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Mebus se~iminde C. H. P. namına 
namzet gösterilmek istiyenler 

.., •.................. . 
• • . 
• • . 
• • . T alepnaınelerini nasıl tanzim edecekler? 

C. H. Partisi Genel Sekreterliğinden tebliğ edilmiştir : 

1 - Önümüzdeki mebus seçi
minde Parti namına namzet göı· 

· terilmek üzere müracaat edecek

lerin; hangi intihap dairesinden 

namzet gösterilmek istediklerini 

duğunu talepnamelerine · saraha

ten yazmaları. 

2 - Şimdiye kadar müracaat 
edip de bu hususları bildirmemiş 

olanların Genel Sekreterliğe ye· 
ve ayrıca hangi intihap dairele

rinde intihap kabiliyetleri bulun-

niden gönderecekleri bir mektup-: . 
la bildirmeleri rica olunur. ~ . . 

"'···················································································· .. ·······································,. 
Yeni 
Halkevlerimiz 

F.R.ATAY 

C. H. P. yeniden 158 Halkevi 
açmaktadır. Memleketin her ta
rafında Halkevi'nin birinci dere
ce ihtiyaçlardan biri haline gel
diğini biliyoruz. Bir kasabamız 
için Halkevi olmamak, esaslı 
mahrumiyetler arasındadır. Çün
kü Halkevi, birçok içtimai yar· 
dnnlardan bqka, büyük yığın
lardan geçen sayılı seçkinlere 
kadar, herekeae manevi grdasrm 
'ftren müe11e1e olm11flw'. Halk
eri, bizr yerlerde hasta kapısı· 
dır, münevver aığınağıdrr, kültür 
yuvasıdır, kütüpanedir, komer 
ve konferana salonudur, ainema
dır, tiyatrodur, her ıeydir. 

Halkevi, Cümburiyet Halk 
Partisinin davalarını halka bilfi
il tanıtan eneyi vaartamızdır. 
Gençlik ve köylü ile partimiz a
raamda en sağlam bağdır. Çün
kü bizim partimiz, ancak bu ta
ze, bu .yarabcı kaynak - lıu11et'le
re i.tinat ederek ve onlann kül
tür seviyelerini yükselterektir ki 
Türkiye'nin yeni zamanlanm 
aağlam bir temel üstüne kurmak
ta olduğu kanaatindedir. 

Yalnız Halkevlerinin sayısını 
artırmak değil, merkezlerde faa
liyetlerini daha geniıletmek, ve 
Halkodalan ile onlan köylere 
sokmak lazım geliyor. Eğitmen
ler, eaasen, nüveyi vücude getir
mektedirler: bunların bir veya 
iki odası zaten, olacaktır. Bu o
dalan beslemek ve Halkevleri
nin telkin, peıir ve münasebet 
ıebekeıi içine almak güç değil
dir. 

H.ükOmetçiler Franko'ya 
mütareke teklif ettiler 

Mazakereler netice/enine Londra 
pcuarte•i gtlntl Burgoau tanıyacak 

Paris, 17 a.a. - B. Bonne bugün ispanya Hariciye Nazırı B. 
Delvayo ile ispanya büyük elçisi B. Paakuayı kabul etmiştir. 

Bazı mahfillerde söylendiğine göre, ispanya Cümhurbaşkanı 
B. Azana B. Delvayo ile tamamen mutabık olarak münasip vakit
te netredilmek üzere bir mütareke beyannamesi hazırlamıştır. 

, Cümhuriyetçi İ&panya mahfillerin_ 
Cümhurreisimizin de söylendiğine göre, Azana, bazı in • 

giliz şahsiyetleri vasıtaaiyle aşağıda-

dog"' duklar1 ev İzmir ki üç fCUta müsteniden general Fran.. 
ko'ya tekliflerde bulunmuştur: 

Belediyesince sahn 

ahndı 
İzmir, 17 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Milli Şef İsmet İnönü • 
nün doğdukları evin belediye tarafın· 
dan satın alınması işi bugün tamam· 
landı ve ferağ muamelesi yapıldı. 

Bu tarihi bina şimdi bir müze haline 
konacakttt. 

Sir Percy lorraine 
Ankara' dan ayrlldı 
İngiltere'nin Roma büyük elçiliği

ne tayin edilmesi dolayısiyle Sir Per -
ey Lorraine dün saat 11,15 de Etnog -
rafya müzesine gitmiş ve Atatürk'ün 
tabutu önünde eğilerek Ebedi Şef'e 
karşı son ihtiram rasimesini ifa eyle • 
miştir. 

1 - Ecnebi kıtalarının geri alm -
ması, 

2 - Mukabelebilmisil tedbirleri it -
tihaz edilmemesi, 

3 - İspanyol milleti mukadderatı 
hakkında karar verirken her türlü ec. 
nebi nüfuzundan azade bulunması. 
Aynı mahfiller, Madrid hükümeti -

nin veyct cümhuriyet ordusunun başku 
mandam Miaja'nın Franko ile müta -
reke akdi için müzakereye girişmesi 

ihtimali olduğunu ilave eylemektedir. 
Delvayo, cümhurreisinin Madri

de avdet etmesi lazım geldiğine dair 
İspanyol kabin~i tarafı.ndan dün ve· 

(Sonu S inci sayfada) 

8. Saraçoğlu 
İstanbul' da 

İstanbul, 1 7 a.a. - Bükreşteki bal
kan antantı konseyinin toplantısına iş 
tirak edecek olan Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saraçoğlu, bu sabah ekspresle 
Ankara'dan şehrimize gelmiştir. 

, lskenclerun'clan güzel bir man~ 

Merhum Sabri Toprak 

Sabri Toprağın 

ölümünün 

yıldönümü 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Ziraat 

Vekili B. Muhlis Erkmen ve Ziraat 
enstitüsü, bugün eski ziraat vekille -
rindcn Manisa mebusu Sabri Topra • 
ğın ölümünün birinci yıldönümü vesi. 
lesiyle merhumun İstanbul'daki me -
zarına birer çelenk koyduracaklardır. 
Bu kadirşinaslık vazifesini Vekil ve 
Enstitü namı.na lstanbalda Orman fa -
kültesinden bir heyet yapacaktır. 

Merhum Sabri Toprak ziraat ensti
tülerinin kurulduğu sıralarda Ziraat 
Vekili olarak çok çalışmış ve bu yük
sek ilim müessesesinin tarihinde ifti
hara değer bir yer almıştır. Enstitü • 
lerin bugün dahil olduğu ileri merha
le ile önümüzdeki seneler için erişece
ği yüksek mevki her zaman onun asil 
ruhunu şadedecektir. 

/BÜTÜN MEBUSLARIN ALKIŞLAI 

Hatay Meclisi T 
kanunlarını kab 
Karar 
büyük 

Hatay'ın her 
bir sevinçle 

t 
kc 

Antakya, 17 a.a. - Anadolu ajansının busu 
yor: Millet Meclisi buaiin fevkalade heyeca 
tır. 

Rw:namenin birinci maddesinde _____ _. 

Türkiye Cümhıuriyeti lwıwıluının 

Hatay kanunları olarak kabulüne dair 
bir teklif vardı. Bu kanun adliye eıı -
cümenirule tetkik edilerek heyeti u -
mumiyeye aevkedilmit bulunuyordu. 
Kanunun mucip sebepleri ıu auretle i
zah edilmektedir: 

.. Bu kanun ,ayanı şükran ahkamı ih
tiva etmesi itibariyle encümenimizce 
derin bir memnuniyetle karıılanmış • 
tır. Anavatanda cari olan her kanun 
Hatay'da da tabbik sahasına girmesi 
halkımızın bir anda medeni kanunlara 
kavuşmasını temin edecektir. Bu ka -
nunlar silsilesi Hatay için mesut neti
celer doğuracaktır. Encümenimiz hü -
kümetin serdettiği mucip sebepleri ta
rnamiyle verit görmüştür. Encümeni -
mizin tetkikleriyle derin bir saadet 
hissettiği bu kanun bir anahtardır ki, 
bunbnla hazineleri açmaktayız. Filha
kika bu kanun Hatay'ın saadet ve re
fahına selamet ve taaliıine bahfedil -
miş büyük ve tükenmez bir servet -
tir.,. 

Ana vat.ana bağlılık 
Mucip sebeplerin okunmasından son

ra kanunun heyeti umumiycaine ge -
çilmif, maddelerin reye konmasından 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Bapekl 
Büyük E 

Başvekil Dr 
öğleden eve] 
dan avdet ed 
B. Terenticv'i 
yurmuşlardır. 

Başvekil imi 
H. P. merkezi 
muşlardır. 

İngilte 
harbi 

Yapacağı a· 
itilaf 

Sir Percy Lorraine dün akşam yeni 
vazifesinin başına gitmek üzere şehri -
mizden hareket etmiş ve istasyonda 
ingiliz büyük elçiliği erkinı, Harici -
ıye Vekaletinden gönderilen mümessil
ler ve kordiplomatiğe mensup bazı ze
vatla Ankara'daki dostları tarafından 

C. H. P. baıit bir siyasi parti 
değildir: bir yeni kültürün, bir 
yeni cemiyetin, bir yeni çağın, 
buliaa, batlı batma bir medeni- uğurlanmıştır. 
yet davasının mücadele ve inıa 
cepheıidir. imdi ona düıen vazi
fe, sadece, bildiğimiz siyasi par
ti faaliyetlerinden ibaret olamaz. 
C. H. P. bu memlekette kendi 
davalarının mahiyetini iyi kav
ramamıt olan tek vatandaşın 
mevcut oluıundan bir nevi vehim 
hissedecek kadar, dikkatüstü bu
lunacaktır. Rejim, bir tarahan, 
meydana getirdiği yeni iktısadi 
menfaatler, diğer taraftan, ya
rattıiı yeni kültür ve ablak kıy
metlerine dayanır: maddi ma
nevi iki nizam ! Her ıeyin ne yal. 
nız madde, ne de mana ile yürü
yeceğine inanmak saflık olur. 

ULUDA(; 
Nevyork sergisi için 

ilôvemiz hazırhklar tamamla~uyor 

Hariciye Vekilimiz, istasyonda va
li, vali muavini, emniyet direktörü, 
İstanbul komutanı, İstanbul müddei • 
umumisi, Romanya konsol<>&u ve Yu-

(Sonu S inci sayfada) 

Nasıl iktısadi kıymetlerimizi 
yeniden wcude getirmipek, bu 
memlekette, birçok manevi kıy· 
metleri de ıslah veya yeniden te
sis etmek, ekonomimizi garp 

Uluclağ, kayalı 

sporları için bü
yük bir merkez 
haline geleli. 
Yurclun her ta
ralınclan giclen 
sporcular bura
cl a çok güzel va· 
kit geçirmekte
clirler. Bugünkü 
ilavemizcle, gü
zel Burıa ile U-

emperyalizminin cebirlerinden luclağ' a ait ente· 
tasfiye ettiğimiz gibi. ahlakımızı ,_ ~r.aan resim 11e~---

Devlet paviyonu ile Türk sitesinde teıhir 

edilecek eıya yakında yola ~ıkarllıyor 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Nevyoık sergisine ait hazırlıklar 

tamamlanmıttır. Bugün Güzel Sanatlar akademiainde toplanan 
jüri heyeti Nevyork'a gidecek biri beykeltraı Hidi diier; ikisi 
Zühtü tarafmdan yapılan üç heykeli tefrik etmit ve bunları çok 
beğenmiıtir. 

Gene bugün jüri heyeti reisi Salah -, 
Cimcoz müzeler idaresine giderek ge- y • M k b" • 
rek devlet pavyonu ve gerekse türk si-ı en 1 acar a 1 nesı 
tesi için gönderilece.k koleksiyonları d .. • • 
tetkik etmiştir. Bu koleksiyonlar, biri Un yemin etti 
türk coğrafyasındaki eski medeniyet- Budapeşte, 17 a.a. - Kont Teleki 
lere diğeri selçuk ve osmanlı medeni - hükümeti azası, bugün Naip Amiral 
yetlerine ait olmak üzere iki kısım- Horty huzurunda yemin etmi tir. Ak-

lngiltere 
B. Oli 

Londra, 1 7 a.ı 
Oliver Stanley, 
sında muhtelif 
rek işsiz adedin 
zalması için bil 
artmasına bağla 

giliz ekonomisir 
le olduğu gibi 
şartlarına da uy 
tir. 

B. Stanle in 



48 saat içinde 
Müdürü ~ehrimizde üç yangın oldu 

Cümhuriyetin 

"!2-_--::-~~-:--:-:~==~~~~-=--=-------~~~~--~------~~U~L~U~s'.___ ____ ~----~~--~--~~--~--------------~~-
Emekli Generallere 
emir eri verilecek 

. 
yenı bir 

18 - 2. 1939 

. 
eserı 

Milli Müdafaa Vekaleti, emirberler ve seyis erleri hakkındaki 
kanuna ek olarak yeni bir proje hazırlamıştır. Bugün yürürlükte 
olan 1~ sayılı kanuna göre cümhuriyet ordusunda emir eri yal. 
nız Tegnıenden Maretala kadar verilmektedir. 

Ordumuzda yüksek makam ve hiz-ı=-
metlerde bulunan mareşal ve general-! RB h ft 
lere tekaü~olduktan sonra hiç bir hiz- u a a 
met eri verilmemekte ve bu yüzden or-

maç yok 
dunun çok emekli ve şerefli birer u
zuvları olan bu zatlar tekaütlüklerin -
de sıkıntı ve zorluğa düşmektedirler. 
Bütün ömrünü ve tükenmez mesaisi • 
ni ordu ve memlekete vakfetmiş ve bu 
sayede büyük makamlar almış olan 
mareşal ve generallerimizin bu ihti
yaçları kanuna konacak yeni bir hü
kümle karşılanacaktır. 

Hlikümetin yaptığı tetkikler neti -
cesinde, yabancı orduların çoğunda 
mütekait mareşallere birer emir suba
yı ve bazılarında da korgenerallere 
birer emir eri verilmekte oldu~u anla. 
'ılmaktadır. Bu sebeple veniden hazır 
]anan projede hükümet bu noktaya i -
şaret etmekte ve şunları söylemekte
dir: 

"- ..• Ordumuzda yüksek makamlar 
almış olan zatların içtimai seviyelerini 
ve orduda adları ve hizmetleri büyük 
aaygı ve şükran ile anılan bu zevatın 
mümtaz şahsiyetlerini korumak, ordu 
ve memleket icin bir borç ve kadirşi
naslık icabı olduğundan, sin haddi ve 
mallıliyet dolayısiyle cümhuriyet or
dusu mareşallığı, büyük amiralhktan 
mütekait olanlara birer emir subayı ile 
birer emir çavuşu ve aynı suretle or 
komutan ve or amiralhktan mütekait 
olanlara birer erbaş bac;cavuşu ve kor
generallerle kor amirallıktan müteka
it olanlara da birer emir eri verilmesi 
için bir proje hazırlanmıştır.,, 

Madde şudur: "Sin haddi ve mahi
liyet dolayısiyle cümhuriyet ordusu 
mare!?3-llığı ve btivük amirallıktan mü
tekait olanlara birer emir subayı ile 
bir emir başcavuşu ve avnı suretle or
generallerle or amirall ıktan mütekait 
olanlara bir emir bascavuşu ve korge
nerallikle kor amiralhktan mütekait o
lanlara da birer emir subayı verilir . ., 

lstanbul' da imar işleri 
İ•tanbul, 17 (TeJcfonla) - Eminö. 

nü meydanında tramvay caddesindeki 
dükkanlar yıkılmış, yalnız Yenicami 
kemerinin yanına tesadüf eden üç 
dükkan kalmııtı. İstimlak muamelesi 
ikmal edildiği için bunların da birkaç 
güne kadar yıktırılmaları işi müteah • 
bide ihale olunacaktır • 

Tamir edilecek sokaklar 
Kadıkoyünde İhlas, Caferağa, Re. 

caizade Ekrem, Yoğurtçupark, Hasır
cıbaşı, Zühtüpaşa'da Müşfikbey sokak 
larınm kaldırımlariyle Merdivenki;>y • 
Mama şosesi, Eyüpte Çömlekçiler yo
lu, Beyoğlunda Kumbaracı yokuşu, 
Uaküdar'da Ahali sokak, Eminönünde 
Hasırcılar caddesi, Şehremini'nde 
Saray meydanı, Samatyada mütesellim 
aokak, Balıkpazarmda Taşçılar sokak, 
Yedikule'de Tatlıkaynak sokak, Ku • 
çükayasofyada Kaleci sokaklarında 
kaldmm ve Eminönünde Tahmis cad· 
c1esinin parke i4lşaatı dün belediye da. 
imi encümeni tarafından müteahhitle
rine ihale olunmuştur. 

Yar1m milyon cigara 
kağıdı tutuldu 

İki kulüp Bulgar takımına 
davet etmeyi düıünüyorlar 
Alakalılardan öğrendiğimize göre, 

bu hafta şehrimizde futbol faaliyeti 
olmıyacaktır. 

C. H. P. şild maçları ise, gelecek 
hafta pazar günü başlıyacaktır. Şild 

maçlarına ait fikstür ve diğer husus· 
lar hakkındaki haberlerimizi lik heye. 
tinin hafta içinde yapacağı toplantı • 
dan sonra okuyucularımıza bildirece. 
ğiz. 

Sporcular arasında dolaşan bir ha
bere göre, Ankaragücü ve Gençlerbir. 
liği kulüplerimiz bu hafta İstanbulda 
iki maç yapacak olan bulgar futbol 
taknnım Ankara'ya getirmek arzusun· 
dadırlar. Kulüp idarecileri haberi tek. 
zip etmemekle beraber. henüz ortada 
müsbet bir vaziyet olduğunu söyle • 
mektedirler. 

Yeni Halkevleri 
açılacak yarın 

Yarın Halkevlerinin açılışının 7 
inci yıldönümudür. Bu münasebetle 
Ankara HalkevLnde saat 1 S de başla -
mak üzere büyük bir tören yapılacak • 
tır. 

Tören İstiklal marşiyle açılacak ve 
Başvekil ve C. H. P. Umumi Başkan 
Vekili Dr. Refik Saydam mühim bir 
nutuk vereceklerdir. 

Bu nutuk Ankara radyosu ile neş
redileceği için mevcut bütün halkev· 
leriyle açılacak 1S8 yeni Halkevi tö • 
ren salonlarında bulu.nanlar Başveki • 
limizin nutkunu dinliyecekler. ondan 
sonra mahalli programlarını tatbik e
deceklerdir. 

Ankara'da da bugün akşam sosyal 
yardım komitesi menfaatine bir balo 
verilecektir. Evin iki salonunda da 
halkevi ressam ve heykeltraşlarının e· 
serleri ve grafikleri teşhir olunacak • 
tır. Bundan bafka. türk bestekarları· 
nın milli eserleri çalınacaktır. 

İsparta Vilôyeti Umumi 

Meclisi dün toplandı 
Isparta, 16 a.a. - Vilayet umumi 

meclisi bugün saat 15 de ilbayın kısa 
bir söyleviyle açıldı. Bu açılış münase. 
betiyle Ebedi Şef Atatürk'ün hatırası 
ayakta üç dakikalık bir sükutla anıl • 
dı. Milli Şefimize ve büyüklerimize 
tazim telgrafları yazılması meclisçe 
onanarak ruzname:nin konuşulmasına 

başlandı. Viliyetin muhtelif şubeleri. 
nin geçen bir yıl içinde yaptıkları 

mesaiyi ve başarıyı gösterir rapor o
kunarak şükranla alkışlandı. Mütea • 
kiben reis vekilliği ile encümenler se· 
çimi yapılarak toplantıya son verildi. 

Erzincan'da kar 
Erzincan, 17 a.a. - Uzun bir müd. 

det açık giden havalar bu gece sa.baha 
doğru bozmuş, şehre kar yağmıştır 
Karın yüksekliği dört santimdir. 

Denizbank Umum 

Denizbank'ın yeni umum müdürü 
B. Yusuf Ziya Erzin latanbuldan şeb· 
rimize gelmiştir. 

B. Yusuf Zi·ya, öğleye kadar Ban· 
kanın merkezinde meşgul olmuş ve 
öğleden sonra da İktısat Vekaletine 
gitmiştir. Öğrendiğimize göre yeni 
Denizbank umum müdürü burada ban 
kanın yeni kadrosu ve diğer işleri hak. 
kında temaslarda bulunacaktır. 

Samsun'da yeni bir 

gar binası yapılacak 
Öğrendiğimize göre Devlet Demir. 

yolları Umum Müdürlüğü Samsun'da 
8S bin lira sarfiyle yeni bir istasyon 
binası yaptırmıya karar vermiş ve bu 
kararını tatbik mevkiine de koyarak 
bir münakasa açmıştır. 

.l\laliyede bir tayin 

Maliye Vekaleti Milli Emlak Mü
dürü B. Kazım Saragın'ın Vekalet hu
kuk müşavirliğine tayini yüksek tas • 
dika iktiran etmiştir. 

\l-IAVA 

tF~ 
Yurdda hava 

soğumağa başladı 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
kapalı geçmiş, rüzgar şimali şarkiden 
sani yede beş metre kadar hızla esmi<;
tir. En yü~sek suhunet sıfırın üstünde 
bir derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurdda hava orta Anadolu'nun şark 

kısımlarında karlt, cenubu şarki Ana· 
dolunun §Clrk kısımlarında yağmurlu, 
Ege bölgesiyle, ceınup Anadolusunun 
garp kısımlarında açık, diğer bölgeler· 
de umumiyetle kapalı geçmiştir. 

24 aaat içindeki yağışların metre 

murabbaına bıraktıkları su mikdarı 

Giresun'da 35, Ordu'da 34, Çarşamba· 
da 24, Trabzon'da 17, Samsun'da 12, 
Menıin ve Elizığ'da 13, Urfa ve Silif· 
ke'de 9, Sıvas'ta 8, Ilgında 7, ve diğer 
yağış gören yerlerde 1 • 6 kilogram a
rasındadır. 

Karla örtülü yerlerdeki karın top· 
rak üzerindeki kalınlığı Kütahya ve 
Ordu'da 1, Karaman, Ulukışla ve 
Terme'de 2, Gümüşane ve Kırşehir'de 
3, Yozgat'ta 6, Erzincan'da 7, Kayse· 
ri'de 8, Çarşamba'da 12, Kangal'da ıs, 
Sıvas'ta 16 santimetredir. 

Rüzgarlar Kocaeli bölgesiyle do • 
ğu Anadolu'da ve orta Anadolu'nun 
şark kısımlarında şarktan, diğer böl • 
gelerde umumiyetle şimalden saniye· 
de en çok 9 metre kadar hızla esmiş. 
tir. 

Yurdda en yüksek suhunetler Ça • 
nakkale, Islahiye ve Erzincanda 7, A· 
dana ve Bodrumda 9, İzmir ve Diyar • 
bakır'da 10, Antalya'da 14 derecedir. 

En dütük suhunetler de sıfırın altın 
da Kocaeli, Bursa, Erzincan ve Zon· 
guldak'ta 1, Çorlu ve Erzurumda 2, 
Konya, Diyarbakır ve Isparta'da 4, 
Ulukışla ve Afyon'da S, Va.n ve Kay· 
seri'de 6, Kütahya' da 7, Eskişehir ve 
Sıvas'ta 8, Kastamonu'da 9, Kars'ta 11 
derecedir. 

48 saat içi4ldc ~hrimizde üç yan • 
gın vakası olmuştur. 

Evelki gün öğleden sonra saat 15.10 
da Mukaddem mahallesinde, Demir 
sokakta Azime adında bir bayana ait 
binada yangın çıkmıştır. Yapılan talı.. 

kikata göre, o gün mezkfır evde bir 
düğün merasimi yapılırken soba bo -
rusu tutuşmuş ve çatıyı sarmıştır. 

Yangına vaktinde yetişen itfaiye sira
yetine meydan vermeden söndürmüş • 
tür. 

Bir y<ıntıın daha 
17 şubat cuma günü sabah saat 2,10 

da İç Cebeci'de, köylüler sokağında 
B. Nizamettin adında bir zatın evinde 
yangın çıkmıştır. 

B. Nizamettin ailesiyle birlikte o ge 
ce bir misafirliğe gitmiş bulunuyor • 
du. Yanar bir halde bırakılan sobadan 
sıçrıyan ateşler yüzünden yangın ~ık· 
mış ve ev kısmen yandıktan sonra İt· 
faiye tarafından söndürülmüştür. 

Hu da l><ışlm 
Bundan başka gc.ne dün saat 10.50 

de Yenişchir'de Kızılay apartımanın· 
da kalorifer bacası tutu91llUŞ ve itfai. 
ye yangını söndürmÜ§tÜr. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde, Suriye hu . 

dudunda, kırk dokuz kaçakçı, sekiz 
yüz elli beş kilo gümrük ve inhisar 
kaçak mah ile yetmiş dokuz türk lira
sı, iki silah, on iki mermi, on iki ka • 
çakçı hayvanı, yüz ü~ kesim hayvanı. 

İstanbul'da , yirmi bir kaçakçı, yüz 
yirmi beş kilo inhisar kat,"l~ı ile sek. 
sen.gram u 1ı c;turucu madde ele geçi -
rilmiştir. (a.a.) 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
bir ay i(inde 6328 (ocuğa 

yardım elti 
Ulusun evlat sevgisi ve muhabbeti· 

ne dayanarak çalışan Çocuk Esirgeme 
Kurumu genel merkezi 1 S ikincika • 
nundan ıs şubat 939 tarihine kadar 
S81 hasta çocuğun ve S86 çocuğun da 
dişleri muayene ve tedavi edilmiş, 
2246 yavru da sıcak banyo almış, süt 
damlasından 2903 çocuğa 18SO kilo süt 
verilmiş, muhtaç 10 çocuğa para yar
dımı yapılmı§, bir yavru ana kucağı
na. bir yavru da kreşe alınarak hayat
ları kurtarılmııtır. 

Her gün yüzlerce yavruyu 
sağlığa ulattırmağa çalıtan Çocuk E. 
sirgeme kurumuna yılda bir lira verip 
siz de üye olursanız daha binlerce yav 
ru da sağlığa ulaştırılmış olur. 

r ................................................ , 
Hukuk İlmini Yayma 

Kurumunun 
Ankara Halkevi'nde 
Bu kıı için tertip ettiği seri 
konferansların altmcısmı 
bugün 18. 2. 1939 cumartesi 

saat 15.30 da 

lstanbul Hukuk Fakültesi 
Profesörlerinden 

B. HONlG 

Verecektir. Mevzu: Eski ve 
yeni tabii hukuk 

Bu konferanslara herkes gelebilir 

Konferans Ankara radyo
aiyle de netredilecektir. 

\... . ..-..-..-------------

Urfa'da büyük bir 
köprünün temeli atlldı 

Urfa, (Hususi Muhaıbirimizden telgrafla) - iki ay evel husu
si idarece 39 bin liraya ihaleai yapılmıı olan Diyarbakır • Gazian
tep şehirlerini Urfa kasabasında birbirine bağlıyan şose üzerin· 
deki betonarme köprünü·n temeli, vali B. Kazmı Demirer tara
fından merasimle atıldı. 

Merasimde tüm komutanı ve diğer 1 
askeri ve mülki erkan, on binlerce 
halk hazır bulundu. Valimiz, nafia 
müdürü, belediye reisi ve inşaat mü • 
hendisi nutuklar irat ettiler. 

Vali B. Kaznn Demirer nutkunda 
hulasa olarak şunları söyledi: 

- Bu anda temeli başında bulun • 
duğunuz şu köprü, kahraman Urfa'nın 
cümhuriyet devrinin son iki yılında 
kavuştu ğu büyük nafia · eserlerinden 
dördünciisüdür. 

Ata'sının çizdi ği istiktal ve hüriyet 
yollarında kudretli hamlelerle yürü -
yen türk milleti, bütün enerjisini türk 
yurdunun modern müesseseler, demir. 
ağlar, mamur şehirlerle süsliyerek 
cihanda layık oldugu medeniyet sevi
yesine yükseltmiye hasretmiştir. Bu 
yolda Urfa için, milli ve tarihi bir kıy 
meti haiz olan ve geçen sene açılış tö. 
ıeni yapılan Bü·y ük Atatürk' ün hey . 
keli, şehrin içine su tesisatı, on gün 
önce temelini attı ğımız mode rn ilk 
mektep binası ile bugün başladığımız 
bu köprü, ilerlememizin mutlu eserle • 
ı indendir. Bunu görmekle mesut bu -
lunmaktayız." 

Vali bundan sonra, urfalıları bu e _ 
serlere mazhariyetlerinden dolayı kut
lamış ve değişmez Milli Şefimiz Cüm. 
hurreisi İsmet İnönü'nü ve Cümhu • 
riyet hükümetini, büyüklerimizi ta • 
zimle anmı!ftır. 

B. Kazım Demirer, İstiklal marşı 
dinlendikten sonra ilk harcı bizzat 
temele koymuştur. 

Bir İngiliz firması otobüs işi 
için İı-;tanhul bdcc.liyeısinc 

nıüracaattc bulundu 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Bir in· 
giliz firması dün belediyeye müracaat 
ederek belediyenin satın alacağı oto -
büsler etrafında bazı tekliflerde bulun 
muştur. Belediye şimdiye kadar bir 
çok teklifle; almıştı. Yakında otobüs 
şartnamesi kati şeklini alacaktır. 

Türk~ muallimleri okuma 
kilaplar1m tetkik ediyorlar 

Dün saat 15.30 da kız lisesinde, A'll· 
kara orta mektepleriyle liselerin birin 

ci devreleri türkçe muallimleri, An • 

kara Maarif müdürü B. Rahmi Vidinel 

in reisliğinde, bir toplantı yapmışlar· 

dır. 

Bu toplantıda Maarif Vekaletinin 

emriyle, orta mekteplerde okutulmak. 

ta olan okuma kitapları tetkik ve ha. 
vi olduğu parçaların mevzuları, edebi 
kıymetleri, talebe seviyesine uygun • 

luklarr, pedagojik değerleri ve sair ci· 
betleri incelenmiştir. 

Türkçe muallimleri okuma kitapla. 

rıru bu bakımdan tetkik ettikten son· 

ra, düşüncelerini, misal göstermek 

şartiyle, etraflı bir rapor halinde ge • 
ne maarif müdürünün reisliğindeki di· 

ğer bir toplantıda bildireceklerdir. 

Maarif Vekaleti bu raporları on beş 

marta kadar Maarif Vekaletine gön. 

derecektir. 

Halkevleri danııma 
komitesi toplandı 

C. H. P. Genel Sekreterliği tarafın. 
dan halkevleri mesaisini daha verimli 
bir hale getirmek için, muhtelif şube
lerdeki çalışmaları tanzim etmek ve i
cap eden direktifleri vermek gayesi • 
le merkezde teşkil edilen "danışma 

komitesi" dün ikinci toplantısını yap. 
mıştır. 

Komiteye Genyönkurul azasından. 
Erzurum mebusu B. Nafi Atuf Kansu 
reislik etmiş ve sabah saat do.kuzdan 
12 ye kadar devam eden içtimada, ruz 
nameye dahil maddder üzerinde ka • 
rarlar alınmıştır. 

Kuru yemiş ihracatı 

gitikçe artıyor 
İstanbul, 18 (Telefonla) - ~n& 

meyva satışları ve ihracat, gün geçtik. 
çc hararetlcnmektedir. Bilhassa Al • 
manya çok fazla miktarda mal almrya 
başlamıştır. Bu yüzden kuru ye~lc.. 
rin fiyatı yükselmiştir. 

İç cevizleri Anadoluda 54 kuruşa, 
kabuklu ceviz 18 kuruştan satılmakta
dır. 

Son hafta içinde 28 bin kilo iç "'° 
22 bin kilo da kabuklu ceviz satılmış. 
tır. Bundan başka fındık satışları da 
çok hararetlidir. Karadeniz'in iç frn· 
dıkları 84 • 88 kuruştur. Son hafta i • 
çinde 16.720 kilo satılmıştır. 

İhracata gelince bilhassa ceviz ih • 
racatı fazladır. Son haftada 'Hambur • 
g'a 162S7, Bratislava 6000 iç ceviz ve 
Hamburg'a da 15.000 kilo kabuklu ce
viz gönderilmiştir. 

İç fındıklarından da Amerika'ya 
2000, yeni Zelanda 2000, Nevıyork'a 
10.000, Fransa'ya 2000 kilo ihracat ya 
pılmıştır. !stanbulda fazla miktarda 
stok kuru yemiş biriktirilmCktedir. 

İstanbuldaki eski 
eserler muhafaza 

edilecek 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Eski e

serleri koruma encümeni, dün umum 
müdür Aziz Ogan'ın riyaseti altında 

mühim bir toplantı yapmıştır. 
Geç vakte kadar devam eden top • 

lantıya vali Lutfi Kırdar da iştirak ot 
miştir. 

Bu içtimada tehrin iman noktai na
zarından muhafazası icabeden tarihi 
abide ve sanat eserleri üzerinde dun.ıt
muş, bu meyanda mezarlı.klarm mü& • 
takbel vaziyeti de görüşülmüştür. 
Meşhur lbrahimpaşa saraıyının mu. 

hafaza edilecek aksamından maada 
sonradan ihdas edilen yerler, mimar 
Sedat Çetintaş tarafından planda göe. 
terihniştir. Bu sarayın, icap eden lü • 
zumsuz yerlerinin yıkılması hakkın.da 
Başvekaletten ve Maarif Vekaletin • 
den gelen emirlerin tatbik şekli de 
müzakere edilmif tir. -Adana (Hususi) - Viliyetimizin 

Bahçe kazasında Mehmet Ali adında 
bir kaçakçı yakalanmııtır. Kaçakçı 
ve arkadaşlarında S00.000 sigara kl
ğıdı bulunmuştur. Suçlular mahke . 
meye verilmiştir. 
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Bir de aınıf levhau : 

İki Maliye ve Gümrük 
Müf ettiıi Halay' a gittiler 

Ankara Borsası 
17 Şubat 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
• 

Londra 
Ne17york 
Parıı 
Mılano 
Cc.-nevre 
Am .. tenlam 
Beri in 
lirukscl 
Atına 

S.>fya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Bu<.lapeı;tc 
Bükreş 
Bclırad 
Yokohama 
ôtı klıolm 
M l)~kova 

5.93 
126.565 

3.3525 
6.6575 

28.7350 
67.8575 
50.8050 
21.3550 

1.0825 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.825 

34.62 
30.!14 
23.8925 

K;ıpanr$ P 

5.93 
126.565 

3.3525 
6.6575 

28.7350 
67.8575 
50.8050 
21.3550 
1.0825 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.&2S 

34.62 
30.54 
23.8925 

ESii \:\1 VE TAllVll.A 1 

ıvaı - Erzurum 

19.30 19.30 
(Pe11n) 

Yankının yankılar1 

••yankı" kelimesine iliten bir 
arkadaıa kartı yazdığımız bir iki 
yazı, yeni yeni yankılar uyanda -
maktadır. Dün de aaym dil bilgin
lerimizden Bay N. 0.'dan ıu mek
tubu aldan: 

''Sayın kardef, 
(Yankı) nın uydurma bir söz ol

duğunu sananlara karıı yazdıkla
rmız, pek doğnaiur. Müaaadeniz
le ben de bu kelimenin nereden 
çıktığına Jai.r bildiklerimi aöyliye
yinı: 

(Yanmak) Divan'da ve Radlof-
da yazıldıitına göre bir çok lehçe· 
lerde: geri dönmek de dem.ektir. 
Bu anlamdan alınarak, Divan'da 
görüleceği üzere, yenilen bir ıeyin 
içeTiden aeri gelmesine /Kuamıyal : 
(Y anığ), bir te)'in karırhğı, bedeli 
ve eski Kuran tercümelerinde gÖ&
teri1 di iine göre: ceza, 9"'•P ye
rinde de (Yanut) deni1miıtir.(Yan
ku) da: geri dönen aea demektir. 
Kafgari Divan' da bu fiile misal ol
mak üzere fU Atalar sözünü ya -

ebedi, yaşamaz, kabre de girdi mi 
artık geri dönmez. 

Bizim zarf olarak kullandığı
mız ve (gene) teklinde de yazdı -
imıız (yene, yine) kelimelerinin 
de aalı gene bu kökten alınan (ya· 
na)dR". /Bak: Divan 3-19/ en eski 
dil kaynaklarımızdan olan Orhun 
Y•zıtlarmdan doğu bölgesine ait 
yazıtın 21 inci satırındaki (yana 
birtimiz) sözü de bilindiği üzere: 
geri verdik demektir. 

Eski kaynaklarda bulunduğu 
gibi busiin halk dilinde de kulla -
nıla gelmekte olan yanku, yankı)· 

nm aslı da, göaterdiiim gtbi, en 
eski metinlerde de yazılıdD". N. O." 

llaberttiz ntUımlar ! 

belki de,farkmda defileli; fakat 
bu: 

BiT 6enmci Jülılıônmda 
~an )'Gn6111 •Öndürüldü 

;aılıiı aekizer heceli iki mıaradan 
mürekkep, hece vezni ile manzum 
bir beyit olnuqtur. 

Farkmda olmadan manzum ~ 
lan bu türlü ımaralara zaman za
man rastgelinir. Mesela bir dük -
kinm levhası: 
Meıhur bör•lıçİ Ahmed uda 

"mef'ulü mefailün faulün" vezni
le manzum bir anız muriıdır. 

Biribirimize m uk eonlutamuz 
fU aual: 

- Kibrit oa rmı •ml• 1 
Tıbbi bir kitabm fU iami: 
ff •r lran tülrür•n ocrem delildir 

de öyleı 
1 te aize eeki hir m•kt illDİ: 

Altıncı aınıl birinci ıube 
(mef'ulü melailün faulün) 

Buna benzer birçok misallere 
rasthyabilirainiz. Ne aruz, ne de 
hece vezninin ne olduğunu bilme
dikleri halde onlara uygun cüm
leler, yani mısralar vücude getir
mit olanlaT çoktur. O kadar çok
tUl'. ki zamane ıairlerinin vezinsiz 
mıaralanna, aşağı yukarı, müsavi 
çıkar. 

Denh ttiüilılan ve i.-;:'fil 

Almanya'da Biamark ismi veri
len biır zırhlı denize indirilirken bu 
geminin kaburgasında Bismark'm 
tonmu Bayan Dorotea fon Lövem
feld bir ıunpanya tiıesi kınmı. 

Avrupa ve Amerika'nm her ta
rafmda bu fite kırmak eski bir a
det, bir ananedir. Bu adeti bilen 
Y eıilaycı, içki düşmanı bir tanıdı
imıız dün: 

- Ben, Avrupa ve Amerika ter
aanel..U.de haTıl harıl harp gemi-

Dün akşamki Toros ekspresi ile, ma 
liye müfettişlerinden BB. Cemal Re. 
şit ve Ferit Melen, gümrük ve inhisar· 
lar vekaleti müfettişlerinden B. Suphi 
ve tetkik müdürlüğü amirlerinden B. 
Faik Üçok Hatay'a hareket etmişler-
dir. 

Müfettişler, hükümet organizas -
yonunu yeni kanunlarla kuvetlendir. 
miye çalışan Hatay devletinin maliye 
ve gümrük işleri hakkında tetkiklerde 
bulunacaklardır 

lstanhul'a biiyiik bir 
transatlantik ~t·liyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Yarın 

limanımıza gelecek olan S8000 tonluk 
Kont di Savoia transatlantiğinrle vila
yet erkaniyle gazetecilere bir çay zi -
yafeti verilecek, vapur gezdirilecek -
tir. 

yordu. 
Sordular: 
-Sebep? 
- Çünkü her geminin 1o•hurga-

smda bir fite fUDpaDY• kırılau. -
im• göre bu kaclM' üi ~ 



11-Z-t• 

DIŞ POLiTiKA 

Franko'nun tanınması 

Biyik BritGnya bir 

muharebeye girerse Suriye istiklali 

~~•' in iki binaıa11• 
...,·1Vati haciz ko 
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Kollektif emniyetin iflôsı 

karşısında küçük devletler 

'La Tribune des Nations,, gazetesinden ................................................ 
M ıllctler Cemiyeti fikri -

nın sihirli teııri altın
da kalan kuçük devletler, Ci -
han harbından sonra taraf -
sızlıktan vaz geçerek, Mıllet -
ler Cemıyeu'nm izaaından o -
lan devletlere ko11ektif emni -
yetin cebren kabul ettirdiği 
vazifelen deruhte ettiler. 

Butlin memleketlerın mlişte
rek ve mutecanıs bır icra ku· 
veti o kadar kudreth gorunu -
yordu ki, kuçuk devletler, hu
kuk ıtibariyle hiç zarar gor -
medıklerı gıbl, biç bir tecavuz 
olmıyacaı:ına kuvetle inanı -
:yorlardı. 

ltalya'ya karııı girişilen ve 
küçuk devletlerin ekserııinin 
ııtırak etti&i zecri tedbirler 
Mılletler Cemiyeti'nin kati o
larak ademi muvaffakıyetini 
sosterdı. Bu ademi muvaffakı
yette kuçuk devlctlcrın de hıa
scsi vardır. Bu vakadan sonra 
kuçük devletler mUthış bır şe -
kilde aldanmışlardır. 

Milletler Ccmıyeti'nin ge -
çirdıı:ı bu muvaHakıyetsızlik 
tecrubesı, kollekuf eınnıyct 
11stcmının iflis ettığıni gördli· 
iu gıbı, zecri tedbırler ınste • 
mının de, Milletler Ccmiyeu'n
de, bugun olduğu gıbı istılı: -
balde de tatbik edilemiyecegi· 
ni anlatmışur. Son hidiseler, 
kollektıf cr.uııyetın mutearrız 
dcvletlerın genışlemc arzula • 
rına hıç bir zaman ma~i ola . -
mıyacagmı yemden tcyıt ctmil 
bulunuyor. 

B u hakikati oirencn kü • 
çük devletler, Millet • 

lcr Ccmıycti misakına naza -
ran, vaziyetlerini esastan esa -
sa yeniden gozden gcçirdıler. 
Ben yanda buyuk devletler i
ıe, bidayette zecri tedbir va • 
11talarının azaltılmasına mu -
balefet ederlerken, sonradan 
bu zecri tedbir vasıtalarının 
tatbiki kabil karakterlerine i -
malarda bulunmaktan vaz geç
tiler. Çemberlayn 22 ıubat 938 
de, avam kamarasında: "Kendi 
kcndimızi aldatmıyahm. Bir 
tccavuz vukuunda Mılletler 
Cemıyeti kendılcrıne yardım 
edecektir dıye, zayıf, kilçUk 
4cvletlcri de kandırıp iğfal et· 
miyelim. Pek fili biliyoruz ki, 
zayıf kuçuk devletlcrın Cenev
re'dcn bekledikleri hiç bir yar
dım yoktur." Demiıti. 

Hiç bir ipham bulunmıvan 
bu sözlerden ve bilhassa son 
senelerin acı tecrlibelerinden 
den alan küçiık devletlerden 
bir kısmı, tekrar tarafsızlığa 
dôruneğc karar verdiler. Ta -
rafsızlıiın prensibi, başka dev
letler arasında harp olurken 
bu harbe kanşmamak, eğer 
Cihan harbı olursa. tarafsız ka
lan devletlerle birlikte sulhu 
koruyabilmektir. 

T arafaızlık lehinde hare • 
ket, 1936 temmuzunun 

birınci sunu don ıımal devle -
tının barıciye nazırlara tara -
fından muştercken yapılan be
yanatla başlar. Bunlara, Ho
landa ıle İlpanya ve lıvıçre 
devletlcrı de dahildir. 

Bu harıciye nazırları Millet
ler Cemiyeti paktının ancak 
buı maddelerinin kabulu tezı
Di temıil edıyorlardı. Bilhaaaa 
aılihlann azaltılma maddesi Ü· 
zerinde ... Umumi beyanat, kil
çlik devletlerin kendilerini, 
lılıllctler Cemıyeti paktının 
ukcrl, aıyasi, ıktıaadi kollek· 
tıf ıcraatına alt ahklmından 
ayrılmıı telakkı cttıklerinı a
çık açık ıosterıyordu. 

Bu tarafsızlıp rücu ,;aten 
bu scrı dcvlctlcrın yapuğı ıcy
dı. Zecri tedbirlere Ye yaban -
cı kıtalarm ceçmeııne ait mec
buriyetleri, kaçamaklı aoz kul
lanmadan kabul etmiyen ılk 
devlet Belçika'dır. Holanda 
ıimal devletleri ve İlviçr~ 
devletleri de, tarafaızlıklarıru 
ilin etmekte çok enerjik dav • 
randılar. İsviçre, tl baılancıç
ta muhakkak tarafsızlıiını kul
landı. 13 ıubat 1920 de Londra 

beyannamesinde, Milletler Cc
mıycu lsvıçrc'nın daımı suret
te tarafsız kalmasının umumi 
sulh men(aatı oldugunu tanı • 
eh. Binaenaleyh Mıllctlcr Ce -
miyctı ile uyuşabılırdı. 

Fakat aynı zamanda, İsviçre 
konfederasyonu, pakttan ayrıl
mış devletlere karıı, Mıllctlcr 
Cemiyeti'nın koymuş olduğu 
iktısadl zecri tedbirlere ıştırik 
etmeyi teahbUt etmıı oluyor
du. 

B u ap ayrı tarafsızlık, 
zecri tcdbırlerın ihtila

fı muddetıncc mudaıaa edıle -
mez bir halde olacaktı. Zıra, 
askeri tarafsızlıkla, iktısadt ta· 
rafsızlııı açık açık bırinden a
yın etmek mümkun dcgildir. 

Bundan dolayı, konfedcras • 
yon tam bir tarafıızlık ıstedi. 
14 mayıs 1935 de Mılletler Ce· 
miyetıntn mısak protokolu da
hilınde İsviçre ıçın tamami ta
rafsız'lık tanındı. 
Bır ıcri tarafsızlık ilim, Le

tonya, Estonya ve Litvanya gı
bi uç Baltık devleti tarafından 
kapalı kaldı. 18 teırini sanı 
1938 de, Riıa'da tarafaızlıkla
rının tarzı tanzimıni, kanunla
rına idhal etmek için birleşti
ler. Baltık devletlerinin taraf. 
sızlık kanunları, ıımal devlet -
lerinkinin aynıdır. 

22 son kanun 1937 de, Mot· 
ta, İsviçre federal konseyi na
mına tarafsızlık için ıu bcya -
natta bulundu: 

- Seyyarelerin muayyen bir 
mahreki takip etmeleri gibi 
büyuk devletlerden muayyen 
bir grupu takip edemeyiz. Ne 
o intibaı, ne de o ıupheyi veri
riz. Biz tarafsııız. Çünkü hiır 
ve miıstakil olmak istiyoruz. 

M illetler Ccmiycti'nin 
Dangzig'deki eıki ko -

miseri Van Hamel de vatanı -
nın tarafaızlıgı meselesi hak -
kında hemen aynı hisaiyau ta -
ııyor: 

- Holandahlar tarafsız ol -
mağa karar vermiılerdir. Ci • 
han harbı dersinde, kendileri
ne şiddetli bir mesnet bulmuş
lardır. Umumi harp cereyan e
derken alınan notalar ne kadar 
çoğalmııaa, alınanlar, harekete 
hazır Holanda kıtalan mevcut 
olmadıiı müddetcc Holanda 
tarafıızlıiına o kadar çok çat
mıılardır. Diier tarafta da 
mutcpbbih hurmctlcr rol oy • 
namıştır. 

Hemen harekete hazır ve ka
raranı vermiş mukcmmcl bir 
ordu ve mukemmcl bir donan
ma hazırhyan bir millet, ve • 
lcv ki ufak olsun, hesaba ka • 
ulmaia dcier bir mukavemet 
kuvctıne sahip demektir. Bu -
gün holandalılar buna kanaat 
ıctinniılerdir. 

G örillüyor ki küçük dev • 
lctler, hakiki milli mü

dafaa vasıtasiyle temin edil • 
miı olan ananevi tarafaızlııa 
dönmliı;lerdir. Bundan başka 
tarafsız devletlere, iıtlklilleri
ni dahi hazır~ıı orduları ve 
tahkimatlariylc mudafaa et • 
mck mecburiyeti dilımüştür. 
Bununla beraber bu, küçük 
memleketlerin bilyük dcvletle
rile aillhlanma yarııına çık -
tıklanna delilct etmez. Bu kü
çilk devletlerin ekserisi, bıiyuk 
devletlerden birisinin taarru -
zundan o kadar mıitccssir ol
maz. Çunkli, bir harp vukuun
da diğer dcYlctlerin de 7ardı
mı ile kendisini müdafaa ede • 
cektir. Maamafih ne de olaa, 
miıtenasip bir askeri kuvcti bu
lun~sı lazımdır. Zira, böyle 
mlitecavizlerdcn birisinin te
cavuzünc uiramıı olan bir ku
çük devlet hiç bir güçlük çek
meden o taarruza muka -
vemct ctıe bile, sulh mu • 
zakerelerinde aozu tutulup tu
tulmıyacaıı bir meseledir. He
le mailubiyct, bu ktlçıik millet
ler için pek büyük teıir yapar. 
Hattı, mailublyet, Polonya, 
Belçika, İrlanda, Sırbiye ve 
çek tarihlerinde görüldüiü ıl-

oi böyle bir mağlubiyet röne
ıansa kadar munccr olabilır. 
Bir tarafsız devlet, tarafsızh -
ğını kunarmaıa karar vermek 
mecburiyetindedir. Aksi halde 
tarafıızhk idi bir efsaneden 
baıka bir ıcy olmaz. Tarafsız
lık müdafaaya muhtaçtır. 

K üçuk devletler tarafsız • 
lıklarıru, bizzat kendi 

vasııalarıyle mlidafaa etmek i· 
çln, klfi derecede kuvetli ol -
mak isterler. Avusturya tecrü
besinden soma, buyiık devlet
lerin ıarantisi mcvzubahis de
ğildi. Holanda da, alman baı -
vekilinden &elen bir teklife te
mayül etti. Zira, hudutlarının 
zorlanamaz olduğunu pranti 
edecek başka bir devlet bul -
mak itine gelemezdi. 

Çeko - Slovakya için Münih
dc kararlaştırıldı&ı ıibi, dort 
dcvletın kollcktif emniyeti de 
mcvzubahis olabilir. 

Bu&lin kuçuk devletler, umu
miyetle, ittifak aramıyorlar. 
Mustakil bir siyaset tatbik e
debilmek için ıttıl•kta serbest 
devletler olmak istiyorlar. 

Vahim ahvalde, düııman isti
Jisında, bu devletler dışarıdan 
her hangi bir yardıma baş vu
racaklardır. Fakat önceden 
ba&lı bulunmak, zuhur edecek 
hale gore hareket etmekte dai· 
ma bir taviz vermez. Çünkü, 
bir muahede, küçük bir devlet 
için hakiki ve fili bir mecburi
yet olduğu halde, büyük dev -
lct için aynı ölçüde mecburiyet 
değildir. 

Küc;iık devletler. bağhhkt• 
yalnız kalmamak için büyük 
devletlere bdlanmaktan daima 
tevakki ederler. 

Diğer traftan kliçük dev
letler biribirleriyle an

taaıp, aralarında mukaveleler 
akdetmek mecburiyetindedir -
ler. Bu vaziyet dahilinde ya • 
bancı bir siyaset takibi imkl.n 
dchilinde olduğu gibi, müsa -
viliğe zarar vcrmiyecek ııckil
de umumi bir tarafsızlık mü -
dafauı da mümkiındur. Dort 
şimal devletinin hüklimetlcri 
de 1937 den itibaren, 1912 de 
girdikleri tarafıızlıiın esiri ni
zamlarını ve kaidelerini 7eni • 
!emek ve asrilcıtirmek istedi· 
ler. Bunu, harp tekniğinin in -
kişafından dola:rı lüzumlu bul
dular. Burada evcil, müaavi 
haklara sahip olarak yapacak -
tarı itlerin esaslarını cörüttil • 
ler. Sonra da, Şimal'in umumi 
tarafaızlııcını kurtarmak nokta· 
11ndan zamanla zuhur edebile
cek her hangi bir askeri m111 -
terek teavüne ait pratik direk· 
tifler teıbit ettiler. 

Bununla beraber tarafıı• 
devletler, ancak dahili cmni • 
yellerini ltorumak, tarafsızlık· 
tarını muhafaza etmek için bi
ribirleri7le aakeri ittifak yapa
bilirler. Çünkıi tarafsız olan 
bir devlet. diğer devletlere 
karşı tecavıizi ve haamane olan 
bütün ittifaklara iıtirak et -
mekten çckinmde mecburdur. 

T arafaulıiı idame ettir • 
mek buyük fodakirlık· 

tara b· ııdır. Maamafih, bir 
çok kı.ıı,ıu devletler, muhtemel 
ihti!Ular zuhurunda doiru bir 
tarafsızlık giıdeceklenni, bu 
tarafaızlann cephesinin buyil -
mckten vu ıeçmiyecetiDi ilin 
etmışlcrdir. 

Mılletlcr Ccmiycti'nin kar -
ııaında, kuçük devletler, birbir 
ardından hep tarafsulıldarına 
donuyorlar, fakat bu, devletle -
rin • • vre prenaıplerıni inklr 
ettuı. .... ınc deli.let etmez. Bu. 
devletler zayıf bıılıandllkça, 
Millelter Cemıyeti'nın iılerın
dcn de istıfade edeceldrdir. 

Vilson Milltler Ccm.ıyetinı 
meydana gctirmcii teklif ettlii 
zaman, bu cemiyetin yalnıııı 
dunya ıulhunıi koruyacağını ve 
idame ettireceğini değil, aynı 
zamanda kilçiık devletleri, bıi • 

yüklerin cebir ve ıiddetindcn 
de himaye edeceğini dilflin -
müıtli. 

Hakikaten küçük memleket -
!er, ne kadar aldatılmıı ve iğ
fal edilmiş olurlaraa olsunlar, 
Milletler Cemlyetı'nin en sa -
dık balandır. Bu devletler, 
Cencvre'yc iıtirik ediyorlarsa, 
ideallerinin doiruluğunu bil -
dikleri içindir. Bundan baıka, 
bu devletler hCAp ediyorlar ki, 
Milletler Ccmiyeti'ne vurula -
cak bir yumruk, onu kökiınden 
yıkacak, bir daha yenilenmesi 
iımidini imklnsız bırakacaktır. 
Taraf&ız bir küçük devletler 

bloku, Milletler Ccmiyeti'nin 
yukıek organizasyon karakte -
rini idame ettirmek için yalnız 
ba$ına bir amil olabilir. 

Zira, Milletler Cemiycti'nin 
kuvctini yavaı yavaı eritip 
mahveden küçük devletler de
lil, büyük devletlerin miıphcm 
ve mütereddit vaziyetleri ol -
muıtur. 

1 tal yan askeri 

hazırlıkları 

İtalya gizliden gizliye 
şanıldığından çok daha e -
hemiyetli askeri hazırlık -
larla uğraşmaktadır. 1921 
sınıfının üçte biri miktarı -
nı (60.000) adam) hizmete 
çağıran karar resmen ilan 
edilmi§tir, fakat bu husus -
ta alınan tedbirler bundan 
ibaret değildir. Filhakiıka 

nizami ordu veya milis kı
taları zabitlerinden ve ape
siyaliatlerden ferdi surette 
davetler vuku bulmaktadır. 
Zabitler ve aakerler umu
miyetle Libya'ya gönderil
mektedir. 300 askeri hekim 
de bu istikamete sevkedil
mittir. Milis zabitlerine 
gelince, bunlar Cenova'da 
temerküz edilmekte, ora -
dan bir kısmı Kadika'e, di -
ğer bir k19tnı da Mayorka 
adaeına gönderilmektedir. 
Bu sonuncuların B. Muso
lini'nin nasyonalistlere bı -
rakmak niyetinde olmadığı 
Minonka adasını zaptetmek 
vazifceiyle mükellef s5zde 
gönülliller olduğu söylen • 
mektedir. 

Diğer taraftan büyük 
milı:tarda askeri ve tıbbi 
malzeme Alp dağları hudu
duna gönderilmiJtir. Fran
sa'ya karşı harp hazırlıkla -
rı bu suretle ilerlemekte -
dir. Manevt bakımdan hal
kı tahrik etmek ve Franaa 
ile bir harp hazırlamak için 
emir Uzerine gazetelerde, 
yapılan şiddetll hücumlar 
bu maddi tedbirleri tamam
lamaktadır. Gene söylendi -
ğine göre bu harpçi planı 

takviye etmek için büyük 
kalibreden bir diplomatik 
bomba aon dakikada infilak 
edecektir: Bu Antikomin -
tern paktının askeri ittifa -
ka çevrilmesidir. Bu h!va -
disin martta, yeni Akdeniz 
MUnih'inin saati eıılth~ı za. 
man rC9men ilin edileceği 
temin ediliyor. 

L' Europe Nouvelle'den 
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Hainan'ın iıgali anlikomlnlern 
paklln bir cevabı mıdır! 

Japonlar Haynan adasını işgal etmişlerdir. Ren~ 
Lavigne dün Paris - Midi'de bir Çin darb.rmeselini ha· 
tırlatıyordu: Çin'in iki gözü vardır: Haynan ve For
moz. Bu demektir ki Çin bugüne kadar tek gözlüydü 
ve şimdi kör ıolmuştur. Formoz adası, japon adalarının 
cenuba doğru bir temadisi addolunabilir. Haynan da 
Formoz'un temadisidir. Hadiseler tıbki Japonya mu
azzam sabit filolar tarafından Çin'i abloka etmek isti
yormuş gibi geçmektedir: Formoz, Haynan, ve şimdi
ye kadar işgal etmiş olduğu bir sürü küçük adalar. Ja
ponya yarrn Çin krtasrndan çekilse bile bunlar Çin'e 
hükmetmesine imkan verecektir. 

Yalnız Sarı nehrin şimalindeki vilayetleri işgal 
etmekle kalmryarak, denizden iki bin kilometre mesa
f~e Mavi nehir boyunca içeri Çin'e kadar sokulmak 
hatasını da japonya'ya işletmiş olan belki militerlerin 
bQyQklQk sevdasıdır. Bu hareket pek temaşavl, fakat 
belki de faydasızdır. 

Garplılar uzun zaman limanlarını elde tutmak .su
retiyle Çin'e hükmetmişlerdir. Japonya da böyle hare
ket edemez miydi? Şimalde Mançuko'ya ve iç Mogo
Jistan'a, sonra limanlara ve adalara istinat etmek su
retiyle istediklerini yerine getiremez: miydi? Eğer bu 
suretle hareket etmiş olsaydı resmi harp olmıyacak, 

çarpışmalar asgari hadde inecek ve pek siyade mas
rafa girilmiyecelcti. Ticaret belki çabuk eslci halini a
lacaktı. imtiyazlı mrntakalar kfıli gelmeyince ecnebi
ler ve çinliler japonların elindeki limanlar vasrtasiyle 
iş görmek mecburiyetinde kalacaktı/ar. 

Japonya",r Haynan'ı yakın veya uzak bir istikbal· 
de daha ihtiyatlı bir siyasete çekilmek istediği için mi 
işgal etmiştir? Yahut da günün birinde bir çekiliş ve 
kıtadan ayrılış icap ettiği takdirde, hiç olmazsa ad1la
rın elinde kalacağını mı düfünmüştürtt 

Bu kendi kendime sordujum bir sualdir. lıte bir 
başka .sual. Yok.sa Japonya - bugünkü vaziyette bile -
Tanalca planının tarif ettiği büyüle ihtirasın peJinde 
midir, Yoksa Haynan adasının işgali, Çin ablokasznz 
tamamlayıcı nuıhiyette bir jest veya bir çekili§ mevzii 
gibi telAklci edimliyerek, Hind okyanus'u kapısına 

doğru bir iniı, Hong - Kong'la Singfpur için bir teh
dit diye mi telaki edilmelidir! 

Singapur Hind okyanus'umı Ualc - prlc filolarına 
hpar, bQytlk okyanıu'u Awııpa li/o/uıu açar. Ost~ 
Jile, Felell»nlc Hindisunrıu da korur. NihayH, burası, 
Hong • Kong'dak.i ileri karakoliyle uzak Şark'a karşı 
Britanya imparatorluğunun hakiki üssü olarak mü
talea edilmelidir. 

Uzak Şark'ta Fransa ve lngiltere'nin mevkii, hem 
ticari, hem de stratejik bakımdan bir Singapur - Kam
rauh - Hong - Kong - Şanghay (imtiyazlı mıntalcalar) 
mihveriyle resmedilebilir. 

Hareket noktuı Singapur, varış noktası Hong -
Kong'la Şanghay'dır. Ve Hong - Kong demek Kanton 
demek olduğu için mihverin nihayetinde Çin'in üç li
manrndan ikisi vardır. Singapur'la Hong. Kong ara
sında Fransa'nın Kamran körfezi Haynan Çin'in elin
de kaldıkça ve önünil kapadıkça bütün kıymetini mu
hafaza eder, fakat Haynan japonlarrn eline geçince • 
Kamran'a elvedal, aynı %amanda Hong - Kong'a elveda 
demek icap eder. Tonkin klJrfezini kapıyan ada bunla
rın hepsine Hkirndir. 

Ve işte /aponya'nın burasını alması bizi dü§Onm~ 
ye sevketmelidir. 

Bu~ünkü şartlar icinde Havnan adasrnrn br"alirıin 
lntf"/icens Servis'in bir muvalfakivt"ti "Ta" Mirı ... r"':~'
daki siyasi oyuna bir mubbele oluo olmadığı aorula
bilir. Çünlrü u.rihtir ki Minorlca manevrası tasavvuru 
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( RADYO ' 1 

TURK1YE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

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: 18.2.1939 

13.30 .Proıram. 
13.35 Muzık (cazbant - Çigan) 

Lant.?s orkestrası. 
14.00 Memleket saat ayarı, me

teoroloji ajans haberlcrı. 
14.10 Muzik ldanı muzigi - Pl) 
15.00 - 15.30 Turk muzigı - Ça

lanlar - Fahire Fersan, Re -
fik Fersan. Okuyanlar - Nec
mi Rıza. 1 - Tanburi Cemil -
hıcazkir peşrevi. 2 - Udı Ce· 
mil. hicazkar şarkı - (Layık 
mi sana dil). 3 - Arif bey -
hicazkar şarkı (Açıl ey gon
ca satberk). 4 - Liltfi bey -
hicazkar şarkı (Sana noldu 
gönul pdolmıyor). 5 - Re • 
fik Fcraan - tanbur taksimi. 
6 - Arif bey - hicazkar şarkı 
(Giildiı açıldı yine etil yiız
lü). 7 - Rakım .... - hicazkir 
prkı (Bekledim fecre ka -
dar). 8 - ............ Saz semaisi). 

17.30 Program. 
17.3S Mu.zik (dans ıaati - Pi). 
18.15 Turk muzigi - ince saz 

heyeti - Şctaraban faslı. 
111.0U Konuşma (dış politika 

hAdiselcri). 
19.15 1'urk müzigi - (halk tür

kulcri - sivaah a:Jık Veysel 
ve İbrahim). 

19.35 Tiırk müziği - Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Refik Fcrı;an, 
Kemal Niyazi Seyhun, - O
kuyan - Halük Recai. 

20.00 Af ans, meteoroloji ha -
bcrlcri ziraat borsaııı (fi
yat). 

20.15 Temsil - Carmon - (Ya
zan - Profcscir Mcrimh). 
Tcrccmc ve radyofonik mon
taj: (Ekrem Reıit). Temsil 
esnasında küçük orkestra J. 
Bizct'in operuından parça 
çalacaktır. 

121.15 Memleket saat ayarı • 

..1 
esham - tahvilat K. nukut 
borsası (fiyat). 

tl.2:> t' oıkıor (·halk mıizigi ve 
edebiyatı - H. B. Yı.metıcn; 
Kutsı Tecer) . 

?2.00 Haftalık pasta kutusu. 
22.30 - 24 Muzik, opera aryala

rı,. (cazbant) ı;oıı ajanı ve 
yarınki proı:ram. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
19 Berlin - 20.10 Hamburıı 
- 21 Milano - 21.SO Bordo. 

ORKESTRA KONSERLER! 
VE SENFONİK KONSER
I,ER: 18 Paris • P. T. T. -
20.10 Breslav - 21.30 Pariı 
- P. T . T., Prag - 22.15 Lük.
&emburg. 

ODA MUSİKİSİ: 21 Roma. 
SOLO KONSERLERİ: 14.30 

Beromlinster - 16.35 Varto
va - 17.S Stokholm. 

NEFESLİ SAZLAR (Maf'I 11.. 
s.): 12 Brcalav - 20.10 Beıı
lin - 21.45 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18.30 Hamburg. 

HAFlF M0Z1K- 6.30 Berliıa. 
Kolonya - 8.30 Alman ia -
tasyonları - 10.3-0 Hamburg 
- 1.2 Hamburc, Köniısberg, 
Munlh - 14 Laypzig- 14.10 
Brealav - 14.15 Berliıı, Vi
yana - 14.25 Mıinih - 15.20 
Hamburg - 15.3-0 Stoldıolm 
- 18 Berlin - 18.10 Mlinih 
-18.45 Munih-19 Köniııı-
ber&, Ştutıart - 19.S Viyana 
- 19.30 Frankfurt - 20.15 
Frankfurt - Zl Berlin - 24 
Frankfurt, Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştutgart - 14 Keza - 19.15 
Var1<>va - 20.30 .Monte Ce
ncri. 

DANS M0Ztö1: 16 Könip" 
bcrg - ıs.ıs Laypzig -
18.40 Keza - 21.45 Sofya -
22 Floransa - 2Z.15 Bel&rad. 
Monte Ccneri, Stokholm -
22.20 Ştutgart - 2.30 Tuluz, 
Viyana, Ştutgart - 2'.35 Sot
tcnı, Prag - 22.+5 Könip .. 
bcrı - 23 Floransa, Stok " 
holm - .23.20 Budapcıte, Ro
ma - 23.30 Prag, London ... 
Rccyonal - 24 Hamburı. 
Lüksemburg, Strazbw-s 
0.15 Droytvi~. 

ve metodu itibariyle İngiliz, hedefleri itibariyle İngi
liz - fransızdır. Bunun tersine olarak Haynan manev• 
rası ilk önce lngiltere'ye (Hong - Kong'un k..rymf!J'ti 
du1mektedir) ve ikinci derecede Fransa'ya (Hindi Çi
ni üzerindeki tehdit) müteveccihtir. lki hareketi ayı
ran zaman parçası ger~ekten pek kısadır (yirmi dört 
saat). Bununla birlikte ayın sekizindenberi Devona
hire zırhlrsının ada sularında bulunduğu maliimdu ve 
Roma ile Berlin şüphedeydi. 

Bu fuaziye doğru ise, Haynan adasının işgali ta
rafınuzdan yalmz japon emperyalizmi balumrnd~a 

değil, fakat aynı zamanda ve bilhassa yakında ittifaka 
k4lbolacğı söylenen meşhur antikomintern blok bakı -
m.rndan da mütalea olunmalı'dır. 

Çin - japon kavgasına dürüst bir şekilde bitaraf 
kalmış ıolan ingiliz ve fransrz imparatorlukları 1897 
lransız - Çin anlaşmasının ve 1907 lransız - japon an
la1masının tecavüze uğradığından şikayet edebilirler
di, fakat bu iki imparatorluk işgalin faydasızlığını 
kaydetmekle iktifa ediyorlar. 

Bu işgal Çin'e o kadar az zarar vermektedir ki Çin 
bu hadiseden heyecana bile kapılmamıştır. 

Çinliler diyorlar ki: "Kanton işgal edildikten son
ra Haynan'ın alınması veya alınmaması ehemiyeti ha
i% değildi." 

Bu iddia, bu işgali Minorka manevrasına bir muka
bele addedenlerin tezini kuvetlendirmektedir. 

Yalnız, bu şartlar içinde büyük okyanus'la Atlu 
olcyanusu'nda git gide daha ziyade endişede olan ve 
kendi kıtalarrnda kendilerini git gide daha ziyade teh
likede hisseden Amerika'nın, Paris ve Londra'yı endi
şeye düşüren hldiselerden endişelenmek hakkıdır. 
Çünkü her Uzak şark meselesi kendisini bilhassa eko
nomik bakımdan meşgul ediyorsa, her dünya mesele
si de, maddi ve manevi bakımlardan onu alakadar eder. 

Pierre Dominique - La Republique 

- Benim toförü hangi haataneye - Daha sonra beni görmek ister mi- - Peki, yarın sabah ne olacak? 

ı H 
götürsek bilmem ki... Bir ameliyat ge- siniz etendim? - Siz, kendinize gayet güzel bir va-

tiyle kendisinin kütüpane olarak kul
landığı odada bekliyen Mister Dor -
rington'un yanma gitti. Bir gece ön
ceki dostu orada rahat bir koltuğa o • 
oturmu§, cigara içiyordu. Masanın ü
zerinde bir kutu içinde gayet nefis si
garlar duruyordu. Blis bunlara hu -
retle bakınca Kloves'a kartı olan hid
deti bir kat daha arttı. Bunlar kendi -
sinin 1894 mahsulü olan mefbur Par
tagas sigaraları idi ki bir da.ha yerine 
konulmasına imkan yoktu. Mr. Dor -
rington, Uf&ğ• çckilmeıini ipret ede • 
rek: 

Q yat 1 n ı• ç y u• • z u• • çirdikten sonra bu gUn ilk defa işe bat- - Bu gece olmaz. Yarın gelip beni zife bulununuz. Ben de bu akpm o-
laınıftr. Pelı: ehemiyetli bir fey olmıya- görürsünüz. tomobilini sürdüğüm efendi ile yarın 
calı: ama, adamcatız, galiba, fazla zayıf - Bat üstüne efendim. dünyanın en tuhaf yerinde bulupca-

~==================== _ 47 _ ') dütmüt- - Arleton caddeli, Arletcın meyda- ğun. 
Blis makineyi ifletti. Arabanın uhi- nı, numara 27. Mr. Dorrington, diye a- - Neresi bu yer? Bana söylemez 

yalnız anlatılanları dinlerken gözleri 
parlıyordu. Blis, birden bahsi degifti· 
rorek: 

- Peki, sizin vaziyet ne alemde? 
Bugün hayırlı bır ış çıkmıştır inJal· 
lalı? 

- Yarın saat onda Volburhs'a tek· 
rar baş vuracağım. Bunlar borsacılık 
ediyorlar. Bunlar, hastalannııı olan 
bir kız memurlarına yarın ubaha ka • 
dar izin vermitler. Eğer yarın saat on· 
da gelirse ne ala; gelmediği takdirde, 
yerine beni alacaklar. Fakat eski ça • 
lı§trğım yerden bir referans getirmek 
şartiyle tabii. Bana bu kiğıdı almakla 
ne biıyiık iyilik ettiğinizi bilemezsi -
niz. Ben de, az kalaın, Mr • .Montagü'ye 
bir mr.ktup yaz,p böyle bir vesika is
ti yece lct im. 

t CIZCln: Filıpı Openhaym bi biri.ki dakika sonra yerine geçmif· ranmrz. misiniz? 
mifti. Otomobilden yeni inmiı olduğu ti. Hareket ettiler. Yolda: Blis hayretler içinde eordu: - Arleton meydanı numara 27. 
anlAfı.lan .tık bir genç adam, kal dm _ - Bereket venin çabucak sizi bul- - Hangi adres, han&i adre.? - Neden burası dünyanın en tuhaf 
mın üzerınde, arabanın yanında canı dum, dedi, bütün otomobillerden an- Mr. Dorrington tekrarladı: veri oluyor? 
sıkılmıt bir halde duruyordu. ladı&ınız görülüyor. Uzun zamandan - Numara 27 Arleton meydanı Sa- - Bir gün gelir, onu da size söyle -

Bu genç: beri mi toförlük ediyorsunuz? at ondan daha geçe kalmayınız. Size ~un. 

- İçinizde otomobil kullanmasını - Çok zaman olmadı. Şimdi Güneş belki bir iı bulabileceğim. Blis, ertesi sabah Arleton'daki evin 
bilen var mı? Diye 10rdu, benim lfOfö- otomobil kumpanyası tasfiye halinde Blis arabayı söylenilen garaja gö- geniş holüne saat ona bir kaç dakika 
rüm hastalandı da. bulunduğu için ipiz kaldım. tilrdil. Yirmi dakika geçmeden Fran- kala girdi ve asansörün zilini çaldı, 
Şoförün içinde bulunduiu otomobi- Otomobilin sahibi bir defa daha see'in kendisini beklediği Duri Leyn'- Kapıcıya görünmeden içeriye girmiş 

tin etrafına birikmit olan kalabalık a- Blis'in yilzUne dikkatli dikkatli bak- deki lokantaya vannııtı. Kazandığı ve talihine aaanslSr memuru da yaban
raıından bu sözleri yalnız Bliı iyice tı. Her hangi bir sebeple onun çehre· bet tiling'i gözden çıkararak bir tite cı bir adam çıkınrttı. Asansörden çık-
duyabilmitti. Blia: siyle fula allkadar oluyordu. prap ısmarladı: tı ve kendi apartımanının ziline için-

- Nereye istiyorsanız ben götüre. - Ahlllı:ınız yolunda mıdır? - Siz burada otururken ben dıtarı- de tuhaf hisler duyarak bastı. Kapıyı 
yim, dedi, küçük Panbard otomobili - Fevkallde bonservislerim var. da yemeğimizin parasını kazanıver • açan yabancı bir u,aktı. 
değil mi ?Kullanmasını gayet iyi bili- - Muvakkat bir hizmet işinize ge- dim, dedi. Blis sordu: 
rim. lir mi? Kız, gene sitem ederek batını salla- - Mister Dorrhıgton içeride midir? 

Genç adam, rahat bir nefes almııtı. - Şoför olarak mı efendim? dı: Eski Uf8ğı Klovea'den pek daha a-
Sonra tanımak istiyormuş gibi Blis'in - Daha iyiai bu meseleyi yarın ko- - Gene akılsızlık ediyonunuz, de- şağılık bir adam olan bu up.k, Blis'~ 
yüzüne baktıktan sonra: nuıuruz. Alın size, beni buraya kadar di, bet fİling bizim bir haftalık maua- oturacak bir yer gösterdikten sonra 

- Hay gidi ıeytan f Dedi. Blis, ta· getirdiğiniz için ~ ıillnı. fınıız olur; bir yemek parası değil. kayboldu. Blis, kendisinin vaktiyle 
nmmıt olduğunu düşünerek epeyce Prens lokantaaınrn 8nUnde durdu. Blis. masaya yl'rleşt;kten sonra: '{risti mağazasından satın aldığı oyma 
üzülmüştü. Fakat otomobilin sahibi. lar. Blis'in muvakkat patronu inme - Adam sen de, dedi, ikimiz de tü 'lir koltu"'a '·urul"""··~tu. Bir dakika 

- Tam vaktinde geldiğinize mem
nun oldum, dedi, biraz bekleyiniz, ol
maz mı? 

Dorrington, önündeıki mektubu ya -
zıp tamamlarken Bliı de etrafına ba
kınıyordu. Bir gece önce katı bir ya
tağın üzerinde rahatsız uyumut, IOn· 
ra uyanarak bir teneke kap içinde kö
tü bir stingerle yıkanmıştı. Şimdi için
de birden bire bir hasret dalgası uyan
mııtr. Bir zamanlar, hayat için çolı: za 
ruri ve çok basit tellikki ettiği lüks ve 
konfor1Jn şimdi değerini anlamı9tı. 

Arkasında yarı açık bir kapı vardı 
ki beyaz çinilerle döşenmiş ve banyo
su mermer içine gömülmUJ hamam o-

Blis, yolun bir kenarına çekilmit ve 
başına büyücek bir kalabalık toplan 
mış olan bir ot mobili ~Nltl'rl'rl'lc: 

1 Dedi. b bahsi tekrar kurcalanıa~duı~:~-~....l~·~e~nh~a~zı~r~la~n~ıu.!o~r~d~u~.~----------~~..ı...ı~DUJıt:ııaıı....ı.oıııa..c::.uıaıJı.aaıwu.s'112:-ar.a.ı._._..__,...,._....,cL..._...ı..:n.,ll.&l1Je--At..__M&ı.o....--..-..ı..-...-.~_...-ı-__ __,'--_.,,. ________ ~-----~ 
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Hatay Meclisi Türkiye 
kanunlarını kabul· etti 

(Başı 1 inci sayfada) 
evel söz alan hatiplerden adliye encü
meni reisi Hamdi Selçuk, Adliye en • 
cüıneni mazbata muharriri Bekir Sıtkı 
Kunt, Vedi Karabay, Abbas Ülkü, Zcy 
nelabidin Ci11i, İsa Kazancı, Kamil Zü.. 
reykurgil, Dr. İbrahim Vedi, Nuri Ay
dm bukanunun ehemiyctini ve ana va
tana olan sarsılmaz bağlılığı anavatan 
kanunlarının Hatay'ı feyizli bir istik
bale götüreceğini, düşünüşte ve yü -
rüyüşte bir olan Hatay'ın anavatan ka
nunlarından ayrı kanun kabul etmesi
nin esasen düşünülmiyeceğini heye -
canlı bir lisanla tebarüz ettirmişler -
dir. Bu hitabeler coşkun ve sürekli al
krşlarla karşılanmıştır. . 

Kanun kabul ediliyor 
Nutuklardan sonra kanunun met -

ninin müzakeresine geçilmiş, millet 
meclisi binasını sarsan alkış tufanı a
rasında müttef'ikan kabul edilmiştir. 

• kanunları Hatay kanunları olarak ka-
bul edilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanunların meriye -
te vazı tarihiyle mahalli icaplara uy -
gun Ölmıyanların tamamen veya kıs -
men tatbik edilip edilmemesine icra 
meclisi sclfthiyettardır. Tadil kanunla 
olur. 

Madde 3 - Meriyete giren her ka -
nun ona müteallik kanun ve ahkamı 
ilga eder . 
Diğer iki madde 'kanunun meriyeti

ne ve icrasına mütealliktiı-. 
Kanunun kabulünden sonra kürsüye 

geJen başvekil bir nutuk söylemiştir. 
ve bu vesile ile Hatay'ı.n ana vatana 
ve büyük şefine sarsılmaz bağlılığı -
nın büyük millet meclisine arzına da
ir Hamdi Selçuk'un takriri ittifakla 
ve alkışlarla kabul edilmiştir. 

Türkiye cümhuriyeti kanunlarının 

kabulü Hatay'ın her tarafında büyük Kanun şudur : 
Madde 1 - Türkiye cümhuriyeti bir sevinç uyandırmıştır • 

Nevyork sergisi için 
haz1rhklar tamamlan ı.yor 

(Başı 1 inci sayfada) c 
ft Amerika müzelerine henüz girmi - Lond ra konferansın ın 

çalışmaları 
yen e§yalara tahsis etmiştir. Müzeler 
ıdarcsi ve sergi heyeti bu eşyanın cm -

niyetle gidip gelmeleri için icap eden 

tedbirleri de almıştır. Müzeler idare· 
sinin yardıMiyle hazırlanan ve sergi

de teşhir edildikten sonra Amerika 
nıüzc ve üniversitelerine hediye edile
cek olanmulajlar da tamamen hazır-

lanmıştır. İstanbul'da yaptırılmakta o
lan ve her biri ayrı ayrı türk el işçiliği 
aanatının muvaffak birer nümunesi o
lan inşa malzemesiyle site türkün dış 

dekorasyonu için Kütahya'da yaptırı
lan ve gerek desenleri, gerek renkleri 

itibariyle son iki asırda yapılanların 

en muvaffakları telakki edilen çiniler 
ayın yirmisinde hareket edecek olan 
vapurla N evyork'a gönderileceklerdir. 
Bu çiniler bugün 1stanbul'a gelmiştir. 

Milli sanayii ve iştirakleri temsil e
'ôen Sümerbank'la Türkiye yeraltı ser
vetlerini temsil eden Etibank ve inhi-
sarlar idaresi hazrr tıklarını bitirmiş·
ferdir. Bu eşya da sergi heyetinin top
ladığı nümuncler ve diğer teşhir mal
zemesiyle beraber martın ilk haftasın· 
da Nevyork'a gönderilecektir. 

dünkü 
Londra, 17 a.a. - Bugün ingilizler 

yahudilerle toplanmışlardır. Toplantı
ya BB. Halfaks, Makdonald, Butler 
iştirak etmiştir. Verilen maliimata gö
re müzakereler yahudi muhacereti ve 
yahudilere tıoprak satılması meseleleri 
üzerinde dönmüş ve iki saat devam et
miştir. 

Kıral Gcorges Irak başvekili B. Nu
ri Essaidi kabul etmiştir. 

l'alımli mııluıcereti luıkı·ındald 
alman teklifi 

Londra, 17 a.a. - Beynelmilel mül
teciler komitesi reisi Lort Winterton, 
bir nutuk irad ederek yahudilerin mu
hacereti hakkındaki son alman tek
liflerinin ileriye doğru atılmış bir a -
dım olduğunu söylemiştir. Hatip de
miştir ki : 
"- Bu teklifler, alman yahudileri -

nin beş senelik bir müddet zarfında 

muntazam surette muhaceret etmeleri
ne ve Almanya'daki yahudilcrin vazi
yetlerinin islah edilmC6in~ medar ol -
malıdır.,, 

Fransız hükumeti Cezair ve Tunus'taki 
askeri ·kuvvetlerini geri çekerse.:. . 
İtalya Libya'da askeri 
kuvvetleri azaltacak. 

Roma, .17 a.a. - Libya'daki İtalyan garnizonlarının ~k.viye7 
ıine d air İngiliz gazetelerinde çıkan yazılar hakkında ıalahıyetlı 
mahf iller, geçen seneki lngiliz • İtalyan itilaflariyle Lib~a'ya as
keri kıtalar gönderilmiyeceğine dair giri!ilen taah hütlerrn tutu l-

maıı Tunuı ve Cezayir' deki Fran 1 
11z kuvetlerinin normal bir sev i- I i,. · ıt t•ICa ret 
yede bulundurulmasına bağlı o l- ng 1 ere 
doğunu b~yan etmektedirler. 

Gazete Del Popolo, ingiliz matbua· h b • • t •. yO r 
tının tefsirlerine şöyle cevap vermek- ar 1 ıs em 
tedir: 

"Fransa, müstemlekelerini takviye 
ettiği takdirde ltalya'nın da mevcut 
itilaflar ne olursa olsun aynı şekilde 
hareket etmesi tabiidir. ltalya'nın 
Fran.aa'ya karşı dun bir vaziyette kal
mağı taahhUt etmiş olduğunu iddia 
etmek saçmadır. İngiltere hükümeti· 
nin faşist İtalya'nın ellerinin bağlan· 
ma~una müsaade etmiyeceğini bilmesi 
l&zrmdır." 

Paris, ı 7 a.a. - Mebusan meclisi 
nıüstemlekat encümeni, Fransa miis· 
temlekelerine, teftiş maksadiyle üç 
heyet gönderilmesi meselesini bugün 
mUzakere edecektir. Bu heyetlerden 
birinin Tunus'a, ikincisinin Cibuti'ye 
ve Uçiincüsünün de Camerroun'a gi· 

Yapacağı görüımelerin hedefi 

iti lafa varmakhr 

(Başı 1 inci sayfada) 

hedefi de budur. Totaliter devletlerle 

bir hal tarzı bulabilecek miyiz, yoksa 
gene onların silahlarını kullanarak mil 

cadele etmekten başka bir şey yapa -

mıyacak nııyız, bunu anlamak 
0

istiyo • 
ruz. İki tarafa piyasalarda husust bir 

hisse veren ve yalnız lngiltere'ye de· 

ğil ayını zamanda Almanya'ya da hiz • deceği söylenmektedir. 
---------·------' met eden bir anlaşma arzu ediyoruz. 

Kütahya malı namiyle maruf 

Kireç 
Sanayi caddesinde \'abana batlı a • 

Partınanında HUSEYlN ORAK 
Tı: 2078 sanayı caddesinde No: SO 
de Tuğlacı HASAN BALDUDAK 
Tl: 1446 Bu miiesscselere müracaat 
etmeden başka yerden kireç almayı 
~ız. Her hususta menfaatiniz vardır 

cnclcrdcnberi tccnibc cdilmiıtlr. 

Muvaffakiyetten ümidimi kesmiyo • 

rum. KömUr hakkındaki ingiliz • al • 

man müzakereleri neticelendiği tak -
dirde, bu vaziyet bizi ekonomik mese• 

lelerin tetkikinde yeni bir tekniğe e • 
riştirebilecektir." 

Neticede Avam Kamarası, iflizlik 

hakkındaki uzun müzakerelerden son• 

ra amele fırkasının tevbih takririni 

146 reye karşı 344 rey ile reddetmiş • 

tir. 

u ı: us 

Hüklimetçiler Franko'ya 
mütareke teklif ettiler 

Müzakereler neticelenirse Londra 
pazartesi giintl Burgosu tanıyacak 

(Başı linci sayfada) 

rilen karardan Azana'yı haberdar et -
miştir. Fakat Azana, Madrid'e dön -
mek istememektedir. Mumaileyh har -
bın nihayet bulması için sarfettiği 
gayretler hakkında Delvayo'ya malu
mat vermiştir. Söylendiğine göre A • 
zana, Madrid'e avdetinin mukaveme -
tc teşvik mahiyetinde tefsir edilme -
sinden korkmaktadır. 

. /span~·a lıarbı yakırul<ı bitiyor 
Londra, 17 a.a. - İyi haber alan 

mahfiller, İspanya harbinin yakında 
biteceğini teyit etmektedirler. Bu malı 
filler, hafta sonundan evci bir müta • 
reke aktcdileceğini tahmin eylemek
tedirler. Emin bir kaynaktan öğrenil
diğine göre, evelki gece İngiltere, her 
şeyden evci bir mütareke akteditmesi, 
müzakereler esnasında muhasamatın 
tatil edilmesi ve hiç kimsenin fena mu 
ameleye maruz kalmaması şartiyle ya. 
rı resmi bir tavassutta bulunmayı tek
lif etmiştir. 

. Bu şartlar, dün akşam Lord Hali
faks ve İspanya maslahatgüzarı ara
sında yapılan iki müHikattan sonra 
Burgos hükümeti nezdindcki ingiliz 
ajanına telgrafla bildirilmiştir. 

Miitareke teş.elıbiisleri 
Aynı zamanda Sir George Moun

sey, general Franko'nun Londra'daki 
mümessili dük d'Alba ile de görüşmüş 
ve bugün lıu mülakattan memnun gö
ründüğü müşahede edilmiştir. 

Bütün müzakereler şimdi cümhuri
yetçiler lehinde bir mütare.ke akti me
selesi üzerinde temerküz etmektedir. 

Siyasi mahfillerde Franko'nun uz -
Iaştırıcı bir harekette bulunacağı ü
mit edilmektedir. 

Söylendiğine göre müzakereler iyi 
bir şekilde neticelendiği takdirde ln -
giltere, pazartesi günü Franko'yu hu
kukan tanıyacaktır. Fakat bu haber, 
henüz teeyyüt etmemiştir. 

lspany<ı vaziyeti ve lngilterc 
Londra, ı 7 a.a. - Lord Hali faks, 

muhafazakarların hariciye komitesin
de Franko'nun tanınması meselesinde 
büyük Britanya hükümetinin vaziyeti 
hakkında izahat vermiştir. Mumaileyh 
bu tanıma keyfiyetinin tebliği anının 
yaklaşmakta olduğunu sö~lemiş ve hü 
kümetin Franko'nun resmı surette ta· 
nınmasından sonra İspanya'daki iki ta 
raf arasınra bir uzlaşma yapılmasını 
teshil için nüfuzunu istimal cdebilece 
ğini i15.vc eylemiştir. 

KabiM n. Çemberleyn' e 
salahiyet ı>erdi 

Deyli Telegrafın diplomatik muhar. 
riri vaziyeti şöyle hulasa ediyor: 

" Franko'yu tanımak bahsinde baş· 
vekil halen kabineden tam salahiyet al 
mıştır. Fakat şimdi bu tedbiri parla • 
mento ve ingiliz milleti huzurunda 
haklı göstermek için İspanya'da hftdi -
selerin inkişafını beklemektedir. K.a
binenin fikrine göre eğer demokratık 
milletler cümhuriyctçilere karşı bita -
raf bir adalet gösterileceğine kani bu. 
lunurlarsa, Franko'yu tanımağa daha 
ziyade temayül edeceklerdir. B. Ber~r 
dın memuriyeti ve aynı zamanda Sır 
Robert Hodgson'un vazifesi, general 
Franko'ya bu noktayı tekrar etmek O• 

lacaktır. 

Rurgos'u tanı)·an lı iikiimetfor 
Londra, 17 a.a. - tsviçrc'nin Lond. 

ra sefiri Hariciye Nezaretine giderek 
İsviçre hUkümetinin Franko'yu tanı • 
mıya karar verdiğini Lord Halifaks'a 
bildirmiştir. 

İsviçre federal konseyi şimdiye ka
·dar· Burgos'ta yarı resmi mümessil o -
lan B. Eugene Droye'yi fevkalade mu
rahhas tayin etmiştir. 

Polonya sefiri de aynı suretle Lord 
Halifakıa Polonya hükümetinin Fran· 
ko'yu tanımak tasavvurunda bulun• 
duğunu söylemiştir. 

Peru, Burgos hükümetini tanımış ve 
bu hükümet nczdindeki mümessilliği. 
ni büyük elçilik derecesine çıkarmıya 
karar vermiştir. 

Franko italyan nii/ıtzundmı 
kurtulnııya rcılı§ıyor 

Londra, 17 a.a. - İvning Standart 
gazetesinin diplomatik muhabiri yazı
yor: 

Roma'dan alınan haberlere göre, 
general Franko, İspanya'nın her tilrlÜ 
yabancı tesirden azade ve mUstakil bu 
lunduğunu dünyaya ispat etmek için, 
halen, 1talya'ya karşı oları borçlarını 
ödemektedir. Roma'daki nasyonalist 
İspanya büyük elçiliği italyan hlikü • 
metine mühim miktarda para vermek· 
tedir. Bu tevdiat ile, İtalya - frankist 
İspanya ticaret bilançosunda aşağı yu. 
karı bir tevazün haaıl olacaktır. 

iti inorka bonıbardınıanınm 
iç yiizii . 

Roma, 17 a.a. - Giornalc d'İtalı:ı 
Minorka adasının Franko0•ya teslim o
lunuşunu gönüllü italyan tayyarecile
rinin hareketine atfetmektedir. 

Bu yarı resmi gazetenin yazdığı • 
na göre, daha 25. sonkanunda Balear 
italyan hava kuvetleri kumandanlığı 
Barselona'nın zaptedilmek üzere oldu
ğunu nazarı itibara alarak Minorkanın 
derhal işgalini tasarlamıştır. 7 şubat· 
ta Minorka adasına beyannameler atıl. 
mış ve fakat İngiliz zırhlısında müza -
kerelerin başlaması üzerine italyan 
gönüllü tayyarecilerinin hareketleri 
tcvakku fa uğramıştır. 

Fakat, 8 şubat sabahı bu müzake -
reler hiç de neticeleneceğe benzeme-
diği bir sırada yeni bir hadise olmuş • 
tur: Tayıyareler tarafından yapılan bir 
keşifte Ciudadela ve Marccdelde is -
yan çıktığı görülmüştiir. Bunun üze -
rine hava kuvetleri kumandanlığı bu 
isyanın bastırılmasına mani olmak i -
çin şiddetli bombardımanlarda bulun
mak üzere 18 tayyare göndermiştir. 

B. Saraçoğlu 
İstanbul' da 

(Başı 1 inci :.aylada) 
goslavya konsolosluk erkanı tarafın -
dan karşılanmıştır. 

I ıi::xır 
Bükreş'e hareket eden Harici ve Vekili

miz Şukru Saraçoglu'nu Ankara garmda 
ugurluyanfar arasında Cumhurreislıgı umu· 
mi kitibi B. Kemal Gedeleç ve Almanya 
maslilıatgiızarı Ur. Krol da hazır bulun -
nıu:itur. Dünku sayımızda isimlerini unut
tugumuz için itizar ederiz. 

B. Meuıliscıs tla yokı ~ıktı 
Atina, ı 7 a.a. - Başvekil ve harici -

ye nazırı general Metaksas Bclgrad'a 
hareket etmiştir. General Metaksas 
Belgrad'da yirmi dört saat kalacak ve 
oradan, balkan antantı daimi konseyi 
toplantısına iştirak etmek üzere Bük
reşe gidecektir. 
Kıral ile B. Metaksas'ı hamil tren 

dün sabah Selanik'e varmıştır. Şehir 
ve gar donaıunıştı. Vali ve kalabalık 
bir halk kütlesi kıral ve başvekili se -
lfimlaını.ştır. 

Saat 11 de halkın coşkun tezahüratı 
arasında yeni üniversite binalarının 

temel taşı konmuştur. 

"Yunanistan'daki 

rejim milli bir şuur, 
manevi bir kanundür,, 
Atina, 17 a.a. - Atina ajansı bildi· 

riyor: 
Matbuat ve turizm müsteşarı B. 

Nikoludis dün akşam mevkut matbuat 
muharrirleri birliği tarafından şere • 
fine verilen ziyafette birlik reisi B. 
Bogris'in nutkuna cevap vererek ez -
cümle demitir ki: 
"- Ekseriya söylediğim gibi, 4 a • 

ğustos 1936 rejimi, bir zulüm olarak 
değil, şuurlu bir sistem, manevi bir 
kanun, yaratıcı bir tempo olarak gel -
miştir. Bu rejim milleti, umumi bir 
inzibat altına koymuştur, fakat bunu, 
milli ve içtimai menfaatlerden başka, 
sosyetenin yaratıcı unsurları olarak 
işçilerin maddi ve manevi ihtiyaçları. 
na da cevap verebilmek için yapmış -
tır." 

lzmir' <iP av m•·"·l'irni 

İzmir (Hususi) - Vilfiyet av ko -
misyonu bölgemizde av mevsimini 
l ağustosla 15 şubat arası olarak ka
bul etmiştir. Bu müddet haricinde 
muzır hayvanlar için sürek avları ter
tip edilebilecektir. Diğer avlar yasak 
edilmiştir. 

Bartın' da konm t'lİ ke~ilmh·or . . 
Bartın (Hususi) - Kasaplar et fi

yatlarının yükseltilmesini istemişler, 
belediye bu talebi reddetmişti. Bu -
nun üzerine kasaplar bir haftadanberi 
koyun kesmemektedirler. Yalnız lo
kantalar için kesip toptan satmakta
dırlar. Belediye koyun eti temini i
çin tedbirler almak üzeredir. 

Karısını öldüren aclam 
yakalandı 

İzmir (Hususi) - Odemiş'te ka
rısı Hamide'yi öldürüp kaçan Meh
met yapılan sıkı takip neticesinde 
Akhisar kazasının Marmara nahiye
sinde yakalanmıştır. 

Yeni 
Halkevlerimiz 

(Başı 1 inci sayfada) 

betlerini eski çirkin müdahale ve 
tecessüslerden koruyan bir kar
şılıklı hürmet, hususi hayatın 
masuniyet ve hüriyet esaslarını 
tesis edecek bir muhit, bir atmos
fer, bir terbiye ocağı olmalıdır
lar. Biz sade yeni bir devlet de
ğil, bir de yeni cemiyet, bu mede
niyetin bir cemiyetini vücude 
getiriyoruz. 

F. R. ATAY 

Gayri menkul malla nn 
açık artırma ilôn ı 

Ermenek icra Memurluğundan: 

Alacaklı: Ermenek'te Ahmet oğlu 
Rıza Yazıcı 

Borçlu: Ermenek'te ölü mülazım 
Mehmet varislerinden karısı ve kü
çük oğlu Nuri velisi Firdevs ve diğer 
oğulları Ankara Ziraat Vekateti mü
fettişlerinden Şevket Taşkan ve İz
mir tayyare alayında makinist Refik 
Taşkan ve yanında Mehmet kızı Şa· 
ziye ve Diyarbakır 7 inci kolordu le
vazım şubesi birinci kısmında Rifat 
Taşkan mahaUi ikameti meçhul Saki
ne. 

Borç miktarı: Maa masraf ve faiz 
402 lira 72 kuruş. 

Merhun gayri menkulün cinsi : Bah
çe maa sayfiye. 

Hududu: Şimalen şarkan Dirhemsiz 
zadeler garbcn cenuben sahibi senet 
diğeri şarkan mülazım Mehmet vere
sesinden zevcesi Fatma garben Hati
ce şimalen Hüsnü validesi Ayşe cenu
ben bark. 

Tapunun tarih ve numarası: Mayıs 
330 ve şubat 325 42 ve 115 

Muhammen kıymeti: 1000 lira. 
Satışın yapılacağı yer gUn ve saat: 

17. 3. 939 cuma günü saat 14 den 16 
ya kadar Ermenek icra dairesinde. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 1. 3. 939 tarihinden itiba
ren 939.136 numara ile Ermenek icra 
dairesinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır. llanda 
yazılı olanlardan fazla malUmat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
939/ 136 dosya numarasile memuriye
timize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yukarı
da yazılı kıymetin % 7 1/2 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddiaların işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle birlikte memuriyeti
mize bildirmeleri icabeder. Aksi hal· 
de hakları tapu siciliyle sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

1 Gün İc __ ..;;__..,;;;:;;_.....,;;.___;;;_ ~ 

Mukaddes ate 
Milli mücadele, İnönü, 

Dumlupınar ve lunir zaf 
zan ve bütün inkılap ha 
Balkan ve Sadabat pakti 
lay, Montrö ve Hatay, Eb 
ölümü ..• Yakın tarihimizi 
lemli ve §erefli anlarında 
maz bir heyecanın dalgala 
1ana vatan sathına yayılar 
leri bi.ribirine bağladığını, 
gisinin ve millet birliğin 
maddeleştiğini gözümüzle 
ellerimizle tutarcasına hav 
fımızda, ruhlarımızda bul 
lar bizim çok vatanperve 
oJduğu,ınuz.un delilleridir. 

Fakat, vatanperverlik n 
Ozerind.e doğup bü .. 

toprak gibi onun tabii ve s 
liklcri, dünkü ve burrünkü 
büyiik adnmları ve büyÜk 
dili ve tarihi, çocuklarımız 
rimiz, müşterek duygu ve 
rimiz, yani on sekiz milyon 
tek insan haline getir-en h 
ğil mi? Her şeyi ile teker 
birimizin malımız olan vat 
si kendi neşemiz, ıstırabı 
rabımızdır. Onu tehdit ed 
yaralıyan her hadise ka 
derin acıları duyar; onu 
tibarmı arttıran her vakı 
ve gururla kartılarız. 

Lakin vatanperverliğin 
iykaz edilmiye ihtiyacı 
dır? Onun kalplerde ve 
ifgal ettiği yerlerin eba 
fark bulunmamalıdır ki 
verlik düne, bugüne ve ••. 
taalluk etsin. Memleketin 
temin edilmit bilmek arzu 
fan kalpler ve zihinlerde 
dea ateş kemalini bulrnut 
verliğin kendisidir. 

Yarın 367 halkevinde 
muhterem Dr. Refik Sayd 
kunu dinliyerek vatanın 
istikbalini temin yolunda 
larına yeni bir hamle ile 
lan yurttaılar, itte bu 
ateı'in nesilden nesile ve, 
lak, -daha canlı - tabiri m 
nüz -, daha şuurlu olara 
zifeıini istiye isti~e üzeri 
vatanperverlerdir. Onlar i 
aydınlanıp aydınlatmakta 
olabilir? Vakıa ateş ısı 
mek ve ışılmak mefhum 
zammun eder. Halbuki b 
Halkevlcrinde bugünden 
yarının cemiyeti; daha 
daha anlayıflı, daha duy 
daılar omuzunda yÜksel 
daha kudretli, daha va 
mesut Türkiyesidir. 

Yüreğinizde mukaddes 
yorsa onun harikulade 
hayalinizde na.sıl bugün 
maz ve şimdiden 
nuz! 

Nasuhi 

4 - Gösterilen günde artırmıya iş- .,11111111 
tirak edenler artınna şartnamesini o- : 

Yenişehir 

ULUS kumuş ve lüzumlu malümat almış ve : 
bunları tamamen kabul etmi§ ad ve -
itibar olunurlar. 

---- Sinemasında 
Yeni progra 5 - Tayfo edilen zamanda gayri 

menkul iiç defa bağrıldıktan sonra en 
çok artırana ihale edilir. Ancak artır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya satış isti
yenin alacağına rüchani olan diğer a· 

Iacaklılar bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok artıran n taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş gün da
ha temdit ve on beşinci günü aynı sa
atte yapılacak artırmada, bedeli satış 

istiyenin alacağına ruchani olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile te
min cdiJmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle, en çok artı
rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden evci 
en yüksek teklifte bulunan kimse ar
zetmiş olduğu bedelle almağa razi o· 
lursa ona, razi olmaz, veya bulunmaz-

sa hemen on beş gün müddetle artır· 

mıya çıkarılıp en çok artırana ihale 

edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriye
timizce alıcıdan tahsil olunur. Mad· 
de (133) 

ikametgahı meçhul bulunan varis-
lerden Sakine ve Şevket'e tebligat 
makamına kaim olmak iizere ve bah
çenin yukarıda gösterilen 17. 3. 939 
tarihinde Ermenek icra memurluğu 

odasında işbu 'itan ve gösterilen artır
ma şartnamesi dairesinde satılacağı 
i lan olunur. (567) 10565 

Seanslar 14-16-18 v -
Çifte Kumr -

--- Lilian Harvey - Hen --- Büylik bir zenginlik ic --- çen bu fiİmde kah hey --- yacak ve kah neşeniz - gülilp eğleneceksi -- Aynı - progra 

- Lanto -
-- Orkestrası ----- Yeni parçala - Mavi Tuna, Çardaş, Ta -- turno, Rosa Lagitana - Çigan havalar --- Fiyatlarda zam yoktur. - nizi evelden tutu -- 12 ucuz matinesi --- Bekôre ----
~ı ı ıııııııı ı ııı ıı ı ıııııTl: 

Dr. M. Şerif K 
Nümune Hastanesi Cer 

Her gün saat üçten son 
hastalarını kabul eder. 
Adres: Kooperatif a 
Nazmi Apartmanı No. 9 
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Ttıi1m BakonlıOı · · . ' 

500 Pülveriıalör ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle hava taz

yikli beş yuz adet sırt pülverizatörü 
satın alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeh 
17.000 lira, muvakkat teminat 1275 h 
radır. 

3 - Münakasa müddeti 27-1-939 daı 
itibaren (45) gündür. Münakasa 13-
3-939 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 de ziraat vekaleti binasında 
satınalma komisyonda yapılacaktır 

4 - Şartname, Ankarada ziraat ve
kaleti satınalma komisyonundan. ts
tanbulda zıraat miıdurlugünden para
sız olarak verilir 

S - Bu işe taliplerin muvakkat te
minat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun ikı ve üçüncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve tek· 
lif mektuplarını havi kapalı zarfları
nı munakasa saatinden bir saat ön 
ceye kadar komısyona vermeleri ve 
saat 15 te komisyonda hazır bulunma. 
ları. (239) 10319 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

Hukuk fakülte i ikinci kısım inşaat ve 
elektrik tesisatıdır. 

Keşıf bedelı 783703 lira 93 kuruştur. 
2 - Eksıltme 2-3-939 perşembe gıini.ı 

saat 16 da nafıa vekaletı yapı ışlerı ek. 
sıltme komısyonu odasında kapalı zarı 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 39 lira 19 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lugunden alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is • 
teklilerin (35098) lira 16 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafia ve • 
kiletinden alınmış ehliyet vesikası gös 
termeleri lizımdır. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılaca

ğı günden en az sekiz gün evel bir is
tida ile ist~klilerin nafia vekaletine 
müracaatları ve istidalarına buna ben
zer bir i§ yaptıklarını ve bu işi başara
bileceklerini teyit edecek vesika iliş· 
tirmeleri muktazidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmive giremiyeceklerdir. 

S - İstekliler mektuplarını ihale 
günü olan 2-3-939 perşembe günü saat 
ıs kadar eksiltme komisvonu reisliği
ne makbuz mulrabilinde teslim edecek
lerdir. 

Postada olacak ızecikmeler kabul e-
dilmez. (452) 10472 

Çay ıslôh işleri ve 

Regülôtör inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Susurluk çayına akan Uluabat 

deresi ve Canbollu azmağı ıslah işleri· 
le Uluabat regulatorU inşaatı keşif be
deli (657.429) lıra (06) kuruş. 

2 - Eksiltme 17-3.939 tarihine rast
lıyan cuma gunü saat ıs de Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Mudurlugü au 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri ge 
nel şartnamesi, fcnnı şartname ve pro. 
jcleri (32) lira (87) kuruş mukabilin 
de Sular Umum Mudürlügünden ala 
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerın (30.047) lira (16) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt • 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evet ellerinde bulunan bütün ve • 
sikalarla birlikte bir istida ile Veka • 
lete muracaat ederek bu işe mahsus ol 
mak üzere vesika almaları ve bu vesi· 
kayı ibraz etmeleri şarttır Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları • 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mü • 
dürtü •üne m:ıkbuz mukabilinde ver • 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e • 
dilmez. (440) 10541 

Yangın tesisatı 
Nafıa Vekaleti Yapı !ıleri Umum 

Müdurlu"unden : 
ı - Eksıltmıye konulan iş: Ankara 

Hariciye vek letı binası yangın tesisa
tıdır. Ketif bedeli 1740 lira 3 kuru§· 
tar. 

2 - Eksiltme 6 .3. 1939 pazartesi gii 1 
nü saat 15 te Nafıa Vek5.leti yapı işle 
ri eksiltme komisyonu odasında pazaı 

lık usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

muteferri evrak 9 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin 130 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri lazımdır. (555) 

10556 

1T1mt±.1tr1ınnı 
Masa, dolap ve saire 

alınacak 

Başvekalet Devlet Meteoroloji 
lıleri Umum Müdürlüğün.ien : 

ı - Umum müdürlügıimi.ız ihtiyacı 
için 43 adet masa, 24 adet dolap, 30 
adet etajer, 30 adet hezaran sandalya 
5 adet grafik mesnedi. 4 adet tebah -
bur olçme havuzu, ı 2 adet }' azıhane 
açık eksiltme suretiyle yapt rılacak · 
tır. 

2 - İhalesi 6 mart 939 salı gi.ınü s 3 
at 14 de Ankara'da Yenişehir su de · 
posu altında Kızılırmak sokak numa • 
ra 30 dn Devlet Meteoroloji İşleri U
mum Mı.idürlüğünde toplanacak satın 
lma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (3000) lira O· 

up ilk teminatı (225) liradır. 
4 - İlk teminat banka mektubun. 

dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat oldugu takdir-le bunlar 
komisyonumuzca kabul edilemiyecek
lerinden bunların en geç münakasadan 
bir gün evel merkez muhasebeciliğine 
yatırılarak alınacak makbuzun komis. 
yona ibrazı, 

5 - Yaptırılacak olan bu i~lere ait 
şartnamt bedelsiz olarak Devlet Mete· 
oroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 
temin edilebilir. Ve resimler de görü
lebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin (2490) 
numaralı kanunun 3 ve 4 üncü madde. 
!erinde yazılı belgeleri1le birlikte 
mezkflr gün ve saatte komisyona baş • 
vurmaları. (523) 10546 

Askeri Fabrikalar 

1250 ton demir hurdası ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satınalma Komisyo
nundan: 

3284 sayılı kanun mucibince 1250 
ton demir hurdası Kırıkkale istasyo -
nunda teslim şartiyle beher tonu şart 
namesinde izah edildigi veçhile (22) 
lira (16) kuruştan satın alınacaktır. 

Şartnameler merkez satınalma ko • 
misyonunda bila bedel verilecektir. 
Taliplerin 3 mart 1939 cuma günü akşa 
mına kadar teklif edecekleri demir bur 
dası kadar %7.5 nispetinde teminatla
riyle birlikte şartnameyi kabul ettik 
terine dair kayıt ve sa.rahatı havi fi 
vat tekliflerini merkez saınalma kr-
misyona vermeleri. (405) 10469 

3 memur alınacak 
Askeri Fabrikalar Sigorta Sandı

ğından: 

Askeri fabrikalar sigorta sandığı i -
çin Uç m .cur alınacaktır. Memurin 
kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz o
lanların askeri fabrikalar sigorta san
dıgına müracaatları. Ve imtihanın 24 
2. 939 cuma günü yapılacağı. (558) 

10558 

GimrUk ve tn. B. 

Elbise ve Palto ve saire 
alınacak 

Ankara lnhiaarlar Baflllüdürlü
ğünden: 

Baş müdurlüğUmüz müstahdimini 1• 

çin 9 takım elbıse 9 adet palto ve 9 çıft 
potin aleni pazarlıkla mubayea cdıle
cektir. 

2 - Muhammen bedeli: ma kasket 
bir takım clbıse ( 21) lıra bir adet pal
to 15 lira ve bir çift potin 410 kuruş· 
tur. 

3 - Aleni pazarlık 3.3.939 tarihinde 
saat 15 de baş müdürlüğümüzde top
lanacak komisyonda icra edilecektir. 
Aleni pazarlığa iştirak edeceklerin 
mubayaa edılecek eşyanın mecmuu fi. 
yatına göre o 1,5 ilk tc,minat parasiyle 
birlikte komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. 

ULUS 

· · iç işler Bakanlığı 

Okullar 
Elbise yaptınlacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma 
Komisyonu Reisliğin·den : 

Harita yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Biga kasabasının ı so hektarlık kıs. 
mının hali hazır hartasının yeniden 
alımı işi kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye çıkarılmıştır. 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için 
.umaşı mektepten verilmek üzere 
~90-310 takım elbisenin imfiliyesi açık 

j eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
3 mart 1939 cuma günü saat ıs de An
kara mektepler muhasebeciliği bina -
sında yapılacaktır. Tahmin edilen be
del beher takım için 14 liradır. llk te
minat 325 lira 50 kuruştur. Şartname 
ve kullanılacak malzeme nümuneleri 
her gün mektepte görülebilir. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 9 - mart • 939 perşembe 

Unü saat l 1 de Ankara' da Dahiliye 
vekaleti binasında toplanacak olan 
Belediyeler İmar Heyetinde yapıla
caktır. Muvakkat teminat 187 .50 lira
dır. 

Şartnameler bilfıbedel, Belediyeler 
İmar Heyeti Fen Şefliginden alınabi. 
ir. Tekliflerin tayin edilen günde 

saat ona kadar Ankara Belediyeler 
8ankasında B. 1. H. Fen Şefliğine ve
rilmiş veya posta ile bu saate kadar 
önderilmiş olması lfızımdır. ( 497) 

10542 

Harita yaptlralacak 
Dahiliye Vekalet1.nden : 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 

kısmının hali hazır haritalariyle bu • 
nu muhat (60) metrelik kısmı ile 150 
hektara varan sahanın yalnız 1/ 2000 
lik mıinhanili hartasının yeniden alı. 
mı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
ç ıkarılmıştır . 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 

Eksiltme 9 • mart - 939 perşemb 
günü saat 11 de Ankara'da Dahiliy. 
Vekaleti binasında toplanacak olaıı 

Belediyeler İmar Heyetinde yapıla. 
caktır. Muvakkat teminat 187.50 lira
dır. 

Şartnameler bilUbedel, :Şelediyeler 

İmar Heyeti Fen Şefliginden alınabi. 
lir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat ona kadar Ankara'da Belediyeler 
saat ona kadar Ankara'da Belediyeler 
Bankasında B. t. H. Fen Şefliğine ve· 
rilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmiş olması lazımdır. ( 496) 

10543 

Harita yaphrılacak 
Dahil ye Vekaletinden : 

Eskişehir kasabsının 1/500 ve 
l f2500 mikyash hali hazır hartaları ü
zerinde yapılacak tashihat ile gayri 
meskun sahadan 120 hektarlık bir kıs· 
mınm yeniden hartalarının alınması işi 
ile 1100 hektara varan 1/5000 takeo
metrik umum hartasının alımı pazar
lıkla eksiltmiye konulmuştur. 

İşin bedeli 7250 liradır. 

Eksiltme günü 9 mart 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

Eksiltme Dahiliye Vekaletinde i
mar heyetir-le yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 545 liradır. Şart
nameler belediyeler bankasında bele
diyeler imar heyeti fen §efliğinden 

parasız alınabilir. ( 498) 10544 

Devlet Hava Yollar1 

Müsabaka ile telsiz memuru 

ah nacak 
Devlet Havayolları İdaresinden: 

ı - ldarenın herhangı bır yer tel -
ı>IZ ıstasyon1armda ıstıuaam edilmek 
uz ere ( 4) ve uçucu te1sızcı oıarak da 
(2) ki ceman (6) telsız memuru alına
caktır. Ucret ehlıyete gore (90) ila 
(150) lıra arasındadır. Uçucular ayrı
ca uçuş ikramiyesi alırlar. 

Musabaka aşagıki bilgilerden yapı
.ıcaktır. 

Mors muhaberesi (tatbiki) ve bey · 
ı elmilel muhabere kaideleri 
(Meteo kısmı dahil, nazari) 

Elektrik ve telsiz bilgisı (nazari) 
Cografya esas bilgisi (harita muta· 

leası ve saire hakkında nazari) 
2 - İmtihana talip olanların asker

liğini yapmış olmaları ve 28 şubat 939 
tarihine kadar aşağıdaki vesikaları u
mum müdürlüğe göndermeleri lazım • 
dır. 

Tam teşekküllü heyeti sıhiye rapo
ru. 
Doğruluk vesikası ve (6) kıta fotoğ-

af ıle nufus tezker i sureti ve en son 
~atıştığı yerden bonservis. veya varsa 
beynelmilel telsiz bürövesi (P. T. T.) 
den. 

3 - Vesikaları tam görülen taliple
lere şahıslarına yapılacak tebligat mu
cibince 1stanbul'da ve Ankara'da imti
'ı.ana gelecekJerdir. 

4 - Lisan bilgisi ile sevvar &ervis 
burövesi olanlar tercih edilirler. 
U~ucular i!irin bu blirovenin mev~ut 

olmuı p.rttır. (479) 10475 

(476) 10468 

İcra ve İflôs 
Ankara Dördüncü Jcra Memurlu

ğundan: 

Ankara'da kara gedikli Hacı vekili 
avukat H. Özdemır tarafından yeni 
Halde kasap Hakkı aleyhine açılan ic
ra tazmınatı iızerine borçlu Hakkıya 
teblig edilmek uzere Ankara Hacıdo· 
ğan mahallesi Konuklar sokak 10 nu -
maralı evine ödeme emri gönderilmiş 
fakat borçlunun bu evden çıktıgı ve 
dükkan komşularından da kendisinin 
Bursa'da oldugu fakat ikametgahını 
bilen olmadıgı meşruhatiyle ödeme 
emri iade edilmiş olduguntlan ll. U. M. 
kanununun 144 üncü maddesi mucibin
ce 12 gün mehille ilanen tebligat yapıl
masına karar verilmiş olduğundan bu 
müddet zarfında müracaat etmediği 

takdirde hakkında tebligat yapılmış 

gibi muamele yapılacağı ilanen tebliğ 
olunur. (557) 10557 

Fakülteler 
Palto alınacak 

Ankara Hukuk Fı!kültesinden : 
Ankara hukuk fakültesi talebesi i

çin 130 - 140 palto alınacaktır. Palto
ların tutarı 3SOO lira ve muvakkat te
minat 262,5 liradır. t teklilerin şart
nameyi ve kumaşı görmek üzere her 
gün ve mtlnakasaya iştirak etmek için 
27. 2. 939 pazartesi g:1n:: saat 11,30 da 
fakülteye müracaatları. (566) 10564 

Ankara Valiliği 

Hudut ~evirme inıaah 
Ankara Viyayetinden : 

1 - Keşif bedeli 16649 lira 20 ku
ruştan ibaret bulunan Irmak fidanlığın 
da yapılacak hudut çevirme inşaatı 6. 
3. 939 pazartesi günü vilayet nafıa mü
dürlüğü odasında toplanacak İrmak 
fidanlığı komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 1248 
lira 69 kuru§tur. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları i
le teminat mektubu veya makbuzu ti
caret odası vesikası ve nafıa müdürlü 
ğünden alacakları ehliyet vesikası ile 
birlikte yukarıda sözü geçen gün ve 
cıaat 15 e kadar eksiltme komisyonu 
eisliğine vermeleri. 

4 - Bu i e ait şartname ve keşif ev
rakı her gün Ankara vilayeti nafıa 
müdürlüğünden görülebilir. (572) 

10567 

Benzin alınacak 
Türkiye Büyiik Millet Meclisi lda 

re Heyetinden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle (yetmiş 

beş bin) litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartnamesi meclis daire mü

dürlügünden bedelsiz olarak alınabi-
lir. • 

3 - Eksiltme 3 mart 1939 cuma gü
nü saat on beşte Büyük Millet Meclisi 
idare amirleri heyeti odasında icra kı
lınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (beş 
yüz on) liradır. 

5 - Kapalı ıarfların ihale günü sa
at 14 e kadar idare heyetine makbuz 
mukabilinde tevdi edilmesi tazımdır. 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kaları birlikte getireceklerdir. (526) 

10547 

Sıhat BakanhOı 

Muhtelif gazete ve 
mecmualar alınacak 
Merkez Hıfzıuıhha Müeueaesi 

Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Müesse namına abone kaydı su

retiyle tedarik edilecek guete ve mıec-

mualar prtnamede yapılan tadilat do
layısiyle yeniden 27-2-939 pazartesi gü 
nü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltniiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1307 lira ve 
muvakkat teminat 97 lira 25 kuruştur. 

3 - Şartname ve liste her kün para
sız müessese baş katipliğinden alınır. 

(395) 10409 

18 - 2 - 1939 

2 - İhalesi 25. 2. 939 cumartesi gü
nü saat 11 de vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Bidonlar hava malzeme depo
sunda her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektubu veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (536) 10551 

50 adet kasa at.nacak 

1.. Ankara l~vaıım Amirliği 
40 ,000 kilo Pirin( ah nacak 

1 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına (50) 

adet kasa ihalt!Si gününde talip çıkma-

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : , 

1 - Ankara Garnizon birlik ve mü
esseseleri için 40.000 kilo pirinç kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 11,000 lira olup 
mvakkat teminatı 825 liradır. 

3 - ihalesi 28-2-939 salı günü saat 
15 te Ankara Lv. amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2.3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Ankara Lv. amirliği sa
t :nalma komisyonuna vermeleri. 

(490) 10479 

150.000 kilo un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Feshedilen mukavele dolayısiy

le bakiye kalan 150,000 kilo un müteah. 
hit nam ve hesabına 8. 3. 939 çarşamba 
günü saat 15 te açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19500 lira ilk 
teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenlc -
rin iş saatlerinde her gün eksiltmiye 
~ireceklerin belli gün ve saatte Siirt 
ümen satın alma komisyonuna müra-
caatları. (564) 10563 

dığından tekrar ihalesi 24.2.939 cu. 
ma günü saat 11 dedir. 

2 - İlk teminatı (635) lira 63 kuruş 
tur. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. 1\1. V. satın alma komisyonun.. 
dan alınır. 

4 - Beheri 169 lira 50 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale saatinde M. M
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(537) 10552 

100 adet yalak kıhf ı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 100 adet yatak kılıfı pazarlık 

suretiyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 600 lira olup ilk teminat 
miktarı 45 liradır. 

2 - Pazarlığı 22. 2. 939 çarşamba ga.. 
nü saat 14 te vekalet satın alına komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İstek1ilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlari,.
le komisyona gelmeleri. (560) 10560 

Yatakhk pamuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K~ 

misyonundan : 

r Milli Müdal a~. ~kanlığı 1 
1 - 1800 kilo yataklık pamuk pa

zarlık suretiyle satın alınacaktır. Mu -
hammen bedeli 900 lira olup ilk temi -
nat miktarı 67 lira 50 kuruştur. 

Beton uçuş pisti 

yapt1rdacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis 

yonundan: 
1 - Eskişehirde bir beton uçuş 

pisti yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
(262.800) iki yüz altmış iki bin sekiz 
yüz liradır. İlk teminat miktarı 
(14.390) on dört bin üç yüz doksan 
liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 3-3-939 
cuma günü saat 15 de vekalet satın -
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve projeleri 13 lira 
14 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 
nun 2 ve 3 maddelerinde gösterilen 
vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri lazımdır. (435) 10460 

Seyyar tamirhane malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Montesi ve karoseri tadilatı 
vekaletçe yapılmak üzere bir adet 
seyyar tamirhane malzemesi pazarlık
la satın alınacaktır. 

2 - Malzemenin hepsine tahmin e 
dilen fiyat 4500 lira olup ilk teminat. 
337 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

3 - Pazarlığı 22-2-939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3. maddelerinde ya
zılı belgeler ve ilk teminatlariyle bir
birlikte muayyen gün ve vakitte M 
M. V. satınalma komisyonunda bu -
lunmaları. (524) 10527 

Gaz Okulu binası yaptmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 187991 yüz seksen 

yedi bin dokuz yüz doksan bir lira o
lan Mamak'ta gaz okulu binası inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6. 3. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 10650 on bin altı 
yüz elli lira olup şartnamesi 940 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin kanu • 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu işle 
iştigal ettiklerine dnir ticaret odasın. 
dan alacakları vesikalarla birlikte iha 
le saatinden behemehal bir saat eveli. 
ne kadar zarflarını M .M .V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. (535) 

10550 

Saç bidon satılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 95 adet siyah saç bidon pazar -

tıkla satılacaktır. Muhammen bedeli 
71 lira 25 kuruştur. İlk teminat mikta
rı 5 lira 35 kuruttur. 

2 - Pazarlığı 22. 2. 939 çarşamba 
günü saat 14 te vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (562) 10561 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alnıa Komiı-

yonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 

oknulan (25000) yirmi beş bin kilo sa
de yağının münakasa gününde beher 
kilosuna teklif edilen 92 doksan iki 
kuruş fiyat vekaletçe gali görüldüğün
den bu defa pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 22 şubat 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - ilk teminatı (1725) bin yedi 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M .V. satın alma komisyonun 
dan alınır. 

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

563) 10562 

- Demiryolları 

a adel döner köprü yaphnlacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia.

yonundan 
Muhammen bedeli 5741 lira olan 8 

adet muhtelif döner köprü 4. 4. 1939 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
liyle Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 430,57 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat ı4,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paras z olarak Anka
rada malzeme dııiresinden. Haydarpa -
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (516) 10545 

Kiremit satışı 
D. D. Yolları ikinci İşletme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Ankara istasyonu arkasında idareye 

ait yıkılmakta olan binalardan çıkan 

azami 400 bin adet nısıf mahruti kire
mit 2-3-1939 tarihine rastlıyan perşem
be günü saat 15 de Ankara'da ikinci iş
letme binasında toplanacak komisyon
da açık arttırma suretiyle satılacak -
tır. 

Muhammen bedeli ı200 liradır. la· 
teklilerin 9J) liralık muvakkat teminat 
lariyle kanunun tayin ettigi vesaik i
le birlikte muayyen gun ve saatte ko -
misyona muracaatlan ilrın olunur. 
Şartname ve mukavele proieleri ikin 

ci ifletme kaleminden ,parasız olarak 
dağıtılmaktadır. (477) 10474 
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Vilôyetler · ............. --........ """" ... " ...... J 
Şose inıaall ilam 

Erzurum Vilayetinden: 
1 - Trabzon - Iran transit yolu -

'lUn takriben 48+ 748 kilometre uzun· 
luğundaki "Seyhbop - lran hududu .. 
kısmının tesviye, sınai imaUit ve şose 
inşaatı birinci eksiltmede yapılan tek 
lifler haddi layık görülmediğinden 
tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştı r. 

Keşif bedeli "615841" lira "88" ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 6 mart pazartesi gü
nü saat "15" te Erzurumda Transit 
yolu ikinci mrntaka başmüdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
ınüteferri evrak "30" lira "80" kuruş 
mukabilinde Karaköse'de Nafıa mü -
dürlüğünden ve Erzurumda transit 
Yolu ikinci mıntaka başmüdürlüğün· 
den alınabilir. 

'4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin "28383" lira "67" kuruşluk 
ınuvakkat teminat vermeleri ve Er -
zurum valiliğinden alınmış ehliyet 
Vesikası göstermeleri lazımdı r. "Bu 
vesikanın istihsali için eksiltmenin 
Yapılacağı günden en az sekiz gün 
eve} bir istida ile isteklilerin Erzu · 
rum valiliğine müracaatları ve istida· 
larına en az bir kalemde iki yüz bin 
lira kıymetinde Nafıa inşaatı yaptı -
ğına dair işi yaptıran idarelerden a
lınmış vesika iliştirmeleri muktazi · 
dir. Bu müddet zarfında vesika tale
binde bulunmıyanlar eksiltmeye gire· 
ıniyeceklerdir.,, 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 6 mart pazartesi gü
nü saat "14" e kadar eksiltme komis
Yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edecekleridir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (730-384) ' 10397 

Motopomp alınacak 
Zonguldak Belediyesinden : 

Belediyemiz itfaiyesi için alınacak 
motopomp 24-2·939 cuma günü saat 
16 da Zonguldak belediyesi Daimi 
encümeni huzurunda ihalesi yapılmak 
Üzere tekrar açık eksiltmeye konul -
ınuştur. 

Muhammen bedel (1800) liradır. 
. İsteklilerin şartnamesini almak i • 

çın Zonguldak belediyesine ve ihale
ye girnıek için de (135) liralık mu
vakkat teminat mektup veya makbu
zu ile muayyen gün ve saatte beledi
~ encümenine müracaatları i lan o-
lunur, (482) 10476 

Köprü yaptlnlacak 
Çanakkale Encümeni Daiıniııin

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Biga -

Karabiga yolu üzerinde betonarme o -
larak yapılacak olan köprüler inşaatı 
keşif bedeli 12880 lira 40 kuruş olup 
bedeli ihalenin 12300 lirası 938 sene
sinde bakiyesi 939 bütçesinin tasdi -
kinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak-
lar şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel ~rtna. 

ınesi, 

D - Tesviyei türabiye şose ve kar
gir inşaata dair fenni şartname, 

E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiyat bordrosu, 
G - Malzeme grafiği, 
İst;ycnler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafia müdürlüğünde be· 
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 2-3-939 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 15 de Vilayet ma
kanuncla topfanacak daimi encümen -
de yapılmak üzere pazarlığa çıkarılmış 
tır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılaca!< 

5 - El.siltmeyc girebilmek için is
teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün evetine kadar vilay.et 
:makamına müracaatla alacakları ehlı -
Yeti fenniye vesikasını ibraz etmel~ -
ri ve 939 yılma ait ticaret odası vesı -
kasını ibraz etmeleri lazımdır. (910 • 
499) 10507 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Ceyhan 3elcdiye Reislicinden : 
- Belediyemizin Coyhan'da yap: 

tıracağr elektrik tesisatı ve santral bı
nası inşaatı (direkler hariç) 35428 li. 
ra 40 kuruş bedeli keşif üzerinden ek 
siltmcye konmuştur. 

2 - Elektrik direkleri, şartname • 
si_nde yazılı evsafa uygun olarak bele· 
d.ıyemiz marifetiyle tedarik ve iş ye -
rındc ihzar ve müteahhide teslim olu
nacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 
kuruştur. • 

4 - Eksiltme, kapalı zarf usuliyle 
S • nisan • 939 çarşamba günü saat 15 
de Ceyhan'da belediye salonunda ya -
pılacaktır. 

5 - İstekliler, bu işi yapabilecekle. 
rine ait Nafia Vekfıletinden alınmış 

ihtisas vesikasını ve ayrıca müteahhit
lik vesikası ile 939 senesi ticaret oda -
sı kayıt makbuzunu ve muvakkat te -
minat makbuz veya banka mektubunu 
teklif mektuplarına lcffetmiş olacak -
!ardır. 

6 - Teklif mektuplarının, 2490 sa
yılı kanunun 32 inci madde:.ine u~gun 
surette hazırlanmış ve eksiltmenın a. 
çılmasmdan bir saat eveline kadar be
lediye reisliğine verilmiş olması şart
tır. 

7 - Postada vukubulacak gecikme. 
ler kabul edilmez. 

8 - Proje dosyası, on lira be~el 
mukabilinde belediyemiz muhasebesın-
den verilecektir. . . 

9 _ Daha fazla izahat almak ıstı-

yenler her gün mesai saati için~~ be -
lediyemiz fen işleri bürosuna muraca
at eclebilirlcr. 

10 - Mektupla sorulara derhal ce-
vap verilir. (546) 10553 

2 makinist ve 1 

kazancı aranıyor 

Eskiıehi.- Tayyare Fabrikası Di 
rektörlüğünden 
Eskişehir Tayyare Fabrikası deko _ 

vil lokomotiflerinde istihdam edilmek 
üzere dekovil lokomotiflerinin ışlet -
me, tamir ve bakımını çok i·yi bilen ve 
yapan iki makinist ile lokomotif ka -
zanlarının her tilrlü tamirini yapabi· 
lecek mümareseli bir kazancı u-stası a. 
lınacaktrr. 

Makinistler için verilecek aylık üc
ret veya bu miktara tekabül eden yev. 
miye ile ve yapılacak imtihan netice
sine göre takdir edilmek üzere (98) 
liradan (108) liraya kadardır. Kazan. 
er ustasına da 265 kuruş yevmiye ve -
rilccektir. 

İmtihan 1 I Mart / 939 çarşamba 
günü saat 10 da Eskişehir Tayyare 
fabrikasında yapılacaktır. Taliplerin 
bir istida ile ve ellerindeki vesikalari. 
le 28 - şubat. 939 salı günü akşamına 
kadar Eskişehir tayyare fabrikası di -
rektörlüğüne müracaat etmeleri la -
zımdır. Bu tarihten so.nraki müraca • 
atler muteber değildir. Taliplerin 
türk, askerliğini yapmış, sağlık duru· 
mu yerinde, hüsnü ahlak sahibi ve 
makinistlerin yaşının 45 ten aşağı ol-
ması şarttır. (549) 10554 

Satılık vapur 
Kocaeli Defterdarlığından : 

1 - İstikHU harbinde yunanlılardan 
iğtinam edilen ve halen Gölcük lima
nında 2909 gayri safi ve 2013 safi toni
lato hacminde bulunan Trabzon adlı 
vapur kapalı zarf usuliyle 6.3.939 tari-
hine müsadif pazartesi günü saat on 
beşte Kocaeli defterdarlığında müte
şekkil hususi komisyonda satılacak-
tır. 

2 - Muhammen bedeli (130,000), 
muvakkat teminatı (975) liradır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak def
terdarlıktan alınabilir. 

4 - Talip olanların teklif mektup
larını ihale zamanından bir saat eveti
ne kadar defterdarlığa vermesi ilan o-
lunur. (993/550) J0555 

Ankara Belediyesi 

Solfatdalomin allnacok 
Ankara Belediyesinden : 

1 _ Su işleri süzme havuzlarında 
kullanılmak üzere 10 ton solfat Dalo
min alınacağından on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 28-2-939 salı günü saat 
10,30 da Belediye encUmenine müra-
caatları. ( 493) 10482 

Vecize münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara belediyesi için yaptırıl
masına lüzum görülen azami 204 ve as
gari 170 vecize on beş gün müddetle a
çık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Aazmi vecizenin muhammen be
deli (4104) liradır. 

3 - Azami vecizenin muvakkat te
minatı (308) liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri ka 
lemine ve isteklilerin de 7. 3. 939 salı 
günü saat 10.30 da belediye enciimeni-
ne müracaatları. (568) 10559 

Elbise ve fotin ahnacak 
Ankara Belerdiycsinden : 

1 - Belediye zabıtası memurları i
çin yaptırılacak 75 takım elbise ile 75 
çift potin ayrı ayrı veya birlikte açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri (878.85 
lira elbise, 350,75 lira fotin) dir. 

3 - Muvakkat teminat (66 lira elbi
se, 26,50 lira fotin) dir. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 1 .3. 939 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü -
racaatları. (569) 10566 

Umumi Heyet toplantısı : 
Aksaray Azmi MilliT. A. Ş. İdare Meclisinden : 

Şirketimiz umumi heyeti 22 mart 1939 tarihine müsadif çarşam
ba günü öğleden evel saat 11 de mutat içtimaını Türkiye Cümhuri
yeti Ziraat Bankası umum müdürlüğü binasında yapacağından his
sedarların hamil oldukları hisse senetlerini her yerde Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat bankalarına tevdi ile mukabilinde duhuliye 
makamına kaim makbuz alarak mezkur gün ve saatte bu toplantıda 
hazır bulunmaları rica olunur. 

TOPLANTI RUZNAMESİ: 
1 - İdare Meclisi ve mürakip raporlarının okunması ve Şirketin 

1938 senesi bilançosiyle kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 
İdare Meclisi azasının ibrası, 

2 - Müdddetleri biten İdare Meclisi azasının yerine yeni aza 
seçimi, 

Kiralık: 

Kiralrk - 4 oda, geniş salon, tam 
konfor, parke döşeli, bahçe ortası 

müstakil bir kat. Uygun fiyat. Yeni
şehir Seianik caddesi 47 No: Ust ka
ta müracaat. Tel: 3364 378 

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

Kira/Ik - Y. şehir asfalt Dikmen 
men cad. Ongan Ap. tam konforlu 
daireler. Ucuz fiyat. Müracaat dok -
tor A. Rasim Tl: 3273 407 

Küçi.ik İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

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

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela on 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kunış alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
nndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 120 
harften ibaret olmalıdır. • 
Dört satırdan fazla her satır içın 
beher seferine aynca on kuruş nh· 
nır. . 

3 - 1939 senesi için bir mürakip bir de yedek mürakip intihabı 
ve ücretlerinin tayini. 517 Kırallk kat - Kavaklıdere Güven 

mahallesinde No. 31 de üç oda bir hol 
~============================-!) ve teferruatı havi konforlu bir kat 

ehven fiatla Içindekilere müracaat. 

Küçük llanlann 120 harfı geçmeme· 
si lazımdır. Bu miktan geçen ilan
lar aynca pul tarifesine tabidir. 

Bol ücret mesken ve iaşe. Ankara pos 

Nal allnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ar 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 -Bir giyimine kırk kuruş kıy · 

met taktir edilen on beş bin iki yüz 
geyim çeşitli at ve bir giyimine otuz 
kuruş kıymet biçilen bin sekiz yüz 
geyim çeşitli katır nalı 2·3-939 per -
şembe günü saat onda kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan pra -
sız olup örneği de görülebilecek bu 
eksiltmiye girmek istiyenlerin 503 
lira 25 kuruş ilk teminat banka mek· 
tubu veya vezne makbuzunu muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiş olma -
ları. (410) 10458 

1.400 adet fulga ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Bir tanesine 460 kuruş kıymet 

biçilen vasıf ve örneğine uygun bin 
dört yüz tulga 21. 2. sah günü saat 10 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -

1 dan alınabilecek bu pazarlığa karış· 

mak i:stiyenlerin 483 liralık teminat ve 
1{anunda yazılı belgelerle belli gün ve 
saatte komisyona baş vurmaları. (531) 

10549 

: ~t~p~tci;.T~İgrat\) Telefon · 
• ~ rJr' . ' . 

Motosiklet alınacak 
Posta Telgraf Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - İdare ihtiyacı için beş adet se

petli motosiklet açık eksiltmiye kon -
muştur. 

2 - Muhammen bedel 3900 mu vak -
kat teminat 292,50 lira olup eksiltmesi 
5 nisan 939 çarşamba günü saat (16) da 
Ankara'da P. T. T. U. Md. lük bina
sındaki satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaik ile beraber o gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaat edecek -
lcrdir. 

4 - Şartnameler Ankara'da P. T. T. 
levazım miidürlüğünde ve İstanbulda 
Kınacıyan hanında P. T. T. levazım 
ayniyat şubesinden parasız verilir. 

(530) 10548 

Muhtelif madeni eşya 

yaptırılacak 
İstanbul Üniversitesi A.. E. P. Komisyonundan : 

Muhammen bedeli Teminatı 

Yapılacak iş Lira Kr. Lira Kr. ihale tarihi ve saati 

Kadın ve doğum kliniği 
madeni eşyası 15299. 55 1147. 47 3-3-939 cuma saat 15 
Göz kliniği madeni eşyası 6295. 50 472. 20 3-3-939 .. 15.30 
Kulak boğaz ve burun 
kliniği madeni eşyası 5445. 408. 38 3-3-939 " 

16 
Tedevi kliniği madeni 
eşyası 11244. 843. 30 3.3.939 ,. 16.30 

1 - Yukarda gösterilen kliniklere yaptırılacak madeni eşya ayrı ayrı 

karşılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İstekliler şartname, liste ve malzeme nümunelerine her gün rek -
törlükte görülebilir. 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 te makbuz mukabili rektörlüğe verile
cektir. 

4 - 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 150 yataklı bir 
hastanenin bu gibi madeni eşyasını iyi bir surette yaptıığına dair vesikala-
rın da zarf içerisine konulması lazımdır. (875-485) 10504 

Palto alınacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi Adet 
Sivil palto 165 

Beherinin fiyatı 
Lira Kuruş 

20 00 

Teminatı 

Lira Kuruş 
248 00 

İhale günü 
24-2-939 tarih cuma günü saat 15 

Yukarda cins ve miktarı yazılı palto açık eksiltmeye konmuştur. İstekli · 
!erin gösterilen gün ve saatte Emniyet Müdürlüğünde toplanacak komisyona 
gelmeleri. (388) 10407 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
----------------------
--------------
--

Şirketi Hayriye hissedarları 
Umumi Heyetinin toplantısı: 

------------------Hissedarlar umumi heyeti 1939 yılı martının 23 üncü perşembe := 
günü saat 14.30 da Şirketin Galata'da Fermenecilcr'de kain Mer- := 
kezi idaresinde alelade surette içtimaa davet olunur. lşbu toplan· :: 
trya 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak ederler 
ve rey sahibi olurlar. ---

MÜZAKERE RUZNAMESİ --
1 - 1938 yılı hesabı hakkında İdare Meclisi ve mürakip raporla- § 

rının okunması ve mezkiır hesapların tasdikiyle İdare Mec- = 
!isinin ibrası. := 

2 - Müddetleri biten üyelerin yerlerine üye seçilmesi. _ 
3 - Müdddetleri biten mürakiplerin yerlerine mürakip seçilme- := 

si ve ücretlerin tayini. 509 
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Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın 
da Elektrik Şirketine giden İlkiz 'SO· 

kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

427 

Kiralrk - Yenişehir Atatürk bul -
ar nda Okmen Ap. No. 8 de bekar

lara elverişli konforlu oda. Tl: 3792 
459 

Kiralık - Dört geniş oda bir hol 
ayrıca bir hizmetçi odnsı kalorifer v~ 
sıcak ı.u hava gazı parke döşeli bir 
daire Yenişehir İsmet lnönü son oto· 
büs durağı 28 numaralı Apartman 
Kapıcıya müracaat. Telefon: 1722 

461 

ta kutusu 428 ze müracaat. 483 

Aranryor - Tecrübeli Ziraat ma -
kinistine ihtiyaç vardır. lstiyenlerin 
Müdafaai hukuk caddesinde 857 nu • 
marada Esat Bozkaya adresine mek-
tupla müracaatları. 505 

Satılık: 

Sat1lık arsa - Maltepe 1187 ada 1% 
parsel 330 M. Telf. 3889 müracaat. 

405 

Satl/ık Otomobil - 936 modd • 
kullanılmış. Taksi Tl: 3333 460 

Acele satılık arsa - Maltepede jan
darma okulu civarında 644 M2. anMI 

uygun fiyatla verilecek. Tl: 1538 
Kirallk - Ucuz fiyatla devren ki- 474 

ralrk ~t~türk. bulvar.~ Alemdar Ap. Satılık_ Keçiören'de en iyi meT-

No: 6 ıçındekılere muracaat. 463 kide l5-16 dönüm yer 6-7 odalı kargir 

Kiralrk - Tam t1:çhizatlı hususi 1 ~vi ile ucuz fiyat. K. oğlan Koç Ap. 
banyo helasiyle müstakil oda ayrıca No. 4 de müracaat. Tl: 2181 476 

çok kullanışlı 3 odah bir daire. Y. şe- Sat1lık _ Çankaya Cad. üzerinde 
hir 4. cü durak Ataç S. No: 16 ya mü- asfaltta 35 metre cepheli 5150 M. arsa 
racaat. 464 çok kelepir Karaoğlan Koç Ap. 4 

Kiralık - Çankaya Cad. No: 49 da Tl: 2181 477 
2 oda müsait fiyat. Odalar tekmil ve
ya ayrı ayrı kiralanır. Müşterek mut. 
bak banyo kalorifer. Her gün 2 den 
sonra müracaat. 465 

Kiralık - Yenişehir orman çiftliği 
karşısında Emek Ap. 2 oda banyo 
mutbah su kaprcı dahil 35 lira yanın
daki SUİŞ mağazasına müracaat. 

Tl: 3659 475 

Kiralık Daire - Nafıa Bakanlığı 

otobüs Durak yerindeki Ozgen apart
manında 4 ve 5 odalı Parke kalorifer
li daireler kiralıktır. Kapıcıya mUra· 
caat. 480 

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

491 

Kiralrk oda - Mobilyalı, kalori. 
ferli konforlu oda bir alman aile nez
dinde kiralıktır. Kooperatif arkas ı 
Ali Nazmi Apt. No: 9. 493 

Devren Kiralık daire - Yenişehir 
Kızılay karşısında Ali Nazmi Apart· 
manı 3 numara eczane üstünde en gü
zel manzaralı ve işlek yerde bütün 
konforu havi, yazıhaneye de elveriş
li görmek için kapıcıya görüşmek i -
çin Telefon 1162 ye müracaat. 500 

Kiralrk kat - Yenişehir Yüksel 
cad. Ozenli sok. N. 3 ikinci kat. dört 
oda bir hol. Konforlu. 3 üncü kata 
müracaat. 504 

Kiralık mobilyeli oda - Bol gü -
neşli sıhhiye civarında aile nezdinde 
yemekli veya yemeksiz bir oda U -
lusa (N) rumuzuna mektupla müra-
caat. 508 

Kiralık - Havuzbaşr Ulus sineması 
karşısında Karanfil sokak Adalar Ap. 
konforlu 3 oda l hol fiyat ucuzdur. 
No: 10 a müracaat. 511 

Kiralık mahrukat deposu - İstas
yon ambar arkasında etrafı muntazam 
çevrilmiş odun kömür deposu devren 
kiralıktır. Ti: 288!l 518 

Acele devren kiralrk daire -
2 oda geniş 1 hol banyo havagazı elek
trik 45 lira. Demirtepe Akba§ sokak 
No: 7 Rüştü Ap. 5 520 

r~ arıyanlar: 

Aramyor - Akşam saat 5 den son
ra çalışmak üzere türkçeden almanca· 
ya almancadan türkçeye tercüme ya
pan ve daktilo yazan bir mütercim. 
Ulus'a E rumuzu ile mektupla müra-
caat. 513 

!Jir Alman mürebbiye iş anyor -
Bır alman mürebbiye çocuk bakım iş-
leri aramaktadır. Ulus'da L rumuzu
na mektupla müracaat edilmesi. 519 

Satılık - Meşrutiyet Cad. Sümer 
bakkaliyesine bitişik büyük irath bi
naya elveritli kilçük arsa. Tl: 2181 
Karaoğlan Koç Ap. No: 4 478 

Satılık - Jandarma mektebi yanın
da asfalt üzerinde ve arkada mubt-1:
lif çapta arsalar Tl: 2181 Koç Ap. 
No. 4 479 "' 

Toptan satilık - Bursa} Köyijnde 
müstakil ve göl bqı mevkiinde hİS6C· 
li çiftliğe elverişli içme ve rmden su
lu meyveli binlerce dönüm. Tel: 2406 

488 
• 

Sat11k - Yenişehir Cebeci lsmet. 
paşa mahallesi Samanpazarr hamamö
nünde iratlı ah§ap ev ve apartmanlar 
Tel: 3563 hükümet caddesi merkez 
apartmanı. 

• 
496 

Satı!Ik - Yenişehir Bomonti .-c 
Maltepe Cebeci ve istasyon arkasın -
da parsellenmiı arsalar Tel: 3563 hü
kümet caddesi merkez apartmanı 

499 

Acele satılık - İngiliz Stili ve ma
mlılatı fevkalade lüks yepyeni zengin 
bir salon takrmı. Y. şehir Demirtcpe 
Yenigün sokak No: 8 birinci kat. 

512 

Aranıyor: 

Satı/Ik hisse aranryor - Küçfilc 
bahçeli evler hissesini satmak istiye:n 
ler 1538 telefona müracaatları. 4-04 

Kiralık piyano aramyor - E'V'im
de kullanmak üzere bir piyano kira 
ile aranıyor. (Stiebn.er) Etibank ad
resine yazılması. 494 

Odun ve kömür alacaklara 
İstasyon Silo karşısı Halil Badar 

mahrukat deposunda perakende satış
larda tenzilat yapılmıştır. 

Kesilmiş kuru odun 
Elenmiş meşe kömürü 

Kilosu Kı'. 
1,75 
5 

ZAYİ - 1923 yılında Bursa hükü
met konağı yanında 406 numaralı ve 
25 zilkade 1340, 20 temmuz 1338 tarih
li diplomamı zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükümsüzlüğü
nü iHln ederim. 

Ragıp Devres 510 

ZA Yl - 330 senesinde İzmit Sul
tanisi 9 uncu sınıfından ayrıldrğnna 
dair aldığım tasdiknameyi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Refik Eroğlu 515 

ZA Yt - Ankara Emniyet müdür
lüğünden aldığım 1-1681 sayılı ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca-
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i-

lş verenler: ı~lan olunur. 
Ankara Tarancılar sokak No :5 Yu· 

Aranryor - Küçilk bir ailede fran· goslav tabuından Şakir Oğ. Abdür-
aızsa öğretecek Bayan mürebbiye. rahim. .Sl4 
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==SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipliği satışı 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş 

16 
" .. 480 .. 

Nazilli Basma Fabrikası malı 24 " 
,, 580 

Ereğli Bez Fabrikası malı 24 .. " 
580 " 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 

10 balyalık siparişler için ,, " 
575 .. 

15 .. ,, ,, .. .. 570 ,, 
25 .. .. ,. " " 

565 " 
50 .. n .. .. " 

560 ,, 

Fiatlarla fabrikada teslim şarti1e satılmaktadır. İplik müsteh1ik1e
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-
rikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7045 

TUVA_ L_ET SA.BU N~U 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik
roplarını kökünden temizlemek için (Helmoblö) kullanınız. 

M L 
Bôôreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es· 
ki ve yeni bclsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede tatların 
teıekkülüne mini olur. 

Sıhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileıtirir. 

Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

lı Bankası karıısında Ti: 2018 

Yeni ve emsalsiz numaralar geldi 

AL - MARA devam ediyor 

Her Pazar Dansh-Çay 
ve ' numaralar 

__ I ......................................... . 

. , 

1J L U S 18 - 2 - 1939 -

TUNGSRAM KRiPTON 
ampuııa-rr Avrup·anın en modern v-e 
en vasi imalathanelerinden addedilen 
TUNGSRAM fabrik·aıar1.nJn icadıdır.ı 

BUyUk bir cereyan tasarrufu temin eden TUN G S RAM. K r ı p ton· 
ampullarını kullanırsanız daha gUzel ve gUndUz ziyasına daha 
yakın bir •tık elde edeblllralnlz~ 

BOURLA BİRADERLER 
• • • 
ISTANBUL A N K A R A - 1 Z M 1 A 

ULUS - 20. inci yıl. - No. 6301 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri MüdUrü 

Mı.&mtaz Faik FENiK 

ULUS Baannevi ANKARA 

' 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ YEN/ s i N E M A LA R sus i - -:E Bugün bugece HA L K Bugün gündüz = 
:: Ack Mahku" mu 14 matinelerinden itibaren :: = ~ &gün Bu~~ = = Türkçe sözlü ve şarkılı Atec böceg"' i = = Baş Rolde: ::t = = Müzisyen ... Kovboy... Muz taciri Bir kavuk devrildi Ba<: rolde: -= = Aşık rollerinde "' = FERNANDEL JEANETTE MAC DONALD -

Şimdiye kadar Türkiye'de yapılan 10 ve 12 ucuz halk matinelerinde = = Seyircilerini iki saat durmadan -:E güldüren emsalsiz bir kahkaha filmlerin en güzeli, en zengini ve Son defa olarak -= filmi en muvaffak olanı = 
= Seanslar: Seanslar: Bir kavuk devrildi = 

M = 10 12 d h Ik t• 1 · 10 ve 12 de ucuz halk matineleri = atbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN = ve e ucuz a ma ıne erı TUrkçe sözlii ve şarkılı = 
- N ı S ı Normal Seanslar -~=========1) · = arma eans ar Normal Seanslar = 
_ 14.45 - 16.45 - 18.45: Gece 21 de 14.30 - 16·30 - lS.3o: Gece 21 de 14 _ 16 _ 18 _ Gece: 20.30 da -

-----------------------·----------- := 1111111111111uı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uuıuıuıuuıuı .... •• ..... • ............ , 111111111, 1 =: 
=: Yeni Sinemada bu gece filmden e vel değişik programla zengin varyete numaraları ve hokkabazlık := 

PASTİL KATRAN HAKKI Öksürükleri kö -
künden keser tec

rübelidir 

Musiki Bilhassa 
zevkini 

ıcıye--VC"K11Rtrurrnı • 7--o' fnur 
r. Keşif bedeli 1740 lira 3 kuruş - • 

l olması prttır. (479) 10475 

= hünerleri. = - -- --:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
A ee ee 

KAZ 1 M R U ŞT U Adliye sarayı ~addesi Gençağa 
apartmanı 2. cı kat No: 6 
Ti: 2208 498 


