraca
ğız? Eğer devamlı bir saadet 
istiyorsak, eğer sulhu muhafaza 
etmeyi arzu ediyorsak, vakit 
geçirmeden doğumu arttırma
lıyız. Buna imkan da var: çün
kü italya ile almanya birer mi
sal teşkil eder. 

Bugün Fransa'nın kuvetleri 
kifi değil, niçin arttıramıyo
ruz? Normal olan Fransızlar 
niçin çocuk yapmak istemiyor
lar? Bunun bir çok sebepleri 
:var. 

E vel!, halkı manev1 ve ru
hi kuvetlere celbetıne

li. Çün~ü bu ahliki kuvetler 
insana yalınz vazife hissi ve 
ferakarlık ruhu vermekle kal
maz, aynı zamanda hayatta la
zım olan itimadı arttırır. Ya
ıama ve geçinme güçlükleri ö
nünde insanı serbest yapar ve 
saadet bahseder. 

Fransa için selamet yolu, 
Fransızların evlcmesiyle ka
imdir. Cemiyetin temeli aile
dir. Bunu fransız gençliği bil
miyor değil. Fakat bu gençliği 
biraz tenvir etmek icabeder. 
Fransa bir tehlikeye düşünce 
franıız gençliginin birer kah
raman kesileceğine şüphe et
miyoru. Fakat cesaret ve kah
ramanlığı yalnız bir yerde de
ğil, hayatta her vazifeye kar§ı 
gi:ıstermelidir. 

. i.çtimai adaletin büyük ese
rını tahakkuk ettirmek lazım
dır: ge~ç. ev\iler mahdut ço
cuk sahıbı olup ııerislnden vaz
geçmeli. Fakat fazla çocuğu 
besliyebilecek derecede ge
çinme seviyelerini Yiıks~ltme
leri ve refaha kavuşmaları için 
onlara yardım etmek de iıter. 

- Çocuksuz genç evli bulun
durmamalı. Karı ile kocanın 
ikisi çalışmalı: bir aile iki yer
den ücret alır ki bu suretle re-

E! 

fahe ve emniyete kavuımuı o
lurlar. 

Diger taraftan 3 - 4 çocuk
lu aileler var. Kadın evde ka
lıyor. Baba çalışıyor. Fakat 
aldığı para S - 6 hatta daha 
fazla nüfusu beslemeğ kiti de
ğil. Hele baba biraz hastala
nırsa derhal sefalet baş göste
riyor. Bunun da önüne geçmek 
lazım. Fransa, bu köt'{ ayrılı
ğı geniş mikyasta tertıbat ala
rak ortadan kaldırmalıdır. Yok
sa, nüfus azlığından bellik ol
mağa mahkumdur. 

• K adını ocağında tutmanın 
bir tek çaresi var: aile 

kadınına tahsisat vermek. Bu 
suretle hareket ettiğimiz tak
dirde, Fransa'nın muhtaç ol
duğu nüfus kafi mikdarda ar
tar. Sonra çocuk, her şeyden 
önce annesi tarafından beslen
meğe, okşanmağa ve büyütül
meğe muhtaçtır. Bu saadete 
mazhar olmamak büyük bir zi
yadır, 

Şunu söylemek isterim ki 
doğum azlığı, bir memleket i~ 
çin harp demektir. Hem meş
um bir harp ... 

Nüfusu gittikçe azalan bir 
~emleket istilayı ve işgali bek 
Jıyor demektir: eğer, yarın bü
tün fransız kadınları anne ol
mak istemiyorlarsa, istilacı 
milletler derhal hudutlarımıza 
dayanacak, her yerde felaket
ler ve harabiler birbirini takip 
edecek. 

Fransa, nüfusu gittikçe aza
larak ucuruma doğru sürükle
niyor. Eğer uçurumdan dı.işe
rek param parc;a olmak istemi
yorsa sarsılmaz bir irade ile 
birlik olmalı; ve doğumu art· 
tırmahdır. 

]ournal'den Fernand Boverat 

Bel~ika'da 

siyasi buhran 

ve sebepleri 
B. Pierlot'un kabinesini 

kurmak teşebbüsünde kar
şılaştığı imkansızlık Belçi 
kadaki siyasi vaziyetin 
son derece karışıklığını 
göstermektedir. Martens 
meselesinden çııkan buh
ran bugün ekonomik saha
ya müncer olmuştur, bu -
nunla beraber vatana iha
net suçundan idama mah
kU.m edilmiş belçikah pro
fesör meselesi aktüalite· 
sin<len hiç bir şey kaybet· 
miş değildir. 

Doktor .Urıtc 'in i ti
f asına talik edilen liberal

lerin müzaharetini elde e
demeyince B. Pierlot evel 

ce işbirliklerini kazanmış 

olduğu sosyalistler ve de
mokratların da, maliye na
zırı B. Gutt'un tasarladığı 
deflasyon politikası yü
zünden, arasının açıldığını 
görmüştür. Filhakika B. 
Gutt devlet memurlarının 
maaşlarından % 5 bir ten
zilat yapmanın lüzumuna 
kanidi. Ve bunu yeni ka -
binenin yönelişi ve bütçe
yi muvazeneleştirmesi hak 
kında hiç bir hayale yer 
bırakmamak için en kıaa 
zamanda tatbik etmek fik-

rindeydi. 
!mdi, iktısadi vaziyetin 

salahı hakkında nikbin ta
savvurları satın alma kabi
liyetinin arttırılması lehin 
de olan B. Spaak, kabine 

lllllllllllllllllllJJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1901 de İkinci Vilhelm Cenubi Amerika'ya 

asker ~ıkarmayı düıünmüı 
Times gazetesinin neşrettiği Lord Middleton'un batıraları 

meraklı bazı ifşalarda bulunmaktadn. Sahne. 1901 de Obstos • 
ne'de K1ra/içe Viktoriya 'nın cenaze merasiminde cereyan et • 
mektedir. 

Lort Middleton Jmparator Vilhelm'/e şa~sen mıi.naseb~ttar
dı ve lngiltere kırallilr. sarayında yizksek bır mevlue sabıp bu
lunuyordu. Filhak.ilr.a 0 zaman yapllan mu~teşe.m cenaze me -
rasımı'nin organizatorü 0 olmuştu, ve kıralıçenın t'?runu olan 
Kayser de bu merasimde ha11r bulunmuştu. Me~asım daha ye
ni bitmişti ki ikinci Vilhclm l~rdu kenara. ~c~mı~ vı: o -~a.'!1an
ki başvekil Lort Salisbury'ye ıb/Bğ etmcsı ıçın sıyası duşunce-
Jerinı kendisıne açmışt1r. 

Ona demiştir ki : • . 
_Almanya bir demı~ çemb'!_r !çındc mahpus 70 milyon nü. 

/usa maliktir. Butün dıf..er buyu~ mılletler yayllmışlardn : 
Rusya şarka doğru, Jngıltere butun dunyaya, Fransa Alrika'
da kabı/ olduğu kadar uzaklara, Birleşik Devletler garbe doğ
ru ... Ben de güneşten hissemi almak istiyorum. lmdi cenubi 
Amerika'da bizim koruyacak alman m enfaatlerimiz var. Yolu
ma çıkan asla11 M.onroe doktrinıdır; fakat İngiliz donanma~ı 
meseleyi halledebılır. M cscla ben bir cenubi Amerika dcv/etı
nin kontrolunü elde etmek ıstersem ve Jngiltere ile ittifak 
edersem, Birleşik devletler beni karaya çıkmaktan menede -
mcz. Alman kltalau bir kere Amcrıka'ya çıktıktan sonra Bir· 
leşık Devletlerle anlaşacağım ... Birleşilc Devletleri kenarda 
tutun, ben de sizin içın Rusya'yı kenarda tutaT1m. 

• • • 
Kendisine bu hayret verici ıeklıl yapıldıtı zaman Lort Midd

leton'un ne kadar şaşmış olduğu tahmin edilebilir .. B.ununla be
raber teklih Lort Salisbury'ye bildirdi, fakat berıkı bunu bat. 
ti kabinesine haber verml'yi bile lüzumsuz buld!.f ve Kayserin 

. delı yerine mi koyduğunu sordu. Hakıkatte Kayser 
onu sadece kıt zekalı bir adam telakki ediyordu. 

- I.cırt Salisbury'dc, demiştir, Avrupa muvazenesi düşün
cesı bır sabit /ıkir bali11dcdir. Halbuki benden ve benim otuz 
kolordumdan başka Avrupa müvazenesı yoktur, lngiltere kısa 
görüşlüdür. 

Asil Lort şu cevabı vermiştir : 
- Yirmi sene sonra hali hayatta bulunacak olursam, bu ko

nuşmayı alaka ile hatırllyacağım. 
Kayserin son sözü şu o_r~u : • . 
_ zamanm çcrçevesı ıçındc hapıs olmayalım. Bu belki e/lı 

sene istiyecektir. fakat günü gelecektir." 
o zamandan beri otuz sekiz sene geçmiştir. Ve bila da ge -

leceğe benzemiyor .... 
Stephane Lauzanne • Le Matin 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
beyannmesinin okunma
sından sonra B. Gutt'a kar 
şı hücuma geçmişti. O za
mandan itibaren yeni ka
binenin yaşama talihi kal
mamış gibiydi. Bununla 
beraber rey vermenin salı
ya talik edilmesi Pierlot 
kabinesine, muhalif tema
yüller arasında bir anlaş
mayı mümkün kılmıya ma
tuf gibi görünen bir müh
let bahşediyordu. 

Fakat B. Gutt mali va· 
ziyetin şakaya gelir tarafı 
olmadığı ve kendisinin gös 
terdiği veçhede enerjik 
tedbirler alınmadığı tak
dirde lüzumlu istikrazla
rın yapılamıyacağı kanaa
tindeydi. Ve maliye nazı
riyle aynı fikirde olan B. 
Pierlot salı günü meclisin 

huzuruna gelmeyi lüzum
suz addetmiştir. 

meselesi halledilmedikçe 
herhangi bir kabineye işti

rak etmeyi kabul etmemek 

tedirler. 
Gerçi B. Pierlot, doktor 

Martens hakkında yapılan 

ihbarları tetkik için bir ko 

misyon teşkil etmiştir. Fa

kat liberaller meseleyi hal 

için bu komisyonun çalış

ma neticesini bekliyecek 

midir? 

Liberaller bugünkü ha
reket tarzında nırar ettik
leri takdirde ancak iki hal 

şekli kalır: bir iş kabinesi, 

veya meclisin feshi. Fakat 

iş kabinesi meclis mahfil

lerinde iyi bir na.zarla gö
rülmemektedir. Böyle bir 
kabinenin tetrii hüriyetle
rin zararına olarak kıral
hk iktidarının aleti olma
sından korkulmaktadır. 

Fıkra 

Şapka ve taç 
M eşbur trajedıyen Saraber

nar, Londra'da temsiller veri -
yordu. Bir akşam veliaht ken -
disini görn:ek için kulise gir -
di. !'?nuşurktın şapkası başın -
da ıdı. Sarabernar dedi ki : 

- Efendimiz taç çıkarılmaz 
ama, şapka çıJ:arıllr J 

Fransa ve 

İspanya 

Mareşal Petain'i Fransa'
yı milli İspanyada tem 

sile memur etmekte, bükü -
metimiz, iki memleket ara
&ındakı münasebetlere hu -
susi bir parlaklık vermek 
istemiştir. Irkımızın ~eha -
sını ondan iyi sembolıze e
decek bir adam var mıdır ? 

B. Leon Berard, Burgos'
taki son ikameti esnasında, 
Fransa'nın kendi nezdine 
yüksek rütbeli bir fransız 
zabiti tayin etmesinden ge
neral Franko'nun memnun 
kalacağı intibamı hasıl et -
mişti. Bir an general Nogu
es ve general Girand düşü -
nülmüştü. Ancak son gün -
lerde mareşal Petain'in fik
ri sorulmuştur. Milli İspan
ya'nın şefi bu tayinden her 
halde memnun kalacaktır. 
Franko diplomasinin mu _ 
tad metodlarından hoşlan • 
mıyan bir askerdir. O açık 
konuşmasını sever. Karşı • 
sında aynı mektepte, aynı 
zevklerle yetişmiş şerefli 
bir asker bulacaktır. fJer 
iki memleketin menfaatine 
olarak anlaşacaklarını um -

mak isteriz. 
Epoque 

8 urgos'taki mümessili -
miz memleketin en bü -

yük askeri şahsiyeti olan 
Mareşal Petain olacakmış. 

Bu haberin doğruluğundan 
kimse şüphe etmediğine gö 
re vazifemiz bunu kaydet -
mektir. Vcrdun galibine 
kati teklif yapıldığı muhak 
kaktır. 

Esasen bu şayia muhte -
lif tesirler bırakmıştır. Ba -
zı kimseler ordumuzun en 
büyük şefi, sevilen ve hür -
met edilen şefin tehlike -
siz olmıyan bu maceraya na 
sıl atılaca ğını düşünüyor -
tardı . Fakat kendisine tek -
lif edilen vazifeyi kabul et -
mC'kle vatana bağlıJığının 
ve fedakarlığının yeni bir 
delilini vermiş olaca ğı hu -
susunda herkes müttefik -
ti. 

La ]u.-;tice 

H ükümet reisinin Ver -
Jun'un büyük şefini, 

zaferini yabancı ordularına 
ve malzemesine borçlu olan 
bir hükümet darbesi gene -
rali nezdinde Fransa'yı tem 
sile göndermesi hayret ve -
rilecek bir şey telfikki edi -
liyordu. 

Böyle bir tayin, denili -
yordu ki, Franko karşısın • 
da yeni bir utanç teşkil et -
mekle kalmıyacaktır, mu -
vaffakiyeti pek şüpheli bir 
vazifede Mareşal Petain'i 
akamete uğramak tehlike -
sine maruz bırakmak pek 
ihtiyatsız bir hareket ola -
caktır. 

Le Peuple 
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(....__R_A_o_v _o_) " 
T U R K l Y E 21.lS Esham, tahvilat. kat11) 

Radyo Difüzyon Postaları yo • nukut borsası (fiyat ' 
TÜRKİYE Radyosu 21.15 Neşeli plaklar. ıra· 
ANKARA Radyosu 21.30 Müzik (radyo ork~' ar>-

sı - eef Hasan Ferit A 11 rtO 
DALGA UZUNLUGU ı • G. Fr. Hande!: Con'jor· 

grosso op. 6, Nr. 2, fa ına grO 
Andante larghetto Aile ol'" 
Largo. Allegro ma nott t~11,; po. 2 R. S. Humann.: 1 ~ıı· 
Senfoni, si bemol maJOf· ~I· 
dante un poco maestoso r. 
legro molto vivace. J,a ı 
ghetto Scherzo, Trio 1 .~ 
Allegro animato e gra;ıdto" 
3 - Otto Nicolai: "Vııı sJll' 
run şen kadınfarı" opera 

1639 aı. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 94r,; Kes./ 20 Kw. 

T. A. P. 
19.74 m. 1Sl95 Kes./ 20 Kw. 

T.A. Q. 

Ankara 

SALI - 7. 3 939 
1.2.30 program. 
12.3S Türk müziii - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarr, a-

jans, meteoroloji haberleri. 
13.15 Konuşma (Kadın saati -

Pl.) 
13.30 · 14 Müzik (Karışık prog 

ram - Pi.) 
18. 30 Program. 

vinden naklen.) 
Halke-

18.35 Müzik - Pi. (Melodiler). 
ı8.45 Mı.izik (Flüt solo - Ah

met Andiçen) Riyaseti cüm
hur bandosundan. 1 - Michel 
Blavet - Sonata N. 2 (1700 -
1768) Andante. Allemande 
(allegro) Gavotte (les Ca
quets) . Sarabande (Largo). 
Finale (allegro). 2 - Cesar 
Ciardi - Karnaval (Varyas
yonlar) . 

19.00 Konuşma (Türkiye pos
tası). 

ı9.15 Türk müziği (fasıl heye
ti). Tahsin Karakuş ve Safi
ye Tokayın iştirakiyle. 

20.00 Ajans, meteoroloji haber 
leri, ziraat borsası (fiyat). 

20.lS Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Ferit Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyanlar: 
Mustafa Çağlar, Radife Ney
dik .. 1 Osman beyin - Niha
vent peşrevi. 2 - Faik bey -
Nihavent beste - Visali yare. 
3 - Rakımın . Nihavent şar
kısı - Ne yaman kalbim. 4 -
Arif beyin -Nihavent şarkı
sı - Söyle nedir baisi ahın. 
S - Vecihe tarafından - Ka
nun taksimi. 6 - Rahmi beyin 
- Nihavent şarkısı - Saçları
na bağıanalı ey peri. 7 · İs
mail Hakkı beyin - Nihavent 
ağır semai · Seni hükmü ezel. 
8 - Selihattin Pınar - Kürdi
lihicazkar şarkı - Aşkınla 
yanan kalbime. g - Seli hat
tin Pınar - Kürdilihicazkar 
şarkı - Ne gelen var ne ha
ber. 10 - Selahattin Pınar • 
Kürdilihicazkar şarkı - Ak
şam yine akşam. 11 - Sepoh -
Kürdilihicazkar - Oyun ha
vası. 

21.00 Memleket saat ayan. 

yayma kurumu). 

dan uvertür. pı.) 
22.30 Müzik (Virtüozlar pi) 
23.00 Müzik ( Cazband - jeti 
23. 45 - 24 Son ajans haber 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERE1~ 
LER: Hi Kiinisberg - ... 
Roma - 21.lS Stra.ı:burı 
21.30 Paris P. T. T. ı.,j. 

ORKESTRA KONSER oıJ· 
Rİ VE SENFONİK 1' ~ 
SERLER: 14.ı5 Frankfo ,s 
- 1S.2S Hamburg - 18 ıceer· 
- ı8.20 Viyana - 20.15 S ~· 
münster - 21 Berlin, .B:.':el 
sel - 21.30 Paris - E1· ... 
kulesi - 22.lS Stokbolı:ıı 
22.20 Frankfurt. ser 

ODA MUSİKİSİ: 18 ,, 
mıinster - ıs.ıs Brüksel 
ı 9 Laypzıg. ıs 

SOLO KONSERLERİ : ,, 
sıokholm ı5.30 Viyance• 
19 Berlin - 20 Monte JS 
neri - 20.50 Viyana ZZ 
Varı;ova. FŞ 

NEFESLİ SAZLAR ('M/. 
1

, 
v. ı.): 12 Münib - 19.5 ıce 
- 20.10 Kolonya. 0-

0RG KONSERLERİ VE 1',, 
ROLAR: 17.ı5 Kolonya iJ 
18.20 Künisberg - 19·1s 
Frankfurt, Stokholm - 20· S 
Ştütgart - Z2.30 Kopenb' 
- 24 Ştütgart. ~· 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Fra ,o 
furt - 8.30 Münih - 10·11' 
Hamburg - Alman istas1°1o 
ları - 13.15 Breslav - t4· 1 
Viyana - ıs Berlin - 16' 
man istasyonları - 18 ser· 
lin ı8.20 Laypzig - ı9 l{a~· 
burg - 20.ıo Berlin, }{unı~ 
berg - 22.20 M.Unih - zz. 
Hamburg - 22.35 Ştütgar,!·. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 şıut 
gart. " 

DANS MÜZİÖİ: 19 Bresl•1• - 20.10 Laypziır - 22 Sozj 
ya - 22.30 Floransa - zS 
Floransa, Milano - 23·24 Paris P. T. T. , Tuluz - 4s 
London Recyonal - :z3. 

Droytriç. 
1

21.00 Konusma (Hu1'.oı.k ilmi 
._ _________________________________________ _,. 

Bu yeni muvaffakiyet
sizlikten sonra, buhranı 

normal yoldan halletmek 
imkanı azalmıştır. B. Gutt
un, selefleri gibi, devalü
asyon yüzünden bozulmuş 
olan muvazeneyi tesis için 
zaruri gördüğü deflasyona 
taraftar bir hükümete ek
seriyet temin etmek üzere 
liberallerle muhafazakir 
katoliklerin iktidara itti
rakleri icap eder. Halbuki 
bu siyasi partiler Martens 

Bugünkü buhranın men
şeini teşkil eden ırki ihti
lafların milli birliği tehli
keye koyduğu bir zaman
da bir seçim kampanyası -
nın ne kadar mahzurlu o
lacağını ölçen herkesin na
zarında parlamentonun fee 
hi tehlikeli addedilmekte· 
dir. lapanyol aeranadı 

Edith Bricon 
La Republique 

h idi. Şimdi aynada büs bütün başka - Eser kalmadı. 

Deyli Herald'dan 

kalktı ve elini 
bir insan görüyordu: kılığı, kıyafeti Sir Ceyms ayağa 
külüstür, ağzının yanındaki çizgileri Blis'e uzattı: · h' b' 

- ·Gen.._ doıtuın. dedı, .ı.~ .. ır has. 
değişmiş, gözlerinin feri ve manası " kad -

tamla sizinle o. ld.uğu a~_ogunmiye-
yerine gelmiş, daha zinde bir adam. d f d - ı . ceğim. Elinizı hır e a egı , ne kadar 

Hayatin içyüzü 

disini hayatımızdak; değişmeye dere
ce derece, adım adım hazırlıyorum 
Şimdi Sir Ceyms, eğer bana bir hokka 
kalem verecek otursanız hastaneniz, 
gene benim bahsi kazanmam yüzün. 
den vereceğim paradan mahrum kal -
maı. 

gittL Karınızla birlikte bu hafta i~iJY 
de bir yemeğime teşrif etmek lutfunÖ1 

bulunur musunuz? Mesela önümüz~ 
ki çarşamba günü? Hastanedeki dl' 
rektörlerden bir kısmını sizinle tanıf' 
tırmak isterim. . 

~=================- 63 -==~ 
}' cucın: F i.lip a Openha ym 

Kız: . 
_ Gene mi taksi otomobili? Dıye e-

lini kaldırdı, galiba ben sana sı~ sık 
çıkışmağa mecbur olacağım. Vazı~e -
tin ne kadar iyi olursa olsun, daıma 
daima otomobil olur mu? 

Blis gülerek şoföre adresi verdi ve 
otomobilin içinde karısına iyice so -
kuldu. 

- Sevgilim, dedi, bu dakika, benim 
hayatımda en harikulade dakikadır. 
Artık ebediyen benimsin. Benim ka • 
rım oldun. Karını t Bunu anlıyor, tak • 
dir ediyor musun? 

Gelene, geçene aldırış etmiyerek 
Franscs'i öptü. Karısı, hayretle koca
sına bakıyordu. Dudakları heyecan • 
dan titriyor, gözleri parlıyordu. Niha
yet Harlcy Strit'de durdular. Blia, kı
zı elinden tutup indirdi. Şoförün pa
rasını verdi. Tanıdıtı biıyük kapısının 
zilini çaldı. 

- Sir Ceyms Alroyd evde mi? 
- 1sminiz nedir efendim.? 
- Bir hastasıyım. Bir it için kendi· 

siyle goru eceğiro. 
- Randevu almıa mıydınız? 
- Evet, on iki ay önce bu.gün al -

mıı;tım. 

Uşak, şaıkın tatkın yüzüne baktı. 
Sonra her ikisine de bekleme salonun
da yer göstererek yanlarından ayrıldı. 
Franses, Ernest'in kolunu tuttu. 

- Fakat Ernest, sen haata değilsin? 
Senin ne hastalığın var ki? 

- Hamdolsun, her zamankinden da
ha iyiyim. Yalnız sen biraz bekle; sa
na söylediğimi hatırla 1 Her ıey fevka
lade bir surette meydana çıka~ak. H~
yatta tasavvur ettiğin her şeyın hakı
!:at olacağına inan. Böyle yaparsan 
hayretin müthiş olmıyacaktır. . 
Uşak içeriye girip haber verdı: . 
_ Gir Ceyms sizi bekliyor efendım. 
Aynı muayene odasına girdiler. Sir 

Ceyms masasından kendilerine baktı. 
Bu ziyaretciyi ilk bakışta tanıyamadı
ğı anlatılryordu. Blıs, arkasında du • 
ran bir aynada kendi yüzüne ~ktı. 
Bir sene önce kendisinin şık elbıseler 
içindeki kıyafetini, fakat uykusuz kal
maktan ve hazımsızlıktan dolayı mah
murla,mış gibi duran gözlerini hatır
ladı. O zaman kendisini zevke, sefaya 
vermiş, kafasında hiç bir ciddi fikir ve 
mabat yer •mıemi.f havai bir delikan-

Büyük ve rahat bir nefes aldı. Halıne isterseniz 0 kadar sıkayım. 
şükretti: Blis, ihtiyar adamın becerikli elini 

Doktor sordu: getirdiniz tutup sıkarken garip bir duygu . . _ 
- yirmi bet bin liramı . O . k. .. ıçın 

deydı. n ı ı ay once bugün uykusuz 
m;:.:_ Hayır, getirmedim, çünkü siz srhatsiz ~ir ~a.lde buraya gelip bura~ 
bahsi kaybettiniz. On iki ay önce bu- dan nefsıne ıtımat ve azimle çıkışını 
radan ayrıldıktan sonra cebimde beş tekrar hatırladı. Bahse girişirken duy
banknot ve sırtımda bu gördüğünüz duğu uta~ç aklından geçti. Şimdi ha
elbiseler olduğu halde şehirde kendi yatında bır enerji vardı. Gözleri ya -
hayatımı kendim kazanmağa atıldım. şartlı. 
o gün bugündür, kazandığım para ile - Bu menfa hayatımda bir çok şey
yatryorurn. Verdiğim sözü harfi har· !er ~~andım Sir Ceyms, dedi, hele 
fine tuttum. Kimseden iane kabul et - hepsının Ustünde karımı. 
medim. Kendi servetimden, eski tica- Sı'r C F d" v 'l eyms, ranses'e dön u ve egı • 
retimden doğrudan doğruya ve yahut di. 

bilvasıta hiç bir surette faydalanma - Blis, yüzünde sevinr ve heyecanla: 
dım. Bütün tanıdıklarımla alakamı ~ Al - Karım, dedi, bir daktilo idi. tı 
kestiğim için kimsenin bana bir yar - senedenberi kendi hayatını kendi ka -
dımda bulunmasına imkan yoktu. Gez-

zanıyordu. 
~in satıcılık, kapıcılık, odacılık, şo -
förtük ettim. İki aydan beri de bir om- Sir Ceyms: 

·b f" " 'd' B b h · k - İkı'nizi de candan kutlarım, dedi, nı üs şo oru ı ım. u sa a , şır etten 
;vi iyi ayrıldım. aziz genç bayan, kocanız •V~endisine 

hayTanlık duyguları besledıgım fe~k~
Doktor, koltuğunda arkasına dayan- lade bir şahsiyettir. Onun ya~a~ıl?ı: 

dr ve eski hastasına dikkat ve merakla ğini, kendi vaziyetinde, k~~dısı gıbı 
baktı: . • • yetişmiş pek az genç yapabıhr. 

- Pe kı sıhatınız nasıl? 1 Franscs, söz söyli yepilecek halde 
- Fevkalade mükemmel. değildi. Blis, elini o~dı ve dedi k_i :. 
- Şikayet ettiğiniz halsizlik, der • - Bu sabah evlendık. Hem de ıkı 

mansızlık? yoklu! olarak evlendik. Şimdi ben kcn. 

Blis, cebinden yepyeni bir çek defte 
ri çıkardı. Bir defa daha bir çekin al -
tına imzasr:11 attı. 

Yeni baştan zenginliğine ve kuveti. 
ne kavuşmuş olduğunu hissediyordu. 
Çeke şunları yazdı: 

''Sir Alroyd Ceyms'e ve yahut emri
ne yirmi beş bin lira tediye ediniz." 

Yazdığı çeki kendi kendine bir defa 
okudu ve hafifçe gülümsedi: 

- Doktor, dedi, şimdi cebimde on 
iki şiling yedi peni param var. Karım, 
bu sabah iki defa taksi otomobiline 
binip sefahat yaptığım için bana çıkı -
şıyordu. 

Doktor, eğilip çekin üzerindeki pa -
ra mikdarını okuduktan sonra deli
kanlının tekrar elini tuttu. 

- Genç dostum, dedi, bu hareketi · 
·nizle ne büyük bir iyilik etmiş oldu -
ğunuzu, bilmem, takdir edebilir misi
niz? 

- Sir Ceyms, bundan on iki ay ön
ce takdir edemediğim birçok şeyleri 
şimdi, artık, takdir ediyorum. Sizin 
sayenizde, bundan so·nra paramı yo -
!unca işletecek ve kendimi meşgul e -
decek bir düzine iş öğrendim. 
· Doktor dedi ki: 

- Bu sözünüz, en ziyade bofuma 

- Bizim için bir şeref olur. Şiı11~1 

müsaadenizle, çünkü, bu, ilk ziyareti• 
mizdir. . I 

İhtiyar doktor zili çaldı ve her ı1' 
misafirine de elini uzattı. 

- İkinize de layık olduğunuz bii ' 
tün saadetleri temenni ederim, dedi "e 
delikanlının omuzunu okşıyarak ila"' 
etti: 

- Sizden daha fazla hayran ve n:ıi!Y 
nettar kaldığkm bir hastam, zannet· 

mem ki, bulunsun. 

XXXIII 

Gayet ı;ık bir otomobil, doktorıı1' 
kapısının önünde durmuş. kasketi

111 

elinde tutan şoför Bils'e gülerek bal<' 

mış, bir uşak da arabanın kapısını g/( 

mıştı. 

Blis: 
- Seni tekrar gördüğiime memıtll~ . .,, 

oldum Hayes, dedi, nasıl otomobil 1
1 

işliyor mu? 

- On iki ay garajda dinlendi "' 

şimdi de gayet iyi yürüyor. 
Blis, Fraoses'in elinden tutup karı' 

sını otomobile bindirirken şoföre: 

(Sonu var) 

-

tiı 
Ilı 

g 
l 
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Kay1eri Halke.i tahsil çağmı geçirmit ve mektebe gidememiı 
olanlar için bir ıece kunu açmııtır. Kunta okuyup yazma öğ· 
retilmektedir, resim, kunun çalııma vaziyetini göstermektedir. 

Samsun halkevinde temsil 

Samsun Halkevi söaterit ıubesi bu hafta "Akın" piyesini oyna
mıfbr. Bu eser için gösteril ıubesince yeni dekorlar hazırlanmıt· 
tır. Eserdeki roller öğretmenler tarafından alınımı ve "istemi 
Han" rolünü ıösterit bqkanı B. Vedat Orfi oynamıflır. Temsil 
ardı ardına iki defa verilmit ve 1500 den fazla yurddat temsiler
de bulunmuftur. 

f''''''''''"""'";~;i~····~:~:· .. ·;::~··"'""'''""'''"J 

Halkevi bayrammda Bitlis Halkevinde parlak bir tören yapıl
... Ye bir temsil ven'lmiıtir. Resim temsilden bir sahneyi göster
mektedir, yeni Halkevi binesmın illfA&b bitmek üzeredir. 

uı:us 

Karadeniz sahillerinde çahşkan, örnek bir köy 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ewrenye koyloleri el birliğile köylerine 
mektep, mendirek, yol ve postane yaptllar 

1 Evrenye mttlıinı bir ~ 
istihsal nıerkezidir 
Evrenye (HUMUI) - Erenye'nin JW'dun il'· 

ııek köylerinden biri olduiumı iftiharla e6yli-
yebilirim. lnebolu ci~rmda ve Karadeniz sa
hillerinde bulunan köyümüzün iki bin nüfulu 
vardır. Tamamiyle müstahsil, ve çok çalıfkan 
olan, içtimai teunüclü anlıyan ve tatlnk eden 
Evrenyeliler sade köylerinde cleiil, Ankara'
da, l.tanbulda ve dijer yurd kötelerinde de 
çalıfkanlıklariyle kendilerini SeYdirmİf)er· 
dir. 

lstanbul'c:la mavnacılık ve kayıkçılık yapan 
Evrenyehler, köylerini ve hemterilerini biran 
için bile unuıtmazlar. Bu alika, minevl bir 
baidan ibaret deiildir. Her mavna kayık •· 
bibi seferden döndütü zaman kazandıiı para· Köylülerin elbirliğiyle yapflklara mendirek 

nın bet on lirasını muhakkak suret
te Evrenye'ye, köyüne verir. Bu pa
ra, köyümüzün latanbuldaki mümea 
sili tadından tahsil edilir ve köye 
gönderilir. 

Hiç bir resmt kontrola ve teıvike 
tabi olmadan doğan bu içtimai tesa
niıd sayesinde yapılan yardımlar kö 
yümüzü bugün yurdun bir çok nahi
ye ve hatti kazalarından daha ba
y ndır bir hale koymuıtur. 

Ankara'da Evrenyelilerin çoğu ga
zete satarlar. Bu hemterilerimiz de 
bize bol bol gazete gönderirler. Bu 
suretle Evrenye günde kırk elli gün
lük gazete okumak imkanın elde et
miı bulunur. Kayıkçılık, ticaret ve 
ziraatle uğrapn Evrenyelilerin ça
ıı,kanlılı:ları ve biribirlerine bağlı

lıldarı saye.inde neler bap.rdıldarı
nı anlatacaiım. Bu bqarılar diğer 

yurt k<ifeleri için birer örnek çalıt
ma mevzuu olabilir. Köyümü%, par
timizin ve hllkümetimizin köy kal-
kınma dbaamda ileri ıllrdüiü ve e- Eorenyeılen bir BÖrünüı 
... tıuttuiu bir çok ~pleri •ıT•,.~ tlcaıet -~ ~1- balte&la "9llt ...._ ...,.. utrar, 
nlıq:ııınlt w "'-' tati1dn4ea oe demek oldupnu acı tatlı bhl bir mllhlırMr yekftn tutan lhraf ._ııa-
beklenen bUytllı: faydalara kavupnuı tecrübe ile anlamıtlar ve köylerinde rımızı yilkletirdi. lnebolu'ya nua-
tur. IJ1r puısta C"<:l,;ıal !'-a.-: -%·'--•· • ~ _._._ - ---·· - ·· • -- -

18 bin firalılı melttep çin bir kaç sene evel cümhuriyet bil renye'ye vapurların kolaylıkla ya-

u k al L..- E eliler 'lı:ümetlne müracaat etmiılerdir. Cllm naf1D11ıını temin için, köy halkı bir 
yanı ve ç lfııuuı reny i i . kö••n-"• .. b d" k . t . Halk l 1 kültü ü eh · et" l mramıılar ve bur yet hlikümet mız 7 .._. .. zun u men ıre ınp e tı. ın t ve e 

kt 
r niht" emıy ıdn "nde d ymu• arzUMınu yerine ıetirmit ve bir tel- blrliiiyle yapılan bu mendirek 60 

me ep ıy.:mı erı n u 'lJ • • 1 .ıı... da 
lard G k L>< • .A.k" k letan· graf poata merkezi tes11ıne müaade metre uzun u 5 .. n ve 8 metre ge-

11'. ere aN7-.. ı ıere . . E li . l"ii d b 1u ktad Ş"md" E b ldald heqeriler eıeıe vererek 18 etmtıtir. Bunun Uzerıne vrenye - nıı ı n e u nma ır. ı ı v-

b~ ı· d x. :.-..ıı ~-- t-isatl bir ter ıene el ve it birliii yaparak bir renyeliler 2000 torba çimento daha 
ın ıra e.er11M1e .-.. - ı • . dar"k d k "lk "md d" 

ilk mektep binası kurmutlardır. Bu poata telgraf bınuı i yU~~l.tmıtileir- te x.· ı bile~ . ı .. mevsbaı l e meknl ı-
kt b gUn kö ,.~uklariyle do- dir. Buıiin Karaden z ..ı.ıller n n re.ın Y •ı ıııne ı ıyaca ar-

me ep u Y T"- • • • • d b l bu kö d 
lup bqlamaktadır. Mektep, köytın •mn bır kiSfesın e u unu y, ır. 
aoayal hayatmda, ticaret çalJ11Dala- büttln dünyaya telgraf denilen me· 
rında çok mühim bir rol oynunııtır. dent naıta ile ballı bulunmaktadır. 

Pa.ta oe telsral Mendirek 
Evrenye Jröyıil ve telgraf •.. Evet EY- Birkaç sene evetine kadar ktiyilmU-

ACaatamoıw yola 

Muğla' da 
beton köprü 
Muğla (Huauai) - Muğla'yı De

nizli"ye bağlıyan Tavas yolu üzerin
de bu sene yeni bir betonarme köpril 
inıa edilmiştir. Kaza yollarındaki dl 
ğer tahta köprüler de kaldırılarak 
betonarmeye çevrilmiş bulunmaktr 
d r. İlimiz çevresinde henüz yapıl .... 
mamıı be' altı menfez de önümüzde
ki yıl içinde betonarmeye çevrilmek 
suretiyle tahta köprü ve menfez irı
patına son verilecektir. 

Ordu Vilayet meclisi 
Ordu (Husuat) - Viliyet umumi 

meclisi toplandı. Atatürk'Un hatıra• 
aını tiziz için bir dakika sükQt edil· 
mit ve Milli Şef ismet lnönU'ne u
llnllllıl mecllelta .,..ua hürmet •• ti• 
siminin •unuhmer kararlattrrılalıf
tır. Valinin nutkundan 80nra ınec-

J 

Aydında hakem ku1'8u 
Aydın (Huaust) - Aydın spor 

bölgesi bir hakem kursu açmıttır. 

Kursa eski ve yeni oyunculardan 16 
kiti devam etmektedir. 

Aydında koşular 
Aydın (Hu.sual) - Spor bölgesi 

tarafından apor uhas·nda yapılan 

lı:oıu yerinde biriıi 2500 metre sür· 
at, diieri 5.000 metre mukavemet ol
mak üzere iki ko'u tertip olunmut
tur. Birinci ko9uya (16), ikinciye dt 
(3) ko9ucu iştirak etmiı. birinci ge
lenlere hediyeler verilmittir. 

YURTTAN RESİMLER 

Evrenyelilerin çalıpnaları bu ka
darla da kalmamıı köylerini Kaata
monu'ya rebtetmeie de umetmiıler
dir. Buaün bu yolun mühim bir kıs
mı ikmal edilmit bulunmaktadır. Yo 
lun Kutamonu'ya rabtı için 15 kilo
metrelik bir kıemı kalmııtır. 

Ewenye mühim rnerkes 
Cihlnbeyli' de halkeYI ~ıklı 

Trakya ovalar1nda bir inek sürüsü 

Evrenye bir köydür. Fakat çeıid

li mahsul iatihail ve ihraç eden ve 

arkasındaki 44 köyün mamullerine 
iılrelelilı: yapan bir köy... CUmhuri
yet yıllarında her gün biru daha in
kip.f eden bu köylerin iatibdl ha
cımları gün geçtikçe artmakta ve bü 
tün mallarını köyümüze yıtmakta

dırlar. Evrenyenin en mühim ihraç 

malları araaında elma, patateı ve ce
viz vardır. Her yıl üç dört bin ton 
elma, 20 bin ton patates ihraç edil· 
mektedir. 
Yukarıda da ılSylediğim ılbi Ev· 

renyeye eskiden haftada dört vapur 
uğrar bu malları alırdı. Son aeneler
de iakelemize vapur uiramamakta
dır. Bu vuiyet Evrenyelileri çolı: 
üzmektedir. ihraç mallarımızı İne
bolu kanaliyle yollayoruz. Fakat kö 
yümüz lnebolu'ya ancak patikalar
la bağlıdır. Araba bile itlememek*· 
dir. Bu mallarm hayvan sırtmda 
yollanması hem pahalı hem de güç 
olmaktadır. Hiç bir engelden yılma
dan çalıpn Evrenye köylülerinin 
te lı: dilekleri vapurdur: 

- Hiç olmazsa haftada bir vapur 
uirpat.. 

Dileği onlarda artık bir ıabit fi
kir halini almııtır. Günün her hangi 
bir saatinde sahillerinin uzağından 
.Uzülüp geçen bir vapur ailueti on· 
larm bu sabit fikirlerini kamçılamak 
ta, arzularını tuelemektedlr. 

Cümhuriyet rejiminin himayesi 
altında kendi çatııkanlıkları ve te· 
unüdleriyle göiüı kabartıcı itler 
ıbapran Evrenyeliler, bu temenniye 
bak kuamnlflardır, sanırım. 

Yeni Halkevlerimizden birieİ 
de Cibanbe)'li kazaıında a.sı1tnlf" 
br. Yukandaki resiml~r a~q t&
reninden birkaç intibaı ıaateı
mel&tedir. 



Uyku uyumak san4tı 
ayatımızın üçte birini uyumak
la. yahut uyumağa çalıpnakla 

geçiriyoruz. Çüıtkü medeniyet 
ilerledikçe uykusuzluk da faz
lalaııyor ve uykusuz geçen bir 
gece, bir felaket halini alıyor: 

umumi yorgunluk, ha§ ağrıla

rı, gergin sinirler ve saire .. Fa
kat insan efftıesi gece, uykusuzluğu telifi imkanını 
bulabilir. Asıl feci olan, daiına kesilen, devamsız, 

gayri kafi ve lüzumu kadar derin olmıyan bir uyku
dur. 

Uzak Şark milletleri, en dehşetli itkenceleri icat 
etmekle me§hurdurlar. Rivayete göl'C bunlardan bi
rinde, en büyük iıkence, bir mahkume istediği her 
feyi vermek, fakat onu uykusuz bırakmaktır. Yapı
lan tetkiklere göre, .ekizinci gündıen itibaren mah
kftm o kadar büyük ıstıraplar içinde kıvranmağa 

bitflarmış ki, hemen öldürülmesi için yalvarmağa 

koyulunnuş ... Re•imlerimİ1' (~karıdan 
;ya doğru) 
Güzel bir kitap okumanPn belki güzel 

Ellerdeki - soğan, iyodolorm v. s. 
gibi - kuvetli veya kötü kokuları 
gider~k için, ılık ve alelade sa
bunla ellerinizi yıkadıktan sonra 
biraz saf portakal esansiyle oğuş-

turunuz . 

• 
Madeni eşyayı, yahut da çekiç ve sa

ire gibi demir aletleri paslanmak
tan korumak için bunların madeni 
kısımlarını yağlı bir bezle siliniz . 

• 
Bildiğimiz tuz, yani mutbak tuzu bir

çok faziletlere maliktir. Bir · litre 
suda bir yemek kaşığı tuz eritip 
gargara yaparsanız ve burun delik
lerinize birkaç damla koyarsanız, 
gripe karşı gayet iyi bir korunma 
tedbiri almış olursunuz . 

• Yeni kolalanmış yakaların ilikleri 
güç açılır ve erkekler bilhassa a
cele işleri olduğu zaman buna si
nirlenirler. Bunun çaresi, parmağı
nızın ucu ile alacağınız bir damla 
su ile iliği ızslatmaktır. Bu .suretle 
ilik gevşer, fakat aynı zamanda ya
ka düğmesini de ga~t S7kı tutar . 

• 
Beyaz tahtaya cilalı Inelf! rengi ver

mek için, bir miktar permanganate 
de potasse'ı Jlılc suda ıerittilcten 
sonra bir fırçayı bu mahlule batı
rıp Jrrçayı hep aynı istikamette 
hareket ettirmek suretiyle tahtaya 
sürünüz. Eğer rengin daha koyu 
olmasını istiyorsanız, birinci taba
ka kurukdulctan sonra Üzdinden 
bir kere daha geçiniz. 

• Siyah eldivenlerin parmaklarının uç
ları çok geçmeden beyazlaşmağa 
yüz tutar. O zaman deriye hakiki 
rengini vertMk için bir parça çin 
mürekkebiyle zeytinyağım müsavi 
miktarda karıştırdıktan sonra par
maklarınızın kirlenmemesine itina 
ederek bir par~a pamuğu bu mab
lflle batırıp beyazlanan yerlere sü
rünü~. Sonra eldivenleri kurumağa 
bırakınız. Eldiven kuruduktan son
ra, boyadığınız yerleri temiz ve 
kuru bir bezle hafifçe siliniz. 

1
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ilkbahar lıin bir tayyör modeli 

Günqli balaar günleri için ıılı bir tayyör. Bej renkte lıalm yün1'l 
laımQftan yapılmıf olan jalıetin belinde madeni ve fantezi bir foa 
uardır. Eteklik aynı lıunuqtandır ve koya kahve reniitlir. Blıa 
kahve rengi •iretlentlir. Bu kadar uzağa gitmeğe de esaeen hacet yok. Te

davisi imkansız bir uykusuzluk hastalığına tutulan 
kimseler, Avrupa'da bile. nihayet intihar ediyorlar. 
Me için uyuyamıyoruz? Yahud, niçin iyi uyuyamıyo-

~e91ftCNJ=R.~~!!rL arı~alım, sonra 1-:- h.!!,'J,l!!.!.}!!!e 

.:!1111!:. - -- -':1111:' 

rüyalar görmeye yardımı dlabilir. 

Fakat salihiyetli zevatın fikirlerine b 1 uz 1 a r 
&öre, yatmadan önce okumak doiru 
deiildir. Aynı aallbiyetli zevat, yatmadan ön;::-~f--..._..--L.Jl .. E. __ ....... .ı.:L-ll.JlıllıııılllL.-.A .. ~-ILlr.ııııllı.ıııLI~~L~-' 

dir, bazıları da ha
riçidir. 
Başlıca sebep, 

uykuyu kendi key 
fimize tabi kılma
tnız, yani istediği
miz saatte yatıp 
istediğimiz saatte 
kalkmamızdır. Ay
nı ,eyi midemizde 
de tatbika kalksay 
dık halimiz ne O· 

lurdu? Uykuyu da 
ha yumuşak başlı, 
daha uysal zannet
tiğimiz için boyu
na onunla uğraşı

yoruz. O filvaki 
önceleri ses çıkar
mıyor ve bizi ya
vaş yavaı terkedi yor. 
Uykusuzluğun tesirlerine gellnce: 

uyuyamayınca enerji ihtiyatlarımızı 
yenilemiye imkan bulamayız. Fikir
lerimiz bulanıkdır. Huyumuz deği

fir: huysuzlaıır, aksilıeşiriz... Zayıf

lamağa başlarız. Velhasıl uykusuzluk 
aıhatı, maneviyatı ve saadeti mahve
der. Çarelerine gelince, bunların ço
ğu iptidai bir takım ijiyen kaideleri
dir. Fakat tatbikleri gayet kolay: 

Kaç 1KJC1t uy.umalı? 
Erkekler için 7-8, kad nlar için de 

8-9 saat uyku kafidir. Fakat uyuma 
ve uyanma saatlerinin muntazam ol· 
ması lazımdır. Nebatlar ve hayvanlar 

ce içilecek biıyiik bir bardak bol ıe
kcrli ılık südün, uykunun rahatlığı ve 
dcrinligi bakımından çok faydalı oldu
ğunu söylüyorlar. 

••• 
Bu şekilde örtünüp yatmak, uyuma • 
mak için birebirdir. Zaten bu bayan 
uyumak için dei;il, zayıflama ktirii 
yapmak için böyle aımaıkı örtünmüt. 

••• 
Gene aalihiyetli zevatm ittifakla IÖY· 
ledilderine 1ıöre, açık havada, çadır 
altında insan ;ok kolay ve derin u • 
yur. Fakat kııın delil tabii ... 

iyi uyku kıyafeti, onların kıyafeti
dir. Geceli.k gömleği dört yüz senelik 
bir hayata maliktir ve pürüzsüz bir 
uyku için bilhassa tavsiyeye şayan
dır. Pijama giyiyorsanız, bunun bol 
olmasına itina gösteriniz, fakat pija
ma pantolonunun havanın vücudda 
rahatca dolaşmasına mini olduğunu, 
beldeki kemerin de sıhi olmadığını 
unutmayınız. Upuzun yatmak da, ya
tarken tostoparlak olmak da tavsiye
yıe şayan doeğildir. 

Pençere: açık mı, kapalı mı? 
Hava cereyanı doğrudan doğruya 

uyuyan kimsenin üzerine gelmemek 
şartiyle, pencereyi açık bırakarak u
yumak tavsiyeye şayandır. Hava ce
reyanının şiddetli olmamasına, hava
nın hafif, fakat daimi bir tekilde de· 
ğiımesine itina etmelidir. Gündüz ya 
tak odası bol bol havalandırılmalı ve 
güneşli saatlerde perdeler açık bu
lundurulmalıdır. Yatak odasında ~ 
ba yakmamak ve kaloriferli apartman 
larda da radyatörü kısmak luımdır. 

bize örnek oluyorlar: güneı batarken yerek bır takım hareketler yapabilir. 
uyuyup güneı doğarken kalkıyorlar. Sağına veya soluna döner. Bu da, tek Karanlık mı, aydınlık mıP 
Doktorlara göre 9.30 la 10 arasında yatakta yatanlardan birinin zararına Karanlıkta uyumak lazımdır, çün
yatıp, 5.30 la 6,30 arasında kalkmak olabilir. Çünkü tecrübe ile sabit ol- kü ufak bir ışık bile uykunun derin
iyidir. Gece uykusu tüphesiz daha muştur ki uyuyan bir inaan aynı ha- !iğini azaltabilir. Ay ışığı olduğu za
iyidir. Geç yatıp gündüz geç kalk1n4k k t' b' saatten fazla muhafaza e- man perdeleri sım sıkı kapamalıdır. 
insanı nihayet uykusuzluğa, sinirlili- :;::e~ v: her on dakikada bir ya bir Gürültünün tabii olmıyanı zararlıdır. 
ğe ve zayıflığa götürür. tarafına döner, yahud da kolunu ve- ı Su t~rıltısı, ~~lgala~ın. gürültüsü, hat-
}' atak oda11ı meaele11i: 1 ya bacağını kımıldat r. ti agustos böceklerının ve kurbağa-

Omrünüzün iiçte biri yatak odanız- lam ötüşleri az çok alJlılabilen aes-
da geçiyor. Onun içın bu odanın çok 1 Hafif yemek yemeli.. lıcrdir. Asıl ehemiyedi olan, bunların 
geniş, çok havadar olması, bol güneı Akfal!l yemeği daima hafif olmalı haricindeki, intizamsız gürültüleri 
alması lazımdır. Dıvarların rengi düz. ve biberli, baharlı şeyler yemekten, yok etme.k çaresini bulmaktır. 
açık mavi veya açık yetil olmalıdır alkol almaktan ve kahve içmekten sa- Yatakta okumalı mı? 
Fazla mobilyeye de ihtiyaç yoktur. kınmalı. Elmanın iyi bir uyku için Yatakta okumak, kötü bir itiyad
Resimler insanda sükflnet uyandıra- faydalı olduğunu söylerler. Yıemek ve dır ve insan çok geçmeden bunun esi
cak cinsten olmalıdır. Velhasıl yatak yatma zamanları arasında en aşağı ri olur. Hele okunan kitap meraklı 
odasının döşeniş tarzı, uyanık iken iki saat bulunmalı ve bu müddet zar- ise, uyku büsbütün kaçar. Can Hkıcı 
bile insanda siıkun ve rahat hiaai ha- f:nda da, imkan bulunursa, küçük ve bir ICY okumak da insanı korkulu rü-
sıl edebilmelidir. hızlı adımlarla, yarım saat kadar ge- yalar görmeğe sevkeder. Hepsinden 
Eı•liler i{in... zinmeli. Gezintinin yerini hazan jim- iyisi uyuyuncaya kadar zihinden sa-

Evliler için çift karyola bilhaua nastik hareketleri de alabilir. yı saymak veya hiç bir teY dütünme-
tavsiyeye şayandır. Bu sul'Ctle kar Rrılıat ve bol elbue... den uykuyu beklemektir. 
•e koca, biribirlerini rllıatsız etmek- iptidai ırklar uyıurken hiç bir fCY Bütün bu tavsiyelerden sonra, al-
ten çekinmeksizin uyumak imkanını giymedikleri için uykusuzluktan ti- lah rahatlık vcrain. .. Güzel güel u
bulurlar. Uyku ar•mda iman istemi· kiyct etmezlıer. Nuarl olarak da en yuywı. 

Yeniden moda 

olmağa baıladı 

1~39 ilkbaharı, moda tarihine bir ''blu mevsimi,, olcaalı precelı
tır. Paria'teki büyük terziler hazırlatlılılcaı motlelleri Amerilıa'ya 
kadar göndermİ§ler ve tqhir ettirmiflerdir. Aıaiula en yeni mo
dellerden clokıu tanesini görüyorsunuz. Dantel, laırtlele ve par
lak ipelrli lnaıtQflar, bilhaaa kullanılan malzeme caaınllatlır. 
1939 aenai, 1918 tlenberi moda tcırihintle en büyük bulu aenai 
olacaktır. 
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Madrid'de isyan çıktı 
Negrin kabinesi düştü 

Bir milli müdafaa komitesi kuruldu 

Hükumetçi tayyareler 
gemileri Kartaca 'dan 

ve harp 
kaçtılar 

Saint - jean, 6 a.a. - Madrid'dc 
Negrın husumetine karşı isyan ~ıktn.§ 
ve .L'legrın iskat olunmuştur. l\'ıuhte -
lif siyası liderler bır müdafaa komite· 
si teşkil etmişlerdir. Bu isyan hareke· 
tinin Ge:ıeral Franko idaresıle hiç bir 
alakası yoktur. Madrid garnizonu da 
siyasi şeflerin bu hareketine iltihak 
etmiştir. 

cak toplanan kortc.zJer ve daimi .komi 
t~ n.e ~utabık olarak kabul edeceğimi 
bıldırdık. Komite bütün azanın imza. 
lariyle Negri:ıe, diğer bir not yollı • 
yarak münhasıran İspanya vaziyetinin 
en az zararlar ve mümkün fedakarlık· 
larla tasfiyesine, çalışması şartiyJe 
b~l.a_.~ığı siyasi eserde komitenb iş -
bırJıgıne hazır bulunduğunu tebliğ et
ti. Dün gece yarısına doğru en mühim 

şahsiyetler ve generaller Madrid rad
yosu:ıda beyanatta bulunmuşlar ve 
Negrin hükümetinin iskat edilerek bir 
milli müdafaa komitesi teşkil edildi -
ğini bildirmişlerdir. Bu komite aşağı -
daki kimselerden mürekkeptir: 

Görülüyor ki, bizim vaziyetimiz 
gaıyet sarihtir, belki de bahsettiğim 
nota ittila hasıl edilmesi Madridde İs 
panyaya sulh getirecek olan hükümet 
darbesine yol açmıştır. Hiç bir doğru 
irtibatımız mevcut olmamakla beraber 
Madrid ko~seyi ile tamame-:ı mutabı -
kız." 

Ordu mümessili ve Madrid cephesi 
kumandanı Albay Kasado, mebusan 
reis vekili mutedil sosyalist ve gene -
ral Franko ile müzakerelere taraftar 
Basteiro ve gene sosyalit Carillo ve 
San Andres. 

Sulh milztılwrclcri 
y<ıınlmıyacxık. • .. 

Saint • jean, 6 a.a. - Mıllı muda • 
faa komitesi Madrid radyosuyla neş
rettiği resmi bir tebliğde Franko ile 
kayıtsız ve şartsız olarak müzakerec~e 
bulunmıyacağım ve İ~pan~~. v.at~nı. ı
çb namuslu bir sulh ıstedıgını bıldır
miştir. İcap ederse mukavemette so -
nuna kadar devam olunacaktır. Bun -
dan böyle hiç bir mesut lider memle -
ketten ayrılmıyacatkır. 

Komiteye iltiluıl~ dtlenler 
Milli müdafaa konseyi teşekkül e -

der etmez, sivil ve askeri makamlar 
şartsız ve kayıtsız olarak konseye ilti
haklarıru bildirmişlerdir. İlk iltihak 
edenler arasında General Miaja ve 
Mene:ıdez ile albay Escobar vardır. 
Harbiye komiseri Osorio Tafall da il
tihakmı bildirmiştir. 

General Miaja Madrid'e gelmiştir. 
General, milli müdafaa konseyile gö -
rüşmeden önce, bütün cümhuriyet top 
raklarında tam bir nizam hüküm sür-
düğü:ıü bildirmiştir. 

General Miaja, bütiin bu toprakla· 
rın milli müdafaa konseyinin teşek • 
külünü büyük bir şevk ile karşıladığı· 
ru ilave eylemiştir. 

General Miaja halen milli müdafaa 
kocıseyi azası ve merkez ordusunun u
mumi karargahiyle temastadır. 

Radyo Madrid, General Miaja'nın 

reisliğinde bir milli müdafaa hüküme· 
ti teşekkül ettiğini bildiriyor. 

ltladrıül'de sükun 
Madrid, 6 a.a. - Hükümetin değiş -

mesi, hiç bir hadiseye meydan verme -
miştir. Sokaklar sakindir. Umumi ef -
kan aksettiren milli müdafaa konse -
yinin beyannamesine askeri elemanlar 
müzaharet etmektedir. Ameliyat sürat 
le ve büyük kuvetlerin nezareti altın
da yapılmış ise de bu kuvetler, müda· 
hale etmek fırsatını bulmamışlardır. 
İhti~aten evelcc birkaç kişi tevkif e · 
dilmişti. Harekete muhalif olan bazı 
siyasi şahsiyetlerin evleri muhafaza 
altına alınmıştır. 

Müdafaa komitesine iltihaklar te -
vali ediyor, bu meyanda bilhassa.ko : 
münist partisine ve Carthagen_e dekı 
cümburiyetçi filoya mensup hır çok 
şefler zikredilmektedir. 

lUilli ıniichıfaa meclisinin 
hedefleri 

Milli müdafaa meclisi, komünist 
partisi hariç olmak üzere bütün sol ce
nah teeşkküllerinin ve anarşistleri:ı 
yardnniyle dün teşekkül etmiştir. 

Meclisin başlıca hedefleri şunlar -
dır: 

••- Yakında yapılacak olan fran -
kist taarruzunu durdurmak, cümhuri -
yet topraklarında intizamı temin et • 
mek ve şerefli bir sulh teklif edilm~ 
diği takdirde sonuna kadar mücadele 
etmek. 

Bu meclisin teşekkülü bir müddet· 
tenberi sol cenah teşekküllerinde iz • 
har edilen tam bir nasyonalizm ve ko
münizmin tefevvukuna muhalefet şe -
kiJlerinde tecelli eden hissiyatı tebel. 
lür ettiren Katalonya hezimetinin bir 
ı:ıeticesidir. 

8. lt1arıiııcz llarrio' nun fikri 
Pars, 6 a.a. - Halen Pariste bulu

nan Kortezler reisi B. Martinez Barrio 
Madrid müdafaa komitesiyle tamamen 
mutabık olduğunu havas ajansı muha· 
birine söylemiştir. Mumaileyh, gene
ral Miaja'nr:ı Madride dönüşünden 
duyduğu büyük memnuniyeti saklamı· 
yarak demiştir ki: 

··- lspanya'da sulhun iades i ıçın 
General Franko ile anlaşabilecek yega
ne adamdır. Bu:ıu bir kaç defalar ~ar 
selonu terkederken de sonra Parıste 
buluştuğumuz vakit te B. Azana'ya 
söylemiştim. Negrin hüküm7tine .kar: 

kıyam edenler hakkr.ıdakı vazıyetı· 
p b" " k n . elı"nce harbı ıtırme arzusu -
mıze g • . 
d tabık olduğumuzu beyan etmıye 

a mu d" b"l" . 
cb m Şimdin alenen ıye ı ınm me uru · . . 

3 
k . k t !erin daimi komıtesı mart-

ı, or ez . b" .. d 
ta toplanarak Negrıne ır not gon er 

meyi kararlaştırdı. • • .. 
/~. Rarrio mıllı nıudafaa 

1wnseyi ile mutabık 
Bunda beniın reisicümhurluğu an -

BB. Negrin ve Del Vayo 
Fransa' da 

Tuluz, 6 a.a.-17,30 da Bay · ~eg

rin ve B. Del Vayo'yu hamil bir tay -
yare İspanyadan buraya gelmiştir. 
Yolcular Gra:ıdotel'e inmiştir. Ve ak
şama doğru diğer ispanyoJ ricalini ha
mil ikinci bir tayyarenin geleceğini 
de söylemişlerdir. 

Jı'ranki:.tler taarruza 
hazırlanıyorlar 

Burgos, 6 a.a. (Havas}: Katalonya'
nın işgalinden hemen sonra başlıyan 

taarruz hazırlıkları faaliyetle devam e
diyor. Eğer Madrid hükümeti derhal 
ve mutlak olarak teslim olmadığı tak
dirde bu hafta sonunda askeri hareke
tin ba laması muhtemeldir. 

Nasyonalist radyo dün akşam bir 
nutuk neşrederek Negrin ile arkadaş -
larının Franko hükümetine iltihak ar
zusuna rağmen mukavemete israr et • 
tikleri bildirildikten sonra milletin bu 
arzusuna karşı geleceklerin cinayetle 
ittiham edilerek o suretle tecziye edi -
lecekleri ilfin olunmaktadır. 

Notada deniliyor ki : 

"'İsyan hareketi milletin düşüncele • 
rini gösterir. Askerler esasen kay -
bediJmiş bulunan bir harbe nihayet 
vermek için ayaklanmışlardır. Nasyo· 
nalist İspanya aldatılmış olan milisle
re karşı atıfetle müdafaa edecektir. Fa 
kat katiller katiyen ceza görecekler -
dir.,. 

Kartae<l wın ayrılan 
lıiikiinıetçi gemiler 

Faris, 6 a.a. - Paris'e gelen haber -
lere göre, bUyük tonilatoda üç dört 
zırhlı ile bir kaç küçük gemiden mü -
teşekkil bir ispanyol cümhuriyet fi . 
!osu dün Kartaca limanını terketmiş· 
tir. Filo bu sabah Cezair kıyılarını ta
kiben doğu istikametinde ilerliyordu. 

Tayyareler de Karıaoadan 
ka~·tılar 

Paris, 6 a.a. - Oran' dan bildiriliyor: 
Dün akşam Kartejana'da ve içinde 30 
subiy bulunan dört askeri İspanyol 
tayyaresi Senia tayyare meydanına in· 
miştir. Bu tayyareler askeri nezaret 
altına alınmışlardır. Bunlardan biri 
ispanyol Fasına uçmuştur. 

Tayyareciler ispanyol Fasına indik -
lerini zannettiklerini ve bunun için de 
beyaz bayrak çekmiş olduklarını söy
lemişlerdir. 

Uir tnyyarc Ka:ıablankaya indi 
. Kazablanka, 6 a.a. - Cümhuriyet

çı İs~a~~a'dan gelen bir ispanyol tay
yaresı ıçınde 7 kişi bulunduğu halde 
bu.rada t.a~arc meydanına inmiştir. 
İçınde sılah olduğundan tayyareye 
vaziyet edilmiştir. 

Kartaca isyanı lıal.kında 
resmi tebliğ 

Madrid, 6 a.a. - Başvekalet dün 
akşam aşağıdaki tebliği neşretmiştir : 

"Pazar günü saat 18 de cümhuriyet 
kumandanlığı Kartajana'da vaziyete 
tamamiyle hakimdi. Kartaca ganizo -
nuna mensup fisi elemanlar, pazar sa
bahı isyan etmişlerse de isyan hareke -
ti süratle ve tamamen bastırılmıştır. 
Kartaca'ya gönderilen cümhuriyet kı
talariyle deniz kuvetleri azimkar ve 
takdire şayan bir sadakatle hareket et· 
nıi slerdir. 

;I.'ebliğde şu satırlar ilave edilmek -

ULUS 

B. Dalôdiye'nin 
politikası ve 
sosyalistler 

ı::::::::i.::::~::::~::::~::::~:::::::::ı 
NOBETÇlECZANELER 

: Merkez eczanesi 
Ankara eczanesi 

Paris, 6 a.a. - Cumartesi akşamı 
başlıyan ve pazar günü gece nihayet 
bulan sosyalist partisi milli meclisi. 
nin toplantısı esnasında söz alan ha
tipler, beynelmilel bir sulh konfcran 
sının toplanmasını istemişlerdir. Şid 
detli bir gripten mustarip olan Blum 
toplantıya iştirak edememiştir. 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumarteıi 

Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Eie ve Çankaya eczaneleri 
Sabat ve Yeni:ıehir (.,) 
latanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir bas -

talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. Dün akşam bir nutuk söyliyen eski 

dahiliye nazırı Maksdormua, Bone'.
nin siyasetini şiddetle tenkit, fakat 
dahili ve harici siyasetlerin biribirine 
bağlı olduğunu kaydeylemiştir. 

Sosyalist partisi milli meclisinin 
kararlan aşağıdaki neticeleri göster -
mektedir: 

Dahili siyasette: 
Daladiye hükilmetine muhalefet e

den ve 1936 daki parlamento ekseri -
yetinin toplanmasını istiyen takrir leh 
te 6.700 ve aleyhte de 490 rey topla • 
mrştır. 

Sosyalist partisiyle komünist par
tisinin beraber çal ·şmaları hususunda 
Oriol'un aleyhteki takriri 3330 rey 
ve Zirornski'nin lehteki takriri de 
1287 rey toplamıştır. 2642 müstenkif 
vardır. 

Harici siyasette: 
Blum ve Ziromski'nin temayülleri

ne uyğun olan ve mukavemet siyaseti 
ni terviç eden Oriol takriri 4018 ve 
totaliter milletlerle doğrudan doğru
ya temasları reddeylemiyen Faure 
takriri de 3140 rey almıştır. 

Cenubi Afrika 
Eski alman sömürgelerini 

ilhak etmiyecek 
Londra, 6 a.a. - Deyli Meyi gaze

tesine Kaptovn'dan bildiriliyor: 
Cenup Afrikası başvekili general 

Smuts ile nazır Pirov, eski alman müs. 
temlekeleri meselesindeki fikir ve ka. 
rarlarını bil<Iirmişlerdir. 

General Smuts demi§tir ki: 
"- Cenup Afrikası Birliği cenup 

batı Afrikasınr kati olarak muhafaza
ya karar vermiştir. Birlik sonuna ka. 
dar bu kararını tatbik edecek ve icap 
ederse harpten de çckinmiyecelrtir. 
BunWlla beraber, cenubi Afrika birli. 
ği eski alman sömürgelerinin ilhakı 
niyetinde değildir. Böy e bir te§ebbüs 
bilhassa milletler cemiyetiyle fayda
sız müzakere ve ihtilaflara yol açar. 

Müdafaa nazırı B. Pirov da şu be. 
yanatta bulunmuştur: 
"- Cenup Afrikas birliği, stratejik 

vaziyeti itibariyle, doğu cenup Afrika 
sını terkedecnez. Batı - cenup Afrika
sının zıyaı ise birliğin bütün politika. 

51 üzerine tesir edebilir. Birlik, aynı 
sebepler dolayısiyle, Almanya'ya Tan
ganika'nın da iadesine muhalefet ede. 
celttir.,. 

Bununla beraber, B. Pirov sömür. 
ge meselesine umumi ~ir ha~ tarzı .. bu 
lunması lüzumunu, aksı takdırde dun.. 
ya sulhunun bir hülya olarak kalaca
ğını kaydeylemiştir. 

Ulusumuzun evlat sevgısıne 

inançlıyız. Bikes yavrunun 
yoksulluğunu gidermek için 
yılda bir lira verip ÇOCUK 
ESiRGEME KURUMUNA 

üye olunuz 1 

.................................................... 
( 23 - Nisan - Çocuk Bayramı ) 

ÇOCUKLAR: 

Bayramınızın bütün bayram· 

1 
lardan üstün olmasını öğret
menlerinizden isteyiniz 1 . ................. .. 

tedir : 
.. Memleketin geçirdiği vahim ahval 

içinde ve disipline, birliğe ve hüküme
te bağlılığa her zamandan ziyade ihti
yaç olduğu bir sırada düşmanla birlik 
olup cümhuriyetçi İspanya'yı arkasın· 
dan vurmaya teşebbüs edenlerin der
hal azami şiddetle cezalandırılması i -
çin asilerin süratle muhakemesine baş

lanılmıştır.,, 

Karışmazlık komitesi 
ımJiye ediliyor . 

Londra, 6 a.a. - Karışmazlık komı -
tcsinin tasfiyesi Fransa ile İngiltere 
arasında bir görüt teatisine vesile ol -
muştur. 

Francis Hemming tarafından idare 
edilmekte olan karışmazlık bürosu, de
niz müşahitlerinden takriben 120 ve 
kara mlişahitlcrinden takriben 30 kişi
nin vazifesine nihayet vermiştir. 

Büroda kalanlar, Fransa ve lngilte -
.. ,. hiikiimetleri tarafından Fransa'va 
gelen İspanyol mültecilerle meşgul ol· 
mıya memur edileceklerdir. 

Lüzwnlu Telefon Nwnaralan 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müracaat· 
Şehir: (1023-1024). • Şehirler arası : 
(2341·2342). - Elektrik ve Havagazı a • 
nza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları· Zincirli cami civarı: (2645 -
1050 - 1196). - Samanpazarı civarı: (2806 
- 3259). - Yeniııehir. Havuzbaşı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaşı Güven tak -
ıi: (2333), - Çankırı caddesi, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul taksisi : (3997). 

Otobüslerin ilk ve aon aeferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. derc'dcn Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya"ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Kec;iören"den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'c 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniı;ehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıchir'e 7.10 23.00 
S. pazann'dan Akköprıi'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Uluı M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus Meydaniyle latasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren zaman • 
ları aeferler daha ııktır. 

§ Ulus Meydaniylc Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her be:; dakikada; ııaat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 e ve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

~ Akp.mlan Ulus Meydanından saat 23 de· 
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı
na dönüeleri sinemaların dağılış saatine 
tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e karlardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihe • 

tine mektup kabul eder. 

Tren saat.eri 
Haydarpa3aya 

• 

' Samsun battı 

Diyarbakır hattı: 
Zonguldak hattı : 

Her sabah 8.20. Her 
akııam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per -
ıcmbc. Cumartesi, 

Her gün 9.35 (Kayıe • 
ri, Sivas, Amasya bu 
ha t üzerindedir.) 
Toros sürat.) 

Her gün 9,35 
Her gün 15.00 

! 
................................................... . 
KÜ(ÜK DIŞ HABERLER .................................................... 1 
X Tulon - "Vauguelin" torpido 

muhribi subaylarından teğmen Au
bert casusluktan dolayı idama mah -
küm olm~ ve bu sabah kurşuna di
zilmiştir. 

X Viyana - İtalya adliye nazırı 
Solmi Viyanaya gelmiştir. İtalyan -
atman hukuk münasebetleri cemiyeti
nin ikinci kongresine i§tirak edecek
tir. İtalyan nazırını alman adliye na
zırı Frank istasyonda karşılamıştır. 

X Roma - Alman mesai nazırı B. 
Seldte bir alman turist grupu ile bir
likte ~iman Milwakkee vapuru ile 
Napoli'ye gelmiştir. 

X Roma - • Havas - Eski A vus
turya bariyesinden iken İtalyan do -
nanmasına geçen bahriye zabiti An
tonio Skarpa, casusluktan suçlu ola
rak bu sabah kurşuna dizilmiştir. 

X Berlin - B. Hitler beynelmilel 
otomobil sergisini, sergi resmen ka -
pandrktnn sonra bir kere daha ziya
ret etmiştir. 

X Tunus - Umumi vali Noges Tu
nus'a gelmiş ve askeri makamlarla te
mas ettikten sonra cenuba hareket et 
miştir. Oradan Fas'a geçecektir. 

X Cezair - Cezair umumi valisi 
Löbo, Paris'e gitmek üzere buradan 
hareket etmiştir. 

X Roma - Asturya prensesi bir 
kız çocuğu dünyaya getirmiştir. 

X Karlsbad, - Bir yolcu treni ile 
eşya vagonları arasında vuku bulan 
musademede 5 kiti ağır ve 40 kişi de 
hafif surette yaralanmıştır. 

X Cebelüttarık - İngilterenin Ak 
deniz ve anavatan filoları, kombine 
manevraların ikinci kısmına başla
mak üzere bu sabah Atlas denizine 
hareket etmişlerdir. 

X Münih - Vazifesi başına git
mekte olan İtalyanın Londra büyük 
elçisi Grandi buraya gelmiştir. Bü
yük elçi M.ünih'e yaptığı bu ziyaretin 
katiyen hususi mahiyette olduğunu 
söylemi~tir. 

X Londra - Kıral ve krraliçenin 
Kanada ve Amerika seyahatına 6 ma
yısta çıkacağı resmen bildirilmekte
dir. Kıra) ve kıraliçe Kanadaya 15 
mayısta muvasalat edeceklerdir. 

X Varşova - Hariciye nazırı mu
avini kont Szcmbek, yeni papanın taç 
giyme merasiminde Polonyayı temsil 
edecektir. 

SOJıılERBANK 

Pamuk İpliği ve Dokum 
Fabrikaları müessesesinden : 

Pamuk ipliği satışı 
Kayseri Bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kul'Uf 

16 H ,, 480 » 
Nazilli Basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,., 
Ereğli Bez fabrikası malı 24 #' ,, 580 ,., 

Yalnız Ereğli Bez f abrikasmda: 
10 balyalık siparitler için n ,, 575 

570 
565 

" JS 1J '1 H 
1 

f '1 H 

25 ,, " " 1 

,., 
,, 

50 " " " " ,, 560 ,., 
Fiyatlarla fabrikada teslim §artiyle satılmaktadır 

iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gön
derecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde 
iplik siparişi verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhte
lif maksadlara yarıyabilecek pamuk ipliği müatehlikleri
nin de ihtiyaçlarım gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fab-
rikasrna sipariş edebilecekleri ilin olunur. 7098 

İNŞAAT iLANI 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 
1 - iz mit Sellüloz fabrikası yanında tesis edilecek transfor

matör binası inşaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 15.497.70 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı Sümerbank umumi müdürlüğünden 5 lira 

bedelle satın alınabilir ve lzmit'te Sellüloz sanayii müessesesi 
müdürlüğünde görülebilir. 
4- Eksiltme 17. 3. 1939 cuma günü saat 16 da Ankara'da Sü

merbank müdürlüğündeki inşaat eksiltme komisyonunda yapıla• 
cnktır. 

5 - Muvakkat teminat 1165 liradır. 
6 - İstekliler yaptıkları İnfaat işlerini gösterir vesika suretle

rini ibraz edeceklerdir. 
7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 

saat 1 S e kadar Sümerbank umum müdürlüğü muhaberat şube
sine teslim edeceklerdir. 

8 - Posta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saatinden ni
hayet bir saat eveline kadar gelmif ve zarflar mazbut şekilde ka
patılmış olması lazımdır. 

9 - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi ek-
siltmeyi tamamen hükümsüz sayabilir. (782) 10794 

• • 

T 
A 

A 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 

1 - Konya Ereğlisindeki Bez fabrikası ile 17 kilometre uzakta 
inşa edilmekte olan lvriz su kuvet santralı arasrnda tesis edil~ 
cek havai hattın direk temelleri intaat vahidi fiyat esasiyle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 9601.95 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı Sümerbank umumi müdürlüğünden 2 li· 

ra bedelle satın alınabilir ve Ereğli Bez fabrikası müdürlüğünde 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 13. 3. 1939 pazartesi günü" saat 16 da Ankara'da 
Sümerbank umum müdürlüğündeki intaat eksiltme komisyonun· 
da yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 795 liradır. 
6 - istekliler yaptıkları inşaat iılerini gösterir vesika suretle

rini ibraz edeceklerdir. 
7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü'. 

saat 15 e kadar Sümerbank umum müdürlüğü muhaberat tube
sine teslim edeceklerdir. 

8 - Posta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saatinden ni
hayet bir saat eveline kadar gelmit ve zarflar mazbut şekilde ka
patılmış olması lazımdır. 

9 - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi ek-
siltmeyi tamamen hükümsüz sayabilir. (783) 10795 

Gandi açhk grevi 
yapınca ... 

Hindistan'da büyük 

bir heyecan uyandı 
Bombay, 6 a.a. - Gandhi'nin Raj -

kot mihracesi kendisi tarafından ya -

pılan teklifleri kabul edinciye kadar 

açlık grevi yapmak karan bütün mem 

lekettc büyük bir telaş ve endişe u -
yandırmıştır. Bütün memlekette Raj
kot hükümeti aleyhinde nümayi~ler 
ve protesto toplantıları yapılmıştır. 

Bombay, Madras, Bihar, Merkez vila
yetleri ve birleşik vilayetler hükümet
leri ticaret odaları ve diğer teşekkül • 
ler Gandhi'nin hayatını kurtarmak i -
çin Rajkot mihracesinin fena idaresi-

Cebeci Hastanesi - .. 
Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 

Klinik Şefi 

Dr. Kemal Arıcan 
Diathermie ve ultraviolet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

Sayın müşterilerimize 

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

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

ne nihayet verilmesini umumi validen I ••••••••••••••• .. 
telgrafla rica etmişlerdir. Mihracenin 
azil edileceği ümit edilmektedir. 

Kalkii w' tfo karl§ıklıklar 

Londra, 6 a .a. - Kalkuta'dan bil -
diriliyor: Şehirden uzak olmıyan men 
sucat bölgesinde mühim karışıklıklar 
vukubulmuş ve polis müdahale etmiş -
tir. 150 kişi az çok ağır bir surette 
yaralanmıştır. 170 kişi tevkif edilmiş.. 
tir. 

DIŞ fABIBl 

M. AZİZ TUNC .. 
Pazardan mnadn her gün has· 
talannı kabul ve tcdavı eder 
.ı\dliyc Sarayı yanında Sarrat 
Hak~ Apar~maru No 1 
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H i K A y E 
kutludüğünden Memiş 

MİLLETLERARASI KÖY KONGRESİ 
Köy yaşayışını gü,zelleştirme 

işlerinde bölge usulü 

[:::::::::::~::~:~:~::~::::~::~::~:~:~:~:~::~:~~:.:~:::::::::::] 
RASTIK VE SÜRME YÜZÜNDEN 

Hilmi Malik EVRENOL 
-3-

yazan : Naci Kıcrmıa:n 

Matbuat Umum Müdürü 

Buğdaylarımız 
,Saınanpazarı kelime.ini ititince Me· 
~ ağa biraz memnun olmUf gibi gö
l'üııiiyordu. Demek ki, aahiden Anka -
ı.•c1a inıiı... Çünkü Ankara'nın Sa -
~rı.rıı ve kaleeini çok iyi bilirdi. 
~ 18tibınetine yürümeye bqladı. 

Muhtelif meml-eket delegeleri tara· 1 mış yollar. . 
fından köy yaşayışını gü.%elleştirmc c) Sulama. kalkınma ve ıçme sula-
kongrelerine verilen milli raporların rı bulunması. . 

Senede en 
liralık bir 

a§ağı 25.000.000 
tetkikinden çıkan ana fikirler §Öyle d) Lağam şebekesı kurulması. 

hulasa ed.~lebilir: .. . Köy işinde idare mekaniznıcuı: zarar gördyor 
1

11- _Kb~y .Y1 ~ylışınık ghuz~_lleştırmke Köy işlerinin bir merkez bürosu ta-11 lefer Meclie önüne geldi ve hah -
~ AnılcarapalM'ı korku ve hayretle 
~i. İltieinin de ne old41klarını pek 
td' eaıiyordu. Kiımeye de ceeıaret 

lp IOramadı .. 

usu e~ı ır ı ım o ara enuz çocu - rafından mı, yoksa mahalli bir ku~u: 
luk çagındadır. . . luş vasıtasiyle mi idaresinin daha ıyı 

2 - Alınan tcdbırler, bırçok mem- neticeler vereceği birçok memleket· 
leketlerde (şehirciliğe karşı köyü lerde uzun boylu tetkik edilmiştir. BU ZİYANI NASIL ÖNLEMEK KABİLDİR ! 

ilerledi ve. Abide'nin olduğu yere 
:~l l!:eki Meclis binumm önünden 
• 

1deye geçerken az kalaın otobü&le -
l'iaı -1trnda kalıyordu. Abide'nin önün.. 
~ı leçen bir köylüyü çevirerek sor • 

muhafaza) için yapılan teşebbüsler .. • • 
halinde başlam ·.ştır. lıalyada koy ı~ler': . 

3 - Köy yaşayışını güzelleştirme Bölge usulü ile çevrilme~te~_ır. f-
işleri için bir program, bir plan çi- talyanlar bu suretle muhtehf_ koy sa
zilmelidir. halarında köylüye ve köye aıt mese-

4 - Bu planla köyler, köylüye gö- leleri daha iyi etüd ettikleri k~naa
re tanzim edilmekle beraber, şehirli- tindedirler. Belki ileride bu sıstem 

1 y a.mn : Tahtıin Co,kan 1 

:' ffetn§eri, dedi, bu tat heykel ki - Bir an evci köyUıne gitmeği dilşlin - nin istirahatine de bir yer ayrılma- köy idaresi, merkezciliğin tamamiyle 
~?ir .. .Bıu köylü kadın burada ne ya- dü Yorgunluğuna rağmen yola revan lıdır. aksi bir istikamet alacaktır. Şimdiki 

T ürk köylüıünün çocuklariy -
le birlikte bütün bir yılda 

çalışarak elde edecekleri mahsul
ler, sı.irme ve rastık denilen rnan
tari iki hastalığın tahrip edici te. 
sirlerinden kurtar lacak olursa en 
büyük milli gelir olan bugdayları
mızda senede , 600.000 ton fazla
lıkla yirmi beş milyon liralık bir 
artış daha görülecektir. 

a.r oldu Kaleden köyüne giden yolu iyice 5 _ Köycülük ruhiyle hareket e- halde bölge planları yapıl rken .. bu-
leöytü amele cevap verdi : kestirmışti. l{öyünü bulmakta zorluk dilerek alınması lazım gelen tedbir- nun, büyük milli planın esasını vucu-

... ":" llu at üetünde gördüğün Atatürk- çekmiy.ecekti. Aradan saatlar geçmiş- ler için merkez büroları kurulmalı- de getireceği düşünülerek çalışılmak-
).~·· Bu kadm da Türk Mkerine cep • ti Kendisi de köyüne yaklaşmıştı. dır. ta ve fakat her bölgenin kendi muhi-
~ ta, 'Yolda rastladığı bir kaç kişiyi pek 6 _ Fakat merkez kurumlarında tine mahsus öz kuvetlerini tahakkuk - Ata':~ te kimdir ? tanıyamadı. Bu iş biraz kendisini tı Y· ancak umumi ve esaslı ana hatları ettirmekte ~rbcst olduğu unutulma-
~· bizim atamızdır. Gazi Mustafa retlere dütürdil. Çünkü köyde herkesi teapit etmeli ve diğer kısımları ma- maktadır. 

'dir. tanırdı. Öyle ya kaç nüfuslu yer idi ki halli karakterlere ve oralardaki iş Anwrilwda J..·öy iş~ri : 
Çok yagmurlu yıllarda, bu has

talıkların mahsullerimiz üzerinde 
yaptığı zararın nisbcti yüzde el
liyi geçtiği ve normal scnelerd~ 

bile 20 - 25 den aşağı dUşmediğı 

teessürle görülmektedir. 

...=::- Gazi Mustafa Kemal mi ? Bizim tanıma ... uş olsun. Yolda rastladığı <ı - şartlarına uydurmalıdır. ltalya'da olduğu gibi bölge usulü 
:~ımız ha ı Peki. ne oldu da damların giyim biçimi değişmişti. Yüz. 7 - Her türlü köy mahsulünün ile idare edilmektedir. Bu bölgeler 'ılııı. Atatürk denmit ? lerinde bile değişiklik vardı. Onun za- güzelleşmesi ve çoğalması bu planıda (comte) denilen idare taksiminin 

- Bu adı kendisine millet verdi, o manında köylüler sakallı ve bıyıklı idi. birinci şart olmalıdır. topraklarını ihtiva eder ve kendileri ~-llôlletin kendiaine verd~~i bu ad• SimJi i" herl sin '"kah b•y•ğ• ke - ••• bu küçük maham bicHklodn iyilikle-
:"fllla .,. .. etti, kcnıdiaini o ıaımle ta - sikti . Kendisinde de saç sakal yoktu. . il . rı'nden memnundurlar. "tttı ~ d · Köy ya,.~ışını giıze eşıırme .. Ama onunkini hastane e traş etmıt • l l 

ICaıe yerini gene tordu ve aldığı ce- terdi, herkesinkini yaptıkları gibi. i~lerinde bö ge llSU Ü: 

Senede yirmi be§ milyon lira 
gibi yalnız bir mahsul üzerinde 
büyük bir ziyan tevlit eden bu 
hastalığı önlemek için icabeden 

'-ba göre Anafarta caddeeini tuttu. Köye varmıftı. Tanıdık simalara ı - Köy toprakları, mahaul verme 
\tolun çok kalabalık olduğunu gördü.. rasgelemiyordu. Okuldan yeni çıkmıt kabiliyetlerine göre bölgıelere ayrıl
bir İki ~na bı.ma çarptı. Sonra teaha w etrafı.nı almış küçük çocuklara bak- malıdır. 0

~ yolun ortasından yürümeyi dü • tı. Kimseyi tanıyamadı. Sokak köt: • 2 - Bö1gelerin en çok iktısadi ve 
lllttdü. terinden k1.h kendisine havlayan, kih en çok verimli şekilde ayrılması için 

liir tnfu:ldet orta yoldan yiiriidü. kuyruğunu kısarak eve kaçan köpek • toprak kullanııının murakabesi usulü 
'°'1ra bir dönemeçte u kalam bİT otıo.. lerin arasında bile aşina çıkan olmadı. konmalıdır. 
lbobiie çarpıyordu.. Köy bile değişmiıti. Köyiin tam or- Amerikan murahhaslarından (Vil-

Pena halde sinirlenen töfor 
1 tasında yeni, büyükçe ve çok pençe • son) bölge orman ve koruları sa.hala-

- kör müsün be adam.. lnsanlarrn reli, taştan bir bina vardı. Onun önün- riyle ekin ve me}'V'Clik yıcrlerinin ve }'Ul'Üdüğü yol varken, ne diye orta yol. de köy boyunca uzanan yeni bir yol sebze bahçelerinin, bu igler için ay
dan gidiyorsun, diye bu bar bağırdı, peyda olmuıtu. Tanıyamadığı daha bir rılmamış yerlerM vücude getiriJme-

)lfeıni§ ağa vuiyetten müteeMir ol- kaç fCY vardı. lerinden doğacak ferwalıkları önle-
ır.u,tu. " Kumua ı.lana oğul " diyerek Köyüne içme euyu cekiei gibi ~ mek için arazi kullanıtının muralca-
n,. Y<>luna geçti.. açık ağaç oluğu yoaun1af?1~1 ve kuf· beai usulü yanında bir de Jroy mücs -
O Nihayet Samanpuarı'na ~fti.... lenmiş kiremit olukları ıçınıden ak- eeıselerinin ımırakabeai neticesini bul -
ıı;ada eakiderı tanıdı&~ ve timdı adını mıyordu .. Dağdan inen Elmadağ suyu- muştur. 

trrladrğı Bakırcı Sel~ U9~J tora· nun küçük bir kolu bir buçuk parmak İtalyan del~i profeeör (Pilı:sina-
::.~~F~ oraaı da değıpıftı. Onun kalmlıimde bir boru ile taştan yapıl. to) bu itlerde mahalli takeimi ve ma-
~a bıhvenin lıcartıaında mezar· - ... ·- ı ---

. ·-.... • • b•• mayüllerini daima göz önünde bukın-~ .. illfaltlanın~t ~ir ~1 var ... ~ muı geni§ bir taş vardı. dunnak kUidir. 

1Zi fll2el ve temız dükkinlar ... Buyük Okul diye gösterdikleri binanın ya- Alman delegesi (Koster) bu işlerde 
•paı:nnantar.... .. nında iki odalı, mutfaklı ve hamamlı daha ileri gitmiş ve köy yaşayışım 

B1r müddet diifünOükten sonra~~- öğretmene mahsus bir ev ile çocukla- güzelleştinnc hakkındaki kanun hü
~i ~iz yüzlü dükkinlardmı bırı- rm oyun oynadıkları genişçe bir mey. kümle~inde toprağın işletilmesi ve 
k n ka.pıaından be§mı içeri 

90
karak. dan vardı. kullanıtının murakabesi huauaunda-

0rlra. korka sordu : . Köyün harap mczarblı dikenden te- ki devlet aalihiyetlerini genitletecıek 
.":9 Oğlum, Bakırcı Selım mıtanm . 1 . tafları dbelıtilmiş etrafı • bir reform yapılması ve hatta bu iş -dükkanı nerededir ? mız enml§i,- du ar çekilmifti Köyün lerle birlikte toprak sahipliğinin ek 
- Öyle bir kümeyi tanımıyonu, di. na tqtanl 

1~ b'lve go'"ze L-~ıvnrdu bu reform içine alınmaaı kanaatine )e aptıea yer en ı uo :r ~ • 
tevap verdiler. Köyün ~du yolu kaldırım olmuş- varmıytır. 
~ye dolru çıkan çarııya biru da- tu. Biraz daha dolaşınca çok iyi bildiği . Fransız. murahh~ı (Su~a) ~op~.k 

bt ilerledı' Çartmın tam ort.uıaa ıel- kah . .. ü oeldı' 'C'.1...: ahbapları ııl~tmelerınde en ıktısadı tekim bu-
. .. . venın on ne 1111 • .ı::..•.. "k k . · ld - f.k ·-..J ı..;_i Bu-..1 .... ı. ·-ı...•-cı oelınedı. .. w. d" eı 'ndı· yu topra sıstemı o ugu ı rıuue-

Biiyiik Britanyada köy işleri: tedbirlerin alınma zamanı artık 
lçin merkezin yapacağı tavsiyele- gelmiştir. Nitekim dünyanın her 

rin, müdahale mahiyetini . almadan, yerinde, buğdayların büyük bir a
mahalli idare makamları ile anlaşarak feti sayılan bu hastalıkları gelmc
yapılması fikri hakimdir. Burada den önlemek için, her devlet ken
köy işleriyle en yakından ve en çok di hususiyet ve iklim şartlarına 
•lihiyetle uğraşan makam. köyün uygun kanuni ve fenni tedbirleri 
bağlı olduğu (distriet) meclisidir. Bu almıştır. 
m«lisin çalışmaları da Sıhhiye Ne- Ekinler kemale erip henüz biç
zarctinin (1) murakabe9i altındadır. me zamanında iken başakların içe. 
Amerika'da olduğu gibi, lngiltere'de rlsinde bulunan ve hastal ktan kur 
de (comte) meclisleri vardır ve bun- tulmuş olan buğday taneleri han
lar (district) meclisleriyle ekseriya gi usul ve vasıta ile biçilip har
ifbirliği yaparlar ve birçok kontluk man edilirlerse edilsin, bunların 
topraklarını da içine alan köy itleri aras'll'\da kalan hastalıklı, başak 
bölge birlikleri kurarlar. Bu tekilde ve taneler siyah tohumlar, sağlam 
geni' toprak birlikleri yapılmasına kalan buğdaylara sıvaıır. Bundan 
sebep de yapılacak işlerin oldukça dolayı bu buğdaylar da tohumluk 
ağır mali yük halini alması ihtimali- bakımından tehlikelidir. Ve piya
dir ve bunun için (diatriet) meclisle- aadaki kıymetleri de her zaman 

°'~ııX· ı.DecTıarerrT(l~~rı~r;tır.;4_ ""_r_a_,,,.d_e_ğ--irm_e_n_le_r .... in_ M.... y~pıl~;- un!;. 
(Comte) meclislerinin veya bunlar- riyle pişirilen ekmekler umumi

dan bir kaçının bir araya gelerek kur yetle siyahtır. 
dukları birliklerin köy işleri başar- Hülasa, hangi bakımdan bakıhr
malarmda tek mahzur olarak, bu mec sa bakılsın, sürme ve rastik dcni
lislerin büyük yollar ve süratli oto- len bu iki hastalığın memleket 
mobil §06clerini de idare etmeleri ha- çif tçieine ve binnetice bütün mi
sebiyle ellerine geçecek tahsisattan lete yaptığı ziyan mikdarı yirmi 
mühim bir ktsrnının yol işlerine ay- bet milyon liradan ula ekaik de-
rılarak hakiki köy ihtiyacının ihmal ğildir. 
edilmesi gösterilmektedir. 

Çekoalovaklar: 
Köy ilerleme itlerinde en hafta 

geni! bölge planları yapılması ve iş
lerin bu planlara göre yürütülmeei 
fikrindedirler. 

~ . ·- .r- r-· • . gorecegım ıye s v · d' 
--kinları ceki dükünlara ben.ııJ«- . . · L-'- Kah e kah - ır. 
cS.ı ".1

___ h l d •· :ı..1• Dm-kin. Kahvenın lCilne oodı.. V ' ÇeJro.lovak delegesi büyük toprak ~, ... ,.. .. y_J_
00 

• ll:-.u çe re er e&lfun. • YA Şiınd' da turan /A u....-a UUU 

tılardan aradığı Selim uatanın dört ee. velikt~? çb~~· tan ~ K~ler~ sistemi_n~ mufavık bulınıyan meml; Bütün köy itlerinin merkeı: mura-
~nıbe . ölü oldutunu ollunun we larm ıç ırını r • • lıciş . ·1 be ketler ıçın, fazla parçalanmış topra - kabe heyetine verilmesi fikri ileri •Ü ~ .... ~ arak ukere gittiilni ili- birind_• ~~tar ot~~ bır .. ' -~ e . : lann grup halinde yer ı .. tirilmeleri rülmekle beraber, gene iter leme plin-

8 u hastalıkların çaresi yok 

mudur? elbette vardır. Hem 
de pek kolaydır. En atağı altmış 

senedenberi bu hastalıkları önle
mek için dilnyanm her yerinde 
tedbirler aranmış, çareler bulun
muı, iklim şartlarına göre çeıidli 
ilaçlar da meydana getirilmi§tir. 

ttl\d · pay raber ıyı ıtıdemedıgı,"fakat koyun 
1
• mütaleasında bulunmuılardır. larının yapılması ve yiirütülmeei iti ı. .. .. .. .. terine ait bazı şeyleri konuşuyorlardı. ••• 

IL~it ağa bu habere uz~lmüftu. Se: Öbür köteeiode Halkevi'nin hediye et. bölge komitesine bırakılmazsa köy 
b" uatayı iyi tanırdı. . Zıra evinckkı tiii kitap sandığından çıkarılmıt bir Köylerde yapılacak ıe,ekküUer itlerinde muvaffak olmağa imkan ol-
ir ilı:i ha.kır Nhan. tıepaı ve baıkracı o- iki kitap masa üzerinde duruyordu, Köy ilerleme işlerinin, tehir işle- madığı kanaati Yardır. 

' almııtı. . . . Kitap sandığının yanı batında rafta rinden daha geniş miJc:yaıta olmaaı 
lir iiındi oe yapabilir ve kııne ııdeıbı • itinin iyot, sarma bezleri ve saire göze lazım geleceği ve köylülerin bütün 
.. di ? Dütündü, tafmdı ve Kal~ pazar carpıy' ordu. sosyal ve ekonomik meeelelerini ih-
"t ... 

1
-- a karar verdı. Ora. · ğ' 'llt d kab 1 

"- ~ıııa~!~~ylho b •---'-tı Yo- Kendi evinin yolunu bulmakta ade- tiva edecıe ı mı raporlar a u 
'"« llrpacı nuuıct a ... yı u~ · · · 1 nm -+ur 
' dana a batladı. Yokutu çrkar - ti ı:orluk çekti. Karısının zuma ~sını o u u,.. . 
~ b~ :1.· y de dıükkintarın önün. ititir gibi oldu. Eski hatıralar bırden Bu raporlar §Öyle hultUa 
"- ır -ı yer . 1 d Ve heyecandan mı yoksa 
'<eki tatlarda oturdu ve dinlendı. Bu can an 1

• d • b~I.med'ğ' olunabilir: 
)'okıuı gençliğini hatrrlattı. O mman- korkudan mı, ne 01 ugunu 1 kı ı 1 a) Köyde, muhite göre bir fikir 1
• b bir f t tırmanırdı bir hiıle olduğu yerd~ mıhlandı, a -~ urumı ne ea e • merkezi, bir ticaret merkezi ve idare 

t&teye çıkmca arpacı Ahmet ağa • dL makanizma8ı ile eğlence ve İlltirahat 
111... Ah (Sonu var) 
-..q dükklnmı buldu. Buldu ama, • yerleri vücude getirilerek köylünün 
lrıet •ianın dükldınında tan~ığı bir şehre gitmeaine lüzum kalmamalıdır. 
&tııç mU.terilerine arpa verıyordu. 

1 

1 b) Her türlü ziraat makinelerinin 
<leııçtea Ahmet ağayı tordu : Vilayetler alış ve kullanışında kooperatifler kur 

- Size sağlık, babam öldü. Hem de malıdır. 
$ lene evci öldü. Ben onun oiluyum. c) Yapılar muhite uygun olmalı ve 

(1) Malüm oldufu uzere 1nıiltere'de 
mahalli idareler işlerine •rhiye nazareti 
bakar, çünkıi inciliz tarihinde ilk mahalli 
iı arhat iıleri olarak baılamııtır. 

Zoyiler . '! 
Zayi - 5 mart 1939 gecesi yeni sL 

nemada düşürülen ağzı fermvarh kah
ve rengi para çantası içinde kağıda aa. 
rıh ve hiç kimsenin i•ine yaramıyan 
iki küçilk taşı Tüze caddesinde Ortaç 
mağazasına getirene ayrıca bahfit ve. 
rileceği gibi çanta ve içindeki paralar 

Buğdaylarımızda bu iki hasta
lıktan dolayı her sene vuka gelen 
en aşağı yirmi beş milyonluk za
rar işini gelişi güzel bir mütalea 
olsun diye yazmıyorum. Bu, yir
mi yıldan fazla bir .zamandan beri 
müıahede ve tetkiklerle edindi
ğim kanaatin mahsulüdür. Bu ba
kımdan, yalnız buğdaylar için değil, 
alelumum hububattaki, hastalık -
tar işi başlı başına, memleketin zi
rai bir davası olarak millet ve dev
letçe ele alınmalıdır. 

Hububat hastalıkları, ilim bakı
mından bütün ziraat mektepleriy
le, enstitümüzde esaalı olarak ted
ris edilmekte olduğu gibi, bu mev
zuu, tedkik eden, ziraat vekaleti
nin başta Ankara, İzmir, Adana 
olmak üzere muhtelif yerlerde ne
bati hutalıklarla uğratan enatitil
leri vardır. 

uygun, toz, ilaçları tercih etmek. 
ve bu işler üzerinde çalışan zır~~ 
ilim müesse&elerimizin seçecegı 

müessir ilaçları kullanmak icap 
eder. 

M em1eketimize hariçten gelen 

ilaçlar, fenni bir kontrol_a 
tabi olmadıkları için, bazan da ı

Iaçlardan beklenen faydalar elde 
edilemiyor bunun için; 

ı - Başta bugday olmak üzere, 
alelumum, hububat tohumlarının 

ekilmeden önce iJaçlanmaları, zi
rai bir prensip olarak ele alınma
lı. 

'2 - İlaçlanma, prensip olarak 
kabul edildikten sonra memlekete 
hariçten girecek ilaçların kontro
lü hakkında kanuni müeyyedeler 
konmalı; 

3 - llaçları memlekette temin 
edecek müessese kurulmalı; 

4 - Memleket ihtiyacına yetişe
cek mikdarda itaç imal eden mü
esseseler yapılıncıya kadar, hariç
ten ilaçlar toplu olarak ziraat ve
kaleti tarafından getirilip ehven 
fiyatla çifçiye verilmelidir. 

Halen hariçten getirilen, ilaçlar
la bir kilo tohum için vasati yir
mi para aarfedilmektedir. Eğer bu 
ilaçlar memlekette yapılırsa kilo
da yirmi paralık bir masrafın on 
paranın da altına düşeceği yap~ 

lan hesaplarla anla,ılmıştır. 

Memlekete yetiıecek kadar ilaç 
imal etmek için kurulacak bir fab
rikanın tesis masrafının 1,5 - 2 mil
yon arasında olacağını bu işin tek
.. u .. ı.--ı.rivLo olilr.aJr M7iİn• ;_ 
nanılır tahsiyetler llÖylemektedir
ler. 

Tohumların ilaçlanma işi csae
lı bir mesele halinde ele alındık
tan sonra, yalnız buğdayların de
ğil, bütün, arpa, yuUif gibi hubu
batın da ekilmeden önce iliçlan
maları icap edeceğinden, senede 
türk köylüsünün yalnız buğday
dan en az 25 milyonluk zarar mik
dan, arpa, yulafa da tegmil edile
cek olursa, milli servetin bu iki 
hastalık yüzünden kırk milyon li
radan fazla bir zararla karşılaştı
ğı acı da olsa mutlaka görülecek
tir. 

Köylünün tez elden kalkınrna
siyte, millf gelirin artmasını can
dan istiyen hükümetimizin, buğ
day davamızın, mühim ve esaslı 
prensiplerinden birini teşkil eden 
tohumların ilaçlanma işini eline .,. 
lacağından eminim. 

Kazalar 
Elektrik ve makine 

tesisat. 
Şuhut Belediye Reisliğinden f 

1 - Şuhut kasabaaınr:ı Nafia Velıcl. 
ietinden musaddak projesi mucibince 
yaptırılacak elektrik ve makine teei -
satı (18963) lira (49) kuru' bedeli 
keşifli kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye konuhnu,tur. 

t.ınizi göreyim olmu mı, atam ? M·· h d·s aranıyor tehir mimari•iniın köye •oltulmaaına 
- Sağ ol, oğul. Şimdili-k i.fim yok.. U en 1 nnıkavemet edilmelidir. 

ilen bu dükkindan arpa alır satardım, d) Sanatların merkezleıtirilmemeei 
~a timdi lzmir'den geliyorum, kö - Eakitehir Belediye.inden : mecburi olan muhitlerde bu aanatla-
~e gideceğim. Yalnıı:, buranın An- &kitehir belediye mühendialiği a- rın birlettirilmesi iti evelce tetkik 

bulana hediye edilmittir. 758 

Zayi - 338 senesinde İstanbul Da.. 
vutpaşa sultanisinin dokuzuncu sını
fından aldığım tasdiknameyi kaybet. 
tim. Yenisini alacağımdan ee.kiainin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Yurdun bazı yerlerinde tohum
ların ekilmeden önce, büyük çif
liklerle meraklı çifçiler tarafın
dan ilaçlandıklarmı yakinen bili
yorum. Ancak yedi milyon hekta
rı mütecaviz çeşidli hububat zira
ati yapan memleketimizde, ilaç 
tatbik olunan yerlerimiz nazarı 
dikkati celbetmiyecek kadar azdır. 
l1te bunun için bu mühim mevzuu 
cezri bir surette ele almak lazım-

1 2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine mü. 
aadif paurtesi günü saat 15 de Şuhut 
belediyesinde toplanan encümen tara
f ından yapılacaktrr. 

qra oldug~una hill inanamiyorum. f h edilmeli ve köy hayatına uygun te-çıktır. Aylık ücret miktarı evaa ı a 
. Bu sırada gözleri kendi köyün~ ara~ göre Nafıa Vekiletince takdir ve ta- killer bulunmalıdır. 

tıbi Uzaklara dalmııtı. Birden ıozlerı yin olunacaktır. Talipler tercümeihal e) Köy toaeleri ve köy demiryolları 
tlevlenir gibi oldu ve yavqça gence veaikalariyle birlikte belediyemize etrafının doldurulmaaı ve aüalenme-
'ardu : müracaat etmelidirler. 10788 ei peyzajistlerin emirlerine gö~ ya-

- Oğul, fU kartıda bqka bir phir pılmalıdır. 

t~rüyorum, oruı neresidir ? MÜ na kasa tehiri Köy YOf"YlflRda 303yal qler: 
- Orası Yeniıchirdir. O görcMliUn · dıc · ı 

"''e k~'--- bü··n" bi-•lar h'"'-11.---. Köy muhitlerın ıçtimai hizmet e-~'-n ... uoc r..... ·- Yau~uıı.a letaabul Naha Müdürlüiünclen: riıı ehemiyetli derecede çoğakmaı 

Kmkka1e barut fabrikası memurla-
rmdan Enver Düpdüz 764 

Zayi - Ankara otomobil malzeme 
deposundan 28 mart 341 tarihinde al. 
dığmı 2 numaralı terhie mazbatamı 
zayi eyledim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü Yoktur. 
Kayserinin Halaçoğlu mahallesin<ien 

Kamil oğlu Ahmet Kalaç 765 
0

naklarıdır. Yükeek binalar apartı • ilerlemit köy yatayıflar• .. Atıı yapıla-ttıanlar, ye•illik bahçeler, karınca gibi 25 - 3 • 939 tarihine müs.adif _cu • --ıı-
11 Y d eke ltm cak i§lerin en lüzumluları arasında ~riye geriye gelip gidenle!' de Büyük mart~i ~ünü s~t 11 

e 
1 

• eaı ya- görülmektedir. Milli raporlarda bu ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
"•ilet Meclisi'nin yeni binasını yapa. pılacagı ılin edılen (lOZS7l) lıra <94') b 1 1 .. 1 ım - Pek yakında = 

i L--1 ili y 'Ik.. hava · i'lerin en 8§ ıca arı şoy e sayı ı~ : _ '-k Tiirk iıçileridir. kurut ket f ~e eıı oy ıs- tır: - M A N Q N : 
Mem1·, ağa bir lıca,. •at i,.inde gar- tuyonu iltisak yolu asfalt fOSC inıa.· 

1 
• • 5 5 

'Y :r • u a) Ziraat için Ye köy eanat arı ıçın dOklerinden veı "•ittiklerinden sonra atı eksiltmeeinb görülen Uzum ı:en- : : 
:r • ı· ·ıa 1 elektrik kuveti. - -tazleri adet• aul· .. -·~a, kaf•ı i•1

e • ne timdılık tehir edilece 1 1 n ° u • f ıl ,11111111111111111111111111111111111111,. 
i1 ~ .... -. ~ 10797 b) Çiftçi ihtiyacı için hafi 1•E • "-eğe bqlmuıtı. nur. (1474 • 792) 

dır. 

Hastalıklar için, dünyada bulun
muş çeıidli, bir çok müessir ilaç
lar vardır. Ancak, memleketimiz 
umumiyetle kurak iklimler ara
sında sayıldığı için, aonbaharda 
ekilecek bütün hububatı tavında 
ve zamanında ekmek imkin hasıl 
olamadığından sulu ilaçlarla, iliç
lanan tohumların çolt defa fayda 
yerine zarar verdiği görillmeltte
dir. Bunun için ildim tutlarma 

3 - Muvakkat teminat (1422) lira 
(26) kuruştur. 

4 - Bu ite ait olan proje, huliaai 
ke,if, malzeme, montaj şartnameleri, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri ge 
ne! şartnamesi bir lira mukabilinde 
Şuhut belediyesinden alınabilir. 

s - istekli olanlar Nafia Vekaletin 
den alınmtş e-:ıstelatörlük vesikası, bu
na mumaail tesisat yaptığ na dair a
lınmı' bonservislerle münakasa günün 
den en az sekiz gün evel Afyo-:ı vila
yetine müracaat ederek ehliyet vesi. 
kaaı almıı olması ve bu vesaiki teklif 
mektubuna rapten ihale saatinden bir 
saat evetine kadar Şuhut belediye re
isliğine makbuz mukabilinde tevdi et· 
meleri veya posta ile göndermeleri i-
lb olunur. (1367.773 10759 
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RISMI 
Milli Müdafaa Bakanlığı 1 
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Muhtelif eua ve malzeme 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(21500) lira olan yirmı üç kalem ceza 
ve malzeme kapalı zarf usulü ile ek · 
siltmeyc konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 14 - mart - 1939 sa 
1ı günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (1612) lira 50 ku· 
ruştur. 

4 - Şartname ve listesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

Arka ~antahk bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komia.-

yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (102) yüz iki kuruş olan 20000 
yirmi bin metre arka çantahk bez ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 18 mart 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (1530) bin beş yüz 
otuz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve t,e -
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel M.M.V 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

ULUS 

lira 92 kuruş ve ilk teminatı 1718 lira. 
dır. 

3 - Eksiltmesi 27-3-939 pazartesi 
günü saat ı 6 da Kayseride askeri sa • 
tın alma komisyonu:ıda yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartname ve planla -
n İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve 
Kayseride satınalma komiı.yonunda gö 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
bu tesisatı yapacak müteahhidin Na -
fıa Vekaleti::ıce verilmiş birinci sınıf 

M. M. V. Hava Müatetarlığın ehliyetnameyi haiz olması ve yahut ay 
dan: nı şeraiti haiz bir mühendis tesisatın 

Tercüman ve dil 
öğretmeni alınacak 

l - Eskişehir hava okullarına ingi- başından sonuna kadar istihdam ede • 
lizce lisana hakkiyle vakıf aynı zaman ceğine dair noterlikten tasdikli bir te
da tercüme işlerinde kullanılmak üze. ahhut:ıame ile ticaret odasından alına. 
re 190 lira ücretle bir tercüman ve ge- cak vesikayı ibraz etmesi lazımdır. 
ne İngilizce, fra.-ısızca ve almanca. li · 6 - İstekliler tanzim edecekleri tek 
sanına aşina ve keza t ercüme i~ler~~de lif mektuplarını yukarda 3 maddede 
de kullanılmak üzere 98: 165 hra uc • yazılı saatten bir saat cvel makbuz 
retle üç dil öğretcmni alınacaktır. A. mukabilinde eksiltme komisyon reisli
şağıda yazılı evsafı haiz olan istekli • !ine verecektir. Posta ile gönderilecek 
lerin vesaikiylc birlikte 15. 3. 939 ta • mektupların muayyen olan saate ka -
rihi:ıe kadar bulundukları yerlere na- dar gelmiş olması ve d ış zarfın mühür 
zaran Ankarada hava müsteşarlığında, mumu ile iyice kapatılmış olması ~art-
1stanbul'da hava akademisi, lzmirde tır. Postada ola-:ı gecikmeler kabul e . 
tayyare alayı ve Eskişehirde de hava dilmez. (798 ) 10800 
okulları komutanlığına müracaatları . 

ı - Türk olmak. 
2 - Hüsnü hal sahibi olmak, 

da yapılacak Fetrek şütleri ile Bq kü
çük köprü in.patı, kcıif bedeli "79029" 
lira "90" kuruştur. 

2 - Eksiltme 28.3.1939 tarihine raat
lıyan sah günü saat (15) de nafıa ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek -
siltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliylc yapılacaktır. 
3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık i'leri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (3) lira (95) kuruş mukabi -
lindc sular umum müdürlüğünden ala-
biJirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin ( 5201) lira (05) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evet ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile nafıa vekale
tine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri ıa -
~ımdır. 

Kültür BakanlıOı 

İmtihana girmek 
ıstiyen memurtaro 

Maarif Vekilliğinden : 
r111' 1 - Devlet memurları maaşlar 'fi' 

tevhit ve teadülüne dair olan 8 ına ~ 
1929 tarihli ve 1452 sayılı kan~ 

11 yedinci maddesine göre 14 üncı.ı ô 
7. ci maddesine göre 1.,. cü ve ıt. 
derecelerden bir derece daha !Y1i1't 
memuriyetlere alınmalarını t~ ·rJ 
etmek üzere garp dillerinden ~ 
vakıf olduklarını ~ı~avla i~~t. is" 
istiyen memurlar ıçın vekıl~~ğ~~ efı 
kabul olunan talimatn~ hu~wn: 

11 
dairesinde İstanbul wuversıtCS ~ 
Ankara Tarih-Dil-Coğrafya fak~~ 
sinde bu yıl mart, mayıs ve ikincı 
rin aylarında üç sınav yapılaca.ıctı~ 

2 - Mart ayında yapılacak s~ 
girmek istiyen memurların 24 
1939 tarihine ~dar, mayıs ayında~ 
pılacak sınava girmek istiyenler 
nisan ayı içinde ve ikincitC'§rin aY~ 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
kanu-:ı1 teminat ve 2490 sayıh kanu • 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme ııaatinden behemahal bir saat 
evetine kadar M. M. Vekaleti satın al
ma komisyonu-:ıa vermeleri. (645) 

(708) 10727 

Terlik alınacak 

3 - Askeri mükellefiyetlerini bi 
tirmiş olmak, 

4 - Sıhi durumu müsait bulunmak. 

Askeri Fabrikalar Postada olan gecikmeler kabul 
dilmez. (681) 10711 

da yap:lacak sınava girmek istiyefl 
e- rin de birinciteşrin ayı içinde h~ 

garp dilinden ve nerede sına~ gı~ 
ceklerini bildirir bir dilekçe. ılc il' 
killiğimize müracaat etmclcrı ve öt' 
dilekçeye hüviyetlerini ve maaş ~~ 

recesini gösterir fotoğraflı ":e. ba~ 
bulundukları idareden t~ıkh ot 

5 - Lisana hakkiyle vak f ve ter • 
M. M. Vekaleti Satm Alm~ Komia.- cümeye muktedir bulunmak. 

6 - Yapılacak müsabaka imtiha':1ın-10658 Tabip alınacak 
Sahhk fayton ve kupa arabalar1 

yonundan : da kazanmak ı0 mtı"hanlar zuhur edecek 
f. Aakeri Fabrikalar Umum Müdür. 1 _Beher çiftine tahmin edilen 1

' isteklilerin bulundukları yerlere na • lüğünden : 
atı (150) kuruş olan lOOO çift terlik zaran Ankarada hava müsteşarlığ'mda, 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- açık eksiltmeye konulmuştur. İstanbulda hava akademisinde, İzmir. 
2 _ İhalesi 23 mart 939 perşembe de tayyare alayında, Eskişehirdi: ha • 

misyonundan • günü saat on birdedir. . va okulları;ıda imtihan 18-3.939 tari -
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 3 - İlk teminatı (l12) lıra 50 ku- hinde yapılacaktır. (799) 10801 

!~!~~i~au~~:::em~:!:e~ ~k!1eet ~:~o-_o rula:::~· ~~~~-vseat~~:~=~~~~:::~~i~ , .... D .... e .... n .... ı_.z ........ L .... e ... v ... a .... z .... ı .. m ....... 1 
ton arabası ile on adet kupa arabası 

b. d k ü b k t dan alınır. 
ve ır a et öhne stü ey er o o - "'"""'""""""'"' ... '""'""'"'"""'" mobili pazarlıkla hepsi birden veya 5 - Eksiltmeye girecekJerin 2490 
ayrı ayrı satılacaktır. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 

2 _pazarlığı 17_3_939 cuma ~nü delcrinde gösterilen vesaikle ve te. 
saat 14 de M.M.V. satın alına komıs - minatiyle birlikte tayin ediJcn gün ve 

saatinde M.M.V. satınalma komisyo-
yonunda icra edilecektir. nuna müracaatları. (709) 10728 

3 - Arabalar her gün öğleden sonra 
Ankara nakliye deposunda talipler ta
rafından görülebilir. 

5000 ton mazot ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazan Satın 

Alma Komiayonundan: 

Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozgat
ta istihdam edilmek üzere üç tabip 
alınacaktır. İsteklilerin şartları öğ -
renmek üzere şifahen veya istida ile 
Umum Müdürlüğe müracaatları 

(661) 10689 

Sudkostik alınacak 

Baıveki.let Devlet Meteoroloji it
leri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı için (2800) kutu sudkostik müte
ahhit nam ve hesabına pazarlık sure. 

k 1 d b • tiyle satın alınacaktır. 
Kırık o e e am ar ınşası 2 - İhalesi 10. 3. 939 cuma günü sa 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

at (14) de Ankara, Yenişehir Kızılu
mak sokak No. 30 da Devlet Meteoro· 
loji işleri umum müdürlüğünde topla. 
nacak satm alma komisyonunda yapı-
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4200) lira 
olup ilk teminatı (315) liradır. 

4 - Muvakkat teminat banka mck· 

belge ile 4,5 X 6 boyunda dort fot 
raf iliştir~leri lazımdır. Mart a~ 
da yapılacak sınav 31. 3. 1939 c 
günü yapılacaktır. • 

3 - Sınavda garp dilinde ya~ıl~ 
mış en az üç sayfalık bir par.ça ~~ 
çeye ve türkçc yazılmış bır . 1 sr 
garp diline tercüme cttirilecektır. et 
navda lUgat kullanılmıyacaktır. fi r 
iki tercümeyi doğru olarak yapaıı1~ 
sınavda muvaffak olmuş sayılacak~ 
dır. (785) ıo1r 

Posla, Telgraf Ye Telefon· 

4 _ Pazarlığa gireceklerin muayyen 
gün ve aaatta M.M.V. satm alma ko -

4 kalem spor 

melbusatı alınacak 

1 - Tahmin edilen bedeli (300.000) 
lira olan (5000) ton mazotun 23 - mart 
• 939 tarihine rastlıyan perşembe gü • 
:ıü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (15.750) li
ra olup şartnamesi her gün komisyon. 

Keşif bedeli (15.300) lira olan yu · 
karda yazılı inşaat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satınalma 
komisyonunca 20-3-939 pazartesi gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname (77) kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1147) li
ra (50) kuruşu havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle muayyeıı 
gün ve saatte komisyona müracaat-

tubİmdan gayri nakit veya nakit ye. Bir bahçıvan aranıyor 
rine kaim olan tahvilat olduğu takdir-

1 misyonunda bulunmaları. 
(684) 10687 M. M. Vekaleti Satm Alma Komia- dan (lS) lira bedel mukabilinde alı· de bunlar komisyonca kabul cdilmiyc- Ankara P. T. T. Müdürliiğünd_. 

ccğinden bunların münakasa tarihin. Etimcsgut radyo diffüzyon is~ 

Tazyik mesaha aleti 

ah nacak 

yonundan : nabilir. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
(4806) lira 25 kuruş olan dört kalem nun tarifatı dahilinde tanzim edecek -
spor melbuaatı açık ckailtme suretiy- leri kapalı teklif me~larnu en geç 
le münakasaya konulmuttur. belli gUn ve saatten bir aaat eveline ka 

den evet merkez muhasebeciliğine ya- yonunda istihdam edilmek üzere 
tırılarak alınacak makbuzun komisyo. Jira aylık ücretle bir bahçıvan ahıı" 
na ibrazı. caktır. 

s - Şartnamesi bedelais olarak 1.teklilerin şimdiye kadar hulul' 
Devlet :Meteoroloji ltleTl umum mtl- dukJarı bahç-..nhk hizmetinden ff 

M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko
aıiayoaundan : 

2 _ İhalesi 22 mart 939 çarpmba dar Kasımpaşada bulunan komisyon 
günü saat on birdedir. ıbaşkanlığrna vermeleri. (1424 - 793) . ları. (705) 10724 

dürlüğü levazun müdürlüğünden te. bu işteki ehliyetlerine ait vcsikall' 
min edilebilir. rile An1nuıs P. T . T. mu1.1urıug 

1 - Açık eksiltme ile tazyik mesaha 
aleti satın alınacaktır. 

3 - İlk temiantı (360) lira 50 ku- 10798 

2 kalem malzeme 
ah nacak 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 müracaatlar. (767) 10791 

2 - Eksiltmesi 14-3-939 salı günü 
aat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 230 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu -
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M.M.V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

(685) 10688 

Ekmek torbahk bez ahnacak 

ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaiklc ve tc -
minatlariyle birlikte tayin edilen gün 
ve saatinde M.M.V. satınalma komis-
yonuna gelmeleri. (710) 10729 

Tire fanila alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komia.-

yonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

ı Ankara lemım Amirliği 

59.000 kilo Pirinç 
alınacak 

Ankara Levazun Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Vize tümene bağlı birliklerin ihti
yacı için 59000 kilo pirinç kapal~ zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Eksıltme
si 13-3-939 günü saat 15 te yapılacak-

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele-
rinde yazılı belgeleriyle birlikte mez. 
kilr gün ve saatte komisyona baş vur-
maları. (646) 10648 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür- -------------

~==~: ::.::: 2:::: c:::~~~~~~::::~:~:~~~~:::::ı-ninde. 

Münhal ikinci sınıf 

Mülazimlikler 
Devlet Şurası Reisliğinden : 

M . M. Vekaleti Satm Alma Komia
JOnundan: 

1 - Beher metresine tahmin cdi • 
len fiatı (90) doksan kuruş .olan 
20000 yirmi bin metre ekmek torbalık 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmu§tur. 

fiatı 70 kuruı olan 2000 adet tire fani- tırTaliplerin mektuplarını saat 14 .te 
la açık eksiltmeye konulmuştur. kadar Vize tümen satın alma komıs-

2 - İhalesi 23 mart 939 perşembe yonuna vermeleri ilan olunur. (559) 
günü saat 10 dadır. Miktarı M. Bedeli M. Teminatı 

500 metre şerit testere 3 Sm. eninde 
Tahmin edilen bedel~ll25) lira o

lan yukarıda yazılı iki kalem malzeme 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
20. 3. 1939 pazartesi günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart~ 
me parasız olarak komisyondan verı-
lir. 

1 Taliplerin muvakkat te1J.1İnat o an 
(84) lira ( 38) kuruş ve 24?0 nu~ralı 
kanunun 2. ve 3. maddelcrındekı vesa.. 
ikle mezkQr gün ve saaatte komisyona 

l - Devlet ıurasında münhal olan 
ikinci sınıf mülizimlikler için 22 mart 
939 çarşamba günü saat 14 te Anka · 
rada devlet şfitası binasında müsbak1 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - İhalesi 18 Mart 939 cumartesi 
günü saat on ikidedir. 

3 - llk teminatı (1350) bin üç yüz 
elli liradır. 

4 - Evsaf ve tartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale aaatin • 
den en az bir saat evvel M. M. V. aa
tmalma komisyonuna vermeleri. 

(706) 10725 

Elbiselik kumaı ıhnacalc 
M. M. Vekaleti Satm Alma K.omia.

yonundan: 

ı - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (375) üç yüz yctmİ§ bet ku.ruı 
olan (15000) on beş bin metre elbııe
lik haki şayak kumaş kapalı zarf usn
liyle mi.ınakasaya konulmuıtur. 

2 _ !halesi 24 mart 939 cuma gi.ınü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı 105 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve t~mi
natiyle birlikte belli gü_n ve saatındc 
M.M.V. satınalma komısyonuna mü-
racaatları. (712) l073o 

Makine yağı ve saire 

alınacak 

M. M. Vek.!leti Satm Alma Ko. 
rniayonundan : 

1 -:- 200 kilo makine yağı, 400 kilo 
vazelın, 200 kilo gres yağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 10. 3. g3g cuma günü 
saat 11 dedir. Pazarlığa gireceklerin 
yevmi mezk<irda M. M. v. satın alma 
komisyonunda buhr.ımalan. ('70) 

10757 

Çanta diktirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko. 

3 _ tik teminatı (4062) dör bin alt
mış iki lira (50) kuruştur. 

misyonundan : 

Bezi vekaletçe verilmek, ara bezi ve 
digcr bütün teferruatı müteahhide ait 
olmak üzere (80.000) seksen bin adet 

59000 15930 müracaatları (703) 10737 

2 - İmtihana girebilmek için hukuk 
veya iktisat fakülteleri yahut siyasal 
bilgiler okulu veya bunlara muadil ol-

1195 Antal
ya cins pirinç 

10586 Ma 1%eme alınacak duğu maarif vekaletince tasdik edil -
miş olan yabancı memleket fakülte ve-

L ya yüksek mekteplerinden mezun ol -Garaj Ve hangar yapflrllaCall Askeri Fabrikalar Umum Müdür. mak ş.ırttır. 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan : 

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo. 3 - İmtihana gireceklerin yaşları o-
nundan : . tuzu geçmiş olmıyaca.ktır. 

1 - İstanbul komutanlığı mıntaka • 
sında beş parçadan ibaret garaj hangar 
yaptırılacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
20 mart 939 pazartesi gü:ıü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhamm~n keşif bed~li 
193162 liradır. İlk temınatı 10909 lı · 

300 metre alemınyum boru 40 mm 4 - İmtihanda muvaffak olaca.kla • 
X 50 mm. . 1 rın memuriyete alınmaları memurin 

30 metre alemınyum boru 110 mm. kanununun dördüncü madde!inde ya-
X 120 mm. . zıh şart ve vasıfları haiz bulunmala -

30 metre alemınyum boru 150 mm rına bağlıdır. 

X 160 mm. 5 - İmtihanda muvaffak olanlara 30 
10 metre m~rabba aleminyum levha lira asli maaş verilecektir. Garp lisan-

radır. b 5 mm. kalınlıgmda . !arından birini bildiği ayrıca yapıla -Şartnamesi ve sairesi 966 kur~ş e- 10 metre murabba alemınyum lev- cak imtihanla sabit olanlara 35 lira ma-
deli mukabilinde komutanlı~ 1.n,~t ha 10 mm. kalınlığında 

ubesinden verilebilir. İsteklılerın. ılk Tahmin edilen bedeli (2100) lira o. 
ş . t makbuzu veya mcktuplarıyle 
temına . d lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
2490 sayıJı kanunun 2, 3 ~d~elerın e malzeme Askeri Fabrikalar umum 
yazılı vesikalariylc ihale gunu~den en müdürlüğü merkez satın alma komis-

k . ün evel vilayet Nafıa Fen yonunca 20. 3. 939 pazartesi günü sa-az sc ız g ·ka 
müdürlükleri:lden alacakla.rr vesı at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
lariyle beraber ihale_ günü ıhale s~~·f Şartname parasız olarak komisyon· 
tinden bir saat evelıne kadar te 1 dan verilir. 
mektuplarını Fındıklıda komut~nlık Taliplerin muvakkat teminat olan 
satm alma komisyonuna -ttrmelerı. (157) lira (50) kuruş ve 2490 numa.. 

(652) 10660 ralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki 

Elektrik tesisatı 
yaptırılacak 

vesaikle mezkur gün ve saatte komis 
yona müracaatları. (704) 10738 

aş verilir. 
6 - Müsabaka imtihanı aşağıda ya · 

zılı mevzulardan yapılacaktır. 
A - Esas teşkilat hukuku 
B - Umumi surette idare hukuku 

ve bilhassa aşağıdaki kanunlar. 
3546 numaralı devlet ,uraaı kanunu. 

· İdari kaza nazariyatı 
Türkiye cümhuriyeti te,kilitı 
Memurin kanunu 
Memurin muhakemat kanunu ve bu 

işle alakalı diğer kanunlar 
Vilayet idaresi ve idarei umumiye 

vilayat kanunları 
Belediye kanunu 4_ Evsaf ve şartnamesi iki yüz sek 

sen iki kuruş mukabilinde M.M.V. sa
tın alma komisyonundan alını:. 

5 _ Eksiltmeye girecekJerın 2490 
çanta toptan veya iki partide pazarlık- Ankara IAYazım Aınirliıv i Satın 
la diktirilecektir. Al K 

k] .f ı· kl rı· fı' - ma omiayonunclaa : 

Bayındırhk Bakanlığı 
Madenler hakkında mevzuat 
c - Maliye 
7 - imtihana girme!· istiyenler nü

·fus hüviyet cüzdanları ve tahsil ve • 
sikaları ve iki kıta vesika fotoğrafla • 
riyle birlikte arzuhalla 21 mart 939 sa
h akfamına kadar devlet •firaaı umu • 
mi katipliğine müracaat cylemelidir · 

sayılı kanunun ikinci ve ~çüncü ~ad
dcler inde gösterilen ves~ıkle temı?at 
ve teklif mektuplarını ıhalc saatın • 

d az bir saat evvel M. M. V. saen en . 
1 a komisyonuna vermelerı. 

tın a m (707) 10726 

1stek1ilerin te ı ey ıyece e 
yatın yüzde on beş teminatı ile birlik
te 11 mart 939 cumartesi günü saat on
da M. M. Vekaleti satın alma komis. 
yonuna müracaatları ilin olunur. 

(780~ 10782 

1 - Zenciderede gedikli crba' okul 
pavyonlarının iç ve dıt elektrik tcsi • 
satı kapalı zarf uauliyle yaptırılacak. 
tır. 

2 - Mıa.bammen kqif bedeli 22905 

Köprü ve saire yaptnılacak 
Nafıı Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan İ.f: 

1 - Küçük Menderes iaWı aa.haaın- lcr. 10715 

Ankara Valiliği 

Sıf af istasyon binası yaptlnl.,a 
Ankara Vilayetinden: 

Haymana.da yaptırılacak 2178 Jir' 
81 kuruş bedeli keşifli bir adet aıf•~ 
istasyonu binası 20-3-939 pazartef' 
günü saat 14 te vilayet daimi cncüınt"' 
nindc açık eksiltme ile ihalesi yapı• 
lacağmdan isteklilerin şartname ~ 
projeyi görmek üzere vilayet vcter~ 
ncr Direktörlüğüne baş vurmaları I" 

lan olunur. (698) 10723 

An~ara Belediyesi 

Abone plôkaları 
yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri için yaptmlmasııı' 
lüzum görülen bir numaradan 60o0 
numaraya kadar ikişer adet su abo~~ 
plakaları on beş gün müddetle ~ 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (960) liri' 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (72) lir" 
dı r. 

4 - Şartname ve nümunesini göt• 
mek istiycnlerin her gün yazı işleri 1'I 
lemine ve isteklilerin de 21. 3. 939 ,,,. 
lı günü saat on buçukta belediye eli" 
cümenine müracaatları. 

(757) 10746 

İnşaat münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1 1 - Kavaklıdere ve Sıhat vekalet 
önündeki otobüs bekleme yerlerin~' 
.yapılacak inşaat on beş gün müdet e 
açık eksiltmeye konulmuştur. S) 

2 - Muhammen bedeli (1225,7 
liradır. . _. 

3 - Muvakkat teminat ı (92) lır 
dır. .,_ 

4 - Şartname ve kctfini görmek 1• 

tiyenlerin her gün yazı işleri kale~~: 
ne ve isteklilerin de 21, 3. 939 salı gu 

. ··rne· nü saat on buçukta belcdıyr. cncu 1,1 
nine müracaatları. (7 58) ıo7 
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1- 3 - 1939 ULUS 

l, ___ D __ ev_l_et __ D_e_m_i_ry_o_ll_a_r1_i_lô_n_la_r_ı ___ I Sıhat Bakanhğı . 
Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiatı 

27 ton tuz ahnacak D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Ameliyenin nev'i 

1 - Ambar dahilinde supalana hazır· 
laınak ve vapur dahilinde vinçle su -
Palan yapmak bu ameliyede rıhtım 
'feya silo iskelesine veya vapur gü
\'ertesine vermek ve bırakmakta da
hildir. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
\re mütekabilen de vagondan supalan 
\re idare vinci He vagondan denize 
\l'ermek veya mütekabilen denizden 
alrnak 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım 
\teya silo iskelesine veya güverteden 
alarak vagona tahmil etmeık veya mü
tekabilen -
i - Supalandan alınıp açrk araziye 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen 

S - Silo iskelesine yanaşmış va
Pur güvertesinden veya silo iskele -
sinden nakil ve yerleştirmek 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagon
dan tahliye ve açık araziye mağazala
ra nakil ve istif ve mütekabilen . 

7 - Vagondan idare vincile açık ara
ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi' bahriyeden kü
felerle veya aralık ile ve el ile çıka-

rılarak vagona tahmil açık araziye 
tnağazalara nakil ve istif etmek ve 
tnütekabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye. -

Maden kömü
rü krom ve 
emsali dökme 

cevher 
ton 

46407 

26189 

44593 

12325 

25140 

269 

20411 

10 - Saatle müteahhitten alınacak a
ttıele. 268 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 18 

Parke alınacak 

Beher 
tonu 

Ku. 

10 

4,5 

17 

23 

5 

8 

7 

4 
20 

5 

18 

120 

Kok kömürü 
Briket 
ton 

4992 

5526 

2103 

195 

Kayseri Asliye Hukuk Mahke~ 

D. O. Yolları Satı.n Alma Komi&~ mesindeın : 
Yotıundan : 

Beher adedinin muhammen bedeli 
9,5 kuruş olan 8 X 10 X 20 santim e
badında 1.125.000 adet çıralı çamdan 
!naınul parke 22. 3. 1939 çarşamba gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
A.nkara'da idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu i~e girunek istiyenlerin 
(6.593.75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
\te tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri 
laznndır. 
Şartnameler (534) kuruşa Ankara 

\'e Haydarpaşa veznelerinde satıl-

lnaktadır. (763) 10793 

Felahiye nahiyesinden Hüseyin oğ. 
lu Osman tarafından karı6ı nahiyeden 
Cevriye aleyhine açılan subtu nikah 
davasında mczburenin yeri belli olma 
masmdan davetiye ve gıyap kararı L 
lanen tebliğ ve gelmediği görülmüş 
iddia şahadetle sabit olduğundan ta
rafların nikah vukuatının 1331 olarak 
nüfus kütüğüne tesciline 24. 12. 938 
tarih ve 1264 numara ile karar verilmiş 
olmakla ilan tarihinden itibaren on 
beş gün içimde kanun yollarına müra. 
caat edilmediği takdirde hükmün ik
tisabı katiyet edeceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 771 

Umuınl Heyet toplantısı 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden: 

Ankara Elektrik T. A. Ş. Hissedarları Umumi Heyeti 
Ticaret Kanunu·nun 361 inci ve Şirket esas mukavelename
sinin 52 ve 53 üncü maddeleri hükümleri mucibince, 30 
Mart Perşembe günü saat onda Şirket merkezinde alel
ade toplanarak, &fağıdaki ruznamede yazılı işleri müza
kere edeceğinden, hissedarlann Şirket esas mukavelena
mesiyle Ticaret Kanununda yazılı hükümlere göre hisse
lerini muayyen vakitte Şirket veznesine veya bir bankaya 
teslim etmeleri ve o gün Şirket 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

larmm tesbiti. 
4.) - 1939 heaap 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 l 939 tarihinde Ankara da alelade in
ikad edecek olan Umumi Heyeti içtimaında namıma tem
sile Bay . . • • • • • • . •• tevkil ve selahiyettar kıldığımı 
beyan ederim. 752 

Muhtelif 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü- Kiralık: 
esesi Satın Alma Komisyonun-ess 

Beher 
tonu 

Ku. 

23 

9 

22 

23 

9 

24 

5 

24 

7 

malzeme eşya 
ve emtia 

ton 

11776 

975 

8904 

475 

277 

Beher 
tonu 
Ku. 

23 

9 

14 

18 

16 

23 

14 

18 

9 

' 

e 
n 

a-

ş-

at 

Mütekaid 

da n : 

1 
to 

- Müesseseye satm alınacak 27 
n tuz 8. 3. 939 çarşamba günü saat 
de açık eksiltmesi yapılacaktır. 11 

2 
lup 

- Muhammen bedel 1350 lira o
muvakkat teminatı 101 lira 50 ku

tur. ruş 

3 
mu 

- Şartname her gün müessese 
teme<iinden tedarik edilebilir. 

. 

(575) 10588 

Diyalizatör cihazı 
alınacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües 
esi Satın Alma Komisyonundan: ses 

93 
1 - Müessese serum şubesine 15.3. 
9 çarşamba günü saat 11 de açık ek
tme suretiyle bir adet diyalizatör 
hazı satın alrnacaktır. 

sil 
ci 

2 - Muhammen bedeli 1030 lira 50 
ruştur. Muvakkat teminat 78 lira -ku 

dı r. 

te 
3 - Şartname her gün müessese mu
medinden bedelsiz tedarik edilebi -

lir . (658) 10676 

} Hava Kurumu· 

• 
1 ki otobüs ahnacak 

d 
Türkku~u Genel Direktörlüğün

en : 

le 
lı 
tu 

li 
te 

n 
s 
v 

m 
s 

n 
g 

ortaklara 
Ankara Memurlar Kooperatif 

Sirketinden : 

Mütekait bulunmaları dolayısiyle Şirket ortak-

lığından ayrılmak üzere 31 - Birinci kônun· 

1938 tarihine kadar müracaatla numara almış 

bu 1 unanlartn hisse bedelleri iade edileceği 

cihetle bu gibi hissedarların Ankara'da 

merkezine, bizzat veya mektupla ve 

almakta oldukları Maliye şubesinden 

Şirket 

maaş 

hôlen 

mütekaid bulunduklarına dair alacakları vesika 

ile müracaat ederek hisse bedellerini almaları 
rica olunur. 658 

Fanila yün ipliği ahnacak 
İstanbul Jandarma Satm Alma Komisyonundan 

Miktarı ve cinsi 
Talunm bedeli 

Lira Kr. 
tık teminat 
Lira K.r. 

(14384) on dört bin üç yüz seksen 
dört kilo fanila yün ipliği 38836 80 2912 76 

ı - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı (14384) on dört bin 
üç yüz seksen dört kilo fanila yün ipliği 9 mart 939 perşembe günü saat 
15 de İstanbul Gedikpaşa'daki Jandarma satın alma komisyonunda kapalı 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. . 

2 - Şartname ve nümunc her gün adı geçen komisyonda görülebilir, 
veya (194) kuruş bedel mukabilinde aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin usulüne göre tanzim e
decekleri kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar 
makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (989/549) 10598 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Alman kitap sergisi - -- -§§ Martın 8 inci çarşamba günü kapanıyor. Sergide tefhir := 

-------
=: edilen kitaplar "Akba0 kitap evinde satılmaktadır. 773 § -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

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

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

614 

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

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

Gayet Kuilanışlı ve tam konforlu 
bir ev - Kavaklıdere Güven evleri 
bahçe içinde beş büyük üç küçük oda. 
lı iki hol tamamiyle muşamba kaplı 

kalorifer sıcak su tertibatını haiz iki 
odası kumaş kaplıdır. Merkez Banka
sında Muzaffer Epirden'e müracaat 
Telefon: 3441. 654 

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· 
ire.. 672 

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 dükkan - Muntazam came
kanlı yağlı boyalı müdafaayi hukuk 
caddesi No. 69 745 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev
leri yanında elektrik ve suyu mevcut 
bahçeli ev. Görmek istiyenlerin ka
ğıtçı Halil Nacı Mrhcıoğluna veya 
Dahiliye Vekiteti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğluna müracaatları. 763 

Kiralık - Halin arkasında her yere 
yakın konforlu bir oda. Ayla apartı-

manı No: 1 dairede. 767 

Kiralık dükkan - Müdafaai Hu
kuk caddesi halk sineması sırasında 

No: 51 Erek Ap. altında. Kapıcıya 
müracaat. 768 

Kiralık - Y. Şehir Demirtep: Ne. 
catibey Cad. Şevki Yazman Apt. No.4 
3 oda banyo her türlü konfor devren 
kiralıktır: müracaat: Tel. 1230 773 

Satılık: 

Satılık bağ - Dikmen'de otobüs 
durağı yakınında asfalt cadde üze
rindeki kavaklı bağ Yenişehir Ataç 
sokak 10 Emine Tibas'a müracaat. 

611 

Satılık Arsa - Dikmen asfaltı üze
rinde 450 metre her katta 2 daire yap
mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap 
No: 4 Tl: 2181 649 

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

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

Satılık arsalar - Yenişehir Karan
fil sokak 550 M2. Se1anik caddesinde 
"423" M2. arsa acele satılık Tel: 1538 

669 

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

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

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

-11-

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kur- '.:i alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -

nndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme -
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
lıi.nlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık - Sıhhiye Bakanlığı yanın

da Cebeci asfaltı üzerinde 2 apartman 
olmağa elverişli 4 No. lu bahçeli ev 
satılıktır. Tl: 1293 699 

Satılık - Merakla yetiştirilmiş mü
kemmel ötücü sarı ve beyaz renkler
de 1938 yavru kanaryaları. Yeni~ehir, 
İnönü Caddesi, No. 68. 700 

Satılık - 400 liraya eyi kullanıl
mış 922 No. lu hususi OTO. Atıf B. 
mahallesi dış kapı telsiz sokak 17 No. 
lu eve müracaat. 707 

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

Kelepir arsalar - İstasyon arka
sında muhafız alayının olduğu yerde 
metresi 2 liradan parsellenmiş. Koç 
Ap. Tl: 2181 748 

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

Acele satılık arsalar - Maltepe as
faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 
fiyatlı 3 arsa Karaoğlan Koç Ap. 4 
Tl: 2181 750 

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

Satılık - Jandarma okulu yanında 
asfalt üzerinde ve arkasında ilişiksiz 
inşaya hazır. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

755 

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

756 

Satılık hane - Kavaklıdere fran
sız, macar ve yugoslav sefaretleri ara. 
sında. Tl; 3843 766 

Satılrk - Yukarı Ayvalı bağların.. 
daki bakkal dükkanı eşyasiyle beraber 
yedi aylık icarlı olarak satrlıktır. Mez 
kur mahalde Halim Şaşmaz'a müraca-
at. 769 

lş arıyanlar: 

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

706 

Aranıyor: 

Aranıyor - Yazı işlerinde çalış
mak üzere daktilo bilir bir bayan me
mura ihtiyaç vardır. Kısa tercümei hal 
ve istediği ücreti bildirir mektupla 
Ankara posta kutusu 52 yemüracaat. 

757 

Aranryor - Bir tipo makinisti bil
imtihan almacağmdan talip olanların 
her gün harp okulu matbaa müdürlü-
ğüne müracaatları. 762 

• 
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pa BLANKENBURG MAMULATI Zeytin yağı 

r KAR 
Saf, .ıis " leziz zeytin Yai-

111111111 llllnlıı olın sayın 

fllİSllrİllrİll re.aler 11-
ıı"'lld •iliıı d'lrkll-
mal1rını hlsseten dileriz. 
liyük satlş yet"i : 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

(Ve dijer lüks bakkaliyeler-

Diş Doktoru diyor ki : 

Sıcak su ve buhar için : den arayınız.) 659 

"lyi bir dit macununda, dit etlerine mud 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulUO
malı. Asıl dt,ıeri temizleyici madde, mineleri 
ııyırmıyacak tekilde bazırlanmıı olmalı. içki
de blmız olmadıktan başka ağızdaki blmızlatl 
temizlemek Uzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis ol99'" 
hdır.,. 

ANTRASİT, KOK, BRİKET, LİNYİT, ODUN, MAYİ MAHRUK 
yakan Kalorifer kazanları, 

DOKTOR 

ASAF KORYAK 
Deri, aaç, tenaaül hastalık

ları mütehauısı 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

KAT KALORİFERLERİ 
Yeni Eczane karı ısında Rehber 

Ap. 15 den 19 za kadar 

Ti: 1725 
Kullantnd 

i.tenilen ebatta: 7107 ... 

R A D İ Y A T ö R L E R ve teferruatı Bir mücellit 
aranıyor .tok halinde Ankara ve lıtanbul depolarımızda sayın tesisatçılar emrine amadedir. 

Alman Kitap Se_r~isi BLANKENBURG FABRiKALARI TÜRKiYE UMUMi VEKiLi: Bir mücellide ihtiyaç nrdu 
Ulu• matbaaamda Bay Rauf'a 

"T i T A Ş,, 
TicaretTürkAnonimŞirketi 

müracaat edilmesi. 688 

Kütahya namı ile maruf 

KİREÇ 

Almanya Büyük Elçiliği Konsolosluk Şubesi binasında 
~ Çan~ya Caddesi 71) açılmıt olan alman kitap ıergisi 
er ıun saat 15 ten saat 20 ye kadar açıktır. 

DUHULiYE SERBESTTiR. 

1 
Sanayi caddesinde Yaba.nabath a- -------------------------

partmanmda Hüıeyin Orak Tl: 2078 • 

Ankara: Koç Han ·Ulus Meydanı. P. K. 196 Telef: 2305 - 2338 
İstanbul: Tat Han - Bahçekapı P. K. 448 Telef: 23247. 23271 

Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı Hü .:!IJll l lllll il il l llllll il llll il il lll lfl l lll fi lfl llll il llll lllllll il llllll il il il I ~ 
seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya = ~ 

namiyle maruf en temiz ve en fazla :S u mi H t t ı t ~ rr.ıdumn veren KİREÇ toptan ve pe- §= DlU eye 0P an JSJ ~ m 
MEŞHERi : 4 üncü Valof Han altında· latanbul 

rakende yakıız bu müe9seselerde bu- = 
lunur. Menfaatinin arayınız. 697 ~Ankara hava gazı T. A. Şirketinden~ 

Unıumı Heyet toplanbıı 
Ankarapalas Türk Anonim Şirketinden : 

Ankara Palas Türk Anonim Şirketi heyeti umumiyesi 29 
Mart 1939 tarihme müaadif çlll'f&IDba günü saat 15 te An
kara Palaı otelinde sureti i.diyede içtima edeceğinden mez
k1ir günde içtimaa teırifleri ve malik olduklan hine aened· 
lerini tirket merkezine kaydettirmeleri rica olunur. 

Müzakerat ruznamesi beneçhi itidir: 
t. - Meclisi idare raporunvn kıraati 
2. - Mürakip raponınun kıraati 
3. _ Bilanço ve kir ve zarar heaabatının tetkik ve kabulü 
4. - Meclisi idarenin ve mürakibin zimmetlerin ibrası 
5. - Meclisi idare izasınm intihabı ve hakkı huzurlan-

nm tayini .. . . 
8. - Müraıkip intihabı ve ucre~ının tayini 
7. - Meclisi idare azasına tıcaret kanununun 323 ve 

324 maddelerinde yazılı seli.hiyetlerin itası. 770 

Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

it Bankası karşısmda Ti: 2018 747 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Beşinci Keşide : 11 I Mart/ 939 dadn. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ••• 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 

lirahk ikramiyeler (20.000ve 10.000) lirahk 
iki adet mükôfat vard1r ... 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları aruma gir· 
mi• olursunuz ..• 

- ~ lllllllltflll 111111111111111111 tllllll il l llll l lfllt 11111111111T11111111111111111 = A ~ ::: nkara H........- T. A. Ş. Hieeedarl..,ı Umumi Heyeti :::: 

Tabii lılllyOflllu delll •11 S: Ticaret Kanununun 361 inci •e Şirket e ... --.,,.leaaıne- :::: 
:= ainin 52 ve 53 üncü maddeleri hükümleri muci inr,. 30 5 := Mart Pertembe günü aaat on l:iircle Şirket merkezinC:le alel- ;;;iıl! 
:= ide toplanarak, qaiıdaki ruznamede yazılı itleri müza· ~ 
:= kere edeceğinden, hisaedarlann Şirket esaı mukavelen&· ~ := meıiyle Ticaret Kanununda yazılı hükümlere göre hine- ~ 
5 lerini muayyen vakitte Şirket veznesine veya bir bankaya Si =: teslim etmeleri ,,. o gün Şirket merkezinde hazır bulun- Eli 

Çocuklarınızda cördü~üz oöurluk. balaizlik. kamı.zlık. hazım
sızlık, karın tifmCleri, ara arra ishaller, bq dönmeleri, burun ve 
makat kqmmaları, uyurken salya atanaı.ı &ibi ıayri tabit haller 
zavalılı yavruculrlarm baruklarında yatıyan ve kanlarlllı emen eo
lucanların te9iridir. 

=: malan rica elunur. Eli = ~ 5 Müzakere ruznamesi: 5i 
iSMET SOWCAN BİSKÜYİTI 

kullanmakla bu hallerin hepsi ortadan ka~kar, çocuklar ve büyUk
ler 11hatlerine, neıelerine kavuıurlar. = ~ = ~ 5 1.) idare Meclisi ve Mürakip raporlariyle 1938 hesap =5 Kullanrf tarzı ltutularm içibde iAhh olarai yuılıdır. Okuyu· 
nuz ve çacuklarınıza eenede birkaç biıküvit ihtiyaten veriniz. 
(İSMET) Uımine dikıkat edilmeıi rica olunur, her ecsanede 

S yılı bili.Dço ve kir ve zarar hesabının okunmaıı ve taıdiki, ~ 
S idare Meclisinin ibruı. ii 

, E: 2.) idare Mecliıi intihabı ;:= kutuıu 20 Kr. 7107 

:S 3.) 1939 hesap yılı için idare Meclisi azalan huzur hak- ;:= 
a lannm teıbiti. =5 
5§ 4.) - 1939 hesap yılı için Mürakip tayini ve ücretinin 55 
=~~~ ::::::; = ..... - ::::: ~ Salôhiyetname şekli : § 

Bir Baı Mühendis aranıyor 
= = - ..... 5 Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinin sahibi bulun· 55 Bursa Belediye Riyasetinden : 

300 lira aylık ücretli belediye bq miibendisliii münhal. 
dir. Aıkerliğini yapmıt •e memur Olmak vaııflannı haiz, 
yüksek mühendis mektebinden diP,lomalı iıteklilerin elle
rinde mevcut vesikaların birer örnekleriyle birlikte mart 
90Duna kadar Bursa belediye reisliğine istida ile müra-

5 dutum numaradan numaraya kadar ::; := Türk liraıı itibari kıymetinde adet hisse senedini, mez-5 
5 kGr Şirketin 30 Mart 1939 tarihinde Ankarada alelade in- :; 
5 ikad edecek olan Umumi Heyeti içtimaında namıma tem· :; 
5 ıile Bay • • • . • • • • . • • tevkil ve aeli.hiyettar kıldığnm 5 

1 ~ı~~ı~;~~iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııı~ caatlan lüzumu ilin olunur. (697) 10713 

DAKTiLO KURSU 
56 mcı deneıine mart 339 

ilk haftaıında bqlıyacaktır. 
Tahail aranmaluam berkeı 
alınır. 2 ayda diploma veri· 
lir. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Ti: 3714 609 

ULU s- 20. inci yıl. - No: 6318 

imtiyaz sahibi 
N-.um Kimil SUNER 

Umumi netrlyatı idare eden 
Yuı itleri lltidilrU 

Mwataa Faili FENiK 

UWS •-nt ANKARA 
Matbu lllcllrtt Ali Rna BARAN 
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' YENi s 1 N EM ALA R sus i - ..... - ..... := BucUın 14,45 matinelerinden iti- HA L K BU GECE 20.30 DA :si = haren sinema ilcminin en ::::: - ..... --= . muvaffak eseri BÜYÜK VALS ~ 
- BUGUN BU GECE :::;;; 

=-- BÜYÜK VALS İki film birden ~ Bat Rollerde: _. 

5 1-YILDIRIM SUVARI FERİYANDGRAVET § = Bat rollerde : Louise Rainer • Miliza Korjus ::::::; 

== 2 - ALTI SILA .. H SESi :::::-"!'!!!: Femand Gravet • Louiıe Rainer Gece için numaralı yerlerin _. = Miliza Korju• evvelden aldırılması rica olunur ~ 5 Seyircilerini derin bir merak ve ::; 

= S•-·lar•. alika ile sürükliyen heyecanlı GUNDUZ ::::::; = -- macera filmleri ::::::; 5 t4.4~ - 16.45 • 11.45 ·Gece: 21 de Seanslar: 12 ucuz Halk matinesinde ve 5i 
-= t dı.ı.___ 14.30 • 16.30 • 18.30 gece 21 de 14 - 16 • 18 • Normal seanalarda ~ 

s .._ maba1 vermemek için _. = geceye alt ---raıı bı"letlerı·- Ucuz halk matinesi 12.15 te K d :! :: - .. aynanam uymasın::::; 
- gündüzden aldttılmuı ebemiyet. CAN 1 DOKTOR ::::: 5 le tavsiye olunur • Bq rolde: LUClEN BARROUX =5 
- 1111111111111111111111111111111111 1 :::::::; 
- 11ıı1111111111111111111111111111•1111111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

~ Yeni sinemada her gece yeni varyete numaraları i - ~ 
'=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 


