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Ulus Basnnevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus. Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrirlik 1371 

Bugün 1 inci sayfada 

SİNEMA 
Yazı Mudurliıgıi 1062-1063 
Matbaa Müdürlüğü 1061 
İdare 1064 
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Milli Sel 
İnönü dün 
Ankara' ya 
döndüler 

Cümhurreisi ismet lnönü'nü 
harnil hususi tren dün sabah 
saat 10.40 da Ankara"ya mu
vasalfıt eylemiştir. 

Cümhurreisi istasyonda, Bü
yük Millet Meclisi Reisi Ab -
dülhalik Renda, Başvekil Dok
tor Refik Saydam, Mareşal 

Fevzi Çakmak, vekiller, meb
uslar, generaller, vekaletler er
kanı, Ankara Valisi Nevzat 
Tandoğan, garnizon ve mer -
kez kumandanları. Emniyet 
Direktörü ve kalabalık bir halk 
tarafından hararetle karşılan -
rnıştır. 

Türkkuşu filosu Reisicüm -
hunı vilayet hududundan iti -
haren karşılamış ve selamla -
rnıştır. 

Millı Sef 
ve milli 
hakimiyet 

6:. ,D _AT A..V 

Büyük bir şahsiyetin ana va
•rfları tüphesiz iki kelime ile 
hiilasa edilemez. Fakat eğer ls
nıet İnönü için bu tart ile bir 
~Üsabaka açılsa, öyle zannede
rız ki herkes fU kelimeler üs
tünde ittifak edecektir: hizmet 
Ve nizam! 
İsmet İnönü üniversitedeki 

nutkunun birinci kısmında mü
nevver gençliğe naaıl hizmet 
düsturlarını anlatmıfa&, ikinci 
.kısmında milli hakimiyet reji
~inin nizaml8.f1Jla prenıiplerini 
ızah etti. 

İkılabımızın birinci devri, ye
:ni bir devlet ve cemiyetin esaa
larını kurmakla geçti. ismet İn
önü devrine düıen tarihi vazife, 
bu rejimi istikrar ve tabiilik için
de kendinden itler bir cihaz ha
line getirmektir. 

Bir rejim anarti ile cebir ara• 
•ında bocalayıp gitmeğe mah
kum olamaz. Biz .ne ferdi hüri
Yetsiz, ne milleti hikimiyetsiz, 
ne de devleti otoritesiz bırak
mak istemitizdir. Yolumuz ifrat
lar arasındadır. Ne milli hakimi· 
Yeti, bizzat milleti iktısadi srnıf
lara veya siyasi fırkalara parça
lryarak, ne de milli birliği onun 
irade ve hakimiyetini tatil ede
rek arayan ideolojilere kıymet 
\'erdik. C. H. P. bunların tama
men aksi bir prensipler nizamı 
iistüne kurulmuttur ve cümhuri
)et bu nizamı, kanunlar disipli
ni ile teminat altına almqtır. 

1914 e kadar, yani demokrasi
Ye bir din gibi inanıldığı zaman
larda bile, onu her milJetrn husu
ıiyetlerine intibak ettirmek za
ruri olmuştu. Biz kalıp ve kop
Yeden kaçınmak ve tekil taas
suplarına kapılmamakla kitapta 
olnuyanı icat etmek istemiyor
duk. Bilakis, bir taraftan maziye 
ait tahakküm ve İstibdat mües-

(Sonu 8 incı sayfada) 

Yarınki Nüshamızda 

Şef söylüyor ! 
Yazan : 

Mahmut Esat Bozkurt 

Milli Şefimiz lnönü ve Bayan lnönü Ankara garından çıkarlarken 

Cümhurreinmiz BCJ§vekilimiz doktor Relik Saydam'la beraber 

LONDRA KONFERANSINDA 

Yahudilerle Araplar 
uyuşacağa benziyorlar 

En çetin mesele: kurulacak yeni 

devlete verilecek şeklin tesbiti 

Fili•tin'de İngiliz poli•leri tarafından tevkil edilen bir yahucli 
nümayifçi kadın 

Londra, 8 a.a. - Yahudi ajansı istitari komitesi, dün İcr& ko
mitesine Filistin hakkındaki müzakerelere devam etmesini tavsi
ye etmeğe karar vermiştir. 

Müzakerelerin betaatle yapılmakta olmuma ve salihiyetli maka -
matın mutlak sükutuna rağmen iyi malumat almakta olan mahfiller, 
yahudilerle vaplarm qm görüperini telif sahumcla bir nebze terakki 

(Sonu 8. inci sayfada) 

!Mebus 
• • 

seçımı 

ı~aswl+ 
Mebus seçimi faaliyeti yurtta ıha

raretle devam etmektedir. Bu hususta 
alakalı makamlara gelen haberlere gö. 
re, intihap daireleri esas defterler ü -
zerinde yapılan itiraz müddeti bit
tikten sonra, umumi nüfusları içinden 
seçme hakkını haiz yurttaşları tespit 
etmiş bulunmaktadırlar. Bunlar ara. 
sında, Antalya vilayetinin birinci 
müntehipleri rakamı geçen senelere 
nazaran noksan görüldüğü için bir 
eksik mebus çıkaracağını evelce yaz
mıştık. 

Esas defterler üzerinde yapılan iti
razların tetkiki neticesinde bu vila
yetin birinci müntehipleri sayısının, 
eskisi gibi, 7 mebus çıkarmağa kafi 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bu suretle bu yıl Büyük Millet 
Meclisine fazla olarak iştirak edecek 
mebus sayısı 25 e çıkmış ve umum 
mebus sayısı 424 olmuştur. 
Alınan haberlere göre birkaç inti

hap dairesi müstesna, hemen her yer
de C. H. P. mensuplarının ikinci 
müntehip seçimine ait yoklama itleri 
tamamlanmıştır. lkinci müntchip se
çimi muamelelerinin 15-21 mart ta -
rihleri arasında tamamlanacağı zan -
nedilmektedir. 

Ankara vilayetinde : 
İki gün evelki sayımızda vilayeti. 

miz intihap işlerine dair mallımat ve
rirken Ankara'nın 1387 ikinci münte. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Burgos hükümelini 
hukukan tanıdık 

Ankara. 8 a.a. - Cümhuriyet Hükü. 
meti, Burgos hükümctini rcamen ve 
hukukan İspanya hükümeti olarak ta -
nrdığını ve Burgos'taki umumi ajanlı
ğını elçiliğe tahvil ettiğini ispanyol 
hükümetine bildimıiıtir. 

Türkiye ile Yunanistan 

arasında 

Ankara, 8 a.a. - Türkiye ile Yuna.. 
nistan arasında müzakere edilmekte o. 
lan iadei mücrimin ve cezai hususat
ta adli müzaharet muahedesi Hariciye 
Vekaletinde Katibi Umumi B. Numan 
Mcncmencioğlu ile yunan elçisi B. Ra. 
fael tarafından imza edilmiıtir. 

General Miaja ve Hariciye Nazırı 

Besteiro'nun sulh teklifine rağmen 

Frankisller Madrid' e 
hücuma hazırlanıyor 

Yiyecek yüklü bir çok kamyonlar 
şehrin kapısında bekliyorlar 

Valladolid, 8 a.a. - Valladolid, radyo istasyonundan verilea 
bir mesajda şöyle denilmektedir: 
"- Miaja ile Kasado, iki senedenberi "menfur canilerle" elbi

liği etmeği kabul etmiılerdir. 

Besteiro, Largo Kaballero ile bera
ber çal.şmıştır. Bu sebeple Franko İs
panyasının bu adamları;ı beyenatını 

soğuk karşılamasına hayret etmemek 
laz.mdır. Frankist İspanyanın nihai 
zaferi kazanması lazımdır." 

Nasyonalist kuma-:ıda heyeti ile ge· 
neral Franko şahsen Madrid'dc vazi
yetin inkişafmı saati saatine takip et· 
mektedirler. 

Frankist kıtalann Madrid'e gelişini 
hazırlamak içi:ı tedbirler alınmıştır. 

Yiyecek yüklü birçok arabalar Madrid 
halkını iaşe etmeğe hazır bulunmakta 
dır. Gazeteler, İspanya cümhuriyeti
nin inhidamını haber vermekte ve 
başkumandan taarruz emrının ve -
rir vermez nihai zaferin istihsal edilf' 
ceğini yazmaktadırlar. 

BB. Negrin ve del J' a:.·o 
FmnMJ' dan (IYrıldılar 

Pariı, 8 a.a. - Maten gazetesi şu 

haberi veriyor: 
(Sonu 8 inci sayfada) 

Bir Çin ağır makinelisi 
tayyarelere atq ediyor 

Uzak Şark'ta 
kanlı hava 
hücumları 

300 kişi öldü 

., 

Çungking, 8 a.a. - Çin ajaınsı bildi. 
riyor: 

Otuz japon tayyaresi, dün sabah, 
Kanau ve Şensi eyaletlerinde muhtelif 
§dıirleri bombardıman etmi§tir. En zi. 
yade zarar gören tehir, Kansu'nun gar. 
bı:nda kain Pingliang şehridir Bu şeh _ 
re 80 bomba diifmüştür. 

Yalnız yedi kip ölmüş, fakat 600 ta 
ne ev yıkılmıştır. 

Geçen pazartesi günü Mingsieya 
yapılan japon bombardımanı hakkın • 
da gelen tafsilata göre, bu bombardı • 
man son haftaların en kanlısını teşkil 
eylemi1tir. Bu şehirde sivil halktan 
300 kişi ölmüştür. 

Londm Çin'e ödiinç para verdi 
Londra, 8 a.a. - Maliye Nazırı Si -

mon, bugün Avam Kamarasında beya. 
l'Ultta bulunarak Cin hükümctinin 
on milyon ingili~ li;abk bir istikraz 
sermayesi teşkil etmiş olduğunu, bu -
nun beş milyonunun hazine garantisi. 
nin ingiliz bankaları tarafından veril. 
diğini ve bu sermayenin muvakkaten 
on iki aylık okluğunu bildinniştir. 

MaJrid Hükümeti BClfl'elrili 
General Miaja 
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V--cni-..omonlorımız 

Hayatın lçyüzü ismindeki 
romanımız bugün bitiyor .. 
Yarından itibaren karileri -
mize gene büyük bir alaka 
ile takip edecekleri sürük -
leyici bir polis romanına 

başlıyoruz : 

i Kurbağa damgası! 
Yazan : Edgar W allace 

Bundan başka gene yann
dan itibaren geçen sene 
sinema perdelerinde heye -
canla ve zevkle seyrettiği -
miz Malakab Kadın ismin -
deki filmin Muharriri Fran
cis de Croisset' nin büyük 

bir seyahat hikayesi: 

Senegal alemi 
Jnsan ayağı ginnemiş or • 
manlar, kuş kadar kelebek
ler, ölü" bahçesinde leş eli -
dikliyen akbabalar, mukad
des göllerin sazlıklarında 
dolaşan pembe tdli turna
lar, Budistler bunlann adet
leri, velhasıl tanımadığınız. 
bilmediğiniz. bir başka ale-

min içyüzü. 
Karilerimizin, her bir tefri
kası ayn ayn bir fasıl olan 
bu eseri merakla ve zevkle 
okuyacaklarından emınız. 

ÇOK YAKINDA : 

İçimizdeki 
şeytan 

Yazan : Sabahattin Ali 
Telif eser.1 

Bundan başka : 

Umumi Harp senelerinde 
Alman istihbaratında ça -
lışmış bir Alman zabitinin 
Çanakkale'ye ve Umumi 
Harbe ait çok dikkate de-

ğer hatıraları. 

\.. ................ . 
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İnsan ve kültür : 

iki kitap 
Mebuslaumızdan Hayrettin Karan'rn, "Kara Meh'Pnet" i, halk ağziyle 

yazılmış manzum bir tarihtir. Manzum tarfö olur mu? Olursa, bundan tarih 
mi zarar eder nazım mı? Eğer kitap halk için ve halk ağzı ile yazılmamış 
olsaydı, ıbu sualleri sormak yerinde sayılırdı. Fakat Karan, genç bir mem
leket çocuğu olarak hayata atrldığrndan bugüne kadar şahidi olduğu mem
leket hadiselerini, kendini bizzat "Kara Mehmet" in yerine koyaralc d 
b . d' · sa e 

lıdr nkazım ılıyle .anlatı:ıayı fay~a~ı b~lduğundan, inandığı bu işi, hem de 
o u ça yorucu bır hacım ve ölçu uzerınden bavarmakta hir bı· b · -s 11 r cıs gorme-
melcle, samimi bir yurdseverlik göstermiştir. 

Hattiı ön sözünde, bunu büyük bir safvetle anlatıyor B ı b" 
1 k b 

· · h . · u suret e ıze, 
mem e et ter ıyesı ve alk edebıyatı divasınrn bir de bu şekilde görülebi-
lerek bu yoldan halli cihetine gidilebileceğini göstcrmi ı 1 d • 
b

. . . ğ . . . ş o uyar. nan ıgı 
ır ışı yapu r ıçın, kıtabrnrn geniş bir okuyucu ku-tlesı· b ı · . u masını tcmennr 

edeceğız. Ancak, sayın mebus, 6n sözünün bir yerı"nde "M il k • . . , asa ar o una-
cagına, memlekette, hakıkatın bu şekildeki hikayele • k d h · · / . . • . . rı o unsa a a ıyı o ur,, 
gıbı bır mütalea serdedıyor kı, burada fikrine ivtı· .1k d · • · M • • :ıı ra e emıyecegız. an-
zum tarıhler, varszn yazrladursun Memleket ta ·h· · /' k . · rı ıne aıt ma umatr çocu · 
larımıza ve halkımıza - netıce vereceg"ini ve 1• • h d ·1 • · · b ·1 k . . . . yı azme ı ecegını ı me 
şartıyle - kımya yolıyle dahı olsa, telkin etmeğe taraftarız. Ancak, çocuk· 
larımızrn ve halkımızın akıldan başka çok şükür bir de hayale malik olduk-
larım unutmıyarak bunun da bir gıdaya muht ld • ı b d . aç o ugunu ve on ara u 
gı ayı vermenın, masaldan ve halk masallarından başlryaralc güzel sanat· 
ların bütün şubelerine kadar da · · · • 
tırlamak lbrmdır. 

yanan ayrı bır aş hazırlama ışı oldugunu ha-

*** 
Bahsedeceğimiz ikinci kitabı Maarif Vekaleti milli sefuberJik müdürü 

Kadri Yaman yazmıştır. Kitabın adı ve mevzuu "Yurd Müdafaasında Türk 
Gençliği" dir. 

T~rkiye, yurdun müdafaa şartlariyle varlık şartları araSinda mümkün 
~J~ugu ~adar az fark gözetmek istiyen memleketlerdendir. Yani, tarih 
ıçındekı müstesna kalkınmalarından birini daha yapmağa uğraşırken, bunu 
0 .kadar hesaplı ve tamam yapmak ister ki, yurdun maddi ve manevi kudre· 
tınde, onun bauı içinde bahtiyar ytl§amasrnrn olduğu kadar tehlike karşı
srnda, müdafaası imkfmlarının da cümlesi mevcut olmalıdır. Yani, yeni 
Türkiye, topyekOn harbe değil topyekOn sulha taraftardır. Ancak onun 
bu barışsever/iğini bozmağa kalk,ışacak olanlar. ona ilk dokunacakları an
da, ondaki her sulh cihazının aynı zamanda korkunç bir harp cihazı oldu
ğunu derhal f arkedeceklerdir. 

Kadri Yaman'ın kitabı bu teztt dayanmakta, bu tezi izah için birçok kıy· 
metli vesikalar ihdva etmekte ve bütün bunlardan başka da, kendisine mü
him bir teıkillt vazifesi verilmiı çalışkan bir adanun bu vazifenin nasıl 
ilmi ve nazari tarafları ile de meşgul olmak lüzumunu duymuş olduğunu 

göstermektedir. 

\l-IAVA 
~?~ 
lsı dün kan'ta - 20 derece idi 

Dün ıehrimizde hava umumiyetle 
kapalı ve hafif karlı geçmiş, rüzgar tL 
mali prkiden saniyede bir metre ka -

dar hızla esmittir. En yiikaek ısı 7 de -
r«e olarak kaydedilmittir. Yurtta do. 
ğu Anadolu lle Orta Anadolunun şark 

k11ımlarında hava karlı, cenubi Ana _ 

dolunun garp kısımları ile Tralryada 

bulutlu, diğer bölgelerde umumiyetle 

kapalı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 

murabbaına bıraktıkları su rnikdarları 
Uludağ'da 4, Boluda 3, Kangalda 2, 

Tokat ve Sıvaa'ta 1, Siirtte 5, Cizre ve 

Tatvan'da 3, Sankamııta 1, Rizede 6, 
Sinop ve Zonguldakta 2 kilogramdır. 

Burhan BELGE 

Türkçe öğretmenlerinin 

toplantıları bitti 
Maarif Vekiletinden verilen direk -

tife göre Ankara merkezindeki erkek 
ve kız lise birinci devre tilrkçe mual -
timleriyle Ankara'daki erkek ve kız 

orta mektep tilrkçe muallimlerinin o
kuma kitapları hakkında mütaleaları
nı teabit eylemek Uure bir aydanberi 
Ankara kız lweainde villyet maarif 
mUdürünU.n riyaffti altında toplan • 
tılar yapılmakta idi. 

Diln de An.kara'daki tUrkçe muallim 
teri aon lçtimalarını ıene An.kara kız 
lisesinde aaat 17 .30 da yaparak uzun 
müddet göriiıUldUkten ıonra vekalete 
takdim edilecek olan raporu hazırla -
mıtlardır. Rapor iki defa gözden ge -
çirildikten ve üzerinde münakqalar 
yapıldıktan ıonra umumt heyetçe ka -
bul edilmit ve tesbit olunan csaıla -
rın vekllete gönderilmesi kararlaftı -
rılm11tır. 

Bu ıuretle tUrkçe öğretmenlerinin 
orta mekteplerde okunan okuma ki -
tapları üzerindeki müzakereleri aona 
ermit bulunmaktadır. 

Doğum 
Gazi Terbiye Enstitüsü riyaziye öğ 

retmeni B. Bahri Vedat Alpman'r.1 

bir kızı dUnyaya gelmi9, kendisine 
Ülker adı verilmiştir. 

Ülker Atprnan'a uzun ömürler diler, 
anasını, bab»mı kutlarız. 

Halkevinin fotoğraf sergisi 

Jüri heyeti yann 

tetkiklerine başlıyacak 

49 amatör 400 
resim gönderdi 

Ankara halkevinin, fotoğrafçılığın 

güzel sanat bakımından tekamülünü 
tefvik maksadiyle bir fotograf müsa
bakası açtığını yazmıştık. Müsabaka
ya iftirak müddeti evelki gün niha -
yet buL.'llu§tur. Müsabakaya 49 amatör 
400 kadar fotografla iştirak etmi,ıir. 
Gelen eserleri gözden geçirerek de -
rece alacak fotografları tespit etmek 
üzere bir jüri heyeti seçilmiştir· Jüri 
heyetinde Tekirdağı Mebusu B. Ce • 
mil Uybadın, Erzurum Mebusu B. Na
fi Atıf Kansu, iktisat Vekft.let" turizm 
şefi Dr. Vedat Nedim Tör, Matbuat 
Umum MUdUrlUğU milşavirlerinden 
B. Burhan Belge, Güzel Sanatlar u • 
mum müdürü B. Suut Kemal Yetkin 
gazeteciler ve ressamlar dahil bulun _ 
maktadır. Jüri heyeti yarın saat 14 de 
Halkevinde toplanarak gelen fotog . 
raflar üzerinde tetkiklere başlıyacak
tır. 

Milano enternasyonal 
Panayır1na resmen 

iılirak ediyoruz 
Hükümetimiz Avrupadaki beynel· 

milel panayırlarn1 en mühimlerinden 
biri olan Milano beynelmilel panayır. 
rma resmen iştirake karar vermiştir. 

Sergi 12 .nisanda açılacak ve 27 nisan -
da kapanacaktır. 

Panayırın geçen seneki açıhıına, 

Belçika, Brezilya, Finlandiya, Fransa, 
ALmanya, Yugoslavya, Hollanda, Po
lonya, Romanya, Cenubi Afrika, 1s • 
viçre ve Macaristan hükümctleri res. 
men Amerika Birleıik devletleri, Çe • 
koslovakya, Danimarka, Japonya, İn
giltere, Norveç, Portekiz, İsveç ve U. 
ruguvay hükümetleri de ekspoza.nlarm 
tejebbüsiyle .huauai surette iftirak et _ 
mişlerdi. Sergiyi tam 2,5 milyon kişi 

ziyaret etmiştir. 
Panayır, gelecek ıene başka bir ye

re nakledileceği için hükümetimiz ye. 
ni bir pavyon yaptırmıyarak mevcut 
pavyonlardan birini kiralamıya karar 
vermiştir. Bu pavyonla memleketimi. 
zin mahsulflt ve mamCılatı, bilh~ t _ 
talya'ya olan ihracatımızı arttırmak 
bakımında·n mczkCır pavyonda halen 
satmakta olduğumuz ve satabileceği
miz maddelerimizin nümuneleri teşhir 
edilecektir. 
Ayrıca yurdumuzun içtimai, kül

türel, iktısadi ve sınai sahalardaki bü. 
yük terakkileri muhtelif tablo, şema 
ve grafiklerle ziyretçilere açık bir şe. 
kilde gösterilecek ve memeleketimi _ 
zin turistik servetleri tanıtılacaktır. 

Halkevinde konferans 
C. H. P. nin tertip ettiği konferans. 

iar serisinlen olmak üzere Dil, Tarih, 
Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Profe -
sörü Vaınder Oste.n (dünkü ve bugün. 
kü Anadolu kültürü veya, mazideki A
nadolu kültürünün bugünkü kültürü • 
müz için eherniyeti) mevzulu konfe. 
ransını bugün &aat ( 18) de Halkevi 
konferans salonunda verecektir. 

Memleketimiz için ehemiyetli olan 
bu ilmi konferansa herkes gelebilir. 

Hava seferleri 
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Bu yll İzmir -Adana 
hatları da açıhyor 

Seferlere 1 nisanda başlanacak ve Ankara " 

İstanbul yolu bir saate indirilecek 

Fuat Şelik Y anıker 

(ok au bir kayıp 

Belediye Yazı İşleri 

Müdürü vefat etti 
Belediye Yazı İşleri MUdUrü Fuat 

Şefik Yanıker"in tutulduğu zatürree· 

den kurtulmadığını elemle öğrendik. 

Kendisini tanıyanlar Uze~inde terbiye
si, nezaketi, bilgisi ile daima en iyi 
intıbaları bırakmış olan Fuat Şefik 

Yanıker'in vefatı haberi herkesi haki. 

katen mahzun ve müteessir etmi1tir. 

Fuat Şefik Yanrker çok güzel viyolon
sel çalar, birkaç yabancı dili esaslı su. 

rette bilir, hisli, mütevazi, temiz bir 
insandı. Cenazesi bugün öğle nama • 

zmdan sonra Hacıbayram'dan kaldırı

larak defnedilecektir. 

Hava seferleri 
önümüzdeki nisan 
ayının birinden i
tibaren tekrar baş
lıyacaktır. Nisan · 
sandan itibaren 
Ankara - İstanbul 
- İzmir ve Anka
ra - Adana hava 
seferleri de başla· 
mrş olacaktır. Yal· 
nız Ankara - Ada
na ve İstanbul • 
İzmir arasında bir aylık ilk seferler 
posta ve gazete nakliyatına hasredi
lecektir. rvi \yıstan itibaren aynı hat
lar Uzerinde yolcu nakliyatı da baş
lryacaktır. 

Ankara - İzmir sefederi lstanbul
dan geçmek suretiyle yapılaccaktır. 
Ankara - İstanbul geçen sene oldu· 
ğu gibi yine her sabah her iki taraf
tan yapılacak İstanbul - tzmir ve An 
kara • Adana hava seferleri haftada 
üç defa yapılacaktır. 

Ankara - İstanbul • lzmir seferini 
yapan tayyare iki saatte lstanbul'a 
varacak, orada bezin almak ve latan
bul yolcularını bırakmak üzere orada 

vücuda getirmiş olması hava seferle
rimizin emniyetini çok artırmakta

dır. 

İzmir ve Adana hava meydanları 
yeniden mükemmel bir surette tan· 
zim edilmiştir. lzmir'de muhtemel 
bir su baskınından sahayı kurtarmak 
için bir ark vücuda getirilmiştir. Her 
iki sahada da istasyyon ve hangar bi· 
naları inşa edilmiş ve telsiz istae
yo:ıları yapılmıştır. Halen Ankara .. 
İstanbul - lzmir arasında telsiz mu
habereleri başlamış bulunmaktadır. 

Beden terbiyesi kanunile 
Bu kadar sevilmiş bir uzvunu kay _ 15 dakika duracak ve lstanbuldan 

beden Yanıker ailesi, kayın biraderle· bir saat 55 dakikada lzmire varacak- ________ ._.... _____ ._.... __ _ 

tır. Bu suretle Ankara'dan lzmir'e 
bir yolcu dört saatten daha az bir za

ri ve biltiln d01Jtları için aabır ve ta -
hammül diler, derin acılarını paylaşı- manda gidebilecektir. 
rız. Ankara • Istanbul seferlerindeki 

Fuat Şefik, Mahrukizade Şefik Be- üçret 22 liradan 21 liraya indirilmiş-

yin oğludur. 1305 ıenesinde İstanbul- tir. Bu mikdar içinde yolcunun ıi
da doğmuş, Nümunei Terakki idadi- gorta bedeli de dahildir. Diğer hat
sinden ve Sen J orj fransız mektebin _ ların üçretleri henüz tesbit edilme-
den mezundur. miştir. 

Hava yolları idaresi bu sene açtığı 
İstanbul Şehremaneti mütercim yeni hatları idare etmek üzere yeni

kitabetiyle 22 mart 326 da memuriyet den bet büyük tayyare daha alma
hayatına atılmıf ve sıra ile fen heyeti ğa karar vermiştir. Bu tayyarelerin 
mütercimliğine, istatistik kalemi mü- mc:vc:':'tliudan .cıana razıa stiratli ol-

ması ıçin tetkıkler yapılmaktadır. Bu 
meyylzliline, slcll kalemi mllmeyyiıı: - auretle Ankara - tatanbul yolculuğu 
Hğine, ter~ilme. kal.emi mU~eyyizliği. iki saatten bir saate indirilmiş ola
ne, .Kadıkoy daıresı ba§katıpliğlnc ta· _ . r Bunun neticesi olarak ta An· 
~in ~~ilmif.~ir. Şehreman~tin~n tahr~r :ra

1 
_· lzmir yolu da pek tabii daha 

ışlerı ıle mudevvenat ve ıhaaıyat mü- f 1 k 1 kt G ı k D" az a ısa aca ır. e ece sene t· 

dürlükleriınde bulunduktan sonra 23 yarbakır hattı da itletmiye açılmış 
iklncitetrin 929 da Ankara Şehrema - bulunacaktır 
neti ıirketler komiserliğine ve 19-5.935 · 
de Ankara Belediyesi Yazı lılori Mü- Devlet Hava Yolları idaremizin ge 
clürlüğUne tayin C<lilmitti. tirttiği tayyarelerde kaza ihtimali 

tamamen bertaraf edilmif bulunmak

12 nci halk konseri 
Riyaseticümhur filarmonik orkest

ıası tarafından müzik öğretmen okulu 
konser salonunda 11. 3. 939 cumartesi 
günü saat 15,30 da verilecektir. 

Program ıudur: 

Şef: Ernest Praetorius 
1 - Ant, Dvorak (1841) ~ 1904) : 
Viyolonsel için konçerto si minör, 

op. 104 a) Allegro, b) Adagio ma 
non troppo. 3) Final, allegro mode
rato. Solist: Davvid Zir kin. 

2 - Ant. Dvorak: 
5 ind senfoni "yeni dünyadan,. 

(Aus der neuen Welt) mi minör, op. 
95. a) Adagio - allegro molto. b) Lar 
go. c) Seherzo, molto vivace, ç) Al
legro con fuoco. 

Gelecek halk konseri 18. 3. 939 
cümartesi günü saat 15,30 dadır. 

tadır. Çünkü yolcu tayyarelerimizin 
hepei de birden fazla motörlüdiir. Se
fer esnasında motörleroen biri bozu
lacak olsa diğerleriyle seyahate de
vam etmek mümkündür. İdare gayri 
varit ve fennen imkansız olarak mo
törlerin hepsinin birden bozulmuş 
olması gibi bir ihtimale karşı da ted
birler almıştır. Bu cümleden olarak 
tayyarelerimizin sefer yaptrklarr yol 
üzerinde bir çok emniyet meydanla
rı vücuda getirmiştir. lstanbul - lz
mir arasında altı ve Ankara - Adana 
arasında üç tane emniyet meydanı bu
lunmaktadır. 

lstanbulla - Ankara arasında beş 

senedenberi hava eef~rleri yapılmak
tadır. Bu beş sene içinde yalnız bir 
defa bir yolcu tayyarcmiz mecburi 
iniş yapmıştır. Beş senede bir defa
ya inhisar eden ve hic tehlikesiz ya.. 
pılan bir ihtimal için dahi hava yol
ları idaremizin emniyet meydanları 

Köy, Belediye Ye 
hususi idarelere 

verilen vazifeler 
Dahiliye Vekileti, beden terbiyesi 

kanunu ile köy, belediye ve hususi ida.. 
relere Vt'rİfcn v••;t.t • Vİlav•t-1,.rl'! 
bildirmiştir. 

Vil&yet huauat idareleri bir sene e
velki nakdi tahsisatlarının % 2 şi nie
betinde bu işe yardım edecekleri gibi 
gelirleri elli bin liradan fazla ola.n Be
lediyeler bir aene evclki tahsilat ye -
künlarınm 3 4 Ü nisbetinde büdçele -
rine tahsisat koyacaklar ve indelıktiza 
valiler köy büdçelerine de vilayet u -
mumi meclisleri kararr ile münasip 
nisbette spor tahsisatı troyduracaklar
dır. 

Spor için hususi idare ve belediye 
büdçelcrinc konarak tahsisatın % 80 i 
münhasıran mahallin beden terbiyesi 
saha ve tesislerinin vücula getirilme
sine;; geri kalan % 20 si de gene ma.. 
hallin diğer beden ~rbiyeai teşkilat ve 
faaliyetlerine ve gerekli spor malze -
meai tedariki masraflarına tahsis ve 
sarfolunacaktır. 

Gelirleri elli bin liradan aşağı o • 
lan belediyelerle viliyet biidçelerin
den ayrılan Ziraat Bankası, Tayyare, 
Belediye, Cümhuriyet Merkez Banka.. 
sı hisseleri gibi nazım varidat hesabı
na alınması Iazımgelen emanet mahi
yetindeki hisseler ve edayı mükellefi
yet cetvellerine müsteniden hesabatta 
nakitle ifade edilen bedeni yıl mükel
lefiyeti tutarları hisse tefrikinden ha.. 
riç tutulacaktır. 

Köy idarelerine gelince: Bunların 
iştirak ve nisbetleri imkan ve gelir ~ 
saslarına isti.nat ettirilecektir. 

Karla örtUlil bulunan yerlerdeki 
karın toprak Uzcrindeki kalınlığı Bey. 
tchirde 2, Boluda 3, Niğdede 4, Kay

seri ve Elbığ'da 6, Ulukışlada 7, 
Karsta 8, Erzineanda 9, Sıvasta 10, 

Vanda 13, Malatyada 19, Malazgirdde 
26, Kangalda 30 Erzurumda 40, Sarıka 

mııta 80 aa.ntimctredir. Rüzgarlar bil. 
tün bölgelerde umumiyetle cenup iıti. 
kametinden saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmittir. Yurdda en yük. 
sek ~ılar Eıkitehirde 10, Zonguldak 
ve Konyada 11, Kocaeli ve Bilecilı:te 
12, Adana, İzmir, Bodrum ve Siirdde 
13, Çorlu, Balıkesir Buraada 14, An • 
talayda ıs, Edirnede 18 derecedir. En 
di1şük ısılar da sıfırın altında Yozıat 
ve Diyarbakırda 5, Konyada 6, Beyte • 
bir ve Niğdede 7, Van ve Kayseride 10, 
Ulukışla ve Elazığ'da 11, Sıvas ve Ma 
latyada J;:, Er •• nc:anda 15, E:zurumfa 
17, Kan•a 20 :irrecedir. 
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"aana yazık değil mi Gandi.'' bat -
lığı altında bir fıkra yazdı. 

Gelir membalarına sahip olınıyan 

kadro ve hizmetlerini salma ile karıı
lıyan köyler milkellefiyet ve iştirak -
ten hariç tutulacaktır. Masarifi umu

miyelerini, nakit gelirleri ile kar1ılı • 

yarak büdçelerini salma yardımından 
kurtarmık, kanunen yapmakla mükel .. 
lef bulUındukları mecburi hizmetleri 
ifa edebilecek imkan ve seviyeyi elde 
etmiş köylerimizde kanun hükümleri
nin yerine getirilmesi, Bu esaslara gö
re lüzumlu tedbirler alınacak, şehir ve 
köy gençliğinin beden ve sıhi inkişafı
na ait tedbirlerde nyıhalli idarelere 
kanuınla tevdi edilen "8zifelerin ifa , 
sında azami hassasiyet gösterilecektir. 

İstanbul Belediyesinde tetkikler 
İstanbul. 8 (Telefonla) - Belediye 

muhaaebeeine ait on senelik i'leri ve 
belediye levazım şubesine ait bazı mu· 
amelatın tetkiki için latanbul'a gelen 
mülkiye müfetti'i B. Hikmet ~e "!3· 
Abidin bugünden itibaren tetkıklerı -
ne başladılar. 

Miıfetişler, on senedenbcri netice-
ıi ahnamıyan işleri bu arada gözden 

ceçireceklerdir. . 
Belediye reisinin arzusıyle. y~pıldı-

ğı söylenen bu tetkiklerde reıalık ~a
kamına taalluk etmesinden dolayı fım 
diye kadar belediye müfettişleri tara· 
fından tetkik edilemiyen bazı muame· 
leler de tetkike tabi tutulKaklardır. 

Eşiğimizdeki bahar 
Kaç gDnden beri devam elen iğne

l~ylci soğuk karşısında bir çokları. 
nro me§hıır atalar sözümüzü hatır • 
/ayıp tekrarladıklarını i§ittim: 

.. Mart kapıdan baktırır, kazına, 
kürek yaktırır l" 

Sahiden, takvimin 'kendisine ayır
dığı aylarda o /radar fazla fiddet 
ı?stermlyen lrıı, mart girdi gireli, 
gıderayalr kendini g6steriyordu: 

Afaçların tomurcu'/ılanrp tomur 
cuklanmadığınr araıtıran g6zlerd~ 
g6z yaılarının donması korkusu. ku~ 
CIVıltısmı dinlemlye hazırla ' L 

1 ki d 
. nan au • 

a ar a, çıçd: lcolcularım lro'/ılamı. 
ya hazırlanan burunlarda .bpL-

bi 
asrını. 

zı r renk larkediliyordu. 
Nihayet dün, g61r yaza lrarardı 

bulutlar alçaldı ve 6ğleden 6nce bu~ 
ğulanmıı camları avuç/ariy/e silip 
dııarıya bakanlar bir/birlerine haber 
verdiler: 

- Kar yağıyor 1 
Gerçekten, önce lcfıniı gibi, sonra 

bulgur kadar, biraz sonra sulu sep. 
ken yağan kar, ar lcalsrn, 1'pa ıapa 
d6kQlmfye de baılıyacak. halt.alık 

takvimlerin üaeriadelci mevsim re -

simlerini yalanlryacaktı. 
Fakat yapmadı. Hatta öğleden son. 

ra rastladığınız ahbaplardan bir kıs. 
mı, tezellen konuşma mevzuu bula -
maymca hepimizin baı vurduğu ça. 
reye baş vurup havadan söz açtılar: 

k 
• , 

_ Soğuk kırıldı bere et versın. 
Sanki son soğuklar, 
- Bir ağlıyayım da açrlırrm! 
diyen sinirli kadınlar gibi, kül 

rengi gözlerinden boşalan bu yarı 
yağmur, yarı kardan sonra yatışmış. 
tır. 

Bahar geliyor mu, dersiniz? 
Yani, radyodaki saz heyetlerinden 

arada sırada dinlediğimiz bir 1ark1-
daki: 

Kış 6e1dl, ITU açmadadır sineme yare, 

Mısrfrnrn anlattığı mevsim pılıyı 
pırtıyı toplayıp 

Vuslat ıene mi hldı ıi.iael laalı balabe 

Mısraiyle tasvir edilen mevsim, 
eıiğimizde midir? 

Fakat Anlr:ara'nın eskileri o ka • 
dar aptimist dC'ğj/Jerdir. Onların di. 
lindelri pelesenge bakılırsa: 

- Elmadağrndan kar kalkmadan 
şehrimize bahar ayak. basmaz/ - T. 1. 

G<ındi' nin grevi! 

Hindi.tan'm methur Gandi'ai.. 

nin, bilmem, kaçıncı defa olarak 
açlık grevine batlıyacağını tekrar 
gazeteler haber verdi. Siyaai ha _ 
diseler ittihasmı kaçırdıkça açlık 
grevine giriten bu kupkuru Licle.. 
rin bu son kararı dünyanın hiç bir 
tarafmda teessür uyandınnıı de -
iildir. Yalnız lstanbul'da bir ka -
dm gazeteci - ne kadar olsa kadın 
)'Üreii 'blzckm daha yufkadır! .. 

Bu fıkranın tesiri oldu mu, oL 
madı mı? Oraaını pek bilmiyorum; 
fakat Gandi açhk grevinden vaz. 
geçmiıtir. En son ajana telgrafları 
haber veriyOI'. 

Mektebin dııında cocuk 

Suyu durgun bir havuzun orta 

yerine atılan bir laf, önce bir dai. 

re vücude getirir, arkumdan bir 
daha, arkasından bir tane daha. 
Böylece bu merkezleri müıterek 
daireler havuzun bütün yüzünü 
kaplarlar. 

Hayırlı ve faydalı her itin de bu 
daireler gibi yayılmasını gönül di
ler. 

Genç Maarif Vekilimizin talebe
nin ders ve mektep dıtındaıki ha. 
yatma da alaka gÖsterilmeai bak • 
kında gönderdiği tamimi cörünce, 
bu bakımdan, sevindik: 

Bu tamimin buyruktan yerine 
getirilince mektebin feyizli tesiri 
merkezi miifterek daİTeler gibi 
yW't ölçüsünde yayılacaktır. 

Etrüsk Yapurunun tamir i~iı 

Almanya'ya gitmesi muhtemel 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Etrüsk 

vapurundaki alman mütehassıslar bu -
gün de tetk~klerine devam ettiler. Bu 
tetkikler salı günü bitecektir. 

Alman mütehasııslar vapurun nok • 
sanlarını ikmal etmeyi esas itibariyle 
kabul ettiği için vapurun, bir kazan i -
laveai için Almanya'ya gitmesi de 
muhtemel bulunmaktadır. 

Ma 
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Mac Mahon • Şerif 
~üseyin mektupları 
BüYiik .. t.Jlıtt'daJci harp ıçınde lngiltere'nin 

tıfa.ho . fevkalade komiseri Mac 
n ıle Mekke ş ·f· H"" . llıı.dak· eırı ı u.seym ara.. 

ULUS 

·'lf·O N YA. HA B E R L E·R 1 - .. . . . . . .. 

Baltık denizinden Karadeniz' e kadar 

Almanya'ya karşı kuvetli 
bir blok yapılacakmış 

Romanya ve Polonya 

f aarruza uğrarlarsa ... 

hiikiun1 _mektuplar nihayet ingi1iz 
taa etı tarafmdan ne~redilmiş.tir. 
~ . .:ı bu tnektuplarm gizli tarafı 
~lletn~ş~. İngiltere hüküm.eti, son Berlin, 8 a.a. - D. N. 8. bildiriyor: Hamburg 
...... aerbıçinde &iyasi tarih eseı-leri B 1 uh b" · · ~ d k 

Fremdenblatt 
telgrafı gön-

Sovyetler 
yardımda 
bulunacak 

J .... n gazetesinin er i·n m a ırı gazetesıne aşagı a i 
lit do azı nıüelliflere, bu meseleye denniştir: 
._a.d 8.Y~lardan istifade etmek mü-
~kı::ın1 ı vem:"tti. Diğer taraftan Bertin politik mahfilleri, bazı Pa-ı 
~· P arın hırer suretini muhafaza ris ve Londra mahfillerinde, orta Av- ı _ 
ile 't olan Şerif Hüseyin de lngiltere r~pa hadiseleri ile alak~dar tefsirle- B. Ruzvell'in bindiği harp 
"~" a~~aı ~ç~ldıktan sonra bunları rıne, Almanya ve İtalya nm menfaat-

. lttetie '.~ştı. Fakat İngiltere hükü.. !eri aleyhine çevrilmiş bir çeşn.i ver- gemisi İki defa "baflnldı" 
t'~· Fıliatin yuvarlak masa konfe _ mek bahsinde yapılan gayretlen kay-

Londra, 8 a.a. - Deyli Ekspres ga
zetesi "bir siyasi muharrir., imzası al. 
tmda şu satırları neşretmektedir: 

Sovyet hükümeti, Romanya ile Le
histan batıdan bir tecavüze uğradıkla. 
rı takdirde bütün menbalarmı bu mem 
leketlerin emrine amade bulunduraca.. 
ğını Bükreş ve Varşovaya bildirmiştir. 

\-ıt 
1

1 toplanıncaya kadar bu mek _ detmekten geri kalmamıştır. 
J;'i~ a~ı neşretmeJc:ten kaçıDUlllbr. Bu gayretler gittikçe artmaktadır. 
~ı:hn konferanmıda araplar bu Bu gayretler arasında, Varşova'da 
it ttıplat'la lngiltere'nin Fili~tin'i Polonya ve Romanya Hariciye Na· 
d ""~acak olan arap devletinin hu ~ zır lan arasında yapılan görüşmelerle 
ut arı İçine alına ·d tti· ~· · 'dd" alakadar bazı tefsirler dikkate şayan-

~til l yı va e gını ı ıa . 
1 
.. k 

ı "°· ngiliz murahbuları mektup. dır. Bu iki memleketın po ıtı alarm ı 
ı'"dan böyle bir vi.d manası çıkan - biribirlerine uydurmıya çalışmaları 
'trıl)' 'd . 1 b ... b. k de~ acağm1 ileri ıürdü. Ve netice. Almanya a tan:am~y e. ta ıı ır ey-
b ac Mahon _ Şerif Hüseyin mu_ fi yet olarak telakkı edılmektedir. E 
ti aheı-elerinin netrine karar verilmjf. ğer bu keyfiyet, hususi bir mahiyet "i gösterebilirse, bu gerek, Paris•te ve 
t tlgiJiz .,..a.,,-t l · .. __ f ~- bır· gerek Bükreş ve Varş.ova'da, Roman-
11111· .. ..,.... e erı uua muan , . l k 
bıe l.3aaı ne§oredilen bu muhabeTe on ya da, B. Tı.tu es o ~amanr~da ve Po-
• khtptlln ib -......· ilk ktu l4 lonya da Hıtler - Pılsudskı anlaşma-,e- a • ...., .... ır. me p, d 1 .. d ·1 

·-nuz 1915 · d ş ·f H...... sın an eve gon erı en politikanın :poj,, ıenesın e erı u_, - . . . 
.. taraf-.ı M f k ı·d k bırçok varıslerı bulunduğu içindir. 

lrıi • •UIQan ısıt" ev a a e o • 
tub1'1ne yazılmıştır. Şerif bu mek - Kuvetli bir kale 
k \anda Osmanlı imparatOTluğuna Bu suretle Polonya'da ve Roman-
3;rfr a.yaklannıaımm f.Utl olarak ya'da, A1manya'ya karşı "kuvetli bir 
le'k~ere~e~n cenubuna düşen mem _ kale,, ku.rmak ve ~~!tık .. ~~nizinden 
lif ~l~ın ıstiklruini ve bir arap ha - K.aradenı~e. kadar, ıçu:e butun Balkan 
& &ıının tanınmasını istemektedir. devletlerını de alan hır blok meydana 
d~ 3'7 det-ece şöyle bir hat üzerinde- getirmek istenilmektedir. 

"ır: Birecik Urfa Mardin Midyat Münib ve Viyana anlaşmaları Al-
~ c· . . , 

" •zre. Mııır fevkalade komiseri manya ve 1talya'nm bütün dünya hu-
ırı:diğ; Ce'Vapta arcı.p istiklalini tanı - ~runda! orta A~up~'d~ ~ütezayit 
b Yı Prensip olarak kabul etmekle hır takvıye ve salım hır ınkışafın me-
11~"a.ber, hudutların çizilmesine he _ suliyetini üzerine aldığmı göstermiş
k Ilı "akit gelmediğini bildiriyor. Fa- tir. Avrupa'nm şarkındaki devletlere 
at Şel'if iğbirarını ifade eden bir bwılar Roma - Berlin mihveri aley-

Ce\' h' d . lm d k . . ap Yazınca, Mac Mahon 24 birin- ın e vazıyet a rya ve emo rası 
tıteşrin 1915 tarihinde lngiltere'nin cephesinde mücadele etmiye sevko • 
~r'-p devleti için hangi hudutları ka- lunurken, fena tavsiyelerde bulunul
)' "-1 ~ehileceğini bildiriyor. Ebemi • muştur. 
~ ~lı olan mektup da budur. Bir defa 

:ı:h;kkmdaki. iddia-;mı k:ti ola;ak 
'-' dediyor. Bu mıntaka1arla Halep 
~:"-kasının arap olmadığm1 bildi -

"S '\le &unları ilave e-diyor: 
" llri),e'de Şam, Humus, Honu 
de lfa.leh'in garbına düıen kısımlan 
./.•rap olmadığından hudutlar .ha -
letnde kalmalıdır." 

Şetoif §İmal kısanlarmm arap ol
ftıad ~ lt •gnu zımnen kabul ediy<W. Fa. 
l ftt. heyrut'ta tarar ediyor. Nihayet 

1
11~ılteı-e'nin Beyrut ve Suriye &ahil • 
lı~ hakkmda Fransa'ya karşı teah -
~de giriştiği anlatıldığından bunla. 
Ilı h~aa.bmı ha.rptan sonraya hır~ _ 

l '-k uzere, Beyrut'u ve Suriye sabılee . 
k lTıı de arap hurdutları dıımda brra.. 
lYor. 

l 8u muhaberenin dikkate layık o
~~ bit' noktası, Hatay'm gerek 1n -

:• t-ere ve gerek Şerif Hüaeyin tara -
lllllldan arap olmadığmm kabul edil • 

esi ve hudutlar dıımda bırakılma -
:~rr. Bu nokta sarihtir. Ve kimae 
it llılakata etmiyor. Fakat aul müna. 
aıa.Ir olan n.okta, yani Filistin'in 

~'-P hudutlan içine alınıp alınmadı. !' •arih oluak anlatılmıyor. İngiliz 
~ıeteleri, hala eski İngiliz görü§ün-
. tarar etmektedirler. Araplar ise, 

htlıal kı&mmm arap olmadığından 
lldutlar dıtmda kaldığını ve Bey -
~'un da Fran&a'ya olan teahhüt do
lhaiyle harp devam ettiği müddet -
~ tnünakaıa edilmiyeceğini kabul 
~elde beraber Filistin'in hudutlar 
""\'tı\e alrndığmı iddia etmektedirler. 
k '1ektuplarm hula&aaı dikkatle o. 
b. llllduktan &<>nra arap tefsirinin da -

~eK - Macar hududu 

Budape9te, 8 a.a. - Macar ajansı teb 
!iğ ediyor: 

Viyana hakemlik kararını tatbik ·e _ 
derek kati hududlar.ı çizmiyc memur 
macar • çekoslovak komisyonları, 6 
martta imzaladıkları bir protokolda, 
Tuna ile Ung nehri arasındaki şimal 
hududunu kati olarak çizmişlerdir. 

Bu yeni hudut ile, şimdiye kadar iş
gal edilmiş olan hatlarda bazı değişik. 

likler yapılmaktadır. Böyle<:e, Çekos_ 
lovakyada geri kalmrş olan 2{) nahiye 
Mıacaristana ilhak olunmakta ve buna 
mukabil Macaristanm işgal ettiği 8 na
hiye Çckoslovakyaya geri vcrlimekte. 
dir. 

Her iki tarafın hudut muhafızları 
14 martta öğle üzeri yeni çizilen hu • 
dut postalarını işgal edeceklerdir. 

İngiliz Ticaret Naz1rı 

Amerika'ya gidecek 
Londra, 8 a.a. - Deyli Herald gaze. 

tesinin siyasi muhabiri yazıyor: 
B. Hudson, Sovyetler Birliğindeki 

tetkik seyahatini müteakip Amerika.. 
ya gidecektir. Bu seyahatin resmi he -
defi Nevyork ticaret sergisinin küşat 
merasimidir. İngiliz dış ticaret nazırı 
bundan sonra merkeze ve batıya gide. 
rek amerikan iş adamlariyle temasta 
bulunacaktır. a doğru olduğunu kabul etmek li. -

~~ geliyor. Çünkü arap olmadığı L 

9i)l liatay'dan vaz geçenŞerif, Bey - Fransa'nın dıc: ticareti 
t'\lt'un arap hudutları içine almma - Y 

~trıa itiraz ederken daha cenupta. 
it lnmtakalarm hudutları dışmda 
ttlınaıını kabul edemezdi. 

P.taamafih bütün bu tnünakaıa an
:ak o zaman çevrilen entrikaları ay -
it •~latınası bakonmdan ehemiyeti 
.a•~dir. Bugünkü politika. meaelele. 
~i halletmez. Hakikat ıudur ki fn. 
:ıltere hükümeti, bir taraftan Mısa 
~~kalade komiseri vasıtaaiyle Şerif 
d'~&eyin'e kartı teahhfüle giriıirken, 
•ırer taraftan da Hindistandaki me

l!ıtıl'ları vaaıtaaiyle, lbnissuud'a kar. 
•• huna tamamiyle zrd bir taknn t.ıe
i1'~ütlere girİ§!Dekte idi. O zaman 

1
11ırılterenin hedefi, arapları oaınan. 
t • 
d llnparatorluğuna kartı ayaklan-
f 1l"Illaktan ibaretti. Ve bunda muvaf-
ak oldu. Büvük harp bittikten son. r·· am ayrı iki arap liderine yapı -
an bu mütenakız vaadlar yüzünden 
~Üseyin ile lbnissuud arasında ibti
af çıkınca t. lngiltere Şerif'in ]bnia -

8
U'lJod tarafından tepelenmesine razı 
~nıak suretiyle bu davayı halletti. 

e kendisi de zor vaziyetten ıkurtul. 

Paris, 8 a.a. - 1939 yılmrn ilk iki a
yı zarfında dış ticaret istatistiki - miL 
yon frank olarak - : 

İthalat: 8.496 .• 1938 yrlınmı aynı 
devresine nisbetle 324 fazlalrk vardır -

İhracat: 5.855 - fazlalık 1.107 dir . • 

du. Fa.kat ara pi arla yahudilerıe ya -
pılan teahhüdlerin doiurduğu ihtL 
)af halledilemedi. işte Londra'daki 
yuvarlak maşa konferanslarının 
meşgul olduğu mesele budur. Kon. 
ferans başla.dığı zaman İngiltere'nin 
yahudileri mi, yoksa arapları mı fe
da edeceği soruluyordu. Anlaşılıyor 
ki lngiltere arap tazyikı karşısında 
yahudileri feda etmeyi düşünmekte
dir. Fakat İngiltere bu karan, 1915 
senesinde araplara karşı teahhüde 
girişmif ol.duğu için vermiyor. Ma. 
nası sarih olduğu halde bunu inkar 
bile etmektedir. lngiltere b".1.gÜnkü 
politik realitelere uymak mecburi • 
yetini hissettiği içindir ki bu yolda 
hareket ediyor. 

A. Ş. ESMER 

Vaşington. 8 a.a. - Geçenlerdeki 
deniz manevraları hakkında kendisin. 
den istifsarda bulunulan B. Ruzvelt, 
kendisinin içinde bulunmakta olduğu 
Houdson kruvazörünün iki defa düş . 
man tahtelbahirleri tarafından "batı -
rılmış" olduğunu itiraf etmi~tir. 

Bu beyanat, matbuat konferan;;ım _ 
ela hazır bulunan gazeteciler arasında 
büyük bir kahkaha koparmıştır. 

Bu yardrm hiç bir şarta bağlı de . 
ğildir ve bütün ham maddelere, yiye • 
cek maddelerine, mühimmat ve siliihla
ra şamildir. Şimdi anlaşıhyor ki, Mos.. 
kova ile Varşova arasındaki sem tica. 
ret anlasması muayyen bir siyasi he _ 
defe tekabül etmekte idi. 

Bir Japon gazetesine göre 

Cebelüttank zaptedihnez bir 
kale olınaktan çıkmııbr 

Tokyo, 8 a.a. - Nişinişi gazetesi "Cebelüttarık artık zaptedi -
lemez bir kale olmaktan çıkmıştır,, başhğı altmda lspanya'daki 
muhabiri tarafrndan çekilen bir telgrafı neşretmektedir. 

Bu muhabir, nasyonalist kıtaat ku-~ 
mandanlığımn müsaadesiyle cenup 1 IU I • k 
fspanya'sını ve ispanyol fasını .ziya- ZQ 
ret etmiştir. 

Telgrafta deniliyor ki: 

"Almanya ve İtalya, lspanya'nm 
teşriki me6aisiyle, Cebelüttarık'a kar 

Sark' ta 

şı Alceziras'ın iki kıyısında. Ceuta, 
Tarifa, Azila ve Kadis'te Zigz~g şe-f 
kilde birçok asıkeri üs.lerden mürek
kep bir hat tesis etmişlerdir. Alman 

İngiltere harbi 
durdurmağa 

gayret edecek 
Paris, 8 a.a. - Jour - Echo de Pa

ris gazetesinin muhabiri yazıyor: İn
giliz kabinesinin yarın Uzak Şark va-mühendisleri Losparacio'da ve Villa 

Franka'da hava üsleri kurmuslardır 
... wuy•n ,.,.,.. ı.zıueı • ue Aaaıs te Tesıs 
edilmiştir. Cebelüttarık'ın arkasında
ki yeni Buglo istihkamları ikmal edil 
miş gibidir ve Cebelüttank'ın iç is
tihkamlarını bombardıman edecek ba
tarlayalarla techiz edilmiştir. Ceuta, 
Lalinea ve Sidonnia'da diğer itsih
kamlar inşa halindedir . ., 

lrak'la bir komplo 
meydana ~ıkarlldı 
Bağdat, 8 a.a. - "Havas ajansın

dan,, Bağdad'ın cenubunda kain Re
şid kampı zabitlerinden bir grıup ta
rafından tertip edilmiş olan bir kamp 
lo, meydana çıkardmıştır. Bağdad'da 
10 zabitin, Musul'da 3 zabitin ve bun
lardan başka eski Başvekil Hikmet 
Süleymanın taraftarlarından birçok 
siyasi liderlerin tevkifi emredilmiş
tir. 

Reşid mıntakasında örfi idare ilan 
edilmiştir. 

Antakya' da Afll 

Spor kulübü a~ddı 
Antakya. 8 a.a. - Antakya atlı spor 

kulübü orduevinde askeri mümessil 
kurmay albay Ş. Kanadlı'nın bir nut _ 
kiyle açılmıştır. Merasimde Millet 
Meclisi Başkanı, Başvekil, Vekiller, 
mebuslar hazır bulunmuşlardır. Kulü
bün başkanhğına Meclis Reisi Abdül. 
gani Türkmen, katipliğine Antakya 
mebusu Bekir Sıtkı Kunt seçilmişler _ 
dir. Kulüp üyeleri yeknesak elbiseler
le atlı gezintiler tertip edecek, Hatay. 
da gençliğin dirliği ve hayatiyeti art. 
tırılacakır. Kulübe kadınlar da aza ola 
bilecek ve ath geziıntilere iştirak ede _ 
ceklerdir. Atlıspor kulübü İskende • 
runda da açxlmıştır. Kırıkhan<la da a. 
çdmaktadır. 

lske11der.un'da Merkez 
Bankası açılıyor 

Antakya, 8 a.a. - İskenderunda bir 
Merkez Bankası açılması tekarrür et _ 
miştir. Bankanın Antakya'da bir mu _ 
habiri bulunacaktır. Maliye Vekili Ce. 
mal Baki Merkez Bankasının aza.mi pa.. 
zartesi gününe kadar a!ftlacağını söy. 
}emiştir. 

.. ;u .... :_; ....... 1 .. ..:ı, aAPrP-Ö:i '7!:1nnPA11mP1r. 
tedir. İspanyol buhranının, sona er-
mek üzere bulunduğu şu sırada siya
si ingiliz mahfillerinin Uzak Şark 
meselelerine karşı gittikçe büyüyen 
bir alaka gösterdikleri görülmekte -
dir. Çemberlayn ile Halifaks Çin -
Japon muhasamatına nihayet vermek 
üzere pek yakında azami bir gayretle 
çahşacaklardır. İngiltere insani ve si
yasi mülahazalar hariç olmak üzere 
Uzak Şark'taki ticari menfaatlerinin 
haleldar olmasına ve büyük Okyanos
taki İngiliz deniz üslerinin japonlar 
tarafından tehdit edilmesine seyirci 
kalamıyacaktır. İngiltere hükümeti
nin Japonyaya karşı büyük bir kati
yetle hareket etmesini beklemek la
zımdır. 

Patrik Miran Krislea için 
dini ayin yapıldı 

Kan, 8 a.a. - Bugün burada Ro -
manya Başvekili Patrik Miran için 
bir ayin yapılmıştır. Yarm da öğle 
üzeri bir ayin yapılacak ve bunu mü
teakip, tabut italyan, Yugoslavya yo
lu ile Romanya'ya gönderilmek üze
re istasyona nakledilecektir. Merasi
me fransız resmi makamları ile bir 
tabur piyade asker ve bir topçu müf
rezesi de iştirak eyliyecektir. 

Kar yüzünden 

Samsun treni gecikti 
Sivas - Çetinkaya arasında fazla 

miktarda yağan kar, demiryolu hattı -
nın bazı yerlerini kapatmış olduğun • 
dan, dün akşam saat 19 da Samsun, Er
zincan, Sivas, Diyarbakır Elazığ isti • 
kametinden gelecek yolcular ancak 
bu sabah saat 6,57 de Ankara'ya gele -
bileceklerdir. -

Adana istikametinden ve Kayseri'
den bu tarafa istasyonlardan yolcu a
lan katarda dün gece taahhürle ancak 
21.40 da gelebilmiştir. Bu sebeple İz -
mir ve İstanbul'a hareket edecek dün -
kü posta katarı Ankara'dan taahhürle 
hareket etmiştir. 

Sivas ve Çetinkaya'dan gönderilen 
kar temizleme makineleri kısa bir müd 
det içinde haıttı temizlemiştir. 

*** 
Erzincan treni Ra.iiı~taş i!ıtasyo

nundan kalktı 
Erzincan, 8 a.a. - Evelki gün ya • 

ğan karlardan dünkü tren postası gele. 
memiştir. Geciken trenin bugün saat 
8 de Bağrştas istasyonundan hareket et 
tiği Jıaber alınmıştır. 
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ISTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

Bulgaristan ve Balka'n antantı 

Paris'te çıkan ( Le Temps ) gazetesi
nin " Bulgaristan ve Balkan antantı ,. 
baslıklı bir yazısını iktibas ediyor. 

Temps muharriri, Bükreş konferansı 
neticesinin, Bulgaristan hükümeti ve ef· 
karı umumiyesi tarafından beslenen ü -
mitlere ancak kısmen cevap teşkil etti -
ğini yazdığı bu makalesinde, Bulgaria -
tan'ın bugünkü temayüllerinin " Balkan -
lar Balkanhlarındır .. düsturunu ifade et
tiğini söyledikten sonra, Bulgar metalibi 
Bükreş konferansında reddedilmişse, Bııl
garistan'ın, harici müdahaleye baı vur
ması ihtimalinin mevcudiyetinden bah -
setmekte, bu takdirde Bulgaristan'ın va
ziyetinin Macariatan'a benzeyeceğini söy
elyerek böyle bir hali, " memleket istik
bali için çok ağır bir külfet ,. diye tav -
sif eylemektedir. 

Cümhurreis.imiz Trakya 
köylüleri arasında 

Yunus Nadi, b~ başlık altındaki baş -
makalode. Cıimhur reisinin Trakya seya
hatinde köylü ile yaptığı hasbihaller es
nasında, köylünıin ziraat aleti ile kredi
ye ihtiyacı olduğunun tahakkuk ettiğini 
söyleyerek, kbylünün kendi malı olarak 
toprağa sahip bulunması ve modern zira· 
atin en basit aletleri ile çalışabilmesinin 
temin olunması lüzumunu ileri sürdük -
ten sonra, Trakya'nın, gerek verimli bir 
toprak olmak, gerek !stanbul'un ve Av -
rupa'nın bir parçası bulunmak bakımın· 
dan müstesna mevkiini tebarüz ettirmek
te, Trakya halkının toprak sıkıntısı çek
tiğini ilave etmekte ve yazısını " zaten 
bildiğimi:ı: bu hakikatleri bir daha yakın
dan gören Cümhur reisimizin üç bes aa
atlik kısa seyahatlerinden çıkacak büyük 
neticeleri emniyetle bekleyebiliriz ., di
ye bitirmektedir. 

Alibey köyünde 

Silahdarağa vakfı mütevellisi Emine 
Silahdar isminde bir kadının Alibey kö -
yü arazisinin mütevellisi olduğunu mah
kemeye k<ıbul ettirerek Kbdhane ve Ali
bey köylerine sahip olduğunu, köylüyü 
evlerinden ve tarlasından uzaklaştırmağa 
başladığını, köylünün bunca senelik hu
kukunun ziyaı karşısında ne yapacağını, 
şaşırdığını. vaziyetin sclahiyetli bir hey, 
ete tetkik ettirilmesini hükümetten bek -
lediğini yazıyor. 

izdiham hadisesi 
Dolmabahçe sarayı önünde on bir va • 

tandaşın ölümüne sebep olan müe&s.if iz
diham hidiscsi tahkikatiyle meşgul Da
hiliye Vekli.leti müfettişlerinden Abidin 
ile Cavid'in burada bulunan Ali Seyfi'ye 
iltihak etmek üzere İstanbul'a geldikle -
rini, bugünden itibaren tekrar bazı kim
selerin çağınlarak evrakı tahkikiyedcki 
""'Lrc.:anl~rın ikmal edileceğini haber ve • 
rıyor. 

Büyük isme hürmet 
" Nahna Mıhına ., muharriri, bir müd

det evvel eski püskü bir gemiye İnönü 
isminin verilmesi münasip olıruyacağı yo
lunda yazdığı bir yazının. Deniz.bank mü
dürlüğü tarafından nazarı dikkate alın -
mıs olduğ-.ınu yazarak esasen İnönü is -
mini taşıyan iki denizaltı gemimiz bu -
lunduğunu hatırlatmakta ve " İsmet İn -
önü .. ismini İngiltere'ye ısmarladığımız 
harp g!'milerinden birine verilmesi için 
Cümhur reisimizin müsaadesini istemek 
lüzumunu ileri sürmektedir. Muharrir, 
İnönü ismine baeka bir hürmet daha gös
terilmesini istiyor ve, şurada burada açı
lan dükkanlara ( İnönü ) ismi verilme -
sinin münasip olmadığını anlatarak, ti -
caret maksadiyle yapılan bu ise nihayet 
verilmesini. İnönün isminin tıpkı Atatürk 
ismi gibi, yalnız f~.,.,et İnönü'ne hasre -
dilerek Milli Şef'in ismine karsı hürmet 
vazifesine kanuni bir ~ekil verilmesini 
istiyor. 

Denizbank'ta açıkta kalan 
memurların vaziyeti 

Denizbanktan aldığı bir mektubu nee -
rediyor. Banka bu mektubunda, masraf -
Jarm hakiki ihtiyaca intibak ettirilmesi 
için verilen direktifler dairesinde açığa 
çıkarılan 40 memurun, kıdemleri &1ra -
sında, İktisat Vekaleti'ne bağlı teşekkül
lere yerleı;tirilmeleri vekUetı;;e tekarrür 
ettirildiğini bildirmektedir. 

YENİ SABAH 

Suriye karşısında Türkiye 

Hüseyin Cahit Yalçın, Türkiye'de Su
riye'ye karsı dostluktan ve hayırhahlık -
tan başka bir his mevcut olmadığı yo -
lunda bundan evvelki neşriyatına avdet
le, Türkiye'nin Suriye'de gözü olmadığı
nı, böyle bir politikanın kendi kendimizi 
cerh ve inklr etmek manasından başka 
menfeatimize de mugayir olduğunu söy
ledikten sonra, Suriyelilere. en evvel la
zım olan şeyin milli vahdet, sükun ve 
intizam içinde idare edecek bir hale gel
medikçe, Fransa'nm oradan çıkmayaca -
ğmı ilave ediyor. 

Fikir amelesinin mukadderatı 

"Her aabah "sütunu muharriri Cema
lettin Saraçoğlu, meriyet mevkiinde bu -
lunan iş kanun ile, iııçinin ve iş verenin 
mütekabil haklarının korunmuş bulun -
masına mukabil, hususi müesseselerde 
çalışan fikir amelesinin mukadderatı hak
kındaki vadin henüz yerine getirilmedi -
ğini hatırlatıyor ve meseleyi İktisat Ve
kaleti'nin nazarı dikkatine arzederek bu 
vadin infazı suretiyle pek te tabii olma
yan bu vaziyete bir nihayet verilmesini 
istiyor. 

Zeytinburnu çimento 
Jabrikasında infilak 

Zeytinburnu çimento fabrikasında e -
velki gece esas makinelerden birinin an· 
sızın bozularak infilak etmesi neticesinde 
faaliyetinin durduğunu, ameleden birkaç 
kişinin yaralandığını. fakat kazanın po -
lise haber verilmiyerek mesk!lt geçildi -
iüni yazdıktan sonra, hadise hakkında 
fabrika müdürlüğünden izahat istenildiği 
halde önce tekzip olunduğunu sonradan, 
filhakika böyle bir infilak varsa da kim
senin yaralanmadığı iddia edildiğini ha -
ber veriyor. Diğer taraftan söylendiğine 

a.a. Matbuat Servisi 

göre, ayni fabrikada geçen sene de buna 
benzer bir infilak vukua geldiğini, buse
beple amel~nin hayatı her.in tehlikede 
bulunduğunu ilave ediyor. 

Denizbank antrepolarında 
hırsız Irk 

Denibankın Eminönü'ndeki bir ve iki 
numaralı ambarlarında vukua gelen hır
sızlık vakası hakkında polis, gümruk mu
hafaza ve Denizbank tarafından tahki -
kata başlandığını haber vererek hadise -
nin, piramid markalı mendiller üzerinde 
vukua geldiğini yaı:maktadır. Diğer ta -
raftan haber verildiğine gore Denizbank
ın altı ve yedi numaralı ambarlarında da 
bir hırsızlık vakası olmuştur. 

TAN 
İsmet l·nönü ve köylü 

Sabiha Zekeriya Sertel, bu başmaka • 
lede, Cıimhur reisi ile konuşan bir köy • 
lünün ı;i)ylediği söze temas ederek, İsmet 
İnönü'nün . köylü dertlerine dikkat aç -
masr, göz açması, gönül açması, bize bu 
zirai inkilabm arifesinde bulunduğumuzu 
müjdeledikten sonra Cümbur reisimi:ı:in 
daha Başvek3.let'tc iken etüdlerini yap -
tığı bu zirai meselelerin. bugün reel ha -
yattaki tezahürünü yakından gördüğünü 
izah ederek köylünün müşküllerini sıra -
lamakta ve İsmet İnönü'nün daha Baş -
vekaleti zamanında hazırladığı zirai kal
kınma programının son safhalarını, ic -
raata geçmeden evvel, köylü ile temas 
suretiyle bir kere daha gözden geçirmek
te olduğunu ve bu reformun tarihe altm 
harflerle yaıılacağmı ilave ediyor. 

Başvekil ve vekiller intihap 
dairelerine gidiyorlar 

Ankara hususi muhabirinden aldığı bir 
habere atfen, Vekiller Heyeti'nin dün 
yaptJRI mutat toplantıda vekillerin inti
hap dairelerine giderek halkla konuş -
malan ve yeni Meclise gönderilecek halk 
vekilleri icin propaganda yapmaları ka -
rarlaştınldığını, bu sabah Ankara'ya va -
racak olan Cümhur reisinin riyasetinde 
bir Vekiller Heyeti daha toplandıktan 
sonra vekillerin intihap dairelerine gi -
deceklerini. Başvekil'in de İstanbul meb
usu sıfatiyle İfltanbul'a gelerek bir hafta 
kalacağını ve anlaşıldığına göre mühim 
bir nutuk söyleyeceğini yazıyor. 

Bir kafdağı devrildi 

Akagündüz, bizim demokrasimiz bize 
benzer, devlet halktır veya halk devlet
tir gibi sözleri söylemenin kolay oldu-
2unu, fakat arasıra bizi tarihi ve ananevi 
bir köylli tuttuğunu, devletle halk arasın
da bir kafdağı yükselerek halkın devlete 
ulaşmasını imkansız hale getirdiğini izah 
ettikten sonra, bu ka[dağını, İsmet İn -
ônü'nün. tek başına devirdiğini söyle -
mekte ve bundan sonra, değil kafdağı, 
derme çatma höyük bile yükselemeyece • 
iini ilave etmektedir . 

İdealist, çalı!kan gençlik 

" Günün meseleleri .. sütununda Cüm -
hor reisi İsmet 1nönü'nün üniversite nut
kunda, gençliğe verdiği kıymetli direk -
tifleri mevzuubahis ederek, filhakika türk 
gençliğinin inkilabın ve yeni cemiyetin 
mesnedi, ümidi, ve garantisi olduğunu 
söyledikten sonra, o sebeple gençlerin ka
rakterli, ahla.kir, idealist ve çalışkan ol -
malarını temin için ne yapılsa az olduğu
nu ilave ediyor. 

lktısat Vekaletine teşekkür 

Denizbank'da yapılan tasfiye netice -
sinde açıkta kalan memurların, İkti&a.t 
Vekaletince diğer müe:oseselere yerlesti
rilmesi yo,undaki kararı mevzuubahis e
derek esasen Vekiletin bu memurları so
kak ortasında ve mağdur bırakacağına 
iananmak istemediğini yazıyor ve mcm • 
nuniyetini izhar ediyor. 

Muallimlerin mesken bedelleri 

"Görüşler'' sütununda, Sabiha Zekeri -
ya, Edirne'de bir öğretmenden aldığı 
mektupta öğretmenlerin kanuni haklan 
olduğu halde, bir senedir mesken bedel
lerini almadıklarından !iikiyet edildiğini 
söyledikten sonra, muallimlerin bu mem
lekette en büyük feragat içinde yaşıyan 
unsur olduğunu söylüyor ve cümhuriyet 
hükümetinin muallimleri ikinci planda 
bırakmıya her halde razı olmıyacağını 
ilave ediyor. 

. 
iKDAM 

Toplayıcı kuvet 

Ali Naci Karacan, başmakalesinde, re• 
isicümhur İsmet İnönu'nün, Dolmabahçe 
sarayındaki resmi kabulünü mevzuu bahis 
ederek, bir millet için birliğin en büyük 
kuvet olduğuna göre, bir milli şef ic;in 
de en büyük vasfın tabiatiyle toplayıcı 
kuvet olduğunu, İsmet İnönü'nün, At3 • 
türk'ün yarattığı milli ruhu daima ondan 
intikal etmiş harikulade bir k:dret ha -
linde temsil ettiğini söyledikten .onra 
türk milletini, beşeri sıhtl:'ırrn fevkine 
yükselecek kadar şeflik evs:ıfı gôstere • 
rek bir lnonü hulınak ~aadetin.: edıı1in· 
den dolayı tebrik ediyor. 

VAKİT 

Yeni hayatın eşiğinde 

Asım Us, başmakalede, İsmet İnönü'
nün üniversite nutkundan gençliğe ve mil
lete hitap eden muhtelif parçalar nakle • 
diyor ve istikbal tarihinin, bu nutku, hiç 
şüphesiz türk milletinin yeni devrine baı
lanB'fÇ olarak gösterecegini söylüyor. 

Memleketi İnönü gibi tanıyalım 
Sadri Ertem "İşaretler" sütununda 

en büyük derdimizin ne olduğuna herke~ 
sin muhtelif şekillerde cevap verebile -
ceğini ve bütün bu dertlerin doğru oldu
ğunu söyledikten sonra, bunların fevkinde 
memleketi tanımamaklrgımız gibi şey -
ler mevcut olduğunu, münevver insanın 
bir zama nlar Mekke'ye bir zamanlar da 
Avrupa'ya intibak yüzünden memleketi 
tanımıya lüzum görmedigini yazmakta 
ve İsmet İnönü'nün halkla temas usu!U
nü yüzde yüz genişlemesini , memleketi 
tanımak bakımından dikkate layik gdr • 
mektedir. 



-"-
Mihverin bahtı kararırken 

Kont Ciano'nun Varşova 
bekledikleri seyahatinden 

B eck - Hitler mülakatını 
takiben B. von Ribben

trop'un ziyaretinden sonra 
Varşova şimdı de kont Ciyano 
ile maiyetindeki İtalyan gaze -
tecilerıni misafir etmiştır. Bu 
da, "mihver" azalarının Polon
ya unsuruna ne kadar ehemiyct 
verdiklerini gosterir. 

Fakat, bu arada "mihver"in 
bahtı bir haylı kararmıştır. Ta
lebelerin alman aleyhtan nü • 
mayişleri leh milletinin duygu. 
tarını hakiki mahiyetiyle be -
lirtmiştir. Bu numayişlerin, 
Polonya'yı, mihverin güvenebi
leceği bir istinatgih olarak 
gôrmiye alışkın olan İtalyan 
mümessillerinin derin surette 
canını sıkmış olacağı tahmin e
dilebilir. 

Diğer taraftan, silahlanma • 
lannı hızlandıran İngiltere ile 
Fransa şarki Avrupa'yn yeni -
den ve git gide artan bir alaka 
gostermektedirler. B. Hudson'
un reisliğindeki İngiliz ticari 
heyeti Moskova'ya giderken 
leh hükümet merkezinde te -
vakkuf edecektir. Nihayet, ko • 
Jonel Beck, İngiliz ve fransız 
hükumetlerinin davetlerine i • 
cabet ederek bu ay içinde 
Londra ve Paris'e gidecektir. 

Kont Ciyano Varşova'yı zi • 
yaretinden ne umuyordu? Bu
nu tahmin etmek güç değildir. 

Varşova'mn, nüfus fazlalığı 
için ham maddelere ve mahr.e~
lere ihtiyacı vardır. İta!~ gı~ı, 
Almanya gibi, o da tatmın edı~
memiş bir millettir. Al~an; t· 
talyan sömürge taleplerıne ım
zasını katmıya davet etmekle 
beraber onun hırsını uyandır -
mak kabil değil miydi? İcabın
da Madagaskar adası onun için 
mükellef bir lokma olamaz 
mıydı? Başkalarına ait olanı e
ıe dosta ikram etmek pek ko
laydır, ve dünyadaki sömürge
lerin yeniden taksimini isti • 
yenler için bu pek karlı bir pa
zarlık defi! midir? 

Fakat Varşova manevrayı 
peşinen önlemiştir. 

Evt:lli, Polonya sömürge hu
susundaki dileklerini arazi iste
mek suretiyle ortaya koymak
tan istinkaf etmektedir. Sade -
ce ham maddelerin adilane bir 
tarzda taksimini ve fazla işçi
leri için dostane bir hal tarzı 
istemekle iktifa ediyor. 

Bu iki şekil arasında 1'ıarpla 
sulh arasındaki kadar mini far· 
kı vardır. Onun içindir ki Po
lonya tasarladığı hal şekli bü -
yük demokrat devletler nez • 
dinde git gide daha müsait yan
kılar bırakmaktadır. 

İkincisi, Polonya hükümeti 
İtalya'nın taleplerine karıı bir 
alaka göStermemek şöyle dur
sun bunları tasvibten kati su • 
rette istinkaf ettiğini bildir -
meyi ihmal etmemiştir. Kont 
Ciyano'nun Polonya hükümet 
merkezine gelişinden önce ya
rı resmi İskra ajansı şöyle di
yordu: "Akdeniz havzası Po • 
lonya'dan uzaktır ve onun ya
kın menfaatlerine teması yok -
tur. Şimdiye kadar İtalyan 
matbuatı tarafından ileri sürü
len iddiaların Franııa'mn müt -
tefiki olan Polonya'yı dostu o
lan İtalya'ya muarız bir mev -
kie koyduğunu farketmek la -
zımdır." 

S ömürge meselesi bu su -
retle ve fransız ıttifa

la namına ortadan kalkınca, 
kolonel Beck'le kont Ciyano 
baıka hangi mevzular üzerin • 
de konuı;mua olabilirler? 

Bilhaasa, iki memleketin 
menfaatleri muvazi olan Tuna 
meseleleri iızerinde. 

İtalya, macar dostu, romen 
v.e )'Ugosl~v dostlara karşı ge· 
tıren arazı meseleleri üzerinde 
0Yoadııı mutavaaaıt role Po • 
!onya'nm da iıtirik etmesini 
ı~t~r. Bu meseleler pek diken • 
lıdır ve timdiye kadar, ne İta!-

ya'nın, ne de Polonya'run nıe -
saisi bu gıiçliıkleri yenmiye 
muvaffak olamamıştır. 

Faşist hiıkumeti bir nevi 
Roma - Belgrad - Budapeşte 
müsellesine riyaset etmeyi ar
zu etmektedir. Varşova ve 
Bükreş bunun tabii birer imti
dadı olacaktır. 

Bu emeller Polonya'nın Al· 
manya ile Rusya arasında k:ı • 
lan milletlerin teşkil edecekle· 
rin üçünciı mihver fikrine ol -
dukça uygun duşmektedir. 

Fakat Varşova'nın, daha ön
ce Karpat Ukranyası üzerin -
d,; Polonya - macar müşterek 
hududunun vücuda gelmesi li -
zım geleceği mütaleasında. bu
lunduğu söyleniyor. Bu proJeye 
Almanya'nın muhalefetini her
kesten iyi bilen İtalyan bakanı 
acaba buna ne cevap vermiş o
labilir? Şu halde, kont Ciyano'
nun Varşova seyahati, leh • 
fransız ittifakının kuvetlenme
sine ve alman aleyhdan numa
yişlere şahit olan İtalyan siya • 
seti için bir muvaffakiyetsizlik 
olmuştur. Bu seyahat, ananevi 
İtalyan - leh dosluğunun basit 
bir tezahürü, yani pek mahdut 
şümullü bir hidiıe olarak ka • 
lacakur. 

Serge Sabatier 
La Tribune des Nations 

• 

ispanya 

dönemeci 
Fransa ve İngiltere Burgos 

huktlmetini tanımakla, liİmdi -
ye kadar bir umumi Avrupa 
harbını önlemiş olan kanş -
mazlık siyasetlerine sadık kal
mışlardır. 

Azana ve Franko'nun lehin
de veya aleyhinde mevki al -
mak değil, Franko'nun, Aza -
na'nın çekilmiş olduğu bir ls
panya'yı idare etmekte olduğu
nu müşahede etmek mevzuu 
bahistir. 

Cümhur riyasetinden istifa -
sına sebep olarak dünkü bakan
lanna karşı bir itiraz ileri 
sürmekle bu vakayı teyit et -
miş olan bizzat Azana'dır. A • 
zana isti fanamesinde ııunları 
yazıyordu : 

"Başvekilin yanında ordu 
genel kurmay reisi harbın bi
zim için kaybedilmiı olduğunu 
haftalarca önce bana haber 
vermiıti. O zaman ben insani 
bir sulh elde etmek istedim. 
F a k a t harice hareketi -
mi istemiş ve organize etmiş 
olan kendi kabinem buna mini 
oldu." 

İşte B. Azana vaziyeti bu 
şekilde izah etmektedir. 

Bu sözler, Madrid'de ve Va
lensiya"da artık nizamı ve teş
rii bir hükümet mevcut olma -
:Jığını tanımak demektir. B. 
Azana Madrid'de değil, Fran
sa'da istifa etmekle bunu teyit 
:tmiştir. 

İç harbın bu safhası hakkın
da hükiım vermek yabancılara 
düşmez, fakat yabancı hüku -
metler, lspanya'nın hakiki ik
tidarının kurulduğu yerde ken
dilerini temsil ettirmek vazi -
fesiyle miıkelleftirler • 

Fransa ve İngiltere kanı -
mazlığı daima himaye ve tat -
bik etmişlerdir. Buna devam e
deceklerdir. 

"İspanya ispanyalılarmdır,, 
Bu her zaman Fransa ve 1n • 
giltere'nin tezi olmuıtur ve 
~imdi onu tadil için sebep yok
tur. Bilakis, bunu tasrih etmek 
ve hatta tebarüz ettirmek için 
sebepler vardır. 

Bütün Avrupa, bütün dünya, 
ıımumi sulhun menfaatine o -
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Ölünciye kadar mukavemet 
~adr~d'de at!lıl?. tutuluyor: '"Merkezi fspanya'da berkes 

yerlı yerınde: hukumet de ordu da sivil halk dal" 
J!u .~özleri Alvarez de Vayo söyİüyor ama, arkasmdan her

kesın. olecek fakat teslim o/mıyacağmı ilave etmiyor. 
Bır aya varryor galiba; bize Katalonya ordusunun ölünce

ye k~dar mukavemet edeceğini ve bu ordu Franlco kadar ku • 
vetlı f:!l~uğunda1! Franko'nun onu imkanı yok mağlup edemi
yeccğım soylemışler, hatta temin ehnişlerdi. 

. !lar.selon'u üç katlı bir süngıi çenberi sardı. Barselon ken
dını r:'~dafa~ etti. Evet, mukavemet etti ve o cesur muharip
ler, sılahlany/e, pıll pırtil11riyle bizim hududu geçti ve bizim 
topraklara yerleşti. Ama biz memnun olmadık, o başka .... 

.. Nc_~ed'! ise bizi de mücadeleye sürükliyecekler çık:ıcaktı. 
C,unku bızde de öyle safdil kahramanlalc pek çok. Sonra 
cıimhurreisi Azana'mn mektubunu okudular: "Harp çaresi; 
k~Y_l;edilmiştir.'' Hem de ne zaman "kaybedilmiştir"' bilir mi· 
s~mz: sosyalist gazeteleri aksini iddia ettiği, onlarm partile· 
rınin lspanya'ya göndf'rdikleri heyetler, lspanya'dan şevk ve 
beyecanla dönerek Franko"nun mağlup olduğunu söylcdiklerı 
zaman kaybedilmiştir. 

Bizimle sinsi bir şf'kilde alay edilemez. Ama bize şimdi, 
mücadelenin vahşi bir şekilde hala devam etmekte olduğunu 
söyliyeceklere biz de soruyoruz, acaba herkes yerinde mi bu
lunuyor? Eskiden bulunduk/an yerlerde şimdi hayaletler do
laşıyor. lspanya"da hükümet var l Diyeceksiniz. Fakat reisi ol
madıktan sonra! Mebuslar bile giz.lenecek yer anyor. 

Orduya gelince, muharebenin kaybedildiğini ilan eden a
Sll ordunnu kumandam ..... Sivil halk da var değil mi? Ne yauk 
ki sivil halk. açllk. ve azap içinde acılarmın dinmesini bekli
yor. 

Mağlup olmuş ve topraklarrmıza sığrnmış olan orduyu bes
lemeli imişiz. Niçin? Mağlup orduyu besliyecek, dünya mil
letleri arasmda y:ılmz biz mi varız? M ültecilerc Rus ya yar
dım etmiyecek mi! Rusya yardım olsun diye yalmz beş mil
yon frank verecekmiş. Beş milyon! Biz, bir tek günde altı 
milyon frank sar/ediyoruz. M eksilca da, ihtilal memleketi, o
rası da adam başına 40.000 /arnk vermeğe razı olmuş diyorlar. 
Kiminle alay ediliyor? Bizimle! 

L'lntransigeant'dan 
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larak İspanya'mn muhtelif ta -
rafları ve bilhassa muhtelif 
partileri arasında müsaleme -
tin tesisini istemelidir. 

Tek başına dört yüz bin fi
rariyi kabul etmek, iaşe ve iba
te etmek mecburiyetinde kal· 
miı olan Fransa bunların bir 
an önce vatanlarına dônmele -
rini arzu etmektedir. 
Fransız topraklarında, tara

fımızdan silihları alınmış da, 
olsa, bir ecnebi ordusunun vü
cudu bir çok noktalarda esa -
sen karışık olan Akdeniz sul -
hunu ilılil etmesi kabul edilir 
bir ıey değildir. 

İki cinsten bütün İspanyol -
lar vatanlarına döndükleri ve 
her memlck,ı:tin bütün gönüllü
leri aynı 70\u t akip etılkled 
zaman, dünya ve Avrupa va -
ziyeti daha sarih olarak görü -
JcbiJeccktir, 

Nizam ancak yeııi bir tas -
niften doiabilir, fakat bunun 
için uzun zaman karşılıklı ba -
siret, muharet ve hüsnüniyet 
icap edecektir. 

Akdeniz'de veya civarında 
bunların daima mevcut olına -
amı temenni edelim. 

Henry Biranger 
La Tribune des Nations 

Napolyon ashnda 

yunanll mı imiı! 
Son zamanlarda iki yu -

nan gazetesi Napolyon Bo -
napart'ın yunanlı olduğu 

hakkında yazılar yazmış -
lardır. Bu hikaye şuradan 
çıkmaktadır: on yedinci 
asrın sonlarına doğru Yu -
nanistan'ın cenubunda bu -

lunan Mayna'dan bir takım 
aileler kalkıp Korsika'nın 

Karges kasabasına muhace
ret etmişlerdir. Hala bu ka
sabada bir yunan kilisesi 
vardır. Bu ailelerden birisi
nin ismi Kalomeros'du. Bu 
kelime ''iyi kısım" manası
na geldiğinden bu aileden 
birisi ismını italyancaya 
terceme ederek "Buonopar
te" demiş. Şimdi Napolyo
nun bu adamın torununun 
oğlu olduğu iddia edilmek
tedir. 

1797 de Naıpolyon ,arkta 
fütuhat yapnl&ğı aklına ko
yunca kardeşlerini Mayna
ya orada Bey'le ve sair yu
nanlılarla müzakerelerde 
bulunmak üzere gönder -
mişti. 

1809 senesinde bir fran -

sız bahriye zabitine May -

na'da korsikalı sanılan im -

paratorun aslında Maynalı 

olduğu söylenmişti. Bun -

dan başka İlyada'dan sah -

neler tasvir eden eski bir 

yunan halısı da düğün he

diyesi olarak Napolyon'un 

annesine verilmiştir. 

Fakat Yunanistan'da Na

polyon devrini en iyi bilen 

tarihçi Pappas bütün bu şa· 

yiaları kaydı ihtiyatla te -
lakki etmektedir. 

Great Britain and 
the East 

Hayatin içyüzü 
65 
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zır olduğu haber verildi. Yuvarlak bir 
masaya sıralandılar. Blis gülerek 
Franses'den ayrı oturmayı reddetti ve 
sırrını meydana vurarak karısı ile an
cak o sabah evlenmiş olduklarını bil • 
derdi. Şerefe içilen ilk mutat kadeh· 
lerden sonra Honerton ayağa kalktı 

- Fakat, dedi, bu pek hayrete şa _ 
yan bir şey oldu. 

- Hepsinde:ı ziyade hayrete şayan 
olan şey biz ikimiziz Franıes. Sen be
nim karımsın. Seni çıldırasıya seviyo
rum. Halbuki bir zaman ben, kimseyi 
sevebileceğime inanmazdım. 

Kadr:ıın kolları kocasının boynuna 
daha sıkı dolandı. Artık her şeyi unut. 
muştu. Biraz sonra kapıya vuruldu. 
Hizmetçi kız içeriye girdi ve: 

- Madam için her şey hazırdır 1 
dedi. 

Ya.zan: Filipı Openhaym 

boyun bağını düzelterek: 
- Zavallı Erni, dedi, üstelik bir kı

za da gönlünü kaptırmış! Hediyemizi 
ne zaman kendisine verelim dersiniz? 

• - Mümkün olduğu kadar çabuk, ce
bınde bin liranın bulunduğunu hisse • 
d~rse ziyafette daha ziyade eğlenir; i
çıne daha iyi siner. 

Kapı birdenbire açıldı ve bir uşak 
Mıstcr ve Misıa· Blı's•· ld' - . . h b . ın ge ıgını a -
er verdı. Onlar içeriye girdikleri za-

man herkesin izhar ettiği hi&aiyat u -
mumi bir hayret olmuştur Br 1 

Hepsi de gayet şık giyinmiş yirmi i- kadar şık ve. zarif giyinr:ıi.şti~s, ;7r:: 
ki genç, o akşam Milan lokantasının yaş~a~mış, bıraz zayıflamıştı: fakat 
Venedik salonunda Blis'le karısını eskısınden daha vekarh ve ciddi bir 
bekliyorlardı. Bu ziyafetin tertibinde tavır takınmıştı. Franaes de umdukla
ön ayak olmuş olan Honerton biraz si- rı, bekledikleri gibi bir kadın çıkma • 
nirli görünüyordu. mıştı. Gayet sade, fakat çok güzel be-

Freddi La~kaster sordu: . • • yaz bir gc.:ce tuvaleti giymişti. Boy • 
- Ne dersın, sakın, gelmemesı ıhtı· nundaki inci gerdanlığın, hakiki oldu-

mali olmasın? ı ğu besbelliydi. Bu ufak hayretten aon-
Honerton cevap verdi: ra etraflarını aldılar. Artık Blis, bo • 
- İmkanı, ihtimali yok. Muhakkak yuna, uzun zamandanberi yüzlerini 

gelecektir. Fakat Freddi, - bilmem, görmediği eski dostlarının birer birer 
bunu hepiniz anlar mısınız? - acaba ellerini sıkıyordu. Blis'in takındığı 
çocuğun giyecek bir akşam elbisesi tavır •• h~ps.inin ~or~tukla~ı a~:ıama ih
var mı, yok mu? Son defa kendisini timalını gıdermı~tı. Eskı gunlcr~e? 
gördüğüm zaman, üstü başı pek peri - tatlı tatlı bahsedıyor, umdukla~ı gı~ı, 
pndr. başına gelen fe~aketten mustar~~ go -

Frcddi, bu sözleri dinledikten sonra rünmüyordu. Bıraz sonra yemegın ha-

- Ernest Blis ve arkadaşlar, dedi, 
bir iki kelime söylemekliğime müsaa • 
de ediniz. Ben fazla söz söylemesini 
beceremem; fakat Blis, bu toplantıyı 
tertip eden arkadaşlar sizin başınıza 
bir felaket geldiğini, bütün servet ve 
talihinizin elinizden gittiğini düşü -
nüp müteessir olmuşlar, kafa kafaya 
vermişler ve kendilerine evelce çok i
yi günler geçirtmiş olan size ufak bir 
evlenme hediyesi takdimine karar ver
mişlerdir. Hepsi bu kadar. Arkadaşla
rın, hepsi israrla para verdiler. Bunla· 
rm mecmuu da şu çeki teşkil etti. Şim
di bunu Misis Blis'in hatırı için red • 
detmiyeceğinizi umarım. 

Honerton, üzerindeki büyük yükü 
atmış olmaktan memnun ve bu vazife
yi iyi yaptığına kani bir adam tavriyle 
yerine oturdu. Ondan sonra 
Blis ayağa kalkt •. Çek, kendi önüne u
zatılmıştı; masanın üzerinde açık du -
ruyordu. Yüzü biraz solgundu; fakat 
sesi tok ve kati idi: 

- Honerton ve öteki aziz arkadaşla
rım, şimdi karşınızda suçlu bir adam 
gibi duruyorum. O n iki ay müddetle 
müthiş bir yoksulluk içinde kaldığım 
ve hayatımı kazanmak için çeşit çeşit 
mesleklerde çalıttığım doğrudur. F a -
kat sebebini size itiraf edeceğim. Ben 
bu vaziyete gönüllü olarak girmittim. 

Uzak Şark'ta bahk~ıhk 

ihtilali nedir! 
Uzak Şark'ta Rusya ile 

Japonya arasındaki balık -
çılık hakları ihtilafı gittik
çe ufak bir gerginlik ol • 
maktan çıkmaktadır. Bura
larda japonlara balık avla -
mak hakkını 905 Portsmavt 
muahedesi vermektedir. Bu 
muahedenin yeniden uza -
tılması icap etmekte idi. 
Fakat 1936 ikinci teşrinin -
de Japonya ile Almanya a
rasında anti - komintern 
paktı imzalanınca asabile -
şen Moskova, bu temdit i • 
şinden imtina etmişti. On -
dan sonra bu müsaade birer 
sene birer sene uzatılıyor -
du. Nihayet ruslar, bu ba -
lık avlama mevkilerinden 
kırk tanesinden japonların 
isti fa de edemi yece klerini 
bildirmiştir. 

Balık mevsimi bu ay baş
lıyor. Halbuki uzatılan mü
zakereler aradaki gerginli • 
ği arttırmaktan başka bir 
şeye yaramamaktadır. Ja -
pon hükümeti, sovyet sula
rındaki japon balıkçı gemi
lerini de himaye etmeğe ka
rar vermiş ve bu kararı el
çisi vasıtasiyle Moskova'da 
Litvinof'a bildirmiştir. Lit
vinof, buna, çıkacak her 
hangi bir ihtilafın mahalli 
kalmıyacağını ve bundan i
leri gelecek mesuliyetlerin 
japonlara raci olacağı ceva
bını vermiştir. 

Japonların tehditlerini 
yerine getirip getiremiye -
ceği şüphelidir. 

Gazeteler, bu meseleye 
büyük bir ehemiye.t vere -
rek 'neşriyatta bulunuyor -
ler. 

Great Brltatn and 
the East 

Sanghay 

cinayeti 
Şanghay'da tedhiş bitme şöy. 

le dursun, günden güne şiddet
lenerek devam edip gidiyor. 
Bir hafta içinde en az on cina
yet oluyor. Ölenlere dikkat e -
derseniz hepsi de çinli aiyaset
ciler. Bunlar, japonlara yakın -
hk gsteren, onların kurmuı ol
dukları muhtelif nizamlara u • 
yan çinlilerdir. 

Nitekim, merkez mıntakası 
hükümetinin hariciye nazırı 
Çengloh, Marki Li ile ileri ge
len çinlilerden iki adamın göv
deleri korkunç Çin "haklayıcı"· 
!arının kurşunlariyle kalbura 
dönmüştür. 

Şanghay bir karınca yuvası 
gibi kaynarken, hiç kimse far • 
kında olmadan gizliden gizliye 

bir faaliyet devam ediyor: si • 
lih ve afyon ticareti .... 

Sonra, on beş senedenberi 
Şanghay'da yeni bir tip tıire -
miştir: yeni hayata girmiyen 
çinlilerle, kardeşleri dahi olsa 
mücadele eden cesur ve milli • 
yetci Çin talebeleri. 

Bu milliyetci Çin gençliği, 
Çin kasabalarında gizli komp -
!olar tertip ederek, dağınık ve 
periışan Çin halkını biribirine 
bir çimento gibi bağhyan ve 
birleştiren bir unsurdur. Bu ta
lebeler, milli kurtuluş için 
"hainlere" karşı harp açmışlar
dır . 

Bugiln Şanghay tedhişçileri 
malum bir gaye güdüyor. Mak -
satları japonların işine yarıya -
calı:, onlara lllet olacak çinlile· 
ri ortadan kaldırmaktır. 

Çin milliyetcilerinin en kor
kunç ve amansız düşmanı, Do
hihara ismindeki japon genera
lidir. Bu adam, Çin'deki siya
si şahsiyetlerin hepsini tanır. 
Gizli servisin başında bulun -
maktadır. 

Dohihara, bir entrika çevi • 
recegi zaman ölür, bir müddet 
sonra tekrar dirilir. Çin'de, 
sessiz sadasız yeni yeni bir sü
rü idareler tesis eden bu adam
dır. 

Son 7amanlarda eski Çin ma
reşalı Vu Pei Fu'ye merkezi 
bir idarenin başrna geçmesi i. 
çin israr ettiler. Mareşal şi -
maide oturuyordu. 1873 sene • 
sinde doğmuş olan Vu Pei Fu 
Çin'de çok sözü geçen ve harp 
noktasından çok değerli telak
ki edilen bir mareşaldı. 

Aradan çok geçmedi, Şang • 
hay'da iki adam kurşunla öl -
dürüldü. Bunların, uzun za • 
mandanberi Vu Pei Fu ile mü
nasebet ve alakası olduğu tes • 
bit edilmiştir. 

Bunun üzerine, Şanghay'da • 
ki "haklayıcılar", japon gizli 
servisine mensup 1!uikastcılara 
dehşetli bir mücadele açtılar. 
Artık kanlı cinayetler ardı ar
dına göriilmeğe başladı. 

Fakat japonlar, bu hadiseleri 
fırsat telakki ederek Şanghay'
daki yabancılara ait imtiyaz 
bölgesinde yeni baştan icraata 
giriştiler. Teşkilat başladı. Bu
efin Şanghay'da ıııilletlcı araın 

imtiyaz bölgelerinde bir buçuk 
milyon ~aan :ıraıarnaktadrr. Fa
kat 1ı:iınae farkında deill ki •· 
aıl karı ıklıklar japonların bu
Jundu~u kısımda. 
Şanghay'daki fransızlara ait 

olan imtiyaz bölgesinde bun -
dan iki sene kadar evci ancak 
yarım milyon insan varken bu
giln oradaki nüfus bir milycsıa 
yaklaşmıştır. Bu mıntakada 
çinlilerle birlikte 2.342 fran -
arz, 2.468 İngiliz, 11.828 rus, 
1.791 amerikalı, 821 alman ve 
437 japon vardır. 

Servet sahibi çinliler de bu • 
rada yerleşmişlerdir. Hepsi, 
büyü~ binalarda, ekserisi be -
yaz ruslardan mürekkep ıNıa
fızların muhafazası altındadır, 

Pariı - Midi'den 

italya'nın istekleri 

karıısında 
. -
Fransa ve İngiltere 

Enternasyonal vaziyeti 

9 - 3 - 1939 
,-------------~~----~-~-___..,,. 

( RADYO ) 
T U R K l Y E şef: Necip Aşkın) 1. Walt~ 

Radyo Difüzyon Postalan - Dans eden kuklalar (folt~i 
TÜRKİYE Radyosu trot). 2 - Nicmann - zerı 
ANKARA Radyosu dansı. 3 - Jones - Geyşe o~ 

DALGA UZUNLUGU retinden potpuri. 4 - CbO~. 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw, 
31.70 m. 9-465 Kes./ 20 Kw, 

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

T.A. Q. 

Ankara 

- Nokturnc. 5 - Leopol 
Yeni dünyanın eski şarkıl• 1j 
n. 6 - Lincke - Eğlence 
marı;. 7 - Pacherncgg - 'Vi1'• 
na'nın cazibesi. 

22.30 Müzik (soli ve lieder • 
Pi.). 

23.00 Müzik (cazbant - Pi.)· ri 
23.45 - 24 Son ajans haberle 

ve yarmki program. 

PERŞEMBE: 9.3.1939 Avrupa 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a • OPERA VE OPERETLE~: 

jans, meteoroloji haberleri. 14 Ştutgart - 16 Viyan• """ 
13.15 - 14 Miizik (kanşık prog- 21 Roma. ı 

ram - Pi.) ORKESTRA KONSERLE~ 
18.30 Program. VE SENFONİK KONSE ' 
18.35 Müzik - (şen oda müzi- LER: 1-4.30 Stokholm - 19 

ği: 1brahim Özgür ve Ate~ Bertin - .20.10 Alman iıt•.-
cekleri.) yontan - 21.15 London. • 

19.00 Konuşma. Recyonal - 21.30 Par1" 

19.15 Türk müziği (Fasıl he • Stokholm - 21.45 Flor2rttS 
yeti). Celil Tokses ve arka- - 22.15 Stokholm - Z3· 
daşları. Varşova - 24 Münih. 

20.15 Türk müziği Çalanlar: ODA MUSİKİSİ: 18 Ştutı;~ 
Vecihe, Fahire Fersan, Re _ - 18.15 Laypzig - 18.50 ı• 
fik Fersan, Kemal Niyazi yana. 17 
Seyhun. Okuyanlar: Müzcy _ SOLO KONSERLERİ : 
yen Senar, Mahmut karın _ Bertin - 17 König&ber~ 
daş 1 K .. d'l ' h ' Sottens - 21 Milano -. - ........ • ur ı ı ıcaz. 

kar peşrevi. 2 - Suphi Ziya • Ştutgart. 
nın - kürdilihicazkar şarkı - NEFESLİ SAZLAR (Mart f• 
Bahçenizde bülbül olsam. 3 • s.): 20.10 Laypzi6t. "" 
Osman Nihad'ın - kürdilihi - ORG KONSERLERİ VE JCv-
cazkir şarkı - Akşam güneşi ROLAR: 2tl Beromünster""' 
kalkmalı. -4 - Boğosun - kür- 21.30 Sottens. 
dilihicazkar şarkı - Güller HAFİF MÜZİK: 6.30 LaYPz!: 
açmış. 5 ·Arif beyin - küreli- - 8.30 Königsberg, Miitı!. 
lihicazkar şarkı - Bir halet i- - 12 Breslav, Kolonya, Vı 

4 le süzdü gene. 6 -...•.. - .... • yana - 13.15 Bertin - 1 
Akşam olur güneş gider. 7 - Laypzig - 14.10 Breslav ~ 
Refik Fersan'ın • Hüseyni 14.15 Frankfurt - 15.35 ser· 
şarkısı • Sabah ıtüneş do - Jin - 16 Münib, Hamburı,... 
tarken. 8 - Refik Fersan'ın - 16.10 Königsberg - 18 ser• 
Hüseyni şarkı - Gözlerimden !in - 20.15 Frankfurt ""' 
gitmiyor yanaklarının alı. 9 - 21.10 Königsberg - 22.35 J(e • 
Refik Fersan"m • Hüseyni za - 22.40 Hamburg. 
şarkı -Ay doğar sini sini sev- HALK MUSİKİSİ : 1 ı.40 
mişim birisini. 10 - Türkü - Ştutgart - 18.40 Kolonya~ 
Sarardım ben sarardım. 11 • 22.30 Ştutgart. 
.. ...... ·Saz semaisi. DANS MÜZİCiİ: Z2 Budapet' 

21.00 Memleket saat ayarı. te, Monte Ccneri, Sofya ıs 
21.00 Konuşma. 23 Floransa, Milano - 23. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi - London - Recyonal - 23.45 pa· 

yo - nukut borsası (fiyat). ris - P . T. T. - 23.55 Lii1' • 
21.25 Neşeli plaklar. semburg - 0.15 Droyt~iç. 

ı 21.30 Müzik (ku,_· c;_u_· k-o-rk_e_s_tr_a_-___ P_a_ri_s_, _T_u_ıu_z_. _____ _ 

tetkik eden "Lö ]ur" ga
~etesi diyor ki: 

"Faşist hükümetin bize 

kartı niyetlerini açıkça 

gösterecek zaınanın İspan

ya işinin bitmesiyle gelece 
gi mutaleası Roma' da bu -
giin hakim bulunmaktadır. 
ltalya'mn icabında ln.gil -

tereden dostça müdahale -

de bulunması istenebilece

ği de kaydc<iiliyor. Bu he

sapta tek bir yanlışlık var

dır ki o da şudur: Bu nok

tada olduğu gibi diğer bü

tün noktalarda da ingiliz 

ve fransız nazırları tama -

miyle mutabık bulunuyor -

lar. Azami derecede sulh

çu olan bu iki demokrasi, 

kendi şerefleri ve toprak 

tama.mhlıkları bahis mev

zuu olmadığı müddetçe 

sulhçu kalmağa azmetmiş

lerdir. Herhangi bir şeref

siz muameleye müsaade et 

memek üzere askeri ve si

yasi sahada da sıkı sıkıya 

anlaşmış bulunuyorlar.,, 

Kötü gazetecilik 
~~-----~-------------,...,., 
metodları 

Berliner - Lokal - AnsaY
e-er a,. ...... ~i bazı amcrilcJll 
gazetelerinın çalışma u_.,.. 
]erini tenkit etmektedir· 

4 Gazete, Nevyork Heral 
Tribün gazetesinin •• ,.ı- \ 
manya'nın uzun müd ô'-İ 
bir harbi devam ettirerrf 
yeceği ve fakat bu i.mkiıl' 
sızhğın yakında AlmanY" 
da bir seferberliği ve hart' 
tahrikini müstebat kılaca" 
ğı,, hakkında neşrtetiği bi' 
Berlin haberiyle alay edt" 
rek diyor ki: 
"Almanya'nın 10 mart 

seferberliği hakkındaki Y' 
lanlar henü~ kapanmada~ 

şimdi de bir yenisi ortaY' 
çıkıyor. Bu kaba iftira nd 

riyatı bizi endişeye düşUr

memektedir. Çünkü bu ııa

ber de sonuncu olmıyacaJc• 
tır. Fakat buna millet ne 

diyor? Millet bu yalan ha· 

herler kampanyasını dah• 

uzun mü<ldet müsamaha i

le karşıhyacak mıdır?,, 

Paramdan bir metelik bile kaybetmiş matlı. Her ne ise bu on iki ay bugün ni
hayet bulmuştur. Bugün Alroyd'u 
gördüm ve bansi kazanuım· Vermiş ol
duğunuz paraya gelince aziz d06tla-

Yemekten sonra otelin halılarla ör -
tülü merdivenlerinden inerek kapıY' 
vardıkları zaman orada gayet şık bit 
otomobilin beklemekte olduğunu göt' 
diller. 

değilim· Hatta bu gün .... 
Franses'in omuzunu tutarak ilave 

etti: 
- Hatta bugün eskisinden çok daha 

fazla zenginim. 
Hayretten doğan bir fısıltı dudakla

rı dolaştı. 

Blis sözlerine devam etti: 

- Miısaade edin de izah edeyim. 
dakikat şua ur: sade kendimi ve key • 
ıimi duşunerek intizamsız bir hayat 
yaşadıgımın farkına vardım. Pek bez; • 
gin bir halde idim. On iki ay önce dok. 
tor Sir Ceyms Alroyd'a baş vurdum. 
Doktor bana karşı gayet kaba ve sert 
davrandı. Hatta bana bir reçete yaz • 
mağa bile lüzum görmedi. Açıktan a • 
çığa eğlence aramaktan başka hiç bir i
şi olmıyan benim Jibi bir adama ayıra
cak vakti olmadığını söyledi. Öyle acı 
sözler söyledi ki unutamam. Çıkarken 
uzattığım elimi görmemezlikten geldi. 
Yalnız bana on iki ay müddetle çalışıp 
alnımın teriyle hayatımı kazanmak 
tavsiyesinde bulundu. Fakat bu işi de 
beceremiyeceğime kanaat beslediğini 

belli etmekten çekinmedi. Onun üzeri
ne ben de karar verdim ve doktorla 
bahse giriştim. Cebime beş liradan faz
la bir para almıyacak, on iki ay kendi 
hayatımı kendi alnımın teriyle kazana.. 
cak, bunda muvaffak olamazsam, onun 
hastanesine yirmi beş bin lira verecek
tim. Dediğimi de yaptım. Ortalıktan 
kayboluşumun esrarı bundan ibarettir. 
Çok müşkülata uğradım. Bir çok za -
manlar, hayatta kalabilmek ve karnı

rım .... 
Buraya gelince Blis'in sesi biraz tit

remeğe başlamıştı. Devam etti: 
- Onu lütfen geri alınız. Fakat zi

yafetinizi, karıma da, bana da yaptığı
nız bu güzel ikramı asla unutmıyaca
ğım. Bu saadet günümde beni hatırla
mış olmanız benim için çok kıymetli 
bir şeydir. }fondan sonra bunun her 
yıl dönümünde hepinizi kendi sofram
da misafirlerim olarak görmeyi arzu 
ederim. 

Bu sözlerle nihayet Blis'in ortadan 
kayboluşundaki esrar izah edilmişti. 

U. ıumun hayreti ve alkışları arasın
da yerine oturdu. Honerton büsbütün 
apışmış, kalmıştı. Adamcağız bir kaç 
defa: 

- İlahi Erni, ilahi Erni, diye tek
rarladı, böyle bir şeyi hiç kimse yap -
mış değildir. 

Arkadaşları E·merton'a takıldılar 

Birisi: 
....... Sen de fakir düşmüş arkadaşları 

keşfetmekte deh~tli usta imişsin! Di
ye onunla alay etti. 

Honerton cevap verdi: 

- Peki ama, bununla hiç kimse bir 
şey kaybetmiş olmadı. Hepiniz güzel 
bir yemek yediniz; eğlendiniz. Para -
larınızı da geri alıyorsunuz. 
Şimdi, ben de bana esen rüzgarın ne

reden estiğini anlıyorum. Ayrılmadan 
önce bir defa daha Mister Blis'le karı-

mı doyurabilmek için çelanediğim kal- sıı sonsuz saadetler dileyelim. 

Karı koca otomobile binip bir zSl -

manlar, Franses'in Montagü'nün ya~ 
hanesine gitmek üzere saptığı köşenılt 
yakınından Strand'a doğru geçtiler· 
Kız, yumuşak yastıklara yaslarunJl
sokakları seyrediyordu. 

Blis'e ekonomi yapması için tekrar' 
ladığı öğütleri hatırlıyan Franses u -
fak bir kahkahasını tutamadı. • 

- Londra gene o Londra değil ıı>l 
Ernest? Dedi, Druri Leyn'deki kah~e 
şuralardadır. Sen de bir kaç saat öoCe 
o taraflara ömnibüs şoförü olarak ge
lirdin, öyle değil mi? 

Blis cevap verdi: 

- ndra gene o Londra'dır. FaıcaC 
buranın bize daima farklı bir yer oıa· 
rak kalmasını ümit edelim. Bu arka -
daşlar bana bu gece bir ders verdile~: 
bu arkadaşlar ve on iki aydır, rast ge 
diğim insanlar. 

B d b . . . d·~· • ııayatl ura a ızım geçır ıgımız . _ 
geçiren ve giiçlüklerle pençeleşen bıı1 
)erce insan var; bundan sonra hep ati' 
lara yardım için uğraşmak isteritıı· 

Fakat bütün bu projeleri yarın ha • 
zırlarım. Bu gece, bu gece ..•.. 
Karısına sokularak ve onun etini " 

vuçları içine alarak sözünü tamamla -
dı: • 

- Bu gece, yalnız ve yalnız ikiJSli
zindir 1 

( EİTTİ) 

K 

let 

ri 

le 

• 
n 

d 





-8- ULUS 

ı::::::::::::::~~~:~~~:~:::~~~~:~~~~:~~~'.:::::::::::::::ı YURTTAN RESİMLER 
Caket düşmanı bir oğul 
Leblebici camiinin müezzini ve 

Süleyman oğlu Süleyman! 
Toparlacık ana jandarmanın 
götürdüğü oğlundan ayrıllrken 

hüngür hüngür ağlıyordu 
- Ezan okumıya çıktıydım minare

ye .. Okudum. qağı indim. Bir de bak
tmı ki caketin yerinde yeller esiyor· 

- Nereye koymuıtun çaketini? 
- Kadınların namaz kıldığı tarafta 

dıvara aamlftım. Her zaman öyle ya -
paran. EA•en ben camiin içinde yatıp 
kalktığım için ... 

Leblebici mahallesinin müezzini 
Muatafa Çıplak'ı dinliyoruz. Caketinı 
çalmıılar; Mustafa soyadını seçerken 
bir gün çıplak kalacagını zaten dütiın· 
müı. Fakat talih yaver gitmtf. büyük 
bir tehlike atlatan caketine, bir kaç sa· 
at sonra karakolda kavUflnUf ... Soyadı 
Çıplak'lığında berdevam ama, caket 
aırtmda, palto da onun üstünde .... 

- Caketinin cebinde ne vardı? 
Mustafa Çıplak: 
- Ne yoktu ki efendim, dedi. ne 

yoktu ki? On lira para, dört lira kıy . 
metinde bevaz, kenarları işlemeli bir 
ipek mendil, 150 kuruş kıymetinde bir 
dolmakalem .. 

dın oğlunun hırsızlık da'lasını dinle -
yemedi, çiınkü dıprı çıkarılmıttı. 

Hüseyin Hiısnü annesiyle arasında 

çıkan münakaşanın sebebini de kendı 
pürüzsiız ifadesiyle, güzel güzel şöyle 
anlattı: 

- Ben evde babamın caketini sat -
mak istiyordum. Valide de bana: 

- Oğlum bunu satma belki babacı -
ğın giyer, daha yep yeni caket, dedi. 
Münakaşamız bu yiızdcndir. vnun ü -
zerine beni karakola şikayet etmi11. 
Tam bu sırada da ben bu Aliden satın 
ıldığrm ( !) caketi Süleyman'a satı · 
··rdum. 

Hüseyin Hüsnü da1dan da1a sıçrı -
yor, hikayeden hikayeye geçiyor. ve 
fakat bir türlü e1ini vicdanına koyup 
da: 

- Çaldım efendim, oldu bir iş .. Di
yemiyordu. 

Hakim müdahale ve mecbur oldu: 

:; 
Suçlu, hakim konuıtuğu zaman o. 

nun, davacı konuturken de onun ağzı
na bakıyor, fakat eöbeı!inin UstUnd< 
kavutturduğu ellerini asabi asabi oy. 
natıyor, parmaklarını rıtırdatıyordu. 

Arkadan görüyordum vmrü boyunca 
ütü yüzü görmcmit bir pantalonun üs
tünde, gene öyle hırpani ve pejmürde 
bir caketi var. Belli ki epey zamandan
beri yüzüne ustura, saçına berber do
kunmamı,. 

- Hüsnil, dedi, lafı çevirip dolaştır
ma .. Bilirsin sen velespit hırsızlığında 
da böyle yapmıttın. Buraya ilk gelişin 
değil ki evladım. 

Hüsnü red makamında sertce ba11ını 
salladı: 

Manisa'da Amerikan asma fidan larından bir görünüş 

Bir aralık yan döndü. Gözlerine 
baktım: hiç de kendisini bu dava ile 
alikalı aaymıyan o değilden bir bakışı, 
davacıyı bir silzütü var ki görmeyin ... 
kendisi, mahkemenin, polisin gayet 
yakından tanıdıklarındanmı,. Okunan 
zabıt varakaaından öğreniyoruz ki bir 
ay on gUn emniyeti umumiye nezare
tinde kaJmaaı lazımken bir müddetten
beri kayıpmı,, polise uğramıyormut. 

Bu kadarını söyledikten sonra adını 
da vereyim size: Ali oğlu Hüseyin 
HüanU ...• 

Hüseyin HüanU'ye: 
- Doğru mu Muatafa'nın dedikleri? 

Caketi sen mi çaldın? Diye soruldu. 
Konupnağa batladı. Ama ne düz • 

,Un, ne ahenkli bir ifadesi var. Sesini, 
yüzünü görmeden dinlerseniz kim bi
lir hayalinizde il•eyin Hüsnü'ye ne kı
yafetler giydirmez, ne tekiller ver -
menin iz. 

- Bert caketi çalmı' değilim, dedi, 
onu Ali isminde birinden Hergele 
meydanında iki kağıda satın aldım. 

-Kim bu Ali? 
- Vallahi yüzünü görsem tanrrnn, 

faklıt nerede oturur, nerede kalkar 
bilmiyorum. Kendisi aakere gidecek -
llrit, sıkJ11D" da biraz onun için .. 

Hldiaeye göre Ali mevhum bir şa -
hıatır. Yok öyle bir kimse .. Fakat biraz 
daha sıktttırılsa Hüseyin Hüsnü Ali'
nin e,klllni de tari~ kalkışacak. kaşı
nın g6dln6n rengini tasvire girişe -
cekti. 

Blru dllfilndtı. Sonra sert bir hare -
ketle ~mı kaldırdı: 

- Eauen, dedı, bendeniz ticaretle 
uğra,ıram da-. Boyle tcyler alır sata. 
nm. Ve Alı'den alaıgım caketı Suley
man'a sattım. 50 kurut tıcaretım oldu. 

Güzel ... Yalnız anlaıılmıyan bir ta . 
raf kalıyordu. Si.ıleyman'a satılan ca . 
ket karakola naaıl gitti? Onu da ken. 
disi ıöyle anlatıyor: 

- Süleyman benden kefil istedi. 
Verecektim. Tam bu sırada annem be
ni karakola tikiyet etmiş .. 

-Sebep? 
A.amız .. .& ufak bir münakaşo. 

ıeçtiydi de .... 
O zamana kadar dikkat etmemittim. 

Bir kenarda, dinleyicilerin içinde tos 
toparlak, hanım hanımcık, baş örtülu 
bir kadın oturuyordu. Husnü "Bir mü
nakata geçtiydi de .... " derken, damdan 
duşer gibi, lafa karıştı. • 

- Hakim bey oglum, dedi, sarhoşun 
biridir, ben annesiyim. Size doğruyu 
aöyliyryim de görün bakın. nasıl a -
damdır bu? 
Kadıncağız, mahkemede hariçten lafa 
karışmanın usulden olmadıaını ne bil· 
ain? Hikim <>&retti: ama duramıyor, 

ikide birde: 
- Sata sata evi tam takır, kuru bakır 

bıraktı. 
- Elanden çektiğimizi babasiylt

ben bilıria. 

Gibi ulu orta aöze kar 'ıyordu. Ni 
bayet m b&flr ite müdahale etti, ka -

- Vallahi değil efendim, dedi, ben 
çalsam çaldım, derim. 

Caketi Hünü'den satm ;ilan Sülcy -
man şahit olarak dinlendi. Alıp satıcı 
imiş. Buraya bir çok kereler. bu türlü 
hadiseler yüzünden şaıhit sıfatiyle 
gelmi' olacak ki usulünü gayet iyi bi
liyor: 

- Babamın adı Süleyman, benimki 
de öyle ... Ama Silo derler bana .. Bu e
fendinin elinde bir caket gördüm. Sa
tılık mı evladım, diye sordum. Evet, 
dedi, kaça verirsin dedim. Sekiz kağı
da d di. '04; kliıt vereyim., ak.-n pa
zarlığı dedim. Olmaz dedi. Dört klğıt 
httedi. Sonra caketin koluna baktrm. 
Kusuru vannıf. Oğlum iki buçuk ka -
ğıt veririm dedim. Kabul etmedi. 

Silo bertafsil pazarlığı anlatıyordu 
Hakim, sabrı tükenince: 

- Uzatma Süleyman, dedi, aldın mı 
almadın mı? 

- Aldım. Burdur' da açılan köy kursu 
- Kaça? 
- 2.5 kağıda ... 
- Parayı verdin mi? 
- Verdim. Velakin ki-fil de istedim 

Hırsızlık mah olmasın diye. 
Burada işler gene karıştı. Sana kefil 

&öatereceğim diye Hüsnü Silo'yu so -
:..ık •okak C.:ohlftırmıı. Kefili nereden 
werecek? 

Mustafa Çıplak karakolda caketi 
kendi•ine verdikleri zaman bu sefer 
de cebindeki ıo lira ile ipek mendil ve 
dolmakalemin yerinde yeller estiğini 
gönnilf. Onları i.ıiyor. Polisler, caket 
satılırken bastırmı,lar, Hüsnü ıüpheli 
eşhastan olduğu için: 

- Elbet bir sahibi çıkar demiı ve 
karakole götürmüşler ... 

tcabı teemmül olundu. HU.nü'nün 
mahkumiyet ilamlarının birer sureti 
istenmesine ve firarı melhuz olduğu i
~in tevkifine karar verildi : 

-Jandarma····· 
iri yarı bir jandarma geldi. Hüsnü'-

yü 3rıüne kattı, çıktılar. 

Koridorda toparlacık "valide" bek

\iyordu. Hüsnü onu görünce: 
- Anne, dedi, mahkememiz bugün 

bitmedi. Ben de hapisaneye gidiyo • 

ıum. Sakın merak etmeyin beni.. 
Kadın: 

- Peki lSyle iae, dedi, ve yürüdü. 

Burdur (Hususi) - Vilayetimi
zin 205 köyünde bulunan her cins 
hayvanı islah için vilayetin 14 böl
gesinde aşım istasyonları kurulacak -
tır. Bu istasyonların inpatı başla

mak üzeredir. Her istasyonun civa
rında bulunan uyanık köy mümes
silleri şehrimize gelerek kura gör
müşlerdir. Kursa gelen köylülere zi-

Adana' da et k~ak~ıhiı 
Adana, (Hususi) - Belediye et ka 

çakçılığı ile esaslı tekilde mücadele
ye girmiştir, kaçak et sanatlar 25--50 
lira arasında para cezasına çarptırıl· 
maktadırlar. Kaçak satılan etler has
talıklı çıkarsa, satanlar derhal müd
deiumumilige verilmektedir. Bunlar 
alt· avdan az olmamak üzere hapis e· 
dılmektedirler. 

Kutuluk kere!ii!e 
İzmir, (Hususi) - Kutuluk keres· 

te ithalinin serbeat b rakılması hak
kında lktısa vekaletine vaki müraca
atlar kabul edilmemittir. Vekalet. bu 
hakkı, eskiden olduğu gibi, gene ko

operatifler birliginde bırakmıştır. 

Çünkü eski senelerde yapılan aerbest 

ithatatta fiyatlar mütemadiyen te
mevvüç ediyor, keresteler inpata aar 
folunuyor, bu suretle gümrükte ta

cirlerin kabulü muvakkatten borçları 

toplanıyordu. 

Hü•nU caketinln yenlerini kaldırdı. 
jandarma tevkifaneye sokmadan evci 
ceplerinı arJttırmaya bqladı. Ben de 
çıkıyordum. Merdiven batına kadaı 
g~ldim.d Hüsnü'nUn &nnetıi önümde yü
ruyor u. Tam merdivenin b9tmda, bir 
fCY unutmut gibi, geri döndü, tekrar 
Hüsnü'nün yanına gitti. Arkasından Kalpazanların ~onuncusu da 
koştum. Ne sordu bilir misiniz? yakalamh 

- Para lizım mı oğlum? 
lzmir (Hususi) - Geçenlerde ya· Tasavvur ediyor musunuz? Hrraız-

kalanan kalpazan ıebekesinin en son 
lık suçundan tevkifhaneye giren bir o- kahramanı Selim oğlu Halim de Ban 
gul ve bir ana ... Bitaz evel ıçeride ot- dırma treni ile lzmire gelmiş, fakat 
luğunu kötüliyen bir _na., •• Şimdi ona derhal yakalanmı,tır. ilk tahkikata 
"paran var mı?" diye soruyordu. göre, Halim tebeke namına Istanbu-
Varmış. Anlaşılan caketin 2,5 ki&ıdı la giderek orada ev tutacak, faaliyet 

c: binde... sahasını hazırlıyacakmıı. 
Kadın gene, döndü, kalbi belki taş Fakat Halim. isticevabında, tama-

gibi idi. Fakat dikkat ettim, jandar - miyle inkira sapmıı, bilihare yapı
maların elindeki oğlundan ayrılırken lan milvacehede her !eyin meydana 
,azleri dopdoluydu. çıkrnıı bulunduğunu görünce itira-

Hazin, hazin fey ı - KEZEGE fatta bulunmuıtur. 

rai ve sıhi malumat da verilmiıtir. 
Kursu bitiren köylülere halkevi 

tarafından 100 kitilik bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Halkevi bayramı heyecanla kut
lanmıf, kalabalık bir halk kitleai 
kart:sında bir konser verilmif, .. A
na,, ve "Sinir hekimi,. piyesleri tem 
sil edilmiıtir. 

Bir kadın, bir kırt IHKIJI döwdü 
Adana, (Husust) - Zeynep adında 

bir kadın, komtu•u Lütfi ile bir bağ 
meselesi yüzünden kavga etmiş, kav
ga büyüyünce Zeynep Lütfiyi döv
müttUr. Kocasının dayak yediğini gö 
ren LU1:finin karısı Hü•niye, kocası
nı kurtarmağa koşmu§, fakat Zeynep 

onu da dövmüttür. Bu azılı kadın ya
kalanmış, dayak yiyen karı koca dok
tora gönderilmiı>tir. Doktorun verdi

ği rapora göre Lütfi ve Hüsniye an

cak bir haftada iyileıecek derecede 
yaralanmıılardır. 

Çeşme ve Alaçatıda 

anason ziraati 
İzmir (Hususi) - Bu sene Çepne, 

Alaçatı ve Urla havalisinde, anaaon 
ziraatine fazla ehemiyet verilmeğe 
başlanmıttır. Bu hareket, hüküme
tin mevcut ihtiyacı göz önünde tu
tarak İnhisarlar idaresi kanalından 
anason ziraatçilerini terik etmesi 
demektir. Çünkü istihsalat, ihtiyacı 
karşılayamaz olmuttur. Halbuki müs 
tahsil de bunu timdiye kadar artan 
tütün zeriyatına atfetmekte ve ana
son zeriyatının kirsız olduğu müta
leasiyle tütün ekimine eheıniyet ver
mekte idi. Bu •ene, vuıyet değit
miştir. Çünkü Çeşme, tütüncülUkten 
zarar görmüttür. İnhisarlar idaresi
nin teıvik ve vadi üzerine gene ana
eonculuğa atılmııtır. Merkez ve ba
valisinde on bin dönüme yakm ara
zide anaaon zeriyatı yapılacaktrr. 

Urla. Buca ve diğer yerlerin zira
ati bundan hariçtir. lnhisarlar idare· 
•i, avam vermeli bile kararlqtırmıt
tır. 

Trakya'da 43520 fidan dağlllldı 

Türk- Bulgar hududunda 
bir gümrük binası yaoıhyor 

Uzunköprü'deki bugünkü bina 

Edime (Hususi) - Trakya'nm ağaçlandırılmasına bu sene de ha
raretle devam ediliyor. Kaza, köy ve vilayet merkezlerindeki fidanlıklar 
her yıl biraz daha genişlemektedir. Bu fidanlıklardan temin edilen !'iz 
binlerle meyvalı meyvasız fidan halka daığtılmakta ve her tarafta hır a
ğaçlandırma faaliyeti göze çarpmaktadır. T ekirdağ'mda geçen gün bu 
maksatla bir de ağaç bayramı yapılmıştır. 

Mevsim batından bugüne kadar yal- '-

nız Edirne nümune fid.anlığından 1 Orduda c:ahşmalar 
meyvalı meyvaaız 43.520 fıdan parasız 

dağrtılmıt ve bu arada iki tarafı gü • Ordu (Hususi) - Aylardanberi 

zelce ağaçlandırılmakta olan asfalt yo- devam eden şehir su tcbekesi tesiaa
la yeniden 7.300 fidan daha dikilmiı - tı tamamlanm'-'tır Hükümet konağı 

tir. inşaatına ba'lanmı,tır. Vilayetimiz. 
Gümrükler idaresi türk - bulgar hu- de yol faaliyeti hararetli bir tekilde 

dudu üzerinde modern bir gümrük bi- devam etmektedir. Kars harasından 
nası kurmayı kararlaftırmı,tır. Bina - satın alınan 23 huğa ve aygır Jebri

nın kurulacağı yer istimlak edilmek · mize getirilmi' ve vilayetteki istu• 
tedir. Yakında inşaata batlanacaktır. yonlara dağıtılmıttır. 

Avrupa'dan memleketimize otomo • 

bille gelen seyyahların gümrük mua -
melelerinin görüldüğü bu hudut nok
tasında böyle bir binanın kurulmasiy· 

le pek mühim bir botluk doldurulmut 
olacaktır. 

Bundan baıka uzun köprü istasyo · 
nunda da bir gümrük binasiyle memur 
evleri yapılması kararla,tırılmıt. pro . 
jeleri yapılmıt ve son günlerde tahsi -
satı dahi gelmittir. Hep birden inşaata 
baılanacaktır. - K. Oğuz. 

İzmir hastaneıııinde 
yatak fiyatlan 

lmıir, (Husu•i) - Vilayet umumi 
meclisi hHtanenin yatak fiyatını tes
pit etmittir. Gerek hariç vilayetler
den gelecek, gerek vilayet hududları 
içinden alınacak hHtalardan vakti ve 
hali iyice yerinde olanlardan günde 
iki yüz, orta hallilerden yetmiş beş 
kuruı almalı kararlqtırmıftır. 

lzmirde telefon şebekesi 
lzmir (Hususi) - Nafıa vekaleti, 

Bayındır, Odemit. Tire ve Torbalı 

kazalariyle Aydın ve Nazilli'ye o
tomatik telefon tesisatı yaptırmağa 

başlamıştır. Şimdi, niabeten yakın 

ve küçük kazalar biribirine bağlana
cakt:r. Sonra, lzmir, Odemiş, Tire, 
Bayındır ve Torbalıyı birbirine bağ· 
lıyacaktır. Keza, diğer bir kol da 
Aydın ve Nazilliyi birbirine ba&lı

yacaktır. Bu hatlar, 15 Mayısa kadar 

tamamlanacaktır. Bunlar bitince, Kut· 
adaaına bir hat çekilecek, daha sonra 

diğer kazalarda çalışmalara battıya

caklar. 
Yak nda lstanbulla altı kitinin ay• 

nı dakikada muhaberesini temin içill 

yeni bazı ilaveler yapılacaktu. 
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Hollivud'da 

Noterliklerde 
film stüdyosu 

açılacak! 
A vrupa•da noterlik/ere mitli mini 

dtlJdyolar Jconacakmıf. 

Veraset ve sair kontratların resim
leri çekılerek şahitlik ip lcuvetlen
dirilecekmiı. Anlqılan böyle gider
•e. insanların. hayatlarında ehemi· 
yetli hidiseler geçirdikleri. meseli 
belediye dairelerine. mekteplere fi
lan sesli filmler çeken aletler kona
cak. Bu filmler 16 milimetrelik ola
cak, aile a/blJmlerine gireceluir • 

Büyük bayramlarda yaptığımız 

toplantıları. kutladığımız •ne baş
larını filmlere alarak ah/adımıza 
miras bırakacağız. Bir glJn onlar, bu 
filmleri evlerinde oynataralc hatıra
larımızı yad edecekler, us/erimizi i
fitecek, harelıetlerimisi gfJrecelc. şe
killerimizi hatırlarından çıbrnuya • 
oaklar. 

Her halde, bugOnlclJ asriliğimizle 

onları bol bol lıendimiu güldürece
ğiz. 

Fakat ne isabet olacak lci, abladı
mızı neşelendireceğiz. ÇIJnH, onla
rın zamanında işler o kadar çok ola
cak ki, düfünmelrten eğleameğe va
kit bulamıyacaklar. 

En yakışıkh 
taksi şoförü 

.Nd70ian en aiiael erkeii aeçmek 
için bir müsabaka tertip etmeii dü. 

lenlir. 

olaıı bir jüri bütün namndlwi W
l"er birw tetkik etmif, kadınlar için 
oldq. pbi, ıöiiia, kalça n aaire 
ölçülerini alımı •• niha1et en ıü
ael toförü MÇl"İftir. 

a-- izerine Pare-..ıaat lnma
Pan:rau, ba " toför süaeli,. ne, ken.. 
dİ1İ7le bir batrat ,......,. tıeklif 
etmiflir. 

Lmi Phil Haller olan ba talili, 
Jaluada Caadette Colbert'le bir
likte ''Gece yaruı,, adb bir film çe.. 

Yirecek, " tabii ba filmde •• _ Tak· 
ai toförü rolünü yapacakbr!_ 

Simone Simon'an HollirnıJ'a ptilıten 8011Ta côlil.,tifini iJJüı edenler IHlrJL Bir lraıuu 8İnema 
mecmacuı artUtin Frarua'ya tlöıwliilden 80IU'a alllllftlf yulumlalıi ramini lıoyaralı, FranMlya llön. 
tliilıten aonra onda côlililıten aa lıalrnoJıfutı yaı)'Or. Seyircila onan FrtınM/Ja ,eorilmif olan 
7eılİ filmlerini •örJiilıten .alll'a, 6a '-•llcl Wuaı laiilıiimılerini oerecelılerllir. 

l
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Vals kıralı, Strauss 'ın hayah 
' E•lıi Vi)'Gllallan 

6tılt.olanJ a I u 
2ClnlClll hatıra lae 
men ""'• ue oala 
ten 6aluolanJa . 
fu zaman Ja lta
tıra laemen bii-
7iilı lıompozitör 
Straııa •elir. 
'' Biiyülı V a I •,, 
lilminJe lraıma 
artisti F ernanJ 
Graw7, J a la • 
lıompo:Atö r ü n 
müzil, Mf~. Ofh 
w az la laayla
lılı dolu laa~tı· 
nı çalı pzel ... an 
lantlırmalıtatlır 

BtıJtan bata sii
sel bir muzilı. 

lıutlretli artist · 
lerin oyunu oe 
Jan• etlen çilt 
lerin ltalil aça

calımrı laiaini 
oeren tlöniİfl• · 
riyle Jola olan 
6a lilm bizi _. 

"''"'" 6ir iti. oe laayol alemin 

"• 7"f'llı70r• 

PO.rTAfl 
Sinemada bazı isimler biribirlerine 

benzer: Meaell Dick Powell. Elea
nor Powell Ye William Powell ci
bi ... Bu üç artistin biribirleriyle hiç 
bir alAJcuı yoktur. 

Dicle Powell, Amerika'nm Tino 
Roui'sidir: Çünkü onun kadar ıü· 
sel bir sesi vardır. 

Eleanor Powell çok pael klaket 
dansı yapan ıüzel bir aktriıtir. 

William Powell'i tanıtmaia. biL 
mem, hacet nr mı? 

• • • 
Alexandre Korda'nm, llaria Korda 

ile evli olduiunu belki hatırlaraı
nıs. Bu mefhur sahne vuıı kar•ı· 
nı bofamıttır. Şimdi de - son dedi. 
lcodulara göre - Merle Oberonla 
eylenecelrtir. 

• Greta Garbo 6tedenberi •adamcıl" il· 
kabiyle mefhurdur. Geçenlerde 
Runett•in otlu ve ıelini kendi· 
siyle tanqmak istemifler. Fakat 
Garbo'nun patronunun bütlln PY· 
re.tine rap.en, artiet ba ıenç karı 
koca ile eörütmek iatememlttir. 

• Gincer Roıers ve Pred Aetafre'in 
biribirlerinden •Jrılacalcları atız· 
dan ajıaa dolqm19tı. Fakat sene 
haber verildiiine ıöre, bu ilci ar
tilt yakında gene birlikte bir filim 
scrireceklerdir. 
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Göz kamaştırıcı lüks 
ve irap kara bir aefalet 

yan yanadır 
1111111111111111111111111111111111111111111 

ilyonları bulan seyirciler arasında, sinemaya kartı incizap 
besleyenlerin bu temayUllerini birkaç k?ama ayırabiliriz : 
&Yeli. a.clece gibel bir filmi aeyretmekten hotlananlar. 
ki bunlar seyircilerin büyük ekseriyetini tepil eder .. 
Sonra, ıtısel filmleri seyretmekle beraber, kadın veya er. 
kele bir veya birkaç artiste itık olanlar, bunlara mektup 
yuarak resimlerini, imzalarmı veya el yazılarını iste • 
yenler ... 

Bir üçüncü smıf daha vardır lci bunlar da sinema yıtd zı olmayı 

akıllarına koymutlardır. Yeıine hülyaları Amerika'ya gitmek, bir· 
çok sinema artistlerinin yaptıkları ıibi ..ki bwpı onlar sinema gazetelerinin 
huıuıi k ıımlarında, ekseriya büyük film tirketlerinin reklam servisi tefleri 
tarafından yazdırılan makalelerde. hatıralarda okumutiardır. figüranlıkla 
i'e başlayıp günün birinde meıhur bir yıldızm veya büyük bir rejisöriln ıö
züne çarparak yükıelmek ... 

Yukarda tarif ettiiimiz birinci ve ikiınci amrf sinema meraklıları. bu 
üçüncü sınıfa sadece" deli •• derler. Galiba sinemaya hiç merakı olmıyan. 
ların da fikri bu merkezdedir. 

Çok tükür ki, bu gibi .. deli"lere az ra&tlanır. Fakat bunlarm geçirdikleri 
hazin ma<:eralar, ufradıılcları - ekseriya feci - ikibetler, öteki "deli"leri •· 
kıllandırmu. 

itelcim Paria'te son ıünlerde gene böyle bir valca olmuf. 

Colette i9minde. 16 yqında bir genç kıs, günün birinde 
'"ben de yıldız olaca&ıın" diyerek babasının evinden ~ılup 

gitmif. 

Kum kaybolmasını büyüle bir telitla kartılıyan ana ile 

baba. poıi.ae muracaat etmıtler ve bu 16 yqındaki yarama
sı Hollivud'da delil, hatta Paris'in civarındaki ıtüdyo tehirleri olan Ju
a .v;1 v ... ya BiyyanJ.:ur'da da deıil, sadece bekir talebelerin oturduiu Karti· 
ye Lakn' .ıe, prk m~ınleketlerınden bırinden ıelmıt. eamer tenli bır tal• 
benin ıarıoniyerınde bulmutlar ! .... 

SıncDMl unatının en çok tenkide ufrıyan tarafı budur: bir takım tecrübe
ıiz gençltrin baflarını döndürmek ve bunları seraeriİi&e. baylazlıga aevket· 
mek ... 

Resmi makamlar bile bu ıibi bidiaelerin tesirlerinden mak kalamıyorlar. 
Meacll ıeçenlerde ı..osan•da bir •·.uıema merkezi ihdası dütilnülmlif. Palcat 
Vo kantonunun müfAYirleri, bu pro,eye muhalefet etmitler. llerıye sürdük· 
leri mubt~f eebepler arumda, .. sinemanın buan ahJ1k üzerine yaıptıjı men· 
fi tesirler" de vannıt-

Bellci de bu havadisi okuyan tüccar zihniyetli bazı kimseler, ~reli mil· 
tavirlere kızacaklar : 

.. _ Lıviçreliler de ama ıtri kafalı inaanlamutl DiyeceklH, böyle bir tek· 
lif reddolunur mu? HoUi•ud cibi Losan da bir sinema ,ehri olacaiı ve dUn

~lıU~ımllJlll!lıı41!!~!1111UıllQ~llltı~~N:lllrl .......... .ini,_ 

cihet doiru ama, iıviçrelileri de bu tauda diifünmektea 
kimse menedemez. 

Diğer taraftan, Hollivud da Şikago, San Franeiako ve
ya Cincinnatti gibi her ban&i bir ,ehirdir, hem de çallf
kan bir ,ehir ... Fakat burada, kocaman aönlayt limbaları
nın aydmlatmadıiı lcaranlı.Jc, fecat dolu yerler de var. 
Zaten, Colette gibi aYalb kızlar, bu sönlayt'larm parıltı· 

lı ıtıklarına hayran olan pe"aneler ıibi yola çıkıyorlar n çok defa, daha 
ııık huzmesinin içine 1im1eden sefalet içinde kaybolup sidiyorlar. Holli
nd•da - aineına ,eridine ıeçmemiı - kim bilir ne kadar facia cereyan 
ediyor. Hatlivud•daki sefaletten baı.etmittik. İtte birkaç rakam, ki imana 
pyret urih bir fikir Yeriyor : 

Hollind'da reunen tescil olunmut Z0.000 ficilran Yardır. Bütün sinema 
tiricetleri haftada bunlardan ancak 3-000 nini kullanabilirler. 1.000 fiıgüran 
bayatmı iyi kazanmaktadır. 2.000 tanesi iyi kötü ıeçinmelctedir. Geriye kaim 
17.000 lcitiye ıelince, bu zavallılar da aç kalmakta ve bilhwa kad1111ar, m a
talı aniyelere kadar dUfmektedir. 

Kalladan hiMe: 
Artisti beyaz perdede, HollWud'u da hartada ıarmeli 1--
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General Mia ja ve Hariciye Nazırı 

Besteiro'nun sulh teklifine raOmen 
Bir gece süren çarpıımadan sonra ••• 
---------------------------------------------------
Madrid'deki komünist 

isyan ı bashrdabildi 

lngiltere silGhlanma 
yarışından korkmuyor 

Almanya da geçmişteki hataları 
tamir etmek için silôhlqnıyor 

Frankisller Madrid' e 
hücuma hazırlanıyor 
Yiyecek yüklü bir çok kamyonlar 

şehrin kapısında bekliyorlar 
(Bap 1 inci sayfada) aakeri vaziyet hlli iapanyol bqku -

~es~I mahafilden öğrenildiğine mandanının Madrid cephesinde bu. 
core, dun akpm buraya gelen Negrin lunmaaını icabettirdiği takdirde Fran 
ve del Vayo'ya Paria'te kalmalarının ko ile görüpnek üzere bir tarih tesbit 
muvafık olamıyacağı ve bazı tahrik- tini istiyeceiini beyan etmektedirler. 
lere yol açabileceği bildirilmiştir. la- Bu takdirde Petain, birkaç gün 
panyol nazırları bunu pek W takdir San Sebutian'da bekliyecek ve fran
etmiıler ve Paria'ten ayrılrrlfılardır." aız kançılaryuının büroları muvak-

lapanyol c~uriyet ordusundan al- katen orada açdacakt r. 
bay Lister, yanmda B. Delgado ve reı B• • •~ ·· .. rotlı 

lb. 1. d" ~ b" . U' gemı M::COVUR ug •• 
mı e ıse ı ı&er ır zabıt oldulu hal- Tanca, 8 a.a. _ Auroa ısmindeki 
de, ~u ~ Tuluz'dan Pariı'e gelmi• Hollanda vapuru imdat işaretleri gön 
" bır tak~ı !le meçhul bir mahalle ha· dererek tabiiyeti meçhul bir harp ge-
reket etmıttır. miıinın taarruzuna uğradığını bildir-

lıpanyol mülıecilerinin mit ve civarda bulunan harp gemile· 
rinin yardımını istemittir. 

va:Ryeıl 
Paris, 8 a.a. - İspanyol mültecile

rini Ubul etmeğe muvafakat edip et
medikleri sorulan birçok hülrilmetler
den bu aabah Fransa bükümetine ce
vaplar gelmittir. Bu cevaplarda ihtira
z! kayıtlar dermeyen edilmektedir. 

Vuati ve cenubi Amerika meınle
ketleri esum pek yüklü olan it piya
aalarını ileri aürerek timdi.ki halde 
kabul edebilecekleri mülteci miktarı
nı teapit edemiyeceklerini bildirmek
tedir. Her halde kabul edilecek olan 
mülteciler, çiftçiler aruından seçile
cek ve miktarları az olacaktır. 

Oran' a ka(anlar 
Oran, 8 a.a. - Büyük bir lnamı Rus 

olmak üzere muntazam pasaportlu bir 
çok yolcular, bu aabah cümhuriyetçi 
hpanya'ya ait Uç tayyare ile buraya 
gelmiflerdir. 

811Tlf08'un Londra se/iri 
Londra, 8 a.a. - Dük d' Alba'nm la

panya'nm Lonıdra aef irliiine tayin 
edileceği öğrenilmittir. 

Dük, dün kendi namına ln&iltere 
hükümetinin Aıremanını iatemek i· 
çin hariciye nezaretine gitmlttir. 

DU .. Aıı.,.•"'" fspanvııı hUyilk elci
Ugine tayini hakkındaki iatimuca in 
giliz hükümeti tarafından muvafakat 
cenin nrildiii bildirilmektedir. 

Maretal Peıen Burgoa' a 
gidiyor 

Burgoa, 8 a.a. - Marepl Petein'in 
puarteai pnü Burıos'a geleceği 
franldat mahfillerinde teyit edilmek
tedir. Bu mahfiller, mumaileyhin eve 
il itimatnameainln bir ıuretini ıene· 
ral Jordana'ya takdim edeceiini ve 

Erzurum'da kayak 

müsabakaları 

Enutum, 8 a.a. - Dtln Erzurum • 
da Gümüpne ve Eraunmı bölıelerin. 
den 25 kayakçmm lftirakiyle 16 km. lik 
kayak mukavemet kotueu yapıldı. Bi. 
riıncl Erzurum gilcUnden Saı.battin 
Ayan 51 dakika 23 uniyede, ikinci, 
Wl1eden 1hun Şafak, 52 dakilra 30 
uni,ede. llçOnctı. Enuram c&c6nden 
YUMaf Akay 53 dakika ıa Mlıiyede. 

il~ bir ku araba altmda 
can Yerdi 

latanbul, 8 (Telefonla) - Patib'te 
kireç tqryan bir araba Periha adında 
kiiçilk bir kız çocutunu çilniyerek öl
dürmllftür. Arabacı Ali yakalanarak 
hakkında takibata bqlanmıttır. 

Tabliyedmlze alınacak 
milleldqlarımız 

Bulpriatan, Romanya ve Yuplav
ya'dan muntazam panportla yurdumu

• ıelmit olan 10.351 milletta9ımızm 

tabiiyetimize ahnmuı yüksek tasdika 
arzedilmek here Bqvekllete veril • 

mittir. 

Mektep doktorlarmm leÇlml 

Maarıf Veklleti, mektepler için in· 
tıh p olunacak 'd ktorların aerbeat 
doktorlardan, aerbnt doktor bulunma
dığı takdirde blatuelerin dlıhlliye ve 
hariciye miıtehau19larından butanc 
de bulunmıyan yerlerde aihat mildüril, 
hükOmet ve belediye tabiplerinden 
ye kız talebe'ftın bulundutu mektepler 
için ıse k'adın doktorlarda aeçiJmeal 
Di ıncktep idarelerine bilcHnaiftlr. 

Fakat yoluna devam ediyor 
Londra, 8 a.a. - Amiral Irk maka -

mından bildirildiğine göre İngiliz 1-
vanhoe muhribi Aurora'nın taarruza 
uğradığı mahalle gitmittir. Muhrip, 
Hollanda vapurunun Frankist filosu· 
na menaup Jupiter ismindeki mayn 
gemiai tarafından çekilmekte oldu. 
ğunu bildirmittir. Bununla beraber 
Aurora'nın Ceneve'ye doğru yoluna 
devam etmesine müsaade edilmittir. 

lngiltere mütaTeke için 
tavt.uı.uıta bulunmadı 

Londra, 8 a.a. - Avam Kamaruın
da bir suale cevap veren hariciye ne· 
zareti parllmento mQsteprıı B. But· 
ler demittir ki: 

N- lngiliz hükümeti, bu ana ka
dar, lapanya'da bir mütareke lehinde 
herhangi bir teıebbüste bulunmuı de· 
iildir. İngiliz bükümetinin fikrine 
göre, bugün bir mütareke için mm. 
pet prtlar tavaiye etmek mauliye
tini almak doiru olmıyacaktır ... 

Bir laiilci.illletçl detdmlıa •eınl
•f Tun.ıu'a 1coçıı 

Bizert. R a 2 - :Rfr cümJrnriyctfj 
iapanyol denizaltı ıemiai, yanında bir 
franaız torpido muhribi olduğu hal
de limana girmittir. 
Framız makamları, dt:ııbaltı ıemi

aini ıilihtan tecrit etmltlerdir. Bu· 
aen bu deninltı ıemial acır aurettıe 
yaralıdır. 

Bull/lUIÜıanda BurgtM'u tanıdı 
Sofya, 8 LL - Bulgar hillrilmeti, 

bu&ün hukukan ve reemen Burgoa 
bilkUmetini tanıımıtır. 

Mebas sepml hazırlığı 
( B•fl l ıac:i •Yl•da) 

bip çıkaracağını bildinniıtik. Son defa 
aldığımız malfunata göre, aon seçim 
dolayıaiyle yapılan yoklamalarda vi -
liyetin umumi nüfusunun 554.567 ol· 
duğu anlaıdmqtır. Bunun 172.414 ü 
Ankara merkez kazasına 382.153 ü 11 
kazaya aittir. 

Nüfua itibariyle en kalabalık kaza 
lteakin'dir. Keakin'iıı umum nüfusu 
59521 dir. En u nüfuslu kaHm11 da 
18.895 nllfusiyle Polatlı'dır. 
Kualaı kadm ve erkek nüfus iti 

barile de deiitiklikler göıtemıekte. 
dlr: yirmi iki yatından yukarı vatan -
dqlar aramda Ankara merkez kaza. 
•mda 58390 erkek, 37.177 kadın var. 
dır. ~ Polatlı " Haymana'dan 
maada hemen b6t0n karalarda kadın 
mtlnteblplerln 1&)'191 erkeklerden faz· 
ladtr. 

Villntia kualarda tespit ettifi in 
tibap daireleri •Y•ı 203 tür. Seçi. 
tecek lkbıcl mtlntelüp aayıları da ıu
durı 

Ayq (78), Bili (74), JHypuarı 
(67), Cubuk (80), Ha}'Jbana (B2) Ka.. 
tecile (99), ICnlrin (141), Kızıl • . 
mam 029'), Nalhhan (52), Polatlı 
(47). s~rem ıc ....... , .. r (100), Ankara 
merkez kansı (430). 

-
Trliyı{~ilerl ••ı-•ıllere 

kına '' Urpm 
Edime, 8 a.a. - Xann karpas 1atı1 

kooperatifi bahar buırhldarma bat -
lamıt ve ortak 1&yıamı 400 den 1200 e 
çıkarmııtrr. Kooperatifin Almanyaya 
ntacağı kavunlar için Nafia Vekile -
ti taraf mdan aotuk bava vaıonları te. 
miın edilmittir. Kooperatif bu aene do. 
matea itini de yapmayı lrararlqtırmı! 
ve bu makaatla lıtanbulda kurulan bir 
llk ile temll& ıeçmif tir. 

VALANSIY A'DA KOMÜNİSTLER 

UZAKLAŞTI RI LI YOR IŞBAŞINDAN 

Paris, 8 a.a. - Buraya ıelen bir habere ıöre dün aktam Mad
rid' de miralay Kasado'nun kuYetleriyle komünistler arasında tid· 
detli bir muharebe olmut ve çarpıtma bütün ıece devam etmittir. 

Muharebe franaız se.fareti mahalle.r-------------
ainde bilb.Maa kanlı olınuftUı, Fak.at 

aabaha kartı sükfınet tamamiyle iade Mı•ııı s ı 
edilmi1tir. Tramvaylar ve otobüsler ı e 
tekrar iflemiye baflamıtlardır. 

Madrid, 8 a.a. - Madrid'de dünkü •ııı 
gün, evelki gilnden çok farklı olmu1- ve mı 
tur. Çünlı:ü dü.n lromünistlerın kıyam 

hareketleri ezilmiıtir. Tank1ar1a ku _ h A Ll•ml•:)lıef 
ptılmış olan komUniıtler, Albaçete'. UR 
den gelen ciimhuriyetçi tayyareler ta.. 

rafından bombardıman edilmişlerdir. 
Bütün gün düdükler, halkı ıığınakla _ (Başı I incı sayfada) 

ra girmiye çağınnı,tır. seselerini tasfiye etmek, diğer ta-
Madrid radyo istasyonu, müteaddi~ raftan, bu memleketi nihayet bir 

defalar, milli müdafaa hareketine iştı. hüriyet ve kanun devrine kavut· 
raki kabul etmit olan zevat ve tqek • turmak istiyorduk: hüriyet ve 
küJJerin uzun bir listesini neşretmiş 
tir. Radyo istasyonu, birçolı: defala; kanun devri, milli hakimiyet 
komüniıtlere hitap ederek halk ordu devri demektir. Fani phııların 
sunun münhaaıran fa,ist aleyhtarı o. ilil:ıi adaleti ve ahlakı dahi, bu 
lan İspanyolların menafii için müca • huauata ancak bir ömürlük inan
dele etmekte olduğunu hat•rlatarak ca tefkil edebilir. Hüriyet ve ka
onlarr vatandaşlarının bilyiik ekseriye. nun, ihlil edilmek hiç kimsenin 
tini takip ve milli mUdafaa hareketine elinde olmadığı zaman, emniyet 

Lon.dra, 8 a.a. - Umumi silihlanma 
meclisinden bahseden Taymis gazete -
si diyor ki : 

"Silih yarıımı.n bugünkü ,eklinde 
bir çok noktalardan harp haline ben -
zer ekonomik ,artlar ihdas edilmesi 
tabiidir. Buna binaen siWılanma hak -
kında bir anl8fm8 lazımdır. Fakat zan
nedilmesin ki İngiltere bu yarıttan 
korkmaktadır. Ve bu yarıf altında e -
zilecektir. Bilakis lngiltere'nin milli 
müdafaasını tamamlamak hakkındaki 
kararı katidir. İngiltere, milletlerin 
biribirine kartı ailihlanmak için sar -
fettikleri paraları başka hedefler uğ • 
runda aarfederlerse çok iyi yapmıt o -
lacakları kanaatındadrr.,, 

I ngilıere ~hirli gaz taarruzun
dan korkmuyor 

Londra, 8 a.a. - Nazır J ohn Ander -
son, Londra'da soyledigi bir nutukta 
demittır ki : 
"Zehırli bombalarla İngilter~'ye ya

pılacak taarruzlara kartı lngiltere'nin 
himayesi o derece kuvetlemn~tir ki, 
memleketimize karıı bu gibi taarruz -
larda bulunulmHı pek az muhtemel -
dir. Hükümet !İmdi halkı iııfilik bom
balarının tesirine kartı da himaye işi 
ile ciddi surette meşgul olmaktadır. 

iştirak etmiye davet eylemiıtir. altmdadır. 
Berlin, 8 a.a. - Berliner Dönen Say

Komüniader iki ıenedir ıabo- • Türkiye' de irtica imkinı azal- tung gazetesi, Paris'te çıkan '.l.ö Tan 
ııas yapıyorlardı dıkça, mii•te•na hal icaplarım gazetesinin B. Göbbels'in Laypzig nut 

Madrid, 8 a.a. _ Milli Müdafaa ko. tedricen tasfiye ederek, rejime ku hakkındaki makalesine cevap ver -
mitesi mehfillerinde aon hidiaeler, ıu izunl tabillilini vermekle bu mektedir. 
suretle izah olunmaktadır: nesil Yazifeaini bitirmit olacak· La Tan bu makalesinde alman si -
"Bazı komüniat ocaklarının millt tı. Gayeye sadakat ve tedbirler- lahlarıının Almanya'daki sefaleti art -

müdafaa komitesi aleyhindeki icraatı, de isabet o kadar tam olmuıtur tırdığını kaydetmekte idi. 
komüniat ,eflerin memleketin menfa. ki on bet senelik cümhuriyet Alman gazetesi hülbatan diyor ki : 
atlerini değil kendi partilerini dü,ün. devri, millet namına hakimiyet "Almanya'daki ipizler adediyle de-
düğünü gö.terir. lki aene müddetle hakkını kullanan Kamutay ci- mokrasilel'deki ifSizlerin adedi muka
bunlar bilhaaaa orduda baltalayıcı gay hazı bir in durmakıızm, yirmin- yese edilsın. Alman itaiırlerinkı hayat 
retlerdc bulunmu,ıar ve bazı hariı şef. ci aann en büyük ihtilillerinden seviıyesi ile fransız ve in.giliz itçisinin
ler kızıl cliıktatörlüğü terviç etmiıter. birinin hem taafive hem teaiı ki mukayese edilsin. Netice kati ve va
dir " zıh bir surette Almaıl'ya'tnn lehine o • 

Vakıa buı eo.yalistler mUteaddit hizmetlerini bqarmak mümkün lacaktır. 
bir proleter partiai tetkili lehinde bu. 0 1muttur. Artık hiç kimse cüm
lunınutlana da partinin idarecileri huriyet rejiminin ve inluli.bmu-

katlyen ..,._ tlU han'-' ...... ta - i:.!.~:.~ -::ı=ıa 'ıt; 
kiblnde arar etmltlerdlr. 

Komüni•t har~ketinin .zafer noktas ( hamle de te§ekkül eden emsalsiz 
Negrin'in muhtelif tehirlere komilniat milli birlik, rejim ve inlolabm 
şefler tayin etmek •uretiyle bqladığı hayatım Atatüık'ün ömrüne bai· 
hükümet darbNi tefkil edecektir. t,ıe lamıı olanların, onun eserini ne 
bu tedbirdir ki Kaıı;edo ile Besteironua bdar az anlamq olduklarını is
general Miaia ile birliıkte mi istika - pat etmiftir. 
metteki b6lrilmet darbesini dofur - Türlriye'ye ıarp medeniyeti 
muştur ... 

~la.zinin wcrüb~n 
Alman mWet1nin ba.@t!-ıaatle -

rı'.nln sUUılanmaya fedli .ctıl•'lt iddi
asına gelince, milletin en hayati men
faati hüriyet ve emniyetidir. 20 sene-

Hususi Mulllsebe Midirleri 
•asında terlller 

aleminde yeniden hayat ve ku-
" Bot yere kan dökülınaini Yet veren iki esaslı imil vardır: Dahiliye Vekaleti villyet huauai 

ütemJyorus'' biri, oamanh devletini inkıraza muhaaebe müdürlerinden terfi müd • 
Madrid, 8 a.a. - Radyoda bir nutuk kadar götüren maddi minevl detlerini dolduranlarını terfi ettir -

söyliyen ceneral Miaja, cümburiyetçi irtica ve inhitat müeueaelerini mittir. Terfi ettrilen husus! muhaae
mrntakanın yeılne hükUmeti olan mil. --L-ak, ikincisi de bir ve müte- be müdürleri tunlardır : 

.JAUU İzmir huauet muhaaeıbe mUdürü BB· 
1i müdafaa meclisinin bir tek cnyeai ...... ·t kalmak! N ha t ne de 

a- __.. e ya ' Adil Sayar 80 liraya, Manisa huıusi 
oldutunu ve bu ır.ııyenin barba i.neani ku et rtl h" b" a- V ıa arımızı ıç ır zaman muhasebe müdürü Muhittin Akkaya, 
bir tarzda ve ıerefle nihayet vermek f d • ı· s·1~--· h"" • e a etmıyece ız. ı iLK.ii ur, 70 liraya, Kastamonu müdürü izzet 
ten ibaret bulunduğunu beyan etmiı hf!L • b" k 1 k • • he • aaım ve ır ama ıçın, r Baydar, Kütahya müdürü Faik Sümer 
tir, türlü yazife ve fedakirbklarmu- ve Denizli müdürü Avni Ertan 55 lira-

Mumaileyh, netice olarak göyle de • 
miştir: zı yapacaiız. ya, Bilecik müdürü Süleyman Erkat, 

.. -Bundan böyle boş yere kan dö. Millet partiye ve onun ıefine Van müdürü Şükrü Aksoy, Kırklareli 
külmesini istemiyoruz." inanmıtbr. Bu itimat, lımet in- müdürü Tahir Tomruk 45 liraya, Bur-

General Miaja, dün öğleden ıonra önü'nün Cümhurreisliji ıünün- dur müdürü Memduh Doğan ve Tun • 
yaya olarak caddelerde dolapıf ve denberi ilin etmekte olduğu e- celi müdilrü Sami Karasulu 40 liraya 
halk tarafından alkıılanmıttır. saılann tamamen gerçeleştiril- terfi ettirilmişlerdir. lıparta mildürU 

meaioe kifidir. Aala ıeriye git· Nazif Özer vekilet emrine alınmıt -
Y alanıiya' da komüniatler İf mek delil, &dil bir halk idaresi· tır. 
batından uzakkqıuılıyor nin ve kati bir kanunlar hakimi· • 

Valansiya, 8 a.a. - Valansiya bele. yetinin her ıün daha ileriye doi· İnhisarlar hukuk müpvir 
diye mecliai, Madrid'i takliden vali • ru, mesafelerini almakta devam muavinliği 
den komünistlerin belediye mecliai a. edeceiiz. Milli olcluiu kadar ta- DaMliye vekileti hukuk müpvirliii 
zahğından uzaklattmlmaarnı iıtemit- h muhakemat müdür muavini B. Avni 
tir. Buna ıebep, komünistlerin tecvizi rİ i ve insani olan bir davayı 

ba rmak · · "nk IA l Bilge inhisarlar umum müdürlüğü 
kabil olmıyan hareketleridir. Halk P ııtıyen ı ı apçı anz. h 

Y k k h
• l" h" ukuk müpvir muavin.liiine tayin e • 

cephesinin c!yalet mecliai toplanarak Ü se ızmet ve meau ıyet 11- d 
milli müdafaa şQraaına bu cephenin ıinden, fUW' Ye baıiTetten ne 
iltihakını bildiren bir telgraf gönder timdiye kadar uzaklaıtık; ne de 
mişlerdir. Bu münasebetle kabul edi • bundan aoma ayrılırız! 

ilmi,tir. 

Bir Eroin fabrikası meydana 
çıkanldı 

lik tecrüıbeeinde mevcudiyetinin fart• 
!arını ögrenmiş olan millet, hu hayati 
menfaati uğrunda her türlü feda.kit -
lığı memnuniyetle yapmaktadır. 

Lö Tan alman silahlanmasını askeri 
ve ekonomik mahiyette bir dünya teh
likesi olarak gösteriyor. Alman mil • 
leti için acı ve batı devletleri için de 
töhmeti mucip olan bir maziyi tekrar 
etmek istemiyoruz. Fakat, bu ailihlan· 
maya muzaffer devletler politiıkasınuı 
sebep olduğunu tekrara mecburuz., 

20 yıllık taıbikin neıiceıi 
Otuz yıl, dÜftnanlarımızın politik> 

sı Almanya'yı muhasaraya ve tazyike 
matuf bulunımuttur. Bu arzu kollektif 
politikanın tek aktif unsuru olmut ve 
bugün de büyük beynelmilel politika
nın bazı kudretli mahfillerinde bili. 
hakim bulunmaktadır. Cümhur bafka
nr Ruzvelt'in açıktan açığa alman düf'" 
manı olan politikası totaliter devlet • 
lcre kartı bir "demokra.i seferleri• 
açmak istiyor. 

Bizim askeri makinemiz Taymia'ia 
dediği gibi beynelmilel aahada müt • 
hiç bir tazyik aleti deiil, bilakis bin 
karfı 20 yıl yapılan iı;itilmemit taz • 
yikin bir netic:eeidir. O tazyik ki, Kle
manao, Briyan, Eden, Litvin.of'un i • 
simleriyle vasıflanmaktadır.,, 

Japonya ve Amerika do 
"yorıf'' a btqlıyac:ıak 

Vqington, 8 a.a. - Toıkyo'dan ge • 
len ve Japonya'nın altı aene içinde 
Birleşik Amerika veyahut İngiltere 
ile bahri muadelet elde etmek niyetin
de olduğunu bildiren haberleri hak • 
kında gazete mümeuillerine beyanat • 
ta bulunan amiral Leahy, f(>yle dem~ 
tir : 

N- Ecnebi bir devletin bahri kuve • 
tini arttırması, takdirinde Ameri.ka' • 
nrn da aynı veçhilc hareket etmesi ..., 
ruridir. 

Amiral Leaby, in&ilw, amerikan ve 
Japon fl'tôlah wtaetfthkf s-s; lllılbe • 
tinin "Pek ziyade memnuniyete la • 

yan" olduğunu ilave etmiJtir. 

1 Londra koni eransında 
Yahudilerle Araplar 
uyuıacağa benziyor 

((Başı linci aayl•d•) 
edilmit oldıuiumı ve B. Makdonal • 
dın gayretleri sayesinde bir uzlatma 
zemini bulunmasının muhtemel ba • 
lunduğunu beyan etmektedir. 

Pürüzlü meıeleler 
Dün akpm ingilizlerle yahudilet, 

ıraklılar ve mıaırhlar arasında yarı 
reamt bir toplantı yaprlmııtır. Yahu
diler, yahudi muhaceretinin biraz ten 
kia edilmesini kabul etmeğe mütema
yil görünmektedirler. Bu muhacere
tin hatta bir had dahilinde ipkMım 
kabulden imtina eden araplar iae tim
di muhacirlerin miktarını ıöaterecek 
aarih rakamların bildirilmeeini iste
mektedirler. 

En çetin meaele, yeni devletin teı
kili meaeleaidir. Yahudiler, yeni dev
letin yahudi ve arap cemaatleri ara
aında zimin altına almasını iatemek· 
te, araplar iae yalnız efradm müeava
tı huauaunda iarar ederek yabudilere 
nisbl temsil hakkı bahtetmeic muvaf
fakat eyltmektedirler. Arapların ba 
talepleri, yahudilerce, milli yahudi 
yurdunun ilıuına muadil olup tama-len bir karar suretinde komünist par • 

tisinin faaliyeti takbih edilmekte ve 
partinin halk cephesinden çıkarılma • 
sı istenilmektedir. 

F. R. ATAY 
lstanbu.l, 8 (Telefonla) - Emiaö - men kabulü gayri kabildir. 

ıcarar suretinde memteket1n ma . Fransa' da Cümhurreisi 
kul unsurları komünist partisinden 
çekilmiye ve ha1k cephesinin diğer te. 
<ıekkülleriıne iltihaka davet edilmekte. 
dir. 

Karıaoo i11yam sona erdi 
Madrid. 8 a.a. - Büyük umumi ka. 

rarılb, tebliğ ediyor: General Mi.aja, 
Kartaca bareklt üsaü ıefinden bir tel. 
ıraf almıttır. Bu telgrafta iayan te -
tebbO.ünUn bltaaıa ermiı. bütün he -
deflerin elde edilmit olduğu bildiril. 
mekte •e aendikal sevat ile teıekkül • 
le.r hllkUmetle birlik olduklarını bil • 
dırml!lerdir. 

Tunuı' da yakalanan ltalyan 
a11u11lan 

Cibuti, 8 LL - Caau.autrla auçıu 
h•11 İtalyan, muhakeme edilmek Usere 
"•l... vapuru ile Frmıa'ya cCSnderil 
mittir. 

seçimi 
Parla. 8 a.a. - Ayan ve mebuaa-:ı 

meclialerinin, yeni ciimhurreiai inti
hap etmek here, milli meclia halinde 
Vernay'da bet niaanda toplantıya ça
ğırıluak intihabata bqlıyacafı, nll· 
hiyettar mahfillerde ıe,it edilmekte
dir. 

Artvin'de kurtuluş 

bayramı kutlandı 

Artvin, 8 a.a. - Dün Artvin'de km. 
tulut bayramı copun teubllrlerle 
kutlandı. Artvinliler Milli Şef tnöntl.. 
ne •e bJuwmm orduya canda ballı • 
hk •• minnet duyplanm 1lbara wai.. 
le buldW.. 

nünde eaansçıhlw ya~ i.talyan tebaa - Macarütan' da kabul olunan 
aından A~do ~r.ıdan idare o- yahıuliler kanuna 
lunan . Pa~e ~e Sai~ mollanın Budapeıte, 8 a.L _ Adliye nazırı 
çiftlifınde bır eroın f_abrıkuı meyda- dün parllmentoda yahudilik hakkm
na çıkarılmı,ıtr .. F~ntr:ada 188 kilo daki kanun projesini müdafaa etmit
kaçak afyon, eroın ımalme maham bir tir. Mumaileyh bu kanunun macar 
çok makine ve llat bulunmuttur. Fab- tarihinin ananeleriyle bir tezat teıkil 
rikada çalı,an Yaain, Emht ve Dursun etmediiinl ve gayri insani olmadıiı
adlarında üç ki1i de yakalanmı9tır. nı çUtıkü yalnız macar ırkının haya

Darüışafaka 66 yatında 

1atanbul, 8 (Telefonla) - Darütıe
fakanuı 66 ıncı yddönUmü bu pazar 
cUnii merMimle kutlanıcıktır. 

11 111 11111 11 1111 1111 

Ç O C U K layetenahl bir 
hazinedir. Onu sevt Sevilmeye 
ve beıulmıya muhtaç yavrular 

için yılda bir lira ver. 

Çocuk 

ti menfaatlerinin müeasir surette mtl· 
dafauını iatihdaf eylediğini beyan 
etmittir. 
Nuır derpif edilen tedbirlerin tak

riben 150.000 kitiyi alakadar ettiğini 
illve eylemektedir. 

ee, kurup hamam 
latanbul, 8 (Telefon.la) - Belediye. 

açacatı ucuz halk hamamlarının birin
ci.i olan Kaaımpqa hamamının taml -
rini bir müteahhide ihale etti. Beledi
ye bundan bafka iki hamam daha aça
caktır. Bu hamamlarda halk bet Jnana. 
p yıkamıbilccektir. 



y 

M za içekleri 

Dikenli tel ve iki 

~nnak demir bo 

-

"'Vadfe olarak wrlla Mi ....W 
Btretmellln daimi......_. altlDıla 
" nnıayym bir mlddet arfllldıl....., 
IMk1e tlliikellef ola ............. 
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Ankara icra Dairesi Gayri Men _ 
kul Satıı Memurluğundan : 

İpotek olup paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen Özbekler mahallesi Hoca 
sokağında 598 ada 14 parsel numaralı 
ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık 

artırma ile satışa çıkarılm~tır. 

lüğünden bu işe girebileceklerine da - l 
ir alacakları fenni ehliyet vesi.Jcaeiylt 
birlikte yukarıda adı yazılı gün ve sa 
atte nafıa komisyonuna gelmeleri. 

3 - Bu işe ait keşif ve prtname her 
gün nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

(679) 10686 

Kültür Bakanlıoı 
5 - Bu işe girmek istiyenelrin yük 

sek mimar veya yüksek mühendis oL 
malan ve yahut mukaveleyi birlikte 
imzalamak üzere bu evsafta bir mü
hendis veyabir mimarla iştirak etmiş 
bulunmaları ve şimdiye kadar bu ka
bil (S0.000) liralık bir işin muvaffa
kiyetle yapmış ve bitirmiş olmaları 
şarttır. 

1 
EVSAF ve MÜŞTEMİLATI : 

Milli Müdalaa Bakanhğı Okat sokağr.ldaki 8 numaralı kapı-
~----------........ ---- dan girildikte, zemini çimento ve ta

. 
1 nşaat . i lôvesi 

Ankara Valiliğinden : 

İmtihana girmek 
ıstiyen memurlara 

Maarif Vekilliğinden : 

1 - Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadulüne dair olan 8 mayıs 
1929 tarihli ve 1452 sayılı kanunun 
yedinci maddesine göre 14 üncü ve 
7. ci maddesine göre 14. cü ve 11. ci 
derecelerden bir derece daha yüksek 
memuriyetlere alınmalarını temin 
etmek üzere garp dillerinden birine 
vakıf olduklarını sınavla ispat etmek 
istiyen memurlar için vekilliğ imizce 
kabul olunan talimatname hükümleri 
dairesinde İstanbul üniversitesiyle 
Ankara Tarih-Dil-Coğrafya fakülte
sinde bu yıl mart, mayıs ve ikinciteş· 
rin aylarında üç sınav yapılacaktır. 

2 - Mart ayında yapılacak sınava 
girmek istiyen memurların 24 mart 
1939 tarihine kadar, mayıs ayında ya
pılacak sınava girmek istiyenlerin 
nisan ayı içinde ve ikinciteşrin ayın 
da yap lacak sınava girmek istiyenle
rin de birinciteşrin ayı içinde hangi 
garp dilinden ve nerede sınava gire
ceklerini bildirir bir dilekçe ile ve
killiğimize müracaat etmeleri ve bu 
dilekçeye hüviyetlerini ve maaş de
recesini gösterir fotoğraflı ve bağlı 
bulundukları idareden tasdikli bir 
belge ile 4,5 X 6 boyunda dört fotoğ
raf iliştirmeleri lazımdır. Mart ayın· 

da yapılacak sınav 31. 3. 1939 cuma 
giınu yapılacaktır. 

3 - Sınavda garp dilinde yazıl · 
mış en az üç sayfalık bir parça türk
çeye ve türkçe yazılmış bir ibare 
garp diline tercüme ettirilecektir. Sı
navda lUgat kullanılmıyacaktır. Her 
iki tercümeyi doğru olarak yapanl .. -
sınavda muvaffak olmuş sayılacakl 

dır. (785) 10796 

Ba bakanlık 
Münakasa tehiri 

6 - Taliplerin eksiltme gü:ıiinden 
8 yün eveline kadar bizzat umum mü
dürlük inşaat şubesine müracaat ede. 
rek fenni ehliyet vesikası almaları la
zımdır. 

7 - İsteklilerin şartname ve proje· 
ler ve yukarıdaki maddede gösterilen 
ehliyet vesikası ve ayrıca kanu:ıi vesi
ka almaları teminat akçesi veya banka 
mektuplarını ve mühürlü fiyat teklif 
mektuplarını ihtiva eden kapalı zarf
larını eksiltme gününde nihayet saat 
14 de kadar makbuz mukabilinde mez 
kur komisJcr.ı riyasetine vermeleri la. 
zrmdır. 

Postada vaki olacak teabhürler ka-
bul edilmez. (1489/ 830) 10826 

Mahkemeler 
Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha -

kimliğinden : 
Ankara'da Sümerbank umum mü

dürlüğiı vekili avukat Cemal Hazım ta 
rafından Ankara'da Yeni Turan ma
hallesinde Islan caddesinde taydaşlar 
sokak 17 No. da iken hale:ı İstanbul'· 
da Yüksek Ticaret mektebinde birinci 
sınıfta Şemsettin Yetkin aleyhine mah 
kememize açılan 210 liralık alacak 
davasının yapılmakta olan duruşması 
sırasında dava olu:ıan namına çıkarı
lan davetiye üzerine addresinin ma
lfım olmadığından bila tebliğ iade edil 
mesi üzerine mahkemece dava oluna
na usulün 141 inci maddesi mucibin-
r e ilanen davetiye ve dava arzuhalı 

.ebliğine karar verilmiş olduğundan 

duruşma günü olan 30. 3. 939 saat 9 
a bırakılmıştır. Mezkur tarihte mah
kemeye gelmediğiniz veya bir vekil 
göndermediği:ıiz takdirde gıyaben du 
ruşma icrasına devamolunacağı dave
tiye ve dava arzuhalı yerine kaim ol
mak üzere illnen tcblii olunur. 793 

6 adet muhtelif tezgah ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Hava okulları ihtiyacı için 6 

adet muhtelif tezgah alınacaktır. Mu
hammen bedeli 4000 lira olup ilk te
minat miktarı 300 lirad ır. 

2 - Eksiltmesi 11. 4. 939 ıalı günü 
saat 11 de vekalet satın alma komis-
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta 
ilk teminat mektup veya makbuzla
riyle komisyona gelmeleri. 

(610) 10619 

Marangoz tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Tayyare fabrikaları ihtiyacı 

için 9 tane marangoz tezgahı satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 12.000 
ira olup ilk teminat miktarı 900 li
radır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 11. 4. 939 
salı günü saat 15 de vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saaten bir sa
at eveline kadar ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

(612) 10620 

Bir kazanu ustası ahnacak 
M. M. V tskaleti Satın Alma Ko. 

miayonundan : 
ı - Afyon dekovil tamirat deposu -

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

Bu ücret bilahare vaziyet icabına ve 
taliplinin g&tereceği liyakata göre 
126 liraya kadar artırılabilecektir. 

2 - Alınacak kazancı ustasında a -
unılacak şeraiti talipler İstanbul mer
kez komutanhiından ve Afyon deko -
vil tamirat depo mGdUrtlttUnden ye 
milli müdafaa vekaleti harbiye daireai 

Baıvekalet Devlet Meteorolojji 1 1 (6) şubesinden alabilirler. 
itleri Umum Müdürlüğünden: Orman u. M. 3 - Bu şeraiti haiz olanlar 27 mart 

1--------------ı 939 pazartesi sabahı saat dokuza kadar 
ı - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı Afyon dekovil tamirat depo müdür • 

için yaptırılacak olan 43 adet masa, 24 12 kalem alil ıeedeıall fenniye 'üğüne müracaatla o günü yapılacak 
adet dolap, 30 adet etejer, 30 adet he- imtihanda bulunarak ibraz ehliyet e • 
zaren sandalye, sadet grafik mesnedi, ahnacak deceklerdir. (781) 10783 
4 adet tebahhur ölçme havuzu, 12 adet 
yazihanenin mUnakasası görülen lüzu
ma mebni 16.3:1939 perşembe günü sa
at on befe talik edilml~ir. (824) 

10823 

Gümrük ve t n. 8. 

Paratoner lesisah yaphnlacak 
Ankara lnhiaarlar Bq Müdürlü • 

jünclen : 

1 - İdaremizin barut depolarına 
yaptırılacak paratoner tesisatı açık ek
siltmeye konulmuttur. 

2 - K~if bedeli 2244 lira 23 kuruş 
ve ilk teminat parası 168 lira 37 kuruş
tur. 

3 - Açık eksiltme ve ihalesi 28.3.939 
tarihinde saat 16 da baı müdürlüğü • 
müz binasında toplanacak komisyonda 
icra edilecektir. 

4 - Açık eksiltmeye ittiri.k edecek 
uliplerin nafıa vekaletince tanınmış 
ve elektrik enstelatör ehliyetini haiz 
olması lazımdır. 

5 - Keşif varakasını ve tartnamcle
rini şimdiden görmek ve fazla malU -
mat almak istiyenlerin idaremiz barut 
tubesine müracaatları ilan olunur. 

(804) 10818 

Muhtelif in11at ve tesisat 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğün -

den: 

ı - Mevcut şartname, proje ve keş 
fi mucı.bince Malatya tütün fabrika
sında yaptırılacak tretuar, asansör te. 
sisatı, bahçe toprak tesviyesi drenaj 
bahçe dahili yolları ve ihata dıvarla
rı işleri ve bu:ılara ait imalatı sınaiye 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 36.796 lira 97 ku
ruı olup teminat akçesi 2.759 lira 77 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 23. 3. 939 perşembe 
günü saat 15 de Kabataş'ta levazım ve 
mubayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, keşifname ve proje
ler 184 kuruş mukabilinde levazım şu 
bcsinde:ı ve Ankara, İzmir, Malatya 
bafllludürluklerinden alınabilir. 

Orman Umwn Müdürlüğünden: 
1 - Orman umum müdürlüğü teş

kilatına dağıtılmak üzere milbayaa • 
sına lüzum görülmüş olan miktarı a
şağıda yazılı on iki kalem alit ve 
edevatı fenniye kapalı zarf uıulile 
ve ıs gün müddetle eksiltmiye ko
nulmuştur. 

2 - Mezkur aletlerin tahmini fi
yatı ceman 2S.150 lira olup muvak
kat teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme 23. Mart. 1939 tari
hine müsadif perşembe günü saat ıs 
te umum müdürlük binasında üçün
cü şube müdürlüğü odasında yapıla
caktır. 

4 - Bu hususa ait idari ve fenni 
şartname orman umum müdürlüğün
den ve İstanbul orman çevirğe mü
dürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin tek
lif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar mezkur komis 
yona tevdi etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. (760) 10779 

Cinsi Adet 
Pergel takımı 200 
Dublü desimetre 200 
Mail mesafeyi ufka tahvil 
cetveli 
Mikyasıhendesi 
Çelik ıerit 
Gönye 45. derecelik 
Gönye 60, .. 
Minkale 
Mira 
Ormancı kompuı 
Teceuümat burgusu 
Planımetre 

100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
sor 
20(' 

5C 
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Birmemurahnacak 

Vakıflar Umum Miidürlüiünden: 
Umum müdürlük hukuk müşavirliği 

kaleminde açık olan 30 lira asli maqlı 
tetkik memurluğuna evelce de ilin e • 
dildiği üzere hukuk veya mülkiye 
mektebi mezunları arasından müsaba
ka ile bir memur alınacağından talip 
ola:ıların 10-3.939 cuma günü saat 14 
de müsabakaya ittirak etmek üzere ev
rakı müsbiteleriyle birlikte umum mü
dürlük zat itleri müdurlüğüne müra -
caatları ilin olunur. (762) 10753 

Sat.ilk boş tenekeler 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 2400 adet bot benzin tenekesi 
pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Tenekeler Ankara Akköprü 
nakliye deposunda olup istekliler ta
rafından her gün öğleden sonra mez
kur depoda görülebilir. 

3 - Pazarlığı 15-3-939 çarpmba 
günü saa.t 14 te M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin muayyen gün ve 
saatte M. M. V. satınalma komisyo-
n unda bulunmaları. (813) 10812 

20 ton karpit alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko. 

misyonundan: 
ı - 20 ton karpit satın alınacaktır. 

Muhammen tutarı 3850 lira olup ilk te
minat miktarı 288 lira 75 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 27.3.939 pazar
tesi günü saat 15 de vekalet satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (816) 10820 

İcra ve İflôs 

Ankara defterdarlığına 444 lira 2~ 
kurut ve mahkeme, icra ve ücreti ve 
kaletten 937/7144 numaralı dosyamız 

la borçlu Ankara Yeğenbey mahalle
sinde kumrulu sokak 11 numaralı Te 
nekeci İshakın evinde oturmakta ike-:ı 
halen ikametgahı meçhul bulunan 
Şükrü Şahin'e bir ay mehil verilerek 
icra emrinin ilanen tebliği::ıe karar ve 
rilmiş olduğundan hukuk usulü mu
hakemeleri kanunun 142. 143 cü mad. 
deleri mucibince ifbu tebligat icra em 
ri makamına kaim olmak üzere ili:ı o-
lunur. (825) 10824 

vansız bir aralık sağ tarafta kapı ar-
kasında bir hala ve ilerisinde zemin 
katın altında karanlık bir odunluk ve 
nihayette bir kapıdan girildikte ufak 
bir taşlık üzerinde 13 numaralı parse
le geçilir bir kapı. Solda zemin katı 

teşkil eden tavan ve dabanlı bir oda 
ve bu odadan iki basamak merdivenle 
g~ilir tavan ve tavanlı ve odunluğun 
üstüne tesadüf eden diğer bir oda var 
dır. Tekrar zemini çimento olan aralı
ğa dönülüp 12 basamak merdivenle e
vin birinci katına çıkıldıkta tavan ve 
tabanlı bir sofa üzerinde kısmen 13 
numaralı parselin medhali tesadüf e
den tavan ve tabanlı ve dolaplı küçük 
bir oda (bu odanın sahası 15.S metre 
murabbaıdır. 3 metre murabbalık kı

s ım satışı yapılan 14 numaralı parsele 
ve 12,5 metre murabbaı 13 numaralı 

başka bir parsele ait methalin üzerine 
tesadüf etmektedir ki bu odanın 12,5 
metrelik kısmı satıştan hariçtir.) Ve 
gene tavan -ve tabanlı büyük bir oıh 
ve taban çimento ve tavanlı bir mut
bahtan geçilir zemini toprak ve sıva
sız ve tavansız kiler şeklinde kullan·
lır boşluk vardır. Ev kerpic ve ahşap

tır. Üzeri alaturka kiremitle örtülü
dür. Methal ve birinci katta elektrik 
tesisatı vardır Üst katta 13 numaralı 
narsel kısma tecavüz suretiyle yapılan 
~e satıstan hariç tutulan k sım hariç 
olarak bu evin heyeti umumivesine 
1S20 lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI -
1 - Satış peşin para ile olmak üze

re 11. 4. 939 tarihine müsadif salı gü
nü saat 10-12 ye kadar icra dairesi 
gayri mengul satış memurluğunda 
yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki muhammen kıymetin % 
7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubiyle ka
nunen teminat olarak kabul edilen ha
zine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak· 
dir edilen kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulduktan ve üç defa nida etti
rildikten sonra mezkur günün 12 saa
tinde en çok artıran talibine ihale o
ıunu~. 

4 - t,bu tarihteki artırmada teklif 

edilen bedeli muhammen kıymetin 7 5 
ini bulmadığı takdirde 26. 4. 939 ta
rihine müsadif ça~ba günü saat 
ıo.12 ye kadar yapılacak ikinci artır
mada en çok artırana ihale olunacak-
tır. 

1 inci ve ikinci artırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği 
takdirde üzerine ihale edilenin talebi 
üzerine ihale tarihinde·n itibaren ken
disine bedeli ihaleyi teslimi vezne ey
lemesi için ıyıedi güne kadar mühl~t 
verilecektir. işbu müddet zarfında ı
hale bedeli verilmezse ihale bozula
cak ve bu tarihten evet \n yüksek tek 
lifte bulunan talibine teklif veçhile 
almaya razi olup olmadığı sor~ulduk: 
tan sonra teklif veçhile almaga ra~ı 
ise ihale farkı birinci talipten tahsıl 
edilmek üzere talibe ihale edilecek
tir. Teklif veçhile almağa razi ~~m~~
sa gayri menkul yeniden 15 gunluk 
ikinci artırmaya çıkarılacak _e:ı çok 
artıran talibe ihale edilecektır. Her 
iki artırmada gayri menkul talibine 
ihale edildikte tapu harcı müşteriye 
ihale tarihine kadar olan m~terakim 
vergi ve dc11aliye satış bedehnden ö. 
denecektir. 

Borçluya ve alacaklılara ~.e di.ğer a: 
lakadarlar gayri menkul uzerındekı 
hakları ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair ola:ı iddialarını evrakı mü~i~e
leriyle 20 gün içinde daire~ize bıldır
meleri lazımdır. Aksi takdırde hakla. 
rı tapu siciliyle sabit olmad~kça satış 
bedelini paylaşmasından harıç tutula
caktır. 
Artırmaya iştirak edecekler 20. 3. 

939 tarihinde 38/ 57 No. ile dairemiz
deki yerinde herkese açık bulunduru. 
lan şartnamemizi okuyabilirler. 

Bedeli keşfi (13342) lira (17) ku
ruştan ibaret bulunan ziraat enstitüle
ri inşaat ilave işi 20. 3. 939 pazartesi 
günü saat 15 te vilayet binasında nafıa 
komisyonunda ihale yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul. 
muştur. 

Muvakkat teminatı 1000 lira 66 ku
ruştur. İsteklilerin teklif mektupları, 
teminat mektubu veya makbuzu, tica
ret odası vesikası ve eksiltmenin yapı. 
lacağı günden en az 8 gün evci alacak
ları fenni ehliyet vesikalariyle birlik
te yukarıda sözü geçen günde saat 14 
e kadar eksiltme komisyonu reisliğine 
vermelt'ri. 

Buna ait şartname ve keşif evrakı 
her gün nafra müdürlüğünde görülebi. 
lir. (777) 10763 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen 
keşif bedeli M. Teminatı 

İşin nevi Lira K. Lira K. 
1 amirat 229 90 17 18 

1 - Uefterdarıık bınasının alt ka -
tındaki marangozhaneye yatakhane -
den geçmekte olan yeraltı su boruları
nın genişlettirilmesi ve şartnamesi 

mucibınce iktiza eden tamiratın yapıl
ması işi 22.3.939 çarşamba günü saat 
16 da ihale edilmek üzere pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu iş için alacakları 
fenni ehliyet vesikası ve hizasında ya
zılı teminat makbuzu mukabilinde adı 
geçen gün ve saatte defterdarlıkta top
lanacak komisyona gelmeleri. 

3 - Bu işe ait şartnameyi görmek 
ve izahat almak için defterdarlık mil
li emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(822) 10822 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Ankara Merlw:a Tapu Sicilli Ma. 

ha fızhğından: 
Ankara'run Zir Çimşit köyünde Bağ 

Yakası mevkiinde doğusu Kadıyeri 

batısı Ali ağa tarlası, kıblesi Çay ve 
Güzeyi Kadriye tarlası ile mahdut 32 
yeni numaralı ve dört dönüm mikta • 
rındaki tarla ve gene Sulu dere mcv -
kiinde gün doğusu Halil ve Ömer ağa, 
batısı Halil ve İsmail tarlası kıblesi 
Halil ve güzeyi Ali tarlası ile mahdut 
15 yeni numaralı ve 26 dönüm mikta -
rındaki tarla ve gene Sazpınarında do
ğusu Küçükağa ve Nuhtarlası, batısı 

salih oğlu Nuh tarlası ve Halil ve Sa
raycık yolu ve kıblesi Sinca:ı yolu ve 
güzeyi dcmiryolu ile mahdut 1 yeni 
numaralı ve 91 metre murabbaı mikta
rındaki tarla ve gene Kayalıboğaz mev
ki inde gün doğusu Saraycık yolu ve 
Akif tarlası batısı gene Ali tarlası kıb
lesi Hüseyin oğlu Ali ve Sel aklağı, 

güzeyi Abbas oğlu Ali tarlasiyle mah 
dut 3 yeni numaralı ve 60 dönüm mik • 
tarındaki tarla ve gene Göde kırı mev
kiinde doğusu sahibi senet batısı Be
kir ve kıblesi hazinei maliye ve Nuh 
ve Mehmet tarlası ve güzeyi maliye 
hazinesi namına kayıtlı 13 yeni nwna 
rah ve 6 dönüm miktarındaki tarla ile 
gene aynı mevkide doğusu Peçenek 
yolu batısı Halil ve sahibi senet ve krb 
lesi Mehmet dayı tarlası ve güzeyi 
Muslu oğlu tarlası ve hazineyi maliye 
ile mahdut 3 yeni numaralı ve 11 dö • 
nüm miktarındaki tarla ve gene Ço -
raklık yazısı mevkiinde doğusu İsmail 
tarlası ve batısı değirmen yolu ve kıb
lesi Sincan yolu güzeyi Ali tarlası ve 
tepe ile mahdut 3 yeni numaralı ve 43 
dönüm miktarındaki tarla ile aynı mev 
kide doğusu hacı Ali batısı Ömer tar
lası kıblesi Nuh ve Halil tarlası güze
yi yol ile mahdut 2 yeni numaralı ve 

..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. 7 dönüm miıktarındaki tarla ve Karaa-
- - ğaçö:ıü mevkiinde doğusu Halil ve ba. 
§ Pek Yakında § tısı Ali bağı ve kıblesi cadde ve güzeyi 

E Mahmut ile mahdut bir yeni numaralı 
ve iki dönüm miktarındaki bağ Dur • 
muş oğlu Kamil kardeşi hmail oğlu 

--- Neşe Yağmuru 

Ankara Valiliği 

Hükumet konağı tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Keşif bedeli 6000 liradan ibaret 
bulunan vilayet hükümet konağının e
saslı tamirat işi 16-3-939 perşem~. gü
nü saat ıs de vilayet binası dahılınde 
nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak 
üzere açık eksiltmeğe konulmuftur. 

2 - İateklilerin 4SO liralık muvak
kat teminat mektubu veya makbuzu, 
ticaret odMı veıik.Miyle nafıa müdür-

Salih ve Mehmet varisi Akkadının ko
~aıı Durmuş oğlu Süleyman'
lan intikalen namına tescilini talep 
•tmektedir. Murisler namına tapu
da kaydı bulunmadığından ISlS numa
ralı kanunun hükümlerine göre de ta
sarruf hakkının tesbiti için 29.3.939 ta
ri:hine müsadif çarşamba günü öğle -
den evel mahalline tahkik memuru gön 
derileceğinden bu yerler üzerinde ta
sarruf iddiasında bulunanların ve her 
hangi bir hak iddia edenlerin resmi 
vesikalariyle muhafızhğımıza veya 
tahkik günü mahallinde tahkik memu
runa müracatları ve hudut komşuları

nın aynı günde mahallinde bulunma -
lan ilin olunur. (834) 10828 
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Askert Fabrikalar 

Almanca 
• • 

mütercımı 

aranıyor 
Askeri Fabrikalar Umum Müdit 

lüğünden: 

Almancadan türkçeye ve türkçedeO 
almancaya mükemmelen tercüıneY' 
muktedir bir mütercim alınacaktır· 
Almanca ile beraber fransızcayı da ar 
nı derecede bilenler tercih olunacak• 
tır. 

İsteklilerin şartları öğrenmek üze• 
re birer istida ile umum müdürlül' 
müracaatları. 

(637) 1()681 

Kırıkkalede ambar inşost 
Askeri Fabrikalar Umum Müdit' 

lüğÜ Merkez Satm Alma Komia,O' 
nundan: 

Keşif bedeli (15.300) lira olan ::rı· 
karda yazılı inpat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satınalınS 
komisyonunca 20-3-939 pazartesi gi1• 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale ~ 
lecektir. Şartname (77) kuruş muka" 
bilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1147) ti• 
ra (50) kuruşu havi teklif mektupla• 
rmr mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinifl 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3-
maddelerindeki vesaikle muayytll 
gün ve saatte komisyona müracaat· 
ları. (70S) 10724 

2 kalem malzeme 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdİİf'' 
lüğü Merkez Satm Alma KomiaYo' 
nundan: 

1000 metre terit testere 2,5 Snı. r 
ninde. 

500 metre tcrit testere 3 Sm. cniJıd' 

Tahmin edilen bedeli (1125) lira O' 

lan yukarıda yazılı iki kalem malzed" 
A•kerl Fabrikalar umum lllüdürliıf 
merkez satın alma komisyon~ 
20. 3. 1939 pazartesi günü saat :\~~ 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şar~ 
me parasız olarak komisyondan vefl' 
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat o~ 
(84) lira ( 38) kuru~ ve 2490 nurnarıl' 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vee" 
ikle mezkQr gün ve saaatte komisyoO' 
müracaatları (703) 10737 

Malzeme ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiİ'' 

lüğü Merkez Satın Alma Kom~yo

nundan : 

300 metre aleminyum boru 40 ~ 
X 50 mm. 

30 metre alemi-:ıyum boru 110 nıd" 
X 120 mm. 

30 metre alemin yum boru 1 SO rııd" 
X 160 mm. 

1 O metre murabba alemin yum lev-tı' 
5 mm. kahnhğ nda 

10 metre murabba aleminyum tef' 
ha 10 mm. kalınlığında 

Tahmin edilen bedeli (2100) lira"' 
lan yukarıda miktarı ve cinsi yasal' 
malzeme Askeri Fabrikalar urnıııı' 
müdürlüğü merkez satın alma korni" 
yonunca 20. 3. 939 pazartesi günü '! 
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektıf· 
Şartname parasız olarak komisyoı:ı • 
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat ot,sl 
(157) lira (50) kuruş ve 2490 nuıo'i 
rah kanunun 2. ve 3 maddelerinde1' 
vesaikle mezkur gün ve saatte koıııi: 
yona müracaatları. (704) ıo73 

Demiryolları 

Parke alınacak 

D. D. Yolları Salın Alına Kolllİ' 
yonundan: 

Beher adedinin muhammen bcd'
11 

İfll " 9,5 kuruş olan HA hJ X. 20 sant ıs 

badında 1.125.000 adet çıralı çarrı~, 
mamül parke 22.3.1939 çarşamba. 11 
nü saat 15.30 da kapalı zarf usulı11 Ankarada idare binasında satın 8 r 
nacaktır. 'ti 

Bu işe girmek istiyenltf1 
, 

·ıı• (6.593.75) liralık muvakkat teı:t11 r• 
ile kanunun tayin ettiği veıilcal• 1 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 ,ı 
kadar komisyon reisliğine verrnel' 
lazımdır. r' 
Şartnameler (S34) kuruşa Ant<• ı!

ve Haydarp&fa veznelerinde 9't 
maktadır. (763) 10793 
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~Bursa belediye gazinosu~ 
- -
~ kiraya verilecek 

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

----riyasetinden : Bursa belediye ---
Bursanın en iılek ve merkezi bir yeri olan 1 inci sınıf : 

Atatürk caddesinde 200 kişilik büyük bir salonla ve bu sa- = 
lona bitiıik caddeye ve bahçeye bakan uzun, genit bir ta- : 
rası ve kafi miktarda idare odalarile 600 kiıi alabilir güzel : 
bir havuzlu bahçeye malik ve alt katında modern mutbak E 
ve büfe tesisatını havi belediye gazinosu 939 yılı hazira- : 
nmdan itibaren üç ıene müddetle (Gazino ve lokanta) ol- : 
mak ıartile ve açık artırma usulile kiraya verilecektir. : 

latekliler arasında aıağıdaki ıartları haiz olanların el- : 
lerindeki vesikalariyle birlikte ihale tarihi olan 4 Nisan : 
939 salı gününden bir gün evveline kadar yazı ile veya biz- : 
zat belediye riyasetine müracaat ederek şartnameyi öğren- : 
meleri ve talip olanların kanuni teminatı olan o/o 7,5 hesa- -
bile bir seneliği 105 lira malsandığına yatırmak içi~ b_ele- : 
diye muhasebesine müracaat etmek lazımdır. Işın ıda- : 
re sistemi ile diğer hususat hakkında lazım gelen izahatı : 
almaları ve yukarda zikredilen günde saat 15 te belediye : 
komisycmuna gelmeleri ilin olunur. : -: ARANILAN ŞARTLAR: ---------------------

isteklilerden İstanbul' da, Pakotel, T okatlıyan, Yat Ku- : 
lüp, Deniz Kulüp ve Bursa Çelik Palas lokanta ve bahçeleri : 
gibi büyük müesseseleri ve benzerlerini idare etmit olma- : 
ları ve bu gibi yerlerde yüksek derecede başarı gö&termiş : 
olanların gerekli vesikalarını göstermeleri ıarttır. : 

(828) 10825 -
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&11111~ 

Umumi Heyet toplantısı 
Şark Kromlan Türk Anonim ıirketinden: 

Şirketimiz umumi heyetinin 29. Mart 1939 çartamba günü sa- . 
-t 15 de senelik adi içtimaa davet edilmeleri kararlaıtırılmış ol
duğundan sayın hissedarlarımızın mezkur gün ve saatte Eti 
Bank binasındaki merkezimize gelmeleri ve içtima gününden 
azami bir hafta eveline kadar hissedarlrklarmı mubeyyin vesa
iki tirket merkezine teslim ederek mukabilinde duhuliye kartı 
almaları rica olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 

1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
2 - Bilanço ve karuzarar hesabının tetkik ve tasdikiyle idare 

nıediainin ia.-... 
3 - Sermayesinin tamamı Eti Banka ait olması dolayısiyle 

3460 sayılı kanunun muvakkat maddesinin ( B) bendi mucibin
ce tirketin bütün emval ve muamelatı hukuk ve vecaibinin yine 

~eıuft~~r.nr~~nn~~n~~~~Ta~ 1f,l!t::ai)~~evrt-:=! 
tıyle mevcudiyetinin hitama ermesi hakkındaki idare meclisi 
teklifinin karara bağlanması. 

4 - Mezkur müessesenin tesçili tarihine kadar cereyan etmiş 
olan muamelat bilançosunun tetkik ve tasdiki suretiyle idare 
llıecliıinin bu müddet zarfındaki muamelattan dolayı ibrası. 

(810) 10819 

Satılık tarlalar 
~kara Valiliğinden : 

~evkii Cinsi 
Miktarı 

Hektar 
Muhammen kıymeti 

Ar Lira K. 

Ayman kırı Kıraç tarla 72 80 2912 oo 
Alemdar bağı Sulu tarla 00 5 60 00 
Akbaba kayası Kıraç ,, 00 5 20 00 

Yukarda evsafı yazılı Nallıhan kazasında idarei hususiyeye ait üç kıt'a 
tarlanın açık artırma suretiyle mülkiyeti satılacaktır. İsteklilerin 21-3-939 
•alı günü saat 16 ya kadar Nallıhan hususi muhasebesine müracaat etme-
leri itin olunur. (839) 10833 

Kazalar 
Soğuk hava deposu 

yaptır1locak 
Kilia Belediye Reialiğinden : 

1 - Belediye Kilis'te soğuk hava 
deposu yaptırılacaktır. Eksiltme ve i
hale kapalı zarf usuliyledir. Bina inşa
atı belediyeye aittir. 

2 - Muhammen bedeli 8.800 lira, 
lhuvakkat teminat 660 liradır. 

3 - Bu tesisatın bedeli 939 senesi 
haziran hidayetiyle eylül nihayetine 
kadar 4 ta.bitte ödenecektir. isteyen
lere şartname ve mukavelename müs -
'leddeleri parasız olarak adreslerine 
gönderilir. 

4 - İhale 16 mart 939 perşembe gü· 
ltü saat 15 te belediye encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

5 - Talip olanların bu kabil iş yap· 
hklarına dair vesaik teminat ve teklif 
ltıektuplarını ihale saatından bir saat 
"-'el belediye reisliğine tevdi etmeleri 
tica ,..ııınıır. (603) 10fi15 

Elektrik tesisatı 
Göynük Belediye Reisliğinden : 
1 - Belediyemizin Göynükte yaptı

racağı elektrik tesisatından dürbi:l, 
di~. cebri boru nazım tevzi tablo
lu ve bunların bilumum teferruatı
nıın teslimi ve montajı 5100 lira bedeli 
lrctif lizerinden eksiltmeye ko:unuş· 
tur. 

1 2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
27 mart 1939 pazartesi günü saat 15 
de Göynük belediye salonunda yapı-

1acaktır. 

3 - İstekliler bu işi yapabilecekle
rine ait nafıa vekaletinden alınmış 

ihtisas vesikasr:ıı ve ayrıca müteahhit 
vesikasiyle 939 senesi ticaret odası 

kayıt makbuzu ve muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunun tek
lif mektuplarına lef etmiş olacaklar
dır. 

4 - Teklif mektuplarının 2490 sa
yılı kanunun 30 cu madcksbe uygun 
surette hazırlanmış ve eksiltmenin i
halesinden bir saat eveli11e kadar be
lediye reisliğine verilmesi meşruttur. 

5 - Postada vuku bulacak gecikme 
ler kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat 382,5 lira
dır. 

7 - Proje dosyasını görmek isti
ye:ıler Galata'da Halilpaşa sokak Ça
nakçılı han 4 cü kat No. 28 de mu
kim yüksek mühendis A. Samuel'e v~ 
ya Göynük belediyesine müracaat et:. 
mel eri. (835) 10829 

Mühendis aranıyor 
Eakiıehir Be1ediyeainden : 

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

.. 

ULUS 

Kağıt ve karton satışı 
Sümerbank Sellüloz senayii müessesesinden : 

Müessesemiz 1939 haziranının sonuna kadar teslim edilmek üze
re sipariş kabul etmektedir. 

Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara ait 
fiatlar aşağıya kaydolunmu~tur. Hazirandan sonraki devreye ait 
olarak kabul edilecek siparişler için aynca itan verilecektir. 

Srenz kağıtları (Bakkal kağıdı) 

M2 sıkleti 70 ve 110 Gr. beher tonu T.L. 231 
M2 " 130 ve 140 Gr. " ,, T.L. 221 
M2 ,. 170 Gr. " " T.L. 216 

Srenz sergi kağıtları 

M2 sıkleti 110 Gr. 220sm. genişliğinde beher tonu T.L. 206 
M2 ,, 140 Gr. 220 sm. ,, ,, ,, T.L. 201 
M2 

" 
170 Gr. 220 sm. 

" .. " 
T.L. 197 

Kartonlar 

Gri karton 50-140 numara beher tonu T. L. 226 
Beyaz mukava (Kaba) 45-140 numara beher tonu T. L. 246 
1. - Mezkur fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Fran

ko vagon İzmit, (Fabrika) teslimi için muteberdir. 
2. - Cif İstanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olunur. 
3. - Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 gra

maj ve 3 ebattan fazla kabul edilmez. 
4. - Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünii ve malın 

ihzarım müteakip gönderilecek ihbarname üzerine mal bedelinin 
bildirilecek bankaya hemen tediyesi lazımdır. Malın sevki, bedeli
nin ödenmesine miitevakkıftır. 

5. - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan 
siparişlerde mal bedelinin % 10 nu peşinen ödenir. 

6. - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli öden
mediği takdirde 15 günden sonra geçecek beher gün için T.L. 5 
(beş) Türk Lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet hiç 
bir suretle yeniden 15 günü tecavüz edemez. 

Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay zarfında mal bede
li ödenmediği takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan % 
10 irat kaydolunur. 

7. - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, si
pariş mektubu üzerine ve imalat vaziyetimize nazaran gerek sipa
rişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, müşte
rinin arzusu kahil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz 
tarafından tesbit edilir. 

8. - Müessesemize verilecek siparişleı: ancak yukarda yazılı şe
rait tahtında kabul edilir. 

9. - Her türlü müracaatın İzmitte müessese müdüriyetine ya-
pılması rica olunur. 703 

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

Taksi ıof örlerinin na zan dikkatine 
.A .. 1-.er• Delccliyesinclen-: 

Bilumum taksi §Oförlerinin 939 senesi haziranından itibaren 
evvelce gösterilen nümune veçhile ye'knasak elbise ve kasket giy
melerine Belediye Encümenince 7-3-939 tarihinde karar veril-
mİ§ olduğu (838) 10832 

Mütekaid ortaklara 
Ankara Memurlar Kooperatif 

Sirketinden : 
Mütekait bulunmaları doloyısiyle Şirket ortak

hğındon ayrılmak üzere 31 - Birinci kônun· 

1938 tarihine kadar müracaatla numara almış 

bulunanların hisse bedelleri iade edileceği 

cihetle bu gibi hissedarların Ankora'do Şirket 

merkezine, bizzat veya mektu!>la ve maaş 

olmakta oldukları Maliye şubesinden hôlen 

mütekoid bulunduklarına dair alacoklar1 vesika 

ile müracaat ederek hisse bedellerini almaları 

rica olunur. 658 

• 
Türk Hava Kurumu 

büyük piyangosu 
Beşinci Keşide : 11 /Mart /939 dadır. 

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

liralık ikramiyeler ( 20.000 ve 10.000) lirohk 
• 

iki adet mükôfot vardır ..• 
Bu tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi

niz. Siz de piyangonun mea'ud ve bahtiyarları aruma gir· 
miı olursunuz ..• 

1111 

Kiralık: 

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

Devren acele kiralık - Yenişehir 

ismet 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 

Kiralık daire - Y. Şehir Ataç so
kak No .16 havadar 3 oda konfor azL 
met dolayısile acele kiralıktır. İçinde-
kilere müracaat. 714 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde. 
si 1-2 numaralı Kuğu apartımanının üc 
odalı bir dairesi. Aylığı 50 liradır. S 

numaraya müracaat. 733 

Kiralık diikka11 - Yenişehir Dik -
men caddesi N. 13 Aygün apartmanı 
3 Nr. ya müracaat. 743 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev. 
!eri yanında elektrik ve suyu mevcut 
bahçeli ev. Görmek istiyenlerin ka
ğıtçı Halil Nacı Mıhcıoğluna veya 
Dahiliye Vekfıleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğluna müracaatları. 763 

Kiralrlc - Halin arkasında her yere 
yakın konforlu bir ona. Ayla apartı-
manı No: 1 dairede. 767 

Kiralık dükkan - Miidafaai Hu-

-11-

Küçük İ lôn Şartlor1 
Dort satırlık küçük ilanlardan : 

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

Devamlı küçıik ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilan için. 140 
kur l alınacaktır. Bir kolnylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -

nndaki boşluklar miıstesna, 30 harf 
itibıır edilmiştir. Bir kıiçıik illin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Kuçük ilinlann 120 harfi geçme • 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
tanlar aynca pul tarifesine tabidir. 

de 1938 yavru kanaryaları. Yenişehir, 
İnönü Caddesi, No. 68. 700 

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

Acele s3ıı/Jk apartınıanlar - Bele
diye karşısında ve kooperatif, hima
yei etfal arkalarında, Işıklar cadde-
sinde yüksek iratlı Tel 2406 717 

Satılık - Kavaklıdere ve Bakan
lıklara on dakika Aşağı Ayrancı mev
kiinde 918 metre murabbaı arsa ehven 
fiyatla satılıktır. Öncebeci Bilim so-
kak 33 No. üst kata müracaat. 722 

kuk caddesi halk sineması sırasında Satılık _ 935 modeli CHEVRO
No: 51 Erek Ap. altında. Kapıcıya LET. 4 ay takside çalışmış boya mo
müracaat. 768 tör eyi vaziyette Taksi Ti: 3848 736 

Kiralılc - Y. Şehir Demir tep: Ne_ 
catibey Cad. Şevki Yazman Apt. No.4 
3 oda banyo her türlü konfor. devren 
kiralıktır: müracaat: Tel. 1230 774 

Kiralık - 3 oda l hol, pazara yakın 
ve merkezi bir yerde. Yenişehir Sağ

lık Bakanlığı arkası Süleyman Sırrı 

caddesi No. 11. 778 

Kiralık - Ev ve bağ Cebeci Top
raklrkta tuz nazırı bağı yanında No: 
140 da 4 oda, bir mut faklı bağ ve bağ
hane acele kiralıktır. İçindekilere mü 
racaat. 780 

Kiralık - Konforlu güzel bir oda. 
Kızılay karşısında Paşakay Ap. kapı-
cısına müracaat. 783 

K r•lılt - Mewnur bayan veya bir 
bay için aile içinde bir oda Bakanlrk
lara (7) dakika. Y. Şehir Kocatepe 
karşısı No. 12 elverişli fiyat. 785 

Kiralık ardiye ve dükkan - Orman 
çiftliği satış mağazası arkasında bir 
dükkan ve yanında ardiye olmıya mü
sait bir mahal kiralıktır. Cümhuriyet 
otelinde aile mutfağı sahibi İsmail 
Yamana müracaat. 791 

Ucuz kiralık odalar - Ha.vuzbaşın -
da güneşli ba.h~eli güzel odalar. Çok 
ehven kiralıktır. Selanik cad. No : 16 

794 

Kiralık oda - Bir veya iki bay için 
möble konforlu oda. Müdafayı Hukuk 
caddesi No: 16 daire : 3 796 

Möble Apartman - Konforlu 5 oda 
150 liraya kiralıktır. Vekaletlerin kar
~psında Meşrutiyet caddesi. Konur so
kak No: 12 alt kata müracaat. 

799 

Satılık: 

Satılık Arsa - Dikmen asfaltı üze· 
rinde '150 metre her katta 2 daire yap
mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap 
No: 4 Ti: 2181 649 

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

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

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

669 

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

Devren satılık dükkan - 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 

Satrlık - Sıhhiye Bakanlığı yanın

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

Satılık - Merakta yetiıtirilmiş mü
kemmel ötücü sari ve beyaz renkler-

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

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ve ahşap ev ve a
partmanlar. Tel: 2406 bayram cadde-
si No. 1 739 

Satı Irk 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. Ti: 2181 748 

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

Ac~le satr/rk arsalar - Maltepe as
faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 
fiyatlı 3 arsa Karaoğlan Koç Ap. 4 
TJ: 2181 750 

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

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

755 

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

756 

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

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

Satılık - Asri yeqi bobilya. Misa
fir. yemek ve oda takımları. Her vakit 
müracaat Havuzbaşı Ragıp Sosyal Ap. 
kapı 1, daire ı de. 782 

lş veren lcr: 

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 

Aranıyor - Bir tipo makinisti bil
imtihan alınacağından talip olanların 
her gün harp okulu matbaa müdürlÜ-
ğüne müracaatları. 762 

Aranıyor - Lise bitirme sınavı için 
fen ve riyaziye gruplarından ders ata -
cağım. İstekli öğretmen bayların şart
larını Ulus'ta (M.M. 1289) a yazmala -
rı. 798 

Zayi - Sandıklı kazası askerlik şu • 
besinden aldığım askerlik tezkeremi 
kar.>ettim. Yenisini alacağundan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Sandıklı kazasının Çay mahallesin -
den Gülşeni ocullarından Osman oğlu 
H. Hüsnü Gülşen 317 795 

• 
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ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve a jans adedi: 262 
Z irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 •• 500 ,. 2.000 n 

4 • 250 .. 1.000 .. 
40 

100 
120 
160 

.. .. 

.. .. 

100 
50 
40 
20 

.. .. 

.. 
• 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

n .. .. 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki pa ralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/c 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

Kayıp kız çocuğu - Martın altıncı 1 olduğunu bilenlerin insaniyet namına 
pazartesi günü Hacet tepesi ile._Ye?işe- aşağıdaki adrese haber vermeleri rica 
bir arasında 9 yaşında kara gozlü ka- olunur. 
ra saçlı yuvarlak çehreli saçları kesik 1 Hacet tepesi Sümer ma:~alle~i Ilıca 
bir kız çocuğu kaybolmuştur. Nerede sokak 23 numarada Annesı Emme. 

Cildine kıymıyan 

OKER 
!raş bı~ağmı kullanir. 
Her yerde Poker Trat 
bıçaklarını arayınız 7089 

ULUS 9 - 3 - 1939 

DAKTİLO KURSU 
56 ıncı devresine mart 339 

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

Dr. M. Şeri f Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 695 ' , 

Cebeci Hastanesi ••• --------- ---- Ankara Acentası : HALiL NACI Mıhçıoğlu 
Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 

Klinik Şefi 

Dr. Kemal Arıcan 
Dıathermıe ve ultraviolet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye s · rası Emek Ap. kat 2 

Diş Deposu 
M. lBRAH!M 
BERKMEN 

Türkiyenin en zen· 
gin çeşitlisidir. Ucuz 
fiatlarla her aran ılan 

Anafartalar caddesi. 633 

Bu senenin taze 

.. •••••• ••••••I bulunur. Makulyan Han Mısır çarşısı BALIK YAGI 
lstanbul Haydarpaşa hastanesı sabık 
gö:ı: mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık ı:ö:ı: bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
M uavcnehancsinı Samsun' dan Anka· 
~a·va nakletmıstir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediv~ sırası Talas AP kat: 1 

Su tulumbası allnacak 
An kar a O rman Fidanlığı Satın 

Alm a Kom isyonundan: 

1 - 30 Metre derinliğinden suyu a -
hp 50 irtifaa çıkarabilecek ve saatta 
depisi 20 - 30 olan ve benzinle müte -
harrik bulunan 6 adet santirüfiş su tu
lumbası. 

2 - 35-40 metreye kadar hafriyat 
yapan ve motörle müteharrik 6 adet 
sondaj makinesi alınacaktır. 

stcklil crin ellerinde mevcut firma 
kataloklarını tarihi iHindan on gUn 
sonra Ankara Orman mesul muhasip -
liği satın alma komisyonuna ibraz et -
meleri ve komisyonun intihap ettiği 
yukarıdaki evsafı haiz firma malze -
menin intihap tarihinden sonra tekrar 

1 
ikinci bir ilinla bildirileceği ilan olu-
nur. (836) 10830 

yanında. 7090 

Zeytin yağı 

Saf, nefis ve leziz zeytin yağ
lar1mızı tammış olan saym 
müşterilerimizin tenekeler ağ

undaki mühüre dikkat buyur
malanm hassefen dileriz. 
Büyük satlş yeri : 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

(Ve diğer lüks bakkaliyeler· 
den arayınız.) 659 

Kütahya namı ile maruf 

1 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a

partmanında Hüseyin Orak Ti: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı H ü 
seyin Baldudak. Ti: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra:ı.dıman veren KİREÇ toptan ve pe
rakende yalnız bu müesseselerde bu-

Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 
iş Bankası karşısında T i: 2018 747 

Et ahnacak 
Yükııek Ziraat Ens titüsü Rektörlüğünden : 

Kurumumuz talebe ve müstahdemininin iaşelerinden aşağıda miktarları 
yazılı iki kalem et kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

20. 3. 939 pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında müteşekkil ko
misyon tarafından ihalesi yaprlacaktır. 

Teklif mektupları ihaleden bir saat eveline kadar komisyon reisliğine 
vermeleri. 

Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire 
müdürlüğüne müracaatları. . (741) 10752 

Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

Koyun eti 
Kuzu eti 

10000 kilo 
3600 .. 

fiyatı teminat 
50 Kuruş 645 liradır 

100 
" 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha l keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7109 
lunu~ Menfaatiniri arayınız. 697 ~~----~~-----~-~-~-~~-~---~ 

DOKTOR 

ASAF KORYAK 
Deri, saç, tenasül hastalık

ları mütehassısı 
Yeni Eczane kar~ısında Rehber 

Ap. 15 den 19 za kadar 
Ti : 1725 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6320 

lmtıyaz sahibi 
Nure ttin Kamil SUN ER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mı.mtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa MildilrU: Ali Rıu BASKAN 

Alman kitap ser • • 
ısı 

Talebi umumi üzerine Martın 10 uncu cuma günü ak13.
mına kadar açıktır. 

Sergi her gün 15 - 20 kadar ziyaret edilebilir. 

Duhuliye serbesttir 
Sergi kapandıktan sonra teşhir edilen k itaplar Akba 

Kitap evinde satılacaktır. 789. 

Satılık ankaz 
A.nkara Belediye~inden : 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Muhammen bedel: Mu. bedeli 

Ahşap hane Eski kurtuluş 1300 
istasyonu 

2 200. T. L. 15. T. L. 

Yukarda muahmmen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı artırma sure· 
tiyle satılacaktır. İhalesi 20-3-939 pazartesı günü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(761) 10748 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~yeni ve Sus Sinemalarında •ı Halk Sineması I:::::~~ 
= BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE -

= Bugüne kadar vücuda getirilen filmlerin en güzeli, en nefisi HÜ:: Den iza 1 tı Esirleri ~ 
- ve en muvaffak olanı :::::: 
§ • • • • s :: Baş Rollerde: ~ 
~ B U Y U . V A l !i Richard Dix - Doleres Delrio :::: 

:= il Kuvetli mevzuu heyecanlı sahnele·~ = Baş Rollerde: FERNAND GRAV ET - L OUIS RAINER li riyle seyircilerini derin bir meraks::: 
§ - MILIZA KORJUS Iİ ve alaka ile sürüklemektedir. ~ 
:= Seanslar: Yeni Sinemada: 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de it Seanslar : ;:::; 
- Sus Sinemasında: 14- 16 - 18 - Gece: 20.30 da ve ayrıca 12 Ucuz i• 14 30 16 30 18 30 Gece· 21 de....., = Halk Matinesinde. H . - . - . . ~ 
:= DİKKAT: H er iki sinemada Gece için numaralı Balkon biletleri- fl Ucuz Halk Matinesi 12.15 de ~ = nin evvelden aldırılması ehemiyetle tavsiye olunur. TEHLİKELİ AŞK ~ - ~ _ .................................................................................................................................................................... ~ 
~ Yeni sinemada her gece yeni varyete numaraları ~ 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf;=' 


