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Fransa ve lngiltere F ra o'yu tam 
Avam Kamarasının görüşmeleri -
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Muhalifler Çemberleyn'i 
ihanetle itham ettiler 

T anmıa kararı Pariı veLondra 
tarafından Burgoı' a bildirildi 

Amerikan 
halkına 
hitabe 

F. R. ATAY 

Paris, 27 a.a. - Hariciye Nazırı 

1 
Hükümete ıiJdetle hücum«len Bonne, Burgos'tan gelen Leon Berar. 

dı Hariciye Nezaretinde kabul etmif MuhalJet Lideri Atli 
ve kendisiyle uzun bir mülakatta bu -ı-
lunmuştur. Müteakiben her ikisi 11 \ ıuı 
buçukta harbiye nezaretine giderek Milli Cef'imizin 
başveki1 Daladiye tarafından kabul e- rJ 
dilmişlerdir. 

Daladiye - Bonne - Bcrar görüşme- Amerı'ka'ya mesa1'1 
si saat 13 de bitmiştir. 

Kabine, Franko hükümetinin hu • 
kukan tanınmasına ittifakla karar ver. 
miştir. Hariciye siyasi şube müdürü 
bu kararı resmen Franko hükümetine 
bildirmek üzere Burgos'a gidecektir. 

Amerika' da radyoda 
çok iyi dinlendi 

Kozluda feci bir kaza 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 

Bir madende grizo patladı 
26 watandasımız kömür oldu 

Toprak alhnda gömülü 10 vatandaş d 
muhakkak bir ölümden kurtarıldı 

Facianın lafsllilı 

Ankaramızın kuvetli radyodi
füzyon poatuı, evelki akşam, 
Milli Şef'imizin Yeni Dünya hal
kına hitabrnı naklederek, pek 
mesut semerelerinden birini ver
mİftİ'r. 
Amerikalılar, iki ay ıonra, 

New - York'taki türk pavyonu ile 
eski ve yeni medeniyet ve kültür 
e.erlerimizi tanıyacaklardır. İs
met 1nönü'nün mesajı kendileri
ne, ıimdiden, türk inkılapçıları-

Resmi tebliğ 
Hariciye Bakatılığr, aynı zamanda 

Burgosta da ne,redilmiş olan aşağıda
ki tebli&i neıretmi§tir: 

Amerikan radyo tir ketleri birliği olan 
National Brodkasting Corporationdan 
dün sabah Ankara radyosu müdürlü -
ğüne bir telgraf gelmiştir. Telgrafta, 

Zonguldak, 27 (Huami muha. 
birimiz telefonla bildiriyor) -
Bu sabah aaat bete doğru, Koz. 
lu'da, halkevi reiai B. lamail Er
gene'ye ait maden ocağında la. 
ğım atılırken ocaktr bir grizo 
infilakı olmuıtur. infilak o ka
dar tiddetli olmUftur ki ocak i
çindeki galeriden 100 metrelik 
kadar bir yer tamamen çö~ÜJ. 
tür. 

Grizonun kömür haline getir. 
diği itçilerin aayıaı 26 dır. Çöken · 
yerin temizlenme iti kurtarma 
İtçileri tarafından ıüratle ilerle
mektedir. Bu itibarla hakiki ölü 
ve yaralı miktarı henüz tama -
miyle teapit edilmemiştir.,, 

.J' - ;n ban§ ve insanlık davasına ' ,.,._.._..,,Jık ve d~lı hiunet-
samimiyet, genç ve idealist Ame
rika' da tam aksini bulacağına 

(Sonu a. incl say/ada) ( Sonu 3 üncü sayfada ) 
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Polonya ile Almanya araıntlalri Danzing'i gösterir harita 

Varşova Üniversitesinde 

Almanya aleyhinde 
bir nümayiş yapıldı 

fiiphe etmiyoruz. Türkiye, ma
nevi ve ahlaki kıymetlerin if
lis etmif olduğuna hükmeden 
bedbinler arasmda değildir: in
aani ,erefi, aiyin hakkını ve mil
letlerin hüriyetini müdafaa et
mek, ve bütün bunlann barıı ve 
beynelmilel emekdaılıkla gerçe
leteceğine inanmak, inkılabmıı
zın esas düsturu ve ,evk kayna
iı olmuıtur. İamet lnönü, Ata
türkle beraber, ve milli hareke
tin ilk günlerindenberi, mücade
le nesillerine ahlak ve ideal ter
biyesi vermeği baılıca hedef e
dinmiıtir. Hayat ve hüriyet kav
gasında kuvetlerinin yenilmez 
olduğunu ispat eden türkler, bu 
yenilmez kuveti, hayat ve hüri
yetlerinin müdafaasına mecbur 
edilmedikçe, münhasıran refah 
Ye medeniyet pyretlerine has
retmeği tercih etmitlerdir: zaten 
amerikan davasının da ruhu bu 
değil midir? Yeni Türkiye'nin 
bu gayelerini eneyi anlayıp tak
dir edecek olanların amerikalı
lar olduğunu zannetmekte yanıl
mıt olabilir miyiz? 

"YASASIN POLONYALI DANZİG !,, 
diye bağıran nümayişçiler arasında 
dışbakan muavini ve subaylar da vardı 

Mesafelerin uzaklığı, fikir ve 
maksatlarnnız arasındaki yakın
lığı yekdiğerimize tanıtmaktan 
bizi hayli zaman menetti. New -
Y ork sergisi pavyonu, doğrudan 
doğruya ilk temasımızı teıkil e
decektir. Türkiye nüfusunun 
birkaç misli amertkan vatandaıı, 
orada yalnız Kemalist Türkiye -
nin ileri hamlesini, medeniyetçi
liğini ve yaratıcı iradesini değil, 
aynı zamanda onun kültür mazi
sini de görecekler, ve Yakmprk-

( Sonu 3 üncü say/ada ) 

İkinci sayfamızda 

}'alih Rıfkı Atay'ın 

Bükreş mektubu 

Lehistan'da Almanya aleyhine büyük ve §iddetli nümayişler devam 
etmektedir. Bu nümayişlere bir çok kurmay subayları ela iştirak etmi§ . 
lerdir. Bu hususta gelen haberlerimizi 8 inci sayfada bulacaksınız. 

•••••••••••••••••••••••• 

Macaristan'da J ı 
Nazilere karşı 

1 tedbir ahndı 

Ocak sahibi ne diyor ? 
26 vatandaıın aziz hayatına malolan 

ılloau .5 inci sayfada) Bir kömür m&lenintle Jinamit atrlrrlıen 

B. Saracoğlu'na Atina'da 1 

yapılan hararetli kabul 
Arnavutluk'la 

vaziyet normal 
Hariciye Vekilimiz dün öğle yemeğinde Kırafın 
dôvetlisi olarak bu 1 undu, geceki ziyafette 

çok · samimi nutuklar taati edildi 
Atma, 27 a.a. - B. Saraçoğlu bu sabah meçhul askerin mezan

na ~.ir _çelenk koymuf~~r. ~ay ~~ Bayan Saracoğlu bu~ün öğle ye
megını kıral Georges ın mıaafın olarak sarayda yemıılerdir. 
Yemekte ba§vekil B. Metaksas, ha.r 

ri~iy~ daimi ~tcşarı B. Mavrudi, IB J • h k 
Turkıye orta clçısi B. Rufen Onay- iT arp Çl arsa 
dın, B. Sarac;;oğlunun maiyeti erkanı 
hazır bulunmuşlardır. 

Öğleden sonra B .Metaksas ve Tür. 
kiye hariciye vekili ve Bayan Saraç. 
oflu ıcrefine Maraton'da bir çay ziya
feti verilmittir 

Sanu;oğlu futbol maçlarında 
Atina, 27 a.a. -Atina aja.n.aı bildi. 

riyor: 
B. Saraçoğlu dün Yu.nani&tan fut.. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dahiliye Vekili İstanbul' a aitti 
Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak dün 

akşamki Anadolu Ekspresiyle latan -
bul'a hareke tetmif ve garda uğurlan
mıftır. Dahiliye Vekilimiz İstanbul'da 
iki üç gün kaldıktan sonra şehrimize 
avdet edecektir. 

• 

lngiltere Fransa'ya 
10 fırka 

Tirana, 27 a.a. - Anadolu Ajan 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Bütün Arnavutlukta umumi n 
yet tamamiyle normaldir. Mcmlek 
tam bir sükun hüküm sürmekte ve 
kümct her bakımdan vaziyete ha 
bulunmaktadır. Bazı yabancı ajansı 
nn Arnavutluğu alakadar eder tar 
verdiği haberlerin hiç bir aslı yoktu 

Fıltra 

lnönü'nün dersi 
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Bükreı mektubu GOnü~ ... -~~~~~~~ ... J Mo;:i~li:~~~nin insan ye küllü!: 

s.:"'=:ı.. arbclqıınıs ....... Erkek sanat Ôğ retmen İn gazetesi 
ı 913 ten 1938 e doiru -Bükreı •asahahktan nasll kurlulmuıturl ~~;;d~~~~cst;:~~~r~~ umumi iL Maarif v ekileti, bir ilk öğretim l Bu guetede, mesleğe verilen yef.• 

Bakreş 'te hayat ve umran 

-Bükrec imarcalığından beledı"yelerlmlıln Ya umumi saatlerin bir türlü ayar- mekteplerı· g~zeteıi neşretmeğe başladı. iyi etti, biraz fazla. Bazı sebepler dolayısiyl• 
f ları düzeltilemediğlndetı nya mev- çunkil ~oca Anadolu'nun bir nokta- (ki onları değiştirebilmek için ıne!O" 

ll•~ı dersler _ BüL-c'fe rı.11·•- 1.-.- husaslvafler zueuz kalan muharririn fiıkrinde yer. Binda, bır genç ve okumuş adam, bir leketi değiştirmiş olmalıyız)', metl;k -. ua, allaı ... ı IRlll IJV le,..U. bir meule oldufundan bu meae d 
1 

Istanbul, Ankara yahut lzmir'in vere- yorgunu olan adama, yeni meslek bil-
F R AT AY le bir tilrlil tazelilini ka~tmediğin- mu Ür eri toplandı bileceilnden, buan, % 99 mahrum- gi•i bu kadar geniı bir ölçUde havai• 

Bükr , birka "lk . v • • • den tekrarlanır, durur." Eğer buna dur. Bu genç ve okumuı adam, "öğ- edilemes. Onu korkutur, bezdirebilir • 
. tı"a: e . .. _ 4f. ı laatıra ıle ~ag. ımar etmek zaruretindeyiz. Aklmu.. da bir ~sele adını vermek caizse, la- Erkek sanat mekteplerinin blJıiilnkü retmen" dir. Ofretmen, münevver Fakat, bu ölçüye dikkat edilse dahi. 

h7-: gönlüsum yabancı teıllr•>- aa l'•len her feY hatta balkan fe- tan.bul matbuatının sık ark dokunduk- vaziyeti ve ileride alacakları vaziyet Mehmetçik'tir. mecmuanın tamamen eksik olan bit 
:~;. ~~: def~ tayyareye ~ra~ı-.' .ın.. hirlerincle nice aenelwdenbri düf1L tarı bu saat ayarıızhğının Ankara'da programları ve çall§lll&arı bakımın _ Mehmetçik, ywrd tehlikeye düşün- tarafı gene tamamlanmış olmıyacak" 

unB 1

1
k ••t ":.~ada aıyclim. nülmü,. tedbirleri balunmllflur. olup olmadılını merak ettik. Netice- dan almaları lbmı ıelen şekil hakkın- ce, k0tar bölilfUnde yerini alır, ölür tır. Bu tamamen eksik olan taraf, ~ 

. ~ an ar 1 • 11 Mml'a OllMnlı Bükı-.t'te çok dilrkate çarpan h11. yi alikabların tasvip ve takdirine ar· da tetkiklerde bulunmak üzere sanat yahut artakalır ve sanki hiç bir şey tetik'tir. Estetik derken, hem mecmu-
:!;hil~e nazırı T~lat !8Y~~. beraber auaiyetl.den biri de, hayaıt tevkiclir. zediyoruz: mektepleri müdürleri Ankaraya çağ- ?lmamış ve ke.ndiai hiç bir fevkalade anın daha zarif bir şekilde çıkmas nı, 
Bü anın!' ı:az~te~ m ~ m olar~~ Her yer doludur; neıe içindedir. ft Bankaamm F.mniyet anıtı mey- rılmıtlardı. DUn ilk toplantı, Ankara 1f yapmamış gıbi tevazula köyüne dö- hem sanat resimleri ve bahisleri ihti• 
~ e :·tın:':" Şehir ~e .halk~ Bunu temin eden sebeplerden biri ev danına koydurarak bir ihtiyacı karşı· sanat okulunda ve Maarif Vekili B. n~r: Biz onu bu ~üzden sever ve ken- va eylemesini hem de umumiyetle. 
~ • b •r

8
!'. ~ ıV: 1zar_:~b" ~&arı hayatı murafı ile d• bayat ..... afı ladığı büyük ıaat 8.50 iken otobüse Huan • Ali Yücel'lıı rlyueti altında dısıne, memleketın adsız ve en temiz hayat'tan bahsetmesini kasdediyoruı. 

D' •t : M'ı •. ~ ~- ~ ce. arumclaki nispetin as olmalld ... bindim. Serıfevinln mtf SUO; Tica- yapıJauttı.r. Toplantıyı açan Maarif evlldı nazariyle bakarız. Hayat'tan, aadece hayat'tan pek 
nl~d~ Aml erakıkakaıncllma iki tehir Pana tak.. Yoba bir -1.:- b"-le kala'-;.._ - ret Liıeainln aaati 9.02: ,,_tane saa- Vekilimiz. heyetin ... 11.nı.auıda lazım Öğretmen de bir "Mehmetçik" tir. çok bahıetmelidl bu B' ı ı o ar uru tur B"'--· __..... -ı _... ..... r- . ~~ O d b' .. . . f kA r, mecmua. ı 
B A 

1 
F k WJ : u .. ""9 ve harekete ancak seyyah akmlariyle ti 9.00; Uluı meydanındaki saat 9.05 gelen mevzuları tebarib ettirmiı maa. a ır onsı~erın c~ a ar adsızıdır. takım renkli ve güzel resimlerle, bit 

hu: b ~:ıc .. 7'na~ 19!3 te B~ kaVUfabilir. Biikreı iae bir turian idi. rif lh•ına anat mekteplerinin muh. !:~dun madd~ .ve bıl~asaa ~anevi takım güzel ve hafif yazılarla taıkdirıı 
e h! :-uaabau idi ara dan~- merkeai delildir. Radyo ıpikerinin öğle ve ak§8111 sa· telif sal191DA me.aularmda yeniden zaraaı delıftıkçe, ~gretmen in ha- edilecek olan bayat'ın memleket ha-

ça~..:. ~· · 25 ~· içinde Y.U R'IBD9n mimarlannm 
808

,.. niyell saat ayarlarmı hatırlad1111. Vak alınıım11 lhım gelen tedbirleri,n tes . ~atı y~mu~ay~cak, daha renkli~~ d~- y~tı olmasına, memleket aktüalitele
~ il' A aarp tehri olnnattar . ...ı..-cleki e....ı.de muvaffak o1c1• tkl)b nakit oluyor ama bunu saatleri- bit edilerek verilmelini temin için e . b \ ca~ıb~lı ~~r hal ala~ktır. Çunku, rıni akaettiren hayat olmasına dikkat 
BuJa:eı •. ~elecl.ı umram ile ve hayatı lan idclia edilemez. Bizim bir takan miı:e tatbik edemiyoruz. sulı bir rapor buırlanmMmı söyle . k u un .ugu koy yahut ufak kasabanın edilirse, siperin adamı öğretmen, si.-
De hiç fU!'~eaız. Baıkanlarm en avnı. yapılarmuz tüphemz daha iyidir1-. •• miJtlr. endisı, hayata ka~ı~armı ardına ka- perin ıert tartlarına daha iyi tahan-
:::ı~hn~ır. Bı~h~ aon ~l~e Bu da gösteriyor ki, bilhaua gelecek Turk paraaı: Bundan eonra mealekt ve teknik ted- d~r açmr~ ve k~n~ını yollarla ve d~- mili eder. Çünkü gerideki hayatı ya-

ıyeni,~J9m ~t.emle!tirme pla- :uımanlar lllallzaraıı tamamen y.U.. Türk parasınrıi kıymetini koruma risat umum mildilril B. Rüştü Uzel, ~yollarıyle buyuk merkezlere bag- ratanlardan biri olduğuna kanıidir. 
~ tat 1 • çok ıJI neticeler Yel'- elen vücuda aetirilmekte olan ,.wr. kararnanıeıdni hUkUmet doku% sene Maarif Vekillnin lpret ettiği nokta. Fıt buluna~aktır.. Bunun günden &üne güzelleştiğini 
=~·!:hrın bi~ kenarındaki Za- lerde, yerli yabancı bakmıyarak, evet bugiln çrkarmrttı. BugUn para- lar hakkında heyete etraflı izahat ver- t 7a~ 0 b~";el ı:n~er, yurdun her öğrenecek olurıa, tevki artacaktır. 

b kt 
1
an genıı ormanlıia doi- bilbaaaa büyük bina.lan birinci ımıf mız dtınyanm en aağlam ve hatırı sa· miş ve heyet çalışma programını tan- ö~a ın a ır en . oguncıya kadar, Şevk f İşte öğretmen'e en lazım 

ru • 1 •ıızcla, Parİl'in artık bir sanatkarlara emanet etmek, nailli ydır paralarından biridir zim etmittir. Bu toplantılara her gUn ıu;!~:~~~iperdedır ve siperinde dö- l~n ıey. Ta~~ !e~k, en çok, öğretmen'e 
:,ııli~~~ deiil, ~akat bi~~a.t İçin- mimarları küçük binalardan baıla. Ona bu vufı kazandır.; devlet ted- Ankara aanat okulunda devam edile • Biliyoruz ki b U ~ !azrmdrr. Çunkü çocuk ruhlarını 

0d_u._gumıb~ hıuede~ız. Bu.. tarak yetiıtinnek, ihtiyaç ve zarure. biri on yaıına girerken bütün vatan- cektir. ' ug .. n, o~un aya.-,ına ıma taze kalmaia alıftıracak birisi 
na aaa irkaç aen• ev.W.. ka.. ..:-. --L· 1 .. d .. . L-•- ..ı ... la b kadar pek u fe.y gonderıyoruz. Bu varsa, o da ke--'ı'ıldı'r, 
d 

L-"--'-l-1-.&-
11

_ .. ._ ._ ___ , - .._ .. eruu emaao.11D1D -Y U9!f, rmuzın u refah ve aaadet nesne- b k md 1W ar --__. ..-.; ve .-alar- tak tercih bol bo tabi a ı an, kendı vekiletinin kendiai-
la aalar tana~ edilmit, iriU afak. ;:.~ma • etmek lb- ı.U- :'e:bı. 1 p olmalarını temenni ni diltUnerek ona kadar kendini her İşte bu bakımdan, elimize geçen 
b bir kaç aöl vücuda ptirilmiftir. BikNt'le Wrkaç ... kalaa her İlk okulların okuma itibarla alikadar eden bir gazeteyi gazetenin d~ renkli ve daha canlı 
Bu ~öllerin büMüncle ,..ım. ~ bela talulıirle karplqacaiı eliler b~ Deilıen iklim: göndermeyi temin etmiı olması, si_ olmas~nı do~ru buhıyo~ .. Haaateıı 
delil,,. ..... ..,..ıan da J'&.,.a.bili. .._.)'et, paİfl• 6oU..,..ct... Bü.. Muhtelif ıeneleriıı yalıt vasatisine kitap)an perde dütınan kollayan Mehmed'in onu bır ve~alet çıkardıgı ıçın. Oğret-
JOI'• • tla ilsi kadrolara tun bir sarp üni- röre lkincikanun 939, Ankara'da ya- kumandanı tarafından ziyaret edilme· '?1~n •. kendı gazetesinin önllne önü 

. ~ ya ~ ~ ~ ftl'lite Mviyeai hlkimdir. yabancı lııuı u olduiu seaelerdaı biri ola. 1940 - 1943 yıllarında, ilk okullar• si gibi bir teydir. Böyle bir gazete, ıl.~k~~ olarak çıkmamalıdır. Ferih bir 
~ si'iael har .....wir. Şimdi lianlarla irticali" bilhuea içi dolu rak geçti. Bundan on on bet aene ön- da, okutulmak üzere yazdırılacak o • eğer iyi çıkarılırsa, öiretmen'in çok gonulle çıkma:lıdır. Gazeteyi, gazete
..,..,_-~~ (~•. ~u autuklar IÖyli,... romaayaldar aayı. ce kııın en yağıflı olması lbrmgelen kuma kitapları ha.kkmda Maarif Ve• Hkıntılarını ualtır, çok yalnızlıkla· sini, d~rt 1~.ıle.bek_lemelidir. Kurnaz
,..~ it~ ~.Y~-:":' hiki- br aibi clefilclirl•. bu ayı, bu eeneki 1ibl geçteydi bunun killiği bir müsabaka a~mış ve bunun rını giderir, çok ıinirlerlni, tehlikeli ca tayın edılm11 hır dozaj ile, araya 
plllU'D ıaliba hır iki 1111eliclir), hir H•-tea evel her mlnaaı'yle Av. birçok zararları olacag~ ını toprakla için de bir 1.frtname huırlanmı,tır. bir uyufukluktan kurtarabilir. mk eslek ~alQmatr ~a karııtırrlrrea, ve---=· et ark h ı k. - r B *** Alet emın olabihr ki, o aatırlar gaz • 
...... ID9J' an - P aar anma ta• rupa'ya kaV1111D&k için Tuna'J'I bir uğrap.nlar söylemektedirler Fakat una nazaran okuma kitaplarında bu· den kaçmıyacak, mutlaka okunacak 
dır. Eelri Bükreı'in ana caddeM Kale bayii atmak llmmclu timdi bu Av- art:k gök yüzıü bulutlanmad~ bile lunması uyiun g6rülen mevzuların . Gazeteye bir g6a gezdirince ve neş· ve tesir edecektir. 
~._.,.a'dan •aretti. J..cti hqma rupa latanbul'daa c1-.,o1u ile on Ankara havaamm zerrelerinde nemli. batlıcaları tunlardır: rıyatı? ın. p~~grammı okuyunca, şun· 
bisim 8e10llu'nc:lalrclala aiMI. cla- ld aaattir. · lik var: On milyon ağaç, bozkırın ku- a) Çocuk ve aile hayatına alt pat • ları dütilnduk: Burhan BELGE 
laa aub" clalaa ı~b olaa k.cad- K.ntH itlc'inln İ7İ kötl taraflan rak ve Hrt havasına ılıık ve yaptıcı çalar. ----ı-----------------------
de ....... bul ,.nen .-itletilııne. tamamen kendileriae aitı fakat ro.. bir rutubet ıetirdi. b) Masallar. Denf•La.aL'fl Jlplllft flJl"ftler 
._ Te ,..m W.lerla lllllı·meılae 1DU7aldarm birgok cihetlercleki ile.. c) Meraklı sergtbeftler &Ualla 
raı--. Bikret'te Ddaci ~ lraL r1 "metotla cehtı.im lla,.....ıdda Kuru kahveciler: d) Seyahatler İktillat Vek&letinden aldıtımıa ma. 
~· Saa .......... ~ olaa Re. sönneli ve ._. almal.,.... Yeniıehir'de iki kuru kahve utan ·~ HaY_Van~ra, nebatlar& ve tabiat lam.ta g8re Denlzbank umum müdür· 
S1ll& K...a cadd..m• illi t.a-fmcle dükkinm açılmMı bir doatu telip hidıselerıne aıt meraklı yuılar. lilfüne vekaletinde bulunan BB Yu • 
.. .&ilt~ kadM ...... ..... ~: f) Memleketimidin içtimai hayatı• auf Ziya Ersin'in. umuın mildür.m 
lar yüluelmittir. 300 oda ve 300 ban- BI lr ..1 · ... _ Kalı~e ~ tlaanliitfa •i1rı· '" tabU. atb•llW.rine tılt ...ı,... Yinliilne t.tanıbuı .U..t banma .;,a: 

iz ..... oWi ........ k..... r Jlnın n'~ı=.!s:.·ır·r..ıe' ı")Cı· .~L!..- .atan a u1cka?nn ter. _,. __ ,_.u ... • . .. . . 
f"""-"11...,..,., u- • .a.ı- _ ... r- .. • . • ~ u ~ meraklı yaaılar. sından Hamid'in, umumi murakabe 

kadar, en lıOll konfor tutlan temm he k 1 açıknaeı canımı aııktı .••• " h) Çocuklarda al&ka uyandıracak heyeti reisliğine hmiaarlar umunı mil• 
edilmit olan 1ta cnlcle .....,.. •• oda ' • traıımıı lladleelerl niçin kftil taraf ıftdan fenni yazılar. dürlüğil milakirat ve tuz k.181D1 m6ıciü· 
220 ı.,. ·~~ ~ Wa9n p~- ! g8tmeli? .. tld kahve dtıkkanı bki l) Muasır türk edebiyatında çocuk- rü Cavid'in, umumt mürakabe heyeti 
ıınız)a remıı ra')'IÇ üatünclen. 2 lira, M d 'd k" ~b"d şöyle dütündiirıe daha fena mı olur: ıar için veya çocuk ıeviyesiııde yazıl· azalığına eski letanbul ziraat bankaaı Şohra.m.de bmva umumi7etle .._. 
kara borsa raJici ü.ltiinden bırbuçuk U anya a 1 U 1 e "-Kahve &ok çabpn insanları bir mıt güzel parçalar. müdürü Ahsen'in tayinleri tekarrür h ve hafif r\b&irlı geçmi9tir. En 411. 
liradan ~aha ~ tatuJW. ~an dinlendirme vuıtasldır vı keyfi ye- J> latiklll savaırna ve türk inkılt • etmit ve kararname projeleri yübok 9Uık •ı ııf ırım. altında 4, en yiikM • 
Nfka .ki A~ Palaa h~t~ müsabakasını kazandı rinde olanların kullandıkları ıeydir. hına dair canlı menkıbeler. tasdika arsedilmiftir. da ııfuın U.tGaıcle 8 dereoecllr. 
Balkaalarm en W'bar Te zanf otelı Memııuniyetle Mber aldıaımı.za gö- Yenifebir'de ııcak ve taze kokulu k) Türk tarihine ait meraklı bibi&- Yurtta doiu ve cenub\l ...... t.t AD&. 
a..a..._ lir''-"ıtir • kahYe utan lki d\ikkinııa açıJAıuı 1 ~--ar.; 1~ ;:::1 Wecı; lerlmi ba- re Mudanya lbideei için yapılan mU • beni sevindirdi l" ter. ktısat VekUeti müf ettişllği dolu bal&eleriyle oda Anadcıkı'nmı 

..,.a d':,:n P iki:..... sabaJrada ıenç beykeltraıtarımızdan l) Çocuklarda aile, yurt ve milliyet Maliye Vekaleti milli emllk kon. ,ark taraflarmda hMta bulutlu, d6ls 
1'ma aa. ': ~t: ~I • ekırl~ Bayan Sabi.ha Beııgilt8f birlnciliil U. Son parmıfderı atkını uyandıracak yazılar. ttolörlerinden B. Haydar İktisat Ve - balgelerde eklenyetle apalı ~ -
~ ~-· ~ Mlrolara-:. teç. zanmıttır. Böylece Mudanya gibi ıi • lstanbul Tramvay ve Tuttel ıirket- m) Türk ve yabancı büyük adamla - kateti müfettifliğıine tayin edilnıit - tir. 24 uat içinde Karadenlıl•in. ,_k M:'8 -=.,~ olmaucl . imar için yut tarihimlsde bClyük bir f&liretıe u- lerinln t•lim alma muantelesi dün ta rnı hayatları bakıkında parçalar. tir. k6feelyle dolu Ahaıdolu'dald aııen&:i 
r dalü klfi lmn ~tatbik .... bip olan bir eehirimiai.ıı &Uzel bir ... mamiyle bitımiıtir. Devlet eliyle it- n) Muhtelif Mbalarda galıpmf VI ytfıtlarfll bre metreye bınııkt*ı.tı 

P 81! Mlh ı• .-:..C. sanatklr- nat eserine aalıip olacaimı ümiıt ediyo letmenin Uk günil otan 1 mart 939. başarılar göstermiş fahıiyetlerin ha· leri ıryendıran yazılar. eaı miktarları Hope'dt e, Ordu'da 4 
t.mi, V:ontro~ak lbımcbr. ruz. yalnız latanbul içln değil TUr1dye yatı ve meslekleri hakkında yazılar. r) Umumiyetle aakerliği eevdire • Çarpd)a'da z, Qir•un.,. Qümüfha =... hem .... ıerdeı Bllr. Şimdiye kadar Tl1rldyetnln muhte - için tariht bir hldlıedlr. o) rodakirlrk ve kahramanlık ınen - cek, allıerli.k vazifoüııin ehernlyetini m'de birer 1dl01ramdlr. Karla örtiYU 

• biend •J'DI Ankara ve t.tan- lif tehirlerinde ecnebi ve yerli unat- Bu iki ıtrket ile beraber cilmhuri· kıbtleri (çocuklar ır•mda fedaklr • karatacak vı memlelletin kara, deni.1 bulunan yerlerdeki lcaran lrabnlıiı · =·: ~i~ ... rıse bakın- klrlat tarafından bir talmn heykıel ve yetin on betinci yıtmda on bir lmti· lık ve kahramanlık ıöıterenlerin men- ve hava kuvetlerine kartı uycı uyan• mUfhlıne'de ı. Kan't& a, Mala.lııird' 
a dec ihbeU Mirolan tetkil &bideltr dikilmit ve sonradan bu tUr - yulr ıirket millet malı olmuttur. Bl· kıbelerine de yer verilecektir.) dıracaık yazılar , 4, Kr.aurum'da 14, Sivaa't& 17, saııPMııııw 

:-.:::;; ,.a.u.clen, ~z lil eeerlerin kimlere yaptırılacağı 7e- rlnclıl 1859 aenellnde twrulaıı bu Oll p) Terk büyWrlerl'llin çocukluk ve u) Milli ıancağa hllrmet Ye ballıbk mıt'til 24 tmtimetrodir. 
_.a;~" elde ettipni• bama Miti- ni bir e.ua bailanmıttı. bir tirket, 938 .ıe kadar yatıi 79 tene ge~ hayatlarım, l,ıerln4e •• mel- hislırhıl 11ıhyacü puplar. Rü.ııiı'lar orta ~lu'cla -ıw...m.J 

len m-am cam ,...,... ÇankaJ'• Mudanya atııcleti igin bu yeni kara. milll menfaatleri e6mlltmtlt1erdl. letrlerhM!ı muvaffak olmak ip taklp v) Avcıhla Ye umumiyetle IPOI' ha· diler bölgelerde ebed.yetle fima1 
:9e1c1 .. mm kaçak kaıtı... __.,._ ra göre bir müeabaka açılmıt ve Tür- Tramvay ft Tunel tlrketlerl, eı• ettUderl ~Iftna 70Uuım asılatır yası- yatına ve aporcu karakterine dair ya· kametinden ıanlıyede en çok 7 me4ı111 

1913 
B6kret kMa'baamm bakaya-. kiye'do. ilk defa olarak b&yle bir mil - trlklerllrin paruttln4en çok blsl mll· Iat. zılar ve menkıbeler. Ege denlzlııde lee kuvetll emıektec»r 

da MI• bulmak imkln....lır. Hele aabakayı pftt bir bdm aanatkirımız teemir ediyordu. Bunmm da arama- t) l>eııl.ıcili.1c ha7atma ait taavlrler 7) Çocuklara fazileti, karaktetl ve Yurtta en yUklek ıerlar Bahte1ir' 
,.ıumusm kerpiç nJülte aüriil.-i, kazan1JU9tır. dua uald•ımılmM• biH b.u .iki me· ve ~111'. . _ glsel ~U)'lan tndlrecek yamar. 7, Çanalrkale'de 9,. Dlyaıbakır'da 
e.ld .,... ... köylerinden bile aıilinip Bayan Sabiha Bengtitq'ı Mı baprı- deni nakil nan.mm snkinı artıra· •) Çoev1dat4a IMMlcr1ıfa-.&rlı _.. •) il.im menfaati her menfaatiıl Da- t.zımlr'de 12 Antalya .,. AdaSıda 
puyorl smdlın dolı9yı tebrik edem. caktır. gi ve bava bbtlman1aıma •'fll hi .. tllnde telkin edecek yazılar. del'ecedlr. • 

.lllinıci nıokt.a, helecli,.ı.riııalaba 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı:.ı dilfUk llllar da llflrln 
~yen bafkalarmm ·~ blraa manr Pnnireoekleı-midir? latanbul'da t, B*mlr'de ı. Myıoa• 
" külfetsiz kinna ve knucma Mesaj E• sahibinclen bir hayli cuu 

3
• llalatya'da 

4
• Kltahya'd4 

5
• Bolu" 

....,af edip, pek u it bqanM.lda bir ......_1 6ı Kayseri'de 7, Çorum'da İ, SiNl'ta 

olmaJancbr. Eier IMiknt'teki imar llvellU g•ce radyolarımnın &a- ,,.._.. Kan'• 13 derecedir. 
7Una bir ma•af meMleli oba,dı, ıında dost bir mJl/etln ve blsim - Büyük haıta delil, diyordu, 
Mlecliye hunun altınclan ıı..•--•· milli marflarımuz dialediitea son- bwe ~ ilıe et.:_... &Jlll IDL 
dJ. Fakat tehir yeni aruiyi iltimllk ra Jlllll Şerıa. stıratli esir dalıala- n&J'.& geliri 
....... imar aahuı içine atm.k.te,'" riyle Yeni DIJnya'ya alapcd, Jagl- Vç bucak, darı lRu!alcl 
JOllanm yaptıktan IODI'& aatarak, lhce mesajına b#Jrmet ve dlüatle 
........ aflanm çıkarmakta, IMm iuld verdik: 
lauır eerma,..mi arttırmaktaclJr. 
Şehirci Proet l.tanbal'da imar mu. Son yıllarda cflnyamn ıeçlrdiği 
raflanma, ltelediJ'• ile, mnran Jii.. baaca buhranlı devttler Jçlade 
riaclen w hiç JOktan kasananlar a- prita trır garpte, eski dlnyada ve 
raemcla ve IOll cl-.ce makul mal- yeni d6n7ada ıulbıın ve demohui
lerle nusl t.akliım edilebileceiini ra- nin dili olmakta ayrılmamlf olan 
porlarmcla ~. u..ııeri ... 
de aüratle lata....,'da tatllika ltat- dillerden birisi, ingil'-'-, barp • 
lamak delil, diler tehiri.-.. de son,asrnda snfb salerlerlnd•n en 
tetmil etmek lazım ıeıir. bOyOlOntJ lruanmq: dil ve h/em

Keza Yenicami tecrilbesİluln .ı. le en bOyOlt siyuet 11Jhrnlerinl 
dıtnnız ilk den olan, yeni bir cadde ye11mif ve ondan ıoara da yurdda 
•• yeni meydan açılcbiı vakit oela· ve cihanda su/bun en bayiJk havari· 
nn etrafmda yapılacak intaata elft- si diye tanınmış olan Milli Şerin 
rifli analarm daM W..U,..._. g.. ağzında ae be1'ıatli bir abenlı: alı-

timi~ baklana._... ---... de yordrı. 
çıkanlmak ıerektfto. lali~ mit- Amerllaı'da Çflfit çefit tepklriil· 
..... k apartamanlar'" 'llılrlk Miular ler, ıınn yıllardanberi tlJrkler aley· 
.,._.. ptismek hakW,.._ ka.. lllıxl• dyletMdlk .ds, ynımdılt ki· 
_..... • ,..._, fa ............. 6n'atma•lflanf4 Bl-ı 

biyet ve 'b1Wlyetln1 an1amila liq
l•mıı oldrıtıımı dyl/yebiliriz. 

•.ıki ••• dialedilbıü ,,...;, 
bir lllllletla Htla bir drı711f, dltfl
df n llJUlflıu ne& bir bltabala 
Jpae •lthnrU Oiyuodana 1nr 
tanlmtlald prpi berq llkelliıulea 
ltıe taralmtlald ıergelı banı llbsl· 
ae••lblı .atarda. 

111111 ~erıa m .. a/ı bdhnd' drı· 
~p dl)fflatllW•dmi.ai kıuca •· 
ı.meıı lfla bh arhd~ ~ 
IJııılllflUlll teharbyalnıı: 

Bu mna/, Yelli 1'1117_.~ ,_ı 
bir dOaylldan ptlea lırıdntll ,.. .. 
mimi 111.ıerdl. • T. 1 

uhurlr beyni 1 

1'1111, ıtaftlll ,.,._; ..,.. ,......_ 
J'1P da öıkiüı beJ"Dİ .-..,.ı... -.. 
sin olurdmn. 

Jki Mıtlf anı 1 • Wr mi ·w halamecl-. Qw muharrir ,..ı. 
--delil, Wr .., • ..,..u .... 
ldılld ,._ 7UM' __ 

ı.tu.ltai'da bir ,.._ ~ 
.......... -- c*aa bir ,..... .......................... ".,, ... 
............... diWWiiW .,..,... 
m•.uu............ıfDdrM'tiılw 
kMlar da tertip hat• • ,.... ...... ............. ,.... 

e..... ıa..teıııinln lakonik fık. 
ralıan arumda f11DG okmlak.: 

"Dillpma i9 bacalı - lnsilla 
hap.kili natkunda Şelupir'e aL 
fen "~aam Ü9 '"1ıcaimdan mü.. 
aellih olarak plainlw, kendileri
llİ ........,.acajls,, .,.,... 

DiİD>'lllllD döıt bucaiı olcluiıa
- aöre lnailtere'nin korktuP tu 
clördünci bucakta kim var deni.. 
nis?,, 

Miller ç.ılterl.,.n'in. ittan
'baliu arbdqm IOl"Clulu lnı ...ıe 

Ankara HalkeıNtin 
Fotograf müsabaksı 
Ankara ba}kwl Aı*ara"dald _. 

tarler arMIDCla blr fotolraf mülllil.ı 
kuı açtı. 

3 - 14...._ka müddeti 7 marta 
dardır. Biriııciye (50) lira, ikinciy 
(25) üçüncüye (20) dördüncüye (15 
bqinciye (10) lira müWat nakden v 
rile<:ektir • 

3 - Şartnameyi g6rmek için Ankar 
balkevine müracaat etmelidir • 

HalkeYIMI konfırıns 

Hallıttvi Bafkanlıfıııdaa ı 



~OLiTIKA 
lirkiye - Birleıik Amerika 

DÜNYA HABERLERİ 
1719 • 
~ lelleaa niN.nmın otuzuncu 
~ Core Vll§İngton, N~k bü
A......~:. kollaimm içtima aalonunda, 
~·ıun birinci ciimbur reiai o. 
~ ~kraaiye aadık kalacağına 
a_ biH~lf Ye ikticlan eline alm!fb. 
'"'d -unaeı konalı bugün de aynı 
~e teklinde duruyor. Fakat 
' 'nnı bir buçuk aar içindeki 
det· di. Ye ınali inkitafmm macldi 
....:~ olan elli ...e hatta yÜz katlı 
ad;"-- alcay meyperler aramıda 
~lm111tur. 

ÇEMBERLEYN'IN YENi SULH PLANLARI 

Londra, Berlin'le ekonomik 
bir anlqnıa iınzalıyacak 

Berfin bana reddederse 
bir ticaret laarbi baıhyacak · 

Belçika kabinesi 
gene istifa etti 

Brüksel, 27 a.L - Kabine meclisin
den sonra aosyaliatler hükümet için
de teşriki mesaiye devam cdemiyecek 
terini bildirdiklerinden kabine istifa
sını vermiştir. 

Lenin'in karısı 
öldü 

Kızılay ıellıat lıomitea toplanh halinde 

"İla .. İkalılar, bu tarihi hidiee.. 
~ Jüz ellinci yıldönümünü kutla-
...-._~İyle, Nevyork'ta enter- Berlin, 27 a.a. - B. Aahton Gvatkin, Berlin'de bir hafta kal. 
illi;'~ bir aer&'İ açmrya karar ••r- dıktan sonra dün alqam Londra'ya hareket etmittir. Mumail6yh, 
ille ~.Fakat bu, Amerika tarihi- Berlin'deki ikameti esnasında İngiliz - alman iktıaadi müzakere
~-bw h&diMyi teeit meraliminiu ferinin hazırlıklarını yapmak üzere alman m•k•mlan ile ıörii!
~ af&l'ak, milletler ara. •• t" 
.--. d·L • • . mut ur. ... -.a iyi tan-.mayı teının ıçm 

Moakova, 27 a.a. - Lenin'in dul 
zevcesi Nedjda Konstantinovna Kru
pakaia bu sabah aaat 6.15 te vefat et
miıtir. I>ün kendiainin doğumunun 

70 inci yıldönümil tesit edilmiıti. 

Kızılay balosu ,ok 1 Deniıbank vapurları 
·g, .. !~!~! ... ~~~~ikdün öğ- i'iı Almaaya' dan 

leden sonra saat 16 da Kızılay mer-

.....:,'lebbiia mah.~yetini aldı. Se~ yem sulh plônlannın 
~edeni.,. gore, bu tanı.-n~ ın- tatbikine doğru 
ı.-. • daha 111ıMut ve ~aha muref- Londra, 27 a.a. - Gueteler, l&pan
... '!'ama fAl'l!•" teaun ~k o. ya'da harbin bitişinin diğer bazı sulh 
~ ~ dunyaaını,, baz ~ planlarının tatbikine batlanmaaı için 
Lh• Binaena~eyb hem Am~~ iyi bir zaman te§kil ettiğini bildir
~ kart1 bır dCNtluk cemıleaa mekte ve B. Gvatkin'in Berlin'i ziya
~ ~ de bu ~k. l'ayeye reti ile diğer bazı ingiliz nazırlarının 
1- d ebnlf olmak IÇlll :el.lıde~ ~aAz- şimal memleketlerine yakında yapa -
~t. N~rk. ae~gıame ~tt~r: cağı seyahatleri buna atfetmektedir. 
~ edll". Turkiyemtz de ıttir. • B. Çemberlayn'in bir taraftan, her
d ~e•letler ara~~d.adır ... ~~gı ı. hangi başka bir usule müracaat olu't:--1 tarafmdan.Türkıye ~~ola. nabilınesi ümitlerini kesecek mahi
k1.ıı •~l~n ~el~ pazar gunu a~- yette bulunan silihlanma programına 

.. • lttıllı Şefunız, sayın ismet lno. devam etmekle beraber, tatbikine bat· 
-., llltilizçe bir hitabe ile Amerika. lamak · t digwi "öteki sulh pliru in-)1 1• ik ıs e ,, 
.ı_ , .. •mlamqtır. Amer a ••Tt~.n- giliz gazetelerine göre, §Udur: 
,_. 1 arı bu •eıile ile Cümburiyet ur - • • • • 
•11•1İJıin hedef ve &'&yelerini, Büyük Alman - ıngılız ekonomık 
Ş.fiıı •izmdan kendi anladıklan li. anlaşması 
~a Öiremnif oluyorlar. Amerika - Almanya ile bir ekonomik anlaşma
I ıl-.., bu veciz hitabeden anlamıf o - ya varmak. Bu anlaf11l8J1ın ergeç im • 
~c:aJclardır ki, Cümhuriyet Türkiye- zalanacağına muhakkalt nazariyle ha
~ gayeleri Amerika'nm ıayel~. kılabilir. Zira aksi halde, yani Alman 
l'iılıden farklı delildir. Biz de ameri.. ya'nın bu talebi reddetmesi takdirin
~ılar gibi, aulbun ve iyi zeçinme- de, iki memleket arasında bir t.icaret 
.._ lalnimi taraftanyız. Ve 1928 se- harbi doğacaktır ki, bundan lngıltere
"•ainde Kellog paktını tehalük ile nin nihayet galip çıkacağı muhakkak· 
lc.buı etnıemiz bu yÜkaek ideale tır. Böyle bir ekonomik anlaşmadan 
'-tlılıtwnızı s~atermektedir. Cüm.. batlıyarak, demokrat devletlerin men 
h-.;yet Türkiyesinin her umdeai, faatlerine bugünkü münasebetlerden 
~a'nm ela amdelerine uygun- daha iyi gelen münasebetler tesisine 
"-r. Bu b•kiklltlerin amerikaldar çahpnak • • 
~&ndan bilinmHi, iki memleket Taymia gazetesi, bunları bahis mev-
~ münuebetleri takviye e. zuu ettikten sonra, ayrıca aşağıdaki 
d9cektir. hususları da kaydetmektedir. 

Amerika, Avrupa'dan uzak bir lngili~ ticaret bilançosu 
,, .. • eket olmakla beraber, bu mem. ..ı_ 

••..ıa düa,......, mraru.u 
.a. ;;._ _ :_!._ - h Ik 1 _ 1_! nc..".lı1'er11'n'irn~ Ybs -ıl!mtrn~ 

s ~ a mm, aa en e1NL1 L- • 
1 

ka 
-yalı •-- -ınd ·ı · ı · r 1 uef mılyon zarar a panmıştır. Bu-L!_ -. 01.JD&a an ı erı ge ıyo • - beb" . .1. . d 

1 
. 

~ b · bep d • b" b ·· · t nun se ı, ıngı ız tıcaret o a arı bır-
L ır ae e genq ır unye l"ğ' ·ı · ·1· d'. ·ı · f d ...... • inci rJ"ik bir ı ı ı e ıngı ız en ustrı erı e eras-
L _ ıç e YafllY&n ene da ba .. . d· w• h'l 
-..Ikın b k leketlerde olup yonunun te ruz ettir ıgı veç ı e, 
L ' af • mem b il kil 1 · · aitenıe k ı~L - k lamama••- ug n enternaayona tıcaretın ya-

re •rıı -•.,., • 1 1 d H""küm 1 k clır. a._ ·•-- b lk L ... L milletlerin pı ıı tart arı ır. u et, meme et 
~en- • 

1 ~· • • ha i b" h · · h · b 1 "e • t - ··~ek · in okur. ıçın yat ır e emıyetı aız u u. .,. . .,ap •ımı 05 ..... ..ua iÇ • u· 'h d'" ·1 . . .. 
~lap okur, gazete okur. Eline geçe- ~f ıng ız ı ra~tben1 uatrkı erını mu-
laj-'- R d od k' tuklan din. uc aaya azmetmıt u unma tadır. Bu-
l uaur. a y a ı nu i . 1' d .. dd. k l" . ... Si ed K f -.J.. nun çın e 1n e mutea at uvet ı sı-• ne1D&yı aeyr el". on era .... --

1 1 
. A .. 

l'ı kaçırmaz. Ve nihayet aeyahat e- lih arı vard~. nsa~ ~u sıl~l~~ ı:u
d.... Amerikalı. daima bqkalan racaatbetm~1~ı:ı ne :ı .~r azım ar uk
laaıc1rınc1a maliimat edinmek ihtiyacı nuraa .u sı cuı ara mura~t etme 
i~e yapmaktadır. Sonra edindiği mecburıyeti o derece az gelır.,, 
itan.ate göre, bir memleketin veya Sömürgeler meselesi 
bQ. fikrin ya lehinde, yahut da ale7- Diğer taraftan Finensil Taynıia di
bi"«leclir. Amerika bükümeti, fU ve yor ki: 
l.111 devlete karfl ramea bitaraf ola. "Son Berlin ekonomik görüımelc
biıir. Fakat Amerika vatandap blta- rinde Almanya sömürge meselesini 
.. _, deiildir. Bir milleti ya aever ya. s~rih surette. ortaya atmıştır. B. Gvat-
1-ııat da aevmez ve aevgiai de, antipa. kın, meaelenın bu safhası hakkında B. 
ti.a de derindir. Amerika halkınm, Halifaks'a bir rapor verecektir. Pek 
İdeolojisi olarak pek sıkı bir aurette, muhtemeldir ki almanlar bir sömürge 
h.tta derin bir paaiyon ile demokra- anlaşmasına varılmak lüzumu üzerin
IİJ'• bailı oldu.juua ıüpbe yoktur. O de ısrar etmittir. Mamafi bu, muhak
fl.e.ece ki demokraaiaiz bir Amerika kak surette eaki alman sömilrgeleri
~nur edemedikleri gibi, dünya. nin alınanlara iad~si demek değildir. 
da Amerikuız demokraainin yaııya. Fakat herhalde, ticaret anlatmaları 
laiıeceiine de inanmıyorlar. Binaen. Ü.serinde bir mukavelenameye varıl -
-leyh amerikalı cümhuriyetçi de. mMı için sömürge meselesinin bir hal 
'-'okrat, halkçı, 'ıayik, milliye~i Ye çareai~e ~a~~ını. alman~~ bir .§art o
l11zvelt'e Yerilen reyler gösteriyor larak ılerı aurmüı olabılırler.,. 

Filistin gene ateş 
ve ~an içinde! 

kez binasında bir toplantı yapmıfbr. bı•r heyef geldı• 
Şefkat komitesinin dünkü toplan-

Her tarafta sµykastlar yapılıyor 

tıaında iki tali komite seçilmi§tir. Bu 
komitelerden birisi piyango komitesi 
ve diğeri de 11 martta verilecek olan 
büyük Kızılay balosu idare komitesi
dir. Gene dünkü toplantıda, Kızılay 
balosu piyangosu için her aene olduğu 
gibi para ile birçok eşya aatm alına
cak yerde komite azasından ve içti
atıai mevkii ınüuit olan her Bayanın 
vereceği hediyelerle piyango yapma
ğa karar verilmiştir. 
Kızılay balosunun tevka!Ade olma

sı için geniş mikyasta çalı§ılmaktadır. 

Şl.mdı· de Yahudı·ıer tethı·ş Oğrendiğimize göre Almanya'da a-
likah nezaret devlet operası Prımo -
donnaaını Kızılay balosu için Anka-

İhtilôfh noktalar 
halledilecek 

İatanbul, 27 (Telefonla) - Almaa 
tezgihlarmda yaptırılan vapurlarrn 
malzeme ve yapılış tarzları hakkında 
Krup müessesesi ile Denizbank ara -
sında mevcut anlaşmazlığı halletmek 
üzere bu sabah Rayişbank müdürle • 
rinden Şmeller, Krup fabrikaaı mü -
dürlerinden doktor Fredrik Yansen, 
Neptün direktörü Feodor Şmit'ten mil 
rek.kep bir heyet İstanbula geldi. h k 1 • b 1 d 1 ra'ya göndermeğe karar vermi§tir. Bu a re et e rl ne a Ş a 1 ar me§bur sanatkar Kızılay'a bir cemile 

· olmak üzere burada tertip edilecek Saat 14 de Denizbank'ta Umum 
baloda güzel bir konser verecektir. Müdür Yusuf Ziya Erzin'le 17 ye ka-

Londra, 27 a.a. - Burada toplanan arap konferansı, yahucli ve arap dar görüşerek hazırlayıcı mahiyette 
delegasyonlarının serdettikleri teklifler arasındaki büyük farklar ve taa - müzakereler yaptılar. Etrüsk, Trak, 
nzlar dolayısiyle, esaslı bir neticeye varamamıftı. Bunun üzerine, in· Milli <ef'İmİZİn Süs, Marakah, Suvat, Efcs vapurları.. 
giliz hükümeti, ikisi ortası bir hal çaresi olarak, konferansa şöyle bir tek- l nın mukaveleye göre altı aylık garaıı-
lifte bulunmıya karar vermiştir : ti müddetleri esnaamda görülen nok -

''Filistin'deki mandaya nihayet Tel-Aviv belediye meclisi de bir ka- Amerika' ya mesajı sanları tesbit edildikçe, Krup mües • 
vermek ve onun yerine arap ekseri- rar sureti ka.bul etmiştir. Bu karar su- aeaeaine bildirilmiş ve Etrüsk vapuru 
yetinin kontrolü altında bir devlet retinde yahudilerin girişilmiş olan i - (Başı 1 inci sayfada) hakkındaki garanti müddetinin tet.. 
kurarak, ileride bu clevletc istiklal mar işinin mahvedilmesini kabul etnri- kikler sonuna kadar mahfuz tutulması 

yccekleri beyan olunmaktadır. Cümhurreisimiz lnönü'nün evelki ak- istenmiştir. Denizbank Umum Müdü· 
vcnncyi düşünmek ..• ,, Di- "h k"d ak" lan . 1 · ad 

1 
L-'·'-da tarı ger cı etten es ı en r ıp o ,aın Ankara radyosu vasıtası.y e ır rü bu konuşma ar J.IA&A.n• tun 

Haberin Kudüsteki akisleri biltün yahudi teJCıkkülleri bu planın buyurdukları hitabenin Amerika'dan söylemiştir: 
Bu haber Kudüs'te bir bomba tesiri akamete uğraması için elbirliğiyle ça- harikulade iyi dinlendiği bildirilmiş .. akti 

1 
Alm , a sipaıif e. 

yapınıttır. Yahudi mahfillerinin teea- llfll1Clktadırlar. ve şunlar ilave edilmiştir : .~ V ye 1m aı:ı:: gemiler do-
rürüne mukabil, araplar büyük bir se- Arap gazeteleri, arap taleplerinin _ Amerikan halkı Milli Şefinizin dı ~' 1veb~apttakırı 1§ "ht"liflar vardt 

• ı.. .. a_ ff ld kla k b · .1 layıaıy e ır an 1 ı • vınç duymuflardır. Fakat haber, --v- muva ak o u rını yazma ta ve u mesajını radyo başında takıp ettı er; iı1 .1ııiL 
ı. aetice ...-ekte .ü.ııverimnv!t:. DafJDffakb•'4Bi"-Jcırah lbniaaud'un -BIM&idan.JMW:Ü.i..t.üıb.$.~ Bu_:r tn mura ası o m 

... -·~· ": uvuıu.u...--paı;ıaınış, taat - hamufaOıimıllfyahu ı meclisinin lie- f tf - . . b d k gtb B~ıın~den üç ilrişilik bir heyet 
ruzlar yenıden başlamıştır. yannamesi yahudilerin hoşnudsuzlu - ı~ e, bı~ınız progr.amt ura a ço • sa - geldı' 'Heyetle ''·k :L-~ muz·· ake,..-. 
T h• . . . y mımı ır memnunıye ve sempatı u - • hı KıZcrrı. ·-r-

et ışçilik yeniden ba§lıyor guna derhal terccman olmuştur. yandırmıştır. bugün yaptık. Heyet her bakımdan 
. ~i tedhişçilik vakalariyle yenile. Birçok bombalar patladı Nevyork sergi komiaerliğimizden hükümetin ve Denizbanıkın arzularını 

r1;11ın ar~ında fark, aonuncuların İn- Bu sabah Filistin'in bir çok yerlerin İktısat Vekiletine aynı mealde bir yerine getirmek ve mevcut anlaşmaz.. 
gılt~r~'?ı~ tuavvurunu tatbik etme - de tedhişçiler tarafından suykaatler telgraf gelmiş, radyomuzun günün ço.k lıkları en geni' bir iyi niyetle hallet• 
mesını ıstıyen yahudiler tarafından yapılmıttır. müsait bir saatmda ve fevkalade iyi mek arzusunu ifade etmiştir. 
çıkarılmakta olmasıdır. Kudüa'ten ge- Tel-Aviv'de altı bomba patlıyarak bir tekilde dinlendiği bildirilmittir. Müzakerelere iyi biT hava içinde 
len haberler Filistin'in gene kan ve a - 26 kişinin ölmesine ve 47 kifinin ya_ baılamı9 bulunuyoru%."' 
tefe boğulduğunu anlatmaıktadırlar. ralanmaama sebebiyet venni,tir. Bir Amen· '-an 

Yahudiler bir ziya/ete ar~p'. revolver kurtuniyle itlif edil - R 
gitnıediler mıştır. Araplara ait b}r otobüs, yan _ 

İngiltere hükümetinin vermek ta - mı~tır:kSeyyhar hal ~a arabaları, fecaat halkına 
tavvurunda b ı d - k 1 lAka ve e a et sa ne erı arasında yarahla-

. . u un ugu arar a a a h rı nakletmektedir. Biri istaa ond d"-
bır ha~hse olmuftur: Bu tasavvuru bil- y • • y a, 1 

Beyoğlu iı Bankasında 
bir sahlekirhk yük b" . f' 11 k gerı adlıye sarayında olmak üzere iık:i h • be 

fer~;nımn Yıaahe d~r.şdıeleglıyanl~ndrba k~ bomba patlamıştır: iki yaralı vardır. ıta 
u ı e erı ugun T 1 . L d . . 

i iliz hük.. . ' e avıv - y da trC'Dı, bır kundak • •~--'"- t. 
ng . wnctı tarafmdan Londra çılık yüzünden yoldan çılant11tır 5 ummoul, 27 (Telefonla) - ~ Ban-
otellerınden birinde kendilerine veri 1 dı -.,. • ((Bafı ·ı inci sayf 11da) kaaınm Beyoğlu şubesi memurlarm • 
1 k . • yara ı var r • 
ece olan zıyafete gitmemiılerdir. , • ta yeni milli teknvününü ta- dan MÜ§fik'in hariçten Necdet Fahri 
lnglliz ~ i le l • .. • .. Hayfa. da vazıyet mamlıyan bu milletle daha ıtkı isminde bir gençle uyuşarak onun na.. · ~ ıtlf st r nın numaylfı Dun sabah hır yahudi kamyonuna --L k 1 
D - t f alikala---'- lüzumunu hiuede- mma DCUıte ayıt ar yaptığı Ye Ban -. ıger . ara tan. pazar akpmı İngiliz atılan bir bomba, iki kLcı.inin ölümü • ·..uaa t.-.. kt 

f stl ah d -y ceklerdı"r _,.. zarara so uğu anlaşılını,tır. a. tı. erı, Y u ı mültecilere yardım i- ne sebebiyet vermiştir. Muhtelit ma • • B k r 
hd l "Ba Bı'lh•••• --·nlr ım· -·-•·orlu- an a müıettişlerin.in mutad müra _ çını ~ 0 una.n _ldvin sermayesi" hallede bir yahudi ag- ır surette yara. _ - ~ .-.- .• 
f tin ı b - lan d b kabesi esnasında meydana çıkan bu ~en aa e verı en ır temsilde nlima- lanmıftır. Yaralı, gece ölmiiftilr. KC'll- gunun aon za~ D a ve u- sahtekarlıktan müddeiumumilik ha -

Ytfler yapmıtlar ve biri kadın olmak dilerinden şüphe edilen 12 arap tev - yük harpte, amerıkan havası, ha-
üzere 12 nümayitçi tevkif edilmittir. kif edilmiştir. İlk defa olarak Hayfa- zin bir türlı iltiraa ile zehirlen- berdar edilmiş ve takibata başlanmış -
Kald .. ırımlara atı.lan. yiUlerce risalede nın bazı mahallelerinde gece sokağa mittir. Büyük' demokrasi, bu top- tır. Bu suretle yapılan sahtekarlığın 

üml 1 d mikdan 18.000 lira kadardır. fU c e yazı ı ı ı : çıkılması ve ı•ık yakılması menedil • raklarda milli hüriyet cihatlan-
"İ.ngilte~e'd~ ~efalet ve İfl!lizlik var- miştir. Muhtelif yahudi kolonilerine nm en yüksek miaallerinden bi

ken ecnebıler ıçın neden iane toplıya- taarruzlarda bulunmuştur. Bı.ı kolo rini vennit olan ve on bet aene-
hm?" nilere civar bir kasabaya müsellah bir Jik tarihi ancak' di.vaaındaki sa-

y ahudUer ıetı.=·r.Ui;;e çetenin hücum ettiği ve orada bir a. mimiyeti' iıpat etmİf olan • k -
·wg~ e rabın telef olduğu bildirilmektedir. )A T" k" , · h k.k ti -1~.! 

Asılsız bir haber lci deYletçidir. Sonra enternasyonal 
"'inaaebetlerde de aulhçuclur. Bun -
llr Türkiye Cümhuriyeti vatandat
l~nm ela ameleleri değiller midir? 
~.. Taziyette karıılı1dı tanlflllanm 
ilri 111illet araamdaki dostluk batla -
tını takviye edecefinclen aall ıüphe 
'dilemez. Bu doatluia ne derece kıy. 
._et verdifimiz, türklerin fikirlerine 
'°• bialerine da.İlna en iyi tercüman 

Şanghay'da 
3 kesik baş 

bulundu 

00,ladılar Asiler, Yafa'nın büyük değirmenle - apçı ktur ıye n~ b ah! a nı og-
Kudüs, 27 a.a. - Bütün Filistin'de rinde yangm çıkarmışlar ve 40.000 re~~ en anca .• ~., t~~arlık d~

yeni bir ted.hit hareketi baflamıştır. ingiliz lirası tahmin edilen haaarata ~abılır. lı~et lnonu nun meaaıı 
Bu tedhit hareketlerinin failleri bu ıc- sebebiyet vermiılerdir. ıle onu takip edecek olan New -
fer arablar değil yahudilerdir. Ve a _ Yafa'dan öğrenildiğine göre, Ya _ York aergisiınin daha iyi ve daha 

Sanayi umum müdürü B. Reşat Be
ner'in istifa ettiğine ve yerine başka
sının tayin edildiğine dair olarak ba
zı İatanbul gazetelerinde intişar eden 
haberlerin doğru olmadığmı beyana 
Anadolu Ajanaı mezundur. 

oı ... Milli Şef'aniz tarafmdan evelki 
~ söylenen giizel hitabede .
'İz bir ifade ile izah edilmiıtir. 

A. Ş. ESMEll 

Prenses Fevziye İran 
tibüyetine geçti 

Tahran, 27 a.a. - Şah taraf mdan 
tlcıtredilen bir kararname, nipnlan -
'llak üzere olan Mısır Preruıcei Fevzi -
)e'ye lraın tabiiyetini bahfetmekte -
d.ir. 

Şehirliye tavsiyeler 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bele -

t11e, kalabalık yerlere, vapurlara ca
~ mis 

Şanghay, 27 La. - Bu sabah japon 
kontrolu altmdaki arazide kelilerek 
direklere geçirilmit üç çinli bf aaı 
bulunmuttur. 

Domei ajanaı bildiriyor: Şanghay
daki japon ricali toplanarak çarıamba 
günkü japon notasına enternasyonal 
ınıntaka makamlarınca verilen cevabı 
tetkik etmişlerdir. Japon konaoloau 
Miura ile japon garnizonu kumanda -
nı da bu toplantıya iftirak eylemifler
dir. 

Öyle sanılıyor ld, japon makamla
rı Şanghay'da japonlar aleyhinde ya -
pılmakta olan tethit hareketlerinin 
ortaya çıkanldığı vaziyeti kal'fılamak 
içb icabeden tedbirleri göriltmü,ler -
dir mmtaka -

raplar aleyhine tatbik edilmektedir. fa'ya yeniden mühim miktarda ingi - tam münasebetler devreıine baı-
Hayfa'da arap çartuıında bir çok liz polisi gelmiştir. laqıç olmaaını temenni edelim. 

bombalar atılmıt ve bunun neticcein _ Kudüs'te Kırat George caddcai·nde F. R. ATAY 
de 32 arap ölmilf ve 52 arap da ağır au- bir bomba patlamış ve yedi kişi yara-
rette yaralanmıttır. 121UJ11'tır. 

H f 'da gü d neral Rudolf Gadja'yı kabineye al • Araplar e-".Jiru>de ay a gece ve "n üz yüzlerce 
na'"Y" arap, şehrin sokaklarından geçerek maktan imtina etmesinden münfail o. 

Araplar endife göstermiye başlamıt- şarkı söylemişler ve tezahürlerde bu- lan faşistler tarafından yapılmış oldu 

İngiliz generah 

İstanbul' da lardıı. Hatırlarda olduğu üzere bun _ lunmuşlardır. ğu zannolunmaktadır. 
dan bir kaç ay evci de aynı Ç&rfıda bu- 'da b Sömürgeler ~ırının beyanatı lırtanbul, 27 (Telefonla) - İngiliz 
na benzer bir suykast yapılmış ve ge- Prag ir yahudi Londra, 27 a.a. - B. Makdonald a-
ne bu miktarda arap ölmüş veya yara- maiWMUına bomba vam kamarasında bir suale cevap vc-
lanmıttı. Prag, 27 a.a. - Röyter ajansı mu- rerek halen Filistin vaziyeti hakkın-

Gene dün Yafa'da bir arap tüfekle habirinden: da beyanatta bulunacak vaziyette bu-
öldürülmÜf ve Telaviv'de de iki arap Dün bir yahudi mağazasında bir lunmadığını bildirmiştir. 
cceedi bulunmuttur. bomba patlamlftır. Bu mağaza, son Müteakiben, ingiliz teklifleri hak-

'alıııdile zamanlarda komüniat partisinin koo - kında inti.,ar ederek Filistin'de va -
f: r kabul etmiyorlar peratifi idi. Şehrin tam merkezinde him hadiselere sebep olan nakıs ma-
Milli yahudi meclisi bir karar sure - kain olan mağazanın bütün camları lmnata işaret eden nazır, bu huauıta 

ti ncırederek İn ltere'nin zorla abu- lurılmı ve cam par • aelihi etli bir be t a ılıncı a 

istihbarat dairesi müdür muavini ge
neral Nesbitt, bu sabah 8.45 te Hay
darpap'ya muvaaalet ederek aakeri 
merasimle karşılanmış, ingiliz sefa
retinin motörüne binerek lstanbul'a 
geçmiı ve Perapalaa oteline inmiştir. 

General, öğleden sonra refakatinde 
mihmandarı kurmay binbqı Aziz ol-
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Fransa fayyarelerini nasll 
ve nerede yaplır1yor ! 

,.. .............. ~~~.~~. ~;~~::~:~ ... ~ ~:·::~ ~ ............... 1 
................................................................................ 
F ransa'nın yabancı mem

leketlere tayyare sipa
rııleri vermesi etrafında epi 
uzun suren munaka&alarda ha
va bakanı Guy La Chambre, 
nıhayet galebe: çaldı. Önce
den de haber verildiği gibi, si
parişler vaktiyle derpış edil
mış olan olçuyu de: kat kat 
•&maktadır. Yeni projelere 
ıore, sıparişler &U suretle tev
zi edılmiıtır.: 

Birleşik Amerıka'ya, Kür
tis P. 36 tipinde 200 avcı tay-

• yaresi, B. T. 9. Nort Amerıken 
tipinde 200 tane muhtelıf ser
vıs tayyaresi, Glen L. Martın 
167 tipinde 115 bombardıman 
tayyaresi, Duglas. B. 19. tipin
de 100 bombardıman tayyaresi, 
Ckance - Vouqht tipınde 20 ke
&ıf tayyarcsı; Hollanda'ya, 
Koolbovcn F. K. 58 tipinde 50 
avcu tayyaresı; İngiltere'ye, 
460 Rolsroys motoru; 

Bundan başka, fransız Ii
u.nslarıyle çalııan yabancı 
mcmleketlerdekı fabırkala -
ra da 5ıpanıler verilmiştır. 
Ezcumle İsvıı;rc'de Hıspano -
Suıza, Çckoslovakya'da Sko -
da (Hıspano - Suıza lisansı), 
Valtc:r (Guomc: - Rhonc:) iab
rıkaları Fransa hesabına faa
lıyettedırler. 

Fransa.'nın Amerika'ya ver
mış oldugu tayyare sıpari;ıinin 
bedeli 63 milyon dolar (2,2 
mılyar fransız frangı) radde· 
sindedir. Geçen yıl Amerika
ya ısmarlanmııı olan Kurtıs 
avcu tayyareleri Fransa'ya 
ıelmiıı ve Nıllakubley'de tec
rubeleri yapılmıştır. Y enı ıs
marlanan tayyareler haziran
dan itıbaren teslım edılmıye 
baıılanacaktır. 

Y .ııbancı memleketlere ve
rılen bu sıparışlerc kar

ıı bılhaıısa cndustrı nıahfılle
rınde buyuk bır muhalefet ha
rekete gc:çmıııti. Bunların i -
tırazlarındakı esas noktalar 
ıu suretle hulasa cdılebılır : 

Fransız tayyare endustrisi, 
1935 - 37 buhranından sonra 
buyuk gayretler sarfederek, 
iyı netıceler elde etme •e mu
vaffak olmuııtur. Nıtc:kım, Fran 
sa'da ınııa edılen prototip tay
yareler, yab ncı memleket
lerin ayanndadır. Hıspano • 
Suı..:a motorıyle mücehhez Mo 
ran 450 tipindeki tayyarenin 
auratı 600 kılometreyi bula -
caktir· Yarı devletle§tırilmi§ 
olan Centre adındaki tayya -
re fabrikası, iki Gnome -
Rhone motonyle techiz ctınıı 
olduiiu Hannot 220 tipinin sur 
atini ~..O · m · lt
m11 r. 

Arsenal, V. G. 50 tipindeki 
yeni tayyaresiyle, hattii 700 ki
lometrelik bir ııürat temini pe
&indedır. 

Ccntrc fabrikası tarafın -
dan teklif edılen üç Hispano • 
Suiza motorlu yeni bombardı
man tayyaresinin, 1500 kilo • 
yükle, 2500 kilometre ııürati 
olacaktır. 

Diğer taraftan seri imala -
tında da çok buyuk bir terakki 
vardır: 1939 mayısından itiba
ren, fabrikalar ayda en az 200 
tayyare ımil ve teslim edebi· 
leceklerdır; Halbuki, geçen 
yıl ııubatta 100 ve diğer aylar
da vasati olarak ancak 44 tay
:yare imil edilebilmi!itir. 

Ancak, Amerikan tayyare • 
!erinin fransız tayyarelerin • 
deki vasıflan haiz olup olma
dıkları ve Bırleıılk Amerika 
endustrislnin, icabında Ruz -
veltin yeni proğramını da tat
bik etmek zorunda olacağına 
cöre, teslimatını vakit ve za -
manında yapıp yapmıyacağı da 
ayn bir meseledir. Mamafi, 
Fransa'da yapılan tecrübe -
lerde Kurtis ve Pratt - Whlt
ney motorlerinln nasıl bir ne-

tice verdigi hakkında his; bir 
haber sızdırılmamı& olması ve 
bu hususta dolaıan kotu riva -
yetlerin yalanlanmış bulunma
st çok dıkkate dc:ger bir keyfı
Yettır .. Fakat, Fransa'nın, A
merıka cndustrisi ile: sıkı bir 
surette iş bırlıcı temın edebı· 
lecegini ve ciddi bır vaziyet 
karşısında Amerık.ı'dan Kifi 
derecede yardım görecegini 
unmak bir lıayalden ıbaret
tır. 

1 tirazda bulunanların ileri 
surdukleri mulihaza -

lar işte bunlardır. Bu hususta 
yapılan protestoların &ıddeti 
biıtun öl~uleri aşmıştır. Bu 
ı;ıparı:ı meselesi, fransız en
dustrisine arkadan vurulan bir 
hançer darbesi diye gosteril -
mı::ı, Birleşık Amerika'nın a
şa;ı degerde telllkki ettıgı bir 
malzeme teslim edecegi soy
lenmilitir. Bunun uzerine, par
lamentonun alikadar encu -
meni, Birleşık Amerika'dan 
satın alınacak olan tayyare ve 
motorlerın Fransa'da yapıla • 
cak olan muayenelerinde, fran 
sız motor ve tayyarelerinin 
tibi tutuldukları muayene -
den geçirilmesine karar veril
miştır. Fakat, hava bakanı, A
merika firmalarının bu şart -
lara yanaşmamaları yuzun -
den, bu karara kulak asmamış, 
motor ve tayyarelerin muaye
nelerini Amerika'daki miite • 
hassıslanna yaptırmakla ikti
fa etmiştir. Tabii, yapılan tec
riıbe ve muayeneler de, Fran
sa'da oldugu gibi tatbik edıle
memiştır. 

Öyle anlaşılıyor ki, hava ba
kanını bu suretle harekete sev 
keden bir çok maddi sebepler 
vardır. Yarı resmi neşriyat -
ta, bazı ekslklıklerin tamam
lanmış oldugu ve 12.000 mo -
tore ihtiyacı olan 2800 tayya
relık V inci projenin teslim 
müddetinden evci, yinl 1940 
ilkbaharda ikmal edilecegi 
kaydt vardır. 

Mamafih, yukarda sozü ge
çen tedbirlere sebebiyet ve
ren gene kendinden istenile
ni ba:Jaramıyan ve asla başa -
ramıyacak olan fransız en -
dustrisidir. Bu siparişler ve 
ihtimal ki, çok geı;medcn 
harp malzemesine ait başka 
siparişlerin verilmesi bir is
tisna değil, bir usul halini a
lacaktır. Silahlanma progra
mının, Fransa'nın ekonomi ve 
endustri kudretini aştıgını ra
kamlarla isbat etmek bir par
ça kuçtur. Llkln, chemiyetli 
lisansların yabancı mcmle· 
ketlerdeki fransız firınala -

__ ._ .:s• _.,_.,.,...,"'""""ır; ver• ;-ek ve bu suretle istihsali ya
bancı memleketlere naklet
mek, işçi ve fabrika temin e
dememek gibi mü:Jabede edi
len daha bir ı;ok kusurlar bu 
iddiayı haklı göstermektedir. 

Mukavemet 

kararı 

İngiliz Avam Kamara -
sında dün harptan çok bah
sedildi. Fakat, harptan bah 
sedildi diye heyecana dil -
şecek yerde bilakis sevin -
mek lazımdır. 

Korkunç felaketler do -
ğuracak olan harbı ortaya 
çıkaracak olanlar beşeriye -
tin istikbalini musibete so· 
kacaklardır. Onun için 
sulhçu milletler, harbın 

:nesuliyetini üzerine alan· 
ları ne topraklanna, ne 
lıaklarma dokunduracak • 

+ .. 
lngiltere, mi~!~ mudalaayı k.uvctlendlrmelc için 800 milyon İngiliz lirallk istikraz akdine Jcarar vermiştir. Biitun devletler milli 
mudafaalau ıçın esaslı tcdbırlcr slmaktad1r /ar, Bu tcdbirle_rin en baş1nda hava silahlanması gelmektedir. Yukarıda Duk d ·· K t" 

Armstrong tayyare labrıkasmı ziyaret edenken görüyorsunuz. 0 en 1 
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ıardır. Onunla mücadeleye riktimıekte olan 170.000 Bu binanın temellerine kabıdır. Montaj ve. boya iş 
nazır olacaklardır. Ve bu - kişi, yapılacak olan ilk o- 10.000 metre mikabı de- Jeri de keza bu halde ya-
'la karar da vermişlerdir. tomobili beklemektedir . mir beton kullanmak icap pılacaktır. 

Sulhçu milletlerin mut - Bugüne kadar 5000 işçi iki etmiştir. Otomobil imal e- Tekmil hallerin bir de-
lak suret.te mukavemc~e ka ekip halinde geceli gün- decck olan dört h51e gelin- miryolu irtibatları vardır; 
rar vermış olmaları, ve ku- düzlü çalışmakta oldu- ce, bunların her biri 256 bu suretle ham maddeler, 
vetli askeri hazırlıklar yap ğundan, fabrikanın dört metre uzundur; geniş- işlenecekleri makinelere 
?1alar~ ~elamet ve kurtuluş büyük halinden biri bu a- likleri muhtelif olan bu en kestirme yoldan nakle
ışaretıdır. yın başında ikmal edilmiş binaların yükseklikleri ı 1 dileceklerdir. Kablolar bo-

Ingiltere ile Fransanm, bir dig~ eri de ikmal edil~ ile 12 metre arasındadır. 1 l J • • 
b .. " h kk"' ru ar a yer eştırılmiş olup 
utun gasp, ta a um ve mek u"zeredı"r. Gu"'nde va- · Aletlerin imal edileceği tesısat katı denilen en alt 

netice itibariyle harp te - sati olarak 2000 metre mu- halin genişliği 144 metre kattadır. Gardrop ve duş 
şebbüs~erin.i ~~netmek içi~ rabbaı kum ve 12,000 çuval olup, demir betondan ya- yerleri bodrum katına yer
akdettıklerı sozleşme, adı çimento işlenmektedir Bu pılmıştır. Dik bir şekilde leştirilmiştir: Bu tertibat-
bir laftan ibaret değildir. in..,.atın ilk kısmını ~,kı'l 

J 1 d D~ ır- ~"" yapılnut olan çatılarm hep ta. 9000 işçi göz önünde 
ourna es bats eden binaların i gal etmek si de imalden ı rk almak- tııtulmuıtur. Her dört hil-

Almanya' da 

halk 

otomobilleri 

yapan fabrika 
Franklurter Saytung 

Almanya'da halk otomo
billerini imal edecek olan 
fabrikanın temel taşı ge
çen yıl 26 mayısta atılmış
tı; bu yılın sonunda oto
mobilin imaline başlana

caktır. Maksat ve gayeye 
bir an evel erişmek için ga 
yet sıkı bir çahşmıya ihti
yaç vardır; çünkü, para bi-

lometredir. insan bu sah.1- rin gözleri kamaşmıyacaK- uu• 

yı çepeçevre dolaşmağa tll'. Birçok malzeme ve hu
kalksa, bir buçuk saat yü- Bitmek üzere olan Prese susiyle kömür kanaldan su 
rümesi lazımdır. İnşaatın fabrikası, 162 metre geniş· yoliyle fabrikaya getirile
bu ilk kısmında büyük e- liğinde, baştan aşağı çelik- ceğinden ayrı bir liman in
nerji santralından mada, ten yapılmış bir binadır. şa etmek lazım gelmiştir. 

Alt kısmi A metre yu''ksek Fabrikanın limanı 400 met-dört büyük hal vardır; -r • 
hallerden biri hususi alet liğindedir. Bu binanın dö- re uzunluğunda, 120 metre 

§Clllesine 30.000 metre mi- genişliğinde ve üç metre
vc edevat imaline mahsus kabı demir beton harcan- den fazla derinliktedir. Bu 
fabrika, biri prese fabrika· mı..+ır. Karoseri aksamını ölçü, bir anda 25 geminin 
sı, biri karoseri fabrikası, :t• 
biri motör fabrikasıdır. ve sair parçaları imale yanaşıp 1000 ton yükü bo

mahsus bina boyunca pre- şatmalarrna kafi gelmekte-
Enerji santralı 46 met

re yüksekliğinde bir bina
da olup, 70.000 beygir ku· 
vetinde bir makinesi ola-
caktır. Bu makineı yalnız 

elektrik motörlerine cer -
yan vermekle kalmıyacak, 
(bugün tezgahlar ayrı mo
törlerle tahrik edilmekte
dir) aynı zamanda, otomo
bil kasabasının ışıklariy

le teshinini temin edecek-
tir. 

seler yerleştirmek icabet- dir. L'iman da dahil olduğu 
tiği için, altı metre derin- halde, bu inşaat dolayı
Iiğe varan demir beton te- siyle şimdiye kadar birkaç 
meller inşa etmek lazım- milyan metre mikabı top-
gelmiştir. rak kazılıp nakledilmiştir. 

282 metre genişliğinde o Fabrika sahasına yakın 
lan Karoseri fabrikasında, bir mesafede K.D.F. kasa-
18 metre genişliğinde bir bası kurulmaktadır. Me
asma kat yapılmaktadır; mur ve işçiler muhtelif tip 
burada otomobilin döşeme- lerde binalarda yaşıyacak
leri yapılacaktır. Bu fab- !ardır. Mamafih, esas iti
rikanın işgal etmekte ol- bariyle iki türlü ikamet
duğu saha 72.000 metre mi gah binası yapılmaktadır. 

tik yapamıyacağını söyledim. Bunun sonra suya tirit kahvaltısını bekle • diyordu ki: 

c RAD~ 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kca./ 20 Kw. 

T. A. P. 
19.74 m. 15195 Kcı./ 20 Kw, 

T. A. Q. 

Ank<1ra 

SALI - 28. 2. 939 
12.30 .l'roram. 
lZ.35 Turk müzigi - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, a

jans C(Deteoroloji haberleri. 
13.10 - 14 Muzik (küçiık orkcs 

tra - &ef - Necip Aşkın). 
1 - Paul Holzner - Saksunya 
koylu dansları. 2 - Beethoven 
- Skoçya havaları. 3 - Gaıl -
bergc:r - Aşk çanları. 4 -
uouod • Ave Maria. 5 -
Hccce - İkinci İtalyan suiti. 
6 - ~ırınci ıtalyan suiti. 

18.30 Program 
18.35 Muzık (dans - Pi.) 
19.00 Konuşma (Turkiye pos -

tası). 

19.l:I i urk muziı:i (Halk mu
sudsı : Tanburcu Osman 
penııvan) Sadi Yaver Ata
manın ı::ıtirakıyle. 

19.35 Turk muzigi (ince saz 
ıaslı muhayyer). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası ( fi
yat). 

20.15 Türk muzigi çalanlar: 
Vecıhe, Reşat Erer, Ruııen, 
Kam, Cevuet Kozan, uku
yanlar: Mustafa Çağlar, Me 
lek Tokgci;.:. 1 - h ..... - Bes
tenigir peşrevi, 2 - Haşim 
bey - .Bestenigar &arkı -
Kaçma mecburundan. 3 -
Salihaddiiı • Eviı; şarkı • 
Goz yaşlarınız. 4- ...... - Re 
şat Erer - Keman taksımi 
S - .... _, - Acem aşiran &ar
kı - Dinle sözum ey dilruba. 
6 - Nikogos Acem aşiran 
şarkı - Ey çeşmi ahu. 7 -
Artaki - Kurdili hicazkar -
cismin gibi ruhun da güzel. 
8 - ... ,_, - Hicaz şarkı - Ai
Jamış gülmüs cefaya, 9 -
Ahmet Rasim - Segih şarkı
Benim sen nemsin ey dilber. 
10 - ,_ .. , - Segib saz semai
si. 

21 00 Memleket saat ayarı. 
O Konuşma (Hukuk ilmini 
yma kurumu). 

5 Esham, tahvilat, kam-

Bunlarm bir kısmı her tür
lü konforu olan dörder o
dalı apartmanlar, bir kıs
mı da müstakil evler biçi
mindedirler. Uç yıl içinde 
nüf~u _30.0QQ. ~iıjw bula-

Sulh kendilerini 

koyuvermiyen 

milletlerin 

mükôfat1d1r 
İngiltere her şeyden evcl 

ke-:ıdisine güveniyor. İşte 
bu itimat sayesindedir ki, 
en güç vaziyetlerden şeref
le çıkar. İngiltere bugün 
dünyanın en kuvetli deniz
ci devletidir. Tezgahlarına 
35.000 to·:ıluk zırhlı koyu -
yor 1. 

1-ngiltere'nin tayyare11i 
yoktu; fakat bugün ayda 
400 tayyare uçuruyor. Ha
vaya karşı İngilterenin al • 
mış olduğu müdafaa terti-

biyo - nukut borsası ( 
21.30 Müzik (Radyo 

traaı - ıeI: Praetorilll).l 
1 - Franz achubert: 
yan uverturü. 2 - Fı 
Auber: Fra Diavolo 
arndan uvertur. 3 - O. 
di- La forza del destioO 
rasından uvertür. 4 " 
Saint - Saens- Le root& 
Omphale, senfonik fiit· 
G. Bizet: 1 inci Ari 
suiti. a) Prelüd, Ali .... 
ciso. b) Minuetto, 
eiocoso. c) AdagiettO • 
Carillon. 

22.30 Miızik (operetler • 
23.00 Muzik (cazbant • 
23.45 - 24 Son ajans 

ve yarınki proıram. 

Avrupa 

OPERA VE OPBll 
LER : 14.15 Frank 
20.10 Künisberı - 21 
sel, Roma - 21.20 Be 
ter - 21.30 Paria - P. 1 

ORKESTRA KONSE 
Rl VE SENFONİK it 
SERLER: 12 Frank 
15 Stokholm - 19 H 

- 19.20 Beromiınster 
Berlin, Milino - 21.30 
dapeşte. 

ODA MUSİKİSİ : 18 
burg - 18.50 Viyana - l 
Bermunster • 21 V 
21.15 Paris - 22.50 Dro 

SOLO KONSERLERİ : 
Hamburı - 19.15 Br 
20.30 Floransa - 21.15 
nih - 21.30 Kolonya, 
holm. 

NEFESLİ SAZLAR: ( J1 
v. ı.) : 12 Breslav. 

ORG KONSELERt VB ı 
ROLAR: 18.30 Frankf 
18.30 Frankfurt - 18.40 ._ 
nih. 

HAFİF MÜZİK : 6.30 F 
furt, Hamburı - 8.50 M 
- 12 Keza -13.15 Breala• 
14.10 Viyana - 16 Almall 
tasyonlan - 18 Berlill 
20.10 Berlin, Laypziı, Ş 
gart - 20.15 Frankfurt 
22.30 Hamburg - 22.35 Ş 
gart, Vıyana - 24 Breıl•• 

HALK MUSİKİSİ - ıı.30 
tütgart - 18.15 Viyana -
10 Breslav. 

DANS M0Ztôt : 19 Berlill 
22 Montre Ceneri, Sof:f8 
22.20 Bermunıter - ZZ 
Künisberg, Tuluz - 23 B 
peşte, Floransa, MiJanO 
23.25 London - Reciyonal 
24 Lükaemburı - 0.15 Dro 
viı; - 0.30 Keza. 

batı ile dıüpnan hava 
ruzlarından kendiabi mil 
kemmelen koruyabi 
hale gelmiştir. 

Pasif müdafaa 
f~d\T IM'fw~ 

ranlara gaz mn 
lecek miyiz, di) 
duruyoruz. 

Nihayet İngiltere, iı 
diği kadar asker toplrya 
lir. Geç kladığr yerle 
dev adunı atarak yetipi 
lir. 

Bu:ıda Çembcrleyn'e 
met beslemek ha.kfinaal• 
olur. Sulhçu Çemberle 
anlamı,tır ki, ıulh kendi 
lerini koyuvermiyen mil 
Jetlerin mükafatıdır. 

Kendimize Çcmberleyn 
ve takdire şayan milleti 
sal tutalım. İngiliz mille 
ti-:tde ciddiyet, devamlı e 
nerji, hikmet ve derin 
realizm hep birden teces 
süm etmi§ bir haldedir. 

Biraz bezgin bir halde kapıya 

l Hayatin içyüzüss-j 
iızerine benimle bu sabah evden fır- meğe başladı. iki haftadanberi tek - Eğer bana öteki odayı vermez
layıp ilk rasgeldiği yedi kat bir ya- tük aldığı bir iki şilingden başka hiç sen Misis Hit, ben de buradan çıka
bancıdan yarım kron borc alıp oto- bir para kazanmamıştı. Doktorun e- rım. Çoluk çocukla, kocam ve ben o
mobile atlamak, atlıyamamak üzerin- vine yaptığı ziyaretin yıldönümüne dada adım atacak yer bulamıyoruz. 
de beş lira bahse giriştik. Ben de bu tam elli bir gün kalmıştı. Bu mesa- Kocam, bu sabah oda değişmezse he
hahse girmekle sersemlik ettim. Şim- fe, onun nazarında, şimdi, hayatının men çıkmamızı söylüyordu. Bu adı 

}'az.an: Filıpa Upenhaym di hem bahsi kaybettim; hem de ıren. üzerinden aşılması çok güç bir uçu- Blis midir, nedir, o delikanlı nereye 
disine bir iş bulmağa mecburum. Sizi rumu halini almıştı. Bacakları ağrı- olsa sığar. Gidip de kendisine vazi-

ru dönen kadının yüzünde bütün 
hayat müddetince yaptığı mücade 
nin izleri daha biriz bir surette 
liyordu. 

Blis sordu: 
- Söyliyecek bir ıeyiniz mi 

Misis Hit? 

Blis'in eli ağır ağır uzandı. Kız, ya- kaçabilmesi için yarım kron ödünç rahatsız ettim, efendim. yor, kafası uğuldeyordu. yeti anlatıver. 
rım kronu kaptığı gibi taksi otomobı- verdim. Uzun uzadıya tahkikat yap - Eğ 1 ğ Şimdi bekledig~ i kötü bir rayla in- Ondan sonra ev sahibi kadının ce-- rer an attı ınız hikaye doğru :ıı: 
line atladı. Otomobil, sisler içinde madım. . k · . ce bir dilim ekmek üzerine sürülmüş vabını duydu. Kadının sakin ve yorıse, bu ızın yerını yurdunu biliyor-
kaybolmuştu. Blis, bir müddet durup Yabancı adam, ağzındaki cigarayı d L' f tereyagwında:ı ibaret kahvaltısı da gun sesinde yepyeni bir mana vardı. sunuz ur. üt en söyleyin de benim 
otomobilin arkasından baktı. Sonra aldı. Orada bir parmaklıga dayandı ve kendisine her zamankinden daha tez- Diyordu ki: 

yarın kronumu iade etsin. Saatlerce 
kaşlarını çatarak gozlerini eve çevir - gozlerinden yaş gelinceye kadar kah- çalışıp onu kazanıncıya kadar canım zetsiz gibi geliyordu. Bu arada Arle- _ Affedersiniz Misis Mappin, bir 
... i. Tam bu sırada evin kapısı açıldı. kahalarla güldü. Blis, kendisine şaş · ton'da •imdi bocı duran ılık, temiz, hafta kadar olsun bekleyin bakalım. 
İ çıktı. :ıı: ıı 
nce bir elbise giymiş, yakasına da bir km şaşkın bakıyordu. Adam: 0 b · . süslü ve rahat apartmanını, gayet iyi Delikanlı arıkta; bana da biraz bor-- enım omurumda değil. Sız ıı 

demet menekşe takmış bir adam bir - Kaybettim ,diyordu, sizde böyle yetiı:miş u..,.ğını hatırladı. Hatta o- cu var. Şimdi bu vaziyette onu soka-bu hareketlerle bana beş lira kaybet- r r-
şarkı mırıldanarak çıktı. Caddeye bir yarım kronlardan çok mu var ki böyle rada irtigw i güzel kahvenin kokusu bi- ğa atamam. Sonra o başka türlü ye-tirdiniz. Ben onu düşünürüm. Para- :ıı: 
aşağı bir yukarı baktı. Blis'i görünce rast geldiğinize kolayca savuruyorsu- nızı saklıyamadınızsa kabahat benim le burnuna geldi. Güzel fırancalala- tişmiş bir genç. Bütün hallerinden bu 
yanına yaklaştı. nuz? rı, nefis reçelleri, tereyağları içi çek- belli oluyor. Rahmetli kocam, bir demi? Aklı başında bir adamın bütün 

- Affedersiniz, dedi, genç bir ka- - Bilakis, pek az var ama, ne yapa- ti. Artık, kendisi kadar Franses için fa arıkta tavansız bir yerde yatmağa bu hikaye11in bir şakadan ibaret oldu- 3 

dın gördünüz mü? yım ki.... • 1 ]r!. de üzülüyordu. Onun yanına gitmi- mecbur olan bir delikanlı, bir daha gunu an aması 11zımdr. 
- Evet. - Galiba size bu evde b;- tecavüze yordu. Ona gönderdiği kısa tezkere- eski haline gelemez derdi. 

d ğ b .. k Blis, sesi biraz titriyerek: · d d d' k' - Ne tarafa gittiğini söyliyebilir uğra ı ını, uradan bir an once aç - Jeri yazmak da hergün biraz daha güç- Şırrct ka ın e ı ı: 
misiniz? mak istedigini söyledi. Öyle değil mi? • - Bir şaka 1 diye tekrarladı. Ieşiyordu. Dişlerini ve yumruklarını - Kocan şunu söylemiş, bunu söy-

- Hiç bir şey söyliyemem. - Anlattıklarından hasıl ettiğim Tiyatrocu efendi, bastonunu sallıya sıktı. İçinden bu odadan çıkıp mer- !emiş, beni alikadar etmez. Eğer 0 

Adam, bir müddet Blis'in yuzune kanaat bu oldu. sallıya, yanından uzaklaşıp gitmişti. divenlerden inmek, bir taksi otomobi- odayı bize vermezsen cumartesiye çı-
baktı. Yüzündeki yumuşaklık kaybol - Yabancı adam, artık, gülmeyi kes- Blis, bir müddet arkasmdan baktı. So:ı li ile Franses'i alarak kendi ihtiyarı kıyoruz anladın mı? 
du. Dedi ki: mişti. Hatta şimdi, biraz canı sıkılmış ra yakasını kaldırdı ve artık yağmura ile bırakmış olduğu eski hayatına Misis Hit'in cevabı duyulmadı. Blis 
-Anlıyorum, kendisine yarım kron gibi görünüyordu: çevirmiye başlıyan sislerin içine dal • dönmek ve hem kendisini, hem de o- ayağa kalktı. Biraz sonra ev sahibi 

verdi.inizi saklamak istiyorsunuz. - Benim kaybetmeme ve kötü bir dı. nu düşünerek verdiği sözü tutamadı- kahvaltı tepsisi ile içeriye girmişti. 
Blis sarsıldı. Verdiği paranın tam vaziyete düşmeme sebep oldunuz, XXIX ğını, bahsi kaybettiğini söylmek ge- - Gün aydın Misis Hit. 

miktarının söylenmesi kendisini hay · dedi, bu küçük kız bir aktristir. Bu çiyordu. Derken kendi isminin sö~-Kadın zoraki bir neıe ile cevap ver-
tttt dü,ürmüştü. evde kiracı otururdu. İki aydanberi Ertesi sabah, ürpermelerle geçen lendiğini duyarak kulak verdi. Biti- di: 

-~-~.;::::;;-=ıa:•~r~o&renme,Jc iıtiyorsanu, bu kendisine bir iş bulmam için başı- yorgun bir uykudan uyanan Blis, p- tit odada oturan bir uetabaıınm karı- - Gün aydını Kabvaltmuı ptir-

;1 UHlllllllllllllllllllllll~lllll lll~ll~l~ll:ll:l~l:ll:•:n=•:m:r:•:n:m:··=·=··~·-=-==~~~~=~=-~"':"~"; ... ~·~hl:·~~ll!tt~~~ır.~~~~~~~~~~~==ı=~"i"':llD~=i"i:e.d:im.~iiiiiilii 

Kadın başını salladı: 
- Belki duymuşsunuzdur; 

benim söyliyecek bir feyim yok. 
- Onlar iyi kiracılardır değil mi? 
- Evet, en iyi kiracılarım. 
- Ben bu sabah ıize olan borc 

öderim. Siz de benim odayı onlara Tf 
rirsiniz. Ben nerede olsa, batımı 
kacak bir yer bulurum. 

- Ben sizden çıkmanızı istemi~ 
rum. Nerede iseniz orada kahnıs. 

- Pek ala Misis Hit, bu sablılı W. 
famda bir şey var. - j 

- Sizi kaybedersem çok üzülilrud. 
Mister Blis; fakat ... Sesi bir m~ 
titredi. Blis başını salladı: 

- Anlıyorum, dedi, bir gün ol 
tekrar gelirim. 
Kadın çıkıp gittikten sonra deli 

kanlı, bir mi.ıddet hareketsiz 
Sonra oturdu kahvaltısından ne 
darı mümkünse, o kadarını yedi. 
ra ötesini berisini sardı, sarmaladı 
çıkınını eline alarak merdivenlercl 
indi. Ev altında Misis Hit'e ratıt 
di. Kadın, onun geçebilmesi içfıııt: 
veriyordu. 

BU. p!lerek: 
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Hardal ve havyar 
\'?tuz yıl kadar oluyor, o zamanki şu bugün de değerlidir: Sirke har
d~ 1 Paıalardan birinin divan efen. dalın kuvetini azaltır demek mide. 
b~&i ile birlikte Anadolu'da uzunca nin muhiti ekfi olduğu i9in, hardal 
. rr ka.ra yolculuğu yapmııtık. O ta. mideyi - muhiti alkalen olan ağız 

l"ihl d k d km d ckt" o . . leb·e~ c Anadolu yollarında, mahal- a ar ya az em ır . .. n.~ .. '~?' 
d,~'~ılcrin yiyebilecekleri yemek et lokmasının üzerine au~u~~z 
lceıııl.clanck bile bulunmadığından hardal fazl .ca k~çıp d.a g~z~erınız.. 
ku rl11ınıe yetecek kadar pcksimctle den yaı getırse bıle mıd~ızı o .k.a
tiktular iç.inde hazır yemekler teda. dar yakınıyac ğından emın ola:bılır. 

Bi.r madende grizo patladı 
26 vatandasımız kömür oldu 

Yaz hazırl.klorı 
Atina'da krralın, kordiplomatt. 

ğin, mektepler talebesinin ve ahali
nin iftiriı.kiyle y pılan husvt.i bir tö.. 
rende yüz binlerce ağaç dikihnit ol • 
duğunu haber veren bir telgrafı U
lus'tan kcaip gönderen bir muhabi. 

etnüıtirn. Yol nrkada§ım, hnncı. &İniz. 
!!11

1 
Önümüze koyduğu bulgur pila. Şu kadar ki bizim divan efendisi-

ıy e ekti yoğurda aeve seve kaıık nin paıaaı gibi hardal tozunu kendi 
'-lhya.biliyorşa da kutulardaki yi. kendine au ile karıttınnak da doğru 

Toprak altlnda gömülü 10 vatandaş da 
muhakkak bir ölümden kurtarıldı 

nim memleketimiz halkına ağaç .ev. 
gisini telkin için neden yazılar yaz. 
madığmıızı soruyor. 

Ankara istepinde her y~ a. 
ğaç çetin tabiata kal'ifı kazanılmrı 
bir zafer v yaz sıcağında Lir parça 
gölge büyük bir t~clli oiduğllftdan 
dolayı değil, faknt her nraat memk.. 
keti için ağaç bütün zirai servetlerin 
kaynnğı ohluğu kanaatiyledir ki U
hu ve muharrirleri onu daima mev. 
zularm en ehemiyetli&i telakki et.. 
mişler ve gönüllerde ağaç kültünü 
kökleıtinnck için bıkmadan, usan
madan yazmrılardır. Vazifeleri bit.. 
mit midir? ~la. 

Ytceklerdcn kendiaine ikram etme. değildir. O znman pek fazla yakar, (Başı 1 inci sayfada) 
~ek, tabii, ayıp olacaktı. Fakat il. hem de insan ne kadar hardal tozu b f . k Jıab • • ahallinde tah 

" çıkardığım kaz ciğerinin kutu. koymak lazım olduğunu ~ilem~z. kf k :~:rıe~z.c;stedf~~n~:la Zonguldak 
~a. Pilav kaıığmı daldırınca, o u. Bakkalların biz.e hardal dıye ııte 

1
. . . d k · A1-- h~ 

Dört sene evel İtalyanların işlettik
leri bir ocakta olmuş ve 11 kişi öl-
müştü. ~ 

de olursa ol'Sun işçinin kanuni miras
çılarına tazminat vemıek mecburiyeti 
vardır. Havza amelesinin haklarını 

tesbit eden 151 numaralı kanunun 7 
İnci maddesine göre de, eğer, kazada 
idarecilerin bir haclisı ve ihmali görü. 
lürse o zaman para cezası da alına • 
caktır. 

-"il ı ~ · · d ki h rd l tohumu va ısını ara ı • B. Haht ıu.vy, cı -
Yo un sonuna varamıyacagmıı ıçın e aattı arı ıcy a. ~ • dise mahalline gitmiş olduğu için 

~a.dnn •.• Daha sonra büyük mu. nu yirmi dört saat airke açmde bırak. k d' . . b 
1 

d k 

Cümhuriyetten önce olan bir iki 
bliyük kaza istisna edilirse 26 vatan • 
daşın hayatına mal olan bu feci Midi. 
se, havazanın kaza tarihinde en büyUk 
infilaktır. Toprağın alt tabakalarında 
saklanmı olan cevheri, memlekete 
fay{ialı bir varlık haline getirmek gi
bi mukaddes bir iş başında hayatlarını 
feda eden ölülerin hatıralarını hlir -
metle anar, yakınlarının acılarını pay· 
la ır, b:ışsağı dileriz. 

ıı • .. .. en ısını u ama ı . 
~beler de herkese öğretti, y.iye. tıktan sonra ezıp uzwn tıraaı, tarap Nihayet kazanın olduğu ocak sahi-

:~lc}utlaımca inaan yalnız kendisini ve tekrar ai:ke ileA ~arııtırarak yapı- bi B. L;~il Ergene'yi bulduk. Hadi
llttinüyor. Onun için, havyar tene. lır. lateraenız en alaamı e~~e. yaptı. sedcn büyük bir teessür duyduğunu 

~'İne aıra gelmeden, havyarı bilip rabilirainiz: 150 gram cevız.ıçı, 100 ifade eden ocak sahibi, kazanın saba-
ılnıediğini arkadattan sordum: gram çamfıstığı,, SO !ram Antep fıs. ha karşı saat 3.5-4 arasında olduğunu 
- Bilirim zahir, dedi, toz gibi bir tığı, 5 gram zcyt~nyagı,_ 10 gram h~r- söyledi ve kurtarma ekiplerinin o sa

ley, vnli paıanın sofrasında her gÜn dal tozu, biraz bıber, bıraz da ~ckık.. atte faaliyette bulunduğunu ilave et-
du~du... otu. iyice karııtrrmalı. Bunu yryece. ti 

Hardal tozunu havyarla karııtrr. ğiniz külbaatıya yahut kebaba da · 
dıiını anladıktan sonra havyar ku. sürebilirsiniz, fakat en iyisi iki ince Kaza nnsıl old.rı? 
ttıaunu açtım. içindekini tanıyama- dilim ekmek arasında havyarlı aan- B. lsmail'den sonra, kurtarma ser
~ı. Tadına bakmak üzere kocaman duviç niyetine yemektir. Saat beı ça. vislerini idare eden mühendis B. Bah
ltaıığını kutuya aaldırırken: ymda misafirlerinize de ondan ik. ri ile görüştük. Bize şu izahatı verdi: 

- Ama haberiniz olaun, dedim, ram eueniz memnun olacaklarmda "- Kaza, ocağın, grizolu bir mın
~Yahlarm Üzerinde parlryan domuz ıüphc yoktur. takasında dinamitin ateşlenmesinden 
Yağıdrr.. Hardalı aık duygusunu arttmnak çıkmıştır. Malfundur ki, ocak içinde 

Bana nefretle bakarak elini çek. üzere kullananlar aadecc kuruntu et dinamitin ateşlenmesi memnu ve ba
ti Ve bir daha, yediğim tcYlcrin hiç miı olurlar. Onun haaaaaı tatsız ye. zı fenni şartlara tabidir. Havada gri
birine rağbet göstermedi. meklere lezzet vennek, iıtahı art.. zo miktarını azaltmak Hizımdır. Bu iş 
Şimdi, havyarla hardalı ayırt et.. tmnak ve tenbcl mideleri tenbih ede- yapılmamış, infilak vaki olmuş, ame

bıiyecek artık kimae olamıyacağı rek hazmı kolaylaıtırmaktır. Bir de leler zehirlenmiştir. Ölenler şimdiki 
fÜphe.aizdir. Fakat o zamandanberi kan damarlarmı teıibih eder. Bun.. halde 26 ve yaralanan bir kişidir.,, 
be vakit havyarla hardaldan birini dan dolayı insana neıe ve keyif ve. 1 
ll'Öraem, yahud ansam mutlaka öte- rir. Bunun üzerine, bazı\an kuruntu Topmk (lltrııda on ki~i: 
ki hatırıma gelir. Bugün de ikiaini ederek hardala baflca tür İÜ hassa is- B. Bahri kazanın daha feci bir ne-
hirden yazmak isterdim. Ancak hav nat ederler. tice vermesini? ~e varit olduğunu 
Yardan aöz açmak onu aevenlerden Fazla yenildiği zaman mideyi yo. kaydererek dedı kı: . 
!roğunu - havyarın şimdiki pahnsı. rar, baraaklarn ijtihap verir. Mute. . "- O anda ocakk içindde 1cafı.;ş~n ~ş: :rıa göre - meraklandrnnaktan bat- dil miktarı, tabii, hardalın cinsine çı sayısı ~O - 80w adar 1• hn ~ a . ııı 
\ca bir iıe yaramıyncnğından onun göre değiıir. İngiliz hardalı dediği- ve şiddeth oldu~~nd.an Kda a c~ı ne
batırası'yle iktifa ederek yalnız har- - · d h kuvetli olduğundan ticelcr beklenebılırdı. nza o anca 

mız cıns a a · 
1 

• • • 
~alm ne i•e yaradığını söyliyece. d k a:z. kullanılmalıdır. Çok derhal kurtarma servıs erı yetı mış 

,.. on an pe f 1· ·ı . . K iim. sigara içmekten ağızlarınm duygu~ ve aa ıyete geçı mışhr. apanan o-
Hardal hem yenilecek bir §Cydir, au azalmıf vo çok alkol kullanmak- cağın içinde ölenlerden başka kalmış 

hem de hekim ilacıdır. ilaç olmadan tan mideleri bozulmu§ olanlara mu. 10 ~ele vard~. Bunların kurta.rılm:ı
önce ycnilmiı olm aı hatıra gelirse tedil miktarda hardal, yediğinin sı ışı. ç~k çetın °1.7~ştur. ~~n~yenın 
(.j :Jek~ hekimlerin hnrdaldan bah- lezzetini bulmak ve hazmı kolaıylaı. de bliylik kıymet .1 a .e ottıgı U aı:ı-

J.. 
1 

• pek ac-"ıce davranmala- t k · in iyi bir yal'ldrmcı olur da, kurtarma servıslerı gerçekten bır 
r---.ıı.- -·· ·~a ıç _ • . • ,, _ _;___ ilıi: v ec"tahA t.ı.:.... eı.unıle 

Anıf' r §Cyi bilen pirimiz lpok. di.prıdan hala kullanıldığı ve yerine u armıya savaşmışlar ve nihayet bu 
.y~lı olt'n hardalı ancak idran azal. göre çok faydalı olduğunu bilirainiz: on amele kati ve yakın bir ölümden 
ci bir .1ır ilaç diye cöstermiftir. On hardal kağıdı birçok ağrılan geçi. kurtarılmıştır.,, 

- -çok yakm olan Calinoa bile har- r.ir, göiaün derJaini kızdırarak bron- 1/ • .. , 
dalın ahlatı temizlcmeğe yaradığı. titlere, nezleye kartı iyi gelir. Yal. azm cerıaze tor<mı: 
nı zanneder ve biraz yakıcı olduğu. nız, hardal ka~rdmı M>ğuk au ile IS- • Oc~~t.an çık~r!lan bir kısım ölüle
hUn farkına vararak ağzında yara latmayı unutmamalıdrr, aıcak hatta rı? huvıy~tlerın~n tesbitine ait res
olanlara hardal yaprakJarmm suyu ılık su hardalın tesirini kaybettirir. mı .formalıteler ıkmal edildikten son-
ile gargara yaptırırmıı. Hardalı da- 8 . l't 30 h rd 1 t ra ış başında tan veren ameleye, bli-

ır ı reye gram a a ozu t" K 1 , · • . 
ha iyi tanıyan e ki Romalı tabiat A.. • t' d 1 k akl b un :oz u nun ıştırakıyle hazin bir 

' 

nıapc ın e az ı ı auya ay arı a- .. • 
imi Plin olmu tur. Romalılar da on tı k b d k"k .. 1 cenate torenı yapılmı tır. 

d rara CJ, on a ı a oy ece tut- K .__h k . 
an aonra hardalın zevkine varımıf- k 1 b 1 d • . b' ·ı- aza Blllhl a arşı vakı olunca, der-

1 ma nez e aı angıcın a ıyı ır ı aç h 1 K 1 z ld k 
ar ve ai~e ile karııtırarak yemek- 1 B 1 h d 11 •1 b" .. a oz u ve ongu adli makam-

1 o ur. azı arı ar a ı au ı e utun J h b .
1 

• • 
erinde iıtah artırmak Üzere kullan. b t 'h d 1 O k"t be arına a er verı mış ve bır taraftan 

anyoyu ercı e er er. va ı z.. h d' ek .. 
1 
.• w.. · ~ 

rnağa ba§lamıılardrr. den bir torba içerisine bir kilo kadar a~za ır .tor ugu, dıger taraftan 
Fakat bizim Diyarbakrrlı Aetı·u· h d ı d ld k b · • adlıye tahkıkata başlamıştır. .. ar a o urara anyonun ıçme D' . 

bekim Romalıların yanlı§mı bulmıq bırakılır. Banyonun &uyu pek sıcak . ü? gece geç vakıt, hAdfsenin ma-
ve hardal airkeyle karıımca kuveti değilae hardalın tesiri olur. ~ıyetı ve sebepleri resmen tesblt o-
azaldı{tını göatermittir. Onun bulu. C A unmuıtu, Kurtarma servisleri ocağın 

• · açılmasına çalışmaktadırlar. lstihsa-
------------------------------- linprıns~~tekrarbq~m~ımu~ 

temeldir. Ocakta üç ekip günde 24 
saat devamlı olarak çalışmakta idi. 
Kaza, ilçüncil ekip faaliyet halinde i
ken olmuştur. 

Yüksek koruma Meclisi toplandı 
Dahiliye Vekaletinde her ay top -

lanmakta olan yüksek koruma meclisi 
dün sabah jandarma umum komutan -
lığında mutad aylık toplantısını yap -
mıştzr. Dünkü toplantıda yurdun bir 
aylık emniyet ve asayiş vaziyeti görü -
şülmüştür. 

Mahrukat kanununun 

tatbik _şekli 

Devlet Şftrası İktısat Vekftleti ta • ıltdtle11 Um.um Mii<liiriiniirı 
rafından hazırlanan mahrukat kanu - sl)y/edikler'.i : 

Kuruırnuı tc§kiliitının · 

faaliyeti: 
Dü:'lkü kaza, kurtarma teşkiHltmın 

büyük faydasını bir daha tebarüz et -
tirmi tir. Grizosu olan ocağa, herkesin 
girememeJİ ve bu ocaklara girebilmek 
için hususi tertibatı haiz olmak zaru
reti dolayısiyle, hukUmet, herhangi 
bir kazayı önlemek için bütün fenni 
tedbirleri almıştır. Havzano istihsal 
yapılan her tarafında bulunan kur
tarma te ki16tı, dUn vaktinde yetivmc.. 
miş olsaydı, birçok vatandaşlarımızı 
daha kaybetmiş olacaktık. Çünkü gri. 
zolu olan ve havasında oksid dö kar
bon bulunan bir ocağa ancak arkala -
rmda oksijen depoları bulunan ve e
lektrikli lfimbalarla cihazlanmış olan 
kurtarma serviai amelesi girebilmiş • 
terdir. 

Ameleye tazminat vc11ilccelı·: 
DünkU kazada ölen amelenin ailesi. 

ne, hadisenin tahkikatı sonunda varı • 
lan neticeye göre tazminat veı ile • 
cektir. 

Verilecek taımlnat mahkeme ka -
rarına göre beş bin liraya kadardır. 
Tahkikat nctlccıinde ınesuliyet kim • 
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X Kahirc - 18 şubatta şarki İtalya 
Afrikasına gitmekte olan altı İtalyan 
tayyaresinin memnu Mersa Matruh 
mıntakası üzerinden uçmuş olması mil 
nasebctile İtalyan hükümeti Mısır hü. 
kUmetine tarziye vermiftir . 

XParis - Fransa'nm Fas umumi 
v:ıtisl General Noguca Paris'c gelmi§-
tır. • 

XBirmingham (Alabama) - Bir 
n_ıektep otobüsü ile bir trenin bir ge • 
çıtte çarpışması neticesinde 19 ~ocuk 
yaralanmıştır . 

XMarsiJya - General Vaygand, 
Berut'tan buraya gelmiştir. Trenle 
Pariı;;'e gidecektir • 

Mahkemenin vereceği karar sonun -
da netice tayin edilecektir. 

<{rizo nedir? 
Feci hadise dolayısiyle dün kaza -

nın teknik mahiyetini öğrenmek iste • 
dik. 

Salahiyetli bir nl5.kalının verdiği 

izahata gore, bir maden ocağında pat -
lama iki şekilde vaki olmaktadır. Ya 
Grizo gazının veya Şlokmeter adını 

taşıyan kömtir tozunun asgari 52 ha
raret derecesinde biribiryle temas e
derek alevlenmesinden ve bir infilak 
doğurmasından ... Grizo patladığı .za • 
man içinde bulunduğu muhitin hava -
sını tahliye ettirmekte ve her şeyi 
yakmaktadır. 

Grizo patladıktan sonra ya asid kar
bonik (C02 ) veya oksid dö karbon 
(CO) bırakmaktadır. 

Fakat a id karbonik, oksid dö kar
bona göre daha az tehlikelidir. Niabe
ti havada yilzde onu bulursa öldürür. 

BugUn ocaklarda Grizo bulunup 
bulunmadığını ölçmek fenni imkin 
altına girmiştir. Bunun için Grizo -
metre denilen bir alet vardır. Bu ol • 
mazsa gaz emniyet lfunbalariyle ölçü. 
lilr. 

GC11e bir emniyet tedbiri olarak 
bazı memleketlerde asla hava ile te • 
ması olmıyan dinamitler kullanılmak
ta ve böylelikle bir infilakın önü alm
maktadır. 

Muhabirimin mektubunu zire.at 
müteha&&raı bir de»tuma göeıterdim.. 
Ba§mı aalladı: 

- Bu ağaç dikmek değil, defnet. 
meldir, dedi. Bir çukur kazıp ıiçine 
bir fidan yeri tinnekle it bitmiş ol
saydı dnğ to.J orman ke6ilirdi. Tahla. 
tm müşait olmadığı yerlerde ağaç 
yetittirmek iy.i niy tle beraber güb. 
re, au, itina, aabrr da · ter. 

Hatırlardadır ki orman kanunu 
müzakere edilirken ağaç ba)'J'amı 
ihdaaı hakkında ileri aürülen teklif
leri mütehaaaıslar bu aebeple kabul 
ebnernitle:rdi. Fakat, bir mektebin. 
bir köyÜn, bir kasabanm, hatta bir 
tchirde kurulacak "ağaç sevenler 
ce.miyeti"nin bütün oartlara riayet 
ederek el birliği ile mektep bahçesi • 
ni köy kenarmı, kaaaba meydanları.. 
nı ve tehir civarlarmı ağaçlanc:lrnna
ları kadar hayırlı bir teY olamaz. Di. 
kilecek olan ağaçlar, bu takdirde, di
kenler.in devamlı ihtimamına maz
har olarak büyüyüp yetiıeceklerdir. 

Fakat birkaç gündenbed Bahçeli 
Evler m hali sinde dikkatimi celbe.. 
den bir hadi ile ziraatçi doatumun 
pek haklı olduğunu anladım. Herkes 
evinin bahçeaini tanzim ile m ıgul -
dür: çukurlar açılıyor ve fidanlar 
gömülüyor. Fennin icaplarına riayet 
edenler yok değil. Temenni ederim 
ki yazm bahçelerini ye 'l ve gölgeli 
görmek iatiyenler arzularına nail ol-
__._ • ~'da .,.._ eWn 

-------•yanın onumlük bnhçeaı n ıl :y. 

İtalya yaban<1 
gazetecileri sınır 

Roma, 27 a.a. - Oç ecnebi gazeteci
ye İtalya topraklarından çrkmak emri 
verilmittir. Bunların ara ında 12 se • 
nedenbcri Lö Tan gazetesinin ve diğer 
bir~ok İsviçre gazetelerinin muha • 
birliğini yapmakta olan Gcntizon da 
vardır. Bu tedbirin sebebi hakkında İ
talyan makamları alakadarlara hiç bir 
şey söylememişlerdir. 

Fr<msa mukabil tedbir alacak 

vur edilebilir? Bu ba mıdır, bo.tan 
mıdır? Çünkü bazı komtular yarım 
dönümün toprağını yalru:ı: ü~üm ye.. 
tiıtinniye tahaia etmek niyetindedir
ler. Taaarruf ve teneffü fikriyle ha
reket eden bazıları iae evlerinin aeb. 
zeaini bet yüz karenıetre arazide ye
tiıtirmiye azmetıniı bulunmaktadır. 
lar. Meyva kürü modaaına ti.bi olan.. 
lar erikten ayvaya kadar her cina 
mü5mir ağacı yanyana aıralamakta
dırlar. Ankara'da kerestenin pahalı 
olduğunu dÜfÜnerek yarım dönü • . 
münde orman yeti tinnek iatiyen de 
var mı, bilmem? 

Ankara'da bir aile yuvaaının bah. 
çcs.i, anlatılıyor ki, henü.z tarife 
muhtaçtır. Biz suyun, çiçeğin, gölge.. 
nin hasretini çekmiyor muyuz, ve ev; 

XTunus-Tunuı Veliahdı Mahmut 
bey, 73 yaşında olduğu halde vefat et
miştir. 

X Bclfast - Evelki gece Ravcnhill -
Road'da kain Rosaire katoliık kil.ise -

sinde bir infilak olmu~tur. Bir kas 
genç kız Y. ralanmıştır. 

Paris, 27 a.a. - Salahiyetli mahfil -
ler fransız gazetecilerinin ltalya'dan 
çıkarılmaları üzerine Fransa hliklime • 
tinin Fransaya hücum etmif ve yan -
lış haberler göndermiş olan bazı ita} _ 
yan gazete muhabirleri hakkında mi • 
sillemede bulunmıya karar vermiş ol
duğunu haber vermektedir. Gatete • 
ler de İtalya'ya hücum ediyorlar. 

bahçeai evin temadisi değil midir? 
Fakat, kendi elimizle yetiıtirdiğimiz 
ıneyva ve sebzeyi gene kendi elimiz.. 
le koparıp bir misafirimize ikranı 
etmek de zevktir: yarım dönümlük 
bahçede iıte bu haarctimiz.i ve bu 
zevkimizi tatmin edeceğiz. Şu halde, 
bahçemizi ıöyle tahayyül edebiliriz: 
kabil olduğu kadar ye§İl,ik, bol göl. 
ge veren birkaç nf aç, aarmaııkların 

........................... _ ..... _... .. , 
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............................................ ! 

ilk öğretimin ikinci sayısı 
Maarif Vekfüeti tarafından öğret -

menler ve eğitmenler için haftada bir 

olmak ilzere çıkarılan (İlk Öğre~im) 

öergisinin ikinci sayısı dün intişar et

t i. Bu nüshada daha mütekamil ve ol -

nunun tatbik veklini gösterir nizam -
name projesinin tetkik ve müzakeresi
ni önümüzdeki günlerde bitirecektir. 
İktısat Vekfileti kanunun tatbikı et -
rafındaki hazırhklarma devam etmek
tedir. Nizamnamenin yürürlüğe gir
mesini müteakip kanunun tatbikına 
geçilecektir. 

Diğer taraftan İktısat Vekftletince, 
hazırlanan mahrukat kanununun birin 

Kozlu'dan telefonla bu izahatı al
dıktan sonra lktısat Vekfıleti Maden· 
Jer Umum Müdürü B. Kemal Bolkar
dan hadise hakkında resmi malfunat 
gelip gelmediğini &orduk. 

B. Kemal Bol kar; tahkikat tama· 
miyle neticelenmemiş olması dolayı. 
siyle henüz bir malUmat gelmediğini 
söyledi ve havzadaki teşkilatın me -
seleye derhal el koymuş olmasının ta
bii olduğunu, yapılan tahkikat neti
cesinde meselenin mahkemeye inti

X Milan - Afyon ve diğer uyuştu· 
rucu madde kaçakçıları hakkında po -

lis. tarafından yapılan tahkikat bu gi

bi malların Tiryeste'ye, Susak'a ve 

Fiume'ye getirilmekte olduğunu tes

bit etmiştir. Triyeste'de 20 ki i tevkif 

edilmiş ve 50 kilo afyon müsadere e
dilmiştir. 

lsuicre lıiildimeıi talıhikat 
yaptırıyor 

Bern, 27 a.a. - Hukümet, Roma'daki 
İsviçre sefaretini bir çok İsviçreli ga
zetelerin İtalya'dnn hudut harici edil
miş olmaları hakkında bir anket icra • 
sına memur eımiftir. 

ve me&ela üzüm aarnnlarının gölge
lendirdiği goniKc bir çardak, bet on 
meyva ağacı, birkaç tarh sebze, An. 
knra'da çok İyi yetiıen çe§it çeıit 
güllerden yirmi otuz kök, kenarlar • 
da frenk üzümü, leylak, iç.inde yıka. 
nılabilecek gibi bir havuz, çamlar ve 
aaire ... 

Ancak bahçe de ev gibi husuai bir 

gun bir hale gelen dergide Dr. Refik 
Saydam kabinesinin programı ile be -

raber bizde ve Avrupa'da maarif hare

ketlerine dair haberler ve değerli ka
emlerden çıkan ilmi yazılar bulun -
raktadır. 

Bilhassa, (İlk Ögretim) her sayısı -
un iç dört sayfasına derslerde yardım 

:ı vasıta olarak kullanılabilecek re -
.imler bulundurmaktadır. Bu resimler 

lört seriye ayrılmıştır ve her biri seri 

lahilinde sıra numarası konulmakta -
lır. 

İçinde dolgun malfımat ve resimler

e (İlk Ögretim) öğretmen ve eğit -

11enlere hakiki bir yardımcı olacak -

rr. Okuyuc;ularımıu tavsiye ederi%. 

ci maddesi ile yakılması mecburiyet kal ederek karar verileceğini ifade 
altına konulan mahrukat ile bunları etti. 
yaknuya mahsus va111talarm Etibank 
tarafından kftfi mikdarda temin ve ih
zar edileceği yerler listesi İcra Ve • 
killeri Heyetince kabul edilmiştir. Bu 
yerleri sırasiyle yazıyoruz: 

Eskişehir, İzmir, Buca, Bornova, 
Baymdır, Menemen, Ödemiş. Tire, 
Torbalı, Manisa Akhisar, Kırkağaç, 
Soma, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, 
Kocaeli, Adapazarı, Darıca, Ereğli, 
Kayseri Sivas, Isparta, Burdur, Çan
kırı, Niğde, Balıkesir, Bandırma, İne
bolu, Sinop, Samsun, Çarşamba, Ordu, 
Fatsa, Gebze, Sapanca, Bilecik, Os -
maneli, Bozöyük, İnönü, Afyon, Çay, 
Dinar, Sanrıklı, Kütahya, Uşak, Tav
şanlı, Konya, Akşehir, Arğıthan, Il -
gın, Çumra, Karaman, Ünye, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rize, Hopa, A
masya, Elazığ, Diyarbakır, Malatya. 

Edime, Kı.n\lar · a, ı.''-IMU. 

B. lsmail Ergene kJmdir? 
Pathyan ocak ahibi lsmail Ergene 

Kozlu'nun Halkevi reisidir. Münferit 
madenciler arasında ocağına teknik 
tesisatı ilk defa o yaptırmıştır. Ame
leni nsosyal hayatını tanzimde, onla
ra yemek tevzıinde gösterdiği hassa
siyet dplayısiylc havza idaresinin 
takdirini kazanmıştır. 
Ocağın istihsali son zamanlarda 

milhim miktarda artmış bulunmakta 
idi. Sezonun başındanbcri üç ekiple 
çalışılıyordu. 

Hau::;a tarihirıdc en biiyiik 
facia: 
Yaptığımız tetkiklere göre dün ge

ceki feci hadise, havzanın tarihinde 
en büyük ve en çok insan kaybını mu
cip olan kazalardan birisidir. Son üç 

içinde bazı münferit hadiseler-

x vsşington - Eski Japonya sefiri .:!1111111 Bugün ve Bu gece lllllllL 

Hiroşi Saito, burada vefat etmiştir. § YENİŞEHİR § 

-

mimariye ihtiyaç gösterir ve her sa. 
nat eseri bir terkiptir. Bahçenizin 
bütün bu malzemesini nasıl yerli ye.. 
rine yerle§tirecek&iniz? Mumaileyh geçen sonbahardanberi : u L u s 

rahatsızdı. Fakat hastalığın bu fikibe _ _ 

te müncer olacağı tahmin edilmiyor • : 
du. : Sinemasında 

-- Yaz hazrrlıklannn başlıyan an
E karalılar, mümkün olsaydı da, bah _ 
: çelerini yaparken ihtısaaa müracaat 

etselerdi! 

X Prag - Alman ırkından olan çe - ~SON PUS E ~ 
koslovak tebaası şimdilik mecburi as- : : 
kerlikten istisna edilmişlerdir. Pon . ;: 

delni List gazetesi macarlar ile polon- : -
Quai de Brumea 

MICHEL MORGAN ve 
JEAN GABiN 

-------yalıların da mecburi askerlikten istis - : 
na edileceğini yazmaktadır. : tarafından : 

--
fstanbuMa bir kaçakçı kodm 

yakalandı 

İstanbul, 27 <Telefonla) - Gümrük 
muhafaza teşkilatı memurları Nuru -
osmaniyede Emine adında bir kadının 
evini aramışlar, kaçok ipekli kumaş 

-- Dahiyane bir surette temsil e- : 
S dilen mevsimin en güzel filmi. ;: 

: Ayrıca yeni metro jurnal : 
E Matineler: : - -= 14,30 • 16,30 - 18,30 V{l 21 : 

E Arzuyu umumi üzerine 12 ıs= - , -- ucuz matinesinde : 

§ Kadınlar Hapisanesi 

Nasulıi BAl'DAR 

Muhtelit takım 

oynculonnı dôvet 
Bölge Futbol Ajanlığrndsn : 

Aşağıda adları yazılı sporcuların 
futbol levazımlariyle bugün 19 Mayıs 
stadyomuna gönderilmeleri alakadar 
kulüplerin sayın başkanlarından rica 
olunur : 

Necdet, Kefer, Ali Rıza. Nuri~.) 
Nuri, Keşfi, Nusret, H~. ~. 
Orhan, Hatim, Zeki, H-Oi l'ıiıkTct, 
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Hatay' da Halkevleri ylldönüml 
-:1 

Kastamonu'da yeni 
·Adliye binası 

Kastamonu (Hususi) - Kastamo
nuda yapılacak adliye binası arsasının 
istimlakine başlanmıştır. İstimlak e
dilen evler yıkılmaktadır. Binanın 
939 yılı bütçesindeki tahsisatiyle ya
pılacak kısmı müteahhide ihale edil
miştir. Havalar düzelir düzelmez he

başlanacaktır. - E. Ev-

İskenderun Halkevinde 
heyecanlı bir tören yapıldı 

I 

Yeni in§a ed ilmek te olan ve 200 bin liraya mal olacak bulunan binnnın m,.lzeti İzm i r'in ikinci lisesi 

TARSUS HALKEVİNDE 

İki ay İçinde köylerde 8 70 
trahum muayenesi yapıldı · 

Yukarıda gözleri muayene edilen bir yavru, 
ortada köyde halkevi doktorunun etrafında 
toplananlar, altında köyd e göz. muayeneıi 

Adana Halkcvinin ne§riyatından 
bir kafı 

lzmir (Hususi) - Şimdiye kadar 
İzmir Erkek lisesine bağlı olarak li
senin şubesi halinde idare edilen eski 
kız lisesi binasındaki Ortaokulun, lz
mir ikinci lisesi namı altında müsta
kil bir mektep halinde idare edilme
si Maarif Vekaletince muvafık görül
müş, buna ait emir, Vekaletten şehri
miz kültür direktörlüğüne gelmiştir. 

Böylece lzmirde ikinci bir erkek 
lisesi kurulmuş olacak, gelecek yıl

dan itibaren burada lise dersleri ta
kip edilecektir. Karataş Ortaokul mü
dUrlüğü idaresinde bir şube halinde 
idare edilmekte olan Tilkilik O rtao
kul şubesinin müstakil müdürlük ha
linde ve (Tilkilik Ortaokulu) adı al
tında faaliyetine devam etmesi karar
laştırılmıştır. 

Tilkilik Ortaokul binası kısmen 

harap vaziyette olduğundan ve bina
nın bir kısmında tedrisat yapılama
dığından ayrı bir bina tutulması Ve
kaletten bildirilmiştir. 

lzmir Vilôyet bütçesi 

, f 

' , 

Hatay'da yapılan törenden iki görünüt 

Adana'da yeni bir 
Halkevi binası 

yapllıyor 

İzmir (Hususi) - V ilayet Umumi 
Meclisi vilayetin yeni yıl varidat büt
çesini müzakere etmiş, varidat 
2.609.682 lira olarak kabul edilmiştir. 

lıkenderun (Huıuıi) - H alkev lerinin açılııının yedinci yılda. 
nüm ü a na vatanda olduğu gibi H a ta y' da da parlak törenlerle ktu
lanmıttır. 

Adana (Hususi) - Halkevlerinin 
kuruluşu yıldönümü münasebetiyle 
Adana halkevindcn biraz bahset -
mek isterim. Adana halkevi bUtün 

r~~. 'eserle veren bir kuvet halinde 
bulunuyor. Gün geçmez ki, Adana 
halkevinde bir konser, bir müsame
re, bir konferans verilmesin 1 Ada
na gençliği samimi bir hava içinde 
bu çatı altında takdire Iayik bir ça
lışma gösteriyor. 

Gençliğin bu bariz faaliyetini 
takdir eden Partimiz genel sekre
terliği 200.000 lira gibi büyük bir pa
ra sarfiyle Adana gençliğine muaz
zam bir halkevi binası inşa ettir
mektedir. Bu bina bahara doğru ik· 
mal edilmiş loacaktır. O zaman genç 
ler daha geniş bir faaliyet sahası i
çinde daha iyi bir randıman verecek· 
lerdir. 

Adana halkevi. ebedi Şefimizin 
Adanadaki hatıralarına ait bir ki
tap hazırlamaktadır. Bu, Kemalizm 
tarihinin bir faslı olacaktır. Bir ta· 
rih yazılıyor demektir. Halkevinin 
kıymetli genç rei i bu işin üzerine 
düşmüş bulunuyor. 

Bu kitap. Atatürk'ün Adana'daki 
hatıralariyle dolacaktır. 

Adana halkevi 15 mart gününü 
"Atatürk günü,. olarak kabul etmiş· 
tir. O gün çok büyük bir merasim 
yapılacaktır. Bugün ıçın gençlik 
şimdiden hazırlıklar ya ıyor. 

B _J _J 100 b • ı• ne zengin bir program hazırlamıştır. l 
lskenderun Halkevi bu yıldönümil-

ursaaa aa ın ıraya Halkevi muhterem .Bqvekil IU.(ik 
Saydam'ın Ankara Halk..taden rado-

6~• ril\A~..,.,~ S~---• J -y•••9' -· mek için Berut'tan hususi olarak ho· ~ 
parlör getirilmitti. Törene tam saat 
15 te Ankara radyosunda çalınan is
tiklal marşiyle Baıvekil Refik Say
dam'ın söyledikleri nutuk dinlenmek 
suretiyle başlanmı9tır. Törende ıeh· 
rimizdeki bütün mebuslar, konsolos
lar, takviyeli alay subayları ve muh
telif cemaat dini reisleri, mektepliler, 
izciler, esnaf teıekkülteri ve davulla
riyle köylüler dahil olmak üzere çok 
kalabalık bir halk kütlesi hazır bulun 
muıtur. Başta Halkevi olmak üzere, 
hükilmet meydanı, Hatay parti ve 
Türk bayraklariyle süslenmişti. Tam 
saat 16 da Devlet Reisi Tayfur Sök· 
men yanında 'Millet Meclisi Reisi 
Abdülgani Türkmen ve birçok me• 
buslar olduğu halde tören yerine gel
mişler ve bunun üzerine mahalli pro
gramın tatbikına batlanmıştır. Evell 
Halkevi bandosiyle Halkevi korosu
nun çaldığı istiklal martı dinlenmit 
ve bunu müteakip türk bayraklariyle 
süslenmit olan kürsüye Halkevi Baı
kanı mebus Hamdi Selçuk gelerek he
yecanlı bir nutuk söylemiştir. 

-
Binanın temeli 

törenle ahldı 
Bursa (Hususi) - Halkevi hayra· 

mı şehrimizde de parlak törenle kut
lanmıştır. Bilhassa şehrimizde yapı

lacak olan yeni Halkevini:l temelinin 
atılması bayram sevincini daha ziya
de artıımıştır. Halkın yardımı ve vi
layetle belediyenin bu yardıma işti
raki suretiyle (100) bin liraya yapı

lacak olan yeni ve modern tesisatı 
ihtiva eden halkevi binasının temel
atımı, halkcvlerinin yıldönümü gü
nü yapılmıştır. Bu temel atımında 
Bursa valisi bir nutuk söyliyerek 
halkevinin ehemiyet ve kıymetini te
barüz ettirmiş ayrıca bu binanın ya
pılmasına nakten yardımda bulunan 
hayır sever zatlara teşekkür etmiştir. 

Temel alma töreninden ik i 
görünü§ 

Hamdi Selçuk bu nutkunda Halk
evlerinin ehemiyetini anlatmıı ve Ha
tay'ın Kemalizme balhhğını izah et• 
mi• ve ezcümle demittir ki: 

Tarsus (Husu
at) - Halkevle
rinin açılış yıldö
nümU Tarsus'ta 
parlak törenle kut 
landı. Törene halk 
evi bandosunun 
çaldığı istikHil 
marşı ile başlandı 
ev başkanı, evin 
iki senede başar
dığı muvaffakı -
yetlerle birlikte 
halk ev le ri nin 
yurddaki büyük 
hizmetlerini an -
tattı. Halkevlcri 
şiiri okundu. Ak· 
şam temsil kolunun B. grupu tara • 
fından Yaşıyan ölü piyesı ve mah-
cuplar komedisi temsil edildi. Bu 
temsilde rol alan Zeynep Çağlar, 
Hatice Lekesiz, Salih Yazgan, Ih
san Azmi, Necmettin Tamer, Rağıp 
Mustafa Tamer, Rifat'ın sahne ha-

yatları pek kısa olmasına rağmen 
muvaffak oldular ve temsil üç gece 
tekrar edildi. Halkevi diğer senele
re nisbeten daha büyük başarılar el
de etmektedir. lki ayda köylerde 
870 trahumlu vatandaşın muayene
si yapılmıştır. 

Bu ayın 18 inden itibaren halke
vinde seri konferan tara başlandı. 
Bu konferansları Ankara hukuk ve 
dil fakülteleri profesörleri vermekte
dir. Konferanslar daha bir ay devam 
edecektir. 

Adana halkevi bu hafta yoksul 
hastaları tedavi ettirmek ve parasız 
olarak ilaç vermek üzere bir "Ba· 
kımevi,. açtı. Bu teşebbüs de çok isa
betli olmuştur. 

Zonguldak ve Kozlu'da 
"- ileri bir medeniyet uva,ınm 

mihrakı ve yüksek bir cemiyet dava
sına ruh ve hararet veren mefkQrenin 
ocağı Halkevlerinin ana yurdda açı-
lıırnın yedinci yıldönümünü hür ve 
müstakil Hatayda da aynı sevinç ve 
heyecanla kutluyoruz.,, 

Hatip Halkevlerinin başarılarını ve 
ehemiyetini tebarüz ettirmit ve İs
kenderun Halkevinin bir buçuk Hne
lik hayatını ve çalışmalariyle aldıiı 
neticeleri izah etmittir. 

Karayaka köyünde Halkevi Halkevinin komiteler seçimi de 
bugün başlamıştır. Adana halkevi bu 
yıl daha sağlam, kuvetli bir kadro 
ile varlığını daha başka bir şekilde 
tebarüz ettirecektir. - Tangüner 

Bir amele çuval 

al tında öldü 
Mersin (Hususi) - Şehrimiz hu

bubat şirketinde dolu çuvalları nak· 
letmekte olan amele Ömer çuvalları 
sırtlanmakta iken yığın devrilmiş ve 
Omer bu yığının altında kalmıştır. 

Bu suretle zedelenen Omer derhal 
hastaneye kaldırılmış ise de kurtarı
lamam ş ve evelki gün hastanede öl-
müştür. 

Kozlu Halkevinin a~ılma töreni 

Çay tohumu ahyoruz 
Ziraat Vekaleti yurdumuzda yetif -

tirilmeaine karar verilen çay bahçele
ri için hazırlıklarına devam etmekte -
dir. Bu cümleden olarak veki.let ecne -
bt memleketlerden 30 ton çay tohumu 
mübayaasına karar vermittir. 

Tihiyetimize alınan 
milJettaşlanmız 

işe müddei umumilik ve şehrimiz 

J:ruaanın Kaıa.1aka koyünde de yeni bir Halkevi açılmıştır. Törende lş dairesi taraflarından el konmuş 
k lu ve divetlıler hazır bulunmuştur. Toren ve bayram ~ok canlı olmuş· ve tahkikata başlanmıştır. Omerin ka 

J ~~ ~~ ~ ~:JJde~u~ d~~~~~-~~~~~q~~~~-·p~~~~~-~-~-M~ 

Zonguldak (Hususi ) - Halkevi bay mızın nutku dinlendikten ve Koz
ramı heyecanlı tezahürlerle kutlandı. lu halkevi törenle açıldıktan sonra 
Bilhassa maden itÇilerinin mütekasif mahalli törene başlandı. Törende e
bir halde bulundukları Kozlu'da yeni vin çalıpıaları anlatıldı, ateşli ıiir· 
bir balkevinin açıhtı bu törenin e· ter okundu, gösteriler yapıldı, Ata-

Bulgaristan, Yugoalavya ve Ro -
manya'dan hicret ve iltica suretiyle 
yurdumuza gelen 7953 milletta,ımızın 
tabiiyetimize alınmaaı icra vekilleri 
heyetince kabul olunmuttur. 438 ınil
letta9anıım Ubiiyetimbe almlDlll da 
icran 
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1 İlkbahar i~in güzel bir ansambl 

• 

l'k fes o 1 rnok 
vücut için 

çok faydalldır 
Havalar ısınmıya başlıyor ve güne

şi gördüğümüz zaman, onun ııığınm 
hararetle dolu olduğunu hisaediyonız. 
Mevsimin bize hazırladığı imkanlar
dan istifadeyi bilelim ve en büyük 
zenginliğin de, "nefes almak" oldu
ğunu unutmıyalım. 

Belki güleceksiniz. Fakat hava ol
masaydı, insanlar, hayvanı.ar ve~.a ne
batlar yaşıyabilirler miydı? Vucude 
faydalı bir şekilde nefes ~l~ak, aşa
ğı yukarı bir sanat sayılabıhr ve fay
daları da saymakla bitmez. 

Başlıcalarını ben ~yliyeyim: De
rin ve muntazam şekılde nefes aıı:
sanız, uykusuzluğa, . ..Yorgunluğa, aı
nirliliğe ve kederlilıge karş~ gay~t 
basit ve tesirli bir ilaç tatbık etmıt 
olursunuz. 

Fakat usulü dairesinde nefes al-
mak için dikkat, sabır ve sebat la:ım .. 
Her sabah muntazaman yapac~gınız 
ekzersizler hem göğsünüzü in~ışaf et 
tirir, hem de ciğerlerinizi temız hava 
ile doldurur. 

Gayret sarfetmeksizin derin ve bol 
nefes alabilmelisiniz: Vücudunuzu ve 
kollarınızla bacaklarınızı tamamen 
serbest bıraıkınız. Sonra ağır ağır bur
nunuzdan nefes almağa başl~y~n~z. 

Temiz ve saf hava ciğerlerınızı dol
durup göğsünüzü şişirdi mi, gene bu
rundan olmak üzere havayı yavaş ya
vaş çıkarınız. Esas olan, havayı ne 
fazla çabuk, ne de fazla yavaş çı
karmaktır. Nefes almak ve v:rmek 
için sarfedeceğiniz zaman aşagı yu-
karı müsavi olmalıdır. . 
Başı arkaya atmak değil, bili~ıtı 

hafifçe öne eğmek faydalıdır. Dın
lenmek için kısa fasılal~r bırak~~ak, 
üç defa nefes alıp verinız. llk gun 9 
defa nefes alıp vermeniz kafidir: . 

N f s almak basit bir ekzersızdır. 

k reli rob düz ince yünlü kumaş
llkbahar için çok güzel bir ansambl, Cak;t a ;mış bir aplikasyon vardır. 
tandır. Robun belinde, caketin kuma!m .an yap~ un deriden yapılmış 

Faka~ ~unun da tedrici surette .~rttı
rılması lazımdır. Yalnız, her gun u
zun ekzeraizler yapacağınıza. bu ek-

. 1 • gu"nde birkaç defa tekrar
zersız erı 

Ya La ve beldeki meşin kaplı ve elbısenın rengıne uyg k d 
a k - zel durma ta ır 

agraflar, gerek ropta ve gerek cakette ço gu 
lananız daha iyi olur. 

• • • • 

fMndllzleri lı:iıçulc fiyong tercih ediliyor 

thce liyong dah:ı ziyade büyüyebiliyor 

"VAŞiNGTON PERÜKASI,, 

V•ıington'un puulı:a
sı böyle idi •• " 

Perulı:a'dan mülhem 
Jcuafur de boyle-

Kuafür bi<;imleri gerek A vrupa'da 
gerek Amerika'da bir çok fikir ayrı -
lıklarına sebep olmu§tU. Geçen yazdan 
beri moda olan kuafür biçiminde ha -
kim olan parola da şu idi: Ense ve ku
laklar açık, başın üzerinde bukleler ... 
Şimdi Amerika'dan bize, bir yıldö -

nümiyle alakalı yepyeni bir kuatür bi
çimi geliyor: Geçen hafta bütün Ame
rika "Vaıington günü" nü kutladı. 
Amerikalı berberler de derhal Vaşing
ton'un perukasını model ittiha zederelc 
yeni bir saç biçimi çıkardılar -

Bu modelde saçlar arkaya doğru ta
ranmakta, başm iki tarafına bukleler 
yapllmaktadır. Asıl mühim olan da, en 
sedeki fiyongdur. Fiyong, gece veya 
gündüz taşmdığrna göre uzun veya kı· 
sa olmakta, sokakta da şapka ile mez -
cedilmiş bir halde taşınmaktadır. 

Amerikan berberleri, ense ve kulak· 
larr açıkta bırakan kuafür modelini 
bütün kadınlara kabul ettirmek için 
muazzam bir mücadeleye girişmişler -
di. Bakalım b ukuafürü kabul ettir -
mek için ne gibi tedbirler alacaklar?." 

İnce İpekli 
.. ---.-1--

yıkaına usulü 
ipek çorapları ark aık yıkamak 

lazımdır; hatta bunlan aatm aldıiı
nrz zaman bir kere yıkayıp aonra 
giymek ihtiyata muvafık bir hareket 
olur. 

Sonra da, bir çorabı bir tek defa 
giyaeniz bile yıkamayı ihmal ebne. 
yiniz. Çünkü ayaktan çıkan ter, çok 
nazik olan iplikleri muhakkak bo. 
zar. 

ince İpek çorapları yıkarken par
maklarmızdaki yüzükleri çıkarma. 
yı ihmal etmeyiniz. Ayrıca, tırnak. 
larmızın iplikler: kaçmnamaaı için, 
ince bir laatlk eldiven giymeniz de 
tavaiyeye ıayanclır. 

Rengi ayrı olan çorapları, ayrı su 
da yıkamak doğru olur. Yani, açık 
renk çoraplar için kullanılan auyu. 
koyu renk çoraplar için de kullan
mak dofru değildir. 

iyi cina aabunu aoiuk suda kö. 
pürtüp, köpüiün iplikler araama 
yavafCa ginneaini temin ediniz. Ço. 
raplan çitilemek ve arkmak caiz ol
madığmı da hatırdan çıkarmayınız. 

Sonra, gene aoiuk suda, çorapları 
yavafCa ve itina ile durulaymız. 

Çoraptan audan çıkardıktan aon. 
n tüylü, kuru ye temiz bir havlu. 
ya sarıp bir müddet rutubetli ola
rak bırakınız. Sonra da çorapları 
güneıten, aoba veya kalöriferden 
uzak bir yel"Cle, bir havlunun üze. 
rine Mrerek kurutunuz. Çorapları 
ütülemek lazım deiildir. 

llptk tavslyeler 
Koyu renle ipeklidM yaptığınız blu

u pudra döküldü ise hiç hayıflan
mayın : Bluzunuzun kumaşrndan 

bir parça alarak', pudranın dökül
düğü yere sürün. Çivinin çiviyi 
s6ktDğü gibi, ipek de ipeği temiz
ler. 

• 
Kehribar kolye veya tesbihleri temiz

l•mek için çare, bunlarr rlık sabun
lu su il• yıbyıp duruladılctan 30n· 

G üzel bir sırta 
sahip olmanın 

sırlan nedir? 
1111111111111111 111111 ıııı111uıı111111111111111ııuıı111111tt ...... 

Ergeç, dekol· 
te bir rop giy -

kusurlarını mek mecburi - Tabiatın 
yetinde kalacak- J 
sınız. Yahut sade- ILonıılini~---~ ,ay~GL:::t: ...... ..,~ ___ ...__~~---

girerken sırtını. du··zeltebilirsiniz 
zı açmak mec-
buriyetinde ka • 
labilirsiniz . Bu 
takdirde, sırtınızı da yüzünüz ka- kaldırmadan ''aürükmek ... _ 
dar ''teşhir,, etmek mecburiyetin -
desiniz. size hemen §Unu aöyliye -
lim: 

Güzel bir sırt, güzel bir yüzden 
çok daha nadirdir .... 

• 
Güzel bir sırt, güzel bir yüJJdem 

daha nadirdir, derniıtik. Vücudı.o 
nuzun bu kısmında cildinizin, ~ 
zünüzünkü kadar güzel olmumı 
da, bu §artlar altında, tabii görür " 
aünüz. Bunun çaresi de, her banyo
dan sonra sırtınızı kurulayıp .ert ve 
kuru bir havlu ile friksiyon yapmak• 

Fakat hemen §Unları da ilave e
delim ki: bir sırt kusurlu ise, onu 
düzeltmek, kusurlu bir yüzü dü
zeltmeğe göre, çok daha kolaydır. 
Fakat, güzelliğe ait her şeyde oldu-

1 
tır. 

ğu gibi, güzel bir sırta malik o mak -------------
için biraz sabretmek ve bir kaç haf-
ta müddetle bazı ekzersizler yap
mak lazımdır. 

Fazlasiyle, günde on dakika di
yelim. Razı mısınız ? 

• 
Eğer tabiat size güzel bir sırt bah

şetmemiıse, buna malik olmak için 

tatbik edcceğıniz en birinci şart, ol
dukça sert bir şilte üzerinde yastık -
sız yatmaktır. Evliseniz, bunun za -
rarlarını kocanız düşünsün 1 

• 
Kambura yakın yuvarlaklıkta 

ve kürek kemikleri çıkık bir sırtı 
düzeltmenin çaresi, koltuk altlan
nnızın hizasına yumruk kalınlığın
da uzun bir yastık koyarak, bir çey
rek müddetle sırt üstü yatmaktır. 

• 
Kürek kemikleriniz çıkıksa, mu

hakkak göğsünüz de çöküktür. Fa -
kat, telfı§ etmeyin, bunun da çare
si var. Hem çok basit: her sabah 
açık pencerenin önünde, göğsünü
zü ileriye doğru çıkarıp teneffüs 
hareketleri yapmak ve yazın kürek 
çekmek. 

• 
Sırta yapılacak masaj ela en emin 

güzcllettirme çarelerinden biridir. 
Fakat bu tevsiye size, ''kulağını 
ısırmak,, kabilinden bir fCY gibi ge -
lecek. Onun da kolay ıvar. Sırt üstü 

Öğle sonu~ 
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8. Saracoğfu1na Atina1da 
yapllan hararetli kabul 

Hariciye Vekilimiz dün öğle yemeğinde Kırahn 
dôvetlisi olarak bulundu, geceki ziyafette 

çok samimi nutuklar taati edildi 
(Başı ı ıncı sayfada) 

bol şampiyonluk maçlarında hazır bu
lunmuş ve seyirciler tarafından uzun 
uzadıya alkışlanmıştır. Maçlarda Et.. 
nikos takımı sıfıra karşı bir sayı ile 
Pantinaikos takımını ve Olimpialos 
takımı da sıfıra kartı 3 sayı ile ApoL 
lon takımını yenmiştir. 

Savarona'da verilecek ziyafet 

derin bir surette yerleflDİt olup Bük. 
rCf'te bir kere daha teyit edilmiı olan 
barış ülküsiınün kati bir surette teyidi 
olmuştur. 

Başvekil B. Metakp.s, idare ettiği 
milletin kendisine karıı bu aempati ve 
merbutiyet tezahüratını batka vesile -
lerle de görmüş olmakla beraber, Tür. 
kiye Hariciye Vekili yunan milletiyle 
daha ilk temasında, bu milletin onun 
memleketine karşı olan dostluğunu 
bütün yunan vatandaşlarının kalbinde 

Sıvas Halkevinde lelllsll Avam Kanuıra.,,.. güriiımeleri --
una.uıJa ıiJdetli bir ~i.e o/da 

Muhalifler Çemberleyn'i 
ihanet1e itham ettiler 

TanunakaranParis veLondra 
tarafından Burgos' a bildirildi 

(Başı 1 inci sayfada) zere İspanya sefaretinden ayrılmıştır• Atina, 27 a.a. - Savarona Riyaseti
cümhur vapuru Pire limanına gelmiş 
tir. Saraçoglu salı akşamı vapurda B. 
ldetaksas şerefine bir dine verecek. 
tir. 

canlı bir kuvet ve ölmez bir his teşkil . Sıva~ (Hususi) - ~alkevlerinin yıldönümü töreni şehrimizde parlak 
etmektedir. bır tckılde kutlandı. BılhaS6a Halkevi temsil kolunun, türk kömürünü ilk 

"BB. Jordana ve Berard arasında 
Burg06'ta en açık bir samimilik hava -
sı içinde yapılan müzakereler iki hü -
kümcte kendilerini alakadar eden me -
seleler hakkında bir anlaşmıya varmalı: 
imkanını vermiştir. 

B. Azana, sefaretten ayrıldığı za .. 
man yanında kainbiraderi lspanya'nırı 
eski Cenevre konsolosu Rivas Cherif 
bulunmakta idi. Mumaileyh Cenevre 
yoliyle Collonges - Sous - Salev'e git• 
mek üzere Lyon istasyonundan trene 
binmiştir. 

Akropol dün akşam B. Saraçoğlu 
§Crefine reflektörlerle aydınlatılmıştı. 
Konkordia ve Kanunu Esasi meydan
ları ve stadyom yolu ampuller ve türk 
bayraklariyle donatılmıştı. 

Giıneı seyrinde durabilir, fakat iki bulan "Uzun Mehmet" iç.in hazırladığı piyeste çok muvaffak oldu. 
komşumilleti~edibir ~rettebağlL -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yan dostluk yoluna mesut bir fCkilde 
devam edecektir. Herkesin bunu biL 
mesi faydalı olur. Ve bu sarsılmaz 
dostluk hissinin Balkan ittifakını te,. Varşova Üniversitesinde 
kil eden dönde~etara~~ bir hl~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Hariciye Vekilimiz şerefine 

verilen ziyafette 
Atina, 27 a.a. - Atina ajansı bildi

riyor: 
Dün ak§am Türkiye Hariciye Veki

li B. Şükrü Saraçoğlu tcrefine elen 
hükürneti tarafından verilen büyük 
reami ziyafette, Ba~vekil Metak&as ve 
refikası ve B. Şükrü Saraçoğlu ve re
fikasından başka, Atina valisi nazır 
Kotziaa ve refikası, matbuat ve tu
rizm müsteşarı Nikoludiı ve refikası, 
saray mareşalı Merkatis, saray siyasi 
biıro direktörü profesör Angelopulos, 
saray teşrifat nazırı Lcvidis, Türkiye 
Elçisi Ruşen Eşref Unaydın ve refi
kası, Türkiye elçiliği ve Balkan kon
feransında Türkiye heyeti azası ve 
refikaları, Yugoslav Elçisi Lazare
viç ve refikası, Romanya maslahatgü
zarı Negulesko ve refikası, hariciye 
genel direktörlerinden Deimuzos ve 
refikası, elçilerden Papadakis, Tri
andafilakos, Sartaferas ve refikaları, 
hariciye nezareti Balkanlar dairesi 
direktörü Gafos ve refikası, hariciye 
protokol şefi Matiopulos ve refikası, 
hariciye nezareti hususi kalem direk
törü Andrulis, hariciye erkanından 
Mostras, Manos, Papadopulos, Başve
kilin yaveri Albay Nolulia -.e daha 
birçok ıı:evat hazır bulunmuıtur. 

leştirme çizgisi teşkil etmesi büyük 
bir saadettir. Bükre~ konferansı bu 
hakikati bütün yabancı müphitlere 
göstermiıtir. Konferana, Balkan an. 
tantı devletlerinin dünya vaziyetinin 
istihalesi ne olursa olııun daima müt. 
tehiıt bulunacakları hakkındaki temina 
tın reamen teyidi olmuıtur. Bu temi
nat B. Saraçoğlu tarafından dün ak. 
pmki ziyafette irat edilen nutukta da 

Almanya aleyhinde 
bir n'ümayiş yapddı 

Ziyafeti çok parlak bir kabul resmi 
takip etmiştir. 

Ziyafetin sonlarına doğru Başve -
kil Metaksas aşağıdaki nutku söyle
miştir: 

"- Aziz arkadaşım, 
Sizi çok iyi tanıyan, sızın de çok 

iyi tanıdığınız bu memleket, sizi j)k 
defa olarak Türkiye Cümhuriyetinin 
Hariciye Vekili yüksek sıfatiyle ka -
bul etmekle bahtiyardır. Sizin phıı
nızda. büyük bir sevinçle, Türkiye
nin durendiş bir vekilini ve Yunanis
tan'ın tecrübe edilmiş bir dostunu se
lamlıyoruz. 

Aziz arkadaşım, memleketinize dö
nerken, dost ve müttefik tiirk milleti
ne Elen milletinin kardeş 11elamını 
götürmenizi diler kadehimi, !fCrefini
ze ve nazik Bayan Saraçoğlu'nun •e· 
refine kaldırmama müsaadenizi rica 
ederim.,. 

R. cıraroğlu'nun cevabı 
B. Şükrü Saraçoğlu, aşağıdaki nu

tukla mukabele etmiştir: 
"- Aziz başkanım, 
Bugün, burada. memleketinize tam 

bir birlik rabıtalariyle bağlı bulunan 
bir memleketi temsil etmek benim i
çin tarif edilmez bir sevinç teşkil ey
lemektedir. lki memleket arasındaki 
bu bağlar o derece kuvetlidir ki, ha
yat, bizi daima, gerek saadette gerek 
meşakkatte birleşik bulacaktır. Bu 
sabah Elen hükümeti ile Elen mille
tinin bize yaptığı hararetli kabul, bu 
birligin bir burhanıdır. Bu güz.el ka
bul, bugünü yaıamai saadetine maz
har olan bizim hepimizin üzerinde u -
nutulmaz bir intibi b:rakmııtır. Türk 
milletine, Elen milletinin bu iyi ka
bul ile beliğ bir surette ifade ettiği 
kardeş hissiyatının mesajını götiir
mekle bahtiyar olacağım. Aziz başka
nım, kadehimi ıerefinize ve nazik 
Bayan Metaksas'ın şerefine kaldır

mama müsaadenizi rica ederim ... 

teyit edilmiştir. 
B. Saraçoğ~u'nun sözleri, milletle. 

rin zamanla degişmiyen hislerini gal
vanize eden sözlerdendir. Türkiye Ve. 
kili yunan milletinin bugün kendisini 
büyük Türkiye'ye bağhyan dostluk 
hakkında başka türlü bir zihniyeti ol. 
madığına emin olsun. 

IJarı§ iilkiisii. 
Elcfteron V ima gazetesinden: 
Diı.n başvekil ile dost ve müttefik 

Türkiye'nin hariciye vekili Saracoğ. 
lunu karşıhyan bu kadar kesif halk 
tabakasının alkışları, yunan milletinin 
Bükreş konferansı eserinin ehcmiyeti. 
ni tamamen anlamış olduğunu göste -
rir. B. Metaksas bu konferansta j)k 
planda bir rol oynamıştır. Millet, mem 
lcketi dış münasebetlerinin gittikçe 
caba kuvetli bir tekilde tarain etmek 
Mı~iyle herhangi ant blr tehlikeye 
ıcarşı garanti cunl:1 <:1ltuı. ntuı;-uıu .. ~ ..Z•'.l 

politikasının neticelerini müdrik bu
lunduğunu ispat etmiştir. Aynı za
manda bu tezahürat, milletin fırsattan 
istifade ederek, hakkındaki dostluğu -
daima sağlam ve daha semereli bir 
hal alan Türkiyeye olan sıkı merbuti
yetini ifade etmek ietediğini göster
miştir. Umumt kanaat, B. Metakaa~'ı!1 
barış ülkUsüne inanın olan ve polıtı. 
kalariyle bu ülküyü takviyeye muvaf
fak olan devlet adamları arasında yer 
aldığı merkezindedir. 

Va~~va, 27 a.a. - Hariciye nazırı sul tahrikitçılar tarafından istismar 
muavını General Gansuz Gluchovski edildiği, Leh hükümetinin bundan 
ile bir çok kurmay zabitleri, talebe le- böyle Danzig'deki bazı ıuursuz alman 
jiyonu lideri albay Tomaaewski tara - mahfilleri tarafından yapılan tezahü
fından Universite binasında Almanya rata nihayet vermek için her türlü 
aleyhinde tertip edilmiı olan bir mi - tedbiri aldığı ve fakat Leh nümayiı
tingde hazır bu)unmutlardır. Bu mi - terinin, ne kadar haklı olursa olsun, 
ting ba9vekil tarafından verilen hu - Leh devletine düşman yabancı mat -
susi bir müaaade sayesinde yapılabil - buat tarafından istismar edilerek pek 
mittir. yakında gerek Polonya politikasının 

Albay Tomaaewaki, gençliğin fe • muvaffakiyetsizliği hakkında, gerek· 
Jakarhkta bulunmıya hazır olması ıa. se, lbu hidiseleri B. Ciano'nun ziyare
zun olduğunu beyan etmif ve f(>yle de- tiyle alakalandırmak suretiyle Leh. 
miftir : alman münasebetleri hakkında bir sü-
"-Terkedec:ck hiç bir ıeyimiz yok- rli neşriyata yol açacağının muhak

tur, fakat istiyeceğimiz bir çok şeyler kak olduğu bildirilmekte ve gençlik 
vardır.,. bu hususları nazarı dikkate alarak 

Talebe "Yaşasın polon yalı Danzig !., mi!li in.zi~t eseri göstermiye davet 
diye bağırmıtlardır. cdılmektedır. 

Hatip, bundan sonra Danzig'in Po - K ont Ciano bugün ava 
lonya'nın böfrlinde bir çiban olduğu- ık& 
nu vr hu rih""•" ..:a .. ıı-t- ew-.la-:,;1 -'1;'- ·- . (' y or ... 
si lazım gelmekte bulundugunu söy- alovice ormanlarında gezmışier ve 
!emiştir. yarın ava başlıyacaklardır. 

Bunun üzerine hazır bulunanlar : Kont Ciano bu sabah umumi harp-
"-Fakat Bek, iyi bir cerrah degil !., te Lehistanda ölen italyanların meza-

demi~lerdir. nna çelenk koymuştur. 
B. Tomasewski, talebeyi Kont Ci -

ano'nun Varıova'yı ziyareti müddetin
ce hiç bir hidiscye ıtebebiyet vermemi
ye davet etmif ve kontun Polonya'nın 
bir dostu olduğunu söylemiştir. 
Hazır bulunanlar italyan hariciye 

nazırının ismini sürekli alkıtlarla ikar
'ılamıştır • 

Fransa Cezair' e 
tayyare yolladı 

Paris, 27 a.a. - Pöti Jurnal yazı-

lıalyan milli nıarıı yüzünden yor: 
Altıncı hava filosunun Moane - 406 

çıkan hfuli3e 

Yunan milleti, barışa, Yunanistan'a, 
Balkan ittifakına ve dünyanın müteba
ki kısmına yaptığı bu hizmete nıuka. 
bil, tcfine minnettarlığını ifade etmek 
istemiştir. VarfOVa, 27 a.a. - Havas Ajansın -

Fakat Türkiye•nin mümessiline ya- dan : 

tipindeki 21 avcı tayyaresinden mü
rekkep ilk grıupu, yarın Hyeres'e va
sıl olunca orada Commandant - Teste 
tayyare gemisine konulacak ve ihti
mal Cezair'e gönderilecektir. 

pılan alkışlar daha az tevk ve heyecan. Dün akşam garip bir hadise olmuş -
lı olmamı1tır. Zira. yunan milleti, iki tur. Kont Ciano'nun maiyetinde bulu
mcmleketi birle1tircn hususi dostluk nan bir çok italyan gazetecisi, bir kah
hissiyatmdan müstakil olarak, tiirk vede oturmuşlardı. Bu gazeteciler mı -
drijanlarının yunan hiiıkümetinin de zıkadan italyan mar,ıarını çalmasını 
takip ettiği müsalemet ülkülerini ta. istemftler ve koro halinde marf söyle
hakkuk ettirmek için olan gayretlerini miye koyulmutlardır. Fakat mızıka, 
hakkiyle takdir etmektedir. birdenbire mefbur "İt'ı a Long way to 

Proia'nın yazdıkları Tipperary'' şarkmnı çalmıya batlaınıf 
ve polonyalı müşteriler de hep bir a -Proia gazetesi yazıyor: 

Dün iki devlet adamına yapılan ka- ğızdan söylemiflerdir. 
bul tezahürat141ın muzaaf manası mev. Bunun üzerine İtalyan gazetecileri, 
cuttur. Atina ahalisi bir taraftan Bük. derhal kahveyi terketmitlerdir. 

reş'ten dönen baıvekili selamlamak is- Gdinycl da 'niimayişler 
tcmiştir. Kılkış'ta başvekil tarafından 
da beyan edilmiJ olduğu veçhile, 
BUkreş'te yarımada milletlerinin dost
luk ve ittifaklarını tamamen muhafaza 
ettikleri ve vakarlı ve doğru bir barışa 
bağlı bulundukları ve esas hUkmü hu. 
dutların kartılıkh garantisi olan pakta 
diğer Balkan milletlerinin de iltihakı
nı Umit etmekte oldukları teyit edil. 

mittir. 

Var,ova, 27 a.a. - Dün Gdynia'da 
Almanya aleyhinde tezahürat yapıl -
mıştır. Takriben be, bin nümayişçi : 
"Danzig'e yürüyelim" nidalariyle Al
manya konsoloshancaine yaklaşmıya 
teıcbbüs etmi,lerae de polisin müda -
halesi üzerine dağılmı,lardır. 

Leh gazeteleri nümayiıleri 
takbih ediyorlar 

Bu tayyareler, Cezair'de Dijon'dan 
gelmit 18 tayyare ile birleıerek sey
yar filoları vücuda getireceklerdir. 

ltalya'nın Trablusgarp'tc.ki kıtala
rını fevkalade takviye etmekte oldu
ğu sırada erkanı harbiye tarafından 
bu kararın ittihaz edilmesi kayde şa
yandır. 

Ankara Borsası 
27 Şubat 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açıtq P. Kapanıı F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.3625 126.3625 
Paria 3.35 3.35 
Milino 6.6475 6.6475 
Cene•re 28.7375 2.8.7375 
Amıterdam 67.0425 67.04.25 
Berlin 50.7050 S0.7050 
Briibel 21.2575 21.2575 
Atin& 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Pras 4.33 4.33 
Madrid 5.93 5.93 
Varıova 23.8450 23.8450 

Bundan ba,ka Bükreş'te, mütCA
nit antant devletlerinin her ihtimali 
karşılamıya amade oldukları ve bal
kan ittifakının her zamankinden da
ha kuvetli olduğu ve daha kuvetli ol
mıya devam edeceği iıpat edilmittir. 

l u11an gazetelerinin ya:sdıkları lşte yunan milleti dün bu neticeyi 
Atina, 27 a.a. - Atina ajansı bildi. taevip ettiğini göstermek iatemiştir. 

Varşova, 27 a.a. - Gazeta Polska, 
Kurjer Poranni, Ekspres Poranni, 
Polıka Zbrojna ve diğer gazeteler al
man aleyhtarı tezahürler hakkında 

hemen hemen aynı ıekilde olduğun -
dan dolayı hariciye bakanlığından il
ham edildiği anla§ılmakta olan maka
leler neşretmişlerdir. 

Budapeıte 
Bükreı 

24.9675 24.9675 
O.!I05 O.!I05 

riyor: B. Metaksas Balkan daimi konseyi 
Katimerini gazetesi yazıyor: azasının en eskisidir. Şahsiyeti, dört 

Bu makalelerde, talebe tarafından 
yapılan tezahürlerin manası anlaşıl
makla beraber bunlarm bazı gayri me-

Belsrad 2.8375 2.8375 
Yokohama 34.62 34.62 
Stokholm 30.5325 30.5325 
Moakova 23.795 23.795 

ESHAM VE TAHVIUT 

Buna binaen, franaız hUkümeti is
panyol milletine ait em~lin İspanya -
ya avdetini kolaylaştırmrya amade ol
duğunu bildimüf ve iki hükümet ara
larında dostluk ve iyi komşuluk mü • 
nascbetleri tesisi hakkındaki müşterek 
arzularını teyit eylemişlerdir • 

• •. Fakat ütifa etmedi 
Collonges - Sous - Saleve, 27 a.a. -

Azana, refakatinde ıkainbiraderi Ri .. 
vas Cherif ve askeri maiyetinden mi -
ralay Para bulunduğu halde saat 7.15 
de Paris'ten buraya gelmiştir. Muma -
ileyh istasyonda kasabanın belediye 
reisi tarafından selamlanmıştır. 

Avam kamarmında 

Londra, 27 a.a. - B. Çemberleyn, 
bugün öğleden sonra avam kamarasın
da İngiliz hükümetinin Franko hükü
metini hukukan tanımıya karar verdi
ğini bildirmiştir. 

Başvekil, hükümetin İspanya vazi
yetini dikkatle tetkik etmiş ve Franko 
hükümetinin halen İspanyanın en bü
yük bir kısmını kontrol etmekte oldu
ğunu müşahede ve tesbit eylemiş bu
lunduğunu tasrih ederek hükümetin 
fransız hükümetinin de bugün kara -
rını tebliğ edeceğinden haberdar edil
miş olduğunu ve general Franko'nun 
İspanyanın i11tiklalini koruyacağı ve 
yalnız cinai icraattan mesul olan ha -
sımlarını tecziye edeceği hakkındaki 
teminatını da senet ittihaz eylemiş bu
lunduğunu ilave etmiştir. 

ŞüldetU bir hô<lüe 

Bunun üzerine B. Atlee hükümetin 
bu tanınma kararını hangi tarihte ver -

diğini sormuştur. B. Çemberleyn ver-
c\J~-,."v~•.u :t.~ U1:11:ı.t..- :ı- 1': ... ı;ı._ 

diklerini söylemiştir. Bu beyanat üze
rine tiddetli bir hadise olmuştur. B. 
Atlee, B. Daladiye'nin bu ıartlar da -
bilinde nasıl olup da ingiliz başveki -
tiyle istişare halinde olduğunu aöyli -
yebildiğini ve framız hükümeti ka -
rarmın cuma günü fransız meclisinde 
bu hususta beyanatta bulunabilecek 
veçhile daha evel verilmesinin ne su -
retle mümldin olduğunu sormuştur. 

B. Çemberleyn "evelden malnmat ve -
rilmemit olan bu suale,. cevap vermek
ten imtina ettiğinden, itÇi lideri: ',va
tana ihanet suçu ile hakkınızda taki -
batta bulunmak icap eder,, diye bağır
mıştır. 

işçiler itimatsızlık takriri 
verdiler 

Diğer taraftan B Çemberleyn B. 
Arşhibald Sinclair'in bir sualine de ce
vap vererek, tanınma kararını':\ filen 
kabine tarafından verilmemesinin, ka
binenin fransız hUkümetiyle temasa 
geçmek ve tanınmaya karar verilmek 
lazım geliyorsa tarihinin tesbiti vazi
fesini kendisiyle Lord Halifaks'a ver
mi~ olmasından ileri geldiğini bildir
miştir. 

Bundan başka B. Çemberleyn Fran

Rivas Cherif, gazetecilere beyanat .. 
ta bulunarak demiştir ki : 
"- Azana istifa etmiş olsa idi bu-o 

nu size bildirirdim. Fakat istifa etme
miştir. Şayet istifa edecek olursa, b• 
haber de her yerden evet İspanya'da 
duyulur. Şimdi istifadan başka çare -
Ier de mevcuttur. Mesela Azana. ri • 
yasetten ~ekilip yerini başkasına da 
terkedebilir J, 

&uk hükümeri ar~ 
mevcut değil 

Paris, 27 a.a. - Bask hükümetinin 
murahhas heyeti, artık resmi bir te -
şekkül olarak mevcut değildir. B. Jo
se Aguirre de artık Bask hükümetinin 
resmen reisi değildir. Euzcade bayra
ğı ile Bask hükümeti arması, bu hü • 
kürnetin bulunduğu binadan kaldırıl
mıştır. Mamafi siyasi olmıyan Bask 
teşekkülleri, bilhassa Bask mülteci -
lerine yardım servisi faaliyetlerine de 
vam etmektedirler • 

Franko'nun resmen tanmmasını JDi.. 
teakip İspanya sefiri Paskuay Marti .. 

nez, bir otelde ikamet edecektir. 1n. .. 
giltere hUkümetinin Londra'daki la -
panya sefiri Azkarate için yaptığı gi
bi Fransa hükümetinin de sefiri mu
vakkaten diplomatik masuniyetten 
istifa.de ettirmesi ihtimali vardır. lı -
panya general konsolosluğu ile turizm 
ofisi hakkında aynı suretle muamele e
dilecektir. sefarete merbut diğer te -
fekküller de dün kapılarmı kapartllf -
lardır. Yalnız Kortes meclisi reisinin 
riyaseti altında bulunan sivil halka 
yardun komitesiyle çocukları tahliye 
ve müdafaa komitesi mültecilerle meş
gul olmak üzere faaliyetlerine devam 
edeceklerdir. 

Kırallık k.unrduyor mrı? 

Pariı, 27 a.a. - Londradan Matesı 
gazetesine bildiriliyor: 

Franko'nun pek yakında mahdut sa
lahiyetlerle İspanya kıralhğını ihya e
deceğine dair bazı ta.Yialarm ısrarla 
dolattığı siyasi mahfillerde aöylen. 
mektedir. 

Burgoı'u tanıyan diğer 
devletler 

ko'nun prta bağlı olmıyarak tanındı - Burgoa, 27 a.a. - Arjantin hükü
ğını ve fÜphesiz cümhuriyetçi bükü - metinin Franko hükürnetirii hukukan 
metin tanınmasmın iptalini intaç ede- tanıdığı bildirillllC'ktcdir. 

ceğini tasrih eylemiştir. Litvanya ve MISır hükümetleri de 
Nihayet B. Çembcrleyn meselenin Burgos hükümetini hukukan tanımış.. 

heyeti umumiyesi hakkındaki müza - lardır. 
kerenin yarın cereyan edeceğini bil - Ayrıca bildirildiğine göre Nasyo. 
dirmi,tir. nalist İspanya Marsilya, Bordo ve Ba-

İtçi mebuslar akşam üzeri meclise yon'a konsoloslar tayin etmiştir. 
hükümet aleyhinde bir itimatsızlık Amerikan hariciye bakanlığı, mu. 
takriri vermitlerdir. vakkaten Perpinyan'da yerleşmiş olan 

Londramn kararı Burgoı' a 
bildirildi 

Londra, 27 a.a. - Salahiyetli kay. 
naklardan verilen malUmata göre İn
gilterenin Burgos'taki ajanı Sir Ro _ 
bert Hodgson milliyetperver İspanya 
hariciye nazırını ziyaret ederek ingi
liz hükümetinin Franko hilkilmetini 
resmen tanıdığını t<.,bliğ etmiştir. 

Amerika"nın İspanya büyük elçiliği. 
nin kapatıldığını bildirmiştir. B. Hul 
bugün bu hususta Amerika'nın İspan
ya büyük elçisi ile görüşmüştür. 

Arjantin' deki sefaret bina3ı 
boşaltıldı 

Taban çok çekingen olan Atina hal. senede mütemadi surette Yunanistanı 
kının, dost ve müttefik Türkiye'.nin temsil ettiği bu konsey içtimalarında 
Hariciye Vekili B. Saraçoğlu ile bir- 1936 danberi kendini göstennittir. O 
Jikte Bükreş'ten dönen hükümet rewi. Yunanistan ki, gittikçe daha kuvet 
ni karıılamak için dünkü kadar tehL bulmakta teşkilatını sağlamla,ıırmak· 
cümle sokaklara döküldüğü pek nadir- ta ve sağlamlıiı ba!ka hiç bir te1e~
dir. Bu tezahür, Bükreı'te baı&rılan külle mukayese edilemiyecek olan hır 
eserin halk taraf ndan umumi surette koalisyon basından bulunmaktadır. 
tasvibi mahiyetini iktisap ettiği gibi Fakat aynı zamanda yunan milleti, 
aynı zamanda komşu milletin muhte. burUn Türkiye dıt politikaaını idare 

sempatik tUrk vekilinin şahsına oldu
ğu gibi aynı zamanda Yunanistanın 
ölçülmez bağlarla merbut bulunduğu 
Türkiye'ye müteveccih ve hakka hür
met ve riayet esasına dayanan ve bü
tün yarımada milletlerinin refah ve 
terakkilerini temin eden bar.ıtın tak
riyeai için tı.farılmıt olan eecrin ta-

1933 İkramiyeli 
Ersani 
1938 %5 Haııine 
Tahvili 
1932 %2 Haııine 
Tahvili 

19.85 1985 

93.7S 93.75 

67.SO 67.50 

Aynı zamanda, Londra hükümeti, 
yakında, çok muhtemel olarak bir kaç 
gün içinde, büyük elçisini de tayin e. 
decektir. Bu tarihe kadar B. Hodgaan 
maslahatgüzar aıfatiyle Burgos'ta ka _ 
lacaktır. 

Buenos - Aires, 27 a.a. - İspanya 
sefiri B. Ossario Gallardo, sefaret bi
nasını terkederek hükümetin emı ıne 
vermiştir. 

Hariciye nazırı B. Kantilo, sefaret 
binasını Burgos hiıkiımetinin yarı res 
mi ajanı B. Pablo Logandio"nun em
rine vereceğini beyan ve Arjantin hü 
kümetinin general Frankoyu bilkuve 
tanımıt olduğunu ve halihazırda Bur 
gos hükümeti nezdine bir Arjantin 
mümeuili tayia ve izamı meıelNini 
tetkik etmekte bulunduıunu ilive et-

Sivaa - Er.surum 
B • ..4mna Paris' ten ayrıldı 

mllflll~iır-..küı~ en 1Mıiaıl bir etmekte o clnlet ıdammı da bara-

Hattı İL L 19.175 19.175 
sı .... -Brnram 
Hattı ... llL 19.325 10.115 
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c~·:::~::::~::::~~::~:::::J 
!-.. MOBETÇI ECZANELER 
)a::". ı lıtanbal EcnnMI 
~ : Merkez Ecnn•I 
th:.... . Ankara Ecnneai 
j~ : Yeni ,,. Cebeci Eczaneleri 
~ ı Halk ,,. Sakar7a Buanelerl 
~.. Ese n Cankan Bczaneleri 
·-..... Sebat. Yeniıebir Bczaneleri 

ACELE iMDAT .., 
~·bir kan, fev~de bir bu. 
1ı ... ı:-.. '."llnıancla acele imdat lıtemelt için 
~eler butaa•nM (2257) lllUllU'a 

-efoa edilir. 

l.6a..ıa Telefoa Nmnaralan 

~Bab.n: (1521).-Telefonmiirac:aat
~: (1023-1024). - Şehirler arası : 
._.l-2342). - Elektrik Ye Havapaı l · 
~ lllemarlatu (1141). - 11 .. Jed 
._ __ ~nı (5705). - Tabi telefon 
ıo;;aıan- Zincirlicami civan: (2645 • 
~ • 11516) •• Samanpuan dvan: (2806 
~). • Yeaiıebir. Ha't'UMll Blsim 
il• : (2323). • Havuzba11 <;iuvea tak • 

111 • (2333). - Çanbn caddeaı, Ulu tak· 
: (1291). - !ıtaabul tablll : (5997). 

°'-••··-- ilk "'- .. ı.t.n r--11. daa Jt. da'öe M5 2S.OO 
~"-•'den Ulu il. na 7.15 23.20 

il. dan Çankan'n 7.25 23.00 
'dan Ulu il. aa. 7.10 ıs.20 

~· dan Daluaea'e 6.30 20.00 
!11; '4- Ul• 11. a a 7.00 20.30 !..'Sio 'il. dan lteçiorea'e 6.00 21.00 
~ ren'deo Ulu il. na 6.30 21.30 
~'il. daıı Etllk'e UO 21.00 

~~:a~~~. ~:: =~:: 
~'den Ulua M. na 7.00 23.00 
~ 'den A. fabrikalara 7 .00 -.-
) ~lralardaa Cebeci'J'• -- 17.00 
!JiQ; r'dm Ulu il. na . 7.00 23.00 
l 'il. dan Yeaitelıir'e 7.10 23.00 
~'dan Aldı:6pr1l'1e 6.15 7.00 
~ 'dm S. puan'na 7.30 9.45 

llı.a 'll.:!ıent~~t-~::: ~ 2o:öO 

1 ~- lle1danf1le lıtaıJ'OQ arasında her 
i:'! dakikada bir Mfv olup tren aman • 
"-" aefvlv dalla uktlr. 

l 1Jhaac ll9"aafJOI• Ymlteblr. Babablı:lar. 
ebecı, lamanpuan anemda aaat 1 den 
~ 1• kadar vasati ber bet dakikada; saat 
- den 21 e lı:adar her oa dalı:llı:ada; saat 7 
den •e 1 e •• 21 den 2S e kadar ber 15, 20 
•e 30 dalı:ilı:ada bir mantanm seferler 
"&rdır. 

1 ~Ulu ll9"amN1111 mt 2S de· 
~ IOll Mferlwle bunlarnıı Ula mqclam. 
.. dönlltlm ılnem•lına daiWf saatine 
tlbldlrıer. 

Poata saatleri 

'l'eabhiltltl eaat (11) e lradarchr. 
._:o.ta aaat (lt) a kadar !ıtanbal 

mektup Jralıal .... 
cihe. 

Tren aaaı..-i 

ı 

l>fnrbalar hattı: 
~hattıı 

...A~.Jlml~ ... JI• 
tem Camarte.ı, 

Her sün 9.35 (1Ca19e • 
ri. aı.... Amun bu 
bat lbwiadedir.) 
Toroe ıllrat.) 

Her sün 9.35 

Herda 15.00 

T upu ve Kadastro 
~ 

Tapu tesçili 
ı.. Al.kara Mwke:ıı: Tapu Sicil Ma. 
... fı:ıı:lıfmclaa ı 

ULUS 
ulre aptıda yuıhclar. 

A - Yapı okalltme ~ 
B- .Muılravole prOJC&İ.. 

C - Bayındırlık iıfleri ıencl fU'ta&· Hissedarlar toplanhsı meai. 
D- Nafıa yapı iflcd um•aml w fen-

ni f1U11lal:Deai. 
E - Fenni ,utname 
F - JCetif ve ıilıilei fiat cewellerl. 
G - Proje ve ııair evrak. 
C ve D - fıkraeındaki evraktan baf-

lra diler evraklar taliplerine bet lira 
mu.kabilinde belediye heyeti fenniye • 
ıince verilir. C. ye D. fıkraaındaki ev
rak belediye heyeti fenniyesinde tet -
kik edilebilir. 
4- Muvakkat teminat miktarı 6273 

lira 58 kuruttur. 
5 - Eksiltme 6.3.1939 tarihine rut· 

lıyan paarteai ıUnü aaat 16 da Kay -
seri belediye dairesinde mütetckkil 
belediye encümeni tarafından yapıla -
caktır. 

6 - Ekailtmeye ittirik edebilmek i· 
çin Kayseri Nafıa müdürlüğünde mü
tetekkil komiıyonu mahaU6unda bu i
ti yapabilecetine dair vesika ibraz et
mesi ve inpatın devamı müddetince 
diplomalı bir mühendiı veya mimar 
veyahut fen memuru iıtihdamı ve ti • 

AkJehir Bankası T. A. Şirketinden : 
Akfchir Bankuının HW.edarlar Umumi Heyeti 27 - Mart - 939 pa -

zarte.i günü saat 13 de bankanın Akıehir merkezi.ndc alelıide surette 
toplanacağından hiuedarların toplanma gününden on gün evetine 
kadar bizzat veya bilvekil~ müracaatla duhuliyelerini almaları ilin 
olunur. 

(RUZNAMEIMOZAKERAT) 

1 - 1938 yılı muamelitına ait idare heyetı ve murakıplar raporunun 
okunması; 

2 - 1938 yılı blinço ve kir zarar hcaabı.nın tetkik ve tasdikiyle idare 
heyeti ve mürakıplarm ibraaı; 

3 - 1938 yılı tcmettuuııun tev.zi suretinin teklif veçhile kabul ve tev
zi tarihinin tetıbiti. 

4 - Müddetleri biten idare meclisi Azaları yerine yenilerinin in -
tihap ve hakkı huzurlarınuı tayini, 

5 - Müddetleri biten murakıplar yerine lüzumu kadar mürakip in-
ti.haıbiyle ücretlerinin tayin ve takdiri. 641 

caret odasında kayıtlı oldufuna dair T l'b• h im I bl ı tunlardır : 
senei haliye veaika ibru ve yapı, ek - 1 1 1 lU Uf 1 emeS ile ftieft A - Keşif hülasa cedveli. 
ıiltme prtnameıinin 4 üncü madde • B Matraj cedveli 
sindeki vasıfları haiz olması ıarttır. tediye 11rtlar1 Ye 1111111 müddeti c =Grafik . 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya- , , • , , D - Taf, kum, ıu, meaafeyi vMati· 
zıh gün ve saatten bir saat evel bele- ladll edilen lzmlr Turislık yollafl ye cedveli 
diye encümen riyasetine makbuz mu- E - Mukavele projesi 
k!bilinde verilecektir. İftJllflftl Iİf lkSİlfme İIİftl F - Eksiltme şartnamesi 

8 - Kapalı zarfların ihsarında tek · ô - Huauai ve fenni ıartnameler. 
lif mektuptarmın yazıtı,ında ve bu l:ıı:mir Vilayeti Daimi Encüme- K - &yındırbk ifleri genel prt • 
.zarfların tevdiinde ve posta ile gönde- ninclen : 
rilmeıinde taliplerin 2490 sayılı kanu
nun 32 - 33 - 34 üncü maddelerine ve 
bu husustaki sartname hükümlerine 
harfiyen riayet eylemeleri lüzumu ilan 
olunur (501/912) 10520 

Maliye şube binası 

yapt1r1lacak 
latanbul Defterclarlıimdan : 

Beyotlunda Bedrettin mahallesinin 
yeni yol evliya çelebi çaddesinde ana 
üzerinde yeniden yapılacak olan ve 
ketif bedeli (81.533) lira (5) kurut
tan ibaret bulunan maliye 9Qbesi bina
ıınııı inpat ve tesisatı itleri kapalı 

~f uıuliyle ebilmiye konulmuıtur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri 
ıenel, özel ve fenni prtnameleri, pro
je, kefif hülAısaaiyle buna müteferri 
diler ewak 4 lira 8 kuru9 mukabilinde. 

Ek&iltmeye kanulan i§ : 26 + 000 
kilometroluk Tepekay - Selçuk yo • 
lunmı tesviyei turablye, Sinai imalit 
ve makadem pe 5 .+ 800 kilometroluk 
Güzelyalı - İnciraltı ve Ilıca branp· 
manı yollarının asfalt kaplamalı fOSC 
11 + 975 kilometroluk Karııyaka -
İzmir yolunun a.falt kaplamalı tose 
ve kıamen parke, 1 + 283 kilometroluk 
Alsancak - Şehitli.le karakolu kısmı • 
nın parke kaldırım, 4 + 850 .kilometro. 
luk Meninll - Bornova yolunun as -
falt kaplamalı fO&e inıaatı. 

Keşif bedeli : ( 1.194.090 ) lira (76) 
kuruıtur. 

Bu işe aiıt eksiltme evrakı aşağıda 
yazılıdır : 

A - Kapalı ckıiltme tartnaıneai, 
B - Mıukavele proje.i, 
C - Bayındırlık itleri genel prt • 

narne.ai, 
E - Şose ve ılnai imallt yapısına 

milli emJik nüdtirlüi:iillıı:l4 iJecek me1rtupıarıyfheJcli11Mimi1frlıftf~ftl'ii~l1•~~9*=~~:,'Jfl: • ite benzer en az (60.000) liralık iş yap 
tfklanna dair eksiltme tarihinden 8 
,Un evel viliyetten alacakları müteah· 
hitlik ve ticaret odur vesikalarını 14 
3. 939 sah günü saat 14,30 za kadar İs
tanbul miııt eml1k müdürlüğünde top 
iman komisyon bqkanlıtma verme
leri ve aynı günde saat 15,30 da zarflar 
açılırken komiıyonda ha.zır bulunma-
ları. ( 1084/587 10602 

Hükumet kona§ı "1şası 
Vaa Defterdarbtmcl.a : 

1 - Özalpın merkezi bulunan Gar
gallinde yapıım.kta olan hükümet ko
nağı bakiyei inp.at ketifnamesi muci
bince 26095 lira olup bedeli 939 malt 
ydmda verilmek üzere mezkur inpat 
bakiyesi eksiltmeye konulmuıtur. 
Mevcut malzemeyi müteahhit fiat tah
lili üzerinden teılim etmeğe mecbur -
dur. 

G - Hül!s:ai keşif, mesaha, silsilci 
fatt cetvelleri ile malzeme grafiıkleri 
ve projeler. 

İıtekliler : Bu eksiltme evrakım tz. 
mir, Ankara, İıtanbul nafia müdür • 
lillderinden 50 liıa mukabilinde teda. 
rik edilebilir. 
Ekailtmeınin • yapılacalı tarih, gün, 

saat, ve yeri : 16 Mart 939 per~ 
günil saat 11 de İzmir •ill,.eti daiml 
encümeninde kapalı zarf uaulile yapı
lacMttt. 

Ebiltmeye gircbilmeok için : fatek. 
lilerin bu eibi in.patı hilanil suretle 
ifa ve 11cmıa1 ettiklerini tevsik edecek 
evrak ile İzmir valiliğine müracaatla 
alacakları ehliyet veaibaı ve 939 yılı.. 
na mabam ticaret 00.ı veaiıkaıs.ı. 

Muvalcbt taninat : (48423) liradır. 
ln.-at : 1 ağu.toa 941 tarihine ka • 

dar bi tirilecektk. 
Tediye prtları : Müteahhide mali 

938 yılı içinde 100 bin. 939, 940, 941 ... 
neleri içinde darder yib bin lira öde. 

nameai. 
3 - Ketü bedeli (35296) liıra 2 kuruı 

tur. 
4 - Bu J&rtnamedeki evrakı gör

mek iatıyenıer .ıekarcıa~ naua muuur· 
Jüğünden alabilirler • 

S - 10-3-939 tarihinden ba91amak ve 
2.s-3-939 cumartesi giınü saat 15 de Te· 
kirdag vilayet daimi encümeninde i
hale edilmek üzere 15 &ün m\Wdetle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

6 - lıteklilerın ihale tarihinden 8 
giın evci nafıa müdürlugüne müracaat 
la bu iti yapabileceklerine dair vesika 
almaları lazımdır. 

7 - Ekıiltmeye girebilmek için ia • 
teklilerin 2650 lira muvakkat teminat 
vermesi lazımdır. 

8 - Po.ta ile gönderilecek mektup
ların nihayet be!inci maddede yazdı 
uata kadar ıelmit ._ı ve dıt .zar • 
fm mühür mumu ile iyice kapatılınıt 
olması JA.zımdır. Poetada olacak ge • 

1 . 10 

Sinop Belediyesinden : 
Sinop, ıehrinin 1200 nüf uıu üzerin -

den yaptırılıp dosyaları dairemizde 
mevcut bulunan içme ıu projeleri bu 
kere 8000 nüfusu üzerinden tadilen 
tanzim ettirileceğinden bu tadilkı 
yapmak iıtiyen müte-haaıa mühendis -
lerin tarüı illndan itiıbaren nihayet 20 
gün zarfında belediyemize müracaat • 
la tekllfat ve teraitini bildirmeleri ve 
tadiMtı havi yllbek veklletin emri 
suretleri ieteJdlterin talepleri Uzeri -
ne kendflKine gönderileceği illn olu
nur. 10706 

Bir Veteriner ahnacak 
Erzincan Belecliyeainden : 

Belediyemizin 108 lira ücretli ve • 
terinerlip münhaldir. Laboratuvar it
lerinden anlar bir veterinerin tayini 
için belediyemize müracut etmeleri 
ilin olunur. 10707 

necektir. İDfUtm hitamından sonraya-------------2 - Bu ite ait prtnameler ve evrak 
funlardır. 

A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel f&rtnamesi 
E - Yapı itleri umumi fenni prt· 

namesi 
D - lnpata ait fenni ve huıuıt prt. 

kalan iatihkaldar için% 6,S faizli bo
nu verilecektir. 

Teklif mektupları : ı.tcclileriın 
2490 •yılı y•arun 31, 32, 33 ve 34 ün. 
cü maddeleri hüıkümlerine ıöre tanzim 
edecekleri teklif mektuplarmı yukarı.. 

Kazalör 

Bir eczacı aranıyor 

• 

Kiralık: 

Kiralık mahrukat deposu - lıtaa· 
yon ambar arkumda etrafı muntazam 
çevrilmit odun kömür deposu devren 
kiralıktır. Ti: 2889 518 

Acele devren lciraldı daire -
2 oda eenit 1 hol banyo havagazı elek· 
trik 45 lirL Demirtepe Akbaı sokak 
No: 7 Rüttü Ap. S 520 

Kiralık - Bir Alman ailesi yanın· 
da bot 1 oda kiralıktır. Çankaya Cad. 
Japon sefareti arkaıında Sabiha Ap. 
4 daire 2 570 

Kiralık - Bir Bayan için aile ya· 
nında kiralık oda. Banyo teıhin dahil. 
Yenişehir Orman çiftliii karşısı Tir· 
yaki'ye müracaat. 574 

Kiralık. - Uç oda, bir hol pazara 
yakın ve merkezi yerde, sa&hk Ba -
kanlıgı arkası Süleyman Sırrı caddeıi 
No. 11 577 

Kiralık - Yükıek Ziraat Enstitüsü 
mahallcıinde 3 oda elektrik hava ga.zr 
olan bir daire Tl: 3991 müracaat. 

583 

Satılık arsa - Kavakhdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfaltın· 
da otobüs durağında 2 caddeye yUzü 
olan 1100 küsur M. ucuz. Ti: 2406 

584 

Kiralık oda - Möbilyeli, kalorifer· 
li her konforu havi bir oda kiralıktır. 
Işıklar cad. Nafiz Apart. Kapıcıya 
müracaat. 590 

Kiralık daire - Yeniıehir lsmet 
İnönü cad. No. 78 alt katta 4 ıeniı o
da banyo, mutbak, ıu. Her elin saat 
ondan ikiye kadar eörülür. 593 

Kiralllc oda - Adliye sarayı kaI"Jı· 
sında Ortaç Apartmanı No. 4 bir Bay 
veya Bayan için. 601 

Kiralık - Bahçeli evler ikinci du
rak No: 20 evin bir dairesi uygun fi. 
atla kiralıktır. içindekilere ve yahut 
Telefon 2778 Mehmede müracaat. 

602 

Kiralilc - Yeni,ehir Maltepe'de 
her aileye elverişli ikiter oda hol ban
yo ve bahçeli iki daire kiralıktır. 

Bakkal Rami'ye müracaat Maltepe'de 

Kiralık - 2 oda 1 hol. Yenişehir 
Atatürk bulvarı Bolu Ap. No: 4 de 
nıüracaat. 612 

Kiralllc - Çankaya Cad. Macar ıe
fareti kart•mda No. 2& Altı büyük 
oda, tam konforlu, kalöriferli bir a
partman. Gezmek için kapıcıya mü-
racaat. 613 

Kiralık - Y. tehir Yvbel Cad. Mi· 
mar Kemal okulu kar9ısı Okula so
kak No: 8 Uet kat 4 oda ve konfor. 
2 inci kata müracaat. Ti : 3362 

614 

Kiralılc 2 oda - Ayrı ayrı olarak 
veya ikmi birden verilir. !tıklar Cacl. 
No: 2 Ileu Ap. kat 1 616 

Ka/örilerli daire - Dört oda. Tam 
konfor. Azimet dolay.ıaiyle kiralıktır. 
Bakanlıklar pottane kartw Ersin a-
partmanı. 626 

Kiralılc - Yenitehlr Sel&nik Cad. 
1-2 No: lu Kutu apartmanı 3 odalı bir 
daire. 7 numaraya milracaat. 627 

Dnr"n ldralılc ucus Apartman -
Bahçeli, birinci kat, 3 büyük muşam-
balı oda, tömin.e, hol, hizmetçi odası, 
Yenitebir yeni ,Un 10kak No. 10 için-
dcldlere müracaat. 636 

name da Sinci maddede ya.zıh A&tten bir aa- • • Kira/ile Dairt1 - Nafıa Bakanlığı 
at evvel lmık viliyeti daimi encümeni Birecik Belecliyeainclen: kal"Jı•ında otobü9 durak yerinde ka-L - Metraj ketif hüliauı ıilsilei 

fiat cetvelleri 
lıtiyenler bu prtnameterf ve evrakı 

ücretıi.z nafıa müdürlüğünde görebi • 
lirler. 

bqkanhğına makbuz mu.kabiılinde ve. .Urfa viliyet!nin ~iredk. kazası be. loriferli ve parke dötemeli tam kon-
rilecek ve poatada vaki gecilaneler ka- lediye ~cza~ılı~ı münıhaldır. Şehri forlu 4,5 odalı daireler: Kapıcıya mü. 
bul edilmeyecektir. (586/666). (100) yüz .ıua ucretle ve oturacaiı e· ra~t. 639 

10690 vin de ha.zıraadan itibaren icar bedeli 
belediye tarafından verilecektir. Bu 

-9-

Küçük İlôn Şartlar1 
Dört satırlık kuçlilı: ilinlardan : 

Bir defa için SO Kuruı 
İki defa ıçan 50 Kunıı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı kuçiilı: ilinlardan her defa
ıı için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa neıredılecek bır ilin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her ıatır, kelime arala -
rındakl boıluklar mUıteına, 30 harf 
itıbar edılmiıtar. Bir kuçuk illa 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher ıeferine aynca on kuruı alı
nır. 

Küçük illnların 120 harfi seçme -
mesi llzamdır. Bu miktarı eeçen i -
llnlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satddc - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ahıap ev ve apart
manlar Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 537 

Satllılc arsalar - Yeni§ehirde Ce
becide Maltepede istasyon arkasında 
Kavaldıderede meclis sahasında Tel: 
2406 bayram caddesi No. 1. 540 

Satllık Hane - Kavaklıdere fran
ıız, Macar, Yugoslav ıefaretleri ara-
sında. Ti : 3843 545 

Satılık - Havuzbqı Demirtepe 
Fevzi Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 1173 M. 2837 DL 50 ana. 
Tl: 2440 a müracaat. 556 

Acele sat1'1k bağ - Çubuk Barajl 
mevkiinde 5520 M. çeıit meyva ağaç
lı bakılı bal D. D. yolları Ankara ma
ğazasında arap Aliye müracaat. 569 

Satllrlc Bilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardosu mü· 
zayede ile satılacaktır. lateklilerin 
görmeleri. 572 

Satılık kamyon - Bedeli kum ve 
çakıl olarak da ödenebilir. Sefa oteli 
yanındaki inpata müracaat oluna Ti: 
1416 dan aorula. 585 

Satllılc bal - Dikmen'de otıobüa 
durağı yakınında asfalt cadde üze
rindeki kavaklı bat Yenifehir Ataç 
sokak 10 Emine Tibu'a müracaat. 

611 

620 

Satllık Bağ - Balkat Üftrinde Sür
ün derede 7,5 dönüm bakılı bağ. Po.ta 
caddesi Salih Rif111t bakılraliye mağa-
zaıma müracaat. 6455 

Satllılc Arsa - Dikmen aafaltı üze
rinde 450 metr.e her katta 2 daire yap
mağa elverifli ucuz fiyatla. Koç Ap. 
No: 4 Ti: 2181 649 

Saulık arsa - Sıhhiye Vekaleti 
yanında •ğlık sokak 490 M. Selini.k 
Cad. 1073 M. Tl: 1449 6SO 

Aranıyor: 

Muhasip aramyor - Ucreti 100.130 
lira arasındadır. Anonim limited şir • 
ketlerde çahıan tercih edilir. Hal ter
cllmelerini 368 Ankara kutusuna bil • 
dirmeleri • 589 

~iralık aramyor - Yenitchir'de ga
raJlı veya bahçeli müsait 2-3 odalı. Der 
hal yahut ilerde bofalacak. Abdullah, 
Adakale So. 2 A. Yenitehir. 595 

Aramyıor - Yenitehir'de 3 veya 4 
odalı mobilyalı tam konforlu kiral* 
daire kalöriferli olanı tercih edilir. 
Tel: 2406 623 

iş anyanlar: 

Soıfuol ki>yünün Karacabya mev -
kinde verıinin 4/4620 umum numara -

llııda Samsunlu oilu sevceai Mari na· 
llıına kayıtlı Tatko ve Sultan ve Mari
te ve yol ve Hacı ile mahdut bat mez 

bureain firarı ve milteleyyip efb• -
ı.u bulunmuı haebile tasfiye kaııun-
1-rana tevfikan hazineye kalmıt oldu
lundaıı defterdarlıim 3-1-939 gün ve 

Aao/79 • 18515 No :lu tukereaiyle tca· 
cUi talep edilmekte o14ulundan 1515 
lfo :lu kanunun hWdlmlerint stire ta • 
larruf hakkının teabiti için 8-3-939 ta 
rih1ne miiladif çar,amba ıunu 1a&t 11 
de mahallinde tahkik memuru gönde • 
rileceğinden bu yer lberlnde tasarruf 
iddt,.ında bulunanlar veya her hangi 
bir iaynı hak iddia edenlerin resmi ve
Iİblariyle birlikte muhaf ı.zlıiımın 
~,. tahkik ,Unü mahallinde tahkik 
IQemuruna müracaatları ve hudut kom 
lulanam dı aynı ,Un mahallinde bu
llaamaıarı ilin olunur • 

10702 

3 - Eksiltme 17.2.939 tarihinden i • 
tibaren on be, eün müddetle 4.3.939 
günü ıaat onda vilıyet defterdarlığı 

M-nhll it 111. rl••LI suretle talip olanların ve Birecik be • 
U il 11111 YI llllml ... ıed.iyeaine müracaattan ilin olunur. 

Baldmeeir Valiliiinclen : 10703 

Su projesi yaptırılacak 
odasında yapılacaktır. 

4 - llUnakua bpah zarf uauli7Je- Viliyet idarei husuıiyeainde kırk 
dlr. bet lira ve kırk lira ali maqh Uç ma-

Jlaltepedt1 Kiralık Ucuz Daire -
latuyona yakm iki odalı müstakil bir 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkalı Ra-
mize müracaat. 646 

Kira11Ic Jlobilyeli oda - Atatürk 
bulvarında aile nezdinde saınaıır, ban 
yo, ıabah, akpm ve öğle yemekleri 
dahil aylığı (60) lira. Uluı'a N. ru. 

lı arıyor - Yol, D. yol ye mebanl 
inpatına ait bilumum plln, profil ve 
proje tersimine muktedir tecriıbeli 
bir reuam. Uluı'ta R. rumuzuna ya -
ziyle müracaat. 549 

Mezbaha yaptndacak 
Kayaeri a.ı.m,.e R4İlliiindea : 

muzuna mektupla müracaat. 648 

s - Ebiltmeye girebilmek için is - ha}lt idareler milfettitliii ve kırk lira Nizip Beledi,...m.ıen ı 
teklilerin 1957 lira 13 kuru' muvak - ull maaılı bir tetıkik ve icmal büro.u 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko. 

Satılık: 

kat teminat vermesi bundan bafka ta- şefliği ve 25 lira aıH m&8fb Erdek ka- ııulan it Ni.zip civarında bulunan men
tiplerin eksiltme (Ününden ıeki.z gün zası muhaaebel hususiye memurlufu ba wyunun lraaabaya getirilmeei mu. 
evel •iliyete müracaatta nafıa mlldür- milnhaldir. Talip olanlann vesaiki ile tauvver olduğundan, bq busueta proje 
lüğünden ehliyet vesikaları almaları birlikte martın onuncu gününe kadar yaptırılacaktır. 
lf&l'ttır. vlllyet• istida ile müracaatları i'~- 1 - Menba k ...... ~.a 7..SO kilometre. s A ğ 

6 T klif ktu 1 k da .., ıcau --~ atılık - ıa ı Ayrancıda yeni 
- e me p an yu arı il - olunur. 10104 dir. .. ı· bi 

aaec ıs numm arkasında 1875. M2 çUncil maddede yanlı 1Utten bir uat 2 - Elimbdeki lneYCut hali hazır 
1• '--d 1 d 1 arsa lberinde iki yeni ev ayrı ayrı 

ne ıne - arma un ıfma yatırı an Q-·- vapbnlacak haritaya göre kasaba dahili 62 hektar-
1957 lira 13 kunstluk muvaldcat temi· ~ J · dır. veya beraber olarak acele satılıkbr. 

Telefon: 2901 529 
nat mektubunu vil&yet defterdarlıiı Tekirclai Vilayeti Daimi EnciL 3 - Bedeli muhammeni 1000 u ... 
makamında eksiltme komisyon riya - ...1-. Satılllc apartman - Kooperatif ar. me•i cm a ua~ 
metine nrllecektlr. Poeta ile ıısnderi- 4 - Muvakkat teminat 75 liradır. kaamda bet daire bet katlı 250 lira 

I~ ar1yor- icra ve maliye işle.. 
rinde çok tecrübeli bir genç avukat 
veya bir mUeueaenin takip itlerini 
bihakkm deruhte eder. Uluata EP. 
rumuzuna müracaat. 591 

lı arıyor - Yol. D. yol au inpat .. 
na ait tekmil plan profil ve proje ter
siminde muktedir tecrübeli bir rea
aam. Uluı'ta B rumuzuna mektupla 
müracaat. 598 

tecek mektupların nihayet tlçüncU 5 - Eksiltme 10-3-939 tarihine mil _ iratlı acele Tel: 2406 bayram caddesi 
maddede yuıh N&te kadar gelmlt ol- udif cuma günü saat 14 te Nizip bele- No. ı 532 ~11111111111111111111111111111111111111~ 
maı ve dıt sarfmın mllhOr mama ile diye dürelincle JllPıllıcaiı w fenni BlltılıJı •partmu-Beledlye kartı- 5 Büyük Yal E 
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• ~ l~ A\K ıperonmu en····~· mıma< muvakkat teminat parası{233) lira Benzı·n alınacak 
olmaları,. olmadıkları takdırde aynı (55) kuruştur. 
evsafı haız olan memurları inşaatın 2 _ Eksiltme 17. 3. 939 tarihine · l 

Milli Müdafaa Bakanhğı 

Pulanya tezgôhı 

ali nacak 
M. M. V. Deniz Merkez Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 18.000 li

ra olan iki adet pulanya tezgahının 
kapalı zarfla eksiltmesi 2 mart 939 ta 
rihine rasthyan perşembe günü saat 
14 de vekalet binasında müteşekkil 
komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün komisyona müracaatları 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 
1350 liralık ilk teminat ve kanuni bel
gelerini havi kapalı teklif zarflarını 
belli günde eksiltme saatinden bir sa
at eveline kadar komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri 
postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez (105) 10160 

Beton uçuş pisti 
yaptırılacak 

M . M. Vekaleti Sııtm Alma Komis 
yonundan : 

1 - Eskişehirde bir beton uçuş 
pisti yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
(262.800) "iki yüz altmış iki bin sekiz 
yüz liradır. tık teminat miktarı 

(14.390) on dört bin üç yüz doksan 
liradır. • 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 3-3-939 
cuma günü saat ıs de vekalet satın -
alma komisyonunda yap.lacaktır. 

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· 
!eri lazımdır. (43S) 10460 

6000 çift tire çorap 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi
a!ı (1

0

6) kuruş elli santim olan 6000 
çıft tıre çorap açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

.~ - !halesi 8 mart 939 çarşamba 
gunü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (74) lira 2S ku _ 
ruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı_ kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerınde gösterilen vesaikle ve te
n:'inatiyle birlikte ihale gün ve saa -
tınde M. M. V. sat·n alma komisyo-
nuna gelmeJeri. (541) 10534 

Pijama ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher katına tahmin edilen fi. 
atı (215) ku~uş olan (2000) kat pija
ma açık eksıltme suretiyle münaka
saya konulmuştur. 

.. 2 ::- İhalesi 8 mart 939 çarşamba 
gunu saat 10 dadır. 
~ .~ l!k teminatı (322) üç yüz yir

mı ıkı lıra 50 kurustur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel -
meleri. (542) 10535 

Mendil alınacak 
M. M. Vcknlcti Satın Alma. Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (14) kuruş olan (6000) adet men 
dil açık eksiltme suretiyle münaka -
saya konulmuştur. 

2 - !halesi 7 mart 939 salı günü 
M. M. V k~ l t.i Sat.xn Alına Ko- saat 11 dedir. 

3 - llk cminatı {03 Jrndır. 

2000 adet kısa don 
alınacak 

:misyonun an : 4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
1 - Beher adedine tahmin edilen olarak M. M. V. satın alma komisyo

fiatı (35) kuruş olan 2000 adet kısa nundan alınır. 
don açık eksiltme suretiyle münaka- s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saya konulmuştur. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-

2 - İhalesi 9 mart 939 perşembe delerinde giisterilen vesaikle ve te -
günü saat 11 dedir. minat mektubiyle birlikte ihale saa -

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz tinde M.M.V. satın alma komisyonu· 
olarak M. M.V. satın alma komisyo- na gelmeleri. (543) 10536 
nundan alınır. 

4 - llk teminatı (52) lira 50 ku-
ruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satınalma komisyonuna gelme-
leri. (S38) 10531 

2000 adet firenk 

gömleği o il nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonumlan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (205) kuruş olan 2000 adet frenk 
gömleği açık eksiltme suretiyle alı· 

nacaktır. 
2 - İhalesi 6 mart 939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
3 - llk teminatı (307) lira SO ku· 

ruştur. 

Gaz Okulu binası yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Sntın 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 dair 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) 

105SO 

Seyyar mulbak ahnacak 

maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve saatte M.M.V. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(595) 10593 

Çorap ve eldiven 

alınacak 

M. M. V eki.Jeti Satın Alına Komis 
yon undan: 

Çift 

Yün çorap 50.000 

Yün eldiven 50.000 

Yün çorap 50.000 

Yün eldiven 50.000 

Pazarlık 

günü ve 
saati 

1/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
10 da 

1/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
11 de 

1/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
14 de 

1/Mart 939 
Çarşamba 

günü saat 
15 de 

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı ço -
rap ve eldivenler hizalarında gösteri -
len gün ve saatlerde pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin en son teklif ey 
liyecekleri fiyat üzerinden 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre hesap ede -
cekleri kati teminat ile birlikte pazar
lığa iştirak eylemek üzere M. M. Ve -
kaleti satın alma komisyonuna müra -
caatları. (629) 10639 

Seyyar tômirhane 

marzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti satın alma komis

yonundan: 
1 - Bir adet seyyar tamirhaneye 

muktazi malzeme pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2 - Pazarlığı 13-3-939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Malzemenin hepsine 4500 lira 
fiyat tahmin edilmi§tir. 

4 - Kati teminatı 675 lira olup 
~~~':iaf'ı'lf1J5ğ'R'C1!i!;,.ffiıt'·~ .. r,m-ıc

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (648) 10650 

Yazı makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Otuz iki adet Mersedes marka· 
lı yazı makinası pazarlıkla satın alı

nacaktır. Talip olanların teklif ede -
cekleri fiyat üzerinden hesap edilmiş 
teminatlariyle birlikte . "tZarlığa işti
rak etmek üzere 2 mart 939 perşembe 
günü saat on birde milli müdafaa ve -
kaleti satın alma komisyonuna müra-
caatları. '665) 10674 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan: 

1 - 12. 4. 939 gününde ihalesinin ya 
pılacağı ilan edilen bir adet kompre. 
sör makinesinin alınmasından sarfına· 
zar edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 
(699) 10700 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alma komisyo. 
nundan alınır. M. M. V. Satın Alma Komisyo· misyonundan: 

sonuna kadar bulunduracaklarına dair t d"f --' .. .. Türkiye Büyük Millet Medisı 
ı'k esa u C>Uen cuma gunu saat onda re Heyetı.nden • 

noter ı ten musaddak teahhüt kağıdı v kt:l t s t 1 v-. · • 
ile temin etmeleri ve ihal ta "h' d e a e a ına ma .n.umısyonunda tl1I' . . e n ın en yapılacaktır. 1 - Kapalı zarf usuliyle (ye 
8 giln evele kadar komısyondan iha • 

3 
T r 1 . . .. beş bin) litre benzin alınacaktır. 

leye iştirak için ehliyet vesikası ~ı- - . a ıp erın şartnameyı gormek 2 - Şartnamesi meclis daire C.: 
malan lazımdır. ve temınat paralarını yatırmak üzere _.
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Ank 'd v 1.~1 Le dürlüğünden bedelsiz olarak allll' 
6 - İstenilen evrak ile beraber s050 ··~··ara a e~ et. vazım Müdü~- lir. 

lira muvakkat teminatlarını h . - - lugune ve İstanbul da lktısat Veka- (-avı mu 
1 

t' 'h t ko t 1 .. l " ğ" .. 3 - Ek!l.iltme 3 mart 1939 cuma 
hürlü mektuplarım ı"hale saatm' den bı'r e ı ı _raca n ro or u une muraca- . ..., c, mi saat on beşte Büyük Millet Jne 
saat eveline kadar komisyona verme • atları ıUin olunur. (680) 10693 idare amirleri heyeti odasında icra~~ 
leri lazımdır. lınacaktır. 

7 - İnşaat müddeti bir teşrin 939 lt'I 4 - Muvakkat teminat miktarı 
gününe kadar uzatılmış • n ~ yüz on) liradır. 

8 - Kati kabul muvakkat kabulden ~J'b 5 - Kapalı zarfların ihale günü~ 
altı ay sonra yapılacak at 14 e kadar idare heyetine :ınaJtb 

9 - İstihkak raporları ayda bir ve- M mukabilinde tevdi edilmesi lazundıf· 
rilir. Uhtelif malzeme T · .. ,,ot 6 - alıpler 2490 sayılı kan- . 

10 - Son istihkak muvakkat kabul 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ..,e 
raporu iledir. (510) 10513 alınOCOk kalan birlikte getireceklerdir. (SZ6) 

150.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji 
i§leri wnum müdürlüğünden: 

Miktarı Cinsi 

Alma Komisyonundan : ---- --------
1 - Feshedilen mukavele dolayısiy- 44 adet Anot bataryası kuru 

le bakiye kalan 150,000 kilo un müteah. 600 adet Anten izolatörü 
hit nam ve hesabına 8. 3. 939 çarşamba 100 adet Rasat elektrik feııeri 
günü saat 15 te açık eksiltme suretiyle 1000 adet Rasat elektrik feneri pili 
alınacaktır. 1500 adet lzolStör fincan 

2 - Muhammen bedeli 19500 lira ilk 50 adet Entereptör 
teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 40 adet Buton 

3 - Şartnameyi görmek isti yenle - 40 adet Buton 
rin iş saatlerinde her gün eksiltmiye 2 adet Voltmetre 
gireceklerin belli gün ve saatte Siirt 6 adet Anot bataryası sulu 
tümen satın alma komisyonuna müra- 1500 metre Anten teli 
caatları. (564) 10S63 500 metre Anten iniş teli 

2000 metre Kablo teli 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sntın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malatya garnizonunda bulu

nan birliklerin ihtiyacı için kapalı 

zarf usuliyle yapılan münakasası ne
tice M. M. V. de gali görüldüğü ci
hetle 360,000 kilo K. otun münakasa
sı pazarlık suretiyle yapılacakt :r. 

2 - Pazarlık 6. Mart 939 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

3 - ŞartnameJcr her gün öğleden 
sonra alay satınalma komisyonunda 
gösterilir. 

4 - Taliplerin 340 lira teminat ka
tiyeleriyle alay komutanlığı binası 

içindeki satınalma komisyonuna gel-
meleri ilan olunur. (571) 10570 

Yulaf alınncnk 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyc ve Maraştaki askeri 

birliklerin hayva-:ıat ihtiyacı 378500 
kilo yulaf K. zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 1646 liradır. 

3 - Eksiltmesi 17-3-939 cuma günü 
saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek. 
lif mektuplarını Adanada Tilin. Sa. 
Al. Komisyonuna vermeleri. (695) 

10698 

Bir yüksek mimar 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Merkezi Kayseri'de olmak ve 

askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
üzere bir yüksek mimar hizmete alına· 
caktır. Aylık ücreti (250) liradır. Ci
var garnizonlara muvakkat memuri -
yetle gönderilirse kanuna uygun ola -
rak harcırah verilir . 

1000 metre Kablo teli 
20000 metre Telefon teli 
5000 metre Telefon kablosu 

Yalnız 16 kalemdir 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı için yukarda cins ve miktarları ya
z ılı 16 kalem malzeme kapalı zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 11 mart 939 cumartesi 
günü saat 11 de Yenişehir su deposu 
altında Kızılırmak soka:ık No 30 da 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Mü· 
dürlüğünde toplanacak olan satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (8000) lira 
olup ilk teminat (600) liradır. 

4 - İlk teminat banka mektubun
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonumuzca kabul cdilemiyece -
Merkez muhasebecıhgıne yatırılaraıc 
alınacak makbuzun komisyona ibrazı. 

5 - Alınacak bu mah:emeye ait 
şartname bedelsiz olarak Devlet me
teoroloji işleri Umum Müdürlüğü le· 
vazım şubesinden temin edilebilir. 

6 - Zarfların ihaleden en geç bir 
saat evvel makbuz mukabilinde ko -
misyona tevdii lazımdır. (651) 10652 

«- . 
·· ·finans Bakanhgı 

Kalörifer tômiri 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlı~a konulan iş. şurayı dev 
let binasında kalorifer tesisatının ta -
miri. 

2 - Keşif bedeli 462 liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname -

yi vesair evrakı görmek ve izahat al -
mak için Maliye Vekaleti emtak mü
dürlüğüne müracaat edebilirler . 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

S - Eksiltme 6 mart 939 tarihinde 
pazartesi günü saat 16 da maliye ve -
kaleti milli emlak müdürlüğünde yapı· 
lacaktrr. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 3S li-
ra 3 kuruştur . 

10547 

- Demiryolları 

Meşe Travers ah nacak 
9. cu lılelme Müdürlüğünden : 

Sontelegraf, Ulus ve Anadolu gaıt' 
tcleriyle 20.2.1939 tarihinde bilnıUrıJ' 
kasa satın alınacağı ilan edilmiş olaJI 
60.000 adet meşe travers eksiltmesi go 
rülcn lüzum üzerine 11.3.939 cuınartC' 
si günü saat 11 e talik edilmiştir. J3e' 
hecinin muhammen bedeli 380 kUrtl~ 
muvakkat teminat 12650 liradır. İste!:' 
lilerin kanuni vesika ve teminatJarif 
le teklifnamelerini ihtiva edecek olat' 
kapalı zarflarını eksiltme saatındatl 
bir saat eveline kadar komisyon reislİ-' 
ğine vermeleri Hizrmdır. Eksiltme 5ir• 
keci'de 9 işletme binasında yapıla~· 
tır. Şartnamelerde değişiklik olrnaY1P 
1140 kuruş mukabilinde Sirkeci, b ' 
mir ve Ankara demiryolu veznelerin• 
den verilmektedir. (107S/ 586) t0614 

An~ara Belediyesi 

40 adet muşamba 

alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
melesı ıçın auu taJt .,1 .,...lt:t 

muşambasma istekli çiıkmadığın 
10 mart 939 cuma günü saat on bu 
çukta pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen lıt:deli 216 liradır. 
3 - Muvakkat teminat (16,50) lira' 

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yaz ıişleri kalemine .,e 
isteklilerin de yevrn ve saati meı• 
kurda belediye enrümenine müracaat-
ları. (690) 1069S 

Elbise ve fotin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye zabıtası memurları ;... 
çin yaptırılacak 7S takım elbise ue 
75 çift fotin ayrı ayrı açrk eksiltınC" 
ye konulmuştur. 

2 - Muhanunen bedelleri (878,85) 
elbise, (350,75) fotin, liradır. 

3 - Muvakkat teminat (66) elbise. 
(26,50) fotin, liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen " 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 7-3.939 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü" 
racaatları. (692) 10696 

- Okullar 
Elbise yapt1rılacak 

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

nundnn : 
ı - Bir adet seyyar mutbak açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 2.000 lira olup ilk 
teminat miktarı 150 liradır. 

1 - 10.4.939 gününde ihalesinin ya
pılacağı bildirilen bir adet sabit koın· 
presör makinesinin alınmasından sar
fınazar edilmiştir. Keyfiyet ilan olu-

2 - İsteklilerin l - Tem._ 933 Ta. ve 
161 sayılı ordu emirnamesiyle neşre -
dilmiş olan 551 No: lu talimatta yazılı 
şartları haiz olmaları lfizımdır. Bu ta
limat As. Ş.lerinde görülebilir. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının, bon 
servislerinin musaddak servislerini 
fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
ilanı yapan komisyon veya bulunduk -
lan mahallin As. Ş. başkanları vasıta
siyle Kayseri'de askeri satın alma ko
misyonu başkanlığına gönderilmeli -
dirler. 

7 - Pazarlığa girişmek istiyenlerin 
35 lira 3 kuruş tutan muvakkat temi -
nat akçesini yatırmış olmaları şarttır. 

(689) 10694 

Siyasal Bilgiler Okulu Sa.tm Al
Komisyonu Reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu talebesi içiıı 
kumaşı mektepten verilmek üzere 
290-310 takım elbisenin imfiliyesi açı1' 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltıne 
3 mart 1939 cuma günü saat ıs de An• 
kara mektepler muhasebeciliği bina • 
sında yapılacaktır. Tahmin edilen be" 
del beher takım i;in 14 liradır. İlk te• 
minat 325 lira 50 kuruştur. Şartname 
ve kullanılacak malzeme nümuneleri 
her gün mektepte görülebilir. 

(539) 10532 

2000 adet havlu 

olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 

misyonun-dan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (28) kuruş olan 2000 adet hav
lu açık eksiltme suretiyle münakasa· 

nur. (700) 10701 
2 - İhalesi 8. 3. 939 çarşamba günü 

saat ıs de vekfılet satınalma komis-

yonunda yapılacaktır. 1 ... 1 
3 - şartnamesi ve planı her gün Ankara Levaum Amirlig'"'i ··-

komisyonda görülebilir. ··" 
4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk -

teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (561) 10569 

Tamirat yaptırılacak 

2 Pavyon yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

4 - İsteklilerin en geç 15 - mart -
939 tarihine kadar müracaatla bu te -
kemmül etmiş evraklarını göndermiş 
bulunmaları rica olunur. 

(694) 10698 

Gümrük ve in. B. 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara İnhisarlar Ba§müdürlü. 

ğünden : 

(476) 10468 

İktisat asistanhğı 
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ya konulmuştur. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 1 - Alay eratının ihtiyacı için iki 
2 - !halesi 10 mart 939 cuma günü miııyonundan : pavyon inşaatı yeniden eksiltmeye 

saat 11 dedir. ı - Keşif bedeli 5SS9 lira 50 kuruş konmuştur. 
3 - tık teminatı (42) liradır. olan Milli Müdafaa Vekaleti binasın- 2 - Keşif bedeli 76238 lira 51 ku 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz da bazı tamirat işi açık eksiltmeye ruştur. 

olarak M. M. V. satın alma komisyo· konmuştur. 3 - Eksiltme ı - 3 - 939 tarihine 
nundan alınır. 2 - Eksiltmesi 8. 3. 939 çarşamba rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 günü saat 11 dedir. Kilis alaıyı satın alma komisyonunda 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 3 - llk teminatı 417 lira olup şart· yapılacaktır. 
delerinde gösterilen vesaikle ve te- namesi 30 kuruş mukabilinde komis- 4 - Şartname plan ve modeller An 
minatile birlikte ihale saatinde M.M. yondan alınır. kara ve İstanbul Lv. amirliği satın al-
V. satın alma komisyonuna gelmeleri 4 - Eksiltmeye gireceklerin ilkte· ma komisyonlarmda ve Kilis, Gazian-

·Ekonomi BakanhQı · 

Muhtelif alil ve makine almacak 
lktısat Vekaletinden : 

Vekaletimiz iç ticaret umum mü
dürlüğü ihracat kontrolörlükleri için 
(Louis ~hopper) marka (9) adet 
Helrtolitre_,__(3) adet kalbur makinca~ 

ı - Keçeç tuzlasının merkez kıs· 
mındaki malzeme ambarının tuz am· 
barı olarak kullanılacak bir hale getı
rilmesine ait (1031) lira (32) kuruş

luk ilk keşif varakasına göre tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale 16. 3 939 
tarihinde saat 16 da baş müdürlüğü
müz binasında toplanacak komisyon
da icra edileceğinden taliplerin 77 li
ra 40 kuruş ilk teminat paralariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

Siyasal Bilgiler okulundan: 
Siyasal Bilgiler Okulunda 35 Jira 

asli maaşlı lktısadi Ilimler asistanlı• 
ğı açıktır. Yüksek Mekteplerden ıne• 
zun olan askerliğini yapmış bulunaıı· 
lar arasında Martın on beşinci çarşatıl 
ba günü imtihan yapılacak ve muvaf• 
fak olan seçilecektir. Taliplerin nihS' 
yet dört gün zarfında el yazılariyıe 
hal tercümelerini bildirir bir istid8 

ile okul direktörlüğüne müracaatları 
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(672) 10691 lazımdır. (643) 10649 
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Bayınd1rlik BakanhQı 

j palı zarf eksiltmesiyle satınalınacak
tır. 

(120) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

yapılacaktır. 
6) Eksiltmeye girebilmek içi.o is -

teklilerin (899,24) kuru muvakıkat te 
minat vermesi ve bundan başka atide
ki vesikaları haiz olup göstermesi la
zımdır. Betonarme köprü inşaata 

Nafıa Vektıletinden : 
d 1 - Bolu vilayetinde Düzce - Hen
i ek Yolu üzerinde ahşap Merkiçme -
;:;_ köprüsünün betonarme olarak in
r· tı (107.000) lira keşif bedeli üze
~ınden kapalı zarf usuliyle münakasa 
a Çıkarılmıştır. 

ta 2 .- Münakasa 3-3-939 tarihine mü
V dı! cuma gı.inı.i saat (15) te Nafıa 
li e~aletinde Şose ve Köprüler reis-
gı odasında yapılacaktır. 
3 - Münakasa artnamesi ve buna 

nı·· lt Ut.e~erri diğer evrak (535) kuruş mu 
d abıiınde ose ve köprüler reisliğin-

en alınabilir. 
t 4 - Eksiltmeye ancak bir teahhüt-
e en az altmış bin lira bedelli beton

arme bir köprü veya buna benzer bir 
~~ıyı teahhüt ederek iyi bir surette 
:·4!1al ettiğini ispat edenler girebi
h~teğinden isteklilerin eksiltme tari
. inden en az sekiz gün evel bir istida 
ılc Nafıa Vekaletine müracaat ve bu 
~fı haiz olduğunu ispat ederek a
~cağı ehliyet vesikasını göstermele
?ı lazımdır. 
ı._s .- İstekliler.in Ticaret odası vesi
qsıyle (6600) lıralık muvakht temi
natlarını havi olarak 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dairesinde hazırhya -
takları kapalı zarflarını. ikinci mad
dede yazılı vakitten bir saat eveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz 
llıukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler ve mühür
Süz zarflar kabul edilmez. (439) 10489 

Susurluk çayı ıslôh işleri 
Nafıa Vck~ !etinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
l - Susurluk çayı ıslah i leri ke

§if bedeli (1.114.931) lira (12) kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 15-3-939 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat 15 te Nafıa 
Vekfileti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyJe yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
Projeleri (50) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (47.197) lira (93) kuruşluk 
h'ıuvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 

,~kaletl~~· ;fü
1

fu~t ;d;rek bu iş~·~-
ıus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez
ler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum mü -
düdüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (441) 10490 

Yapı işleri ilanı 
.Nafı Vckruetindcn : 

1 - Eksiltrniye konulan iş: lktıaat 
vekaleti binasında yapılacak mutfak, 
lokanta, havuz ve muhtelif tamirat iş 
leridir. 

Keşif bedeli 11426 lira 18 kuruştur. 
2 - Eksiltme 17. 3. 1939 cuma günü 

saat 16 da Nafıa vekfileti yapı işleri 

eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme ~rtnamcsi ve buna 

mütcferri evrak 57 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

2 - Şartnamesi sekiz yüz elli üç 
kuruş karşılığında örnek parçasiyle 
alınabilecek bu eksiltmiye girmek is
tiyenlerin 9775 liralık teminat karşı
lığı banka mektubu veya vezne mak
buzu ile şartnamede yazılı vesaiki 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. ( 409) 10453 

Çamaşırhk bez ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bir metresine yirmi iki kuruş 

kıymet biçilen iki yüz seksen bir bin 
elli metre yeni vasıf ve örneğine uy
gun çamaşırlık bez 2-3-939 perşembe 
günü saat on be te kapalı zarf usuliy
le satınalınacaktır. 

2 - Şartnamesi 310 kuruşla komis
yondan alınabilecek olan bu eksilt -
miye girmek istiyenlcrin 4341 lira 55 
kuruşluk ilk teminat banka mektubu 
ve şartnamede yazılı belgeleri muhte
vi teklif mektuplarını belli gün saat 
on dörde kadar komisyona ver:niş 'ol-
maları. (412) 10454 

Yatak kılıfı bez alınacak 
Ankara Jandarm Genel Komu

tanlığı Ankara Satın Alma Komis
yonundan: 

1 - Bir metresine otuz altı kuru1 
kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun 64512 metre yatak kılıflık bez 
kapalı zarf usuliyle 6/ 3/939 pazarte
si günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan para
sız alınabilecek olan bu eksiltmiye 
girmek istiyenlerin 1741 lira 82 ku
ruşluk ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif mektup
larını belli gün ve saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları (512) 

10529 

·Ankara Volili~i 

Hudut ~evirme inJaafJ 
Ankara Viyayetinden : 

1 - Keşif bedeli 16649 lira 20 ku
ruştan ibaret bulunan lrmak fidanlığın 
da yapılacak hudut çevirme inşaatı 6. 
3. 939 pazartesi günü viliiyet nafıa mü· 
dürlüğü odasında toplanacak lrmak 
fidanlığı komİ!}'onunda ihalesi yapıl-
..... ~ ::ı---- ~·- _ ... ~ •• - •• 1; •• 1- -ı...-:1. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 1248 
lira 69 kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplan i
le teminat mektubu veya makbuzu ti· 
caret odası vesikası ve nafıa müdürlü 
ğilnden alacakları ehliyet vesikası ile 
birlikte yukarıda sözü geçen gün ve 
saat 15 e kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine vermeleri. 

(638) 10672 

1 ton Silikat dö sut 
Askeri f nbrikalar Umuın Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo. 
nundan : 

Tahmin edilen bodeli (800) lira o
lan 1 ton silikat dö sud Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 16. 3. 1939 perşem
be günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(60) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle me:ı:kur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2 
(639) 10673 

.on Grafit 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Ummu Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo. 
nundnn : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o -
lan 2 ton grafit a kerı fabrikalar u -
mum müdiırlügi.ı merkez satın alma 
komisyonunca 3.3.1939 cuma gi.ını.i sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(97) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve -
saikle mezkur gün ve saatte komisyo -
na müracaatları. (682) 10679 

T ab · p alınacak 
Ar.kcri fabriknl r Umum Müdür. 

lüğünden : 
Ankara. Kırıkkale ve Küçükyozgat

ta istihdam edilmek üzere üç tabip 
alınacaktır. İsteklilerin şartları öğ -
renmeık üzere şifahen veya istida ile 
Jmum Müdtlrlüge müracaatları 

(661) l0k89 

1 S ton Gliserin ahnac k 

A - Ticaret odasmda kayıtlı bulun
duğuna dair vesika, 

B - Vilayet Nafıa Müdürlüğünden 
verilmi:i ehliyet vesikası. 

7) Teklif mektupları yukarda dör
düncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Türk Hava Kurumu 
Bolu şubesine getirilerek eksiltme ko 
misyonu reisliğine makbuz mukabi -
Jinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet ihale saa
tinden bir saat evveline kadar gelmiş 
olması ve dı zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. 
Postada vaki olacak gecikmeler ka -
bul edilmez. 606 

it " • . • 
·• .: Posta, ·Telgraf ve T elefo~~ . · 

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 muvak -
kat teminat 292,50 lira olup eksiltmesi 
5 nisan 939 çarşamba giinü saat (16) da 
Ankara"da P. T. T. U. Md. lük bina
sındaki satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaik ile beraber o gün ve saatte 
me:ı:kfır komisyona mı.iracaat edecek -
]erdir. 

4 - Şartnameler Ankara'da P. T . T. 
levazım müdürlüğünde ve İstanbulda 
Kmacıyan hanında P. T. T. levazım 
ayniyat ubesindcn parasız verilir. 

(530) 10548 

Ankara icra Dairesi Gayri Men· 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür kul Satış Memurluğundan : 

liıgü Merkez Satın Alm Komisyo
nundan : 

İzalei şuyiıdan dolayı sulh hukuk 
mahkemesince satılmasına karar veri -

Tahmin edilen bedeli (8250) lira o. len Ankara'nın lçkale mahallesi Ali 
lan 15 ton Gliserin Askeri Fabrikalar Taşi sokak No. 375 ada, 1 parsel nu
Umum Müdürlüğü Merkez Satın Al- maralı ev aşağıdaki şartlar dairesinde 
6 .... uo..u~ >.'-'"u.-~\ll,r&or••.R3A. ~o.:..or- ~=:-:ır.E ;tyçq"~J.U. 'il.~" ·~ı. rt''""'••+·~ 
Iccektir. ~V~l\:li V~ mu; TEM LATI 

Şartname parasız olarak komisyon- Sokak ıkapısından gir.ilince adi taşla 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi. döşenmiş bahçesi, sagında bir kapı ile 
nat olan (618) lira (75) kuruş ve üstü tavansız altı toprak, koridora ıka-
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele - pısı olan tavan ve tabanlı bir oda ile 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat. koridordan on iki basamak merdivenle 
te komisyona müracaatları. (693) yukarı çılnlrnca tavansız ve tabanı 

10697 bulgurlama bir oda ve üstü açrk, taba

4 - Bu işe ait şartname ve keşif ev
rakı her gün Ankara vilayeti nafıa ' 
müdürlüğünden görUlebilir. (572) 1 

10567 
Sıhat Bakanhğı 

nı bulgurlama bir taraçası vardır. Sö
zü geçen taşla döşenmiş bahçe solun· 
da bir hela bir fırın ve bahçe karşısın
da tavansız ve döşemesiz bir oda ve 
bu odanın solunda bir odunluk ve o. 
dunluk yanında iğreti bir merdivenle 
4 kapı numaralı ikinci katın üstüne 
geçilir, burada altı tuğla döşeli tava.'"l· 

Karakol binası 
yaptır1lacak 

Ankara Valiliğinden: 

Bahçelievler Kooperatif mahallesi 
Emniyet karakolu inşaatı 13 mart 939 
pazartesi günü saat 15 te Vilayet bi
nası dahilinde Nafıa komisyonunca i
halesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli 3686 lira 89 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 276 lira 52 kuruş
tan ibarettir. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası, 

teminat mektubu veya makbuzu ile 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları eh
liyet vesikalarını hamilen yukarda 
yazılı gün ve saatte Nafıa Komisyo
nuna gelmeleri; 

Bu işe ait keşif ve şartname her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebi. 
lir. (656) 10655 

27 ton tuz alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesesi Satın Alma Komisyonun
dan : 

ı - Müesseseye satın almacak 27 
ton tuz 8. 3. 939 çal"§amba günü saat 
11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 1350 lira o
lup muvakkat teminatı 101 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Şartname her gün müessese 
mutemedindcn tedarik edilebilir. 

(575) 10588 

Hava Kurumu ~ 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

sız bir koridor üzer.inde sağda tavanlı 
tabansız bir oda solda tavansız taban
sız bir oda bir mutbak vardır. Bunla • 
rın altında bir ahır tavansız ve taban
sız bir oda ve hela mevcuttur. Heyeti 
umumiycsine 4096 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşb para ile olmak üze
re 28-3.939 tarihine müsadif salı günü 
saat 1 O - 12 ye kadar İcra Dairesi 
gayri menkul satış memurluğunda ya
pılacaktır. 

2- Talipler takdir edilmiş olan yu
karda.ki muhammen kıymetin % 7 ,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanr:ı teminat mektubu ile kanu -
nen teminat olarak kabul edilen hazi
ne tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü arttırma bedeli tak. 
dir edilen .kıymetin % 7 5 .ini bulduk. 

Türk hava kurumu Bolu §Ubesİ ta-:ı ve üç defa nida ettirildikten sonra 
batkanhğındnn: mezkur günün 12 saatinde en çok ar -

-Jl-

Adi ve fevkalade toplantı 
dôvetnamesi 

Ticaret T. A. Şirketi İdara Meclisinden · 
Ticaret Türk Anonim Şirketinin alelade ve fevkalade 

umumi heyet toplantıları biribirini takiben 30 mart 1939 
perşembe günü saat 14 ve 15 te Ankara' da Ulu Meyda
nında Koçak Hanında Şirket Merkezinde yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin (61) inci madde i mucibince 
adi umumi heyet içtimamda asgari (25) hisseye sahip olan 
hissedarlar ve esas mukavelenamenin (65) inci maddesi 
mucibince Şirıket esas mukavelenamesinde icra edilecek 
tadilat için yapılacak fevkalade Umumi Heyet iç.ti marn da 
bir hissesi olan his edarlar asaleten veya vekaleten müza
kerata iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de şahsen hisse
dar olması icap eder. Toplantıda bulunacak hi sedarlann 
içtima güni.inden liiakal bir hafta evel Şirket Merkezine 
müracaatla duhuliye varakalarını almaları lazımdır. 

a) Adi Umumi Heyet ruznamesi: 
1 - İdare meclisi ve mürakipler raporunun okunması, 
2 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tet

kik ve tasdiki ve idare meclisinin"ibrası, 
3 - lstifa eden aza yerine idare meclisince seçilen aza

nın tasdiki ve şirket mukavelenamesinin 32 ve 34 üncü 
maddeleri mucibince idare meclisine aza intihabı, 

4 - 1939 senesi için iki mürakip seçilmesi ve ücretleri-
nin tayini, 

5 - Meclisi idare azalarına verilecek huzur hakkının 
tesbiti, 

YENİ ŞEKLi 
Madde: 7 - Şirketin ser

mayesi beheri on Tül1k Lirası 
kıymetinde nama muharrer 
otuz bin hisseye münkasem 
üç yüz bin Türk Lirasından 
ibarettir. 

Bu hisseler mecmuunun 
mevaddi ıitiyede münderiç 
şekil dahilinde hissedar sıfa
tile iştirak edecekler tarafın
dan İştirasının taahhüt ve im
za ve bedellerinin te viyesi 
meşruttur. 

Bundan başka müessisler 
arasında şirkete 'İştirak ede
cekleri hisseleri nispetinde 
tevzi olunmak üzere bila be
del nama muharrer 39 adet 
müessis hi se senedi ihraç o
lunacaktır . 

Mütekait, mülkiye ve askeriye ile dul 
ve yetimlerin uç ayhk maaşlar. 

Ankaı-a Defterdarlığından : 

Mütekaidini mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimlerinin i k.onto sure
tiyle alacakları Haziran - Ağustos 939 üçer aylıklarına ait tediye bordrosu 
Emlak Eytam bankasına verilmiştir. Doğrudan doğruya Bankaya müraca
atları: 

Vezneden yapılacak Mart - Mayıs İ939 üçer aylıklar. 

l - 1 numaradan 500 numaraya kadar a keri) 1-3-939 çarşamba 
1 ,, 500 ,, ,, mülki) 

500 " 1000 ,. ,, askeri) 2-3-939 perşembe 
500 ,, 1000 ,. ,, mülki) 

1000 " 1500 ,, ,, askeri) 3-3-939 cuma 
1000 u 1500 H Jt mülki) 
1500 " 2000 ., " askeri) 4-3-939 cumartesi 
1500 ,, 2000 ,, ,, mülki) 
2000 " 3000 ,. ,, askeri) 6-3-939 pazartesi 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 856 lira 96 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa veka
letinden bu iş için alınmış ehilyet ve
sikası göstermeleri lazımdır. Bu ve
vesika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile is
teklilerin Nafıa vek.ıletine müracaat
ları muktazidir. Bu müddet zarfında 
vesika talebinde bulunmıyanlar ek-
siltmeye giremiyeceklerdir. j 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 17.3. 939 cuma günü 
saat 15 e kadar eksiltme komisyonu 
reisligine makbuz mukabi:indc teslim 
edeceklerdir. Postada olacak gecik-

Ask~rt Fabrikalar 1) Eksiltmeye konulan iş: Bolu'da tıran talibine ihale olunur. 
1ükümet konagı kar ısındaki cümhu- İşbu tarihteki arttırmada teklif 
riyet meydanında yapılacak olan edilen bedel muhamme:ı kıymetin % 

2 - Maaş sehiplerinin yukarda gösterilen muayyen gı.inlerde bizzat ve
ya bilvekale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (678) 10685 

meler kabul edilmez. (674) 10692 

.· Janda,rma · . 

Kışhk elbiselik 
kumaş ahnacak 

Dört kalem elektrot 

alınacak 

Askeri fabrikalar Umum Müdür 
.üğü Merkez Satın Alma Komisyo

Türk Hava Kurumu Bolu şubesi bi- 75 ini bulmadıgı takdirde 12-4-939 ta- E k tır. • n ço artıran talibe ihale edile-
nasıdır. ııihine müsadif çarşamba günü saat 10 

2) Bu binanın keşif bedeli 11989,88 • 12 ye kadar 'Yapılacak ikinci artırma. cektir. Her iki artırmada gayri men -
kuruştur. da en çok artırana ihale olunacaktır. kul talibine ihale edildikte, tapu har-

3) Bu işe ait evrak ve şartnameler ı ve 2 inci arttırmalarda ihale be- cı müşteriye ihale tarihine kadar olan 
şunlardır: deli ihaleyi müteakip verilmediği tak- müterakim vergi ve dellaliye resmi 

A - Münakasa şartnamesi, dirde iizerine ihale edilenb talebi üze- satış bedelinde:ı ödenecektir. Borçlu 
nundan: B • Mukavelename, r.ine ihale tarihinden itibaren kendisi- ki 

2500 Adet El kt 
.,.. 

2 
" St 

42 
A • ve alaca ılarla diğer aliikadarlar, gay. 

e rvL mm. ,... . C - Plan, ne bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle • 
5000 " " 4 " ,. " 42 A D - lnşaat şartları umumi esasları mcsi için yedi gün .kadar mehil veri - ri menkul üzerindeki hakları ve husu-

SOO " ,, 2 ,, ,, ,, 52 A E - Umumi inşaat şartnamesine lecektir. işbu müddet zarfr.ıda ihale siyle faiz ve masrafa dair olan iddia -
350 ,, ,, 4 ,, ,, ,, 52 A merbut lfihika, bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bo- !arını evrakı müsbiteleriyle yi~mi gün 
Tahmin edilen bedeli (1600) lira o- F - Kcşifname. zulacak ve bu tarihten evci en yüksek içerisinde dairemize bildirmeleri ıa • 

lan yukarıda yazılı dört kalem elek- lstiyenler bu şartnameleri ve evra· teklifte bulunan talibine teklifi vcç- zımdır. Aksi takdirde hakları tapu si-
trot Askeri Fabrikalar umum müdür- kı Türk Hava Kurumu Bolu şubesin- hile almıya razı olup ol ad ğ 1 Jnndarmn Genel Komutanlığı Sa m 

1 ı soru • cilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin 

Toplantı 
Darüşşafaka Mezunları Kuru. 

m~an: 

Yasamızın 11 inci maddesi mucibin. 
ce normal olarak 5 mart 939 pazar gü
nü Cocuk Esirgeme Kurumu salonun
da saat 14,30 da toplanılacaktır. Sayın 
arkadaşların gelmeleri rica olunur. 
(696) 10699 

DIŞ I"ABIBI 

M. AZİZ TUNÇ 
lüğü merkez satın alma komisyonunca de görebilirler. duktan sonra teklif veçhile almrya ra. 

tm Alma Komisyonundan : 16. 3. 939 perşembe günü saat 14 de a- 4) Eksiltme 8 şubat 939 tarihinden · "h 1 f k b" · · 1" paylaşmasından hariç tutulacaktır. zı ıse ı a e ar ı ırıncı ta ıpten tah - Pll2.ardan manda tıcı- aün has· 
1 - Bir metresine iki yüz yetmiş çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart itibaren ve 10 mart 939 tarihli cuma ·1 d"l k ·· t l"b ' h ı d"l Artırmıya iştirak edecekler, 10-3-939 "' sı e ı me uzere a ı e ı a e e ı e • talannı kabul ve tedavı eder 

beş kuruş kıymet taktir edilen altmış name parasız olarak komisyondan ve- günti saat 15 te yapılmak üzere SO cektir, teklif veçhile almıya razı ol - tarihbde 939 - 7 No. ile dairemiz. .\dliye Sanıyı yanında Sarraf 

--~i-=-i ~b~in........:mo:.=e~tr~e.....:;;k~ı~l~ık,;__:e~lb~i~se~l~ı~k_k~u~ma:.:;.:::!...l..~rı~·ı=ir~.------------------------.....J~g~iı~·n~d~iı~·r~ ........ ..___....__.. __ _...._..,...;..., ... ..lııı;maz:;;:sa;.:ga~y~ri~m:::;e~n;k;u~l iy;e~n~id;e':l~.~on;:__:;bet:;:.ı~d·e·k·i·y·e;r~in;d;e~h·e~rkmemscm.iilİık:;.:bmuml~uoİdmuliiİul-lll~ .. -Hl;i•ldu==.a 
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~ Diş doktoru diyor ki : --
:Kısa bir müddet "RADYO-
: uN., kullandıktan sonra, 
; iişleriniz inci gibi parla· 
:-lıktan başka mikropların 
: 1<amilen mahvolduğunu , za
:rarlı salya ve ifrazatın k e
:,ildiğini, diş et lerindeki il
=~ihapl arın durduğunu ve 
§ ,ihavet ağzınızda lat if ı. =r 
: rayih a başlad ığım duya
:caksmız. --
~ Gayet temiz-gayet 
-
~ sıhhi - gayet ucuz 

----------------------------------------------------------- -E Yer gün sab a h , öğle ve a k - § 
-
: cam yem eklerin den so n ra : 
: ~ d işlerinizi 7072 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---~ § - -- -
~ dyol"n ile fuçalay 1% ~ 
-:;,,,, .......... .................................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

Hissedarlar toplantlsı 
Bayburd Çoruh un fabrikası T.A. Şirketinden: 

Bayburt Çoruh un fabrikası Türk Anonim şirketinin umumi 
hissedarlar toplantısı 29 Mart 939 çarşamba günü şirketin merke
zinde icra edileceğinden hissedarların hamil bulundukları hisse 
senetlerini ve yahut ne miktar hisse senedine malik olduklarını 

mübeyyin vesaiki içtima gününden bir hafta evveline kadar şirket 
kasasına teslim ve mukabilinde duhuliye varakası almaları ilan 
olunur. 

RUZNAME!MÜZAKERAT: 

ı - Heyeti idare ve murakip raporlarının okunması 
2 - 938 bihınçosunun tetkik ve tasdikiyle meclisi idarenin ibrası 
3 - Elektrik işinin neticelendirilmesi 
4 - Safi karın ne suretle tevzi edileceği 
5 - 939 bütçesinin müzakeresi 
6 - Dört aza intihabı 
7 - İki murakip intihabı 604 

iLKBAHAR 1939 

YiY F RI 
12 Marttan 18 Marta kadar 

B üyük ve yakın o la n sanayi t eknik, icat ve m?~a sergisi. 
M üh im tenzilatlı biletler, bütün izahat ıçın: 

K. A. Müller ve Ş. ki 
fs ta nbul . Gala ta • Minerva han T e le fon : 40090 7081 

==~~===========================~~~~ 
Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakar ya eczanesinde n ist eyin iz. Ulus meydanı 

l t Bankası karşısında Ti : 2018 

Çünkü ASPİRİN seneler· 

denberi her türlü .soğu ka l 
gınlık l arına ve ağrıl ara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğu n u 
isbat ef mişf ir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için l ütfen ffi mar· 

dikkat ediniz. 

7051 

. ·. ~ R- o 1 N LI G 1 N :::. 

~ URTR RICISIDIR:: 
7095 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::, - -- -
~ HALİL NACİ MIHÇIOGLU ! 
- -- -- -- -: ANKARA ~ - -- -- -§ Her çeşit kırtasiye ve Büro eşyası, hendese resim aletleri ve ~ - -- -§ malzemesi, Fotoğraf makineleri, Fotoğraf levazım ve amatör § 
- -- -§ işleri. PHİLCO ve KÖRTİNG radyoları ve tamiratı, Ünyon si- § 
- -- -E gorta acentalığı (Yangın. Hayat, Otomobil, Kaza) ~ 
- -= -
~ Plan teksiri Hediyelik eşya Taahhüt işleri ~ 
- -- -- -: (Mektup adresi P. K. 52) (Telgraf adresi (MIHÇI OGLU) Merkez T l: 1230) (Şube T l: 2619) (K uru- : 
: luşu 1920) (Sicilli ticaret 208) (Merkezi Anafartalar cad No: 11) (Şubesi Bankalar Ca d. No. 58/2) ~ 

":iııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Beypazarı 
Çeltik fabrikasından 
Çe lt ik tesisatından ve gazojen 

motorunda n anlıyan bir ustanın 
fabrikamıza m üracaat e tmesi. 
75 • 125 l i ra arasında ücr e t v e r i-
lecektir . 576 

Kütah y a malı n a m iyle maruf 

Kireç 
Sanayi caddesinde Yabanabath a -

partmanında HUSEYlN ORAK 
Tl: 2078 sanayi caddesinde No: 80 
de Tuğlacı HASAN BALDUDAK 
Tl: 1446. Bu mliesseselere müracaat 
etmeden başka yerden kireç almayı. 
nız. Her hususta menfaatiniz vardır 
Senelerdenberi tecrübe edilmiştir. 

r;.==SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipliği atışı 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 
Nazilli Basma Fabrikas ı malı 24 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 

.. 
" .. 

" .. 
" 

415 
480 
580 
580 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 balyalık siparişler için ,. ,. 575 
15 .. .. " .. .. 570 
25 n n •• ,. ,. 565 
50 .. " .. .. .. 560 

kurut .. .. 
,, 

.. .. .. .. 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il!:. - -

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müstehlikle
rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabi
linde ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numara
dan ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müs
tehliklerinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fab-- -- - rikasına sipariş edebilecekleri itan olunur. 7045 

§ Ortaklar Heyeti toplantısı = --- Konya Ahali Bankası T. A. Şirketinden : -------- -
Bankamızın 1938 hesap yılı ortaklar heyeti alelade toplantısı 1939 = 

=: martının 29. cu çar~mba günü saat (9) da yapılacagından toplantıda _ 
:= hazır bulunmak için şirket dahili ruznamesinin hükümlerine göre := = on gün eveline kadar hissedarların hamil oldukları hisse senetlerini = 
:= bankaya vererek duhuliye almaları ve aynı gün ve saatta banka mer - := 

---- Kiralık dükkônlar 
Ankara B a h çeli Evle r Yapı Kooperatifi mahallesinde iki 

d ü kkan kiralıktır. 

Bu dükkanların b iris inde süt, tereyağı, yoğurt ve saire 
süt mamulatı, di ğerinde pasta, t eke rleme, dondurma ve 

Bu dükka nlar yukar daki ihtiyaçları t e m in ed~ o \an 
taliple re bir arada da kiralanabilir. 

kezinde bulunmaları ilan olunur. --- (RUZNAMEİMÜZAK.ERAT) - --:= 2 - İ93°8 y;h blançosunun tetkik ve tasdikiyle heyeti idare, müra - = 
:= kıp ve müdiranının ibrası. 

T a liple rin bir hafta içerisinde 374 numaralı posta kutu
suna t ekliflerini tahriri olarak bildirmeleri ilin olunur. 

643 

3 - Kıdem itibariyle açığa çıkan bir üye yerine yeniden üye := == . ---
_ seçilmesi, . . . . . _ := 4 - 1939 yılı için bir mürak ip tayin ve ücretının bellı edılmesı. -= ~ ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı;: ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1 - -
1

or. M. Şerif Korkut' ~ ŞEHİR LOKANTASI 1 Zo iler 
Zayi - Nafıa Vekaletinden 25-2-

1929 tarih ve 54 numara ile almış ol
duğum mühendislik ruhsatnamesinı 

zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

635 Miihendis Saffet Yalçın 

Zayi - Orta okul mezunu derece
sinde tahsilim bulunduğuna dair Ma· 
arif Vekaletinden almış olduğum ve
sikamı kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hUkmU olmadığı iliin 
olunur. 

Etimesut yatı okulu katip ve hesap 
memuru Ahmet Tangör 637 

1 

Zayi - 13-8-927 tarih ve 432 numa· 
rah şoför ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük -
mü olmadığı ilan olunur. 

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi = =: - -
Her gün saat üçten sonra evinde § Şehir Lokantasının pasta salonu kısmında her gün öğle- =: 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 § d e n sonra saat beş buçuktan yediye kadar müzik ve gece- =: 
Adres: Kooperatif arkası Ali = 
Nazmi Apartmanı No. g D. s. 415 § le r i yem ek salo nunda y eni gelen cazın iıtiri.kiyle =: .. , = § = 2 ORKESTRA ~ 
Odun ve kömür alacaklara 
istasyon Silo karşısı Halil Badaı 

mahrukat deposunda perakende satış
larda tenzilat yapılmıştır. 

Kesilmiş kuru odun 
Elenmiş meşe kömürü 

Kilosu Kr 
1,75 
5 

- -- -- ------bulundurduğumuzu sayın müıterilerimize bildiririz. - -- . ------KARPIÇ ------ -- -
647 = -- -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

.::!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
- ----640 Şoför Ali oğ. Mustafa Aşaı = YENi S i N E M A LA R s c;s ~ 

U L US - 20. inci yıl. - No: 6311 

I mtıyaz sahıbi 

Nure ttin Ka m il SUN ER 

Umumi neşriyatı ıdare eden 
Vazı t şler ı Müdürü 

Mwntaz Fa ik FENiK 

ULUS Batıımevi ANKARA 

Matbaa MildürO: Ali Rıza BASKAN 

HA L K Bu Gece 20.30 da =: 
BRODWAY MELODi §§ ----

-- Bugün Bu gece --------
Aşki ve hissi bir mevzu ... 

Nefis bir musiki ... 
Baş Rollerde: ----- BENDEN Robert Taylor - Eleanor Powel = 

Gözler ve kulaklar için hakiki = = MESUT bir ziyafet = 
§ K ı· M VAR ?. Fransızca sözlil filmi Ç 1 (~~ YJA 1 RE ~ = Baş rollerde: _ 
- Pierre Fresnay - Nadıne Vogel Baş Rollerde: = 
§saş rollerde : - TITO SCHIPPA· Seanslar: trene Dunne. Melwyn Duglas = = -CATARTNA BARATO · 14.30. 16.30. 18.30. Gece 21 de Saat 12 de Ucuz Halk Matinesi = 
=: · MARIA JACOB1N1 • Ucuz Halk Matinesi: 12.15 de Normal Seanslar- = - -= Seanslar: • NA SEVDALAR( 14. 16 - 18 - Gece: 20.30 da = = 14.45 - 16.45. 18.45 - gece: 21 de vı y A Telefo:ı : 3589 = :: ................................................................................................................................................................. = 
:= YENİ SİNEMADA Geceleri filmden evel gösterilmekte olan VARYETE heyeti yeni programları· = 
§ na devam ediyorlar. Fiatlarda zam yoktur. E: 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=" 

Blaupunkl Radyolar1 Rakipsiz Kozım Rüştü 
Adliy e sarayı caddesi Gençağa 
apartmanı 2. ci kat No : 6 
Ti: 2208 498 


