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Balkan Antantı ve Saadabat 
pakb hükUmet reisleriyle 
saınimi telgraflar teati etti 
Doktor Refik Saydam hükümetinin teşekkülü münasebetiyle, 

Başvekilimizle Balkan Antantı ve Saadabat paktı hükümet reis
leri arasında &§ağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Asılsız 

şayialar ... 
F.R. ATAY 

Sofya' da çıkan Mir gazetesi, 
Doktor Tevfik Rüttü Aras'ın dış 
bakanlıktan ayrılması ile, Tür
kiye'nin bazı harici taahhüt
lerinde gevşeklik olacağını ve 
bilhassa Türk· Yunan dostluğu
nun zayıflıyacağmı yazmıştır. 

Mir gazetesinin kendi sütunla
rında böyle bir rivayete nasıl yer 
vennit olduğuna hayret etme
mek imkanı var mıdır? Geçen 
ilkteırindenberi, Kamutay hu
zurunda iki hükümet beyanna
mesi okunmuştur. Bu beyanna
melerde, Türkiye'nin dış politi
kasındaki istikrar, hiç bir izah 
ve tefsir götürmiyecek kadar sa
rih idi. Kaldı ki bu dıt politika
nın bütün esasları, türk milleti
nin tam bir ittifakla kendisine 
!ef tanıdığı ismet lnönü'nün 
cümhıuiyet rejimi ile ya~ıt olan 
yüksek ınesuliyet devrinde atıl
mıştır. Bu ünkü dış bakanımız, 
İsmet İnönü ükümetlerinde 
Milli Şef' e, daima yakın fikir ar
kadaşlığı etmiştir. Kaldı ki bizim 
dış politikamızın hakim ve değiş
mez esasları. doğrudan doğruya 
Kamutay'ın malıdır. Dikkatde-
ğer bir nokta olarak dostlarımız 
tarafından bilinmek lazımdır ki 
Kamutay, dıt politikamızın de
vam ve istikrarı üzerinde müte
madi bir hassaslık göstermiştir. 
Sayın lnönü mesul Başvekil sı

fatiyle Balkan memleketi mer
kezlerini dolaştı. Kendisinin, 
komşu ve dost Bulgaristan da i
çinde olmak üzere, Balkanlar da
vası hakkındaki kanaatleri Sof· 
ya' da dahi bütün samimiyet ve 
açıklığı ile tanınmıştır. Bizim 
münasebetlerimiz, geçici menfa
atlere değil, değişmez olan milli 
Ve siyasi zaruretlere göre ayar e
dilmiştir. Zaman ve tecrübe, bi
ze hareket düsturlanmızın an
cak isabet ve sağılığını isbat et
ti. 

Milli Şef'imizin, mesul hükü
metlerimizin sarih beyanatlarına 
ili.ve edecek hiçbir sözümüz yok
tur: dostluklarımıza, ittifakları
rnıza, beynelmilel münasebetler 
hususundaki esas prensiplerimi
ze tamamen ve katiyen bağlıyız. 
"Ulus" un bu nüshasında Başba
kanımız Doktor Refik Saydam' -
ın Balkan Antantı ve Sadabat 
Paktr Başvekillerine göndermiş 
olduğu telgraflardaki lisan, bu 
türlü şayialara kartı en taze bir 
tekzip teşkil eder. 

Ekselans General Metaksas 
Bqvekil 

Atina 

Başvekalet vazifesini deruhte eder
ken, ekselanslarına samimi sempati ve 
dostluk hissiyatımı arz ve, umumi ba
rışın takviyesi eserine çok derin bir 
surette merbut bulunan Balkan antantı 
memleketlerini birleştiren dostluk ve 
ittifak bağlarının pakt ruhu dairesin
de inkişafı için kendileriyle sıkı bir 
şekilde teşriki mesaiden mütevellit 
büyük memnuniyetimi teyid eylemek
le bilhassa zevk duymaktayım. 

Relik Saydam 

Ekaclans B. Refik Saydam 
Baıvekil 

Ankara 
Başvekaleti deruhte ederken irsal 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Devlet gelirinde 
büyük artlı var 

Alakalı makamlar, memleketin ik -
tısadi inkişafının en büyük vesikası 

olarak, büdçe tahminleri ve tahsilatı
na ait çok enteresan bir istatistik ha
zırlamışlardır. Bu rakamlar, aynı za • 
manda iş hacminin ve hayat standar
dının devamlı olarak yükseldiğini ve 
devlet gelirlerinin her türlü tahmin
leri tığı u ö t rm kt dir. 

936 mali senesinde bütçe tahmini 
210.834.000; bütçe tahsilatı ise 
233.982.562 lira olmuştu. 

937 mali senesinde ise - ki, 937 ha
z:iranınckm 938 m31Yısı sonuna kadar 
olan müddettir. - Bütçe tahminleri 
231.020,000, bütçe tahsilatı ise 260 
milyon 814 bin 219 lira olmuştur .• 

936 mali senesinde tahsilatın tah • 
minlere göre fazlalığı yüzde 110.97; 
93 7 senesinde ise yüzde 112.89 dur. 

937 mali yılında irat ve servet ver. 
gileri 36 milyon tahmin edilmiş iken 
40; istihlak ve muamele vergisi 100 
milyon tahmin edilmişken 113, inhi -
sarlar safi hasılatı 37 milyon tahmin 
edilmişken 39; devlete ait emval ve 
emlfik hasılatı 1 milyon tahmin edil -
mişken iki; müteferrik gelir ve ceza
lar 10 milyon tahmin edilmişken 15; 
iktısadi buhran, muvazene, hava ku -
vetlerine yardım ve buğdayı koruma 
vergileri 42 milyon tahmin edilmiş -
ken 48 milyon lira tahsil edilmiştir. 

• 
Papa Pi Xl 

BUGÜN · 

YURD 
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Mebus 
. . 

seçımı hazırlı klari bitti 

Esas defterler bugün 
yurdun her tarafında 
asılmış bulunacak 

Evelce haber verdiğimiz gibi, dii'n bütün yurdda mebus seçi
mine ait kanuni muamelenin ikinci safhası sona ermiştir. Teftiş 
heyetleri esas defterlere geçirilen, intihap hakkını haiz yurddaş
larm isimleri üzerinde son tetkiklerini yapmışlardır. 

Romanya Hariciye Nazın 
B. Gafenko 

B. Gafenko Balkan 
konseyi Reisliğini 

Ankara valisi B. Nevzat 
Tandoğan 

Vilayet Umumi 
Meclisl dün ilk 

toplantısını yaptı 
Ankara viHiyeti umumi meclisi dün 

16,30 da vali B. Nevzat Tandoğan'ın 
reisliğinde bu senenin ilk toplantısı 
nı yapmıştır. 

B. Tandoğan, kürsüye gelerek bir 
açış nutku söylemiş ve geçen senenin 
faaliyetini kısaca hülasa ettikten son
ra, umumi meclis azalıklarına yeni se
çilenlere başarılar temenni etmiş ve 
kendileriyle beraber çalışmaktan zevk 
duyacağını söylemiştir. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Çin sularındaki filoya kumanda eden Japon amiralları bir 
toplantı esnasında 

ifaya basladı 
Bükreş, 10 a.a. - Rador Ajansı teb

liğ ediyor : 
Balkan Antantı daimi konseyi 20 

şubatta toplanacağından, Balkan An. 
tantmın nızamnamcsi mucibince Ro • 
manya hariciye nazırı 9 şubattan iti • 
baren konsey reisliğini ifaye başlamış... 
tır. 

Bu münasebetle eski reis Metaksas 
ile Romanya hariciye nazırı Gafenko. 
arasında telgraflar teati olunmuştur. 

Metaksas, gönderdiği telgrafta. 
Balkan Antantının 'Gafenko'nun riya
seti altında, sulha hizmet etmek üzere 
daha ziyade inkişaf edeceği kanaatini 
izhar eylemiştir. 

Gafenko verdiği cevapta, teşekkür 

etmiş ve müşterek eseri inkişafa bü -
tün kuvetiyle çalışacağını temin eyle
miştir. 

Bundan sonra ruznamenin müzake
resine geçilmiş ve ilk olarak ikinc! re· 
isle katiplerin seçimine başlanmıştır. 
Reylerin tasnifi neticesinde B. Ziya 

Sıdal'ın ikinci reisliğe ve BB. Hi~mi u k ş k' b • b k 
Atlıoğlu ile B. Halis Koçak'm katıp· za a r ta 1 r as 1 n 

(Sonu 6 ıncı sayfad~ ı -----· ---------

Selônik1te 
"Atatürk sokağ1 11 

Selanik, 10 a.a. - Anadolu Ajansı • 
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

•• 1 

ı a 
Ebedi Şef Atatürk'ün elim ziyaı 

dolayısiyle türklük aleminin geçir -

miş olduğu kara günde, Selanik bele
diye meclisinin toplanarak Atatürk e
vinin kain bulunduğu Apostolopavlo 

adasını işgal etliler 
sokağının 450 metre uzunluğundaki 

kısmına Atatürk sokağı isminin ve
rilmesi hakkında bir karar almış ol -
duğunu evelce bildirmiştim. 

Hainon adasının mevkiini 
göıterir bir harita 

Ada, Fransız ve İngiliz sömürgelerine 
çok yakın mühim bir deniz üssüdür 

Atatürk adını taşryan levha yakında 
sokak başına konulacak ve levhanın 

korunası münasebetiyle merasim yapı
lacaktır. 

FIKRA 
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Fransa ve lngiltere 
Franko'yu tanıyacak 

Minorka adası teslim olurken 

Majorka'dan gelen tayyareler adayı 
şiddetle bombardıman ettiler 

Paris, 10 a.a. - Fournier ajansı, ır 
Paris ile Londra'nın, pazartesi günü, -
İspanyol nasyonalist hükümetini tanı · ! 
yan bir tebliğ neşretmeyi kararlaştır
dıklarını bildirmektedir. 

General Miaj<ı'nın tasavvurları 
arılaşılmca ••. 

Londra, 10 a.a. - Londra ile Paris, 
Burgos hükümctini hukukan tanıma-
ğa hazırlanmaktadırlar. Öğrenildiğine 
göre bu tanıma Negrin ile Miaja'nın 
niyet ve tasavvurları iyice anlaşıldık· 
tan sonra yapılacaktır. Hatta ingiliz 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinin tetkikleri 

Tokyo, 10 a.a. - Japonlar Tonkin 
körfezine h~kim olan Hainan adasına Bir ölçü meselesi 

1 
bu sabah baskın şeklinde asker çıkar • 
mıştır. Japon kuvetleri bütün adayı iş- Bir müddettenberi Avam Kamara
gal etmek üzere ilerlemektedir. srnda "Zem vu Kadih" kanunu hak

Adaya asker çıkarılmış olması ce • krnda mühim bir münakaşa. geçiyor. 
nubi Çin sahilleri ablukasının şiddet- Mevzu .şudur: eski kanun yapıldığın
lendirilmesi için umumi karargahın danberi, matbuat ve neşriyat büyük 
son kararına atfedilmektedir. bir ehemiyet almıştır. lngiltere için 

Hainan adasının işgal müddeti hak- fikir hüriyetini her hangi suretle ka
kmda resmi mahfillerde tam ketumi - yıt altrna almak bahis mevzuu ola
yet muhafaza edilmektedir. maz. Fakat vatandaşların "hususi ha-

Hususi surette davet edilen yaban- yat" ve "şahsi şeref" Terini de yazı 
cı gazetecilerin konferansında, bir mu- yazanlarrn hüriyetleri kadar müda
habir bahriye bakanlr~ınm salahiyet· faa etmek lazrmdır. 
tar memuruna şu suali sormuştur- lngiliz milletinin hüriyete alrşkın-

"Askeri icaplar zail olunca, işgal lığını ve siyasi terbiye olgunluğunu 
nihayet bulacak mıdır?" bu memur: göz önüne getiriniz. Orada dahi şah-
"Muhtemeldir,. cevabını vermiştir. siyat, revaç ve sürüm ticaretinin d-

(Sonu S inci sayfada) zip mevzuu olmaktan kurtulamıyor 
ve devlet, ferdin hususi hayat ve şe
refini yeni kanun kayıtları ile mü
dafaa etmek zaruretinde kalıyor. 

Mesuliyetlerin başrrıda kuklalar de
ğil, şahıslar vardır. Her hangi bir 
tenkidin hedefinde, ister istemez, bir 
şahıs bulunacaktır. Mesele bu şahsın 
kanaat ve vazifelerine aid tenkitlerde 
değildir: mesele bu tenkitlerin bir 
asla ve vesikaya dayanmasında. ve bil
hassa, bu şahsrn sadece ve münhası-

ı ran, yaptığı işten ve söylediği fikir
l den mesul tutulmasındadır. 

Biz Balkan milletlerinin hüri
Yet, huzur ve emniyet davaları
nın menfaatini, dostluk ve itti
f ~kların gevşeyişinde değil, bila
k~a takviyelerde görenlerdeniz. 
Bızzat dost Bulgaristan'ın dahi 
menfaati bunda olduğu asla şüp
he götürmez. Kıtamızın müstes
na. buhran ve ka_rgaşalığı sene
l~rıne tesadüf eden uzun bir ta
~ıh, görüşümüzün doğruluğunu 
ıs bat etti; bundan böyle de ede
cektir. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Tsvetkovlç kabinesi kurulduktan 
:ı~nra Yu~oslavya'da siyasi hava sa
kınle§mege ba~lamıştır. Muhalifler 
de Hrrvat meselesinin halli için yeni 
hükümete yardıma hazırlanryorlar. 
(Haberlerimiz 3. üncü sayfada) 

Papa Pi XI 
dün öldü 

Hastalığının yeniden arttığrnı dün· 
kü sayımızda haber verdiğimiz Papa 
Pi XI. dün sabah saat 5.30 da ölmüş -
tür. Papa'nın ölümü ve bu ölüm etra -
frndan bütün dünyada uyanan akisler 
hakkrndaki haberlerimiz 6 rncı sayfa -
dadır. 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Şehri
mizde bulunan Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili B. Rana Tarhan tetkiklerine 
devam etmektedir. Bugün Vekil öğle
den sonra inhisarlar umum müdüılü • 
ğü binasında bütün şubeler müdürleri
nin yaptıkları toplantıya reislik etti. 
Bu toplantıda dereceleri indirilmek 
istenilen içkiler meselesiyle bazı siga
ra fiyatlarının ucuzlatılması işinin ko
nuşulduğu söylenmektedir. 

ltalya bir taraftan Libya'ya asker gönderirken. Almanya da iki sınıfr 
talim için silah altına almak suretiyle ilkbaharda yeniden 600.000 kişiyi 

sil8h altrna alacaktır. Bu husustaki haberlerimiz S inci sayfadadır. Yu
karıda Alman ordusuna mensup bir topçu müfrezesi gö;ülüyor. 

Abdülhak Hamid eski şiir lle yeni 
şiir arasrndaki farkı '"sen" demekle 
"siz" demek arasrndaki fark ile izah 
etmek Jstemişti. Divan gazeli ve yeni 
şiir arasrndaki farkı belki de hiç izah 
etmiyen bu mukayese, gazete tenkit
ciliğinde tutulmak lazım gelen yolu 
bilakis pekeyi gösterir: sen yerine 
siz, küfür yerine tenkit, iyma yerine 
vuzuh! Ve evindeki vatandaş yerine 
dairesindeki memur veya lımir!. 
Sütunlarımızda bazan yazıştrğımrz 

gibi, salonlarımızda konuşabiTlr mi
yiz? En basit muaşeret lıdabrna ria
yetten başlryarak, türk matbuatının 

cümhuriyet devrindeki hür hayatrnr, 
çocuk/arrmız için, bu nesle şeref 
verecek bir anane haline getire
lim. - Fatay 

• 
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1 DIŞ POLİTİKA 1 

.................................................... i 
Bir "İngiliz manevrası,, mı! 
İspanya harbi sonuna doğru yak

la§tıkça, bu mesele ile yakından ala
kadar olan dört büyük devlet - ln
gil tere, Fransa, Almanya ve ltalya
arasındaki karşılıklı münasebetler 
de vuzuhlaşmaktadır. Harbin so
nunda ltalya'nm dünyayı nasıl bir 
sürpriz karşısında bırakacağı henüz 
iyice malum değildir: lspanya•yı 
derhal tahliye mi edecek? Yoksa 
askeri zaferden sonra siyasi zafer te 
tnini lazım·dır diyerek, lejiyonlarmr 
lııpanya'dan geri çekmiyecek mi? 
Her halde öyle anlaşılıyor ki her ne
ye karar verirse versin, Almanya 1-
talya'nın arkasında olacaktır. 

Diğer taraftan harbin sonu yak
laştıkça, İngiltere ile Fransa arasın
daki tesanüt de her ihtimale karşı 
sağlamlaştmlmaktadır. Hatta deni
lebilir ki İspanya meselesinde hal -
ya bugün Fransa'dan ziyade lngilte
re ile karşılaşmıya başlamıştır. İn
giltere, artık Franko'yu açıktan açı
ğa tubnakta mahzur görmüyor. Bir
kaç gün evel İngiliz h. _, gemileri, 
bugüne kadar hükümetçilerin elin -
de bulunan Minorka adasını Fran
ko'nun kuvetlerine işgal ettirmişler
dir. İngiltere ile Franko arasındaki 
münasebetlerin, ltalya'nm Franko i
le münasebetlerin·den de daha ziya -
de saınimileştiğini gösteren bu hadi
se, ltalya'da büyük iğbirarla karşı
lanmıştıl'. Bir İtalyan gazetesi: 

- Bir İngiliz manevrası inkişaf et
mektedir. 

diyor. Evet hakikaten büyük bir 
İngiliz manevrası! Eğer bu ınanevra, 
bugün göründüğü gibi, lngiltere ile 
Franko arasında bir anlaşma şeklin
de tecelli ederse, artrk İtalyan asker
lerinin lspanya'dan geri çekilmeleri 
meselesi, kökünden halledilmiş olur. 
Çünkü Italya, İngiltere ve Fransa'ya 
rağmen, askerlerini lspanya'da bıra
kabilse de her halde Franko'ya rağ
men bırakamaz. Musolini'den rea
lizm veya oportünizm dersi alan 
Franko, görünüyor ki bu sahada ho
casını da geride bırakmııtır. 

Bir bu İngiliz manevrasının keşfi, 
bir de Çemberleyn tarafından lngi -
liz - Fransız tesanüdü hakkında a
vam kamarasında söylenen sözler, İ
talyan gazetelerini :-ek ziyade hid
Cletlendin:niştir. Bu gazeteler, İtalya 
halkını şuna inandırmak istiyorla-r
dı: 

ispanya liarbi nihayetlenecek. İ
talya Fransa'ya hesapla~mak zama -
nmm geldiğini bildirecek. Fransa 
reddederse bir harp başlıyacak. Bu 
harple İtalya Almanya'nm yardımı -
na mazhar olacak. İngiltere de bita
raf kalacak 

İspanya harbinin bir gün niha
yetleneceği muhakkaktır. Bundan 
sonra da ltalya Fransa ile hesaplaş -
mak istiyebilir. Fakat ehemiyetli o -
lan iki nokta şu idi: 

1 - Bir ltalyan - Fransız harbine 
:A.lmanya ne dereceye kadar yardım 
edecektir? 

2 - lngiltere'nin böyle bir harpte 
bitaraf kalması ihtimali ne derece 
kuvetlidir? 

Hitler 30 ikincikanun nutkunda Al
nıanya'nm ltalya ile beraber oMu
ğunu söylemiştir. Fakat buna cevap 
olarak Çemberleyn de lngiltere'nin 
Fransa'ya yardnn edeceğini söyle
miştir. Ve bu defa İngiltere başveki -
linin yardım vadi katidir. Demek o -
hıyor ki, Almanya'nın ltalya'ya yar
dan ihtimali arttıkça, lngiltere'nin 
bitaraf kalmak ihtimali de o nispet
te azalıyor. Bu, ltalya'nm hoşuna gi
den bir vaziyet değildir. Çünkü ltal
Ya, Fransa ile arasındaki ihtilafı bir 
harbe kadar sürüklemek istemiyor. 
Ve eğer İtalya Almanya'nm yardı
ınını, İngiltere'nin de bitaraflığını 
temin ederse, ihtilafı harbe kadar 
götürmek Fransa'nın işine elvermez. 
ltalya böyle bir harbi, ba~lamadan 
kazanmış demektir. ltalya'nm istedi
ği budur. Fakat bunu temin etmek i
çin hem Almanya'nm yardımını, 
hem de lngiltere'nin bitaraflığını te
min etmek lazımdır. İngiltere bita -
raf kalmıya muvafakat ebnedikçe 
Fransa yola gelmez ve yola gelme
yince de otoriter devletlerle demok
rat devletler arasında bir harp açıl 
rnası lazımdır ki, Almanya'nm ve l -
talya'nm böyle bir harbi göze alabi
lecekleri §Üphelidir. Esasen Alman
Ya'nın İtalya'ya va·dettiği askeri 
Yardmı, ihtilafı harbe kadar sürük -
lerneınek kaydiyle mukayyettir. Al
trıanyl\ halya'ya demek istiyor ki: 

- l<rhcıını al. lstedii!in ka..lar ııal-
1~: -Yunnak lazım gelirse beraber 
duıı.unürüz. 

.. ~',150lini de orta Avrupa teşebbü
s~. ıçın Ahnanya'ya karşı aynı taah
hude girişrni§ti. Alman ve İtalyan 
kılıçlarının §akırtısı, vurınıya lüzum 
kalr~aksızın, Çek - Slovakya'yı yere 
serdı. Fakat gazetelerle ileri sürü
len istekler tadil edilmedikçe, 1-
talyan - Fransız ihtilafının harpsiz 
halledilmesi mümkün görünmüyor. 
Eğer otoriter devletler bir harp yap-

ULUS 

D 0 N Y A H A. B E R L E· R i Yunanistan' da 

Oniversltelllerlmlze 
hararetli bir kabul 

Yeni Yugoslat.> Başvekili 
Dragişo Tsvetkoviç 

Yugoslavya' da 

Siyasi hava 
sakinleşti 

Muhalifler yeni kabineye 
yardıma karar verdiler 

Belgrad, 10 a.a. - Avala Ajansın -
dan: 

Yugoslavya umumi efkarı Tsvetko 
viç kabinesinin teşekkülünden sonra
ki hadiseleri büyük bir alaka ile takip 
etmektedir. 

Gazeteler, hırvatlarla anlaşma h,usu
sunda yeni imkanlar hasıl olmus olma
sına binaen siyasi havada bir ~iktar 
sükunet hasıl olmuş olduğunu kaydet
mektedirler. 

Maçuek Koroşetz ve Spaho'nun fi
kirlerine tercüman olan gazeteler, zi
hinlerinde hasıl olan sükunun yeni 
vaziyette esaslı bir şey olduğunu kay
detmektedirler. 

Bütün hırvat ve sloven gazeteleri, 
yeni kabinenin umumi efkar tarafın -
dan iyi bir surette karşılanmrş olması
nı ehemiyetle kaydetmektedirler. 
Diğer taraftan Zagreb'de çıkan No

vosti ve Yutarnjilist gazeteleri, yeni 
hükümetin pazar günü mecliste büyük 
bir ekseriyet kazanacağını yazmakta -
dırlar. 

Yeni hariciye nazırı vazifesinin 
başına lıarekeı eıti 

Bertin, 10 a.a. - Yugoslav hariciye 
nazırı Tsinkar Markoviç Berlin'i ter -
ketmeden evel gazetecilere şu beyanat
ta bulunmuştur : 
"- Esas işim, Avrupa sulhunun is

tikrarına yardım etmek maksadiyle 
Almanya ile Yugoslavya arasındaki 
münasebatı derinleştirmek olacaktır. 
Yeni müşterek hududumuz bizi tam 
ve mütekabil bir vuzuh ve samimiyet -
le hareket etmeyi icbar eylemekte-

dir.,, 
Yugoslav hariciye nazırı, vazifesini 

ifada alman hükümetinin ve al
man matbuatının kendisine yapmış 
oldukları yardımdan dolayı teşekkür
lerini beyan etmiş ve şöyle demiştir: 

"- Büyük komşumuz alman mille -
tine Führer'inin idaresi altmda çok 
daha büyük bir refah temenni ederim.,, 

Mulıalifler lıiikiimete 

yarıdım edecekler 
Belgrad, 10 a.a. - Belgrad'da top -

lanmış olan muhalefet rüesası sırp ve 
hırvat muhaliflerin hırvat meselesi -
nin hallini ihzar için Tsvetkoviç hü -
kümetine müzaharet etmiye karar ver
mişlerdir. 

:B. Tsetkoviç, Saraybosna idari ma -
ka.matına bir telgraf çekerek 11.12.38 
intihabatında Matçek listesine rey 
vermiş olduklarından dolayı azil veya 
tebdil edilmiş memurların derhal me
muriyetlerinin iade edilmesini emret
miştir. 

Brüksel Elçiliğim izde 

B. Spaak şerefine ziyafet 
Brüksel, 10 a.a. - İstifa eden Baş -

vekil Spaak, refikasiyle beraber elçili
ğimizde şerefine tertip edilmiş olan 
akşam yemeğine gelmiştir. Bu ziyafe -
te Brüksel şehremini Mösyö Maks ile 
Danimarka, Soıvyet, Yunan, Bulgar, 
Yugoslav elçileri ve diğer zevat refi -
kariyle iştirak etmişlerdir. 

masmı istemiyorlarsa, ltalya, Fran -
sa'nın razı olabileceği şartları kabul 
ebnek mecburiyetinde kalacaktır. 
Ve İngiliz gazetelerinin yazdıkları -
na bakılacak olursa, Bone, son za
manlarda, İtalyan isteklerinin bir 
kısmını kabul etmiye temayül etmjş-
tir. 

A. Ş. ESMER 

Httkwnet kıtaları çekilirken 
her yeri tahrip ediyorlar ! gösterlldl 

Fransa'da binlerce mülteci üç gecedir 
- 9 derece soğukta titreyip duruyor 

Atina, 10 a.a. - Atina Ajansı bildi-
riyor : 

Halk ve gazeteler, türk üniversitesi 
talebesine çok samimi ve candan bir 
hüsnü kabul göstermektedir. 

Cerbere, 10 a.a. - Frankist kıtaat, Port-Bou'da fransız hudu
duna varmıtlardır. 

Katimerini diyor ki : 
"Atina üniversite5inin türk üniver

site talebesine gösterdiği kabul, iki 
memleket gençliğini birbirine bağlı -
yan rabıtaların samimiyetini gösterdi
ği gibi iki memleket arasında istikbal
deki dostluk münasebetlerinin de za
manını teşkil eylemektedir.,. 

F rankistlerin ilk müfrezeleri Cerbere civarında fransız hudu
du yakınına vasıl olmuştur. 
Nasyonalistler, saat 14.25 de Burg - ~---·---·--------

madame Enternasyonal köprüsüne var 
mışlardrr. 

Nasyonalistler saat 15.45 de Puig • 
cerda'ya girmişlerdir. 

H ududıı geçen hükiimet 
kıtıaları 

Bourg Madame, ıu a.a. - Cümhuri
yetçi ordunun Seo Durgel yolunu tut
makta olan artçı kıtaları, frankist tank 
larmm hücumları karşısında bugün 
öğleye doğru hızlı surette geriye çe -
kilmış ve saat 14.25 de fransız budu -
duna geçmiştir. Saat 14.35 de onuncu 
ordu kumandanı Albay Jonerin riya -
setindeki cümhuriyetçi kurmay heye -
ti, Liva bitaraf yolu ile Borgmadame -
Torcarl yolunun birleştiği noktada 
fransız makamlarına mülaki olmuş -
tur. 

Huduttan içeriye doğru fransız yol
larında, İspanyol askerlerinin ilerle -
yişi devam etmektedir. Yollarda tarif 
edilmez bir izdiham vardır. 

Korkunç infiluklar 
Cerbere, 10 a.a. - havas: Cümhuri -

yetçilerin muhtelif tesisatı atmakta ol 
duklarını gösteren dehşetli infilaklar 
~uyulmaktadır. Bilhassa Portbou'da -
ki mühimmat deposu ile şehrin garı 

tahrip edilmiştir . 
Bütün gün İspanya'dan kamyonlar 

kafilesi gelmiş ve hududu geçmiştir. 

Bu saıbaıh saat birde Fransa'ya gelen is 
panyol askerlerinin bildirdiğine göre, 
Franko askerleri Portıbou'dan bir kaç 
kilometre uzakta bulunuyorlar. 

Figueras civarından gelen 380 ec -
nebi gönüllüsü fransız topraklarına il
tica etmiştir. Lister ve Modesto kolla
rına ait yüzlerce asker de Albeilles bo
ğazını geç.mi ye ıbaşlamrşlardır. 

Hiikümetçiler lıarp eı1'ii!den 
Çekiliyorlar 

Cümhuriyetçiler, muharebe etmeksi
zin ricat ediıY'<>rlar. Yalnız dümdar 
çarpışmaları oluyor. Tahliye emri sa
at ı e doğru verilmiştir. Geceleyin 
cümhuriyet ordusunun bekayası Fran
sa'ya doğru çekilmekte idi. Gelen 
kamyonlar ve traktörler o kadar çok
tur ki bunların muntazam surette bir 
yere yerleştirilmelerinden vaz geçil -
miş olup yol boyunca sonu gelmiyen 
bir sıra halinde durmaktadırlar. 

Beynelmilel Bourg - Madame köp
rüsünü geçen kıtaatm miktarı artmak 
tadır. Son günlerde bu köprüden Fran 
sa'ya 1.000 kişi girmiştir. Puigcereda'
da 15.000 kişi kalmış olduğu zannolu
nuyor. Bu sabah 26 mcı anarşist fır -
kası geçecektir. 

Nakıs 9 derece soğukta 
iiç gece 

Turdökarol, 1 O a.a. - Burada Burg 
-Madame'da mevkuf tut'lllan ve ken
dilerine ~rı gecedenberi 10.000 asker 
iltihak etmiş olan 18 bin sivil ve as -
ker açık hava, kar iç~nde ve sıfır altın 
da 9 derece soğukta üçüncü bir gece 
geçirmişlerdir. 

Beynelmilel garın hangarında 10 
bin 500 yaralı ve hasta vardır. Hüm -
mayi tifoidiye yakalanmış olan 30 
hasta, intizar salonuna yerleştirilmiş -
tir. 

Dün sabah 600 esir, frankist İs -
panya'ya sevkedilmiştir. Diğer 300 e
sir Fransa'ya gibneyi tercih etmişler
dir. 

Valansiya, 10 a.a. - Dün öğleden 
sonra yapılan bombardımanda Stan -
ford, Stanbock ve Atlantic Guide ad
larındaki ingiliz vapurlarına bomba -
lar isabet etmiştir. Telefat olmadığı 
bildirilmektedir. 

BB. Negrin ve del Vayo 
ispanya' da 

Alikante, 10 a.a. - BB. Negrin ve 
del Vayo, saat 11,30 da tayıyare ile 
buraya gelmiş ve derhal cümhuriyetçi 
makamlarla temasa başlamıştır. B. del 
Vayo, beyanatta bulunarak, Katalonya 
halkı ile odusunun normal şartlar da
hilinde Fransa'ya geçmiş olduğunu ve 
B. Negrin ile kendisinin general Ma
ija ile görüştüklerini ve aynı zaman -
da merkez, cenup ve şark mıntakaları
m da ziyaret edeceklerini bildirmiştir. 

Madrid'den Royter ajansına bildi -
rildiğine göre, B. Negrin bundan böy
le İspanyol cümhuriyet hükümetinin 
resmi merkezinin Madrid olacağını bit 
dirmiştir. 

B. Cevat Açık alın 

Antakya' ya döndü 
Antakya, 10 a.a. - Anadolu Ajan -

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Fevkalade muraıhhas B. Cevat Açık

alın bir müddettenberi Ankara'da bu
lunmakta idi. Cevat Açıkalın Hatay'a 
dönmüş ve Payas istasyonunda kon -
soloslarım1z, bir kısım mebuslar ve 
hükümet erkanı tarafından karşılan -
mıştır. Fevkalade murahhas Payas'
tan otomobille Antakya'ya gelmiştir. 

Belçika kabinesi 
hôlô kurulamadı 

Brüksel, 10 a.a. - Krral, B. Spaak'i 
kabul etmiş ve Martens meselesine en 
iyi hal çaresini diğer politik şahsiyet
lerle birlikte bulmaya çalışmasını ken
disinden rica etmiştir. Bu gayretlerin 
neticesine intizaren kıral, müşavere -
lerini talik eylemiştir. 

• • • 

Dos.tane nutuklar 
Elefteron Vima diyor ki : 
"Atina üniversitesi rektörü ile Dr. 

Hıfzı Veldet arasında teati olunan nu
tuklar, bütün türk ve elen gençliğine 
yapılmış bir hitabedir. Rektör Fotinos 
nutkunda, elen efkarı umumiyesinin 
ve müttefikimiz Türkiye'ye karşı de
rin hislerimizin sadık tercemanı ol -
muştur. Doktor Veldet'in sıcak büs -
nü kabülden mülhem nutku ise türk -
lerin kalbinde elenler için mevcut de -
rin dostluğu tebarüz ettirmekte idi. 

B. Veldet, kendimizi bizzat kendi 
vatanımızda hissediyoruz, dostluğu -
muz ebedidir, diyordu. 

Biltiin Elen milletinin 
miscıffrleri 

Türk üniversite talebesi, yalnız e -
len üniversitesinin değil, fakat bütün 
elen milletinin misafiridir.,, 

Proia diyor ki : 

"Türk üniversite talebesi, Yunanis-
ULUS : Şimdiki'lı:abine krizine sebebiyet 

vermiş olan hadise, Profesör Martens'in a- tan'da bulundukları günler esnasında, 
kademiye seçilmiş olmasıdır. Umumi harp- kendileri ve temsil ettikleri memleket 
te casusluk suçundan mahkum olan bu zatm, hakkında bütün Yunanistan'daki derin 
vaktiyle çıkan bir umumi af kanununa isti-
naden akademiye seçilmesi, muhtelif rnah- hararetli sempatiyi bulacaklardır.,, 
fillerde ve bilhassa eski muharipler arasm- Kronos, diyor ki : 
da infial uyandırmıştı. Bau eski muharip- "T'" k .. . . . . 
Jer B. Spaak'a taarruz bile etmişler ve ken- ur unıversıte talebesı, kendıle -
disini tokatlıyarak ha firçe ;yar~lan~~sr!'a 

1 

rini en samimi: ve en temiz hislerle 
seb~p ol~uşlardr. B. Spaak ~ımdı bu adı - ihata etmiye hazır bir elen ruhu mev -
senın dogurduğu anlaşmazlıgı halle çalışa- ld v •• k 
caktır. cut o ugunu gorece !erdir . ., 

Fransa ve İngiltere 
Franko'yu tanıyacak 
(Başı 1 inci sayfada) 

mahfilleri, general Miaja'nm mukave
mete nihayet vermek ve kendi pasa
portu için ingiliz ve fransız diploma -
tik vizelerini almak tasavvurunda ol -
duğunu beyan etmektedir. 

İyi malfunat almakta olan mahfil
ler, İngiltere bükümetinin general 
Franko bir umumi af ilanını ve ecnebi 
muhariplerin geri çekilmesini vadet
miş olduğundan cümhuriyetçilere mu
maileyhten mütareke talebinde bulun
makla iktifa etmelerini tavsiye edece
ğini beyan etmektedir. 

lngiltere'nin Fnmko'ya 
tcıvsiyeleri 

Aynı zamanda İngiltere hükümeti, 
general Franko'ya bir umumi af ilan 
ve serbestçe hiç bir ecnebi nüfuzuna 
tabi olmaksızın icrayi hükümet etmek 
emelinde olduğunu beyan etmesinin 
akilane olacağını bildirmiştir. 

Hariciye nezaretine Burgos'tan he 
nüz hiç bir cevap gelmemiştir. Öğre
nildiğine göre, Minorka adası mesele
si, İngiltere'nin Burgos'ta nüfuzunu 
takviye etmiş olup general Franko'
nun ingiliz tekliflerini kabul edeceği 
tahmin olunmaktadır. 

B. Hudgson, Franko'nun tanınma
sına ait hazırlıkları yapmak üzere bu
gün Burgos'a gitmiştir. Fransa ile İn
giltere, harp biter bitmez ve bütün ec
nebi muharipler çekilir çekilmez İs
panya'ya büyük bir para ikraz etmek 
tasavvurunda da bulunmaktadıriar. 

Devorıslıire zırlılısı ~larsilyadtı 

Marsilya, 10 a.a. - Devonshire 
zırhlısında kumandan Gould kendisi 
ile görüşen bir Havas muhabirine Mi
norka'nın nasyonalistlere teslim olu
şu hakkında aşağıdaki tafsilatı ver
miştir: 

"- Minorka adası valisi Ubieta, 
çarşamba sabahı saat 10 da bütün ada 
halkının ve askerlerin hayatlarına do 
\cunulmaması tek şartiyle teslim ola
cağını bildirmiştir. Bunun üzerine 
Franko'nun mümessili albay San Luis 
ile Ubieta arasında tam bir anlaşma 
vukua gelmiştir. 

Siddetıi bir bombardıman 
Vaziyet bu merkezde iken, saat 13 

den itibaren, altı bombardıman filo
su, Majorka'dan gelerek bombalarını 
Minorka'ya atmıya başlamıştır. Ada
daki bataryalar da bombardımana a-

teşle mukabele etmiştir. Bombardı

man çok şiddetli olmuştur. Telsizle 
Frankist makamlar nezdinde protes
toda bulundum, fakat cevap alama
dım. Şehirde büyük bir panik kendi
ni gösterdi ve bütün halk, karma ka
rışık bir vaziyette rıhtıma doğru ak-

mıya başladı, ben ise gemiyi rıhtım
dan kaldırarak açığa çıkmaya mecbur 

oldum. Halk, gecenin büyük bir kıs
mını, rıhtım üzerinde geçirmiştir. 

Nihayet perşembe sabahı, şafak ile 
alberaber kaçmak istiyenleri gemiye 
aldım ve Marsilya'ya doğru yola çık
tnn. Franko'nun mümessili San Luis 
ise Devenshire refakat eden torpida 
ile Majorka adasına geçti. 

Londra' daki kanaaı 
Londra, 10 a.a. - Resmi ingiliz 

mahfilleri, Devenshire zırhhsr Port
mahoda iken ve uzlaşma vukua gel
miş bulunurken, Minorka'nın maruz 
kaldığı hava bombardımanının garip 
mahiyetini tebarüz ettirmektedir. Ha 
ber alındığına göre. Majorka adası 
askeri valisi albay San Luis, Deven
sihireden Majorka'ya döner dönmez 
derhal bu bombardıman hakkında bir 
tahkikat açılmasını emretmiştir. 

!Uinorka açlık arifesinde idi 
Barselona, 10 a.a. - Burada Minor

que adasını işgal etmiş olan Frankist 
kuvetlerin halk tarafından sevinçle 
karşılanmış olduğu ehemiyetle kay
dedilmektedir. Adanın ikt1sadi vazi
yetinin ümidsiz bir hale gelmiş bu
lunduğu beyan edilmektedir. Ada, ha 
kiki bir açl ·ğın arefesinde bulunmak
ta idi. Frankistlerin ellerine geçen 
esliha ve malzemenin pek mühim mik 
tarda olduğu söylenmektedir. 

Al~an gazeteleri de kızgın 
Berlın, 10 a.a. - Havas ajansı mu

habirinden : 
İngiltere'nin Minorque adası mese

lesi karşısındaki hareketi karşısında 
alman gazetelerinde sert mi.italealar 
görülmektedir. Bu gazeteler, Büyük 
Britanya'yı İspanyol işlerine pek faz 
la müdahalede bulunmakla ittiham et 
mektedirler. 

İngiltere, oyununu bitaraf bir dev
letin tavassutu maskesi altında gizle
mekle beraber şimdi Akdeniz mese
lesine atfetmekte olduğu siyasi ehe
miyeti göstermektedir. 
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!TÜRKİYE BASINll 

Dönüm yerinde 
V AKİT'te B. Asım Us, İspanya'

daki son vaziyeti makalesine mevzu 
yaparak §U mütaleada bulunmakta
dır: 

Acaba lspanya'daki dahili harbi 
her biri kendi nüfuzlarma müsait 
neticeye bağlamak için teşvik ve mu
avenetleri ile uzatan devletler bun
dan sonra olsun insani bir anla~ 
planı üzerinde mutabrk kalabilecek
ler mi? 

Esefle görüyoruz ki şimdiki halde 
siyasi ufukta bu imkanı gösteren bir 
alamet yoktur. 

ltalya ile Almanya bolıevizme 
karşı mücadele prensipine dayana
rak ispanya işlerine karışırken dai
ma General Franko'nun muvaf faki -
yetini kendileri için bir hedef diye 
göserdiler. Hele general Franko bir 
kere vaziyete hakim olsun, o zaman 
gönüllü askerlerimizi derhal geri çe
keceğiz ,dediler. Bugün gene bu 
memleketler bu sözlerini tekrar et -
metkedir. İngiltere ile Fransa'ya ge
lince, onlar artık Franko'nun muzaf 
feriyetini fili bir hakikat olarak tas
dik ebnek mecburiyetindedir. lngil
tere'den sonra bu defa Fransa'nm da 
Burgoı;'a bir mümessil göndermesi 
bu mecburiyetin maddi bir delilidir. 

Bu takdirde acaba cümhuriyetçi 
İspanya'dan geri kalan kuvetler mu
ayyen şartlar altında Franko'ya tes
lim olmağı kabul e-derse ltalya ile 
Almanya yarımada Üzerindeki gÖ

nülllü askerlerini geri çekecekler 
midir? 

Öyle zannediyoruz ki İspanya i, -
lerinin yarınki inkişafı bu suale veri
lecek cevaba göre değişecektir. Zira 
ltalya ile Almanya 'nm bu hususta 
verecekleri cevap üzerine ispanya 
dahili harbi ya herhangi bir sulh ile 
bitecek, yahut bu dahili harp açık
tan açığa bir Avrupa harbi şeklini a
lacaktır.,, 

KÜÇÜK DEVLETLER SULHA 
ÇALIŞIYOR 

AKŞAM gazetesinin politika mu
hariri dünkü fıkrasında diyordu ki: 

Büyük devletlerin muhtelif cep -
he ve zümrelere ayrllarak her an 
çarpışmıya hazırlandıklarını gören 
küçük devletler ken•di memleketleri
nin mübareze ve ve harp sahnesi ol
maması için fevkalade ihtiyat göste
riyorlar. Lakin bunlardan bir kI5-
mmda müfrit sol partilerin tazyiki 
yüzünden hükümetler büyük zorluk
lar karşısında kalmaktadll'. 

Mesela gerek Belçika'da gerek 
HolJanda'da sosyalist partileri hii
kümet üzerinde müenir olduklann -
dan Almanya'ya vebunun müttefiki 
ltalya'ya ve Franko'ya karp hasmı 
vaziyet almaları için hükümetlerini 
zorlamaktadırlar. Bu yüzden Belçi -
ka'da kabine 'buhran Üzerine buhran 
geçirmektedir. Hükümetin baımda 
bulunan Spaak aslında 505yalist ol
mHma rağmen Franko hükümetini 
tanımak istiyor. Başvekil bu mesele
de ve diğer birçok İJlerde parti ar
kadaşlarmı ve diğer zümreleri kan
dırmakta zorluk çekmektedir. 

Hollanda'da vaziyet aynıdır. Ni
hayet hariciye nazrrı Potijin parla
mentoda Hollanda için Almanya ile 
hoı geçinmek zaruri olduğunu 
uzun uzadıya izah ve is.bata mecbur 
kalmıştır. Nazır, büyük devletler 
bugünkü beynelmilel ahdi ve kanu
ni vaziyetlerin muhafaza ve müda
faasına taraftar olmadıklarından 

artık Hollandanın harici politikasmı 
Milletler cemiyetine istinat ettinni
yeceğini söylemiştir. 

Milletler Cemiyeti misakmm on 
altıncı mad·desini artık Hollandanm 
tanımadığmı ve yabancı askeri 
kuvvetlerin Hollanda arazisinden 
geçmelerine asla müsaade edemiye
ceğini kati olarak ilan etmiıtir. 

Hollanda Hariciye Nazırı memle
ketin selameti ve beynelmilel tabii 
vaziyetin avdeti demokrasinin ver
diği serbestliğe rağmen.partilerin ve 
gazetelerin itidalden ayrılmamaları 
zaruri bulunduğunu ilave etmiştir. 

Umumi harpte bile Hollanda bu 
kadar ihtiyatlr davranmamıştı. Cün
kü Almanya kendisi ile iyi geçinmek 
için komşularının kendi hissiyatına 
ve şerefine hürmetkar olmalarmı a -
çrk olarak şart koşmuştur. Hiç ol
mazsa küçük hükümetlerin ihtilaf 
ve nizaa sebebivet vermemeleri sulh 
için bir kazançtır. 

Teşekkür 
Sevgili rei~ı r aik F enik'i kaybe

den ailemizin uğradığı çok biı.yük 
acıya, cenaze törenine iştirak et -
mek, çelenk göndermek, mektup 
ve telgrafla taziyede bulunmak llıt
funu göstererek ortak olan akraba 
ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekkü
re derin teessürlerimiz mani oldu -
ğ~ndan, hepsine burada en derin 
minnet ve şükranlarımı sunarım. 

Faik Fenik Ailesi Namına 
MÜMTAZ FAiK FENlK 
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Roma -Berlin - Tokyo 
arası da askeri bir 

m··se lese oğru .---- .. ~--.. .,..,.~f\ 

... ··~·-: . 

Avrupa'daki Japon elçile
rinin Paris'te toplan -

ması miıphitlerin dikkatini 
haklı olarak çekmiştir. 

Toplantıyı gizli tutmak için 
alman büyük tedbirlere rağ -
men bu hadise dikkatimizi s;ek
mlyecekti. ÇUnkü Japonya'nın 
mümessilleri sık sık bu nevi -
den is;timalar akdederler. 

B ir çok $.miller antiko -
mintern paktın gcniı -

letilmesine taraftar olan ja -
ponları son zamanlarda py • 
retleri teksife sevketti: Çin -
japon ihtilafını süratle sona er
dirmek imkinsızhğı, ittifak 
tehdidinin ı;uya düı;mesi ve Ja
ponya'ya karşı fransız - İngiliz 
- amerikan durumunun sertleş
mesi (Çang - Kay - Şek'e veri
len krediler v. s.), yakın za • 
manda vahim bir Avrupa buh
ranının zuhuru ihtimalinin Al
manya ve İtalya'nın bu fikre 
daha müsait bir kabul göster -
mele~ini temin eder gorilnmesi. 
Belkı aynı zamanda üçüncü 
Rayh'la Sovyetler Birligi ara
sında bir yakınlaşma korkusu. 
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Bulgaristan Balkan 

Fakat Tokyo'dan, Londra'
dan ve Roma'dan gelen rivıı -
yetler ve i3aretler, bize bu top
lantının diğer benzerlerinin hi
lafına olarak antikomintem 
paktın geniılcmesi ve bunun 
üç taraflı bir askeri ittifak ha
line ifrağı imklinlan üzerinde 
görüşmek maksadiyle yapılmıli 
olduğunu ihsas etmiştir. Kon -
ferans esnasında en emin men
badan toplanan malllmat bu 
tefsiri teyit etmiştir. 

A ntikomintem pakt her 
zaman siyasi ve strate

jilc bir tazyik aletiydi, hfi.la 
böyledir ve böyle kalacaktır. 
Esasen bu pakt onu kullanan
lara az hizmet etmiş değildir, 
çünkü kendisine komünizm 
du3m.anhğının milli menfaat • 
!erinin hissini kaybedecek de
recede korle;tirdiği bütün en
ternasyonal mahfillerin sempa
tilerini kazandırdı. Fakat dun
ya kamoyunun ekseriyeti al -
danmamııtır. Ve en garibi, bu 
paktın daha akdi akabinde ja
pon milletinin hemen tamami
yetinin muhalefetiyle karıılaı -
mıı olmasıdır. 

Esasen daha ilk günden iti -
baren antikomintem paktın, 
pratik ııumulden mahrum oldu
ğu için bir gizli askeri ittifakı 
muhtevi olması ihtimali ileri 
ıürulmıye başlandı. Bu~n bu 
Dıiphelerin yersiz oldugu ta -
hakkuk etmlıtir. Gerçi genel 
kurmaylar arasındaki anlaııma
lar Japonya'ya bir miktar tek
nık yardım temin etmiıtir. Fa
kat ııurası da muhakkaktır ki 
daha paktın tatbik mevkiine 
konuluşunda japon ordusunun 
mıifrit unsurları ve bir çok 
ultra nasyonalist teşekküller 
btınun hakikl bir askeri ittifak 
haline gelmesini temenni etti
ler. Esasen o zaman kendileri
ne baııhca düıman Sovyet Rus
ya görünüyordu ve Çin harbı 
baılayınca, Çin'e yardım et
mekle itham edilen İngiltere 
"bir numaralı halk düıımanı" 
sıfatına Ulyık görülünce, Ak -
deniz'de büyük sıkıntı içinde 
olan İtalya Almanya ve Japon
ya'ya iltihak edince, japon 
milfrltleri zamanın gelmiş ol -
duğunu sandılar. 

H albuki bu projeye karşı 
Japonya'nm içindeki 

muhalefet büyük bir ölçüde 
tezahür ettikten batka Alman
ya ve İtalya da buna iyi bir 
nazarla bakmıyorlardı. Alman
ya, o zamanlar İngiltere ile 
milnasebetleri fena olmadığı 
ve Londra'nm müzaharetini 
kaybetmekten korktufu için, 
İtalya'da bir anlaşma imklnmı 
ihW etmek istemediği için bu
na pek taraftar dctildiler. 

Prens Konoye'nin siyaseti -
nin uyandırdığı hoşnutsuzluk 
ve Baron Hiranuma'nın karşı -
!aştığı iUÇli.ıkler de japon siya
seti üzerinde askerlerin nüfu -
zunun artmasında amil olmus -
tur. 

Son kinun ayı başlannda 
Japonya'nın Berlin el

şisi general Oşima, Roma elçi
si Şirotari ile San Rcmo'da bu
luştu. İki adam antikomintem 
paktın başlıca hazırlayıcıları -
dır ve aynı görüşe sahiptirler. 
Filhakika general jnpon ordu
sunun en müfrit §ubesine men
suptur; arkadaşı da totaliter 
memleketler ve ideolojilere 
bağlılığının bir çok delillerini 
vermiştir. B. Şirotari general 
Oşima'yı benimsedikleri fik · 
rin Japonyn'daki terııkkilerin
den haberdar etmiş, beriki de 
Almanya ile İtalya'yr kati su
rette Japonya ile ittifaka sev. 
kctmek için sarfettiği gayret
leri anlatmıştır. 

İki adam diğer hükümet 
merkezlerinde.ki meslekdaııla -
rını Parls'te bir içtimaa davet 
etmek ve dü!iiıncelerinden ken
dilerini haberdar etmek husu -
sunda mutabık kaldılar. 

lk i~tima 27 ı;on kanun 
.l cuma günü yapıldı. B. 

Şirotari'run goruşünU arkada!i
larına kabul ettirmek hususun -
da biraz müşkülat çekmiş ol -
duğunu sanıyoruz. Esasen kon-
ferans derhal bir karar verecek 
değildi. Yegine cayesi bütün 
mümessillerin general Oısima i
le B. Şirotari'nin burün yap -
makta oldukları konuşmalara 
uygun bir siyaset takip etme -
lerini temin etmekti. Henüz bu 
İl olmuı bitmiş değildir ve pek 
yakınlarda da bitmesi beklene
mcıı:. Bu. büyük bir nisbettc 
Avrupa vaziyetinin lnklpfma 
baflıdır. Fakat günün birinde 
böyle bir ittifakın imzalandı~r
nı duymak ihtimali büsbütün 
uzak değildir. 

Fakat japon diplomasisinin 
bundan ne menfaat temin ede-
bileceiini tayin etmek kolay 
delildir. Mesela Tokyo aanı -
yor mu ki böyle bir ittifak İn
giltere'yi Akdeniz ve U.ıak 

antantına girecek mi ? 
Balkan antantı Bükreş'te toplanmak üzeredir. Av

rupa'da olup biten bir takım beklenmedik hadiselere 
alışmış olduğumuz için burada eğer Bulgaristan da 
bu pakta iltihak edecek olursa hayret etmemeliyiz. 

Balkan antantı, esasta hem bu pakta bağlr memle
ketler arasındaki münasebetleri geliştirmek, hem de 
Bulgaristan'm revizyoncu temayüllerini önlemek mak
sadiyle kurulmuştu. 

Küçük, namuslu, çalışkan bir köylü memleketi o
lan Bulgaristan'ın nazari olarak bütün Balkan memle
ketlerinden eskidenberi istediği topraklar vardı. Fa -
kat Türkiye ve Yur,oslavya ile arasını düzeltmiş ve 
artık Ba/kan'ların "Karllkoyun" u olmaktan çıkmış-
tır. 

Eğer bu memleket Balkan antantrna girmek ister
se, hiç !JÜphesiz, gayet iyi karşrlanacaktır. Henüz mu
hakkak olmamakla beraber eğer girerse bu giriş, geçen 
sene Bulgaristan'a öteki memleketlerle müsavi dere
cede silahlanmak hakkını vermiş olan Selanik anlaş
masının bir neticesi olacaktır. 

Milletlerarası durumun Münih'ten beri gösterdiği 
inki§aflardan sonra Balkan antantı her gün biraz daha 
karşılıklı bir müdafaa paktı halini almaktadır. 

Bir türk gazetesi, son günlerde yazdığı bir maka
lede "Balkan antantı, yalnız Balkan devletlerine mah
dut ve münhasır değildir. Onun T.una havzasındaki 
memleketlerle de hududu vardır. Bu, Balkan paktına 
dahil devletlerden birisi üçüncü bir devlet tarafından 
hücuma uğrıyacak olursa diğer antantlılar onun yar -
dımrna koşacaklardır." 

Bu lisan, biraz "ko//ektif emniyet"i hatırlatmakta
dır. Şu farkla ki bu sefer küçük devletler, büyük bir 
karde~in yardımı bahse mevzu olmaksrzrn biribirleri
ne yardımdan bahsetmektedirler. Türk makamları, bu 
karşılıklı yardımın cenup şarki halkasını kuvetlendir
mek maksadiyle Bulgaristaa'ın Balkan paktına girme
sini arzu ederler. Bu iş olursa, Bulgaristan'rn reviz -
yoncu işi çıkarılmış ve A vrupa'nın bu kısmında emni
yet hissi artmış olacaktır. 

Aynı vaziyet, diğer balkanlı/ar ve bilhaS$a, naibı 
prens Po/ tarafından Romanya'ya Bulgaristan'a karşı 
daha dostane bz'r tavır takfnması tasviye edilen Yu
goslavya tarafından da tabii olarak takdir edilmekte-: 
dir. Yalnız kıra/ Karol'un, bu meselede prens Pol ta
rafından istenildiği derecede ileri gidip gitmiyeceği 
meçhuldür. Bununla beraber, Bulgaristan • Romanya 
arasındaki dostluk muahedesinin ikinci imza yıldönü
münde romen gazetelerinin kullandıkları dostane dil, 
ortada bir değişme mevcut olduğunu gösterecek mahi
yettedir. Bundan bir kaç ay önce hudutta bu/garlar 
tarafından Romanya gümrük memurlarına müşkül§t 
çıkarlld1ğ1 sırada ihtiyatk§rane neşriyatta bulunan 
Ron:uınya gazeteleri, şu son vesile ile normalirı üstün· 
de bir hararetle yazılar yazmı~lardır. 

Balkan mümessillerinin Bükreş'te toplanmak üze
re oldukları ~u sıralıuda Romanya matbuatının bu 
toplantıda bir bu/gar delege ve ya.but görmeninin bu
lundurulmasına müsait surette ne~riyat yapmak hu
susunda direktif aldıkları anla~ılıyor. 

Öte taraftan Bulgaristan da pakta §eref li bir su
rette girmeyi iyi karşılryacaktır. Esasen bu iltihak, 
Bulgaristan'rn kuvetlenmesine de yarıyacaktır. 

- Greıat Britain and the Ecut -Japonya, askeri ittifak mev
cut olmamasma rağmen batka
larmı bununla tehdit etmekten 
geri kalmadı. 1n&ilizlere dedi
ler ki Şang - Kay - Şek'e yardı
mı kesmezseniz biz Almany 
ve İtalya ile kati surette itti -
fak edeceitiz ve o zaman Uzak 
Şark'taki menfaatlerinizin ba
oın.a gelecek vardır. Şu yakın
larda da, Daily Telegraph 
Londra'dan geçen bir japon 
diplomatının aynı tehdidi sa -
vuran garip bir beyanauru ne~
retti. Cevap gecikmedi, ve 
Reuter ajansı hiç ıüphesiz ııi
yaai muhabirinden millhem o -
lan bir notta kırallık hükümeti
nin böyle bir ihtimalden hiç 
telis ctmediiini bildirdi. 

Şark deniz kuvetlerinin niıbet
lerini tadile ııevkedebilir1 Ve 
hiç de muhtemel görünmüyor. 
Japon militerleri sanıyorlar mı 
ki bir kere İtalya ve Almanya 
ile ittifak akdedince Cin'deki 
enternasyonal mıntakalara ve 
Hong Kong'a el koyabilecek -
terdir? İngiliz - amerikan blo-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Orta ve ~ırki Avrupa' da 
kunun Çang - Kay - Şek'e kar
şı durumunu deiiştirebilecek - görülen siyasi kımlldanıılar 
!erini sanıyorlar mı? İngilte -
re'nin durumu daha yumuşaya
m.az, Amerlka'ya gelince, bu -
gün Vaglngton'da hakim olan 
zihniyet göz önünde tutulunca, 
Amerika'nm !iiddetle reaksiyon 
göııtennesi muhtemeldir, fakat 
Japonya'nın aleyhinde .. w 

L•Europe Nouvell•'den 

Bütün zihinleri kuvetle meı;
rul eden umumi allkayı çekici 
büyük dlvalar yanında liU anda 
orta ve ııarkt Avrupa'da, Çek -
Slovak meselesinin bal ıekli 
ve "Dranınach Osten" le doi -
rudan doiruya münasebet • 
li siyasi kımıldam&lar mü -
phede edilmektedir. İki to-

tallter devletin iktisadi ve 
siyasi heıemonya temayül
lerinden kendileri.ııi tehlikede 
hisseden bütün milletler hayat 
ıartlarını, iıtikllllerini müca -
sir ıurette koruyacak ve imkln 
dairesinde açık veya kapalı ya
bancı vesayetinden kurtula -
cak şekilde orıaniıe etmiye 

B LI 

TUTAN 

K E D İ 

Yazan Yolan FoldeJ Çevırtn: Nasulıı Baydaı 

... 
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Fakat param yoktu, ve bu meseleyi ciddi telakki 

etmedim. Dii§ündüm ki Pariı'te insan yaşarken öğ
renir. 

Ne mağrur, çılgın ve güzel adam! Belki biraz 

fÜpheli... Anna onun hesap verirken, müıterileri
nin keyiflice olmaaından naaıl istifade edebilece
iini tahayyül ediyor. Bununla beraber gayet cazip 

bir adam. Anna gelip kendisini gene göreceğini 
memnuniyetle vadediyor. 

- Buraya bir dostla sık sık gelirdim. Onu gene 

bur ya getireceğim, diyor. 

Ve kapının eşiğinden garsona gülümıilyor, o da 

Anna'ya hararetli ve İ§ten anlar gülümseyiti ile 

muk bele ediyor. Ne güzel bir konU§llla yapmıg.

lardf. onlar! 
Annn karııki meyhaneye uğruyor ve orada F• 

dor'u bulmak talihine mazhar oluyor. Tabiidir ki 
Fedor'un gömleği yırtık prrtrktD'; fakat Anna'yı 

görür görmez öyle ne§eli bir feryad koparıyor ki 

Anna hakikaten heyecana kapılıyor. 
Fedor, biraz aük\anet bulduktan aonra: 

- Oturduğum yer mi? Diyor. İki haftacık; ha
yır, eıyamı da rehine koymU§ olduğum için Üç haf

ta bekleyiniz, o zamana kadar aarayunıza avdet 

etmek imkanlannı elde etmiı olurum. 

xxıv 

Yani, mühendis çrkmıştD". Aileıi, bu hndiıeyi öi

le yemeğinde münasibi veçhile kutluyor. Öğleden 
sonra Yani Albertin'in evine gidiyor. 

- itte, bu da oldu. Şimdi iı sahibi olmak lazım 
geliyor ... Belki de zahmetsizce bir İ§ bulabilirdim, 

hele aömürgelere gitmeğe razı olsaydnn. 

- Roje amcam, ne zaman istenen seni yanma 
alacağını söylemitti. 

- Biliyorum. Arzu edersen artık timdi evlene
biliriz, Albertin. 

Genç kız Yani'nin yüzüne dikkatle bakıyor. Y •· 

ni'nin gözleri geli§i arüzel etrafta dolaııyor; yüzü 
kayıtsızlrğmı gösteriyor. 

_ Senin memleketinde evlenmek dileği böyle 

mi anlablır, Jan? 
_ Memlekeimde mi? Şimdi biz aenin evinde, 

seniıı memleketindeyiz. Artık bu kıyaslamalardan 

biraz brlmıadm mı 7 
- Bu kadar almgan olma, Jan. Sesinin heyecan 

aızlıiına sadece dikkatini c:elbebnek iatemiftim 

Söyle bakalım, Jan ... Ama samimi olarak... Şayet 
ben mevcut olm&$&ydmı, timdi ne yapardm? 

çahtmaktadırlar. 

En yakından tehdide maruz 
memleketlerin iç ve dıı siya -
setlerinde bir revizyona P. -
bit obuaktayız. 

Romanya kıralı Karo!, bir 
kaç liln önce, Bükreı kabine -
sinde tadilat yaptı. Sovyet Ruı
ya ile Macaristan arasındaki 
milna.sebctler hiç ıilpheslı Bu
dapeite hükümctinin ıitride 
daha ziyade Roma - Berlin 
mihverine doğru meyil etmesi -
nin ve anti komintern pakta 
prensip itibariyle girmesinin 
tesiriyle kesilmiııtir. Fakat ay
ni zamanda İmredi kabineai 
alman nasyonal sosyalizmine 
tabi olan nazi unsurlarının 
propagandasına karır mücade -
leıine devam etmektedir. Di • 
ier taraftan, Yugoslavya'da 
Stoyadinoviç kabinesi, ezici bir 
ı:afer kaza,ndığını iddia eder · 
ken, birdenbire çekilmiye mec· 
bur kaldı. Pek mutlak bir inti
hap sistemi sayesinde teşekkül 
etmiş olan hükümet koalisyo -
nu, yugoslav milletini teşkil e· 
den bütün ırki unsurlara p -
rantiler temin edecek bir mil -
lt birlik formülüne varmak lü
zumu karıısmda datılmııtır. 
Burada Avrupa vaziyetinin u
mumi inkişafı bakımından dik
kati çekmiye lliyik bir sıra va
kalar vardır. 

Bu vakalar arasmda birlik -
çi siyasetin tatbik edildiii za. 
mandanberi ortaya çıktılı ııek -
tiyle hırvat meselesini hallet -
mek icil ihtiyacının tahrik et· 
tiği Stoyadinoviç kabinesinin 
istifası hiç şüphesiz en ehemi
yetli~idir. 11 ilkkanun seçimin
de B. Stoyadinoviç'in muvaf • 
vnkiyeti resmen ilin edilen ve 
pek mahir bir ıekilde ileri ıü -
rülen neticelerin tahmin ettir • 
diğinden çok daha az kati ol -
muıtur. Hakikatte, ekseriyete 
kütlevi bir pirim temin eden 
aiıtem sayesinde pa.rUlmento l
zahklarmrn müsavataız bir ıe · 
kilde tevziine rağmen, muha · 
lefet hükümet partisine yakın 
bir rey aldı, ve B. Maçek'in 
hırvat hareketi, önceden tah -
min edilemiyen bir canlılıkla 
kendini gösterdi. Bu muhale -
fet müstenkif bir vaziyet alın
ca, Stoyadinoviç kabinesi bu 
bakımdan seçim programrnm 
icaplarını yerine retirmekten 
Aciz bir mevlde düıtü. Bq 1-
kanın - iki mlislüman, iki ılo -
ven ve bir ıır·p - başvekile 
ıönderdikleri ve kabinenin 
kollektif iıtifumr lntaç eden 
iıtlfanamede, hllkümetin için • 
de hırvat meselesi baklanda 
derin aörü.a aynh'lı:lan bulun • 
dutu, Maçek partiıiyle anlaı • 
manm kabil olduğu kadar ça -
buk tahakkuk etmesi icap et • 
ttii halde, St.oyadinoviç 'lı:om
binezonunun ea'lı:i tekllyle bu 
dlvanm halline bir encel tetlrll 
ettiii müşahede ediliyordu. 

Bu itibarla başvekile naip 
Prens Pol'e kabinenin toplu lı· 
tifuınr vermekten ve phıen 
çekilmekten baıka çare kalmı -
yordu. Naip Prem, derhal Sto
yadinoviç kabineainiıı bet 
müataifi 8.zaaında.n biri olan 
Dragişa Tıvetkoviç'e milli bir
lik kabinesini kurmak vazifesi
ni verdi. B. Tıvetkoviç, "Ju -
ıoru" isjmli hiikümetçi iıçi 
tctekkülünün ıefldir ve sırp ra
dikal liderlerinin Maçek taraf
tarı hırvatlarla 1937 de aırp 
muhaliflerinin aktetdikleri an
lapna hükümleri daireainde 
anlaşmaya en azmetmiı olanla
rından biridir. Gerçekten, 11 
ilkklnun seçimlerinin hemen 
ertesinde hükümet partisi i -
çinde bir tefrikanın önune ıe
çilmesi müııkül olduiu hiklr 
bir ıurette tezahür etti. Slo -
ven partisi lideri B. Korotetı 
bir kaç hafta önce kabineden 

-Bilmem. 

çekilmittir. B. Tsvetkoviç ikti
dar mevkiinde kalmakla bera -
ber, tahaen B. Maçek'le bir 
çok defalar ıörüştü ve hatta o
nun vasıtalılrğiyle Prens Pol'
le temas etmiı olduiu bile te
min edilmektedir. Stoyadinoviç 
kabinesi esasen dü~eye mah -
kll.m ıörünüyordu. 

Bir çok seneler Yugoılav -
ya'nın iç ve dıı politikasını 

idare etmiı olan baıvekilin çe
kilm.eainin ister istemez, Bel -
grad hükiimetinin bunalışında 
tesirleri olacaktır. B. Stoya -
dinoviı muayyen bir politika -
run. mühim iktisadi menfaatle
rin korunması için Almanya ile 
yakınll.fl?la ve İtalya ile anla§· 
ma politikasının adamiydi. Bu 
ıiyaset Yugoslavya'nın eski va
ziyetini de dciiGtirmi:ş ve bir 
dereceye kadar küçük anlaşma
yı da zayıflatmıvtı. Anııluıı bir 
emrivlki olduiu ve almap -
çek·slovak buhranı zuhur etti
ti zaman Belarad'da bu poli
tikanın tehlikeleri dikkati cel
betti ve B. Stoyadinoviç'de 
her ihtimalde memleketin Is -
tiklilini l:orumak ve tam hare
ket ıerbestisini muhafaza et -
mek arzusunu izhar etti. Bel
grad'ın doktirini Romanya ile 
en sailam anlaşma ve en sıkı 
teaanut doktrinidir. Kont Ci -
ano, B. Stoyadinoviç'le son 
görüımeleri esnasında mevcut 
italyan. - yuıoslav anlaemasını 
Belırad'la Roma arasında da -
ha sıkı bir bai teııkil edecek 
surette yenilemeye muvaffak o 
lamamıetı. Fakat Romanya ile 
tam bir anla~ma isinde gersek. 
ten muessir bir istiklil siyase
ti takip edebilmek için evela 
sağlam esaslar üzerinde bizzat 
Yuğoslavya'da milli birliii te
min etmiye ihtiyaç vardır. 1ıte 
B. Tıvetkoviç'in yapmıya te -
ıebbüs edeceği budur. 

- Le Temps'dın -

• 
yenı Japonya 

vergiler koyuyor 

Son harp ma.sraflarxnın 
fazlalıfı dolayısiyle japorı 

bükümcti muhtelif madde -

ler ve eğlence yerleri üze
rine 11.800.000 ingiliz lira.

ar, yani 200.600.000 yen 
mikt.f.rmda mutU.Mn ver&i
ler koymu,tur. 

Fakat Japonya'nın lbu •~ 
neki maaraflannm mecmuu 
9.000.000.000 yene baliğ o
lacaktır ki bu, Mançuri 
harbi başladığı zamanki ja

pon milli borçlarının yarı -
tuna müsavidir. Bu kadar 

muazzam vergiler konul -
muma rağmen gene bir is
tikraza liizwn hasıl olacak
tır. Bu hususta yeni ted -
birler almmıt olmakla be
raber, japon gazeteleri çift
cilerin vaziyetten memnun 
olmadıklarım saklamıyor -
lar. ÇilnkU bunların kazan
cına hiç bir şey il~ve edil
mediği halde vergileri art
trrılmJltır. Bundan başka 
hayat pahalılığı ve bir çok 
e:enç çiftçilerin harpte öl -
mesi bu Mtırabı arttırmış -
tır. 

- o. B. and tbe East -

- Macariatan'a avdet eder mi idin? 

- Bilmom. Babamla ablam gittilw ve geri gel-

diler. Orada itler pek iyi dejilmiı. Fakat bu sualin 

sebebi ne? 
Albwtin aiır aiır cevap veriyor: 

- Sebebi §U ki impreaa.riom Amerika'ya bir 

turne hazırlıyor. 

-Yal 

- Eier muvaff akiyet M.aıl olursa iki üç haftaya 
kadar hareket edeceğim. 

- Bunun minuı ''hayır" mı, Albertin? 

- Bunan mi.naaı "ha:yır''dır. Jan. Sen de ta için-

den bunun böyle olmumm daha münuip olduğunu 
pek iyi bilinin. 

- Belki bilirim. Buna rağmen inaan gene müte
essir oluyor. 

- Ben daha çok müteeuir oluyorum ... Seni sevi
yorum, Jan. 

lki renç biribirine aarılıp ailaııyorlar. Yani pek 

kani olmadıiı halde 90nıyor: 
- Ya bir tecrü.be etseydin? .. 

- Be, "nedenberi müspet netice almaksızın 
tecriibe ediyol'UZ ... Bu böyle olduğu halde senden 

baıka kimseyi aevmedim. 
- Ben de kiınMyi sevmedim, Albertin. 

Bu vaziyette, bir müddet, y.n yana, bahtsız, du
-uyorlar. 

Albertin: 

- Her n otursa olsun, Roje amca ile hllkkmd 
·onutacaion. 

- Yapma bunu. Baıka bir iı bulacağmı. Seni 

tekrar rörecek miyim, Alber&7 
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( RADYO J ---
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw • 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

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

T. A. Q. 

Ankara 
CUMARTESİ - 11.2.1939 

13.30 Program. 
13.35 Müzik (Tııniolar - Pl). 
14.00 Memleket aaat ayan, a-

jans, meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği: Okuyan: 

Haluk Recai. Çıılanlar: Ve -
cihe, Cevdet Çağla, Refik 
Fersan, Kemal N. S. 

14.10 - 15.30 Mu.ıik ( karışık 
program. Pi.). 

17 .30 Program. 
17.35 Müzik (Dans saati. Pi). 
17.35 Türk müziği (Sıvas halk 

musikisi). Sivaslı Aşık Vcy
r.el ve İbrahim. 

18.15 Türk müziği (ince saz 
faslı: Acem aşjran faslı) 
Tahsin Karakuş, Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Ufler. 

19.00 Konuljma (Dııı politika 
hadlı;eleri). 

19.15 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fi • 
yat). 

19.30 On altı ve on yedinci a
sırlarda 1 - Şark ve garpte 
müzik, (Orkestra "yaylı saz
lar" ve küme okuyucuları). 
2 - Temsil. (Molyer - Ahmet 
Vefik paşa: Zor nikih). 3 -
Şark ve garpte müzik. (Or -
kestra "yaylı sazlar" ve küme 
okuyucuları). Vivaldi Kas -
sam zade, Purcell, hafız Post 
Paleıtrina, Seyit Nut, ve.). 
Tertip ve idare edenler: Me
sut Cemil, E. Reı.;it, C. Re • 
ıit. 

21.15 Memleket saat ayan. 
21.15 Eıham, tahvilat, kambi-

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.25 Müzik (folklor). 
22.00 Haftalık posta kutusu. 
22.30 Müzik (küçük orkestra 

- ıef: Necip Askın): ı -
Brechet - bir hikaye (küçük 
parça). 2 - Fetras - Halk şar-

j ~ıları suiti. 3 - Brahms - Ma
Lar dansı Nr. 17. 4 - Mosz • 

kowski - İspanyol serenadı. 
5 - J. Strausa - Ritter Pu -
man - kornik operasının ba
lesi 6 - Lincke - Olur olur o
lur (Şen parça). 7 - Amadei -
lnvano (Serenad). 8 - Bruıı
ııelmans - Felemenk süitin -
den (Aşk golü). 

23.15 Miızik (Cazhand). 
23.45 - 24 Son ajanı haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER : 
20.10 Ki:ınigsberg, Hamburg 
- 21 Milano -21.20 Kopen
hag. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 18 Ştra:ı:burg - 19.45 
Droytviç - 21 Roma - 23 

Ştraıı:burg. 
SOLO KONSERLERİ: 18.50 

Viyana - 19.30 Stokholm -
20.30 Sottens. 

NEFESLİ SAZLAR (Mar§ Y. 
s.): 10.30 Hamburg - 12 
Münih, Hamburg-13 Stok
holm - 18.30 Frankfurt -
19 Hamburg. 

ORG KONSERLERİ: 18.30 
Hamburg - 19.35 Frankfurt 
- 20.50 London - Recyonal. 

HAFİF MÜZİK: 6.SO Berlin, 
Breslav, Kolonya - 8.30 
Breslav, Münih - 1'2 Kö -
nigsberg, Vi,yana -14 Layp
zig - 1'4.10 Breslav, Viyana 
- 14.15 Bertin, Frankfurt -
14.25 Münih - 15..20 Ham ~ 
burg - 16 Breslav, Viyana 
- 18 Berlin - 18.10 Münib 
- 19 Königsberg, Laypzig, 
Ştutgart - 20.15 Frankfurt 
- 22.15 Kolonya - 24 Ştut
ııart. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştutgart - 14 Kcıı:a - 15.30 
Berlin - 20.10 Viyana. 

DANS MÜZİÖİ: 18.15 Layp. 
zig - 20.10 Berlin, Ştutgart 
- 21 Budapeşte - 21.40 
Monte - Ceneri - Zl.45 Sof
ya - 22 Floransa - 22.15 
Belgrat, Stokholm - 22.20 
Münih - 22.30 Beromünster, 
London • Recyonal - 22.35 
Prag - 22.40 Hamburg, Vi
yana - 23 Floransa, Roma, 
Stokholm - 23.5 Krakovi -
23.15 Varşova - 23.30 Lon
don - Recyonal - 23.45 Tu
luz - 24 Droytviç, Lüksem
burg, Milano, Strazburg -
0.30 Droytviç . 

İngiltere - Yahu! ... Bir timsah ôoymak bil. 
miyor. Şimdi de SENİN sömürgelerinden bir kıs
mını istiyor. Ne yapacağımı ta§ırdım ... 

İran ve Amerika 

arasında 

Memnuniyetle haber al
dığımıza göre İran, iki yıl
danberi kendisiyle siyasi 
münasebetlerde bulunma -
dığı Amerika birleşik dev
letleriyle olan ihtilaflarını 
halletmiştir. Fransa ile t -
ran arasında esef verici bir 
anlaşmazlık çıktığı şu sıra
da bu habere chemiyet ver-

(Polonya karikatürü) 

mek tazrmdır. İran'ın, iyi -
liğini istiyenlei:, Fransa ile 
olan ihtilafın da iyi bir su
rette hal ve tamir edilmesi
ni temenni ederler. 

Geçen hafta doktor Ali 
Defteri, Amerika hariciye 
nazın Hull'ü görerek 1ran
ın Vaşington elçiliğini yeni 
den açtığını ve kendisinin 
buraya memur edildiğini 
bildirmiştir. Amerikan ma
kamları bu hareketi sami • 
miyetle karşılamışlardır. 

- G. B. and thc East -

- Amerika'ya gidecek olursam sana haber gön

deririm. Sen de ne olduğunu bana bildir. 

Kapmın e§iğinde, uzun uzun Öpüşmek Üzere, sa

rılıııyorlar. Sonra, nihayet, kapı kapanıyor. 

Yani eve döndükten sonra ağzını açmıyor. Bir 

takım e&rarlı te§ebbüıılerle bir kaç gün geçiyor. Bir 

akıam haber veriyor: 

- Bn.ba, anne ... Gidiyorum. Bir it buldum, fa
kat ... Uzaklarda, Kongo'da. 

btırap verici sessizlik için·de bayan Barabat'ın 

şiddetle çarpan kalbi duyulabilirdi. Herkes Yani'ye 

bakıyor ve o da sanki büyük bir yükten kurtulmu§ 
olmak için derhal: 

- Orada pek çok yol İn§a ediliyor; genç mü

hendislere ihtiyaç var, diyor. İki ay evel keyfiyet 

mektepte ilan edilmi§tİ. İyi para veriyorlar: burada

kinin hemen bir misli fazla ... Oç senelik bir mukave
le imzaladım. 

Ve daha vazıh bir fekil·de, ve aanki kararının 
muhaffef ıebepleri iınit gibi, ilave ediyor: 

- Felisiyen de geliyor. 

F eliaiyen, Yani'nin ti. liseden beri çalr§ma arka

daııdır, ve her zaman sömürgelere gitmek istemiş
tir. Felisiyen macera zevkiyle i§ ve güç sahibi olmak 

endişeaini biribirine mezcedip ahenkleştirmek is

ter. Bilinmedik diyarların manzarası ile çıplak zen

ci kızlar onu cezp, ve menfaatine uygun mukavele

'f!r ise teshir eder. 

Rıınttn'ıı JJe•nl,er - lisiyen'in oğullariyle birlik

'7itmesi Barabat'ları esclli etmiyor. Taş kesilmiş 

gibi Yani'ye bakıyorlar, Sonra, BarabaJ ğır ağır, 
ciddi ciddi oğlunu aorguya çekiyor: 
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r. elik Saydam 
Balkan Antanb ve Saadabat 
paktı hüktinıet reisleriyle 
saınimt telgraflar teati etti 

(Başı 1 inci sayfada) 
buyurdukları naziktine telgraftan bil
hassa mütehasis oldum ve en hararetli 
tebriklerimle muvaffakiyctleri için o
lan pek samimi temennilerimin kabu
lünü kendilerinden rica ederim. Müm
taz selefleriyle yaptığım itimadiver 
teşriki mesaiye kendileriyle de devam 
edebilmekle kendimi pek bahtiyar 
addettiğimi ekselanslarına temin et • 
mek isterim. Bu teşriki mesai, gerek 
Türkiye ile Yunanistan'ı ve gerek bü
tün Balkan antantını müfterek bir 
müsalemet ve barış gayreti içinde sıkı 
bir surette birleştiren dostluk ve itti
fak bağlarının daha ziyade inkişafı i
çin gerek ebelanslarına ve gerek onun 
aan milletine karşı olan dostluk ve 
eempati hislerimin samimiliğinden 

mülhem olacaktır. 
Metak.a.s 

Patrik Miron Cristca Hazretleri 
Ba§vekil 

Bükreı 

Başvekilct vazifesini deruhte e
Clıerken, zatı alilerine samimi dostluk 
hiMiyatımı arzetmek ve müaalemet ve 
umumi barışın takviyesi eserine çok 
derin bir surette merbut bulunan Bal· 
kan antantı memleketlerini birleştiren 
d<>stluk ve ittifak bağlarının pakt ru
hu dairesinde inkişafı için kendiler~
le sıla bir surette teşriki mesaidcın mü
tevellit büyük memnuniyetimi temin 
eylemekten bilhassa zevk duymak • 
tayım. 

Relik Saydam 

Ekselans B. Refik Saydam 
Bqvekil 

Ankara 

için beslediğim en hararetli temenni -
lerimi ekselanslarına temin etmek is -
terim. 

Baıvekil 
Mahmut Hcqim 

Ekselans Mahmut Cam 
Bat vekil 

Tahran 
Başvekalet vazifeaini deruhte eder

ken, ekselan~larma samimi dostluk 
hissiyatımı arzetmekle bilhassa bahti
yarım. 

Saadabat paktını imza etmiş olan iki 
memleket arasında pek mesut bir su • 
rette mevcut kardeşçe dostluk bağla -
nrun inkişafı için ekselanslariyle teş· 
riki mesaiden mütevellit b~ıük mem • 
nuniyetimi kendilerine temin etmek 
isterim. 

Dr. Relik Saydam 

Ek.elanı Dr. Refik Saydam 
Batvekil 

Ankara 
Yükaek Başvekalet vazifesinin ek
ıselanslarına tevdi edildiğini büyük bir 
sevinçle öğrendim. En samimi tebrik
lerimi arz ve Saadabat paktiyle temhir 
edilmiş olup iki kardeş milleti pek 
mesut bir surette birleştiren bağların 
inki§af ve takviyesi için ekselansla
riyle teşriki mesaiden mütevellit ha
kiki alaka ve memnuniyetimi kendi
lerine temin eylemek isterim. 

Mahmut Cam 

Ekselans Nuri El Sait Pata 
Batvekil 

Bağdat 

Başvekalet vazifesini deruhte e -
derken, ekaelanslarına samimi dostluk 
hissiyatımı arzetmckle bilhassa bah -
ti yarım. 

Başvekaleti deruhte buyurdukları -
nı bana bildiren nazikane tebligatların 
dan dolayı ekselanslarına hararetle te· 
9ekkür ederek, gerek kıraliyet hükü • 
meti adına ve gerek kendi namıma en 
hararetli tebriklerimin kabulünü ken
dilerinden rica ederim. Balkan antan
tnu ilhanı eden nizam ve barı, ruhu 
dairesinde aamiıni dostluk ve ittifak i-

Saadabat paktını imza etmiş olan 
iki memleket arasında pek mesut bir 
surette mevcut kardeşçe dostluk bağ -
!arının inki,afı için ekselanslariyle teş
riki mesaiden mUtevellit bilyUk mcm· 
nuniyetimi kendilerine temin etmek 
isterim. 

çinde teşriki mesai arzusu ile müte -
haaeia olarak. yüksek ihtiramatımın 
kabul buyurulmasını rfca ederim. 

BG§V•kil 
Miron Crüteo 

Ekselans B. MoyadlnoYtç 
Bat vekil 

Belgrat 

Dr. Ref.ik Saydam 

Ekaelaua Dr. Refik Saydaın 
Bat vekil 

Ankara 

K<>mfU ve kardet Türkiye cümhu -
riyetinln yeni kablon-ini tctkil bu -

yurduklarını sevinçle haber aldım. 

Pek muhterem ve aziz dostumu sami

miyetle kutlar ve Türkiyenin taalisi -

ne muvaffakiyetlerini yürekten dile -

rim. lrak ve Türkiye arasında dostluk 

ve kardeşlik bağlarının idame ve tak

viyesi gerek şahsım ve gerekse Irak 
hükümetinin en mühim gayelerinden 

ULUS 

VilAyet Umumi Meclisleri 
çalışmalarına başlıyorlar 

Yozgat, 10 a.a. - Bugün vali Feyzi Güler'in başkanlığında top
~a~a~ "_( ozg~t umumi meclisinde büyük kurtarıcının aziz hatırası 
ıçm !kı dakı.ka ayakta susulmuı, ıonra Milli Şef'imiz İsmet İnönü 
sevgı ve tazımlerle ıelimlanarak müzakereye ba9lanmıttır. 
Bir senelik icraat hakkında tafsilat ,..-------·--------

~eren valin.i~ n.utkundan sonra. meclis 1 
ızahn~.meyı ıtt_ı~akla tasvip etmiş ge-, 
r~k. Cumhurreısırnz gerek se büyüklc
rımıze tazim telleri çekmeği kararlaş· 
tırmrştır. 

Rapora nazaran vilayetin bütün ver
g_iler vakti zamaniyle tahsil edilmiş -
tır. Ve 631.904 liraya çıkan büdçeyle 
mesai programları dahilinde vilaye • 
tin bayındırlık. kültür ve ekonomi, 
sihat ve ziraat sa:halarmda ibüyük faa
liyet gösterilmiştir. 

Vilayetin kimseye borcu yoktur. 
Maaşlar vaktinde verilmiş, vazifeler 
muntazam yapılmıştır. 

Giimii::anede 
Gümüşhane, ıu a.a. - v uayct umu -

mı meclısı dün vahnın bır nutku ıle a. 
çılmıştır. Bu toplantıda valimizın, şeh 
rin bir an evci clektrige kavu:;mıası i • 
çin hususı muhasebenın de yardımını 
temin edeceği hakkında vaidde bulun
ması büyük bir sevinçle karşılanmış
tır. 

Belediyece istimlak edilecek olan 
elektrik santralının kurulacağı ma -
hal mühendisler tarafından tesbit e • 
dilmiştir. 

Önümüzdeki ilkbaharda bu mühim 
işin başarılacağı kuvetlc ümit edil -
mektedir. 

A)·<lın'<fo 
Aydın, 10 a.a. - Vilayet umumi 

meclisi bugün öğleden sonra valinin 
bir nutku ile açılmış ve encümen se • 
çimleri yapılmıştır. 

Tekirdağd'a 
Tekirdağ, 10 a.a. - Vilayet umumi 

mecJisi dün valimizin bir söylevi ile 
açılmış ve yurt işlerinin müz.akeratı -
na başlanmıştır. 

~ttar<l~'ta 
Maraş, 10 a.a. - Dün saat 14.30 da 

idare meclisi vali Sabri Çitak tarafın
dan bir nutuk söylenerek açılmıştır. 
Encümen reis vekili ve katip seçilerek 
verilen mazbatalar gözden geçirilmiş 
ve kabul olunmuştur. 

Mebus seçimi 
hazırlıklar1 bitti 

(Başı 1 inci sayfada) 
Bu tetkiklerin neticesinde bütün 

intihap dairelerinde esas defterler, 
bugün vatandaşların kolayca görüp, 
tetkik edebilecekleri yerlere asılmış 
bulunacaktır, Defterler bu yerlerde 
15 gün müddetle asılı kalacaktır. 

Dün Ankara'da mebus intihabı tef
tiş heyeti toplanarak esas defterler 
üzerinde son tetkiklerini yapmış ve 
defterlerin bugünden itibaren 15 gün 
asılmasına karar vermiştir. 

Haber aldığımıza göre, Ankara vi-
15.yetinin bütün kaza, nahiye ve köy
leriyle beraber nüfusunun 350 binden 
fazla olduğu anlaşıldığı için, geçen 
defadan farklı olarak bir fazlasiyle 
14 mebus seçecektir. 

Vilayetlerimizdcn mebus intihabı
na dair gelen haberler de aşağıdadır: 

Aydm'<la 
Aydın, 10 a.a. - Meıbus intihabına 

ait ilk hazırlıklar ikmal edilmiş ve 
teftiş heyeti esas defterlerin tetkiki
ni bitirmiş bulunmaktadır. Defterler 
1 l şubat 939 cumartesi günü bütün in
tihap şubelerinde askıya konulacak
tır. 

v • 
ı ozgal ta 

Yozgat, 10 a.ı\, - Bugün Yozgat va 
!isinin başkanlığında idare heyeti ile 
t.eftiş heyeti birleşerek memleketin 
umumi nüfusunu ve buna göre seçile
cek mebus miktarını tespit etmiştir. 
Yozgat vilayetinin 267.867 nüfusa ma
lik olduğu anlaşılarak yedi mebus se
çileceği kararlaştırılmış ve bu karar 
vilayetçe itan edilmiştir. 

Sanayi hirli.ği nfaamnanwleri 
İstanbul, 10 (Telefonla) - İstanbul 

sanayi birliği idare heyeti birlik ni
zamnamesinin ihtiyaca uymıyan bazı 
maddelerinin değiştirilmesine karar 
vermiştir. 

Almanya'da ilk baharda 

Yeniden 600.000 kisi 
Sil6h altına alınacak 

Pariı, 10 a.a. - Önümüzdeki ilkbaharda Almanya'da silah al
tında bulunan kıtaatın normal miktarına ilaveten 600 bin kişi se
ferber edilecektir. Resmen şöyle denilmektedir: 

1906 ve 1907 senelerinde doğmuş o. 

U Za k Sa rkta b~ !anların askeri talim görmemiş olduk
h i r 1 !arından iki ay i'çin silah altına davet 

"'" ediliyorlar. 

baskın Selil.hiyetli mahfiller, ltalya'nın 25 
sonkanunda teknik esbaptan dolayı 60 
bin ihtiyat efradını silah altına çağır. 

( .Jaşı 1 inci sayfada) mıya karar vermiş olduğuna işaret et-
Siyasi mafhillerde beyan olunduğu· mektedirler • 
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İkinci kanun 1 

ayı zarfındaki J 

hava vaziyeti Akademiler ve 

akademiciler Yurtta 1939 ikincikclnun ayı hava 
durumu ve ürün üzerine tesirleri hak
kında devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğünden aşağıdaki malumat 
verilmiştir: 

l 939 yılının ilk "Y'I· yurtta, doğu 
bölgesi hariç tutulmak üzere ziraat 
bakımından çok faal bir durum arzet
mektedir. 

Suhunet bakımından bu ay geçen 
iki senenin aynı aylarından daha çok 
mutedil ve sıcak geçmiştir. 

Bu aydaki yağışlar, geçen iki sene
nin aynı aylarına nazaran Trakya, 
Kocaeli, Ege bölgeleriyle Marmara 
kıyılarında az, diğer bölgelerle Kara -
deniz kıyılarının bazı parçalarında çok 
farklı noksanlık göstermekte ise de 
sonbahar ayları ile birincikanun ayın
daki v-ağışların bolluğu ve ikincikanun 
zarfındaki noksan yağışların uygun 
fasılalarJ-ı düşmüş olması yağış bakı -
mında ekin vaziyetini normalde tut
mıya hizmet etmiştir. 

Razı )'erlerde ağaçlur 
çi<;ek açtı 

Yalnız bu yağış vaziyeti ve suhu -
netlerin geçen senelere nisbetle yük • 
sek geçmesi yurdun Trakya, Kocaeli, 
Ege bölgeleriyle Marmara ve Akdcni • 
kıyılarında, ayrıca orta Anadolu 'nun 
cenup ve garp taraflarında meyva ağaç 
lario'le bağlarda vaktinden pek erken 
tomurcuklanma ve uyanma, hatta bazı 
dar sahalarda "badem, erik ve naren . 
ciyelerde" çiçeklenmenin vukuuna a
mil olmuştur. 

Bu itibarla ilerde vukuu melhuz 
donlardan bağ ve meyva ağaçlarının 
zarar görmesinden endişe edilebilir. 

Doğu bölgesi hariç tutulmak şar -
tiyle yurtta, umumi olarak yazlık eki
min toprak hazırlıkları sona ermek ü
zeredir. Hatta bazı dar çevrelerde yaz 
hk ekimin başladığı bile görülmekte· 
dir. 

Doğu Anadohı'da geçen ay olduğu 
gibi bu ay da toprak karla örtülü ol -
duğundan zirai faaliyet olmamış -
tır. (a.a.) 

~Bu akşcim 21 deumıl 
Yenişehir : 
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İsmi kadar kuvetli bir film ğ 

Türkiye'de ilk defa li 

1 ı:: ... :: Baştan haıa renkli •• 
OLIVİA DE HOVlLLAND 

il GORGE BRET H 
ft MARGARET LINTSEY H 

Sinemasında 

Altın harbi 

Birkaç edebi müknfat tesisi bah
se konulduğu esna•.ia bunları ihda& 
etmek istiyenler §U itirazla kartılat
tılar: 

- Eserlerimizi hangi heyet tetlkik 
edecek, onları kimler mükafatlandı
ı·acakt.rr? Kurmak tnsavvurunda bu
lunduğunuz filan ve falandan mü
rekkep heyet mi? Fakat, bunlaııdan 
bir kısmının eserlerimizi okumıya 
vakitleri bulunmıyacak, bir kısmının 
bilgileri kifayet ebniyccektir. 

Ezeli salahiyet davası ! 
Salahiyeti de tesis etmek zaruTe

tindeyiz. Edebiyatta ve ilimde şala
hiyet - heyetlere taalluk ettiği tak
dirde - akla ilk önce akademiler 
gelmez mi? 

Bir hayır sahibi çıkarak türkçede 
yazılacak en güzel romana, en kıy
metli tarihe, en faydalı coğrafyaya 
veya en lüzumlu pedagoji telifine -
bunlarda aradığı vasıfları da tayin 
etmek suretiyle - mükafatlar tevzii 
için, tıpkı İsveçli Nobel gibi, bütün 
&ervetini vakfedecek olursa her ba
şımız daraldığı zaman yaptığımız ü
zere üç be§ ki§ilik bir heyet tetkil e
dip İ§in içinden sıyrılmakla mı iktifa 
edeceğiz? 

- Hele böyle bir hayır sahibi çık
sın da o zaman dütünürüz ! 

Vakıa, bu da bir hal çareşidir; 
üç bet kigilik heyetler teşkil -edip, 
yani frenklcrin dediği gibi İ§İ ko
misyona havale edip yağdan kıl çe
kercesine sıyrılmak ... 
Şaka bertaraf, lakin ilmi te§vik i

çin, iJme layık olduğu mevkii ver
mek yoluna ginni§ olmak için, aka· 
demik &ilyi imkiın altına almak için 
aka-demiler kurmak mübrem bir za
rutetlir. 

- Akademi, evet, fakat onu ki
minle kuracağız? 

Bu suali soranlar dahi bulundu. 
Bu gibilerin gururunu tatmin et

mek için: "Siz baıta olmak kaydiyle 
birkaç kiti bulunacağı tahmin olu
nur,, dernek kabildir. Fakat, akade
mi azası olmanın da muayyen §art -
lan ve bu tartları haiz edebiyat ve 
ilim adamlarımız vardır. Olabilir ki 
bunlar Avrupa akademicileriyle kı -
yas edilince onlarla boy ölçü~emez
ler. Ancak, ilim adamı da, devlet a
damı da, &adece adam da kendi ken
dine yetiımcz, mÜ&a.İt muhit içinde 
yavaf yavaı, çalıprak, görerek, te -
mas ederek yetitir ve yetittirilir. 

En büyük güçlük ilk adımı atmak 
kararını vermektedir. Akademinin 
faydası ve lüzumu tespit, ve gayesi 
ve bu gayeye hangi çalıtma tarziyle 
vaaıl olacağı tayin olunduktan sonra 
ona aza mı bulamayız? 

Ak§am'm anketine cevap veren· 
ler bu kadar kendini beğenmİ§ ve bu 
derece kayıtaız olmasalardı mesele -
nin daha ciddi tutulması ve daha 
müspet neticelere varılması kabil o
lurdu. 

Nasuhi Baydar 

Ba,vekalet vazifesini deruhte eder • 
ken, ekselanslarına samimi sempati ve 
dostluk hissiyatmu arzetmek ve müsa· 
lcmet ve, umumi barışın takviyesi ese· 
rine çOk derin bir surette merbut bu -
lunan Balkan antantı memleketlerini 
birleştiren dostluk ve ittifak bağları· 
run pakt ruhu dairesinde inkişafı için 
kendileriyle sıkı bir surette teşriki 
mesaiden mütevellit büyük memnuni
yetimi ekselanslarına temin eylemek· 
ten bilhassa zevk duymaktayım. 

Relik Saydam 

Ekselans B. Refik Saydam 
Baıvekil 

Ankara 

olduğunu arzetmeyi zevkli bir vazife 
addederken muhterem hükümetinizin 
de aynı hisle mütehassis olduğuna ve 
iki komşu milletin sulh yolundaki 
mü~terck gayelerine azim ve kuvetle 
devam edeceklerine eminim. 

Reisülvüzera vekili 
Naci Şevket 

(a.a.) 

na göre, bidayette mezkur adaya yal • Bu mahfiller, iki ay sonra Almanya 
nız b~hriye askerle~.inin ç~k~rdarak ile İtalyanın üç sınıfı. Almanya iki, 
Tonkın ve. ~ueş.ov ko:fczlc~ını ~o.nt .~ ı İ~a.lya bir • silah altına almış ve mo -
r~l :t~ek ıçın bır ~en.ız bazı tesısı ?u bılızc edilmiş muntazam kuvctlerini 
şunuluyor. Halbukı pıyade askerlerı - ı takviye etmiş olacaklarını beyan et • 
nin de adaya çıkarılması bütün ada • mektedirler 

i Kaliforniyamn yemyeşil bahçe- •J 
leri içinde geçen vazife ve a~k 
romanı ... 

1 
yerlerinizi evelden kapatınız. 

12,15 ucuz matinesinde 

l.,,,~,:~ı'.ıı~ı~ı:~~~~=!LER ı 

Yeni ~tuğla dcftcrdan 

Münhal bulunan Muğla defterdar
lığına tahsilat müdürlüğü muavini ! -
nayet Buğdaycı'nın tayini yüksek 
tasdika iktiran etmiştir. Başvekalet vazifesini deruhte et • 

tiğiniz şu anda en hararetli tebrikle • 
rimi arzetmekle bahtiyarım. Samimi 
senıpati hislerimi ekselanslarına temin 
ederek, iki dost ve müttefik memleke
ti pek mesut bir surette biribirine bağ· 
laınakta olan dostluk siyasetinin inki
şafı için kendileriyle teşriki mesai 
etmekle bahtiıyar olacağımı arzeylerim. 

Baıvekil ve hariciye nazırı 
Stoyadinoviç 

Ekaelans Mahmut Haıim Han 
Baıvekil 

Kabil 
Başvek51et vazifesini deruhte eder

ken, ekselanslarına samimi dostluk 
hissiyatımı arzctmekle bilhassa bah -
ti yarım. 

Saadabat paktım imza etmi' olan 
iki memleket aras·nda pek mesut bir 
surette mevcut kardeşçe dostluk bağ • 
ların1n inkişafı için ekselanslariyle 
teşriki mesaiden mütevellit büyük 
nıeınnuniyetimi kendilerine temin et
mek isterim. 

Dr. Relik Saydam 

Ekselnnı Refik Saydam 
Bn§vekil 

E Ankara 
.. ~selanslannın benim için çok kıy· 

meth olan hı iyatı muhtevi telgraf -
!arını alın , ı b . 1 ' a ahtıyanm ve ekse ans-
lan?a v; kardeş mi !etle Türkiye cüm· 
hur:yetıne be ın ve Afgan milletinin 
derın v~ ebedi dostluk hissiyatımızı 
arzederım . Saadabat paktını imza et • 
miş ola~ iki memleket arasında pek 
mesut hır surette mevcut çözülmez 
kat1deşçe dostluk bağlarının inki,_afı 

Maarif Şurası 

hazı rl ikları 
İstanbul, 10 (Telefonla) - İstan

bul'da maarif §lırasına hazırlık olmak 

üzere, bugün orta tedrisat muallimle
ri grup halinde muhtelif yerlerde top
landılar. Tabiiye muallimleri kız lise
sinde, fizik ve kimya muallimleri er

kek lisesinde, ecnebi dil, tarih, coğraf
ya, yurt bilgisi muallimleri halkevin

de, diğerleri de Hayriye lisesinde ve 
üniversite konferans salonunda topla
nan muallimler program, kitap ve ıstı
lah işleri üzerinde konuşmuşlardır. 

Beynelmilel nakliyat 

konferansı Yıldız 

Sarayında toplanacak 
lıtanbul, 10 (Telefonla) - Mi11et

ler cemiyeti kara, deniz ve hava nakli

yat bürosunun eylUl veya teşrinievel
de İstanbul'da beynelmilel nakliyat ta
rifelerini tanzim etmek üzere toplıya· 
cağı konferansa Yıldız sarayının tah
sis edildiği Nafıa Veklletinden fstan· 
bul belediyesine tebliğ edildi. Konfe • 
ransta 100 devletin 700 kadar murah
hasla temsil edileceği haber verilmek· 
tedir. 

nın işgal edilmek iı:;tendiğini gösterir. Diğer tar~ftan T..ondra'dan gelen bir 

"l'ol•yo'<ln lıeyel<ın haberde Libya'daki italyan kıtalarının 

Japon askerlerinin Hainan adasın -
da karaya çılpnış oldukları haberi 
Tokyo'da büyük bi~ heyecan uyan -
dırmıştır. 

Bahriye mahfilleri, pek memnun • 
dur. Bu mahfiller, bu adanın sevkül -
ceyş ehemiQ.retine işaret etmektedirler. 
Ada, Japonya, Fransa ve fngiltere'ye 
ait memleketler arasında bahri hareka· 
ta çok elverişli bir noktada kain ve 
kolaylıkla deniz üssü haline getiril -
mesi mümkündür. Adada fevkalade 
tabii bir liman olan Yulin limanı var
dır ve bu limanda 10.000 ton hacmin
de on kadar kruvazör barınabilir. 

Fr<msa ve lngilterc'yc bir darbe 
Hainan'm daimi surette işgali ja • 

pon donanmasına hindiçini'nin karşı -
smda ileri bir mevzi ba.hşedecek, ja
pon tayyarelerini Tonkin'in payitah • 
tı olan Hanoi'ye 450 kilometre mesa • 
feye getirecektir. 

fngiltere'ye gelince, Kanton'a ja -
pon askerlerinin çıkarılmasından üç 
ay sonra Hainan'm işgali İngiltere'nin 
Uzak Şarktaki sevkülceyş sisteminin 
merkezine yeni bir darbe indirmekte • 
dit'. 

Adanın 300 kilometre şimali şarki
sinde bulunan Hongkong ingiliz müs
temlekesinin arkası alınmış oluyor. 

Japon donanması, ilk defa olarak 
Çin arazi~inde - Hainan, Kuangtung 
evaleti eczasındandır, • Singapur de • 
niz ıyolu üzerinde ileri bir mevzi elde 
etmiş oluyor. 

bilhassa Tunus hududu civarında tak_ 
viye edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

ltab·<ın malmml<ırı k·etunı 
dm rwııyorlar 

Roma, 10 a .a. - Muhtelif sınıflara 
mensup bir çok mütehassısların silah 
altına çağrılmış ve Libya garnizonla -
rının takviye edilmiş olduğuna dair 
ortada dolaşan şayialar hakkında ken· 
dilerinden istizahta bulunulan İtalyan 
makamları, bu şayiaları ne tekzip ne 
de teyit etmektedirler. Yalnız bu hu
sus hakkında malumat verilmiyeceğini 
beyan ile iktifa ediyorlar. 

luılya'ya avdet emrini alan 
lwrp gemileri 

Nevyork, 10 a.a. - Nevyork Taymis 
gazetesinin Costarica'dan bildirdiğine 
göre Port limanında bulunmakta o • 
lan Duçe d' Aosta italyan harp gemisi 
ile Cristobal'da bulunmakta olan Eu -
gene di Savoia italyan kruvazörü ltal
ya'ya avdet emrini almışlardır. 

Fa§İst yiiksek mii-".,cıfaa 
lwn.w~yirr;n toplmıtısı 

Roma, 10 a .a. - Yüksek müdafaa 
konseyi bugün öğleden sonra yeni bir 
toplantı yapmıştır. Konsey yarın öğ -
leden sonra da müzakereye devam ede
cektir. 

Büyük faşizm konseyi saat 22 de 
yarım saat süren bir toplantı yapmış 

ve ölen papanın hatırası taziz edildik
ten sonra toplantı çar.şambaya talik o • 
lunmuştur. 

LAN TOS 
Avrupa'nın meşhur cazı 

ULUS sinemasında om.ı.1rq • 

Münlehibievel defterleri hakkında 

intihabı Mebusan Teftiş Heyeti Reisliğinden: 
intihabı Mebusan kanununun 13 üncü maddesi mucİ· 

hince ihzar olunan mfrntehibi evel def terlerinin birer su· 
reti Belediye dairesi vilayet ve Çankaya kaymakamlığı ko
nakları kapılarına ve Hamamönün' de Dumlupınar polis 
merkezi önünde ve nahiye ittihaz olunan köylerdeki ma
hallat mahsusada on beş gün müddetle talik oluıunuşlur. 
Mezkur kanunun 14 üncü maddesi mucibince vatandaş· 
lardan herkesin intihaba hakkı olup da ismi yazılmamış 
olduğunu veya ismi yazılmak lazım gelmezken yazılmış 
b1;1lunduğunu talik edilen itbu defterlerde görenlerin adi 
hır varaka ile müstemirren Ankara belediye indeki dairei 
mahsusada toplantı halinde bulunan teftiş heyeti reisliei
ne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 10452 

1 
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Papa Pi il dün öldü 
Ölüm bilhaua demokrat memleketlerde 

derin akisler ve büyük teessür uyandırdı 
Vatikan, 10 a.a. - Papa buıün aabahleyin 5.30 da ölmüttür. 

Son dini meraaimi kendiaine Kardinal Lauri yapmıttır. 
Papanın ceaedi yirmi dört aaat Sikatin kiliaeainde lethir edile

cek ve yarın Vatikan bazilikine nakledilecektir. Cenaze meraai
mi hazilikte yapılacaktır. 

Papa'nm vefatı , bütün dünyada bü
yilk bir tee•ür uyandınmttır. Dünya
nın 1'ıer tarafmdan taziyet telgrafları 
aelmektedir. 

İtalyan gazeteleri, yeni papayı se -
çecek olan Koklav meclieinin 28 fUbat
ta toplanacağını yazmakta i" de, bu 
huıusta henUz kati bir tarih tesbit e -
dilmif değildir. 

litik anlayıtları,, ve alman ve italyan 
ırkçı kanunlarının ruhunu kavrıyama
dığmı da teessüfle kaydeylemektedir. 

Dünyanın her ıara/ından 
gelen tmsiyeler 

Roma, 10 a.a. - Almanya'nın Vati
kan büyük elçisi, Kardinal Pacelli'ye 
B. Hitler'in ve alman hükümetinin 
taziyelerini bildirmiştir. 

Kırat altıncı Georgea, kardinal Pa
celli, hararetli taziye telgrafları rön -
dermiılerdir. 

Amiral Horty kardinal Pacelli'ye 
ve kardinal Blemonte'ye taziye telgra· 

Ankara Borsası 
UVfl•-<!.:I tit&l ıwqnS 01 

ÇEKLER 
Açılı' F Kapanııt F 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.4725 126.4n5 
Paria 3.35 3.35 
Milino 6.6550 6.6550 
Cenevre 28.6650 28.6650 
Amaterdam 68.1475 68.1475 
Berlin 50.76 50.76 
Brükael 21.3275 21.3275 
Atina 1.0825 1.0825 
Sofya 1.56 1.56 
Praı 4.3275 4.3275 
Madrid 5.93 5.93 
Vartova 23.9025 23.9025 
Budapeıte 24.9675 24.9675 
Bülı:rq 0.9050 0.9050 
Belırad 2.82 2.82 
Yolı:ohama 34.62 34.62 
Stolı:holm 30.5550 30.5550 
Moskova 23.8725 23.8725 

ESHAM VE T AHVILA T 
1933 İkramiyeli 
Erıani 
1938 ~5 ikramiyeli 
Sivaa - Erzurum 
Hattı ta. III. 
Anadolu Demiryolu 
Mümesail 

19.675 19.65 
19.55 19.55 

19.10 19.10 

36.80 36.80 
( P~şin) 

Olen Papa'nın halefini seçecek olan 
kardinaller meclisi halen 62 Azadan 
müte,ekkildir. Bunun 32 ıi İtalyan -
dır. Diğerleri araıında 6 fransız, dört 
alman, üç fimali amerikalı, bir çek, 
bir lehli, bir belçikalı, bir macar, bir 
inciliz, bir prkh, bir brezilyalı, bir 
arjantinli, bir portekizli, bir irlan
dalı, bir kanadah mevcuttur. 

fı çekmittir. Hükümet, bayrakların --------------

B. Muıolini'nin ıasiyesi 
Roma. 10 a.a. - B. Musolini, Kardi 

nal Pacelli'ye apğıdaki telgrafı çek-
mittir : 

yarı çekilmesini emretmiştir. 1 1 
Amerika birletik devletleri harici· ' Ü (Ü 1 D 1 $ Hl BE R l ER 

ye nazırı B. Hull, kardinal Pacelli'ye 
atağıdaki telgrafı çekmiştir: 

X Berlin - Fransız - Alman eko
nomik görütınelerine bu hafta sonun
da devam edilecektir. 

Ankara Belediyesi 

Tazyik düliirme aleti ıhna<ak 
Ankara Belediyesinden : 

l - Su itleri idarcei için alınacak 
iki adet tazyik dü§Ünne aleti 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Muhammen bedeli 340 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 25,50 lira

dır. 

4 - Şartnamesini eörmek istiyenı. 
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 28. 2. 939 salı günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (454) 10447 

Su saati yedek parçalar1 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idareıi için alınacak olan 
34 kalem su saati yedek parçaları on 
bet gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1833 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (137,47) li
radır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı itleri kale
mine ve iıteklilerin de 28. 2. 939 salı 
günü saat 10,30 da belediye encümeni 
ne müracaatları. (455) 10448 

.. Papanın ölümü, kilise için ve mil -
1et için bir matemdir. İtalyan milleti
nin hiuiyatına tercümaın olarak, ge -
rek ıize gerek kardinaller meclisine 
fqiat hükümetinin ve ,.men kendi -
min samimi taziyelerimizi ıunarmı.n 

Reiıicümhur B. Ruzvelt, papanın 
vefatı dolayısiyle size en derin taziye
lerini bildirmektedir. Olen papanın 
yüksek meziyetleri, sulh aıkı ve hüri
yet ve müsamahasevecliği, kendisine 
bütün ırklara, dinlere mensup insanla 
rın kalblerini kazandırmı§tı. Ölümü 
haberi, istisnasız bütün amerikahların 
kalbinde derin keder uyandırmııtır. 

x Paris - Ayan meclisi milli mU- Satılık Şap çuvalı 
dafaa encümeni dün gizli bir içtima 

Seki:a günlük matem 
Papa 11 inci Pie'nin .efatı dolayı -

&iyle, sarayda sekiz günlük matem ilin 
ec:lilmiftir. 

Veliaht, Papanın ni§i önünde eğile
cektir. 

Hariciye nazırı Kont Ciano da hü -
kümet namına P~a .on tazimi ya • 
pacaktır. 

Bütün dairelerde bayraklar yarıya 
lnclirilm1'tir .. Bayraklar, tedfine ka -
dar matem vaziyetinde kalacaktır. Bu
cün bütün ti.yatro ve ainemalar tatil 
olunmUftUr. Tedfin günü de tatil o -

Papa' nın hayatı 

akdetmi§ ve bu içtimada bilhassa Afri 
ka sahillerinin müdafaası meselesi gö 
rütülmüıtür. 

X Londra-Avam Kamarası Çeko
Slovakya'ya yapılmasına muvafakat 
edilmit olan 12 milyon İngiliz lirası 
miktarındaki ikraza kanuni tekli ve

Yer yüzündeki bütün biristiyanların ren bir karar ıureti kabul etmittir. 
mukaddes babası, lsa'nıa velcili sayı - X Paris - Charente lnferieur i-
lan ve bilhun lcatolilılerin ruhani rei

yanı, eski ticaret ve ziraat nazırı B. 
si Papa Pi XI., 1851 de Desio'da doğ - Fernand Chapal vefat etmittir. 
muıtur. Papa olmadan eve] ilahiyat ve X Berlin - Vatani hıyanetinden 
belMgat profesörlüğü yapmıştır. 15 in- dolayı idam cezasına mahkiim edil
ci Benva'dan sonra 1922 de Papalığa miş olan Rheiphile Dzierzawa, bu sa-
seçilmiıtir. bah idam edilmiftir. 
Şimdiye kadar aynı adı taııyan X X Jfarsilya - Siyam kıralı ile er-

Pieden sonra bu makama gelen Papa kek ve kız kardeıleri, ana kıraliçe ve 
ita/ya bükümeti ile 1929 da yaptığı 20 kitiHk maiyeti buraya gelmiıler
Latran muahedesiyle meıburdur. Bi • dir. Kırat Lozan'a giderek orada tah-

Ankara Belediyesinden : 

l - Su idaresinde bulunan bini mü 
tecaviz 1ap çuvalı satılmak üzere on
beş gün müddetle açık artırmaya ko
nulmuıtur. 

2 - Muhammen kıymeti 200 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 15 liradır. 
4 - Şartnamesini ve çuvalları gör

mek iatiyenlerin ıartname için her 
gün yazı İfleri kalemine ve çuvallar 
için su işlerine ve isteklilerin de 
28. 2. 939 sah günü saat 10.30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(456) 10449 
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~ Kirahk kapah yüzme ~ - -
~ havuzu ve gazino ~ - -- -
§Çocuk Esirgeme Kurumundan : § - --§ Çocuk Esirgeme kurumu tarafından inta ettirilmit olan § 
:E Çocukaarayı caddesinde Sua ainema bina11 altındaki kapa- 5E 
:E lı yüzme havuzu gazino ve müıtemilatı bu itten anlar ta- 5E 
:E lipler arasında açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. :E 
:E lhaleıi 28 ıubat 939 aalı ıünü aaat 15 de Çocuk Eairgeme 5E 
:E Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve ıera· 5 
:E iti öğrenmek iatiyenlerin kurum heaap itleri direktörlü- § = ğüne müracaat etmeleri. 432 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

3 numaralı kuponlar hakkında 
Türkiye Cümhuriyet 

Bankasından : 
Merkez 

Bankamız hisse senetlerinin 1933 senei hesabiyeai kir paylan
nı temail eden 3 numaralı kuponlan 1 mayıı 939 akpmı mürunı 
zamana uğrıyacağından Sayın hiıaeclarlarnmzın, bu tarihten nel 
ıubelerimize veya müesses bulunmadığımız mahallerdeki Ziraat 
Banka11 ıube ve aandıklarına müracaatlan ilm olunur. 430 

İc.ra ve İflôs 
Ankara icra Dairesi Gayri Men

kul Satq Memurluğundan : 

İpotek olup satılmasına karar ve
rilen Ankara'nın Yeni Turan mahal
lesinde Akköprü sokağında 549 ada 
21 parsel No.lu 4760 metre murabbaı 
arsanın 384 hiseede 288 hi•esi atağı
daki yazılı prtlar dairesinde açık 
artırma ile satıta çıkarılmıttır. 

Evsafı: 

Arsa eski İstanbul caddesinin al
tında müsellese benzer 'ekildedir. 
Boı arsa halindedir. Satılacak hisse
nin miktarı 3570 metre murabbaıdrr. 
Beher metresine üçer liradan satıla
cak hisseye on bin yedi yii2: on lira 
kıymet takdir edilmiftir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 

ı 6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
-:ı müıfteriye ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve beledi.ye reeo
mi iıe aatıf bedelinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alikadarların gayri menkul ii%erinde
ki haklarını ve hususiyle faiz ve mM-

rafa dai.r olan iddialarını evrakı .._ 
biteleriyle yirmi gün için<le dairemi
ze bildirmeleri lbımchr. 

Aksi takdirde hakları tapu aicilliyı
le sabit olmadıkça satıf bedelini pay
lapnasından hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmıya ittirik edecekler 
1. 3. 939 tarihinde 38/44 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulun.durulan prtnamemizi okuyabi-
lirler. 429 

Daktilografi kursu 
lindig·; üzere 1810 de ltalya lurallığı • ·ı· dav _.,1 __ L.o." 

sı ıne am ~e&ı;ır. ı - Satı• p-in para ile olmak üze-mn Roma'da tesisi ile Papalılc malca - x B d M ı f ır -ır KOTdlnal Hinaky cenasede u ape§te - acar te gra a- re ıs. 3. 939 tarihine müsadif r_:art12"'-

ı ...... .ı.tır. Enstitüler 
Ankara Tecim LiMei ~ 

iünclea : 
Lisemiz binasında en az ilk mek

tebi bitinnit olanlar için daktiloğrafi 
kursu açrlın11tır. Kayıt ve kabul mu
.me1ftl her gen mt 9-12 -- fı 
yapılmaktadır. Derslere 20. 2. 939 ta
rihinde bqlanac:aktır. ( 459) lG450 

mının isti iri ili kaybolmuştu. · 5 ba"- u 'd ku bul ~· ır--
L •• ı naaJk JaMI, fU ... _ nguar a vu an ba günü saat 10-12 kadar icra dairesi 
'""" XI. Pie, son muahede ile papalığın son macar - çek hadi"ıinin kapandı- Kiralık bakkal dükônı 

Londra. 10 a.a. - Kardinal Hioalcy, mllftaJril " ciaauJI dnlet .,/atım •• ğmı bildlrmelııtedlr. gayri mtAkul letlf mcmuduiunda )'& 

Papanın cenaze mera1imine iftirtk et- ri almıştır. X Paris - Yeni Franeız • Yug09- Yükaek Ziraat Emtitiiaü Rektör- pılacaktır. 
mek üzere yum Rona'ya hareket e • XI. Pk htolik dünyasında geniı lav ticaret anJ...-ı imza edihnlttl"· IQ&ıwlw 1 2 - Talipler takdir edibnit olan 
deceldıir. bilgisi t'e sulh senrlili ile taaınmıf x Vqlagtoa _ C8aılaarlyet ekal· 1 _ YW..k wtt&ama.&le bulanan Y'Ukarıdaki mvh•mmen kıymetin % 
· ~•--..-'da L--Lf__. vn bir rubaal nütl. liyetlnin mUm•ıUled yaptıkılan sis· bakkaliye dftklnmm kirası 25.2.939 7,5 tu niıbetlnde pey akıçeei veya mll 
aNnUll;JU uu.J ~ ,_.a,,_ kt• ·ııt .rt lf bir baftkanm teminat mektubu İ]e 

indirildi :a~.: cpe:-gramde ~~!!unyee~~: ~2 :il- dan 25.2.940 tarihine kadar bir sene kanunen teminat olarak kabul edilen 
Öı~ı-n ha müddetle açık artımııya konulmuş-

Berlin. 10 a.a. - Papanın 'UIU Ylla,ıt Ullllll yon dolara baliğ olan büyük bir kıs- hazine tahvilleri getirecektir. 
beri buraya ıelince pnaölöri binası- mını tasvip etmi•tir. tur. 3 - Satı• günu·· artırma bedeli tak-

. di ·ım· :r 2 - 25. 2. 939 cumartesi günü saat ır nın ıamatı bayncı yarıya ın rı •! • dir edilen kı.,......tin m
0 

75 ini bul-
10 da rektörlük binasında müteşekkil J -- ıı 

tir. MullSI din ilk komisyon tarafıIHian iıhale yapılacak- duktan ve üç defa nida ettirildikıten 
Franaa parlamento.unda papa V\ı tır. sonra mezkur gün on ikinci saatinde 

için ıe.alıürler Arap konferansının 3 _Tahmin edilen ıenelik kira be- en çok artıran talibine ihale olunur. 

ZA yt - 'nlrldye cUmburlyed 7tllm
sek mühendis .mektebinden alınış oJ. 
duğum 30 haziran 1928 tarih -ve 471 
numaralı yollar ve demiryollar mü
hendisliği f8hadetnamesini zayi et
tim. Yenisini çıkartacafımdan ~ 
nin hükmü yokıtur. 

Yilbek mühendis Mustafa Akif 
Bozoğlu 434 

Paria, 10 a.a. - Bugün öileden 10D- .......... ,..... d k"" 1 1 deli 1403 liradır. 4 - ltbu tarihdeki artırmada tek-
ra mebuean mecliainde Papa ıı inci ....-ıulll J ... ı Ün U ça ışma Orl 4 - Muvakkat teminat 105,25 lira- lif edilen bedel muhammen kıymetin k I k 
Pie haklunda bir nutuk söyliyen meb- dır. % 75 ini bulmadığı takdirde 30. 3. 939 Kestane azığı a ınaca 
man reisi B. Herdot, Papanın daima (Baıı 1 inci saylada) Londra, 10 a.a. - Filistin konfe- 5 - Parurz ıartname almak isti- tarihine müsadif perıembe günü saat 
aulhu müdafaa etmif oldug-unu td>a. ranıındaki yahudi delegeleri ile ingi - yenlerin Enstitü daire müdürlüğüne 10-12 ye kadar yaprlacalr ikinci artır-

liklere seçildifi anlqılmııtır. liz hükilmeti delegeleri, buaün, Sen ( ) k ihal 1 k 
rtls ettirmit ve sözlerini fÖyle bitir - Bunu müteakip izanın encümenle- • müracaatları. 437 10438 mada en ço artırana e o unaca • 

Ankara Orman Fidanlık Mücl• 
lüiünden : 

.ırmı· .. :... ,___ 1 . 1 da Ceymiı sarayında yeniden toplanmıı tır. 
w ır·- re ayrı.-..ı muame eıı yapı mıt ve - b t 1 t. da, . ·ı· d 1 1 · 

.. Yü'---' · · t n- •- · • • ve u op an ı ın&• ız e ege erı, ez- 5 - Birinci ve ikinci artırmalarda - -idilin her feklinden zıya- ım encuıuen llHlhklarına yenılerın ın- .. 1 B M kd ld • . .. h""k"" .allllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

Ankara Orman fidanlığı için 3 met
re boyunda 4 santim kutrunda 10.000 
adet kestane kazığı 8-2-939 tarihin -
den itibaren 15 sün müddetle müna
kasaya konulmuıtur. Şeraiti görmek 
istiyenlerin Ankara orman mesut mu
hasipliğine müracaat etmeleri ihale 
22-2-939 çarf8111ba günü ıaat 16 da: ya-

de 1 .__ · ·h b kad k'l · ı·h· cum e • a ona , ıngmz u ume- - - ihale bedeli ihaleyi müteakip veril-manev yü-eldilrten mütehulı.a o- tı a ına ar es ı erıne sa a ıyet ve- t" ·n go··ru··,u··nu bı"ldı·rmı·ıtı"r : PEK YAKINDA : 
, __ f -..ı.. d ·ı · k b 1 d·1 · · ını · - mediği takdirde üierine ihale edilen 
.-u ramız UKUUUD mecliai, mad e - rı mesı a u e 1 mııtır. Yah d. h · ·1 k d }Ak : HALK n SUS Sı"Hm•l•rında -
nin isteklerine kartı ruhun haklarını Dünkii toplantıda viltyetin hazır- u .1 eye~~ 1 e ra .~~ an ~ 11 .a- = = talibi üzerine ihale tarihinden itiba-
müdafaa eden ve büyük papaların ana- ladığı izahname okunmut ve ittifakla ~l~ ma~fıllerc;'e11 o~re1nıl~1ıtgın~ ~ore. ın- : Bir kavuk devrildi : ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
neıini takip eyUyerek yenilmez tek kabul edilmittir. Dün viliyet mecli..: g~ ız milmes~ı erı, ngı ere nın ıım - : E vezne eylemesi için yedi gün kadar 
kuvetin, vicdanın en yilbek ve en te. 1937 senesi kati hesap raporunu ve dıyekad.~r. daıma Balfor deklarasro~:- ';11111111111111111111111111111111111111r mehil verilecektir. İşbu müddet zar-
miz mümenillerinden birili kalmıf 1939 senesi muhammen büdçe proje- na ~erdııı mi~arı .hatırlatma~l~ ıktı ~ fında ihale bedeli yatırıhmıdığı tak-

• • . t" etmıt. fakat Fılıstın meselesının hallı -lirde ihale bozulacak ve bu tarihten 

pılacağı ilin olunur. (393) 10401 

olan büyük ölünün kut•mda hürmet sını vermıf ır. . • k ah d. h 
1 ·ft minnetle eğilir." Bu rapor ve büdçe projesi, ait ol- ı~m gerek arap. gere Y u 1 eyet el en yüksek teklifte bulunan tali-

Bu ıon cümleler, blltiln. meclisin sn. dup encümenlere havale edilmit ve ~ıne yapı~ı. kararlattır~lm~~ .. 01 1e teklif veçhile almağa razi olup Yazıhane nakli 
reldi alkıtlariyle karfılanmlftır. llU _ banın intihap mazbatalarmı tetkik ın~il.lz teklıfierı henüz ilen ıuruln madığı sorulduktan sonra teklif Ereğli kömürleri itletmesi kömür 
teakiben Bapekil B. Daladiye de liSz etmek üzere bet kitilik bir muvakkat mııtır. veçhile almağa razi ise ihale farkı bi- satıt ıubeıi, Maden kömürü ve Koııu-
alarak B. Herriot'nun sözlerine itti- encümen .eçilmittir. Dizel elekrojen grubu rinci talipten tahsil edilmek üzere bu lu Kömür lılcri Türk Anonim tir-
rlk etmit ve bundan ıonra mecliı, bet Umumi meclis baları, verilen bir KJ • k d talibe ihale edilecektir. Teklif veçhi- ketleri Ankara müme11illiği büroeu -
dakika tatil olunmuıtur. taluirler meclisin Mıilli Şef'e w bü- UJ IUJ UtÇ an Edremit Belediye Reialiiinden : le almağa razi olmazsa gayri menkul nun Yenifehir Ordu Evi karıısında 

Hiikümet, bütün resmi binalarda yiiklerimize tuimlerinin arzına itti- hk Jdu) Edremit belediyai elektrik san- yeniden 15 günlük ikinci artınnıya ıet üatilnde Ölçerler sokağında 5 nu-
bayrakların matem llamet~ o~arak ya - fakla ve alkıtlarla karar vermiftir. ma Qm o ar tralı için alınacak yeni dizel elekro- çıkarılacak en çok artıraıı talibine lmaralı eve nakledildiği ilin olunur. 
nya indirilmeaini emretnnftır. Umumi mtclia aelecek hafta cuma jen crupu pazarlık ıuretiyle eksilt- ihale edilecektir. 393 

günü saat 17 de toplanacaktır. . BUkr~, 10 LL - Kluj .mabk~!i• meye konulınuıtur. Muhammen bede-
Paru gaseıelerinde _ hır polıı memurunun katlı ve KluJ u- li 9961 lira muvakkat teminatı 747 li-

Pari1, 10 a.a. - Öğleden sonra çı • nivcrıitesi rektöril Stefaneıku Goan- ra 08 kuruttur. 7 mart 1939 salı günü 
kan bütün gazeteler, müttefikan Papa Kasaplar et flyabna ga'ya kartı yapılan ıuikutın imili o- saat 10 da Edremit'te belediye daire-
on birinci Pie hakkında uzun makale • am letiyorlar lan iki talebeyi idama mahk<Un etmif- ıinde encümen huzurunda ihalesi ya-
ler netretmekte ve ölen papanın fikir tir. Demir muhafızlar tefkilitı ha - pılacağmdan taliplerin müracaatları 
terinin, ıulh, hürriyet ve medeni>:et İstanbul, lO (Telefonla) -Toptan- undan olan diler maznunlar hakkın· ve buna ait eksiltme, fennt prtname 
apmm büyüklüiünü tebarüz ettır- cı kasaplar buaün belediyeye müraca- da da fU hilkiimleri vermiflerdir: ve pllnlar t.tanbul ve Ankara bele-
mektedir. at ederek zarar ettiklerlnı " et fi- Bir kifi, müebbed alır hizmetlere, diyelerinde mevcuttur. İzahat isti-

Ne,,,.,ork 11111uıoıelerinde yatlarına bet kurut daha zammedilme- bir ki.fi, yedi ICfte ağır hizmetlere ve yenlerin mezk<kr belediyelere milra-
-~ a- 1 llft• i iıtemiılerdir. lQ ki { h l•f hap• ala mah A-Nevyork, 10 a.a. - Bütün gazete er, ı mu te ı ıa cez rına caat etmeleri ililfi olunur. 

papanm ölümü haberini büyük man· kam edilmitlerdir. 1938 ikinciklnu - (792/450) 

ptlerle bildirmekte, .g~ni~ b~yo~fislih- BUJU.. •kadı •ıkllflndl bir deliz ~~!:'a berolairaRkomatatnbyı·ka'deadı"ildamı·yor. Mce;:s~ -------------
ni yumakta ve on bırıncı Pıe'nın ıu 91 Demir boru ahnacak 
ve dini müsamahaklrhk lehindeki gay L ... 

1 
• .a kOmlar, kurtuna dizileceklerdir. 

•retlerini tebarüz ettirmektedir. CIDIYll'I f IH IHUI Ankara Orman Fidanlık Müdür-

10446 

Uç amerikalı kardinal, konklavda .. lüiünden : 
bulunmak üzere yarın Roma'ya hare - fstanbul, 10 (Telefonla) - Bucun Vnlvenltelller birlik kurmak Ankara orman fidanlığı için 3 par-
ket edeceklerdir • Büyükada açıklarında bir sandalla ba- için müracaat ettiler mak kalınlığmda 900 metre demir bo-

B ı· ıelerinde tık avlamakta olan balıkçılar attıkları ruya talip çıkmadığından 6. 2. 939 ta-
B r er 1': il~ Bütün ıazeteler olta ile sandallarını iki saat kadar ıü- . İltanbul, .10 (Telefonla) - Univer- rihinden itibaren bir hafta temdit edil-
e~~~ daa.a. makaleler yaz'_ rilkliyen bir deniz canavarını iki ba- sıte gençlerı rektörlüle milracat ede- mittir. Şeraiti görmek istiyenlerin 

=tadır. 
1

~azet::~ on birinci Pie- lıkçı motörilniln yardımı ile yakala- rek bir tal~~ ~irlili .teMıi için deli- Ankara orman meıul muhasipliğine 
in k tl. h . t• ve Vatikan'm di- mn11ardır Bet metre boyunda ve tah - Jet etmelerını rıca etmıtlerdir. Rektör, müracaat etmeleri ihale 13. 2. 939 pa-

n uve ı ta 11ye ı ·ır • 1 1 · · t tkik ed"l ı· · IÖ • nl ve politik faaliyetinde oynadıiı bü- minen 5 ton alırhfındaki hayvan Ba- bu t.a ~p erının e ı ece ını y- zarte.i gUnU saat 16 da yapılacağı ılin 
y6k rolü övmekte, fakat .. modern po. lıkhanede tqbir edilmektedir. lem19tır. olunur. (392) 10400 

PrtJe misallakasını kazananlar 
Sivas C. H. P. Başkanhğından : 

Sıvu Halkm binaıı için açılmıt olan proje müaabaka
ıma ittirik ederek proje ve maket ıönderen on bir zatın 
eaerleri Anlelra' da tqekkül eden jüri heyeti tarafından 
tetkik edilip bunlardan (Eıemen) rumuzunu tatıyan ve 
Mimar Nazif Asal ile Mimar Emin Necip Uzman'a ait olan 
proje biriaciliii ve meydan rumuzunu tatıyan yükıek mü
hendiı mektebi mimar muallimi Emin Onat ikinciliği ka
zanmıtlar ve bu suretle mevcut olan birinciye 3500, ikin
ciye 800 lira mükafata istihkak keıbeylemitlerdir. 

Müsabaka harici kalan ve 8 inci, H.K, R.S., Sur, AR. 
132 EREMER, 19 tubat 1932, ve Kurt rumuzlu 9 proje 
sahipleri bir ay zarf mda adreslerini bildirerek talepleri 
takdirinde proje ve maketleri kendilerine iade edileceği 
ilin olunur. 431 
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RESM i i LAN LAR 
D) Yapı ışleri umumi şartnamesi, 

hususi fennı şartname, elektrik ve sı
hı tesisatı şartnameleri projlere. 

E) Keşif cedveli 
İsteklıler: Bu evrakı İzmir, Ankara 

İstanbul Nafia müdürlüklerinde gö -
rüp inceleyebilirler. 

tinde bulunan Mersin'in hastane cad- 1 
desinde kain şarkan, şimalen, cenu
ben tarik ve garben dava vekili Sahil 
bahçesiyle mahdut fabrikada mevcut 
ve 222454 lira mukadder kıymetli ne
vi, cins ve müfredatı şartnameye ili
şik listede yazılı atat, edevat, tesisat, 
makine ve sair teferruat ve inşaatın 
teklif edilen 180.000 lira bedel ile ta
libi üzerinde bulunduğu ve 16. 2. 939 
tariıhine tesadüf eden perşembe günü 
saat 14 de evelce ilan edilen şartlar 
dairesinde ikinci müzayedesi netice
sinde kati satışı icra edilmek üzere 
6. 2. 939 tarihinden itibaren on gün 
müddetle askıya alınmış olduğundan 
fazlaya talip olanların yüzde yedi bu 
çuk teminat yatırmak suretiyle mu
ayyen müddet zarfında İçel vilayeti 
idare heytine ve defterdarlığına mü
racaatları ilan olunur. 

Münakasa günü tepdili 

r::.~.~i~~. ~Ü~~~~~ .• ~~ka:;ı _.~!:.~·.ı 
Bakır sahan alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı (25) yirmi beş kuruş olan {100) 
bin yüz bin adet aş kabı (bakır sahan) 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 20 şubat 939 pazar günü 
saat on birdedir. 

3 - tık teminatı (1875) bin sekiz 
yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi parasız o
larak M. M. V. satmalma komisyo -
nundan almabilir. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(349) 10364 

20.000 adet mendil 
alınacak 

M. M. V ekleti Satm Alma Komis
yonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 20 
bin adet mendil satınalınacaktır. Mu
hammen bedeli 3100 lira olup ilk te
minat mikdarr 232 lira 50 kuru~tur. 

2 - Açık eksiltmesi 28-2-939 salı 
günü saat 11 de vekalet satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi ve numunesi her 

gün komisyonda görülebilir. 
4 - Isteklilcrin belli saatte ilk te

minat veya makbuzlariyle komisyona 
gelmeleri. (434) 10445 

Boyındırlik Bakanhğı 

Telgraf fincan demiri alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

13 mart 939 pazartesi günü saat 15 
de Ankara'da Nafıa vekaleti binasın
da malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
ca ccman 2600 lira muhammen bedel
li Haydarpaşa'da teslim şartiyle 10000 
adet telgraf fincan demirinin açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme prtnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına

bilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 1 

§artnamesinde yazılı vesikalarla bir- ; 
likte aynı gün saat ıs de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(247) 10288 

Jandarma 
Yazlık elbiselik alınacak 

Jandarma Genel 
Ankara Satın Alma 
dan: 

Komutanlığı 

Komisyonun-

1 - Bir metresine altmış iki ku;uş 
fiyat tahmin edilen yüz elli bin met
re yazlık erat elbiselik kumaşın ka
palı zarf usuliyle 28. 2. 939 salı günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 465 kuruş 
karşılığında komisyondan alınabilir. 
Mühürlü örneği de vardır. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenle
rin 5900 liralık teminat karşılığı ban-

ka mektubu veya sandık makbuzu ve ı 
şartnamede yazılı vesaiki muhtevi 
teklH mektuplarını belli gün saat do-

1 kuza kadar komisyona vermiş olma-
ları. ( 411) 10442 

Kaputluk ve 
elbiselik kumaş 

ah nacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
Komutanlığı 

Komisyonun-
dan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun bir 
metresine üç yüz elli kuruş kıymet 
takdir edilen haki renkte üç bin ye -
di yüz metre kaputluık ve bir metre -
sine üç yüz on kuruş kıymet takdir e
dilen haki renkte dört bin üç yüz yir
mi metre· elbiselik kumaş 15-2-939 
çarşamba günü saat onda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 133 kuruş bedelle 
örnek parçalariyle komisyondan alı -
nabilecek bu pazarlığa girmek isti -
yenlerin 1976 liralık teminat ve ka -
nunda yazılı belgelerle pazarlık saa
tinde komisyona vermiş olmaları. 

{427) 10444 

T «;IPU ve Kadastr~ . 
' . 

Çankaya Tapu Sicilli Muhafızh
ğmdan: 

Ankara'nın aşağı Üveçyatağı mev
kiinde kain olup verginin 27/ 37 No. 
da mukayyet şarkan Karabiber Meh
met garben dere şimalen ekmekçi 
Mehmet cenuben İbrahim ve Nestele 
şirketi mümessillerinden Mustafa 
Şevket oğlu Tevfik bağlariyle çevri
li bir kıta bağ İsmail Hakkı'dan 301 
tarihinde harici teferruğa müsteni
den Halime'nin tasarrufunda iken ve
fatı hasebiyle mirası oğlu Haydar'a 
ve Haydarm da vefatiyle tnirasmm 
karısı Zekiye ve oğlu Tekin'e kaldı
ğından bahisle tescili talep edilmiş
tir. 

Bu talep üzerine yapılan tetkikatta 
gayri menkulün kaydına rastlanama
dığından tasarrufunun tetkiki zmı

nmda 27. 2. 939 pazartesi günü saat 10 
da mahallinde tahkikat yaptmlaca
ğından b u yerde kanuni bir hak iddia 
edenler varsa ya tahkikat gününde 
mahallinde bulunacak memura ve ya
hut ta daha evel 939/ 124 No. ile mu
hafızlığa müracaatları lüzumu itan 
olunur. 428 

Zirai Kombinalar 

Benzin Mübayaası 
Zirai Kombinalar Kurwnu Direk

lorlüğünden : 

ı - Kurumumuz için açrk eksiltme 
usuliyle bin (1000) teneke benzin sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22 şubat 939 çarşamba 
günü saat on beştedir. 

3 - Beher teneke benzinin mu
hammen kıymeti üç yüz yirmi beş ku 
ruş ve muvakkat teminat iki yüz kırk 
dört liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün kurumumuza ve istek
lilerin 2490 sayılı kanun mucibince 
istenilen belgeleriyle ve teminat ak
çeleriyle eksiltme günü Ziraat veka
letinde merkez satmalma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

(438) 10440 

Un ve Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
Miktarı ait olduğu bedel teminatı Eksiltme nin tarihi saati 

Kilo Cin:si birlik Lira Kr. Lr. Kr. şekli 

- ---
600000 Arpa 

200000 Uun 

Merkez 
birlikleri 
Birecik 

16500 12.57 50 K. zarf 15-2-939 çarşamba 10 

HD. TB. 24000 1800 00 ., ,. ., ıs 

1 - Eksiltmeye konulan arpa ve unun miktarları; muhammen bel elleri, 
muvakkat teminatları eksiltmelerinin şekli ve icrası tarih ve saatleri yu -
karıya Yazılmıştır. 

2 - Bvsaf ve teslim şartları gösteren şartnamesini istekliler her gün 
Urfa' da tüınen ıoatınalma komisyonunda okuyabilir. Ve komisyondan pa -
rasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfa'da tümen satınalma komisyonunda yukarda ya -
zılı şekli, tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukarda yazılı açma saatinden bir 
saat evveline kadar satınalma komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez 2490 sayılı 
kanunun 34 üncü maddesine uygun şekilde posta ile gönderilecek teklif 
mektupları kabul edilmez. 

5 - Şartnamenin 4 üncü maddesinde bildirilen vesikalar muvakkat te-
minatın konulduğu zarf içerisine konulacaktır. (272) 10322 

.. Askert· Fabrikalar · 

7 kalem bilyah yatak 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü·dür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (2866) lira 
olan 7 kalem Bilyalı yatak Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28. 2. 939 
salı günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edifecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Tal·iplerin 
muvakkat teminat olan (214) lira (95) 
kuruş ve 2490 numarah kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla
rı. ( 436) 10439 

1-ö;;;L;;;;;;ı 
: ..................................................... : 

200 ton benzin 
ah nacak 

M. M. Vekleti Deniz Levazun Sa
tın Alma Komisyonundan : 

1 - 19. 1. 939 gününde kapalı zarf
la yapılan eksiltmesinde teklif olu
nan fiyatı gali görülen 200 ton ben
zin, 14. 2. 939 tarihine rastlıyan salı 
günü saat 14 de pazarlıkla alınmak 

üzere eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İsteklilerin belli gün ve saatte 

Kasımpaşa'da bulunan komisyona mü 
racaatları. (747/ 401) 10441 

ı················ .................................... ı 
1 Vilôyetler 1 ..................................................... 
Proje münakasası 
Kay~ri Vilayetinden : 

Bünyan civarından çıkan ve Beyde
ğirmeni civarında Kızılırmağa dökü. 
len Sarımsaklı suyunun 100 kilomet
relik kısmının etüt edilmiş ve fenni 
ke§finin tanzim işine mevcut şartna
me mucibince eksiltme}"e konulmuş 

ve bedeli keşfi iki bin liradan ibaret 
bulunmuş ehliyeti 16-2-939 perşembe 
günü icra kılmacağmdan taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakka
te akçeleriyle birlikte Kayseri Vila
yet makamma müracaatları ilan olu-
nur. 19356 

Şose tômiri 
Çanakkale Encümeni Daimisin

den: 
1 - Eksiltmeye kon ulan iş: Geli -

bolu - Keşan yolunun 12+ 000 -
48+040 kilometreleri arasında üç paı 
çadan müteşekkil ve 7349_ m.et:e 
tulünde şose tamiratı esasıyesıdır. 
Kesif bedeli 20069 lira 6 kuruştur. 
2~ - Bu işe ait şartnameler ve ev-

rak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Bayındnllk işleri genel şartna

mesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 

Eksiltmenin yapılacağı tarih gün ve 
saati: 2 mart 939 perşembe günü saat 
ı de İzmir vilayeti daimi encümenin
le kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin: Mühendis veya mimar olması ve 
ya bu selahiyette kimselerle teşriki 

mesai eyliyeceğine dair noterlikten 
tasdikli bir taahhütname, bu gibi işle
ri muvaffakiyetle ikmal ettiklerini 
tevsik edecek evrak ile İzmir valiliği
ne müracaat ederek alacakları ehliyet 
vesikası ve 939 yılına mahsus ticaret o
dası vesikasının ibraz ı lazımdır. 

Muvakkat teminat: (4945) liradır. 
Teklif mektupları: İstekJilerin 2490 

sayılı yasanın 31,32 ,33 ve 34 üncü mad
deleri hükümlerine göre tanzim ede -
cekleri teklif mektuplarını yukarıda 

S. ci maddede yazılı saatten bir saat e
vel İzmir vilayeti daimi encümeni baş
kanhğına makbuz mukabilinde veri -
lecek ve postada vaki gecikmeler ka -
bul edilmiyeccktir. (326-366) 10394 

İlk okul binası 
yaptırılacak 

Aydın Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

1 - 30. ı. 939 günü kapalı zarf usu
liyle ihalesi yapılmak üzere yeniden 
eksiltmeye çıkarılan (27 570) lira 31 
kuruş keşif bedelli Çine'de ilk okul 
inşaatına talip çıkmadığından 30.1.939 
tarihinden itibaren bir ay içinde pa
zarlrkla neticelendirilmesine karar 
verilmiştir. 

2 - Bu işe ait şartname 
şunlardır. 

A) Kapalı zarf usuliyle 
şartnamesi 

B) Mukavele projesi 

ve evrak 

eksiltme 

C) Bayındırlık işleri genel şartna-
mesi ve yapı işleri şeraiti umumiyesi 

D) Fenni şartname 
E) Keşif, metraj cetvelleri 
F) Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın nafra 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Pazarlıık 30. 1. 939 tarihinden 

itibaren 2. 3. 939 tarihine kadar encü
men toplantı günleri olan pazartesi 
ve perşembe günleri saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için istek 
lilerin (2068) liralık muvakkat t emi
nat vermesi ve ihaleden en az 8 gün 
evel vilayete müracaat ederek bu iş 
için müteahhitlik vesikası alması ve 
müteahhidin yaptığı en büyük işin 

bedeli (25000) liradan aşağı olmama
sı müteahhidin bizzat diplomalı mü
hendis veya mimar olması veya bun
lardan birisiyle müştereken teklif 
yapmasr ve mukaveleyi birlikte imza 
etmesi lazımdır. (461) 10451 

Satılık fabrika 
alôt ve edevatı 

\ 

İçel Defterdarlığından : 
Hazineye olan muhtelif vergi borç 

!arından dolayı 24. 12. 938 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle satılığa çı
karılan ve muayyen müddet zarfında 
talip zuhur etmediğinden dolayı ta
lik edilerek 6. 2. 939 tarihinde müza
yedei eveliyesi icra kılınan dakik çır 
çır ve nebati yağlar türk anonim şir
ketinin sermayesini teşk:ıil eden em
valden olup tahtı icarında bulunan 
Fuad ve Sezar Şaşatilerin mülkiye-

(432) 10436 

Satıhk Fabrika 
binası 

İçel Defterdarlı8'ından : 
Dakik ç rr çır ve nebati yağlar türk 

ano nim şirketinin hazineye olan muh 
telif vergi borçlarının ödenmemiş ol
masından dolayı 16. 1. 939 tarihin-den 
itibaren 21 gün müddetle satılığa çı-

karılan Fuad ve Sezar Şaşatilere ait 
tapunun ağustos 935 tarih ve 2 numa
rasında kayıtlı Mersin'in hastane cad 
desinde kain şarkan, şimalen, cenu
ben yol ve garben dava vekili Sabih 
bahçesiyle mahdut ve 3139 metre M2 
fabrika zeminin tamamiyle üzerinde 
inşa edilmiş üç kattan ibaret, zemin 
katı değirmen ikinci katı dakikin tak

simatı, üçüncü katı elek dairesi ve 
garp cihetinde makine ve buzhane da 
iresi ve müştemilatı ve içindeki bil
cümle alat, edevat ve tesisatla şimal 
kısmında üç daireli yazıhane ile itti
salinde fevkani ve tahtani dört oda 
maa müştemiliit bir bap haneden iba
ret ve 266046 lira kıymeti mukayye
deli gayri menkul teklif edilen 
(120.000) lira bedelle talibi üzerinde 
bulunduğu ve 16. 2. 939 tarihine tesa
düf eden perşembe günü saat 14 de 
ve evelce yapılan ı:;artlar dairesinde 
ikinci müzayedesi neticesinde kati 
satrşı icra edilmek üzere 6. 2. 939 ta
riıhinden itibaren on gün müddetle 
askıya alınmış olduğundan fazlaya 
talip olanların yüz.de yedi buçuk te
minat yatırmak suretiyle muayyen 
müddet zarfında !çel Vilayeti idare 
heyetine ve defterdarlığına müraca
atları ilan olunur. (433) 10437 

ZA Yl - Ankara belediyesinden al
dığım 1373 numaralı bisiklet plakası
nı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu-
nur. 

Nigar Buğday 432 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

13-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 
da yapılacağı ilan edilmiş olan 1 adet 
tarak dubası ve şalanları eksiltmesi 
görülen lüzum üzerine 1 mart 1939 
çarşamba günü saat 15,30 a tehir edil-
miştir. (419) 104 43 

Travers ah nacak 
D. O. Yolları Satm Alma Komis

yonundan: 
Beherinin muhammen bedeli 380 

kuruş olan 5-6 bin meşe cari hat tra
versi kapalı zarf usuliyle 28. 2. 939 
sah günü saat 16 da Sirkeci'de 9. iş
letme binasmda satın almaca~tır. 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve 
diğer kanuni vesikaların! ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını aynı gün 
saat 15 e kadar komisyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

(743/ 400) 10435 

Yay, susta ve saire ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan: 
Muhammen bedeli 38.000 lira olan 

muhtelif vagon ve lokomotiflere ait 
98 kalem yay, susta ve susta kasaları 

24-3-1939 cuma günü sa.at 15,30 da ka
palı zarf uıuliyle Ankara'da idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girıı:nek istiyenlerin 2850 lira 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aıy
nı gün saat 14,30 a kadar kamisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameleri 19 Okuruş mukabilinde 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktıdır . 

(341) 10393 

Cam telgraf direği ahnacak 
O. O. Yolları Satın Alma Komi ... 

yonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 486 ku

ruş olan 5000 adet çam telgraf direği 
24-2-939 cuma g'Ünü saat 15,30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi -
nasında satın alınca.ktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1822,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği VC6İkaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisiliğne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara-. 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa' 
da tesellüm ve sevk şefliğinden, Eski
şehir ve İzmir'de idare mağazaların -
dan dağıtılacaktır. 

(396) 10414 

Çam travers ah nacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminatiyle miktarları aşağıda hizasında 

yazılı çam traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
16-2-1939 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saa
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 360 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir v~ • 
nelerinde satılmaktadır. (311) 

Liste No. 

1 
2 

Cinsi ve miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminet 
Adet Beheri Lira X. 

26000 çam travers 300 kuru.§ 
24000 .. 300 .. 5150 

4850 
10358 

00 
00 

F - Keşif cetveli, metraj cetveli, . 
fiat bordrosu 

Kayın travers 
D. D. YolJarı Satın Alma Komisyonundan : 

ah nacak 
G - Malzeme grafiği. 
tstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa Müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - lhale 16-2-939 perşembe günü 
saat 15 te vilayet makamında topla
nan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin 1505 lira 12 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve gününden niha
yet 8 gün evveline kadar viiayet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 
938 yılma ait ticaret odası vesikasını 
ibraz etmeleri lazımdır. (647-363) 

10374 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
İzmir Vilayeti Daimi Encümenin

den : 

Eksiltmeye konulan iş: İnciraltı 
plaj yerinde lokanta, gazino, soyun· 
ma yerleri ve müteferriatı inşaatı 

Keşif bedeli: (70.388) lira (31) ku
ruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak aşa-
ğıda .> ızılıdır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna -

mesi 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cinsleri ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda ait 
olduğu listesi hizasında yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yaz.ıl ı muvakka~ teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
ları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden hır saat evvelıne kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpa§a. Ankara, İzmir ve Eskişehir'de İdare mağazalarında dağıtıl
maktadır. (310) 

Liste 
No. sı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Mikdarı ve Cinsi 

Adet 
ı 1025 Kayın makas traversi 
3195 .. " 
6608 Kayın köprü traversi 

24892 Kayın cari hat traversi 
14280 .. " 
5929 .. .. 
5880 .. " 

60410 .. .. 

12771 .. .. 
26333 

" " 
93317 

" .. 
70000 ,, .. 
38500 ,, .. 
12271 Kayın dar hat 
9289 

" .. 

Muhammen 
bedeli 

Beher adedi 
500 Kuruş 

420 
320 
140 
215 
175 
255 
185 

215 
ı15 

245 
225 
175 
150 
150 

,, 
" 
" .. 
,, 
.. 
,, 

" .. .. .. 
" ,, 

" 

Muvakkat 
teminatı 

4006,25 L. ) 
1006,42 .. ) 
1585,92 " ) 
2613,66 ,, ) 
2302,65 " ) 

778,18 ,, ) 
1124,55 .. ) 
6837,93 .. ) 

2059,32 .. ) 
3456,21 " ) 

12681,33 .. } 
9125,00 ,, ) 
4618,75 .. ) 
1380,49 .. ) 
ı045,01 " ) 

Eksiltme 
gün 

15/2/939 çarşam.ba 15,30 

1612/939 perşembe 15,30 

10357 

PASTİL KATRAN HAKKI Öksürükleri kö • 
kündon keıer tec

rübelidir 
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~Plan teksiri Hediyelik eşya Taahhüt İşleri ~ - --S (Mektup adresi P. K. 52) (Telgraf adresi (MIHÇI OGLU) Merkez Tl: 1230) (Şube Tl: 2619) (Kuru- : 
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SÜMERBANK=~ 
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipliği satışı 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 
Nazilli Basma Fabrikası malı 24 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 

.. 
,. 

" 

,, 
.. 
•• 

415 
480 
580 
580 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 balyalık siparişler için ,, ,, 57 5 
15 ,, " .. ,, ,, 570 
25 ,, .. " " " 565 
50 •• " .. " .. 560 

kuruş .. .. 
,, 

" 
" 
" .. 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kira1ık: 

Kiralık - 4 oda, geniş salon, tam 
konfor, parke döşeli, bahçe ortası 
müstakil bir kat. Uygun fiyat. Yeni
şehir Selanik caddesi 47 No: Üst ka
ta müracaat. Tel: 3364 378 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı, 

elektrik ve sulu bir daire. Tl: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiralık Han - Saime kadın istas
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elverişli terkos suyu i-
çinde. Bahçeli. Tl : 1358 325 

Kiralık - Jandarma okulu yanın· 
da havadar nazır yüksek tepe üstün
de vekaletlere 5 dakika mesafede ye· 
ni çok ucuz daireler. İ\indekilere 
müracaat. 330 

Kiralık sıcak oda - Yenişehir Dik· 
men caddesinde Aygün apartrmanı 

altındaki meyvacıya müracaat. 351 

Kiralık - Sarı köşk karşısı 49 mut· 
baklı kaloriferli banyolu 3 oda. Oda· 
lar tekmil veya ayrı ayrı da verilir. 
Her gün 2 den sonra müracaat. 356 

Kiralık Oda - Hususi banyo ve 
heliisiyle tamamen müstakil. Yenişe· 
hir 4 cü durağa 1 dakika Ataç sokak 
No: 16 da 1. ci kata müracaat. 357 

Kiralık Daire - En merkezi bir 
yerde ehven kiralı güzel manzarah 
güneşli havadar bir daire ve ayrıca 
müstakil odalar. Selanik Cad No: 16 

360 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında bir bay veya bayana mutbak 
banyo beraber Meşrutiyet Cad. Türe 
sokak Şenyuva Ap. No: 1 aylığı 20 

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

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

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela on 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satrr, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçmeme
si lazımdır. Bu miktarı geçen ilan
lar aynca pul tarifesine tabidir. 

Kiralrk - Atatlirk Bulvarında Em
niyet abidesi karşısında Yıldız apart
manı konforlu ve nezaretli 4 No. lu 
dairesi acele devren. Telefon: 2316 

421 

Kiralrk - lsmetpaşa mahallesi u -
zun yolda 114 No. lu apartmanın 4 o
dalı konforlu üst katı emsaline naza-
ran müsait fiyat. 422 

Kiralık - Şurayı devlet arkasr Ar
man sokak No: 12 de 4 oda tam kon
for. Çağatay sokak 11 numaraya mü-
racaat edilmesi. 423 

Kiral:k - Sıhiye Vekaleti ka-:şısm 
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so· 
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

427 
Kiralık villa - Bahçeli Evlet Ko

operatifinde 5 odalı. Yolu bitmiş 

meydan üzerinde. Kırlara nezareti ka-
milesi. 1900 e telefon 353 

11 - 2 - 1939 

murlar kooperatifinde Nihat Gök•e 
müracaat. 386 

Satılık arsa - Kavakhdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfalt 
caddesinde otobüs durağında 2 cad
deye yüzü olan 1100 küsur M. ucuz. 
Tl: 2406 399 

Satılık arsa - Maltepe 1187 ada 12 
parsel 330 M. Telf. 3889 müracaat. 

405 

Satı/rk apartman - Yenişehir'de 
Demirtepede Necati B. asfaltı üze -
rinde dört oda bir hol üç daireli tam 
konforlu mükemmel nezareti senevi 
iki bin lira iratlr apartman müracaat 
9-11 kadar Ti: 1652 408 

Satılık - 1069 plaka Nu. 36 modeli 
Ford marka taksi otomobili peşinen 
Hamamönü İnönü mahallesi Batıyol 
sokak 39 Nu. Eve müracaat. 438 

iş arıyanlar: 

b~ Arıyor - Alman Bayan Steno dak· 
tilo iş arıyor. Ankara Posta kutusu 21 
yazı ile müracaat. 385 

iş Arıyor - Tecrübeli bir muhasip 
devamlr veya günde bir iki saat çalr -
şabilir. P. K. 68 Bay Ziya'ya müraca -
at. 387 

iş arıyor - Ecnebi bir bayan gün
düz için iş arıyor. Yenişehir Yüksel 
Cad. No: 9 Elizabet. L 436 

iş verenler: 

iyi almanca bfien bir mütercim 
aranıyor - Yenişehir AND apartma
nı 5 numaraya müracaat. Tel: 3073 

412 
Aranıyor - Ev idaresini alaturka 

veya alafranga yemek pişirmesini bi
len bir bayan Ankara No: 428 posta 
kutusuna mektupla müracaat. 400 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müstehlikle
rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabi
linde ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numara
dan ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müs
tehliklerinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fab-

lira. 368 
Kiralık kat - Tam konforlu 5 oda Aranıyor: 

rikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7045 

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

Türk Yüksek Mühendislerine · 
11-11-939 cumartesi günü saat 19 da Birlik binasında 

Yüksek Mühendis ve ailelerine mahsus müzikli bir toplan
tı yapılacağından adresi meçhul kalıp ta davetiye gönderi
lemiyen meslekdaşların da bu toplantıya şeref vermelerini 
dileriz. 

414 Yüksek Mühendis Birliği Reisliği 

İki memur aranıyor 
ŞERAiT: Türk olmak, muhasebeden anlamak, lngilizce lisa· 

nını okuma yazma derecesinde bilmek, yaıı otuzdan yukarı ol
mamak ve icabında derhal Avrupa'ya hareketine bir manii olma-
mak. 

Alakadarlar, askerlik, tahsil ve iş vesikalariyle l!lus Meydanı· 
Koçak Han 2 inci Katta. 

WA TSON BUSINESS MACHINES TÜRK Ltd Şirketine, Pa. 
zardan mada, her gün 2 - 7 ye kadar müracaat edebilirler. 369 

İzmir 
Satış 

İncir ve Üzüm 
Kooperatifleri 

Tarım 
Birliği 

Taze üzüm suyundan yapılmıt 

TARİS ÜZÜM BALI 
Balı, yalnız arı yapmaz, 

TARİŞ de YAP AR. 

TAR İS ÜZÜM BALI 
Fenni bir şekilde üzüm suyundan çı~arı~m.ış ve 

vitaminleri tamamen muhafaza edılmıştır. 

TARİŞ ÜZÜM BALI 
Sıhhat ve kudret kaynağıdır. 

TARİŞ ÜZÜM BALI 
Bilhassa çocuklar için en mükemmel bir 'gıdadır. 
SATIŞ MACAZASI: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

,:!1111111 R A D Y O L 1 N 1111111!:_ 

Kiralrk - Beş oda bir hol. Kalori
ferli, vebolitten geçmiş sıcak sulu, 
balkonlu mükemmel bir daire. Yeni
şehir - Atatürk Bulvarı - Tuna Apt. 
Tel. 3628 375 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desi 1-2 No: lu Kuğu apartmanı 3 o
da 2 hol 7 numaralı daireye müraca-
~ 3H 

: dişleri mikroplardan, çürükler - : Kiralık Oda - Kalorifer ve elek -
S den iltihaplardan koruyarak sağ- E 

- trikli boş bir oda kiralıktır. İstiklal 
-- lamlaştıran, hem de minelerinin : 

caddesi No: 18 e müracaat. 388 E bozulmasını ve sararmasını me- ;: 
- nederek daimi bir güzellikle mu-: Kiralık kat - Kalorifer hariç tam 
E hafaza eden asrın en kuvetli diş S konfor gayet kullanışlı 3 odalı bir 
Emacunudur. 7059 S dai~ 55 lira. Y. şehir 4 cü durak yük-
: Her aahah, öğle ve akşam i sel ataç sokak No: 16 ya mür~:at. 
E yeıneklerden sonra : 

Kiralık - Yenişehir'de müstakil 
möbleli bir oda banyo çamaşır ütü ve 
yemek dahil 60 lira. Ulus'ta F rumu-
zuna mektupla müracaat. 402 

Kiralık apartman dairesi - Yeni • 
şehir Atatürk bulvarı temyiz mahke-
mesi karşısında 19 numaralı apartma

.. ••••••••••••••• nın beş oda bir holü h::ı.vi ikinci katı 

N A K I• L ucuz verilecektir. Telefon 1743 403 

AFiFE Karaoğlan' daki 
şapka atelyesini Yenişehir 
Atatürk bulvarı Balcılar a
partman 2 numaraya naklet
tiğini sayın müşterilerine bil-
dirir. 355 

İlk ve Orta, Okul talebeleri 
Riyaziyeden ve zaif oldukları her 

dersten yeni bir metodla kısa bir za
manda yetiştirilir. Ulusta Ders ru -
muzuna müracaat. 422 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz baş muavini 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar-
şısı Karanfil ve Bilge sokağının kö
şesinde tam konforlu 3, 4, 5 odalı. 8 
numaraya müracaat. 406 

Kiralık - Y. şehir asfalt Dikmen 
men cad. Ongan Ap. tam konforlu 
daireler. Ucuz fiyat. Müracaat dok -
tor A. Rasim Ti: 3273 407 

Kiralık kat - Kavaklıdere Güven 
mahallesinde No. 31 de üç oda bir hol 
ve teferruatı havi konforlu bir kat 
ehven fiatla İçindekilere müracaat. 

409 

Kiralık - Yalnız bir bayan için 
aile içinde bir oda. Banyo ve mutbak 
müşterek. Vekaletlere yakın Y. şehir 
Atatürk bulvarı No. 19. A. 419 

Kiralık - Merkezi yerde bir oda: 
konfor güzel manzara müsait şartlar. 
Postane caddesi Mermerci apartmanı 
kapıcısına müracaat. 420 

ve 2 çatı odası. Vekaletlerin karşısın
da Meşrutiyet Cad. Konur sokak No. 
10. Anahtar orta kattadır. 434 

Kiralık dükkan - Cebeci'de Kut· 
lu gün sokağında her şeye elverişli. 
Tahtakale No: 38 kasap 1hsan'a mü-
racaat. 440 

Kiralık hane - Cebeci'de Kutlu 
gün sokak 3 oda su elektrik havagazı. 
Tahtakale 38 numarada kasap lhsan'a 
müracaat. 439 

SatıJık: 

Satılık hane - Kavaklıderede fran. 
sız Macar ve Yugoslav sefareti ara· 
sında. Tl: 3843 343 

Satılık - Cebeci ve Yenişehir'de 
irat getirir apartman ve evler. Bay. 
ram Cad. No: 1 Tl: 2406 377 

Satılık - Ankara dahilinde irat ge· 
t irir beton ve ahşap ev ve apartman
lar Tl: 2406 bayram caddesi No: 1 e 
müracaat. 380 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe · 
hir, Maltepe, Kocatepe, Çankaya as -
faltında ve istasyon arkasında. Bay-
ram Cad. No: 1 Tl: 2406 383 

Ucuz satılık arazi - Yenişehirin 
çok yakınında muhtelif mevkilerde 
5 dönümden 40 dönüme kadar. Me • 

Otomobil aranıyor - Temiz kulla
nılmış sağlam spor olabilir. Marka 
sene yaptığı kilometre ve son fiyatı. 
Tl: 3152 397 

Satılık hisse aranryor - Küçük 
bahçeli evler hissesini satmak istiyen 
ler 1538 telefona müracaatları. 404 

Aranıyor - Spor ve yahut kapalı 
25.000 kilometreden fazla yapmamış 

bir otomobil alınacaktır. 3099 tele
fondan 27. Numaraya müracaat. 437 

Askerlik işleri 
Ankara Yabancı Askerlik ŞQbo

sinden : 
Yabancı olarak Ankara'da bulunan 

316 ila 331 doğumlu hiç askerlik yap
mamış piyadelerle 332 doğumlu mu -
zika eratı bu defa silah altına alına -
caktır. 
Sevke tabi bu doğumlu erat ellerinde
ki nüfus hüviyet cüzdanı ve ikametgah 
tezkereleriyle birlikte şubeye müra
caat edeceklerdir. 

Vaziyetleri normal olanlardan na -
kit bedel vermek istiyenlerin bedelleri 
15 şubat 939 akşamına kadar kabule -
dilecektir. 

içtima günü 16 şubat perşembe gü -
nüdür. ( 408) 10419 

EN MÜSTESNA • 

TUVALET SABUNU 
Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası . Talas AP. kat: 1 

ULUS - 20. inci yıl. - No- 6294 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

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

Yeni SİNAMALAR Sus 
BU GÜN BU GECE 

Seyredenlerin zevkine doyamadıkları 
şahane eser 

PARİS ÇİÇEGi 
Baş Rolde 

Beyaz perdenin en güzel en sevimli 
ve en muvaffak yıldızı 

DANİELLE DARRİEUX 
Zevk ... Neşe ... Eğlence .... Lüks ve 

ihtişam filmi 

SEANSLAR 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

AYRICA 
10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Herkesin beyendiği, heyecanla 
seyrettiği 

Türkçe sözlü 
Emsalsiz bir aşk ve macera filmi 

Ma rkopolo' n un 
Müthiş macera lan 

Baş Rolde : Garry Cooper 
SEANSLAR 

10.30 ve 12.30 da 
UCUZ HALK MATİNELERİ 

NORMAL SEANSLAR 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

10 ve 12 UCUZ HAI.K Matinelerinde 

Markopolo'nun 
Müthiş maceralar1 
TÜRKÇE sözlü muazzam bir aşk 

ve macera filmi 

14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 
- UMUMİ İSTEK ÜZERİNE -

Romeo ve Jülyet 
ideal Aşkın Canlı Tasviri 

Baş Rollerde 
Norma Sherer - Leslie Howard 

Telefon: 3589 

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

----
-----------------------------------= YENİ SİNEMA'da her gece filmden evel ANKARA PALAS'ın AVRUPA'dan sureti mahsıısııda celbettiğı artistler = = tarafından ikinci program varyete numaralan ve ayrıca hokkabazlık. hünerleri DİKKAT : Fiyatlarda zam yoktur. = 
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MENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

OPTA Radyolarını görüp 
dinliy:erek karar verir 

• 

SATI~ YERi: M. A. HANEF KARDE~LER 
Posta caddesi Hal kar§ısı Tl: 3150 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
Anafartalar caddesi Ti: 1426 


