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Londra -Ankara 
Ranesanı'tan 1914 yılına kadar fôlY&nı dikkat bir iııldpf seyri takip et

m t ve .. knupa medeaiyetl., namı altında, kendini bUtiln cihana empoze 
etmıı bir ilim, telmık, ekonomi ve politika hareketi vardır. Bunun aıra ile, 
İtalyanlar, !ıpanyollar, Felemenkliler ve Franıular bayraktarlığını yap· 
mııtar ve, yoruldukça. bu bUyük mukavemet kotuıunun ıembolik bayrağı 
olan denizler hikimiyetini, en aon İngilizlere teslim etmiılerdir. 

Bütün on dokuzuncu asır, "Avrupa Medeniyeti,, nin ingiliz ıevk ve ida· 
reıinde, bütün dünyaya kih fikirlerini, kah hayat fekillerini, kih adetleri· 
ni, kAb mallarmı ve netice itibariyle muayyen bir hayatı ıörUı tarsmı ka· 
ltW ettlrdiil devirdir. 

Bu ce>k kJN ve bfıtan bap maddt ve manevf fütuhat ve maddi manev1 
haklar ve hakıızhklar ile dolu olan devrede, Avrupa kıtaıının içinde bir 
takım bUyük devletler dogmuı. bir takım büyük devletler duraklama dev· 
resine ıirmit. bir takım büyük devletlerin de ıukut ve he&ali baıtamııtır. 
Keza. bu devrede, tarihin en büyük ve en mütekamil imparatorluğu olan 
BUyilk Britanya imparatorluğu kurulmuıtur. 

Xl, Londra, bugüne bugün bu imparatorluğun merkezidir. Eğer 1914 -
1918 cihan harbini, on dokuzuncu aaırda tccaaüı ctmiı nizamın ilk akıüla· 
meli olarak kabul eder1ek bu harbi takip eden muahedeleri, aynı nizam 
namına ve nizamı aynen kabul etmemiı olup ıiliha sarılanlara kartı tatbik 
edilmit bir takım cezai hükümler aayabiliriz. 

Ba muahedeler araıında. biz türkleri alakadar ctmiı olan, Sevreı m~· 
hedeaidir. Ve bütün türk mlllt kurtulu1 hareketi, bu muahedeye kar,ı bir 
layandan ibarettir. Bu hareketin, batta Atatürk ve İnönü olmak üzere, ya· 
ratmaia muvaffak olduğu büyük ,eflcr ve 13hıiyetlcr, ortaya atıp tekrar 
temls balrına çektiii adsız binlerce kahraman ve ,ehit ve çözüp bapr~~
ia mUYaffak olduğu inluliplar; Sevrea'c kartı iıyanın, hem Avrupa tarıhı· 
nin hakaızlıklarma hem de Oımanlı imparatorluiu tarihinin hatalarına, 
miakinliklerine, bozukluldarma ve bir türlü taıfiye etmek iıtemediği ölü 
clelerlere ve ölçülere ttpilinden batk• ne olabilir? 

itte bu ıümf11lü, politik olduğu kadar sosyal, sosyal .olduğu ka~r ~k.~
nomik ve bir yandan milli olmakla beraber bir yandan üniverael hır g~ru• 
ve muhakeme edit tarzının bütün delillerini taııyan harekete, Kemalı.ım, 
cliyorua ki bu on dokuzuncu aıırdaki Avrupa ve Avrupalılık politikasına 
brp bir .İmuİamel, fakat, hemen aynı nisbetler dahilinde de, yeni bir ~v
rupa ye Avrupalılığa ve daha genit bir ölçü •e manada da. milletlerin dün· 
ya llaerinde bak'a, istiklil'e ve birbirleriyle lyi gcçinmeğe dayanan bir nl
uma Jauıularım ve ıatibd etmelerini ıııljdeliyen ileri ve ideallıt bir gö-

rilftilr. . h 
Ki, ba abillamel ile göril1ten buıl olmuı hareketin merkezı de, An • 

n~ . 
Biııaenaley Londra ile Anbra yani Büyük Britanya imparatorluju ıle 

Ttlrldye CUmburiyeti araaında birkaç senedenberi devam eden dostça mü
paıebetler hem Türkiye'den ve türk milletinin vicdan haysiyetinden Ye 

latiJdll .:zusundan doğnıuı bir ablllamelin hem de Tilrkiye'de ve ~rk 
milletinde daima mevcut oılgelmit temkinli, ölçülü ve idil bir hayat göril· 
tlinün ve bayata intibak kabiliyetinin mahsulüdllr. 

!ngilis milleti ile tilrk milleti birbirlerini, ıu merhalelerde tanmııılar
dır: Çanakkale - Shrea - Lauıanne • Montreux • Karabük 1 

Ba isimlerin eski ingilis • türk mlnuebetleriyle hiç bir allbaı yoktur. 
Binaenaley eski bir doatlupn etki ananesi delil yepyeni eaulara dayanan 

"bir yeni dostluğun genç ananesi ve bunun kuvetlenmesi mevzuublhiıtir. 

İllve etmek lazım mıdır ki, bu yeni milnaaebetin eaa~ında, iki büyük 
milletin, birbirlerinin haklarına ve istiklillerine kartı beıledikleri aaygı 

yatmaktadır?. 

Konferans tehiri 
fl1llıalı ilmini Y •Jlll• Kurama .,,,,.....,.,., .. : 

Burhan BELGE 

Satbk propatanda 
af itleri 

Halnık ilmini Yayma kurumu na· Sıhat ve lçtimat muavenet vektle-
mma bugün blr konferana nnneai ti halkmıuın aaihfını muhafaza ve 
mukarrer bulunan latanbul Hukuk . 
Jl'akilltm Ordinaryiia profea8rlerin- korunma tedbirlerı almuı, muzır 
den (B. Saldık Sami) nln hastahlı hayvanlarm meydana ıetirdikleri 
mO-rebetiyle bu konferanıı tehir e· hastalıklar " bunlarla mGcadele tıed 
diJmittir, birleri hakknıda 15 çeılt propapn· 

Bqhn : Relik ince da afiti butırm11tır. 

Senelik toplanb Çiçek, Tifo, Kuduz, Lekelihum· 

llıılnılı ilmini y IC ma. Şarbon, Balqık beyin humması, 

• 

' 

t.J&-~ ,.,,,,.. arama Tahta kurusa, Siwisinek, P~, Ka-.. --... -•: . Kurumun ıenelik toplantıaı 2 niaan raıınek, Baraak kurtları, Bl mek-
,:J!UU sbil uat 10-12 de Ankara Halk tep çocuiunun 24 uatllk proı mu, 
... de yapılacaktır. bir çürük dit neler yapar? Çocuk a. 

• t 1ı1mede : Jiimilııı ait bulunan bu renkli afit-

• 
lerie
8 

lik rapor, ler, kay odalarına tren Ye npur gü-
- eaap raporu, 

ı - Nizamname tadilatı, zerglhlarına, mekteplere, belediye 
~ - Bltçe, aalonlarına, köy meydanlarına ve dl 
~·-•.--11m mlltaleaları, ter umumi mahallere aılacütır .. 

eni idare heyetinin ıeçllmesi 

Dr. Ragıp Tüzün 

Halkevleri müfettişi 

tôyin edildi 
Memnuniyetle ha • 

ber aldığımıza gö -
re, Ankara Halkc· 
vi idare heyeti i . 
.zası ve aosyal yar • 

dım komitesi ba' • 
kanı Dr. Ragıp 

Tüzün, C.H.P. Ge. 
nel sekreterliği ta
rafından halkevlc • 
ri müfettişliğine 

tayin cdilmiştir.Dr. R"lllb Tiizün 
Resmi vazifeai olan Ankara ılk mck. 

tepleri doktorluğu haricinde, Kızılay 
ve halkcvi sosyal yardım komitcai a
za ve reisliği gibi, hayir ccmiyetlcıi 
itlerindc ve parti teşekkühi ıçinde 
yıllardan beri yorulmaz mesai sarfc
den değerli arkadatımızın bu yeni va. 
zifede de muvaffak olaca ~mı süphesiz 
aayar, kendisine başarılar dileriz. 

Yurt salhk programmın 
tahakkuk haı1rhklar1 

Sıhat ve içtimai muavenet vekale
ti, hazırlanmıı bulunan programının 
tatbikine devam etmektedir. Bu cüm 
leden olarak bu yaz Elazığda inşa 
atı biten yüz yataklı cüzzam haıta
neaini açacaktır. Ayrıca lstanbul ço 
cuk hastanesine 20, Diyarbakır nu
mune haıtaneaine 40, Erzurum haı· 
tancıine 60, lmıir emrazı sariye has 
tanesine 25, Zonguldak hastanesine 
40 olmak U.zre 145 yatak ilave edecek, 
Trabzon'da beı yüz bin liraya bir 
numune hastanesi inşa ettirecek, 
Sivas nümune Elazığ ve İstanbul ak 
liye Balıkesir doğum hastaneleriyle, 
İzmir sağır, dilsiz ve körler mües· 
seıesini tamir ve tevsi ettirecektir. 

Hava çok bulutlu geçti 

Ankara' da 
Devlet 

matbaası 
Başvekalet, devlet matbaalarının 

birleştirilmesi hakkındaki kanun hü 
kumlerinin yerine getirilmesi için 
Ankara'da bir matbaa binası inşası· 

nı zarurt görmüıtür. Baıvckalet bu 
binanın ihtiyaca uyıun vüsat ve me 
tancttc yapılmasını etüd ettirecek, 
yapılacak tetkikler aonunda da bi
nanın inşası için lüzumlu para belli 
olacaktır. Bapek!lct bina inpatı i
çin lüzumlu olan paranın gelecek 
senelere sari taahhüt icrası suretiy· 
le temin edilmesine mezuniyet ve· 
ren, arsa istimlaki ve inşa tahsisatı· 
nın istihsali için bir kanun projesi 
hazırlıya(\8ktır. Baıvekilet bina pro· 
jelerinin ihzarı için 1939 bütçesine 
ıs bin liralık bir tahsisat koymuf 
bulunmaktadır. 

Nahiye müdürlerine hayvan 
yem bedeli verilecek 

Dahiliye vekaleti, kanunla nahiye 
müdürlerine her ay hayvan yem be
deli veriLmcsi lazım gelirken tahai· 
sat noktasından kanunun bu hükmü 
nü yerine getiremiyordu. Vekalet 
nahiye müdürlerinin nahiyclcrin • 
deki köyleri aık 11k dola,abilmeleri 
ve köylülerin ihtiyacUmnı anhya
bilmclcri için hayvanı olan nahiyc
müdiırlerinc bu kanuna dayanarak 
her ay altışar lira yem bedeli veril· 
mcıini kararlattırmııtır. Vekaletin 
bu iş için 1939 bütçeıine koyduğu 
tahsisat kabul edildiği takdirde 1 
hazirandan itibaren nahiye müdür
lerine ayda altı ira yem bedeli veri
lebilecektir. 

Yeni adliye tôyinleri 

KAlçük evler yapı kıooperadfi umumi heyeti, dtkı halkevinde tıoplanmı.ttır. 
ldare meclisi ve mürakiplerin raporları okumnut ve kabul eclllmifdr. Buna 
müteakip yeni idare izuı ve müra.kip seçimi yapılaut Ye eeki isa ile mUra -
kipler ibka edilmiftlr. Bllıngo da tasdiık edilmiftir. (La.) 

İstanbul Şehir Tiyatro~u 
ilkbahar turnesi 

ı 1 kiılllk trup Hatay' a da gidiyor 
Her ıene oldaju gibi, bu sene de bazı phir ve kaaabalarnmsda 

halkımızın sahne ihtiyaçlarını tatmin için İstanbul Şehir Tiyatro. 
au, Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği tarafından bir 
turneye çıkarılmaktadır. 

Bu heyetin dolaıacajı yerler, her yere hangi tarihte vanp, kaç 
gün kalacağı ve hangi eserleri temsil edeceği qaiıclaki n.tede 
göaterilmiıtir. 

Halkevlcrimizden salonları milaa· mayıs pazar (Zehirli kucak), 8 mayıa 
it bulunanlar aalonlarmı te11a1il için pazarteai (Satılık kiralık), g mayıa 
Şehir Tiyatrosuna tahıiı edecekler· aalı Diyarbalıı:ır'a hareket (iıtirahat), 
dir. Salonların müaait olmadıiı yer· 10 mayıa çarpmba (Muhaılp aranı· 
lerdc de tehir ve kaubalarm sinema 
ve tiyatro gibi yerlerinden iıtifade yor). 11 mayıs perıembe (S8dn kı· 
etmeleri içın muzaharet ve :yardmı e· saeı), 12 mayıs cuma (Tosun), 13 ma
dilccektir. yıs cumarteıi (Korkunç gece), 14 ma

Şebir Tiyatroıunun bu aeyahati 4 yıa puar "talebe ve halka metine (Ze· 
nisan sah sabahı bqhyacak ve 11 ha- birli kucak), sUvare (Satılık kiralık). 
ziran pazar giinü Ankarada bitecek - 15 mayıe puartnl Elhıi'a hareket 
tir. 1'u Rft:la Hatay'a !!lrı a ak o an 
11 lr.iflttır t'M:lpun Ankadaa a ır aı: ~lı Zehhtf ku-
tcmail vermesi muhtemeldir. cak), 17 mayıı çafJillDba (Satılıisı-

Daday ceza hakimliiine "Mardin Heyetin muhtelif ıehir ve 1taaaba- ralık), 18 mayıs perşembe Malatya'ya 
ceza bikimi 'Rifat Kılıç, Adapazarı larımızda bulun• tUilıled ile taııa-il hareket (iıtirabat), 19 mayıs cuma 
lzahima Beypuerı ceza hikimi Hil· edecell pl)ester f'dUardl'I ı (Toımn), 20 mayıa cuamteai (Zehir-
mi Evren, tataN:>ul lzalıiına Ilgın 4 nlaan aalı sabahı 10 treniyle Kon-
eski hakimi Salahattin Ögelman, San· ya'ya hareket, 5 nisan çarıamba (Bir 1i kucak), 21 mayıs paZH (Satılık ki• 
dıklı hukuk hikimliiine _Ayd.ıA ..ııri muhasip aranıyor), 6 nisan perşembe rahk), 22 mayıe pazartai AkfCbir'e 

.bam ~ahz Karabudak, AnkaT& ağır (Oğlumuz}, 7 nisan cuma (Satılık, hareket (istirahat), 23 mayıa aalı (To 
ceza lzalığma Gaziantep ıulh hikimi kiralık), 8 niaan cumartal (Korkunç •tt), 24 mayıe çarıamba (Zehirli ku
Mirsat Yamaç, Artvin ceza hikimliği· gece), g niun puar "talebe ve halk cak), 25 m&3'J9 perıemt>e AfyoQ"a ha-
ve İstanbul eski müddeiumumi mua • t b' • · 1 k ti (Z-'-i er ıyeaı eserı o ara ma ne., al r- rcket (istirahat), 26 mayıe cuma (Mu-
vini İsmet Giray, Keskin ceza hakim· li kucak), silvare (Sürtük). 
liğine Yalova eski sulh hakimi Sabri 10 nisan pazartesi Adana'ya hare- lıaeip aranıyor), 27 mayıa cumartni 

. tl Akgören, Niğde ıulh hikimliğine ket (isti.abat), ıı niaan aah (Muha· (Zehirli kucak), 28 mayıe pazar (Satı-
Dün ,ehrimizde hava umumıye c Beypazarı hukuk hakimi Ruim Ö-ı· v 1 k lıM w.. • 

çok bulutlu ve hafif yağmurlu geç· ıip aranıyor), 12 nisan çarpmba (Og· ı -"-~· fi ~ıa ~w.u- :ı .. 
mi,tir. Saat 11,45 te düşen mercimek kurt, Zara hakimliğine Ovacık hlki - lumuz), 13 niaan petfCl1'be (K:orkunç parta'ya:ha~ (T.osı-~ 
büyüklüğündeki dolu 45 uniye kadar mi Nedim Tiyan§&n, Salteli mUddei gece), 14 m- cuma (1 -.aırlzeıürli kucak), 31 mayıs çarpm
devam etmittir. Riizgir ekseriyetle umumiliğine eski Nezip müddei umu güzel), ıs nisan cuırtartes (Satılık ba (Satılık kiralık), 1 haziran peqem-

miai Feyıi Bora, Diyarbakır miidde~ · ~al•• p•• .. ~ve • 
ıimal istikametinden nmif, aaat 13•20 umumi muavinliğine Avanos eakı halk matinesi,. (Zehirli kucak), ıilva· be Burdura hareket (Toeun), 2 bazi· 
de aanlyedekl buı 12 metreye bdar müddeiumumisi Rıza Iııtan. Beypa· re (S6zUn kıauı). ran cuma (Satılık kiralık), 3 büiran 
yübelmlttlr. .zan hukuk hakimliğine Niğde sulh 17 niaan puarteai Meninde (To- cumartesi (Zehirli kucak), 4 haıliran 

En diltUk ısı 1 ve en yüksek 181 da hikimi Nazmi Tungayhan, Çumra hi· sun), 18 nian aab (Zelılırli kucak), puar Antalya'ya hareket (iatil'Uat), 
12 derecedir. kim muavi.nliğine hukuk mezunların- 19 niluı çarpmba (Satılık kiralık), 5 haziran pazartesi (Muhasip aranı-

Yurtta Ege ve cenup Anadolusu dan Vehbi Akaoy'un tayinleri yükıek 20 niun pertembe (Ollumus), 21 ni. . . 
b8Iıelerinde hava bulutlu, diğer i:>öl - tasdike iktiran etmi1tir. ıan cuma "vapurla lakeııdcrun'a yor), 6 hzıran lalı (Tosun), 7 buıran 
plerde umumiyetle çok bulutlu ve (Tosun), 22 ni..ı cumarte.l (Büyük çarpmba (Zehirli kucak), 8 hasiran 
mnsil yalıttı geçmiıtir. 24 aaat için- P. T. T. Umum Jlüdürlü- hala), 23 niaan puar "talebe ve halk perpnbe (Sürtük), 9 haziran cuma 
de Ece btilgesiyle Akdeniz aahilleri.n jüride tayinler matineai,. (Zehirli kucak). aUY&H (bilumaz), 10 haziran cumarttei 
den bafka yerlerdeki mutedil y&iıtl• Münhal bulunan Çanakkale P. T. (Satılık kiralık). (Satılık Jdralrk), ıı haziran puar 
rm karemetreye bıraktıklan ıu mik- T. Müdilrlüğilne İçel P. T. T. mUdU· 24 nlun panrtetl Antakya'ya ha· Anbra'ya hareket. 
tarlan Edimede 2, Baraada 6, Ko- rU Salahattin Erdağ'm ve İçel P. T. reket (iatkahat), 25 nlan talı (Mu· 
caellde 3, Boluda 5, Kutcnonu ve Sı· T üdü l""ğU ede Se .__posta tel huip &r-"nrnr), 26 n1~ -·--"'· • m r u n yu.a• • -~~ _. ~,_.-
vuta 2, Mardinde 10, Elhıtda Z, Ka- · •· (Og· lumuz), 27 niaan pe--ı... (Koı-- y k 1 k k graf müdür muavini Yqar Kiper ın ·~ a f 
raköaede 24, Baybu4'tta7, Kraata 4, tayinleri yükıek tudikten çıkmııtır. kunç ıece), 28 niaan cuma (Sürtük), a anan aÇQ ÇI ar 
Orduda 12.Z Rizede 4, Sioopta 3 kilo- 29 nisan cumartesi (Sözün kıaaı), 
gramdır. Karla örtülü bulunan yer- -------------- 30 niean pazar "talebe ve halka" (Ze· Geçen bir hafta içinde gUmriik mu• 
lerde toprak üstündeki kar !<almhğı de en çok 12 metre bısla camittir. birli kucak), süvare (Satılık kiralık). hafua tetkilitı : 
Karakösede 5, Ardahanda 12, Sarık&· Yurtta en düşük ısılar ııfırın altmda 1 mayıs pazarteıi buiantep'e hare- Suriye hududunda: Otuz dört ka -
mıtta 45 santimetredir. Kütahyada l, Iapartada 2, Kayıeri ve ket (iatirahat), 2 mayı• aalı (Tosun), çakç.ı, ÜS ptlz on dört kilo cUmrOı'k ve 

Rüzgarlar Eje ve cenup Anado- Eskitehirde 3 derecedir. En yüksek ı· 3 mayıs çarpmba (Satılık kiralık), 4 hıhilar kaçak malı He on bir bin yedi 
lusu bölgeleriyle kısmen de orta Ana- sılar da Çanalrkalede 15, hmirde 16, mayıs per,embe ((Zehirli kucak), 5 ytts defter ıtcara Uildı, t1t ye. altauf 
doluda timalden diler bölgcler:ie ek- Bodrumda 17, Adanada 19, Antalya- mayıa cuma Mardine' hareket (istira- tUrk llraaı. 
acriyctle garp istikametinden saniye - da 21 derecedir. hat), 6 mayıs cumarteai (Toıun), 7 İatanbul'da: 'Oç kaçakçı lJe 11-1 al-

kunllD haamm teırifleri ri-
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tı kilo ayuttaracu madde ele leçlr -
mittir. (a.a.) 

ca et.am. (Asaya aJl'ıca davet mek· 
tabla ... semderilmiıtir.) 

1llDİ hıf.....ııha kanunun• 
... pkllk Japıhyor 

_.. Ye içtimai maannet nklle
tl~ luf9Mıhha kanununun bası 
mi 1 deiiftlren bir kanan 
prol!li& ..._.Jamıttır. Kmı10la1luk 
rinıtrlnıa kalcbrdmaı hakkında 
-~l ldWname ilı bir mem-
... · 4liw bir memlılrete nalı· ""°•* llllerla tabi tutulacalı 

•r•lılan dair ola idWnameye 
~ tle iltihak •tmlt olma
aı umumi ....._.ha blaunanan kon· 
IOIOll'* m.lerint- w 111 nakline 

t -.ilddlJerbain d4'1dilJmeal, JH• 

" ecnılıl ~ lpn kolaylıklar 
lhferilmlll yal projenin aaalarm
.. bulwunaktafat 

1 Nisan ! 
Bagiin nisanın birl. Nianzn bi· 

rlll<I• avrupalıları11 blribltlerilli al
dıtacak yalan aiJylııııelıri •deti, 
blrlıı~ T1ld•n btrldi(, bisde de tt
va~•dn. ilk IJacılırl •lır bqlı ıa
mel11i• bile ıyd uydurdukları 
ba uec. •ıuadu, mlub p•ıtele
rlne .,. mlbtlr lı/vıtlluım .b
du da,tl. Ba •• d• kimler, M
redı. • tirli m.. Wıfı upın
oülu, kim ldıııl .bıadııed, flııı
lld•a~ls. 

.uldea .,.. • la• .._,. 
bir •d., Yardır .,.., 17luım11 ilki 
.. •rıı.n.tla blrlııcl 61111 ... 
,.,, '*'11lrlalllll•• ..... pan .. 
hrlu; ...,_ ...,,_ oldıılıı-
• iataı.taıd, f*1 ...,..ıenll. 

AtıMIM --......... Nlll'a, 
plllM, almu lwt,.,.,, pd WI'-

...,.. lnhl'4.,._ lqhıdfl 
için ol•ed, ba '41t omcfu bl._. 
allftlr. 

Oene bi• 1 ai•m, ıılsan 1Mlıfı-
• plelimı am alıru, beııl tlıa
ı.,,,.m. atıt mrıblrrem'de borç 
elBMi i•llllllltlu ba •detl de bın
lalım. 

DIJnya radyolarınd•, dünya ga• 
zetelerinde siyasi bfdlseler, harp
ler, uletler, maglibiyet/er hak
kında dlnlediğimiz ve okuduğumus 
çeflt "'fit haberlerin hangisi doğ'
ru, hangisi yalan anlryabiliyor mu
yuz! 

-Harp var! 
diyorlar, yalan, 

- Sulb var/ 
diyorlar, o da yalan çıkDJ1yo1 

mu? 
O lıalde, 1 nian Uetl bundan 

soar• yqıyacalısa, ber halde, "in
anların alyledı'llleıi yalanın yalan 
oldrıfa11U ltir•I ettikleri glıı , ola
rak yafıyacdtır. 

Jllhl•gada.n hoşlanan bir do .. 
tum ise fU fiJıjrdedir: 

- Bu ıidifle yıllarca sonra biı 
111• ıellr, iasanlar 1 alsam dogra 
a1J7leıae glııl ol~ kablıl eder· 
ı.J-T.I. 

Tabim'de darp! 

latanbul ıaaetelerinden biri
ıiade bir mqumiyeain Taksim 
meydanmda kocaandaa dayak 
1ecliğiai okacl-. Znallı kadm, 
can LeYliJ'I• fıer;ram baslı)'•, iMl
ki de, dinliyenler civar ıazino

lardua birlaiDde .... ı IÖJ')Üyor 
qnm.lanhr. 

Bizde nuuikiıinular, lainencle 
•• ..zenc1.1.. taluİlll yapmakta 
111tadırlar. Dayak yl,..a ....._.. 
niyenin kocaımm da dm mit• 
ı..... ohhaia .. ıap1.,_. Tak· 
aiım meydanında darp! Bir balom-
dan Wr matematik .... ıee1 de 
•Jilaltilir. Allah .......... ebinl 

ı.,,,.,.yat 

rin galebesi s••ral Fraalro.._ 
Madrid'i zaptelmelİyle IODa e
.._ lap1Ua7a iç harbi, orta çaida
ki mezhep muharebelerinin mo
d.-n tekilde tmuı._ .... daa 
bqka bir feY clefildi. 

Ealdd• btolilderle, •O-. 
haasi mezhep menauplan çarpa

fll"lardı; timdi iM sallarla •Dar. 
ş. eek1 beyit ı....,.,ı patırdı

llDI anlatabilir : 

Birbirine ıirdiler clo1'plarda lblar 
Ablar pllp selince döndtiler doı.tlarl 

- 1938 ..... ilkbalaan, ......... 
1a')'I Frankiat lörilJOl'I 

Bana ~li,.. ...-alin safe
rini özlemit olaalard• 1'iri.i WL 

Oaaa tam ........ dita ltirlei 
de ta fildrcle ..... _.., 

- Hayır, laa ..,_ Wr lilWuraa 
fsrtmutcbr • 

Acıklı teşelckür 1 

Şu uu ........ ...- .. 1uaa 
birçok ac:aiplildere rlltıelir ..... 
larclaa bir ta...ı .... 

"Acddı ... öl&a tıiliaiil'I. 
............... ölümmi

cliir,,.. t .. ekklr mit 

Pplis EnstitüsiJnde 
bugünkü konferans 

Dahiliye vekaleti ıube müdilrlerin
tfen i. Tevfik Beaim ttrafmdaıl ıaat 
13 de PoUs EnstitUsOn• .. cfimburiye
tlmi.r.:bı temelleri,, ...,.uıa bir kon
feranı Yerilecekttr. ıtonler Jlerke
ae ıerbelttlr. 

BUYttK ROMAN 

iltmlıdekl 
Ş YTA -Sabcdiattin Ali -3 Ni1111ttela 

llfrllya i11111Joru 
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l Dl~ POLiTiKA i DÜNYA HABERLERi 
-, c D U N K U ) 

• ....................................................... : 
Polonya ve Almanya 

• 
cekoalo-vakya 'nın parçala~~-

sm·d;n ve bilhasaa Memel ıehrınm 
'lh kı:ııd~ ,onra Almanya ile Po- PolonyaAlmanların 

tekliflerini reddetti 

Madrid'de 
ISTANBUL gazeteleri 

11 a ar •ındaki münasebetler gİt· 
onya .. . p 1 , h 

t 'k ger1rinle!ıyor. o on ya nm er 
ı çe ~ 1 h. -

t f ııdııt Atınanya a ey ıne nuına-ara ı d 0 .y 

yi~ler ya1>ıhrıakta ır. . ıger taraf-
tan alnian gazetelerı Polonya'yı 
§iddetle İenJtjt ~tını ~kte ve polonya-

normal hayat 
başlıyor 

CUMHURİYET 

ikinci lnönü zaferinin yıldönü
mü 

a.a. Matbuat S~rvısı 

hakkındaki tenkidlerine Ankara'da bir 
dostundan cevap aldığını soyliyerek, 
o cevabı fıkrasına dercettikten sonra, 
radyomuzun ı;esi bizi biıtün cihan mu
vacehesinde temsil ettigi için müsama -
haya cevaz verilemiyecegini, tenkidleri-

ı ar .k. l 
d k lar nd,,n ı ı mem eket gaze-

1 1 da i" teııkıt erı cevapsız bırak- Bek Londra'ya giderken Paris' e de uğr1yacak 
Valansiya, 31 a.a. - Halihazırda 

frankist kuvetlerin ellerinde bulunan 
bütün cümhuriyetçi arazide örfi ida
re ilan edilmiştir. 

' nin bundan dolayı acı olacağını soylu -
18 sene evel bugiın, Milli Şefimiz yor. 

İsmet İncinü'niın, lncinu'nde, Atatürk'ün 
dediği gibi, türkün makus taliini yendi
ğini söyliyerek, ikinci İnönü zaferinin 
nasıl kazanıldığını anlatıyor ve istiklal i
çin canlarını verenlere onların büyük ku
mandanlarına ve gazilere şiıkran ve min
netlerini sunmayı milli bır vazife ad • 
dettiğini söylüyor. 

ma 1 'dd ı· b' t I ri ar arod• fi et 1 ır ı>olemik 
be elaııll§ uıunmaktadır. Ajans tel-
;!narı, et gün bu müna&ebetler 
hakkında ycıPİ bir heyecanlı haber 
veriyor. ·Al"an~a'nm, Dançig ve 

P l Ya'n Perlın - Roma mihveri o on ıp . 
devletlerine Jtar§ı takıp edeceği si -

t mrıeleri Üzerinde görü§· yase .. 
mek üze e harıcıye vekili Beck'i 
Berlin'e pğf'dığr, fakat Beck'in bu 

d • veti kıılbtJ etmediği bildirilınek-
a d. 

tedir. Bpı-JPe avet!.. Şuşnig ve 
Hach•'nı{ jllıb«:tleri karşısında b:U 
ciddfıt llt~tlıİŞ bır mi.na ifade ~tmı
ye batlatııı~tır. 

,AIJl'a4;a hakikaten Polonya'y~ 
kar•• ta~11.ıa girişmek üzere mı
dir? ,,ll~ya'nın Poloı:ıya ile ergeç 
carp ... ~ına §Üphe yoktur. Bu~ 
~ .J>~i anlamak için hartaya 
nun k .k 'd 
bak1"' ~afidir. Hitler' ı h ara 

J.'lleı'<I~ evel Ahn•nya nm taz -
geç ~'- d l · ·k'-o' ""def olan ,&.vrupa ev eti 
~~1~01a k Fakat tlitler Alına.nya

ııııık~·~eratın• eline aldıktan 
nın • l9h aenesinde Polonya ile 
ııonr• . k l • ,_e ı bir mu ave e ıınzaladı. 
ons t k h . • Bu .;'eti ıar cep esınden vazı-

etid e~;yet altına aldıktan M>n -
~a ıte. ~"1'Ui'a'daki teşebbü3Üne 
b §1/'· 4.1snanya'nm kollektif ba· 
rı~ s~~ _;yıkması, orta Avru~a'
~~ ~ret kurması, şarka dogru 

: lO'~~ı, bütün bunlar, Polon -
ı§ ~faatlerine uygun değil-di. 
ıtn i1" )onya devlet ada.ınları o-
~:~1 . bir siyaset takip ederBe~ 
1' geçirmiye çalı§tılar. ır 

n # ansa tarafmdan istihfaf 
gurmele hassasiyetlerini rencide 
etti. Çe 5Iovakya'ya karşı da se
bepsiı; tr düpnanlık hissi besle· 
mekte id~er. Bütün bu sebepler bir 
araya gelli ve Polonya orta Avru
pa'da1'i afrrıan hegemonyasmm ku· 
rulmşSlntl adeta Yardımcı vazifesi -

ni görcn.t 

(Başı l inci sayfada) 
için daha geniş bir modus vivendi ka- AG1lJlllFOIJ!S A 6 t.1iOOl.JJltTIJ 
bul etse bile, hiç bir zaman, koridoru 
kateden bir alman otostradı istemiye
cek ve antikomintern pakta ise hiç 
girmiyecektir. Bu esaslar içinde, Lon
dra ile bir anlaşma mümkündür. Sa -
nıldığrna göre bu anlaşma vücuda dahi 
getirilmiştir. Filhakika bilindiğine 
göre, B. Çemberleyn hemen, bu sabah, 
Avam Kamarasrnda büyük ehemi
yette beyanatta bulunacaktır. Birinci 
derecede bir hadise, hazırlanmakta -
dır. Bilhassa şu cihetide gözden uzak 
tutmamalıdır ki italyan imalı Vitto -
rie - Emanuel, senelik nutkunda Po -
lonyayı "dost" milletler arasında say -
mıştır. 

Polonya' da 

Almanlara 
karşı 

nümayişler 
-

lngiltere. Polonya'ya karşı da Beyaz çorap giyenlerin 
tealılıiitlere girişecek 

Pöti Jurnal gazetesinde Brussard çoraplannı çıkarmışlar 
diyor ki : 

"İngilizlerin vadctmiye hazır olduk Berlin, 31 a.a. - Alman matbuatı 
}arı cihet, büyük güçlükler içinde bu - alınanların Polonya'da maruz kaldık. 
Iunduğu bilinen Polonyaya mali eko· ları fena muamelelere dair haberler neş 
nomik yardım etmektir. Çemberleyn retmektedir. Bu cümleden olarak Ko
hükümeti, Polonya'ya karşı, Fransa'- taviç'ten alman bir telgraf salı günü 
ya karşı aldığı teahhüdlerin aynını al- Ribnik'te bilhassa vahim hadiseler ce 
mıya da hazırdır. Polonya bugün ken- reyan ettiği.:ı.i haber vermektedir. Bu 
disini o derece tehlikede görmekte ve şehirde muhtelif Polonya cemiyetle -
istikbaline ve hüriyetine o derece bağ· rinin azası olan teşekküllerinin aza • 
1ı bulunmaktadır ki, bu sebeplerden do sına taarruz etmişlerdir. Genç alman. 
layı mahdut olmakla beraber sarih te- lann giydiği beyaz çoraplar polonya • 
mina e e rtmek için açık surette ou lılarca bir almanhk işareti olarak te -
ve yahut şu cihette yer alması Iazrm lakki edilmektedir. Bir çok ge:ıç al -
geldiğini anhyacaktır. manlar tahkir edilmiş ve dövülmüş -
Berlin'in memnuniyetsizliği tür. Bundan maada polonyalı nümayiş 

çiler lokantada oturan bazr almanla • 
ra taarruz etmişler ve tehdidlerine 
rağmen kendi lisanını ko·:mşmxya de. 
vam eden bir alnıanr dövmüşlerdir. Bir 
çok lokanta ve kahvelerde buna ben -
zer hadiseler cereyan etmiştir. 

~ittikçe artıyor 
Ordre gazetesinde Puiseux Berlin'-

den şu haberleri veriyor : 
"Nasyonal - sosyalist zimamdarlar 

mahfillerinde Polonya'ya karşı hisse
dilen memnuniyetsizlik gittikçe art -
maktadır. 

Dirije matbuatın yazıları ise, A -
vusturya, südet eyaletleri, ve Boheın
ya'ya karşı harekete geçilmeden evet 
bqlıyan neşriyatı pek andırmaktadtt· 

aatte 746 km. 
-

Bir leh gazetesine göre 
Varşova, 31 a.a. - Kurjer Warsza. 

wıki gazetesi Katovis'ten bildiriyor: 

Madrid askeri valisi de gerek hü. 
kümet merkezinde gerek Madrid vi • 
!ayetinde örfi idare iJan etmiştir. 

Franko hii kilmeıini tanıyan 
devletler 

Burgos, 31 a.a. - Bütün Avrupa 
şimal devletleri, bugün resmen ve 
hukukan Franko hükümeti:ı.i tanrmış
lardır. 

Burgos anfikomintern pakta 
. d. . ~ 

gır r mı. 
Roma, 31 a.a. - İtalyan gazeteleri -

nin Burgos muhabirlerine göre, isp:in 
yol hükümetinin geçenlerde komin • 
tem aleyhindeki misaka iştirak etmiş 
olduğu:la dair mezkur şehirde qir şa -
yia deveran etmektedir. 

Madrid' de normal luıyat 
b~lıyor 

Madrid, 31 a.a. - Normal hayat 
b~lamaktadır. Nasyonalist kıtalarm 
girişinden beri bir tek silah sesi işti -
tilmemiştir. Resmi daireler çalışmak
tadır. Dünden beri yemiş ve zerzevat 
serbest surette satılmaıktadır. Bugün 
kahveler, gazinolar ve balıkçı dükkan 
lan açılacaktır. Kasaplar cumartesi 
günü açacaklardır Diğer taraftan şeb 
re yiyecekle dolu kamyonlar durma -
da::ı gelmektedir. 

General Miaja Jıteksika'ya 
gidiyor 

Cezair, 31 a.a, - Madrid hükümet
çi kıtalarmm eski kumandanı General 
Miaja Meksika'ya gitmek niyetinde· 
dir. 

B. Hudson'un Moskova 

%İyaretinden sonra 

İngiliz - Sovyet 
bağları 

sıkılaııyor 

Yeni Meclise verilen ilk layiha 
Ankara'dan telefonla aldığI bir habe -

re atten, Sihat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti tarafından gozliıkçüliik yapanlar 
hakkındaki kanun layihasınm ilk olarak 
meclise verildiğini yazıyor ve kanunun 
maddeleri hakkında tafsilat veriyor. 

VAKİT 

Bulgaristan türkleri 
Soıya'da çıkan Utro gazetesinden nak

len, .bu lgarıstan'm Vıdın turklerı tara -
fından başvekil Koseivanot 'la maarif ve 
dahiliye nazırlarına muracaatta bulunu
larak, mevcut tedrıs usullerının degışti -
rilmesinı, sarıklı hı.::aların kaldırılması
nı, hükumetin emrine"·ragmen bazı yer
lerde okutulan eski harfler yerine yeni 
harflerin tedrisini, dayagm yasak edil -
mesini, türk çocuklarının yuksek bulgar 
mekteplerine kabulünü rica ettiklerini 
yazıyor. 

Ayasofyadaki levhalar 
Ayasofya mıizesi dahilinde bulunan beş 

levhanın indirilmesi sebepleri etrafında 
tahkikat yapan maarif vekiletinin bu em
ri kimin verdiğini araştırdığım yazıyor 
ve bu kıymetli eserlerin tarihi değerle -
rinden dolayı, vekaletin, bunları tc\~rar 
yerlerine koymayı uyiun gördügünü tah
kikatına atfen ilave ediyor. 

Doktor komisyoncular 
Afyon'a bağlı Dinar kasabasından, son 

günlerde sıtma tehlikesinden acı acı şi -
kayet mektupları geldiğini, Ziraat Ban
kasının her sene dagıttigı 300 kilo devlet 
kininine rağmen, Dinar'da her kesin sıt
madan hasta oldugunu yazıyor ve halkın, 
Dinar'da Aydın ve Konya'ya bağlı bir 
sitma fjubesi teşkilini hilkümettcn yal -
varmak istediklerini ilive ettikten sonra 
İsmet İnönü'nün, köyltiyll iktisaden kal
kındıracak vasati refah seviyesini yük -
ıeltmiye işaret ettiğini hatırlatarak 
"Unutmıyalım ki, milU iıtihsaHitı arttı -
racak olan amillerin başında balkın sağ
lılığını koruma gelir" diyor. 

AK~AM 

Radyomuzdan çıkan sesler bi
zi temsil ediyor 

Va-Na, Akşamdan akşama sütununda, 
radyo neşriyatındaki kusurlu noktalar 

Tekaüt kanununda değİ§İklik 
Ankara'dan aldıgı b ir telefon haberine 

gi:ıre, 930 tarihlı tekaild kanununda, mu
vazenei umunıiyeye Çlahıl dairelerden İs
tanbul ve Ankara belediyelerine ve ida -
rei lıususiyelere, yahut oralardan muva -
zenci umumiyeye dahil dairelere geçen 
memurlar lehine tadilat yapılacağım, 
Dahiliye Vekaletince hazırlanan proje -
nin bu içtima devresinde kanunlaııtırıl -
masına çalışılacagını yazıyor. 

Hayvan katliamına 
vermemek için 

meydan 

Dikkatler sutunu muharriri, kedile -
rin kopeklerin üremesini, şikayetler ço
ğalmasını bekleyip imhalarına girişerek 
vatandaşların asabını bozacağımız yer 
de, bunların çogalmasına meydan ver -
miyecek fenni usullerin neden vaktinde 
tatbik edilmedigini soruyor. 

SON POSTA 

Şehrimizde sığınaklar yapıla
cak 

Vilayetin yeni yıl bıidcesine elli bin li
ra tahsisat konularak 1stanbul'da bir kaç 
sığınak yapılacagını, fakat bu para ile 
ancak tek bir sıgınak kabil olabileceği -
ni, hatta, yaptırrlan ke~ifte, mükemmel 
bir sığınağın ancak 80 bin liraya çıkabi
leceği anlaşıl<lıgını vilayet seferberlik 
şubesiyle kaza kaymakamlarının sığınak 
ihtiyacını tesbite çalıştıklarını yazıyor. 

Eğer iktısat ve siyaset birbirin
den ayrılmazsa 

Muhittin Birgen, Her gün sutununda, 
iktisatla siyasetin biribirınden ayrılmaz 
iki unsur oldugunu, siyasi dostlukların 
iktisadi dostluklara dayandığını ızah et
tikten sonra, Tıirkiye'nin kendileriyle si
yasi sahada dost olduı;:u memleketleri, 
iktisadi münasebetlerin inkişafı için ha
rekete geçmeye davet etmesi icap ettigi
ni ve aramızdaki siyasi dostluğun bu tak
dirde kuvetlencbilecei:ini söylüyor. 

HABER 
Maarif ıurası ve neşriyat kon
gresı 

Haber gazetesi, bu yazısında gerek şu. 
ra ve gerek kongrenin müsbet neticele -
re ulaşacağına emniyet eunekte olduğu -
nu yazdıktan ve ;ıQra ile kongrenin a • 
deta bir referandom ve daha tam tabi • 
riyle bir anket olduğunu kaydettikten 
sonra bu teliekküllerin faaliyetlerinin in
kilap ve tekamül esaslarına göre hazır -
lanmış bir kültür planına sahip olmamı
zı temin edeceğini yazr aktadır. 

Şiıırdl olonya'nm vaziyeti zor
laşmııtır~. ,Almanya Slovakya'yı hi -
mayeııİ 'ltırıa alarak cenuptan Po
ı .... ,_ :l-Jl..aJudUl\u uzatmı~tır. Şi
maldeP eınel'i alarak ~ Litvan· 
ya' da n · uz tesıs eClere1' l>u cephe
den de lonya'yı çember içine al -
mıştıt•Ş' di de Darıçig meselesi, ko
ridor ın lesi, ekalliyetler mesele
si ortllY atılmıştır. Bununla bera
ber ,ı\l nya'nın Polonya'ya her 
halde b ün için bir taarruz mak· 
sadı J,es mekte olduğu şüphelidir. 
Bila1'İs lmanya Polonya ile daha 
bir rnii'~ t iyi g~inmek istiyor. Fa
kat _.Alm ya, garbi Avrupa devlet
leriylO ~et Rusya arasında ku· 
rulm•sınf ·çalışılan kombine~on i
çinde P lonya'nın vazife almasını 
isteuıiY0• Almanya Polonya'nın, 
sahası lr, fakıtt dar olduğu için 
şüphe$İZ aha roiiessir bir nevi kol
lektif b ıı sistemine Polonya'nın 
iştiratı~n mani olmıya çalışıyor. 
Filhalı1~, hartaya bakıldığı zaman 
Polon>'a ~tn böyle bir kombinezon 
için &011 <lerece ehemiyetli bir unsur 
olduğ11 aılatdır. Hatta denilebilir 
ki polon a'nın iştiraki olmadıkça, 
lngiii' - ransız - Sovyet iş birliği 
yapıl~~· Çekoslovakya darbeain
denbel'1 lmanya'nın herhangi bir 
mwt,Ji. teca-vüzüne karıı tedbir 
almalı 1~~ bir takım projeler üze
rinde g~ıülmektedir. Bu tasav· 
vurJatın ~ijğüm noktası Polonya'
drr. JJt.1

1 
t\dbirlerin alınmasında ön

ayak f a~ üç büyük devlet - lngil· 
tere, r~. Sovyetler - arasında 
Poloııf~~ çok lngiltere'ye itimat 
etmeJıt ... ~. Polonya'nın Fransa ile 
ittifalı1 ~l\ı-dır. Fakat bilhe:::ııa Çe
koslo~11 r''nın akıbetinden sonra 
Fran,-'Y( inanmıyor. Sovyetlerden 

Tayyare dünya sürat 

rekoru 

"Bir kaç gündenberi PolO'!lya yuka
n Silezyasında .tcain Ribnik'te alınan 
ekalliyetine mensup olanlar südet u • 
sulü beyaz çoraplar giymiye başlamış
lardır. Nezaketle yapılan ihtarlar bir 
netice vermediği için polonyalılar be. 
yaz çorap giyen bir kaç almanı yaka
lıyarak çoraplarını derhal çrkartrmş • 
!ardır. 

Moskova, 31 a.a. - Hudson heyeti 
burada İngiltere ile Sovyetler arasın
daki bağlan sıkıştırmaya muvaffak 
olmuşa benziyor. Sovyet mahafili de 
memnuniyet göstermektedir. 

Musolini bir nutuk daha verdi 

ise biiııbiit\in çekiniyor. !b "':.ıuki İn
gilrere'Y~ inanmaktt"?ır. İngiltere 
de sofi 'ftalar içinde Polonya'yı 
kandı~a~ vazifesini üzerine al· 
mııtır. eçenlerde İngiliz ticaret na
zırrnıtl , ~sliği altında bir heyet 
Varşo"• Yı ziyaret etti. Şimdi ha:ri -
ciye ıııtZE~ Beck Londra'yı ziyaret 
edecelı• ker lnailte~ Polonya'nın 

Jdeı- D 
muka b' l\h hakkında bu derece 
Yakın .

1 
·~.alaka göstermiı ve Po

lonya 1 e 1t biı-liğine bu kadar kıy-
el'.Jl1i met 1 A.I ! olaaydı, Polonyalılar 

belki oe manya ile 1934 anlatma
sını y•P;na~lardı. İngiltere Lokarno 
muka~ ~leri imzalanırken Polon· 
Y • hUdttt} k . . a nın . arına arıı hıç hır a-
1 Ak oııte...... • a a IJ d ·•rıemış ve Fransa'yı ala-
kasızl•11. 1l"rnrya çalı§mıştır. 1933 

. de ''D·· 1 . 

dilrnitti; 1. Polonya'yı Almanya'nm 
kolları 1 ne atan bir vaziyet de bu -

Berlin, 31 a.a. - Yüzbaşı Hans Di· 
eterle, bir Heinkel avcı tayyaresi ile 
dünya sürat rekorunu kırmıştır. Mu
maileyh, saatte 746 kilometre, 660 
metre katetmiştir. Tayyaresi, 1175 
beygir kuvetinde bir motörle müceh
hez idi. 

Eski rekorun sahibi, 23 birinciteş· 
rin 1934 den beri İtalyan Agello o}up 
sürati 709 kilometre 209 metre idi. 

Fransız - Romen 

ticaret ve kültür 

anlaşmaları 

Paris, 31 a.a. - Fransa ile Roman
ya arasında a~_tedilm.iş. olan ticaret 
anlaşması, bugun harıcıye nezaretin
de B. Bonne ile Romanya'nın Paris 
Büyiık elçisi B. Tataresco arasında 
imza edilmiştir. 

Bu itilafname, iki memleket arasın 
daki münasebetlerin artırılmasını der 
piş etmektedir. 
Fransız • Romen kültür anlaşması 

da bugün Calinesco'nun huzuriyle Ga 
fenko ve Fransa'nın Bükreş elçisi ta· 
rafından imza edilmiştir. 

dur. Şimdi İngiltere Polonya':run iş 
birliğini temine çalı4maktadır. Al
manya da İngiliz diplomasisinin bu 
noktada muvaffak olmasmdan kork 
tuğu içindir ki Polonya'yı böyle bir 
siyaseti takip etmekten mene çalı -
ııyor. 

"Berlin • Roma mihverine kar~ı 
ti.kip edeceği siyaset Üzerinde gö
rüıelim,, sözlerinin mi.nası budur. 
Ve bunun arkasından da Dançig, 
ekalliyetler meselesi gibi tehditler, 
daha doğrusu tazyik vasıtaları gel
mektedir. 

Bu ıartlar altında Polonya ne 
yapacak? Doğrusu Polonya deYlet 
adamları için kolay kolay karar ve
rilecek bir mesele değildir. Fakat 
verecekleri karar, yalnız Polonya'
nm değil, bütün A vrupa'nın nıukad
deratı üzerine amil olacaktll", 

A. Ş. ESMER 

Aynı gazete bu şekilde yapılmakta 
olan bir kaç tahrik hareketinin şid • 
detle tecziye edildiğini ilave eyle -
mektedir. 

A iman dahiliye nazırının 
bir nuıku 

Berlin, 31 a.a. - Dün bir içtima es
nasında dahiliye nazırı Frik, alman 
topraklarında yaşıyan ecnebi ekalli -
yetlerin huzUr içinde geçen hayatla • 
riyle ecnebi memleketlerinde yaşryan 
alman ekalliyetlerinin ekseriya müşkil 
olan hayat şartları arasmda bir muka
yese yaparak Polonyadaki alman ekal 
liyetinin vaziyetlerinde bilhassa ıs -
rar etmiştir. Mumaileyh sonteşrin 937 
tarihli alman - leh beyannamesinin va 
ziyeti kati surette halletmiye muvaf
fak olamadığr:ı.ı beyan etmiştir. 

Almanya misillemede 
bulrırıaccık 

Frik, demiştir ki: 

"- Son zamanlarda Berlinde Al -
manya ve Polonya mümessilleri ara -
sında mütekabil ekalliyetleri hakkın. 
da müzakereler başlamıştır. Bu müza
kerelerin memnuniyete şayan netice -
ler vereceğini ümit ediyorum. Çünkü 
pek mühim olan bu meselenin muhak
kak halledilmesi lazımdır. Yugoslavya 
daki alman ekalliyeti meselesinin de 
makul bir şekilde halledileceğini il -
mid ediyoruz. Çünkü Almanya bu 
memleket ile sulhçu işbirliğine büyük 
bir ehemiyet atfetmektedir.,, 

Nazır, Danimarka, Macaristan ve 
sair memleketlerdeki alman ekalliye
tinden de bahsetmiş ve ecnebi mem -
leketlerinde alınan ekalliyetlerine kar
şıyapılacak herhangi bir fena muame
lenin bu memleketlerin Alınanyadaki 
ekalliyetlerine karşı bir mukabeleyi 
intaç edeceğini ihtar etmiştir. -. 1lilJ&O vsr •an &ıa1ıi1a1tth1tl-ıı 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı ) 
Çocuklar: 
Bayramınızın şen, neşeli, eğ -
lenceli olmasını öğretmenleri
nizden isteyiniz ! 

Vakıa Sovyet tebliği ticari bakım
dan arada esaslı anlaşmazlıklar bulun
duğunu kaydetmiştir. Fakat bütün 
müşküller halledilebilir. Çünkü Sov
yet hükümeti Sovyetler Birliğinin di 
ğer memleketlerle olan ticaret müna
sebetlerinin siyasi münasebetlere bağ
lı olduğunu ilan edegelmiştir. 
Diğer taraftan öyle zannediliyor ki 

İngilizler de Ruslar da, tecavüze karşı 
mukavemette teşrikimesai için sağ
lam ve ameli bir esas bulmak hususun
da aynı derecede arzu göstermişler· 
dir. 

Sovyetler Birliği Polonyanın vazi • 
yetine karşı anlayış göstermekte onu 
müşterek bir deklarasyona sürüölemi 
ye çalışmamaktadır. Sovyetler Birli
ğği Polonya'nın Rus ordusunun müt
tefik sıfatiyle dahi kendi toprakla
rında görmek istememesini de anlr
yor. 

Esasen Polonya'nın dostları Sov
yetlerin yardmunı Polonya'ya iptidai 
maddeler ve harp malzemesi vermesi 
suretinde derpiş ediyorlar. 

Nihayet İngiltere de Sovyetler Bir: 
liği tarafından Avrupa'nm şarkın· 
dan yapılacak yardımı bihakkın tak
dir eylemektedir. 

Samuprava'nın 
bir yazısı 

(Ba~ı 1. inci sayfada) . 
zetesi, ezcümle şöyle demektedir; 

"Pazar günkü se~im, türk milleti
nin ve onun en geniş kütlelerinin Ke
mal Atatürk'ün miras bırakmış oldu
ğu siyaseti ve ideolojiyi ne derece -
de teyit etmekte olduklarını göster
miştir. 

Bugün Türkiye, beynelmilel haya
tın çok mümtaz bir rüknüdür. Ve ro
lü herkesin gözü önünde ve çok mü
himdir. 

Cümhurreisi lnönü'nün partisinin 
böyle bir zaferi, devlet fikrinin bir 
muvaffakiyeti ve Balkan antantının 
mühim bir rüknü ve devletimizin, mil 
letimizin sadık bir dostu olan yeni
den hayata kavuşmuş Türkiyenin ta
ze bir kuvet kazanması demektir.,, 

Hazırlanıyoruz ! 
İtalya harpten korkmaz, 
galebeden de emindir 

Roma, 31 a.a. - B. Musolini, bu sa-ı rını, italyan milletinin arzu ettiği gi -
hah Kalaberya'da kain Reggio'ya mu. bi, temizlemeyi samimi surette isteyip 
vasalat etmiş ve orada "Tunus, Tu- istemediğidir. Filhakika, İtalyan mille 
nus" diye bağırarak muazzam bir ti, Almanya'nm Akdeniz'e el koyma -
halk kütlesi tarafından istikbal e - sının İtalyan milleti için teşkil ettiği 
dilmiştir. tehlikeyi anlamış gibidir. 

Halka hitaben bir nutuk söyliyen 
hükümet reisi İtalya'nın geçen sene 
içinde yapmış olduğu işlerden bahset
miştir. 

B. Musolini, bu nutkunda demiştir 
ki: 
"- Her ne kadar bir çok şeyler ya. 

pılmış ise de da.ha bir çok yaptlacak 
işlerimiz vardır. Alpların öbür tara -
fındaki bazı eksik akıllılar, İtalyan mil 
leti:ı.in ltalya'da rejime müzahir olma
dığı masalını ortaya atmışlarchr. 

Milletimiz ve ordumuz nasıl yek _ 
vücud ise, halkımız ve rejimimiz d-e 

öylece yekvücuttur. İtalyan milleti, 
her genç millet gibi, harpten korkmaz 
ve galebe çalacağına emindir. Hazır • 
lanıyoruz. Ve kendimizi müdafaa et -
meğe amadeyiz. Kuvetli milletler ve _ 
liid, zayıf milletler ise kısırdırlar. 
Milletler, bir ailedir Vt! bir bu aile i _ 
çinde birinci saffı işgal etmeğe layı
kız. 

Almanya Akdeniz' e elkoyarsa 

Paris, 31 a.a. - Ekselsior gazete -
sinde Peyi diyor ki : 

"Daladiye'nin nutkunun, italyanlar 
tarafından makul ve haklı bir surette 
ileri sürülecek görüşmelere kapıyı ka
padığını söylemek için insan iyi niyet 
ten mahrum olmalıdır. Fakat şimdi 
bilinmesi lazım gelen cihet, Musolini 
İtalya'sınm, franaxz - italyan hesapla -

Yeni bir kuvet ıdlırbesi bir 
ltarp çıkambilir ... 

Epok gazetesinde Donnadyö diyor 
ki : 

"Gayda, ltalya'nın bazı meseleleri 
fransız aleyhdarı bir nazarla tetıkika 

mecbur kalabileceğini söylüyor. Bu 

mümkündür. Fakat, bütün dünyada de 

ğişmiş olan hava; dikkate alınırsa pek 

o kadar da kolay değildir. İtalya ve 

Almanya, realisttir. Bu sebepten dola

yı şu ciheti dikkatle almaları icap e -

der ki bugünkü vaziyette yeni bir ku
vet darbesi, bir umumi harp çıkarabi
lir . ., 

ller yeni fedakarlık luırbı 
yakmla§tıracuk 

Ordr gazetesinde Bure diyor ki : 
"Sulhçu Daladiye, sulhçu olan biz

ler gibi düşünmüştür: Fransa ve İn -
gilterenin İtalya ve Almanya'ya yapa
cağı her yeni fedakarlrk, harbi uzak · 
laştıracağı yerde bilakis yakınlaştıra -
cakdır.,, 

Ümanite gazetesinde Damar diyor 
ki : 

"Daladiye'nin izah ettiği siyaset, 
tatbik halinde, blitün fransızlar arasın 
da birlik teatisini mecburi kılmakta · 
dır. Bu vaziyette ise, bu siyaset, Fran-
sa'yı kurtaracktır.,, • 

:c 

•en1 esıl'i"'n ... ort er dıktatorası,, inı
za anıt rolonya gene ihmal e-

~--------------------------------~~--------~------~---------------~------------------------------------
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Simôl memleketleri 
mOsum kalamazlar 

ineç - üaıa ticamlae '*' 
ula)oa ballı IMlehca clwletler a
rumdachrlar. 

Banlar deni• dnletleridir. 
Ba itibarla. meaf.atleri nere • 
de lim8D Yan& oı-a .. dll'. ısı- • 
rlDdea Wrl. Ncınes. ..... tica
ret fiJolln .....- clördllncl 
mmde..ıalpdr.Bltlaba .... 
letleria ticaret filolan bir ara
da. iDsilis •• amerilran fılola· 
rmc1ua eoara istbd ..mm it
p1 ec1 .... 

Blr.Aft11fa ...... ...... 
herilldeld .............. .... 
olaubilir mi? Harır. 11...ıl 
Horws'ia dlla7ada ildad pet • 
rold.m.~ .......... 
.......... fblmı~ 
sıbı basad haller heriade dar· 
lllJ701'U. 

Cimal m.alebtlerinia 
"# ~ektn olarak dtlQa U... 

racatmm ~· biriadla fu. 
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Konuşmak kofi ! 
A iman si:yased, bir baskınla çek milletini tahakkümü al

t1na almalcla ille defa olarak kendi nazarıye ve iddia· 
lırınm dışma çıkm11, Munih'ttı yapm1ş o/dulu resmi teabhİlt 
le11 çıinemıştır. Bundan boyle Avrupa'da herkes kendini teh· 
lilcede bıssetmekte lıalclıdJT. Orta veya zayıf devletler, bu bi· 
Jelı manevralara, bu ani şantajlara maruz bulundulda11 için; 
buyuk devletler, bu usulleri meydan okuma diye telakki et· 
mı ye mecbur olduk/su ve Avrupa ıoplulutuna ve medeniye
tine karşı taşıdllcları vazifeler onları doğrucl.ıın dotruya bu 
meseleyle a.lik.'ılı ltlldığı içm. 

OnUD içindir ki - colra.li mevkiler ve tamperamanlar he
saba katllmak şartiyle - &erek bıiyıik, &erek kıiçuk devletle
rin &osttırdikleri derin reaksiyon aynıdir. Almanya "Hayat sa
bası"ndan bahsediyor. Tebdıde maruz bulunan komşuları da 
"bayat insiyakı"ndan babsedıyorlar. Garpun şarka ve şimal
den cenuba, utilr.laJ arzusunda hepsi mutesınıttlrler. (Yalnız 
ltaly• muıeua, çiinkii. pancerman &eııiı/eme sıy .. etinı keıı
diSJae laydalı buldulu ıçıa, bu memleketıa baıına ae ••lirse 
uadi rıaasiyl• &•lmiı olacaktır). 

.Şu JWde ,.,.,an n7a buıadaıı .arilldli premip bqaıuıtı 
istemeı liD,,,,,.,,.,ur. Çiaü ad mnele #Deriade, aluıu aç-
11117aa n •mi• •''*'•iller de dallil old"'8 IMld• AerU. illin· 
teliıtir. Lbım ola PF ıdmi• edilebilM:ej: bul iiıi...Ueria 
ıüaüdu llalbtde arılı aoı..ıu üeriade tamam•• biribiri
•• mııt.lb.rl: ünrlar nrilmaidir. 

B67Je bir u1.,,_7a iıtirllı edec.I hflı~ dnletler 
7rua, lqihne n Poloııya'dır. Şimdiden miiaWplar yi. 
riidUmeltedil' ,.. Polo117a ile So"7etl•r Birlili Jıusuuııcfa 
ıarıl•irlikler araya •irmelttedir. 7'nbel iıi müaahıaJarla 
Yaklt U7bftllli7elim. BillasA dallin politih mülüualarıııı 
tedaliU aalqma aanuetleriae hrı1tır1JJ17alım. J:suen "Halk 
cepı...ı•• anıl Framı'd• ıancut delildir. Hüiaıete miaaJıe
ret edea emri7et komibıist partisiai ici• bir mubalelet• ... 
•11tu. Bu JW fimdidea bir '°j: 1e7lui deliıtümiıtir. ICsueıı 
m•ele bıuU. delildir. 

poıoııya • Rm7• ilıtililnu - meYcut olmaı• nlm•a -
ııiibalal• nmemelidir. Hatihtte polo117alılar n nıa· 

lar api ıalttelikl•• adlptirler. Alıu117a ras Vlraa7ulm 
lli,..yni ıltlaa alıııd isterse Poloıt7• ıulaYOlmuı olacaktır. 
Almıqıı Polo117a'n parpl...U istene RUS7a dolrudaa 
dolnq bir darbe pemiı olaoaltır. Bl,.ıece, Jıer ilıisiai de telı
dit elen wlıliu brpanlda. ili meıiılebtin darumlan 6irlbi· 
riff •7hn delildir. 7aht prj: mullalnılılı bil,,._. SOYFet• 
in blrliliae defil, Poloqıı'7a dlfer. Biaim ,ar~ miitte
llllerl.U polo,,,.,ılardn. SoY7etler Birlili ilıinci plhda
dn. 

lıte nhalar h merl•ded/r. Veba YÜlal•r l&er/ade ~a
ı,,..aı lbımtbr. 

Ne birleri, ne de dil•rl•ri için .. eerqa ııtılmıJ: mnsa 
6üi• delildir. •..,.. bdis olaıı udeee Ulelili bbal etmi-
7n mlllederl11 Hfiia fiddet/yl• Jıarekete •tır•cellerl lladada 
,~. nmeıtir. Baaua ;,;n t•mlflYİ toplaııtıl•n Y• talltaaalı 
pem/alere ll&am ~itur. Notalar, imsalar Widir, yeter il 
balar •rii o&rmlu. Bmtdu 11• bar u ionapluna o a
dar 1'71 olacdtır. 

Hem, bir hptma .,.,.,, delR. 6/r korama a/7Ufti ola• 
ba .,.,..., flllllU bir irade tualıııdH daima a7aJ:ta tııtul· 
nn. 

lnrth, 6nlll irade, daima irade, lıt• 11rola. 1ıt11 ;1.....,,.•. 
n 111111/D iurtarabllecei .... ..ıı. • .,."" ••llM:el pat'flb. 

Herhs bltfbl yadıfl.,ı. laıdlııi b• 1" Aunaıflıi1 · ı.rm 
...,, .. eli " .... , ...... lldlYa dll ,.,.,,,,, ,, ...... 
.. : ......... teMl.t-11" .... .,.,._ ........ ~ _,,,..,.._ .. .,.,.,,,.. ..,,., ~ 
41~ra. raht aellnlerln• btlaaaealnı. 

WladJmlr d'Orm- Le JPJpro 
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XIV. Kısım 
Karbajalara bir teblli 

~==============-23-=:P 

ispanya ... 

·4 -1939 

( RADYO 

TURKlYE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TORKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 KcıJ120 Kw. 

31.70 m. 9465 Kcaj 20 Kw, 
T. A. P. 

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

Ankara 

CUMARTESİ: 1.4.1939 
13.30 l'roıram. 
13.35 Muzııt ~mıizık hol, kaba· 

re ve saire) PJ. 
14.00 MemıeKct saat ayarı, a • 

Janı, ve metcoroloJı tıaber • 
leri • 

14.10 Türk müziği, çalanlar : 
Refik Feraan, .l'anıre !>crsaıı. 
Okuyan: :>adı .Hovscs. l · 
Osman beyın - Segah pevrc • 
vi. 2 - Kazasker l\ıuıtata lz. 
zet - ıcıüı prkı • Dolduı 
ıetır ey ıakı. 3 - Blmen ıen 
- Se&&b ıarlu - Sunda ıçsın. 
4 • J:oarure Feraan - Kemençe 
takıımı. 5 • Sedadın • huzzam 
f&l'la • Cefayi .bıcrinle SOJ' • 
Dİilll J'lla1am. 6 • Halk tül"IEio 

ait • Bap~ 7 • Halk tiir• 
k8li • llatlcem. 

14.40 llha (-.buat • PL). 
ıuo x....-. <lmkuk ilmi 

P1ID& m- ·anan biki
llli7eti). Hllllı•W• mklea 
• B .Sıddık 8-1 Olur. 

U.JOProsnm-
17.15 Miisik (Du8 ~. PL). 
11.15 Türk müsıii (.,_ ...,,.. 

ti) Oka7anJar: T ..... Kara· 
lımt •• Safı1e Tob.J'. ~
lar: Hakin Derman. .... 
Kadri, Hun Gür, Halıııll 
Toa,._, Buri Ufler. 

11.00 KOD1J1111& (daı polltib ........i). 
19.15 Tlrk mildli (Halk ma

•ildlO 81...ıı it* V.,.el •• 
lbrüim. Takdim.._: Sadi 
Ya..-A'-a. 

1us TM ll(aiisiti <MI ...... 
lerden m'lf11eeNzil propam). 
Çalanlar: V~,.._ B. 
nr, Ruıea Kam, c..M. lto
-. Ohyaa: MuDla lfari 
JlaU1 PoJ'l'U. ao.ao .,_, meteoroloji 1la • 
.. .... ~ bot'IMI (fi • 
79t). 

20.15 Temsil (ttu.11 ıeceei.) 

Nazariye ve 

usuller 
Bidlll ....,.... Rlder'l ..._ •Ueefad• a7u_.. 

la ., .... Beyle '* tek • 
llftıe bulum imJrtnları ft 
,...tı.rl •JMwhlmı 
ga.teriyor: Bitler alman 
milletinin emellerlel ..,... :=: a n, ne ~e 
1nıllandıiı usulleri kqfet • 
.... deliJdU. 

Bu nuariJeler ft aml • 
ler, 1014 taammuıu huır· 
hym n ıtl4 den nel,... 
nlan meslek ldtaplarmdl 
bulunur. Bu u.Ueı1 ft .... 
Ariyelerl AJmanya'da .. 
teplerde &tretfyorlar. Bu 
nuariyeler, alman k6Jtl • 
rUnBn mUtermnlm ctlzl1e • 
ricllr. ....... ,. 
Sulh garantisi 

kuyucuları lsut Ccınil'in • 
darcsinde lb,k edecektir 

21.15 McmlelCsaat ayarı. 
21.15 Esham, ,ıvılat, ltambı· 

yo - nukut l5ası (fıyat). 
21.25 Neşclı ISiar • ~-
21.30 Folklor alıl Bcdı ~-

netıen). 
21.45 Muzık Cns pl~an) 
ıı.oo Haftahkosta kııtusu 
22.30 Muzık C\;uk oı:\cstr • 

şef: N ccıp /t.ın) l - Kop • 
Yaz akşamı hi. 2 • Gles • 
mcr • Sabah :litnl (fantc· 
zi). 3 - Gıb •. çakır kel· 
fım (viyana fc'kısı)· 4 • ıJ. 
lıbes - Kopela tıalCSllldl 
bebek dansı S. Walter S 
rcnad. 

23.00 Mi.ızilt Rbant • '). 
23.45 - 24 Son ,ans haberleı 

ve yarınkı Jl<>tram. 

Aırl4pa 
~ 

OPERA V~ O~E~ETLER 
20.10 Moııt Ctnerı - 21U 
Frankfurt ı- 20.30 Mont 
Cenerı - ~ Ro_. - 21.l 
Paris - EJ kalesi. 

ORKEST~ ON EBLER1 
Vii: SE.N ~~&E~ 
LltR: 21.Jt •Rec"° 
nal - 214 t-12.u 
L,iibt_,.1111 

CU>A .llVS •s;•~• 
-1 

.. 

...... -

A a ''uraf•• 



mühim 
. • • 

Al111111 gazeteleri 
lnglhere'ye ılddetle 

hü<um diyorlar 

cı o o 
laf erinin yll dönümü 

ffiünlc_i 
Jeopdlitik ve ekono1111k 

strateji 

r 
onra isli 

garanti eHiler 
Berlin, 31 a.a. - Alman matbuatı (Baıı ı inci sayfada) 

Ahun,.. ekOllCmli __.. .. ~ 
t~n 'J'atan, bugOn mtJntehalarına b- Jet bankuı reiai Bay Fwak'-· 
dar zaferinizi tesit Hiyor. Düşmanın Şimal denizi ile Karaclenia arum
hrrsı istilası azim ve bami~iaizin daıki eluıoo-i aahuma dair, Alla· 
yalçın kayalarına bqını çar,.rak bur· clola ajamınca YSilip dünkü Ulaa'-

İnailtere'nin Almanya aleyhinde yeni garp cepheai kumandanhfından An
bir yalan hücumu,, gibi bqlıldar al- kara'ya çekilmittir: ikinci bunun cc
tmda ingilb matbuatının Almanya a- •abıdır. OçUndl de c"* cevaptır. 
leyhindeki neıriyatıru mevzuu bahis Blyilk Millet Mecliakün kubbeaini 
etmekte ve bu cUmleden olarak gliya. dakikalarca süren alkıtlarla çrnlatan 
Almanya"nm Polonya Jaududuııda as - bu Uç tarihi vesikayı, o günün mukad-

dahiş oldu. ta nep-eclilen soalerini, IOD hidiıe 
Namımzı tarihin lıita~i mefahiri- 1.-d• manalar çıkarmak i.ti,ea

ne kaydetlEn "biitiın milleti balıkı- I•, muluıkkak ki, clildcatle olcmaat
nızda ebedi minnet ve fiİlırana uvlı lanlw. <•• ı. bici ,aylada) ta tatilini geçirmek üzere avam kama- ker tahtit ettiii ve Alsıanya'run Po- des batırumı yidederek aynen der~ 

taraftan B 'den verilen raandald beyaaatmdan IOlll'a Che- lonya'ya ültimatom verdlgi hakkında- ediyoruz: eden büyük gaza ve uferiaizi tebrik Nazw, met'kezi Awapa'da taJaalr,. 
ederken, üstiinde durduğunuz tepe- kak ettirilea ,.eai l•YIJ'e .-.d.-i
nin size binlerce düıman 61üleriyle aia Almanya için IİJ•Mt ve ikmat 
dolu bir meydanı ıeref seyrettirdigi aahalanncla yem ,_i Yaaifeler do
kadar milletimiz ve kendiniz için P- iurclafana ka,.dettiktea _... 
şaai ıtili ile dolu bir ufku istikbale de memleketinin cliinraclaki ...m.triel 
nazır ve hlkim olduğunu söylemek ilkeler ara11Dcla ea aumedİIİ laali
ısterim.,, ne sel.mit oldufuna tebarib ettinait 

......... 1 rf B ~rleya'in be - quera'e gitmittir. ki yalan ingiliz haberlerini zikreyle -
,_tı Berlln'de bil k hır a1ib ile Roma'ya maJiimaı "6rildi mektedir. 
helılı • ıifktedlr. 1 malumat aı.aakta Roma, 31 a.a. _ İqiltere masla- .. Al~n matbuatı Çe~erleyn'~n. bU-
.._ ahmn ri, B· Hitler'in ya- batgüzarı bu akpm İtalya hariciye gunku beyanatının da ıtte bu gıbı e • 
ıa 35.000 toG1* ikinci amı.a zırhlı - nazırı Kont Clano'yu ziyaret edlrek v~lden tasarı~ yalan ~aber~ere is 
lmlll denlae lmeai mUnaaebetiy • İngiltere'nin Polonya lehindeki Mke- tı~t eylediiını de tebarüz ettırmck-
ll IMıt 17 ele }'ecelf. autta hu • rt garantisini bildirmlftir. tedır. 
..ı111r ıt,MI.~ lAfe etmeai mllm- , al Berliner Bönen Saytung, Almany~ 
lılla oldalaaf~ eylemektedir. Çemberleyn İn nutkunun - nın en çirkin bir yalan manevrası kar· 

man mviyeıinden görü.nütü tısında bulunduiunu yazıyor. 
• (ı•.t•rfe6n'in beymaaıı Londra. 31 a.a.- D. N. B. - Çan- Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: 

B•eldt11 ç.iıberıeyn, bugtia al· berleyn)in bugün nam kamaruında Londranın bu sefer de kullandığı 
W. ......... ltamaraamda ... • yaptığı beyanat hakkında salahiyet- reçete bizce maliimdur. 21mayıa1938 
~ yualltta bulunmuttur. tar mabafilde kaydedildiiine ~öre, de Çekoalo.akya bidiseainde ve mart 

__,.,..,.ıce de aöylediıam cJbi, fn. Polonya'ya yapılan yardım temınatı ı 939 mlbiııde de alman ültimatomu 
llll.-t~ltlaı..tt Polaafa'ya 1ıraqı bir biri.birine ııkı ııkıya bağlı iki prta ile Romanya b&disesinde aynı reçete 
•11iı111ıiluıd-1rta oldufu hakkın. mütevakkıftll' ki bu iki pıtı da Çem- kullanılmıttır. Neticeler de aynıdır: 
diki f&yi.ıar 1-bainde hiç bir resmi berleyn beyanatında açıkça tasrih ey- incilis kabineli derhal toplanır ve he
teyide malik delildir. Bunun içindir lemiıtir. İngiltere'nin aarantiıi •· men Çemberleyn avam kamarasında 
ki ba .. yiaları hakikat telüki etmek cak Polonya'nm lıtiklilini açıkça teh beyanatta bulunması kararlaştırılır. 
doiru olmaz. dit eden bir hareket ve Polonya bu Yeniden İngitterenin diplomatik 

Bundan bllistifade , hUkUmeıtin u • hareketi biıtUn mil~i kuvetle~iyle kar- bir harekette bulunması için yalan ve 
mum! liyMCtlni yeniden tasrih etmek fi koymü mecburıyetlınl ~ıuedecek iftiralardan mürekkep bir rahle ku -
isterim : derecede hayatt. telakki ettiii takdir- ruldu. T& ki, batvekil oraya çıkarn, ve 

İqills bildkneti, dalma allkadarlar de mUeulr olabılecektir. fikirlerini sunt olarak tahrik edilen 
arumda çıbcak her lft)•pnıuı:}ık için Gene öğrenll•iline ıöre. İngitte • bir hava içinde bildirsin. 
aerbeM: ~er 'Jolu ile, aııı..,.. ren~ yaptıtı diplomatik latitareler· Büyiik Britanyanm siya.eti o ka· 
lar 'f'llcuc1a ptlrilmeeine çalJ.flDıftır. den Amerika hUkUmeti muntazaman dar aefil bir bale gelmittlr ki, bu gibi 
ıngm. i8klıpletl bu yolun, ihtilaflar haberdar edilmif ve Çemberleyn'in en miskin usullere 1-f vunnıya mec· 
uıetcllt bul...- bGttin tıklarda tabii .... •• ... unda 111Ptfit be· bur kalıyor. 
ve ...-aı yolu tqkll ettiği kanaatm- yanat~ -~~ . . . . . ne· '1nl lbete de diğer biltün gazeteler 

ton hukumctıne bıldml.mııttır. . . gibi ,u noktayı tetıerüz ettirmekte -
dadır. Gene mczkQr ~uılae kaydedılı- dir. Daima olduğu gibi eveti yalan • 
lnıUt.ere Polonyaya yardım Y?r ki, Çe~berleyn ın beyanatı Dan· lar uyduruluyor ve İngilterenin hare-

Jletriatepe'den 
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gördüğüm vaziyet: Gündüzbey şima
linde. sabahtanberi sebat etlen ve dü11J. 
dar olması muhte~I bulunan bir düş
man müfrezesi, sağ cenah grupunun 
taarruzu ile gayri muntazam çelcili· 
yor. Yakından takip ediliyor. Hami~ 
dıye istikametinde temas ve faalıyet 
yolı: Bozliyiik yanıyor. DÜJman. bin
lerce maktulleriyle doldurdu u mu
harebe meydanını silahlarımın tt!rlc 
etmiıtir ... ,, 

Garp cephesi kumandanı 
ismet 

Bu telgraf, Aakara'claa ıu cevabı 
alnuıtı : 
ln6n0 mulıarabe meydanında Metris
tepe'de Garp Cephesi Kumantlanı Vf' 

ErHnı Harbiyei Umumiye Reisi 
ismet Paşa"ya 

"Bütün tarihi alemde, sizin lnönı1 
meydan muharebelerinde deruhte f!t· 

tiğiniz vazife kadar ağır bir vazife 
deruhte etmiı kumandanlar enderdir. 

Bayak Millet Meclisi Reisi ,,. bah•lanan iki cleni:s arumdaki 
Mustafa Kemal memleketlerin daha müeuir ve da· 

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa ı.a İJ'i bir ifletmi,.. aplacalmu .._ 
Kemal Pap Hazretlerin~ J'aD etmiıtir. Ajanam laalterindeki 

"Zulüm ve istipdat diJnyasznın en bu kasma daha ıenit olMJ'dı ba 79fti 
zalimane hücümlarına Jcarp yalnız vazifelerin nam doimut olclai1mti 
ve şaşkın kalan mılletimizın ;,,.ddl ve daha iyi anlardık. Şimdilik ualadı • 
manevi biitıin kabiliyet ve hvetleri. fmuz, Almaa,.a ile ltalya' .. elro
ni ruhundaki atf'şle toplıyan ve bare- nomi" lnavetleri teuik edilip ..._ 
kete getiren BiiyiJk Millet Meclisinin feyizli bir hale retirilebiı-IE içba,. 
Reisi Mustaıa Kemal Pap/ ll1a bir it birliii ecleceld..wir. Ş. 

K h ..... L- 1 . . b. I . hale pre, bu iki mlet, Şimal ..... 
a raın .. n as&C'r erımıs, za ıt erı- • il ., ·- d · --'=-. k 1 · ·ı zı e ......-a enızaraama _.....-.o-

mız ve as er erımız e avcı hatlar1ndt1 lan cliier deYletl-U. talHi .....-ı. 
omuz omuza vurııpn fırlıa ve kolordu • • i . L ___ _._ ~ı lL-
kumandanları namına takdfrat ve teb- ~ı atı ... ar a••-- - aaJ'8 -
rilc•tınıza kemali labr ile arsı pllıran k~ - onlara, maan• tartlar ft ... 
ederim killerle, rard- edecekl .. , ,..amt 

.,, Garp Cephesi Xamudanı a.,. F-k'an dedili ~ meaml ,,. 
ismet yan mamul etJ'• amem.le -- ..._ 

Milletimizin istiklll ve bayatı, dahi· Bu üç telgrafta ıarp cephesi boy
yane idareniz altında §erelle vaziie- larında günlerce cereyan eden lranh 
lerini g6ren kumanda ve silah arka- bofutmaların terefli tarihi yanlıdır. 
daşların1S1n kalb ve hamiyetine em- İnönü adını bir bayrak gibi. tarih bo
niyetle istinat ediyordu. Siz orada yunca, terefle tqıyacak ola o bidi. 
yalnrz düşmanı değil, milletin miküs renin muzaffer kumandanına, türk 
talihini de yendiniz. istila altındaki milletinden binlerce minnet ve tük· 
betbaht topraklarımızla beraber bü- ran ı 

deli krediler açacak w .,.... olarak 
da bu meaalekedw la..._ ta.7'-1 
aetic:eaini alacaldan:hr. 

Şimal deniai ile ltanMeia ara· 
amclaki J1181D1ekeden hatsla,.mca 
akla aac:ak almanlarca "Dana• 
ramn,, denil- " Tana aehri ... 
JQDCa aunaa memleketler relebi-

edecek zıg me1eles1 hakkında Almanya ile ketine bu yalanlarla yaratılan heye _ 
ıtanutimce, sulhçu vurtalarla bal Polonya araamda mllnkfrelerde bulu can arumda ıulh lehinde büyiik bit ASKER GÖZÜYLE 

edilemiyecek hiç bir menle mevcut nulmaama bir mani teıkil etmez bil- fedülrlık llllMl veriliyor, ve ondan 
d ... an.air. Bunun içindir ki mün.kere. akis ntıiltere hUkUmeti biltiln ihti- IOlln ela muraice yuılmlf olanların 

lir. B•lar da - eaki ÇekolloYakya 
hariç - Macariatan, Yas-la~ ,.. 
Roman:ra'clır. Bu iç .....ı.at ..... 

va.... k . llfb meselelerin mllsakere yoka ile resmen teeyyilt e~edfll na.. olunu : 
ter yolu yerine cebir " u'V'Ctıi ve ya - halledilmesi lisan ıeldlil lwwatin• ,_ 
but kunte milrecut tehclidkıi i~me dedir. Drfer' taraftan bltOa alman gaze. 
Asla his bir tebep yoktur· birkaç za- Dolaıan birçok-pyi~lar • teled fU el.beti M bydediyorli.r iri, 

Ana ~ u .. L.!!._ ....... , olarak Alman~'mn karıdof ~ .. =·mıı •rt tahfldatta bulun.. ........ _.. cliiw ~.-. ılnt de ~suu lilltttfit-. '.CIUr _,. t 
le ..._ mlubıreler .... ;. .. mt mcills mahfmetincle ~ b& ~ Wftlert 'ncflterenia VCfOva • 
•ilmit ~ habenlu- mevcut delildi~ c!a1d auı,emlHterlnden çı1amft1r. Na-
- a. · ..tice-- • 9il ld. 21 mayııta da Almanyaıun 

• ~ &.... ina"ı1iz haldi· Polonya lnwllU .,,,.,.tülnl Çekosloakya aleyhinde eeferberlik 
metht1n 1' babertai de gene tngilterellin Prag -

fU cİllelİ a.. ~Da bil- T---dr 'd k" p Jon -•l.f ·İlt • .... ....-Siterinden çıkmıftır. 
..1:-ı..... • Lt ... &Nil a a ı o ,.. ~ ~erın- G 1 ı. , ,___ L--
~- •H •www ... 0 ..... __ • be edf'..9f""f •• v liu •• •rı -ın in nııl1A6 ,...mane kaclar, eiw at* ..-He Polon- o~ ~ av ı. ne gore arton • ".. • •• 

, • tildlUni ı.lulit ... " kumetı, Polony~·nm inıllia praıı~- teliıkki edUıyor 
r..::~~ llikfl.,..iace Witjin sini kabul ettiiini bildinnfttir. Beri~ 31 a.a. - .. Stefani., Çem· 
milli m..etı.17le ımaka~ • İyi haber alan buı mahfillerde berleyn ın buıtm avam kamaruında • 
..... dwece ı..7811 ltir hWi.. Londra. VarfOVa" BWıııret al'llll'Ddı ki beyanatı alman siy~t mahfillerin.. 
yaka line -.Uis hiiktme- cereyan eden milsakereleriA munffa.. de hl.,,..ne 111rette bahıı mevzuu ol • 
ti. 11...tt.m ~ Wlt1ila ı.. kiyetle neticelenecejl be,m edilmek· lllUtadır. 
wd~ ıa- _.... Poloa- tedir. Çemberleyn'ln bu beyanatla Alman-

'p ~ .....-~ Bmla bir bynüta 8peml41tlne yayı kollkutmak mabadını takip ettl.. 
tiıü •••ı111rtir. ıare ba AbM toplanan nanrlar komi li ı&y1eniyor. , 

lqilis hlklmeti, Polonya büldime- tnl, dün lncUtere tef iri Slr ır.nbanl Kua. Londra tım vaziy~t ~~~ ve 
'-s ba menfutta bir teminat vermit- t:arafından Yapa•,_ tevdi edilen bare1ıeg amade oldufu hısaını vere • 1 İngllteı.'nln PNnti teklifiae kartı rek demolnwileriıı itibarını yUkselt· 
İurMllU da llAft ..W,lrim ki, fran _ P~lo.nya'n111 nrdlil cevabı tetkik et- mek iıtedili de beyan olunmaktadır. 

~
btnııQısned. lncUtere hiikümetinin mıftir. Çemberleyıa'ln beyanatmm Jayme • 

1 bir h~t batıtı lttibu etmit ol- I ngilıere Polo , ---m tine ıelince, Çemberleyn yeni hiç bir 
unu blldi..tRel. lsm bana selihiyet dı-..ı- R)11 )11..-..,... yar- feY IÖylemit delildir. Çünkil, herkee 

·~ rnuu ~ cl.ü,iiniiyar biliyor ki, bir tecavils takdirinde 
.,,miftir. ,. Flnmıdal lfew. diyor lth J'ranaa Polonya ile olan ittifakı mu • 

er dBıüderle Mllmkereler .. İQ&ili• hWrtlmetinin pek yak da cibbce Polonya'ya yardım etmiye 
·tmuua. 31 a.L - Anın lt.mal'Mm - Polonya'ya mali yardımda bulunanı aıecburdur ve Franaa'nm mUdabalesl 
'.'JDtılMW Grenentood'un bir çok au - il muhakkak tellkld olunabilir Tca • do lnciltere'aln mUdahalesini intaç e

lae cenp vorea Çemberleyn yap· yare motöril, muhtelif mab:eme •• .'fp decektir. 
lduiu beyanatın münhasıran bir tidal madde •tın almak i~in Pelon Bununla beraber retml alman mah-
cı.netlne tamil oldutunu tay- ya cr.ı milyon lncilis liralık blr kr:~ flUerlnde bucündeoı katı bir vuiyet 

"Pmltdr ki • açılmatı hakkında mtızakerelere de • alınmaktan içtinap ediliyor. Bunun 
B6Jllk Britanya hiikümeti Sov- vam ohımnaktadır. aebebl Hitler'ln yarm öileden eonra 
Blrlltl ele dahil olmak ü•ere di- VilbellDlıhafen'de bir nutuk IÖyliye • 

ikinci lnönü muharebesi 

...... , 
~ 

de clolna milJ'Oll ton balda,., 011 it 
milyon ton ....... i.tihsal ........ ; 
4 milyon ata, 24 milJOD ~ Ye 

7 milJOD kadar da •fır• maliktil"
ler. Bqünkü Y&aiyete söre Alman· 
ya'nm kOlllfalan 1a111Milecıek olaa 
ba memleketlerin iiçinci Raylaa ne 
kadar elemek, et, ait m...ıleri " 
yün ...a.ilec:ekleri lrola7Q ..._.. 
eclil .. ilir. Halbuki ba ....ıelretler-
den v ....... ,,,. ..... balar, ...... 
.... ..... claair, boksit, _......_ 
aa ıibi madenleri de vardır ,,. iN 
mad•lwi dola,.W,.le bu •-W.t 
AYrapa latHmm madıaci ...ıe
... ._ ia••• etıemi,.etli biri •:rıl
maktadD' • 

Romanya petrollarma s•liace; 
ba memlelret ele •.-.una ea lü7-
metli :rakacak machle...._ lüri 
ol- petrol madealwme pek meb
aal aarette 1ahiptir. ~ A,..,.. 
pa'da, keneli batma P-'da ıecli .n _ 
,_ toa petrol ............. pet
nl -Wta•sili olaa Peloa7a 100 
bin. Almaara 411 bia "F ...... iee 
70 itin ton petrol Çlkaraltilmekteclir
ı •. Niha)'et, ltu üç meaalebtteft 
yalms Macariat.a'da halkm " 10 a 
eaclültri ta1a.....ıa çalqmalda, Ya
sa-la97a'am eaclüllri ~ ,.-a. 
na nlfuana Diapetle ,-. 1 i, ...... 
ra'nm üe % 2 :ri pçm....ıstedir. 

Bitin baalan laabrladdıtaa ..,. 
ra akla ..ı-. •••••••am ~ta
riımleriaclea ildei ıdetil midir? Eb-

Sl*Dlebtlerle de mU.ıakere • . Diier -~tan, Sovyetler ~rliii. rık Çemberley:ı'in beyanatına doiru • 
llrlı..Uftir· Hariciye Nasırı Lord nın Polonya ya harp malsemeaı ver • dan doinaya cnap vereceiidir. llıinci lnönii harbini -a-~ lwırİflı 

Dll'._1_ ·ı mek vldini havi olarak bafka bir an • •-nr 

--* ltrateji .. jeopolitik, flhaJd, 
,...,,.. ild W..dir ki .... h .... 
lericle ............ ......_ikili 
de itina ile mital• oh ıwlr ldia 
... cloktrial- .tap .. , .... 
!~t tatbik ......... A-..,....,. 
~iMi' etmekte idi. Valaa, ..... 
ıkbaatçılan e1r.......,;1r ......_ ... 9'-.ıa. bla ~ eowyet elçiıi 1 

e 1afmanın iımMr da pek muhtemeldir. Birinci lnönU muharebesinden IOn· ı den fazla acır ve hafif makineli tii-..,...tta 1'ulusımuftUr. BU • ln'""tb mali mahfilleri, Polosıya'na ::!11111111111111111111111111111111111111!:,_ ra mukabil taraf o. rd. usu Burta ve f&r4 f.enk " 144 top.' 1200 kılıçtan ibaret-
waya'dın llilrekethıe aaik o· 5 • k daki ku 1 U••'-

iplerl• eoryet hWıUmetince kendi arasiıkıi mUdafaaya kadir bu • : Bir milyon seyircinin coıkun : ın vet erını artırmııtı. ,... tı. Buna mukabil bbim kuvetimis 1un-
ua11m1ı..ıe aalafdıp takdir edilece • lundul\ına kanidir. Polonyaya hususi : heyecanı 5 ve prkmda da mWıim bir kuv•t top· dan ibaretti: 

Mtur kredi kapatılmıt olmak fÖyle dunun, E TURKÇE SOZLU 5 laıumftı •. ~undan bafka haıım ordu- Etkitchir ve İnönü civarmda ismet 
~ • Becık'ln biliklı bir inıflf• ban.kası blr V&rfO • : : nun İımtt te bir fırkası •e ona mu. pap lnamandumda 15.000 tiifen'- 150 

ya nazın va banwr:ıa. daha son ctınlerde, her 5 STAT 1 • tH LARI 5 kabil de bizim ··xocaeu crupu,, deni- hafif ... 
siyaretl melhuz bir taamı- bititlnde otomatik ıurett'e yenilene • : LA : len kuvetlerlmiz vardı. Gene kartı ta· ve alır makineli tlfenk, 900 kı· 
" oıaııta yerine makiU mi- cek -"• bin : .. ....ııts llralık bir kredi == n- "i • LENl Rl § raf orduıunun Mendirea havaliıinde- hç ve 56 top... Afyon Ye prbindeld 

:.aurıım ..._eylemek mak - ,.- ~· - -J · EFENSTAHL - ki kuvetlerlne kartı bası t6rk kıtala- ukerlerimlzde de ıu harp malsemeai 
nmlt ,.,mcak ilbirliiitli açmıttır. 5 Bertin 1936 olimpiyadlarınm tam 5 rımıs mevcuttu. bulunuyordu: 9.000 tlfenk, M a.kl-

tı'-•ık için alına - J' areo.,,.' ela 1aey.,.,. = hakiki ve yecine filmi = neli tlfenk, 4.GOO • ,.. kWs .. 51 
Jleaİlllyle ıariitmi1e 31 

a.a. 'in 5 Şimdi1e kadar mlallne rutlan- 5 Huım taraf, milli ordunun daha si- toP-

hası tezahürleriae Wtia ~a~ 
..... :ıunaa tahil llılmQ,w delil· 
eliler. Ukia Jeopolitilln tatWbtta 
ne kadar mü~ oltl11ia, iatiııaat ..,. 

tili cliiw •wtal ... Wl···-daa ........ ki, ı,.. ........ 
HülUa, 1na i1ri ,_ı iJmia IHıll 

ı..; 4iklcate, ...... ~,.... 1-
le tlldM ta~---

'Yal'fOV&. el ~ ~ 5 mamıı bir mu.affakiyetle 5 yade Jnwetlenmnine meydan verme-
eraDI tertip edilip ~ ::n,et~myec::n uvıt.ndırmıttu• a 5. YENl"'JtHlR § den ve milli hWrilmeti Londra konfe- . Bana. Bilecik ..._.., lser1'- teıJrar ittiler. 

bal b8 1 b" ı- " - lıtadd atın ·cbar • in lt21 rınclea llerU,. •r 5 • rl mutta Tin MI c..m •blıiı ............. mil~uan y e ır Siyaat mahfillerde bu beyuata fev. = u LU s s· = ran11 mu er a ı ıç evelce huır'- elan taır-a --- la ... dA-- --- .a.~ı~ 
1ı ol~ olm~c:atı lrallde bir ehemiyet ftrilmektedir. = ınemasında 5 yılının 23 martmda tekrar ileri hare- --. - -· ...- -·-- -
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U.fosun çocuk ilavesi 

Biraz da eğlenelim 

Çocuklar bunlar1 biliyor muydunuz ! 
Büyük denizlerde biri sıcak, öte

ki soğuk olmak üzere iki türlü a
kıntı vardır. Sıcak su akıntısına 
golfistrim derler. Golfistrimlerin 
sıcaklığı daima 15 derec ile 16 de
rece arasında değişir. 
Bazı büyük Avrupa şehirlerin

de, bizim lstanbul'da Sultanahmet 
meydanındaki dikilitaş gibi yüksek 
ve bütün taş sütunlar vardır. Bu 
dikili taşların hepsi Mısırdan geti
rilmiştir. Paris'te bulunan dikili ta
şın yüksekliği 23 metre 3 santimet
redir. Mısır'da Luksor mabedinden 
getirilmiştir. 
İnsanın oyluk kemiği o kadar 

sağlamdır ki 1000 kilo ağırlığa ta
hammü edebiir. 

1936 senesinde dünyada yapılan 
Sunğipek 463.000 tondan fazladır. 
İnsanın iskeletinde 208 tane ke

,mik vardır. 
Bir litre kanda 130 miligram he

moglobin vardır. 
15.000 metre yükseklikte sıfırın 

altında 70 derece soğuk vardır. 
Yer yüzünde naimeler denen ke

miksiz ve yumuşak hayvanlar 60. 
000 cinsten fazladır. 

Yeryüzünde 12.000 den fazla kuş 
cinsi vardır. 

En çok mantar veren meşeler 
50 ife 150 senelik olanlardır. 

İnsanın akciğerlerinde 1.700 mil 
yon gözceğiz vardır. 

6 yaşındaki beygirin ağzında 40, 
aynı yaştaki bir .kısrakta 36 diş var 
dır. 

Bir hektara dikilen 1000 hurma 
ağacı, 3 senede 3.000 hurma verir. 

İnsanın vücudunda her gün 30 
milyarla 50 miyar arasında mikrop 
çıkar. 

Kız böceği diye bir böcek var
dır. Bu böceğin gözleri 20.0C\O den 
fazla mini mini levhacıklardan ya 
pılmıştır. 

Dünyanın boşluktaki sürati sa
niyede 28 kilometredir 

Bir Anne çocuğuna günde bir 
litre 300 gram süt emzirebilir. 

• Fransa'da orta yaş 52, Almanya-
da 57 dir. 

1935 de dünyada 39.056 balina ba
lığı tutulmuştur. 

Amerika .Birleşik devletleri Pa
nama kanalını 10 milyon dolara sa
tın almıştır. 

Nevyorktaki hüriyet abidesinin 
yüksekliği 46 metredir. 

Toprak yiyen çocukların bağır

saklarında peyda olan tenüa şeri
dinin uzunluğu 10 ile 12 metredir. 

Bir tarla faresi iki ayda bir yav
ru yapar. Senede 36 ile 40 yavrusu 
olur. 

İnsanın kalbi senede iki buçuk 
milyon kere çarpar. 

Nevyork'un yeraltı trenlerinin 
uzunluğu 432 kilometredir. 
İnsanın dış bedeninin yüzü 15.350 

kare santimetredir. 
Buz denizi her sene 14 7 meb"e 

ilerlemektedir. 
Fransa'oda her sene 30.000 yan

gm olur ve 25.000 insan telef o
lur. 

Bir çift serçe kuşu, yavrularına 
haftada 4000 - 5000 sinek yu
murtası getirir. 

Fransa'nrn en küçük gazetesi 
boyu 34, eni 22 santimetrelik bir 
kağıda basılır. 
Eğer saatte 100 kilometre yol 

alarak güneşe doğru uçsak güne
§C 170 senede varabilirdik. 

Oto,mobil başında çocuklar 
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MAJALe 
Siyah elmas 

BiliJw musunus çocuklar, nJd 
aımnlarda yer ylsilnde buctlnkün
den çok dllaa fazla onnan ftl'dı. la.
Alllarm ppdılı yerlerin dört etra
f mı ormanlar çeviriyordu. 
Somaları bilyük tehirler kurulma

la bafladı. O zamanlar, evlerin he
men hepai tahtadan yapıldıiı için 
çok ağaç keeili"°rdu. 

Demir, bakır, kuffUllt altın ve gü
mUt gil>i madenlerin de ketfolunma
aı ormanlarm bOmbUtün tahrip edil
mesine Ml>ep oldu. Çünkü; bu ma -
denleri taflardan, topraklardan ı.yır
mak için eritmek lisan geliyordu. 
Bunun tcBı de büyük fırmlas yapıl-
dı. Bu fınnlarm içinde dünyalar 
kadar odun yakılmağa batlmdı. Ar
bk günden güne ormanlardaki ağaç
ların aaym azalıyordu. Ak aallı ih 
tiyr bir alim hesap etti· Eter, bu hal 
böyle devam edecek oluna, Uç yüz 
sene sonra yer yUzilnde değil orman, 
bir tek ağaç bile kalmıyacaktı. O za
man bütün insanlar kuraklıktan ve 
açlıktan öleceklerdi. Alimin bu söz
leri kulaktan kulağa yayıldı. Herke
si büyük bir telit aldı. 

O tariplerdeki bütün insanlara 
bafkanlık eden büyük bir kumandan 
vardı. Bu kötü haber onu bile derin 
bir diifünceye daldırdı. Günlerce 
yimedi, içmedi. Gözüne bir damla 
uyku girmedi. Nihayet kararını ver
di.Hemen-bir emir çıkardı. Bu emi
re &tire, ber aile adam bafına yir -
miter fidan diıkmeğe mecburdu. Bu 
fidanlar btiyüyüp kocaman ataç o
luncaya kadu da biç bir kkme or • 
~bir dal bile kesemiyecek
ti. Zaten buna imkan da yoktu. Çiln· 
ktl; ~-ormanları ukerlerin 
muhafa.-ı altına ald~ • .Mker
ler pçe ı&ndüs onmnlarda dolap. -
yorm n kimMJi JÜlaftumı"°r -... -

U,Hller dal .Werindea to(tla • 1 
~ te1ı. prpdarla ~erini 
........,....... Artılı: felıirlerde yeai 
..... J'llPılamrJıor, ımdenleri erit -
.. tela JmruJan fınnJanla odun ya-
1a1 ,... 

Tu·atmJeri pek pbak ~ Soa 
•·• •m ,aiılmrlu ve rutubetli gin
lecl lrara lafm ,_ .. ılım blıber 
...-l,ordu. As bir ..... 8Gllİ'a brlı, 
flrtlulı kit sinleri de geldL Sobe
... ocıKlarda yakılacak hiç bir 
,., ,sta. lmanlmr aoğuıktan titre
mele 1-fı'"Chlar. Kummıdan da halk· 
tan menettlli bir lfi kendisinin yap
!!Mmm dotna olauyacqnu dilfiltı -
dllll ~in o da onmnlardan odun 
1-tinDlyordu. Fakat, U.t U.te giy • 
dili ldlrkler, toluiwı tiddeti kar~ 
amda bet para etmi,.ordu. B6tiin ln
lanlar ılbl kanwndaam da aopktaa 
ı.li haraptı. 

- Macarca'dan -
tarmak için verdiği emri geri alarak 
iıerkeain istediği kadar odun kea -
meaine müuade etmeğe karar verdi. 
Uç yib sene sonraki imanlar için 
timdi yllfıyan imanları öldüremez
di ya. Kltibini çağırdı. Ormanlann 
ıerbest olduğuna dair yeni bir emir 
yudırdı. Tam emri imzalıyacatı sı
rada içeri yaver girdi: 

- Efendim, ıizi bir adam görmek 
iıtiyor. Çok miihim bir feY ıöyliye
celımif, dedi. 

Kumandan, kaşlarını çatarak ce -
vap verdi: 

- Pek ili. Gelsin bakalım. 
Yabancı adam içeri girdi. Elinde, 

iri, ıiyah bir tat vardı. Tllfı kuman
dana gösterdi : 

- Bu aiyab elmas, dedi. Bütün in
sanları saadete kavu9turacaktır. Si -
ze bunu takdim etmeğe geldim. 

Kumandan dikkatle adamın elin -
deki ıiyah taşa baktı. Birden hiddet
lendi: 

- Be adam! Diye bağırdı. Sen çıl
dırdın mı 7 Adi bir tafı bana elmas 
diye getiriyorsun. 
Yabancı adam, soğuk kanlılıkla 

cevap verdi : 
- Kızmayınız kumandanım, bu 

siyah tllf elmastan daha kıymetlidir. 
buna maden kömürü derler. Bunun 
bulunduğu yerde hayat ve bolluk o
lLır· 

Kumandan adamcağızın gönlünü 
alarak gönderdi. O günden sonra, 
ıo!Jalarda maden kömürleri yanma -
ğa hc-şladı. İnsanlar soğuktan kur -
tuldular. Nefeleri yerine geldi. Ar
tık ormanlarm da harap olması teh-
likesi kalmamıJtl. _ 

Bugünkü medeniyeti, zümrüt gibi 
yefil ormanları maden kömürüne 
borçluyuz. 

itte bundan dolayı maden kömürü 
bizim için elımatan daha kıymetli -
dlr. 

Haftanın 
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, Ulu111n ~- il&Yeü 

Bu hafta ıize zor, fakat 
meraklı bir bilnıece veriyoruz 
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Çocuklar, bu hafta aize iki at res
mi veriyoruz. Bu iki atı noktalı yer
lerinden kesiniz. Sırtları arka arka

ya gelecek bir tekle getiriniz. Son
ra iki adamın bulu™1uğu parçayı i -
kiye ayırmadan o tekilde koyunuz 

karikatörü 
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ki üzerinde adam bulunan dört nale 
kalkmlf irki at meydana gelain. Bil -
mecemiz biru .ordur. Sizi bir hayli 
yoracaktır. Bunu bildiğimiz içindir 
ki bu haftaki hediyelerimizi seçer
ken kıymetli olmalarma diık:Jtat et

tik. Buı okuyuculKımız bir çok de
fa yaımMDıa rağmen elan adların 

üzerine kupon numarasını kıoymu -
yor ve adre.lerini kuponlara yumı
yorlar. Tekrar edelim. Zarflara ku
pon numarumı ve kuponlara adres
lerini tmmm ft okunaklı yuma
DUf olanlar bilmece ve boymnaca

mısı bapnalar dahi kuraya katıl
mıyorlar. Şimdi verecciimiz hedi
yelere geçelim : 

Olnler pttlqe wrdlli emrin çı
kar JOhı oh••blim Jı:ummdan da 

: .......... b.tJac!ı."Usan, 1ISaft bfa.. 
. JOnlu. Blr tirli bll ip Wr pe 
ıılm.dr. inanları aofu&aİı kUr • 

- s.wı • ... li>w>e ,..,,,. 6ir...,,. .... -'-' 
Nifiıe ,,,,,. ,.ım•i• Piiwu-1. 

Kurada birind gelen talili okuyu
c:wnan güzel ve kıymetli bir hok
ka talrwnı, ikinciye muhafazalı tık 

bir fite kolonya, üçiinctıye ılbel 
bir dolma kalem, dördüncilye bir tif 
takımı, bCf okuyucwmıza otomatik 
kurtun dolma kalem, on okuyucu -
mua ~lftli kalemtraı, oo iki okuyu
cumuza kalemli cep muhtıra defte
ri, on okuyucumuza demirli tahta 
cetwl, on okuyucumuza kalemtraf, 
yirmi olna111a•11a eüzel birer la.. 
... ytl ... ,._ .. _ ...... lıart,. 

1909tal hediye edeceii&. • 

Ya1111fırmacamın boyayıp lledlye kazananlar 
EveUri bıafta çıkan SoCUk illve

mizdeıki kelebek yap~mı 
liapranlar anamda kura çektik. Bi
rincilill AQkara Dumlupmar oku -
lmıdan 442 Nazife Tanmaa aldı ve 
klriiJdtl bir mektep ~ı h•ndı, 
Aakara Yeniphi• Kola dafmda 
7 numarada Ziibeyda ildad geldi ve 
bir ping ponc taJnmı, ManjM Gazi 
okulundan 416Nadi11'.nat Gçincfl 
geı.ti" &üel bir bebek, Aabra mi
mar &'emal olmlandm Selp Ha -
yır botlu dardtlncfl gekll ve bir ımt
baa takımı kazandı. 

Büyüle albiim lııalınanlar: 
Aktelıir DoPnbiAr ilk oblundan 71 

Orhan Demir Kunt, Anbra Özel bisim 
okuldan 27 Tiirkln ilaç~ ENieebir 
Sakacya olnalundan 721 Sffim Berldaua. 
Ankara Y enitehir Okala 80bk 13 mana• 
rada Brol Şahin GirQ, Ankara Keçiör• 
okuluadan 60 ErdoPa Nibat. LiilebarSU 
birinci ilk obhmılaa 171 Fikret Kalb
tı. 

lirley "'6ibreii ""*1nanlar : 
Ankara el.mm ............ Slt GöaiU 

UluclaL Ankara mut okulunıdall 111 
.Jıl•tafa Cotlam. Bafra merkez ilk oh • 
landan S4 Çoban, Aubra lamet pap ku 
enatitüaündea sa llelilla Zeki, Sina Boe
tan ka7& istu,.,..anda Yatar Ba7&Tl'L 

Para '8fttcUI lıtataaanlar : 
Ankara Şefkat 7Ql'dunıdall us llahir 

Gürcao, Ankara l>wnlupınar okulundan 
417 Şadi Akalın, Ankara lnönü okulun -
dan S83 llünevvor Uçdoian, Aııkara A
ııallolu ajanamda odacı .bamdi 7amnda 
Hiiseyi.n, Ankara öçüncii orta okulundan 
624 Şermin llker, ·Ankara Atatürk ilk o
lmlundaD 6 llobmct Atay, Ankara Dıım
bıpınar ilk okulundan 114 Hamiyet Tan
maıı, latanblll Galata imle dibinde a1mua 
Sen Jorj erkek liaesinden Yıldırım O -
pn, Çorum orta okulundan 126 Galip 
BQrak, ADbra ildDci orta okulundan M 
llabterem Batka1L 

Kiisiik allJiiın leaananJar: 
Aallara lamet paf& okulllDdan 151 la

mail Alkaa, Ankara ismet lnönü okulun
da 412 Belkia Kıncılar, Ça7cmna ilk o
ladvdan •Necati Paker, Ankara tica -
nt liaeaindm 176 Naibe Bölder, Kan li
...mdcn 547 Cabit MarçQ, bparta ı .. 
met pap ollllJ.udan ıos llelibat Katan, 
Zoapldak Çelibl liaelindea 884 P•t 
vavıu. AUara cimburiyet olmlaDdm 
711 Emin Brilnlil, Ankara lnönü oDlm
._ 176 Mübqde Ylcelo7, lataablll ·Ak
~ Cerralıpqa Bobpr ma••Jeai 'lı&
,. talwnba aOlrak S5 de Bekbaa ~- • 
-. Ankara tlçiindl orta olnlhmdılıl IH 
Macl fahin, Aalrara lıtekia olalhmdm 
- l'aik Kanalp. 

Sllliİ itala. ,,.,,,,,,..,. : 
Aldmra ÇocM IUQI Ota aolaık • da 

Oils Paner, Aakara Atatilrk oram Hii· 
.. apartlm• 6 lllllll8nda Glblw, .Aalra-
ıa bmet PAia ku mtitialll.S.. tl .. .. 
nn Beteül. KQwi orta ........... lll6 
....... b .... 

·"'1lenrtuQf ~ : 

Ankara Atatürk olmludıuı 217 Bllae7· 
la Ba .. raa, Ueak posta laltu1I 7 de 11811-
aut Kalafat, Di~ or1a ob1uadaa 
125 Sait •e7nlr. 

B;q;;Jı ..... tlelıeri lıtaananlar. 
Aalıara birinci orta okulundan 64S Ve

dat Ucdotaa, Oiresaa it c1a1....ı lll1IMllel• 
mem11111 Htlanil Selçak lan YlllHI hl
pk, Ankara Xocatepe olmbmdan 57 B
ıu Allraa, Adaaa biriDcl orta obJandea 
271 Pikret Vhatq. Aabn Keçl6rm ob
~ !71 ........... ,. .. 

Blolı ,.., ,_..,.,.. ' 
Alıllara ... ••rıl •• "' Allmle 

~,Atıı., ...... •bıU• ... 
.... •t111t·-.· 

/üiciilı reaİnl tlJteri ........... 
lar : 

N...mfr ~ olm1mMln 165 
BMi Oser, Aakara btelıla oladanclan 
103I Oias Çorab, Bllsıl 1IOlia .. rku 
lııomil.-i oiha Vedat o.demir. 

Biqiilı 6oJW1M ti.heri ı J 
1ıaanalar : 

Ankara blrinci orta okulanclaıı Kemal 
U9hl, Lldik ilk olmhmclu 5 8anui Onea, 
Adaaa ... kLmı+ı-1 olrwhmchın U4 İb
rahim Kanbacalr. ant ona okahmdan 
St7 Zi~ Doiaa. Ankara ismet pqa kız 
enatittidnden IO Calüde Öjilt. 

K.üçüJı 6oyamcı tlelteri 
lllla:ananlar : 

Anlı:ara Atatürk ku oblanclan 4. C. ele 
Orhuı Kantat. Ankara türk maarif ce
miıreti oblandan 111 Emel Ali Bqotlu, 
Uakiclar 41 iaci ilk okuldan 3. A. da A7-
ten Ta71UI. Aakara Ahi7alnıp mallalleai 
Çamlıca Uü il de Saadet Şener, Aaka
ra 1stitW ohJandaa t6 Yıldırım Brdai· 
h, Ankara lRikW omıandan 151 Bqiin 
Bemictll. Ankara lalDtl olmhmdan Si Ce
W Alba, Ankara ku UMeiEMleu 7SS Sa
lime Çath7an. Ankara Atatilrk olmlma -
da ati POrihaa Akalp, Trabson erkek li
aeeind• 751 Bacba Yalasa. 

lCiipilt hllflqe .........,.,. : 
Blint Atatiirk okula kaqamda 24 -

marada Fehim Şancü1. Guiantep latik
W olmlunclan 311 Cahit O.tekin. Antal
~ orta okulundan ı. A. da 888 Turpt 
Tılic:a. Ankara mimar Kemal okulundan 
795 Gtlaa7 Aktai. Blhıi orta okulundan 
L &. de 461 Huan Tahsin Bani, Anka· 
ra lemet pqa maballeai Beıtepe 80kak 
3Q. S2 de Sadi San, Ankara ikinci orta o -
kulundan 3. A. da Babri7e Erkan. Ankara 
ku lisesinden 605 Nenba't Giinaır, Ada
na Namık Kemal oblundaD 4. A. da 841 
Saim Kan, Yoapt orta olnılmıclan 554 
Orhan Dotukan. 

San defter kazananlar : 
Ankara Muiki maallim mektebi karfı

aında Hoca Aptullah apartmwı 34 mama
nda Şerüe Şafak, Blbıi orta okuhmclan 
S71 Şeref Karabalat, Bralll'WD lamet pa
ta okulundan 223 Yılma& Oktar. 

~OClllC mcucuı lrcuanclnlar : 
Ankara Aaafartalar Talu aparuma

mada Taaja Ferad, Kaıraeri Boaatlı ilk 
okahmdu 301 llinet Yeienoila. Diıru
balm L1W>ey Piifüciiler aobk 15 de 
llel'7GD Oial. Ankara Ciimlmri7et o • 
bhmdua 146 Tilliin Arat. Niide orta o • 
lnalUDdan 2. A. da 169 lcW Alp Atat, B
lbli orta olaaluadan 1. P. de 27S Kiiantl 
Kavaklı. Ankara Kocatepe okalandan 40 
TiirklDYıldlnm, Ankara birinci orta o• 
lnı111Ddaa 11 Rıfat Bo1acıoelıı. Yoapt 
Sakarıra olnılımdan 226 Hikmet Güvea. 
Ankara Atatürk okulııadan 2S1 lllian Dü-

.... KaırSeri orta ob1ımdaa L B. de 
ım o.m.a Daıoeıu, Anlrara Necati on
lımdan 124 lllifit Öaer, Ankara mimar 
Kemal olnalanclan 557 Hayat Paıucak. Aa
kara lnöni olmlandan 40 Nimet Babada. 
Aabra im llseaiaclea 944 lluaff• n
mir, ~ balkeYi arkumda ıı -
marada Cihat A7, Ankara üçtiactl 0119 o-
h._...., 300 11bami Y acuı. Nitele 0119 
.....,_.,an 491 Edip Yanatçı, Kalecik Zi
net lıanbu memura Hamdi kin ben 
oa.,.._ Nijde orta olmbmdan S. A. ela 
S74 Aptallab Tqdemlr, Ankara mimar 
Kemal olnalaadan dlrdlacti amıfta Yıl • 

Tuçbilek. 

&Jıa. roRfi lıasonanlar : 
Aabra tamet-pqa ku enatitöailndea 

!73 Periban Gür, Aabra ku liaeaiııdea 
1241 Klmman Ttimea, Ankara ikinci or
ta okulundan 240 llaauu Saensöa, An· 
kara tlçtlnctl orta olnahmclaa m AJ'tea 
:&ndemir, Anlrara içtiactl orta olmhmdan 
llO Penm Yupn. Butma orta oblun
claaw 1. .... .,. ...... ,... .... Amlra-
ra tlcanl Ilı ııl dea ı. A. da faMellllat 
... Aalıara lldDd orta ........... -
Sabahat Krçelim, Ankıtra Utekha olnala· 
dua 116 Calibe ÖlmPMk. Y oapt orta o
lnılandan 175 Fut Yatmu. ~alıua le • 
banca mahallesi Öaenair malııalh9i • 
D.Wllaftda RahiJ'e. A.akara hlpat •ta o-

Yrılıarula MJtlan Mfa tlofnı: Uplı orta olıalantlan 113 lfmt. 
laün OJ:alp, Sam.an lnönii olıalantlan 411 M. Btqml, ldanW 
Kumkapı Nİf«nccuı Mabqn yolaqıı sıımn aoJrak 29 rtıımllnlMla 
Şeolıef Çalaatlar, Anlara lamel lnönii olralanJan 1401 Tardı Şip. 
lıa. 

Yulıartla soltlan .ala tlofnı: Salran6olu aıajı dabafltan.tle 
Omer Eren, Gerze'Je Kiizun oflu Hasan Ergiiler, Bor Zoler illı 
olıulantlan 116 Gönül Ula~lı, Sanuıın 23 Nüan olıulruwlon 
62 Cahil Benderli. 

Yalıarda -Zdan sağa doğru: Ankara Atatürk erkelt olıulun
Jan 291 Süheyla Btıfaran, Bor Berber Oaman yaımmla l6ralaim 
Tümer, Ea/ıifehir PGfG mahalle.i Büke aokak 4 numarada Re,oJ 
Güler, Kayseri orta okulundan Hasan Ergün. 

kulundan 334 Ahmet Çmar, Malatn liae
ıinden 3. B. de 655 Kemalettin Türker, 
Zonguldak Çelikel lisesinden 880 Mas -
tafa Kahraman, Ankara erkek liaeaiııden 
1377 Nevaat Erçclen, Ankara Gui liae -
einden '81 llaci.t Demirel, Tayt&Dlı - Do
maniç merkea ilk olmlaadaa il Ama T11-
rau, .ai;raincu .Klll't1ll111 olmlaadan 161 
llacit Giladi, suD.un cümhari7et oka -
bmdan ıs Fatma Demirçevirea._ Ankara 
biriDcl orta olmlanclan 171 AbmCt Brdil, 
Dinrbllm Zi:pa G6blp olmNndan US 
Neubat Gtirtlm, S..... • Tolsmü 1rı1Sri ilk 
okulıınclan n N~ Balmr, Zonp1 -
dak Çelikel liaeaiaden 908 Cotlam ıta
llQ', Anbaa Udnd orta olmlımclaa U4 
Sivuertojla, Ankara llau. beır maball• 
u Ut 90bk 2 de 1'19ml Halta7, Zoapl • 
clak Nam Kemal olmlaadaa Niumettia 
Çavdar, Maial7& lisesinden 4. A. da 449 
"Tıınıa Brkal, 'Ankara Mimar Kemal oku
...._ 70 Yılda Nmıencer, Amara ikin
ci erta olallandan 6IO Ttnla Y enia7, 
ÇaMaı orta olınıhmdaa Z2 lamall Ym -
ı... Aa1ran Cebeci o. .,, aobk as • 
llenlia Talkar, Ankara ikiac1 orta olm
laclaD 111 Fitnat öncen. 

,..wwınlar : 
Ankara Atatürk olmhladaa S«I Cemal 

IJuruan, Aalıara biriad orta olmlandaa 
1024 lbrahim Gıiveaç, Ankara Atattark 
okulundan 3514 Güneı Bilmaa. Aalıaıa er
kek liaeaindea aı lbrabim T ....... ~
ııeri orta okulundan ı. B. de 144 Naca .Ki
bar. Ankan Atatürk olnlhuldaa 141 Hik
met onnanh, Antal:pa Gui ilk ok1lhmdaa 
534 Nair Oaerol, Ankara ilçiaai orta o
kul 416 Binen Ymdatapaa, An1rara iiçila
cii orta okula 471 Goad1 Karaa, Ankara 
Atatiirk ilk okula 157 Hadiye Berlunen, 
Blbııı orta obla S75 lmnet Ttlria, An
kara lnöd ilk obha 40J Rauf Tançalp, 
Zoqa1clak Çelikel liHSi • • .. s 
At8ç, Zoapldalı Namık Kemal 41• Jlllıaet, Bllai .Emine At ....... Di· 
,..._. Aftlıat llüittla othı lluaf • 
fer Çajm, Ankara lltelria illr okula Hl 
Ka7a T~eı. Zile orta okul 53 Fanwlı 
Demimla, Aalran ......._ ,,... ... 
rinde Sa..,_t S•e.. "Çonm Taa)'eri o
inala S4 Baver Sabuacıi. Zoapldak Na-

mık Kemal okulu 432 Aaım Yeni, .Aaka
ra lna liaeainde 646 Pahriıre Abr, Kuta
monu Murat bey ilk olmla 242 ·lfahlde 
Dunu. Ankara ikinci orta okula 411 Ha
lide Karaaiaç, Şarkııla - Gemerk ilk o
bha 55 Nıarbaırat, Aalıua· _... u..l 
1147 Zeld Brstll. Trabsoa .._ orta o
lnılu 751 Enala Yalua, Blami ottİI o'iııal1I 
571 Ali Barq. Aakara Damlapwı' .... 
la llS Nnut. 

Kart ,,_,., ~ : 
Aalıara 1llrlacl ona olada-ısıı Adıııılm. 

Aakara ÇaüQa c:addeai u..ın-. .. 
kara erkek u..ı m '1lnt ifil. .Mlllla 
Türk maarif~ 11 Jterimle"'C: · . h, 

Ankara Necati ..,. ilk olalla - .llllit 
Öser, Aalıara Atatillk ilk ..... • • 
ten Öslröktea, Aabra Gui llleal iM .. 
rahim GlllbQ. Aakara orta okal iti ... 
her, Belime orta olmldaa 917~· · 
S&ımu, Ankara Damblpmar . . . .. 

512 Tarlrla lpekçi. ~ .. ... . 
Saim llqkırbqdr, akara W.ad a 
hmchıll 904 l:Nla&6r, Aalııaa_ııt.wa 
olmhmdaa S12 llllene( o.r.., ÇPll'I 
camlnuiJ"d olndaa4aa 251 ldııaf;! 
makka:pa, a.- llMel 1. B. ... . 
Tatlara. Blbıi orta ?:E· ... llnu, Kaatamoaa C. B. P. . 0.-
cBiilmctlotha. Ankara mimar la 
okuhmdaa 125 Necdet Oatlael. ...... 
Btlllr ilk olmlmdaa 217 Ylbel o.a.. 

Sona yarııık!_ Ulus _....,.&iod• 

Ulmun pallı ill"9i Wl
mec:e kuponu No. • 

Adı•• Soyadı! • 

Olml ............ ı 

Şehirı 



H i K 
A 

A y E 
Altın kafes 

Yazan: O. D. Clive •· Çeviren: F. Zahir Törümküney 
Büyüki odada, hararetli bir pe>ker dıın. Senin uğuruna bütün servetimi 

partisi d<:va.m ediyordu. Yandaki salo- feda ederdim. 
f 

nun yarı aralık kapısından hafü bir Kler, kumral başını erkeğin geniş o-
miizik SC6i geliyordu. Pıoker meraklı- muzuna yasladı. Fısıldayan bir sesle 
larr burada oyun oynarlarken, genç söyledi: 
çi~tler beride dans ediyorlardı. Mösyö Teşekkür ederim Franz. Senin 
~ıkson'un, bu akşam kumarda müthiş bana karşı olan aşkından eminim. Ah, 
hır şanst vardı. Önünde fişler yığıl- şu heriften ayrılıp tamamiyle senin 
d.ıkça yığrlıy.ordu. Ev sahibi olduğu i- olduğum günü bir görebilsem. 
çın, bu fevkalade kazancından adeta u- Merak etme güzelim. Seninle baş 
t~nınağa başlamıştı. Kaybetmek arzu- başa yaşıyacağız. Saadetimizi bütün 
61Yle en ~Ötü kağıtlara gidiye>rdu. Fa- dünyanın aşıkları kıskanacaktır. ~im -
kat, ne y~psa nafileydi. Talih onu bı- di, her şeyden evel buradan uzaklaş -
rakınıyorüu. Kazandıkça kazanıyordu. mağa bakalım. Bizi kimsenin tanıya -
Son bir tecrübe yapmak niyetiyle bir mıyacağı yabancı memleketlere gide -
yedili birjıekizliye gitti. Büyük bir ro- lim 
lans yapt(. Kağıt istedi. Karşısındaki Kler, sevinçle sordu: 
rest çekt~ Kağıdına bakmadan, peki, - Ne zaman gideceğiz? 
dedi, Ka~dını açtı. Hayret 1 Filoş ru- - Şimdi, derhal hareket edeceğiz. 
vayeı ol ştu. Ben yolculuğa ait bütün hazırlıkları 

Tam b %ırada uşak telaşlı içeri gir- bitirdim. 
:ii. ~ösyö Dikson'un, kulağın aeğile • Hemen otomobile atladılar. On daki-

1 
.......... , ......................................... 1 

A N O AÇ ..................................................... 
NOBETÇIECZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

Merkez eczanesi 
Ankara eczanesi 
Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sa bat ve Yeni şehir (,,) 
İstanbul eczanesi 

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

talık vukuunda acele imciat istemek için 
belediyeler hastaneı;ine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müracaat
Şehir: (1023-1024). · Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı a · 
rıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincirlicami 'ivarı: (2645 • 
1050 • 1196) .. Samanpazan civarı: (2806 
• 3259) .• Yenişehir. Havuzbaş1 Bizim 
taksi: (2323) .• Havuz başı Güven tak -
~i: (2333) .• Çankırı cadd~&i, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul taksiaı : (3997). 

Otobüslerin ilk ve son •eferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye ~.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na i.l5 23.20 

rek bir şeyler söyledi. ka sonra istasyonun önünde durdular. 
11.. k d d ·· ·• .. k Ulus M. dan Çankaya'ya uıösyö ·bikson, kendinden geçmiş Franz, genç a ımn par esosunu o - 7,25 

7.10 

23.00 
b. t ı k d · Çankaya'dan Ulus M. na. ır halde bağırdı: luna aldı. stasyonun o antasına og-

- Çıldırdın mı? Yalan söylüyor • ru yürüdüler. Lokantada, köşedeki Ulus M. dan Dıkmen'e 
sun! masalardan birine yerleştiler. Franz, Dikmen'den Ulus M. na 

Sonra ~trafmdakilerin şaşkın bakış- etrafına bakındı. Sonra telaşla sordu: Ulus M. dan Keçıoren'e 
ların.n farkında bile olmadan yerin • - Kler, sevgilim küçük valizin ne • Keçiören'den Ulus M. na 
den fırlaqı. Koşarak dışarı çıktı. Pe - rede? 
şinden ge":len uşağa döndü. Boğuk bir Genç kacın, bir çığlık kopardı: 
sesle sordiı: - Eyvah! Otomobilde unuttum. 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye - Ma-'"m nerede? Çabuk söylet Franz, yerinden fırladı: 
~ Cebeci'den Ulus M. na 

Uşak, ÜÔrkudan kısılmış bir sesle ce- - Ben, şimdi bulurum, dedi. Zaten 

6.3CI 
7.00 

6.00 

6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

vap verdi; tirenimizin hartketine daha bir saat - Cebeci'den A. fabrikalara 
9 As. fabrikalardan Cebeci'ye -.-._ Büt·t evi aradım. Madam biç bir ten fazla vakıt var. Telaşa düşmeğe 

7.00 

yerde yo . Kapıcı, bir saat kadar evel mahal yok. Yeniıiehir'den Ulus M. na 
b h k 1. b' d d l t ~ · 1 Ulus M. dan Yeniı;ehir'e a çede as e ı ır a amın o aş ıgı- Franz, hızlı adımlarla ıstasyon O-

m görür ibi olmuş. Peşinden koşmuş. kantasmdan çıktı. S. pazarın'dan Akköprü'ye 
Maskeli ~~m birdenbire gözden kay - Kler, sabırsızlıkla bekliyordu. Gö _ Akköprü'~en S. pazarı'ııa 

7.00 

7.10 

6.15 
7.30 

23.21) 

20.UO 

20.30 

21.00 

21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 

9.45 
bolmuş. K~pıcı da hayal gördüğüne zünü kapıdan ayıramıyordu. Birden Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 
zahip ol~~· Madam da, bir saat evel damarlarındaki kanın donduğunu his - Ulus M.dan Bahçeli evlere -.
buradavd/• Her halde hasına bir fela - setti. Lokantanın kapısından kocası i- § Ulus Meydaniyle İstasyon arasmda her 
ket gelmis (olacak. çeri girmiş ve kendisine doğru yürü - beş dakikada bir sefer olup tren zaman • 

20.00 
-.-

l\ıösyö ;Qikson, ellerini yüzüne ka - yordu. Arkasrnda tammadıkı iki ya- ları seferler daha sıktır. 
padı: hancı adam vardı. Dikson, karısının el- § Ulus Meydaniyle Yenişehir. Bakanlıklar. 

-... Klerj!.·. Zavallı yavrum, diye inle- lerine sarxldı· Heyecanlı, boğuk Cebeci, Samanpazan uasmda saat 8 den 
di. t sesle bağırdı: 20 ye kadar vasati her beş dakikada; saat 

. *** _ Allaha çok şükür. Seni tekrar 20 den 21 e kadar her oıı dakikada; saat 7 
~ den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her 15, 20 

1{1er Dikson, sık ağaçların yeşillik - dünya gözüyle görebildim. ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
lerj arasına gizlenmiş küçük villanın Kler, karma karrşık hislerin tesiri vardır. 
terasmd4' •ot~ır~yordu. Can srkmtısr~- altında ne söliyeceğini şaşırmıştı. Bü- ~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 de-
dan elin ckı kıtabm sayfalarını çevı- tu"n v·u·cudu titriyordu. Kekelemeğe ki son seferlerle bunların Ulus meydanı-

. na dönüşleri sinemaların dağilııı saatine 
riyordu.iulak kabarttı. Bir ayak sesi başladı: tibidirler. 
işitti. He ecanla yerinden fırladı. Dar- _ Dikson ... Sen-. Nereden .. Çıktın.: 

Posta saatleri grn bir s le haykırdı: B" ı ? oy e ... 
- Aş~lsun Franz 1 Üç gündilr be- Dikson, bir küfür savurdu: Teahhütlü saat (18) e kadardır. 

• b 1 b b kt ı fk' gü d'" Posta saat (19) a kadar İstanbul cihe • nı ı.ırad ya nrz aşrma ıra ın.... _ Alçak ı Nam. ussuz ı n. ur t 
ine mektup kabul eder. Ftanz, .orgun bir tavırla şapkasını beni maymun gibı oynatryor. Senı ba-

çıkatdı. Hasır koltuklardan birinin Ü • na sap sağlam teslim etımek için tam Tren saat.eri 
zerine fıı;Jattı. Sonra genç kadına yak- yilz bin dolarımı aldı. Beş dakika evel Haydarpaşaya ı !1::a=~~~158~2e0. l~~~ 
la~ra,k elini avucuna aldı. Yavaşça d~- telefonla senin burada bulunduğunu de (Pazartesi. Per . 
dagına gptürdü. Yumuşak, tatlı bır haber verdi. Çılgın giıbi koştum. O şembe. Cumartesi, 
sesle söy)f diı . . . • haydudu tevkif ettirmek için berabe - Samsun hattı Her gün 9.35 (Kayse • 

- barı~ma seva1lun. Saadetımız ı - rimde iki dedektif de getirdim. ri, Sivas, Amasya bu 
t>" hat üzerindedir.) 

çin ugr~mı .. Halledilmesi icap eden Genç kadın şimdi, her şeyi anlamış· Toros sürat.) 
bir Sürü işlerim vardı. Hamdolsun tı. Sevgili Franz'ı adi ~ir hayd~.tt:n Diyarbakır hattı: Her gün 9.35 

T . 

_.,,. 
\ . . 

c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

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

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbars .z 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 

4 " 500 " 2.000 
4 " 250 " 1.000 

40 
100 
120 
160 

" .. 
,, 

" 

100 

50 
40 
20 

.. 
.. 
" ,, 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

Lira 

" 
" 
" .. 
.. 

DfKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
t Ha.ziran tarihlerinde çekilecektir. 

.Katı alôka 
Koç ticaret Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz müdürlerinden Bay Kenan Fer' in vazifesinden isti
fa ederek bir nisan 1939 tarihinden itibaren şirketimizle alakası-
nı kesmiş bulunduğu ilan olunur. 1102 

Nakliyat münakasası 
Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Şubesinden: 

Ankara Silosuna taşradan gelecek buğday vagonlarmrn 
tahliyesiyle gönderilecek buğdayların tahmil ve değirmen· 
lere verilecek olanların da nakliyesi 1. Nisan. 939 tarihin
den itibaren bir sene müddetle eksiltmiye konulmuıtur. 

ihalesi 22. Nisan. 939 tarihine müsadif pazaratesi günü 
icra edileceğinden şartnameyi görmek istiyen taliplerin An
kara Silosunda şubemiz şefliğine müracaatları ilan olunur. 

he(llSİtı.i tirdim. başka bir şey değildir. Bır anda b~t~n Zonguldak battı : Her gün 15.00 
- l<'raJz, sevgilim. Seni o kadar öz- hayalleri yıkıldı. Birden aklına kuçuk ---------------------------------------------

ledinı ki ;jhu iıç gün bana üç asır kadar valizi geldi: 

uzun geleli. - Elmaslarrm, elmas1arım da gitti, 
Yaıı. yala oturdular. Erkek, genç diye bağırdı. Yarı baygın bir halde 

kadının dini avucundan bırakmadan kocasınnx göğsiine yaslandı. 
sordu1 

- ~es t musun Kler? Pişman ol· 1 · 1 
madınmr Olmıyacak mısın? 8 İ BLİYQGRAFY A 

- ~e sp,;ılüyohsun Franz? Öyle me-
sudurrı, oile mesudum ki; sana, bunu ---------------
izah ecteo ıecek kelime bulamıyorum. " Çocuk ., çıktı 
Evet, ko mm evinde her şeyim var -
dı. Diltsob benim arzularımı yerine 
g~ti~rrıe'k~~in en büyük masraflara gö
zunu lt~madan katlanırdı. Fakat, 
yalnız tıa a ve ihtişam bir kadını me
sut _elıtıe e kafi midir? Ben, karşımda 
benı anı anı güzelliğimi takdir eden, 
çılgın ar ularla etrafımda dönen bir 
erkek ilt ordum. Kendimi, Dikson'un 
evinde a ın bir kafese hapsedilmiş 
.. slü b· ' ·· su :r uş zannediyordum. Üç gun· 

denberl ~ 
şadıgımı anlıyorum. 

Genç · · D · .. .. dm, bır sanıye sustu. erın 
duşunce dalmış gibi bir hali vardı. 

çekerek tereddütle sordu: 
kocam beni arıyor mu? 

-Hi ·· h . p esız. 

Gen.ç qdın, endişeli gözlerle erke • 
n yÜz" Utje baktı: 
:- Ya,•l)eni burada bulursa? 
1ranz g . • k k ' enç kadının çenesını o şı • 
j ~e~~ret verdi: 

ıç ~Zülrne yavrum. Buna imkan 
y~Cdij bcğil kocan, şeytan bile bi
z\\nıai!:, 

~niş bir nefes aldı. Yalnız bir 
ko • aha. vardı: 

e haber verdi mi dersin? 
alde vermiştir. Gazetelerde 

na •~Um. Seni bulana beş bin 
do .?'vadediyor. 

Yle ayağa kalktı: 
Çil.it vay. Görüyor musun 

n n~trı. . . . . b İ?l\ etımı. Onun ıçın e • 
t\ l en'~1tce beş bin dı0lar hat 

•nı kollarının arasr-

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
m rkezi tarafından çıkarılmakta 0 • 

la: ÇOCUK adlı derginin 132 sa-

çıkmıştır. Yurd yavrularının 
yısı k .. 1 ·· 1 d 
sağlık, sosyal .u tu;e d ~umları-
nın inkişafına hızme e en u kıy-

ı . d gı"yi çocuklara, çocuklu a-met ı er . . 
na ve babalara tavsıye ederız. 

Ankara Borsası 

31 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapamş F. 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Bedin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 

Budapeştc 

Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stkholm 
Moskova 

-- .-
5.93 

126.6750 
3.3550 
6.6625 

28.3975 
67.2325 
50.815 
21.3125 

1.0825 
1.56 

14.12 
23.9025 
24.9675 
0.9050 
2.9025 

34.62 
30.56 
23.9025 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.6625 

28.3975 
67.23.25 
50.815 
21.3125 

1.0825 
1.56 

14.12 
23.9025 
24.9675 
0.9050 
2.9025 

3-4.62 
30.56 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1938 %5 
İkramiy.cli 19.70 19.70 
1938 %5 Hazine 
Tahvili 
1934 %5 Hazine 
Tahvili 
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Divanı Muhaseba_t 

Karar tebliği 
Divanı Muhasebat Riyasetindenı' 

İzmir muhasebe müdürlüğünün 934 
yılı idare hesabının tetkik ve muha -
kemesi sonunda sadır olan 712 sayılı 

ilamla ceman 44 lira 88 kuruşun ta -
hakkuk memuru Milll emlak amiri 
Kemal Çalıktan; muhasebe müdürü 

İbrahim ile müştereken tazminen tah
siline hükmolunmuş ve bu bapta tan -
zim olunan ilam Kemal Çalık'ın ika • 
met mahallinin malum olmamasına bi
naen kendisine tebliğ edilememiş oldu 
ğundan hukuk muhakemeleri usulü 

kanununun 141 inci maddesi gereğin
ce tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet iian olunur. 

İşbu itan 31·3-1939 tarihinden iti
baren daire dahilindeki levhaya asıl • 
mıştır. (1161) 11151 

Münhal 2 mümeyyizlik 
Divanı Muhasebat Riyasetin·den~ 

Divanı muhasebatta münhal bulu -
nan 35 lira asli maaşlı 2 mümeyyizlik 
için 7 nisan 939 cuma günü müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

İmtihana Ankara' da Divanı mu ha -
sebat binasında saat 9.30 başlanacak • 
tır. İsteklilerin 6 nisn 939 perşembe 
günü akşamına kadar sarih adreslerini 
havi arzuhal ile divanı muhasebat ri
yasetine vesikalariyle ve iki kıta fo -
toğraflariyle birlikte müracaat etme -
!eri lazımdır. 

İmtihana girebilmek için 30 lira ma
aşlı memuriyetlerde bir terfi müddeti 
bulunmuş ve bu suretle 35 lira maaş 
almağa hak kazanmış olmak lazımdır. 
Ali tahsil görmüş bulunanların da 30 
lira maaşlı bir memuriyette bulunmuş 
gene bir terfi müddeti istihdam edil -
miş olmaları icabeder. Mü~cyyizlik 
teselsülü. derece sırası takip eden me
muriyetlerden olmak itibariyle 25 lira 
maaş olmış ve o derecede bir trfi müd
dtini doldurmuş olmak kafi değildir. 

İmtihan mevzuu tahriridir: 

Tahrirde ifade kudret ve kabiliye -
tiyle birlikte sürat de nazarı itibare a
lınacaktır. Aynı derecede muvaffak o
lanlar arasında memuriyetteki kıdem 
idaremizce tercih sebebi olarak kabul 
edilebilir. 

İbrazı icabeden vesaik: 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlik veEikası. 
3 - Tahsil vesikasx. 
4 - Memuriy< ~ sicil cüzdanı. 
Evelce arz ... :ıal ile müracaat etmiş 

ve fakat vesikalarım ve fotografileri. 
ni ibraz etmemiş bulunanların matlup 
vesikaları ibraz etmek bu vesaiki evel 
ce ibraz etmiş bulunanlarrn da yeni -
den kayıtlarına işaret ettirmek üzere 
imtihan gününden evel zat işleri mü~ 
dürl üğüne müracaatları muktazidir. 

(993) 11024 

Hükumet konağı yaptınlacak 

HizAn Kavmakıunlığmdan : 

l - Kqıt bedelı .!9475 :ira 58 K. o
lup temel hafrıv.HJ kargir inşaat için 

taş ve kirecı ve beton kısmında kulla
nılıı ı>.ak kah phk tahtaları ihzar edilmiş 

olan Hızan hükümet konağı inşaatI 

26390 lira bedel üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye bırakrlmıştır. 

2 - Bu işe ait şartnamesi mukavele 

projesi bayındırlık işleri genel şartna

mesi plan yapı işleri umum fenni şart 

namesi istekliler bu evrakı Bitlis na
fıa müdürlüğünde ve Hızan kayma
kamlığında görebilirler. 

3 - Eksiltme 7 ni:;an 939 cuma gü
nü saat 14 de Hızan maliyesinde ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1979 lira 25 
kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesikaları 

göstermeleri lazımdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulun
duklarına dair vesika. 

B) Evelce bu gibi işler yaptıklarına 
dair vesika, vilayet nafıasmdan vesi-

ka almak istiyenlerin ihaleden en az 
sekiz gün evel Bitlis nafıasma res
men müracaatları lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
de 14 saatte bir saat evel Hızan kaza
sı maliye dairesinde eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

7 - Kapalı zarfları ihzarıııda teklif 
mektuplarını yazılı şimdi bu zarfların 
tevdi inde ve posta ile gönrlerilmesin
de 2490 sayılr kanunun 32, 33, 34 cil 
madrlelerinc riayet edilmesi lüzumu i
tan olunur. 

(1082) 11080 
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Bayındırlık B. 

Sedde ve regülôtör 
inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Manyas gölü seddeleri ve regü

latörü inşaatı keşif bedeli (534.977) li 
ra (22) kuruştur. 

2 - Eksiltme 20.4.939 tarihıne rast
layan perşembe günü saat (15) de na
fıa vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (26) lira (75) kuruş mukabi -
linde sular umum müdürlüğünden ala
bilirl 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (2S.149) lira (09) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme 
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
cvel ellerinde bulunan bütün vesika -
larla birlikte bir istida ile vekalete mü
racaa• ederek bu işe mahsus olmak ü
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
~ımrhr. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (10S6) 11091 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - Mugla vilayeti dahilinde Muğ
la • Davas - Denizli yolu üzerindeki 
Diphan, Muratlar ve Akçay köprüle
rinin betonarme olarak yeniden inşa
atı (ı34.000) lira keşif bedeli üzerin
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 14-4-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde §OSC ve köprüler re
isliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (670) kuruş 

mukabılinde adı geçen reislikten a
lınabılır. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin
den en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu 
gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (7950) li
ralık muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesınde hazırhyacakları kapalı 
zarflarını ikinci maddede yazılı va
kitten bir saat evveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (10S2) 11102 

Devlet Hava Yolları 

Mobilya yaptırılacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüqunden : 

1 - İdaremiz için kapalı zarf usu 
lü ile mobilya yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12.594 lira
dır. 

3 - İhale 10. 4. 939 pazartesi günü 
ıaat 11 de tayyare meydanıı"Jaki u
mum müdürlük binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Fenni ve hususi şart:ıamelcrle 
projeler ve resimler umum müdürlük. 
ten alınabilir, 

5 - Muvakkat teminat 944 lira 5S 
kuru' olup bu teminatı nakid olarak 
vermek stiyenler Ziraat Bankasında· 
ki 3667 sayılı hesabımıza yatırarak a
lacakları makbuzu ibraz etmelidirler. 

6 - Teklif mektuplarının ihale sa. 
atinde:ı bir saat evcline kadar komis • 
yona v rmelcri lazımdır. ( 1086) 

11084 

P. T. ve T. Md. 

Telsiz ahcıları hakkında 
P. T T. Umumi Müdürlüğünden: 

Halk tipi telsiz alıcıları için teklif 
w niı une vermek müddeti nisanın 
sonuna kadar uzatılmıştır. (1024) 

11019 

Levazım Amirliği 

inşaat münakasasr 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum Mareşal Çakmak has. 

tanesinde yeniden yaptırılacak olan i
ki katlı pavyon kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 48099 lira altı 

kuruş olup ilk teminatı 3607 lira 43 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 3 nisa.:ı 939 pazar
tesi günü saat 11 de Erzurum'da as
keri satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. 

4 - Şartname keşif ve planı her 
gün komisyonda görbilirler. 

(953) 10949 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Bodrumda iki pavyon, bir tavla 

ve bir çatı altında da mutbak hamam, 
çamaşırhane yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaat 18 mart 939 tarihin
den itibaren lS gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

3 - İhalesi 4 nisan 939 tarihine ras 
lıyan salı günü saat 15 de Muğla'da 
dağ tuğayı karargahında yapılacaktır. 

4 - Keşif bedeli: 10007S liradır. 
5 - Muvakkat teminatı: 7S06 lira

dır. 

6 - istekliler bu işe ait keşif plan
larını ve şartnamesini tuğay satın al
ma komisyonundan 3 lira bedel muka 
bilinde aldırabilirler. İstiycnlerc gön
derilir. 

7 - Teklif mektupları ihale saatın
dan bir saat evci komisyona vermeli
dirler. 

8 - İsteklilerin bu işi yapabilecek
lerine dair kanuni vesaiki hamil olma 
lan ve bu vesikaların ihaleden üç gün 
eve] Muğla'da komutanlık satın alma 
komisyonuna göndermeleri lazımdır. 

(934) 10959 

Bir yüksek mimar 

aranıyor 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan 
1 - Konya kolordu in,aat 'ubesin. 

de bir yüksek mimar çalı,tırılacaktır. 
Aylık ücreti 250 liradır. Mimar vazi
fe için Konya'dan başka garnizonlara 
gönderilirse kendisine kanuna uygun 
olarak harcırah verilir. 

Z - Bu vazifeye istekli olanların 
yol masrafları kendileri tarafından ve• 
rilmck prtiyle ya bizzat ve yahut is. 
tcnilcn vesikalarla birlikte fotograflı 
bir dilekçe ile kolordu komutanlığı.:ıa 
müracaatları ilan olunur. (97 5) 

Şartlar: 

1 - Diplomalı yüksek mimar ol
mak • inşaat itlerinden hakkiyle anlar 
yüksek mühendie de kabul edilebilir .• 

2 - Askerliğini yapmıf olmak. 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 
4 - Sıhatli olduğuna dair rapor ge-

tirmek. 
S - Polisten musaddak vesika hüs

nühal sahibi olduğuna dair almak 
6 - Diploma sureti, bonservislerini 

getirmek. 
7 - Nüfus kağıdı veya musaddak 

suretini getirmek. 
8 - İki sene hizmet edeceğine dair 

tcahhüt senedi vermek, 
10972 

25.000 kilo pirin~ ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kolordu merkez birlikleri sene

lik ihtiyacı için .:5.000 kilo pirinç ka -
palı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesi 3-4-939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. 

3 - İlk pey akçesi 468 lira 7S ku -
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
istiyenler her gün Çorlu'da kor sa • 
tın alma komisyonund:- görebilirler. 

S - İstekliler kanunun ikinci ve il -
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evci teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (1010) llOOS 

59.000 kilo pirin( ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Vize tüme:ıine bağlt birlikle

rin ihtiyacı için 59.000 kilo pirinç K. 
zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - Tahmin bedeli 1 S930 lira olup 
muvakkat teminatı 1195 liradır. 

3 - Eksiltmesi 13-4-939 perpmbe 
günü saat 16 dadır. 

4 - Ek~eye gireceklerin eksilt-

ULUS 

mc gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3, Ün· 
cü maddelcri:lde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evcline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Vize tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1022) 

11018 

190.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Midyat kıtaatının bir senelik ihti -

yacı için 190.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 
olup muvakkat teminatı 
dır. 

1496 
lira 

lira-

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bcl
gc-leriyle birlikte ihale gün ve saa
tinden en geç bir saat evetine kadar 
teminat ve teklif mektuplarını alay 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1037) 11055 

95.000 kilo sığ1r eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edirne tümen birliklerinin ih 

tiyacı olan 9SOOO kilo sığır eti eksilt. 
meye çıkarılmıt ise de teklif edilen 
fiyat pahalı görüldüğünden mezkCir 
sığır, koyun veya keçi etinin lS.4.939 
günü saat 11 de tekrar eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

İsteklilerin 2137 lira teminat ak -
çeleriyle ve icap eden vesaiklcrle belli 
olan günde ve ihale saatinden bir saat 
evet komisyonumuza müracaatları. 

(1084) 11082 

2 ambar yaptmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komiayonundan : 
1 - Balıkesir'de keşif bedeli 30760 

lira 8 kuruş olan iki tane anba.r yap -
tırılmasx kapalı zarfı, eksiltmeye ko
nulmu§tur. 

2 - İhalesi 18.4-939 salı günü saat 
16 da Balıkesir askeri satın alına ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 2307 liradır. Bi -
rinci ketif ve fr.:mi prtname ve plan 
Balıkesirde ve Ankara ve İstanbul le. 
vazım amirlikleri satın alma komi• • 
yonlarrnda vardır. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçUncU maddelerinde yazılı vesika • 
!arla birlikte teklif mektuplarını iha • 
leden bir saat eveline kadar komisyo-
na vermeleri. (1119) 11138 

Gümrük ve İ. B. 

Tuz çuvah ah nacak 
inhisarlar Umum MüdÜ1'lüğün • 

den : 
ı Şartnameleri mucibince 

(200.000) adet (100) kiloluk ve 
(S0.000) adette (50) kiloluk tuz çuva
lı kapalı zarf usuliyle satın alınacak
tır. 

2 - (100) kiloluk çuvalın beherinin 
muhammen bedeli (46) kuruı (50) ki
loluk çuvalın beherinin muhammen 
bedeli (27) kuruştan (lOS.SOO) lira, 
muvakkat teminatı (79ı2) lira (SO) 
kuruıtur. 

3 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihinde 
çarşamba günü saat ıS.30 da Kabataş'
ta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü ge
çen şubeden ve İzmir, Ankara başmü
dürlüklerinden (52S) kuruş mukabi
linde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vcıaikle l'/0 7,S güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektupları
nı ihtiva edecek kapalı zarfların iha
le saatinden bir saat cvcline kadar 
komisyon başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. 

(184S/ı004) 11012 

Başbakanlık 

Polis 
Muhtelif mütehassıslar aranıyor 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Dahiliye vekaleti Emniyet Umum 

müdürlüğilnde çalıştırılmak üzere 
200 lira ücretli kağıt, mürekkep, ma
deni ve kağıt para imaline ve buna 
benzer işlere vakıf mütehassıs bir 
kimyager mühendis ile Döviz, kıli
ring, piyasa, borsa ve alelumum ban 
ka işlerinden anlar bir ekonomi ve 
finans mütehassısı ve 100 lira ücret 
1i bir kuyumculuk, makine, tesviye
cilik ve benzeri olan elektro galva
nize gibi sınai kısımlarından anlıyan 
eksper alınacaktır. 

Taliplerin: Türk olmak şartiyle 
ihtisası ve evrakı müsbiteleriyle Em 
niyet umum müdürlüğü üçüncü şu
be müdürlüğiine müracaatları. 

(1054) ı1072 

Devlet Orman iş. 

Satllık çam tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden: 
ı - Karablik'te köprü başında istif

te mevcut (934) adet muadili ( 484) 
metre mikap (543) desimetre mikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada orman umum müdürlü -
ğilnde ve orman baş mühendis mua • 
vinliğinde İstanbulda orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman işletmesi revir imirli • 
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (3S) kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,S muvakkat pey 
akçesiyle 3-4-1939 günü saat (14) de 
Karabük'teki revir merkezine müra • 
caatları. ( 1861-1029) 11029 

Askeri Fabrikalar 

1 O adet T oloel deposu 
ve teferruah ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo 
nundan: 

Tahmin edile':\ bedeli (12.000) lira 
olan ıo adet Toleol deposu ve tefer-
ruatı. 

Askeri Fabrikalar umum müdilrlü. 
ğü merkez satın alma komisyonunca 
15. 5. 939 pazartesi günü saat ıs te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir: ~art -
name parasız komisyondan verılır. Ta 
!iplerin muvakkat teminat olan (900) 
lirayı havi teklif mcktuplarr:u mez. 
kur günde saat 14 de kadar koınisyo • 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin • 
deki vesaikle mczk\ır gün ve saatte 
komisyona vermeleri, (1097) 11098 

5 ton antimon alınacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-
misyonundan : . 

Tahmin edilen bedeli (2SOO) lıra 
olan 5 ton antimon askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 18. S. 1939 perşembe 
günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (187) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona ver 
melcri. (1120) lll39 

20 ton Flüspat· alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mi11yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (800) lira 
ol:ın 20 ton flüspat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğii merkez satın alma 
komisyonunca 17. 4. 939 pazartesi 
günü saat ıs te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (60) lira ve 

ile ihale edilecektir. Şartname para· 
tı.z olarak komisyondan verilir. Ta -
üpleri-:ı muvakkat teminat olan (787) 
lira ( 50) kuru'u havi teklif mektup -
larıru mezknr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delcrindeki vesailde mez'k\ir gün ve 
saatte komisyona vermeleri, (1 ı22) 

11141 

50.000 metro forbahk bez 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50000 metre torbalık bez A&keri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 18~4-1939 

salı günü saat 15 te kapalı zarf ile i -
hale edilecektir. Şartname parasız o • 
tarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1125) lirayı havi teklif mektupları. 
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad -
dclerindcki vcsaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona vermeleri. (1123) 

11142 

116 ton kir~ ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3880) lira 
olan 216 ton kireç askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17. 4. 1939 pazartesi 
günüsaat 14,30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartna..-ne parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (291) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delerindcki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1147) lıl44 

60 ton döküm kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira 
olan 60 ton döküm kumu, Askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü merkez aa -
tın alma komisyonunca 17 - 4 • 1939 
pazartesi günü saat ı4 te açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa. 
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
285 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkQr 
gün ve saatte kıomiısyona milracaatla -
n. (1148) 11145 

100 ton şili küherçilesi 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma K~ 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (7.000) lira o. 
lan ı 00 ton Şili kühcrçilesi Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonU':ıca 22-5.ı939 

pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
( S2S) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilcrinb de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad -
delerinlcki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona vermeleri. (1121) 

ı1ı40 

Milli Müdafaa B. 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 2.000 ton B tipi benzin alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli S20.000 lira 
olup ilk teminat miktarı 24.S50 lira -
dır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi S.4.939 çar
şamba günü saat ıs te vekilct satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 26 lira mukabilinde 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü ma.ddelcrinde yazılı vesaik ile bir -
likte ilk teminat ve teklif mektupları
nı muayyen saattan bir saat evelinc 
kadar komisyona vermeleri lizımdır. 

(942) 1'()960 

Benzin ahnacak 
Abd il h N "h' f ti h kk nd 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddc

U 1 eli 1 Hl 1 1 1 1 terindeki vesaikle mezkur gün ve sa- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : Ba,vekalet Devlet Meteoroloji attc komisyona müracaatları. 

1 - 500 ton A tipi benzin alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli 122.SOO lira 
olup ilk teminat miktarı 737 S liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi S.4.939 
çarfCl!Dba günü aaat 16 da Vekilet sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

itleri Umum Müdürlüğünden : (1163) ı 11S3 

Hali hazır vazifesinden ayrılma -
sında mahzur olmadığı Ziraat Veka _ 
lctince bildirilmesi üzerine münhal 
bulunan Klimatoloji şubesi 2 inci sı
nıf asistanlığına 20 lira asli pıaaşla 

naklen tayini 14. 2. 939 günü icra e -
dilmit olan Manavgat kazası ziraat 
fen memuru A:bdullab Nezihi Fıratlı. 
nm 3 gün zarfmda umum müdürlüğü
müze müracaatla yeni vazifesine baş -
lamadığı takdirde kaydı terkin edile _ 
ceği ilin olunur. (1116) 11137 

15 ton bohça ilk saç 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- 3 - Şartnamesi 6 lira ıs kurut mu. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- kabilinde komisyondan alınabilir. 
misyonundan : 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 Ün· 

Tahmin edilen bedeli (10.500) li- cü maddelerinde istenilen vesaikle bir
ra olan ıs ton bohçalık saç askeri fab- likte ilk teminat ve teklif mektupları • 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa- nı muayyen saatten bir aaat eve. 
tm alma komisyonunca 18. S. 1939 line kadar komisyona vermeleri llzım. 
pel)Cmbe günü saat 15 te kapalı zarf du. (94S) 10962 

l - '4 - 1939 ___. 

Hedef bezi ahnacak 
M. • M. V ekileti aatm alma komi:>

yonundan: 
1 - Poligon ihtiyacı için bir adet 

hedef bezi pazarlrkla satın alınacak· 
tır. Tahmini fiyatı 269 lira SO ku.ruş
tur. 

2 - Pazarlığı 3-4-939 pazartesi gü
nü saat ı ı de yapılacaktır. 

3 - Kati teminatı 40 lira 43 kuruş
tur. 

4 - Nümune ve evsafını görmek 
istiyenlcr her gün M. M. V. ~tın al • 
ma .komisyonu.:ıda görebilirler. 

5 - Taliplerin belli gün ve saatte 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
kanuni vesikalariyle birlikte bulun• 
maları ilan olunur. (1153) 11147 

Alakadarlann. naıan dikkatine 
M. M. Vekaleti lnıaat Şubesi Mü 

dürlüğünden : . 
M. M. Vekaleti inşaat şubesınde 

mevcut ve Mamak nahiyesinde ve is• 
timlak mahallinde asılı hartasına gö
re Mamak'taki Yunuscziği ve civarın• 
da tahdit edilen on altı parçadan iba• 
ret ve ccman S4Sl14 metre murabbaı 
arazi menafii umumiye ve buna isti• 
naden yapılan takdiri kıymet kararı• 
na göre beher metre murabbaı on ku• 
ı uştan istimlak edilecektir. Bu saha 
içerisinde arazisi olduğu tespit edilen 
aşağıda isimleri yazılı sahiplerinden 
başka kimselerin de bu saha içinde 
şayian veya mü:ıferidcn mutasarrıf 
oldukları arazileri varsa hazine adına 
!akrirlerini vermek ve paralarını al• 
rnak üzere ı. 4. 939 dan 10. 4. 939 pa
zartesi günü akşamına kadar Milli 
Müdafaa Vekaleti inşaat şubesi mü -
dürlüğüne müracaat etmeleri istim
lak kararnamesinin 8. maddesi nıuci• 
bincc ilan olunur. 
Çulha oğlu Mehmet veresesi 
Abidin 
SatıL·mş oğlu Mehmet Küçük 
Ali kızı Fatma Kayalılar 
Sait Ömer veresesi 
Bekir oğlu İbrahim veresesi 
Mustafa oğlu Mehmet 
H. Ömer oğlu Mehmet 
Mehmet Karısı Emine 
Nefise ve Emine 
Bekçi oğlu Mustafa veresesi 
Ali oğlu Abdullah Çek 
Osman oğlu Mustafa 
Osman oğlu Hüseyin Kıraç 

cııss) 11148 

Kışla yaptlrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına .Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 84121 •eksen 

dört bin yiiz yinni bir lira 94 kuruf 
olan Ankara civarmla yapılacak kim
ya kışlası kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuttur. 

2 - Eksiltmesi 17-4-939 pazartesi 
günü saat 1 ı dedir. 

3 - İlk teminatı 54S6 lira 10 kurut 
olup prt:lamesi 421 kuruş mukabilin.' 
de M. M. V, satın alma komisyonun -
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kan 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler 
le birlikte zarflarr.ıı ihale saatinden 
behemahal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver • 
melcri. (1142) l 1123 

Hava Kurumu 

4.900 metre Amortisör 

ah nacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün -

den: 
8, 14, 18 ve 20 m/m kutrunda ceman 

4900 metre amortisör mübayaası ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen bedeli cif Ankara 7.850 
liradır. Şartnamesi 2 lira bedel muka
bilinde verilir. 

Eksiltme 3-4-ı939 tarihine rastlı -
yan pazartesi günü saat ıs te Türk -
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 
lstckliler o gün eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar usulü daire
sinde kapatılmıı ıarflarını makbu1 
mukabilinde Türkkuşu levazım hüre' 
suna teslim etmelidirler. Postada vı' 
kua gelecek gecikmeler kabul olu 
maz. 933 

Muhtelif boya ahnac 
Türkkutu Genel Direktörlü-

deŞ'ar:tnamesi ve listesi mucibine~· 
yare inşaatında kullanılan mıj;.' 
cins boya mübayaası kapalı zat • 
lile eksiltmeye konulmuştur. 

0 Muhammen bedeli cif Ank 
liradır. Şartnamesi parasız v , 

Eksiltme 6 Nisan ı939 tar( ~ • 
hyan perşembe günü saat l{ "· 
kuşu levazım bürosunda Y.' a · 
ı k1·1 · ·· k ·1 &aat stc ı erı o gun e sı tr,lll .. 
bir saat evveline kadat~ı u 
sinde kapatılmıt zarıevazı m 
mukabilinde TürkJs .. ~ııd 1 m 

• • "<I ır ar 
suna teılım ctmır.r~ciknıeler 

11 tada vukua gel~ 
9 rı itibare alınr 



1.4-1939 

•Ankara Bele4iyesi 

Akasya ağacı alınacak 

Mahkemeler 
kararı 

u ı; us 
2 - Bu işe ait evrakı fenniye: pro

je, mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi, fenni şartname, hulasai 
keşfiye ve bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

Ankara Belediyesinden : Bursa A&liye Hukuk H a kimli
ğinden : 

diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. lşbu müddet zar
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan ta
libe teklif veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklif 
veçhile almağa razı ise ihale farkı bi
rinci talipten tahsil edilmek üzere bu 
talibe ihale edilecektir. Teklif veçhi
le almağa razı olmazsa gayri menkul 
yeniden on beş günlük ikinci artırma
ğa çıkarılacaktır. En çok artıran tali
bbe ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
(1495) lira (55) kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart
tır. 

Aram }'or : 

1 - Bahçeler müdürlüğü için alı
nacak 900 adet yol akasya ağacı on 
l. i gün müddetle açık eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira -
Qır. 

3 - Muvakkat teminat (67,50) li-
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerinde 4/4/939 sah günü sa
at on buçukta Belediye Encümenine 
lllüracaatları. (987) 10981 

Kavak fidanı ahnacak 
~nkara Belcdiye&inden : 

1 - Bahçeler müdürlüğü için alına
cak 2000 adet kavak fidanı on beş gün 
ttıüddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (112,50) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
ı-in her gün yazı işleri kalemine ve is
~klilerin de 4.4.939 sah günü saat on 
buçukta belediye encümenine müraca-
atları. (986) 10980 

D. Demiryollo~ı 

3 adet pulzometre 

toğdiye kazanı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko

miayonundan : 
~uhammcn bedeli 6000 lira olan 3 

adet pulzoınetre tağdiyc kazanı 
16-S.1939 salı günü saat 15,30 da ka
palı zarf usuliı ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktı r. 

Su işe girmek istiye:ılerin (450) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 

Sartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden Haydarpaşa -
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -
tılacaktır. (1100) 11135 

Bir adet tertip makinesi ahnacak 
I>. D. Yollan Satm Alma Ko

mİ&Jonundan : 

Davalı : Bursa Asliye birinci hu. 
kuk mahkemesi zabıt katibi ve Hacı -
lar M. de 3 No. da pansiyoner olup ha
len ikametgarhı meçhul Mehmet Ta.. 
lat namı diğer Mehmet Turan. 

Karınız davacı Zehra tarafından a
leyhinize açılan ~anma davasının 
yapılmakta olan muhakemesinde ika -
metgahınızın meçhul olduğu anlaşıl • 
mış ve gıyabınızda yapılan muhake
mede davacı iddialarını isbat için şa -
hit ikame edeceğini ve size şahit din
leneceğinden bahisle gıyap karan ila -
nen tebliğ edilmesini istemiş oldu • 
ğundan muhakemeniz davacının ika -
me edeceği şahitlerin dinlenmesi ve 
size bunlardan bahisle ilanen gı
yap kararı tebliği için 7 nisan 939 gü
nü saat 14 de talik edilmiştir. 

Yevmi mezkurda mahkemeye biz -
zat gelmeniz veya tarafınızdan baroya 
kayıtlı bir vekil göndermeniz veya 
mazeretinizden mahkemeyi haberdar 
etme-:ıiz lazımdır. Aksi takdirde gıya -
bınızda muhakemeye devamla maddei 
mahsusu mucibince hakkınızda mua -
mele yapılacağı tebliğ makamına ka -
im olmak üzere ilan olunur. (1150) 

11146 

Çankm'mn Basdak köyünden 

Yakup oğlu Aliye 
Çubuk Sulh Hukuk Mahkeme

sinden : 

Çubuk orman ilaresi adına hazine 
vekili Ali Şükrü Yıldırım tarafından 
aleyhinize açılan orman tazminatın
dan mütevellit alacak davasının Çu
buk sulh hukuk mahkemesinde yapıl
makta olan duruşma sırasında : 

Adresinizin meçhuliyetine binaen 
hakkınızdaki gıyap kararının usulün 
(141) inci maddesi mucibince ilanen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş · e 
duruşma da 17. 4. 939 pazartesi günü 
saat 11 e bırakılmıı olduğundan mez 
kur günde mahkemede bizzat hazır 

bul unmadığınız veya bir vekil gönder 
mediğiniz takdirde muhakemenize gı
yaben bakılacağı tebliğ makamına ka-
im olmak üzere ilan olunur. 1101 

İcra ve İflôs 

8 - Her iki artırmada da gayri men 
kul talibine ihale edildikte tapu bar
cı müşteriye ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resimi dellaliye 
ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılar diğer a -
lakadarları bu gayri menkul üzerinle
ki haklarını ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair ola:l iddialarını evrakı müs
biteleriyle 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaştırılmasından 

hariç tutulacaklardır. 
10 - Arttınnaya iştirak edecekler 

20 - 4 - 939 tarihinde 39/ 37 numara 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan şartnamemizi okuyabi -
leceklerdir. (1162) 11152 

Vilôyetler · · 

Adliye binası yaphnlacak 
M anisa Nafıa Müdürlüğünden 

1) 60758 lira 98 kuruş keşif bedelli 
Manisa adliye binasının 40 bin lira · 
hk birinci kısım inşaatı vahidi fiyat 
esası üzerinden kapalı zarf u:;uliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Eksiltme 5.4.939 çarşamba günü 
&aat 16 da Manisa nafia müdürlüğü o -
dasında yapılacaktır. 

3) Bu işe ait evrak : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Proje 
C - Keşif tafsilatı, 

D - Keşif hülasası cedveli, 
E - Fiyat silsilesi cedveli 

F - Bayındırlık işleri genel şartna
mesi. 

G - Yapı işleri umumi fenni şart
namesi ve şose ve kargir inşaata 

ait umumi şartname. 

H - Hususi şartname, 
1-Mukavele projesinden ibarettir. 
Bu evrak iki lira bedel mukabilinde 

Ankar a icr a Da ire.i Gayri M en-
kul Satı• Memurluğundan : Manisa nafia müdürlüğünden satın a-

:r lınabilir. 

A) Yukarıda miktarı yazılı teminat 
akçesinin mal sandığına yatırıldığına 
dair makbuz veya muteber bir banka· 
dan alınacak teminat mektubu. 

B) Teklif sahiplerinin ihaleden se
kiz gün evel müracaatla Urfa valili
ğinden alacakları müteahhitlik ehli
yet vesikası. 

C) Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 

939 sensine ait vesika veya sureti: 
5 - Isteklilerin artırma, eksiltme 

kanununun umumi hükümleriyle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 
ahkamına ve yukarıda yazılı madde
lerin icabatma riayet eylemeleri şart
tır. 

6 - htekliler bu işe ait evrakı fen
niye ve şartnameleri Urfa Nafıa mü
dürlüğünde gbrebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir sa
at eveline kadar eksiltme komisyonu· 
na varması şarttır Postada vuku bu
lacak geçikmelerden dolayı komisyon 
mesuliyet kabul etmez. 

(1790/ 1001) 11011 

Kapa lı eksiltme ilô nı 

İstanbul Defterdarlığından: 

14.4.939 cuma günü saat 15.30 da ls
tanbul'da defterdarlık milli emlak i
l ı.. · • .. toplaı "lk ek .. · - kom .s

yonu odasında (56582) lira (16) kuıuş 
keşif bedelli Fatih maliye şubesi ve 
mal müdürlüğü binası inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, nafıa işleri u . 
mumi hususi ve fenni şartnameleri 
proje, keşif hulasasiyle buna mütefer
ri diğer evrak (283) kuruş mukabilii
de milli emlak müdürlüğünden veri
lecektir. 

Muvakkat teminat (4079) lira (10) 

kuruştur. 

İstek lilerin teklif me:ittupların ı ve 
en az ( 40.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden cı ••••• ş ol
duğu vesikalara istinad.:n eksiltme ta
rihinden sekiz gün evel alınmış ehli -
yet ve 939 yılına ait ticaıet odası vesi
kalarını havi kapalı zarflarını 14.4.39 

cuma günü saat 14.30 za kadar milli 
emlak müdürlüğünde komisyon baş -
kanlığına vermeleri lazımdır. 

(1600/ 1002) 11n25 

Bir evde oda aranıyor - Bir karı 
koca yemek ve yatmak üzere bir 
evde pansiyoner olmak istiyorlar. İs
teklilerin şartlarını Ulus'ta A. C. ad
resine bildirmeleri. 

Kiralık: 

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

Kiralık - Bir Bay veya Bayan ve
ya çocuksuz bir aile için konforlu bir 
veya iki oda. Kızılay karşısında Pa-
~akay apartmanı. 1025 

Erenköyde Ucuz Kiralık kö§k -
Su elektrik geni bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva ağaçları fevkalade ne-
zaret. Asfalta 2 dakika İstanbul 
Tel. 20030 1029 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma· 
hallesinde tam konforlu, telefonlu. 
muşamba döşeli l numaralı ev 3719 
Telefon numarasına müracaat. 

1034 

Kiralık - Bahçeli evlerde 143 nu
marah ev kiralıktır. Koyunpazarı ba
samaklı sokakta halıcı Mehmede mü-
racaat. 1035 

Kiralık d:ıire - Samanpazarına ya
kın Arslanhane camisi karşısındaki 

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

1038 

Kiralık - Demirtepe Urunç sokak 
No: 8 birinci katta 4 oda l hol bah
çeli. Müracaat 9 dan 2 ye kadar. 

1046 

Kiralık - Manzarası güzel bir oda 
bir bay için kiralıktır. Yenişehir Lo-
zan meydanı No: 71 1049 

Kiralık oda - Kalorifer yaz kış 

her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möblesiz verilir. Atatürk bulva-
rı Yenige Ap. No: 9 1054 

Kiralık konforlu ev - 3 üncü kat 
3 oda 1 hizmetçi odası mutbak ve 
bahçe ağaçlı her tarafı güneş görür. 
Yenişehir meşrutiyet caddesi konur 
sokak No. 14. Tel: 2119 1067 

Kiralrk Dükkanlar - Yenişehir 
Dikmen yolu Zeyrek caddesinde iki
şer katlı 3 dükkan üstündeki Komuk 
apartmanına müracaat. 1070 

Muhammen bedeli ıoooo lira olan 
bir adet tertip makinesi ve teferruatı 
16 - s - 1939 sah günü saat 15 te ka· 
palı ıarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

B1t işe girmek isti yenlerin (7 50) 
liralık ınuvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

J; aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 

1 - İzalei şuyuundan dolayı satıl • 
masına karar verilen tapunun 80 ada 
425 parsel 11 numarasında kayıtlı ve 
Ankaranın Akalar mahallesinde Eyüp 
Mescit sokağında kain ahşap hane a • 
şağıdaki şartlar dairesinde açık arttır
maya çıkarılmıştır. 

4) Muvakkat teminat 3000 liradır. ~11111111111111111111111111111111111111~ 
5) İsteklilerin 939 mali yılma ait : y E R T E R : Kiralık kaloriferli oda - 1 veya 

ticaret odau vesikasını ve ihaleden en - - 2 oda belediye sırası Rehber Ap. No: 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa -
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı 
lacaktır. (1101) 11136 

Orman korum~ 

20C~arka çantası 

ah nacak 
0 11nan Koruma Genel Komu

t an k Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutan 

lık kıtaıarı ihtiyacı için 2000 adet ar
ka çantası kapalı zarf usulü ile ihalesi 
l 7-nisa-n.939 pazartesi günü saat 11 de 
Ankaraua Venişehirde Komutanlrk bi 
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılaclliır. 

2 - M:uhammen bedeli (9000) lira, 
ve muvakkat teminatı (765) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyO'nda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya -
zıh vesikalarla beraber teklif mektup
larını il;ıale saatından bir saat eveline 
kadar ı.lo-misyona vermeleri ilan olu • 
nur. (1157) 11149 

Yazlık elbise alınacak 
\nl~rınan Koruma Genel Komu· 
\ Satın Alına Komi&yonundan: 

k
- Orman koruma genel komutan· 
ıtaları .h . . . k ı tıyacı ıçın 25200 metre 
at~ise}ik bez kapalı zarf usulü 

5 
esı 17.4-939 pazartesi günü 

k
te Ankarada Yenişehirde ko -

ı b' a ınasında satın alma komis -

1i'1Pılacakttr. ınuvu~arnmen bedeli (13860) li-

t 
a !tat teminatı (1030) lira 

\~ ur. 

~llanıeler her güo parasız 
s
1
r
1
()nda görlilebitir. 

1 er· ka ) hın şartnamesinde ya _ 
al r 1 crabcr teklif mektup-

e ~ahnd b" · an ır saat cveline 
rnısyb.n 

SB) a vermeleri ilan olu • 
11150 

2 - Evsaf ve müştemilatı : 

Ev kapıdan içeri girildikte: yarı 

toprak yarı taşlık olmak üzere bir 
bahçe ve içerisinde bir kuyu : t ekrar 
içeri girildilrte soldan bir hela yanın· 
da bir. ~hı~ ve ahırın yanındaki kapı
da:l gırıldıkte toprak bir avlu t avan • 
sız ve tabansız bir oda bir mutfak ve 
tabanlı karanlık bir odadan ibarettir. 
30 numaralı kapıdan girildikte : kü _ 
çük bir avlu 30. 32 No. lu kapıların 
arasında bahçelerini ikiye ayıran bir 
dıvar olup aradaki kapıdan girilince 
toprak bir odunluk, bir kömürlük tah
ta merdive:ıden çıkıldıkta bir avlu bir 

oda bir aralık bir yıkık mutfak, kapı. 
dan girildikte toprak bir avlu bir mut
fak ve bir tahta merdivenlen çıkıklık. 
ta bir sofa bir oda üç iç içe oda karşı
da bir oda solda bir balkon yukardan 
aşağıya iki merdivenden inildikte av -
lu kapısı karşısında bir merdivenle çı 
kılınca solda bir oda vardır. Heyeti 
umumiyesine (8565) lira kıymet ko
nulmuştur. 

3 - Satış peşi-;ı para ile olmak üzere 
8. 5·939 tarihine milsadif pazartesi 
günü saat l0-12 ye kadar icra dairesi 
gayri menkul satı§ memurluğunda 
yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubu ile kanuni teminat ola
rak kabul edilen hazine tahvilleri ge
tirecektir. 

5 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulduktat\ ve üç defa nida ettiril
dikten sonra nıezkflr günün .... saa • 
tinde e-:ı çok attıran talibine ihale olu
nacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif 
edilen bedel muhammen kıymetin % 
7 5 ni bulmadığı takdirde 23.5.939 tari 
hine müsadif salı günü saat 10-12 ye 
kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artırana ihale olunur. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihal e bedeli ihaleyi müteaki.ı;> verilme. 

az sekiz gün evel vilayete müracaatla : Pek yakında Yeni sinemada : ı yazıhaneye elverişli. Müracaat Tl: 

alacakları fenni ehliyet vesikalarını -:;11111111111111111111111111111111111111,. 
3232 ıon 

da teklif mektuplarının içarsine koy -
malan lazımdır. 

6) lsteklilerin 2490 numaralı kanu -
na göre hazırlıyacakları teklif mek -
tuplarını 5.4.939 çarşamba günü saat 
ıs e kadar nafıa müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeelri veya bu saate 
kadar gelecek şekilde posta ile gön -
dermeleri Hi.zımdır. Postada vaki ola -
cak gecikmeler kabul edilmez. 

10995 

Gümrük karakol 

tesisatı yaptı nlacak 
Ur fa Nafıa Müdürlüğünden: 

U rfa vilayetinin cenup hududu ü
zerinde Ebuküsbe mevkiinde yeni-
den inşa edilecek gümrük muhafaza 
s~vari karakol binası inşası (19940) 
lıra (65) kuruş bedeli keşif ve vahidi 
kıyasi fiyat üzerinden kapalı zarf u
su liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Aleni teşekkür 
Zevcim Ankara belediy~i hesap 

işlerinde Halim Vakupoğlu'nun ve
fatı münasebetiyle kederlerimize iş-

tirak lfttfunda bulunan dostlarımızla 
cenaze merasimi içinyüksek alaka 
gösteren Ankara valisi sayın Bay 
Nevzat Tandoğan ve diğer zevatı 

muhteremeye ayrı ayrı teşekküre ke
derimiz mani olduğundan gazetenizin 
bu hususa tavassutunu rica ederiz. 

Merhumun,ailesi efradı namına 
zevcesi Hayriye Yakupoğlu 

1091 

GLISER1NL1 

RiT 
1 - Eksiltme 10. 4. 939 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 14 de Tuvalet sabunu cilt ve teni 
Urfa Nafıa müdürlüğü odasında t op- ı güzelleıtirir. En iyi tuvalet 
!anacak komisyon marifetiyle yapıla- sabunudur. 1107 
caktır. ..•lllliıiıllııiiİİİİİııı•••••mlıİııı.I 

Muhtelif elbiseler yaptırılacak 
Anka ra Valiliğinden 

1 - Etime5ut yatı okulu talebeleri için aşağıda yazılı elbiseler yaptırıla
caktır. 

2 - Ev_ve.lce mütea~hidine ihale edilmişse de şartnamesine uygun hare
ket etmedığınden ycnıden ve zararı eski müteahhide ait olmak üzere ek
ı iltmeyc konulmuştur. 

. 3 --:-. 1~.t~~lilerin. şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere her gün kültür 
dırektorlugun~ ve ıhale günü olan 10.4.939 pazartefii günü saat ıs de % 7.5 

m~vakkat .. temı~at akçesini hususi muhasebe veznesine yatırarak vilayet 
daımt encumenıne müracaatları. (1077) 11077 

Adı Takım Adet Fiatı Tutarr 
Elbise erkeklere 70 13 20 924 

Rop kızlara 30 9 50 285 

Mintan 70 ı 50 105 
Erkeklere don ı4o 45 63 

Erkeklere gömlek 140 60 84 

Göğüslük 40 2 30 92 
Kızlara don 
Kızlara gömlelC 

60 
60 

45 
45 

27 
27 

Kiralık konforlu oda - Halk sine
ması sırasında Erek apartmanı 6 No. 
lu daireye müracaat edilmesi. 1089 

Kiralık daire - Yenişehir Havuz
başı İnkılap caddesi Dr. Abdullah 
Rasim apartımanı. 3 oda hol ve müş -
temilatı. Görmek için kapıcıya Tl. 
3273 1094 

Kiralrk müstakil ev - 5 - 7 oda, 
konfor, 1100 M2 bahçe her türlü mey
va. Menekşe sokak 7 Yenişehir 1096 

Kiralık - Yenişehir Sıhat Veka 
leti karşısı elektrik şirketine giden 
ilkiz sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
da 1 holü havi daire Tel. 1764 1097 

Kiralrk daire - Nafıa Bakanlığı 
karşısı otobüs durak yerinde kalori
ferli ve parke döşemeli 4 ve 5 odalı 
kapıcıya müracaat. 1098 

Kiralık daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Ti: 1265 1105 

Kiralık - Möble, möblesiz mü
kemmel konforlu oda - Ehven ve mü 
sait şerait. Yenişehir Kalaç apartıma
nı altında Şafak süt evine müracaat. 

1106 

Satılık : 

Satılrk arsa - Demirtepede Dik
men caddesi ile Fevzi Çakmalt sokak 
arasında M. 831 Telefon 2440 a mü-
racaat. 990 

. Satılık apartman - lstanbul, Lale· 
lı Aksaray Cad. sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneş modern 2500 lira 
irad; Beyazit meydanı Benzinci B. 
Sun at. 995 

\ 

Acele satılık arsa - V. şehir Sağ
lı~ Bakanlığı arkasında 520 M. arsa 
azımet dolayısiyle ucuz verilecektir. 
Ti: 1538 1040 

Satılrk Ev - Apartman yapmağa 
müsait bahçeli fevkalade. Y. şehir 
~s~et İnönü Cad. No: 52 görüşmek 
ıçın Kızılay muhasebecisi Bay Os· 
man'a müracaat. 1051 

-11-

Küçük İ lôn Şartlan 
Dört satırlık küçük illnlardan : 

Bir defa içın 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçlik ilanlardan her defa· 
sı için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuı } ahnacakur. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -

r.ndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar cdılmıştir. Bir küçuk ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı-
nır. 

Kuçuk iliinlann 120 harfi geçme • 
mesi 15.zımdır. Bu miktarı geçeni -
Uinlar ayrıca pul tarif esine tabidir. 

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

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

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

Satılık - Demirli bahçede hastane 
civarında 90-35-25 lira iratlı Uç ev ve 
apartman toptan ve ayrı ayrı tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1064 

Satılık arsalar - Belediye civarın
da kınacı han arkasında köşe başı 
blok ufak arsalar tel 2405 bayram 
caddesi No. 1 1079 

Satılık - Yenişehirde Atatürk bul
varında 18,50 metre bina cepheli 819 
metre arsa uygun bedelle tel 2406 
bayram caddesi No. 1 1080 

Satılık arsa - Yenişehir'de lsmet 
İnönü caddesinde onar metre inşaat 
cepheli blok başı 380 ve 388 metre uy
gun bedelle tel 2406 bayram caddesi 
No. 1 1081 

Satılrk Ev - Bahçeli evler 3 cü 
otobüs durağında 32 No. h 5 odalı ev 
500 m2 lik ağaçlı bahçe elektrik teç
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

1088 

Stil Eşya satılıyor - Salon yatak 
odası masalarr biblolar ve saire De
mirtepe Fevzi Çakmak sokak Emek 
apartmanı No. 2 1090 

Satılık - Filko radyosu, 1938 mo
deli, 11 lttmbalı, ucuz satılıktır. Rad
yo teknik evine mür. 2. ci Anafarta-
lar caddesi 39 1095 

Satılık apartırnan - Hamamönün
de 6 daireli 220 lira iratlı ve bahceli 
uygun bedelle tel 2406 Bayram c~ad-
desi No. 1 1103 

Acele satılık apartıman - Koope
ratif arkasında beş daireli 250 lira i -
ratlı 7500 lira borçlu tel 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1104 

Satılık Arsa - Bakanlıklar kar
şısında biri Konur, diğeri Kızılırmak 
sokağında yüksek mevkide blok ha
linde iki arsa satılıktır. Tel: 2858 

ıo99 

Satılık apartıman - Dcmirtepedc 
600 metre bahçe ve meyvah altı daire
li 320 lira iratlı 'l\Ygun bedelle tel 
2406 bayram caddesi No. ı 1109 

Satılık apartımanlar - Venişehir

de Atatürk bulvarında 8-3-6 daireli 
kaloriferli ve kalorifersiz tel 2406 
Bayram caddesi No. ı 1110 

Satılık arsalar - Kocatepe'de Ba
kanlıklara ve yeni meclise çok yakın 
manzaralı ufak parse1Ji acele tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1111 

. Satılık arsalar - Maltepe'de ve 
ıstasyon arkasında istimlak haricin • 
de kalmak şartiyle ufak ve büyük 
parselli tel 2406 Bayram C. No. ı 

1112 

Satılık apartımanlar -Yenişehir. 
de ve Ankara dahilinde 500 ve 400 ve 
320 ve 250 lira irath tel 2406 1113 

1 \'erenler : 

işçi aranıyor - Muhtelif pedallar
da çalışmış temiz bir pedalcı ile bir 
mürettip alınacaktır. ldeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

1028 

Ressam aranryor - Acele almanca 
bilen bir teknik ressam aranıyor . .Pos-
ta kutusu 407 müracaat. 1093 

Bir Mürettip olımu:aktır - Talip
lerin Yıldız matbaasına muracaatları. 

1083 

Mürebbiye - Görgülü ve seciyeli 
bir türk bayan kibar bir aile nezdin
de mürebbiyelik arıyor. Ulus'ta (L) 
remzine mektupla bildirilmesi. 1045 
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ÇİFTLİK LOKANTASINI ~ 
Salnk tefi ., o.... Sene.. 

Turan lokantası 
......... altaacla ....,.._. itibaren IMIJflk Wr tefldl&tla 

lnu •JID mltterilerine aanılari,.ı. bildirir 1092 

Alakadarlann nazart dikkatine 

amp 1 lınacak 
~ Mtt:irlllta ... ı 

llub•ı • wn Ylbde yedi Ebiltme 
bedel F.l.F. buçuk teminat tefrM 

Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Sutl l>br.••• 
"' .. 400JIOO 25.176 00 1.940 10 Kapalı 24.4.939 15 
Sleldrik ap. 
.ala No. 1 1.500.000 56.300 00 4.222 50 Kapalı 25.4.039 15 
ı.- Yakanda cim n miktarı yasılı iki kalem .. ,....,. kapalı arf an· 

ll7le tllalltmq• Jrıommıttm. 
2 M' t ND bedeli. aanakJııat iT I~ lllliltme ... ,. wdecl 

....... -8 ..... ü. 
1 - Dom tef-* bpeula prtaameel 140 kurut ft elektrik bpnlu 

.... ı •1 - ..... ....UllMle bet sin lltallburda K......,,ta tnuaa 
n tuılıJllllt ......... ft lsmir, Ankara ....... cllrllklerinden aJmeN. 
llrı 

4 - lateklilerlfl kanuni ftlalkh Jlsd• ,..ıı buç1ak ........... ,.,... ... 
..,. baalra teminat mektubunu Uatift edecek kapalı IUflarm iba1e 

._-.,. ldsaı.n.ta ,uıh uatlerclea bir .. t neline bdar lltanbal len

.,.. ft muı.yut pbeeincleki komiayon bqkanlılma makbu mukabilinde 

..armelerl-U.nndır. (21'1/tl&S) 11154 
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