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Dost komşumuz Bulgaristan 
Başvekili törenle karıllanatak 

Dr. KÖSEİVANOF 

Ankara seyahatinden büyük 
memnunluk duydliğunü söylüyor 

1 

Dost ve komşu Bulgari&tan'ın Başvekili ve Hariciye 
Nazırı Ekselans Köscivanof, refikaları Bayan Kösei -
vanof, üvey kızı Bayan Peef ve refakatlarındaki diğer Dün rey vermek için Ankara belecli.ye.ine gelen vatancltı§larımıztlan bir grup 

zevatı hamil hususi tren bu sabah saat 10.35 de Ankara 
garına muvasalat etmiş bulunacaktır. Ekselans Köse· 
ivanof'un memleketimizi ve hükümet merkezimizi zi -
yareti. şehrimizde hakiki ve samimi bir sevinç vesile-
si olmuştur. 

Misafir istasyonda merasimle istikbal edilecek ve 
doğruca Ankara Palas'a inecektir. Ekselans ikametle -
rine tahsis edilen dairede bir müddet istirahat ettik -
ten sonra, saat 11.15 de Cümhurreisliği köşküne gide -
rek hususi defteri imzalryacak, bundan sonra resmi zi-

Yurtta . 
seçım hararetle devam ediyor 
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Bulgariıtan 8Cl§vekili Ekıelanı doktor 
Köseivanol 

yaretler başlıyacaktır. Bu ziyaretler protokol usulleri-
ne göre iade olunacaktır. 

Bazı yerlerde iştirôk nisbeti 
yüzde 89 u bulmuştur 

Bulgar 
-Baıvelıilinı 

karşılarken •. 
' F. R. ATAY 

Dost ve kOIDfU Bulgaristan'ın 
aayın Baıvekili Mösyö Köıeiva
nof, refikası, kızı ve refakatinde 
bulunan diğer zevat ve gaz~eci
lerle birlikte bu aabahtanberi 
Ankara' da Türkiye Cümhuriye
ti hükümetinin misafiri bulun
maktadır. Misafirimiz Edime
de türk gazetecilerine "bu seya
hatten pek memnun olduğunu ve 
bulgar milletinin selamlarım türk 
milletine ulaıtırmaktan derin bir 
sevinç duyduğunu,, beyan etmiı
tir. Bu ziyaretin halkımız tara
fından müatesna bir sevgi ve sa
mimiyet hissi ile kartılandığını 
aöylemeğe bilmeyiz lüzum var 
mıdır? 

Haımetli Çar Boris'in hakim 
ve müdebbir irıadı altında, Mös
yö Köseivanof'un idaresi kendi 
memleketi, bulgar - türk dostlu
ğu ve Balkan sulhu için müspet 
ve bayırlı neticeler vermittir. 
Bulgaristanda bulunan ırkdatla
nmızın, Türkiye' deki kültür in
kitaflarına intibak edebilmeleri 
için, bu devirde, eneyi imkanlar 
temin edilmittir. 

Bulgaristan Balkan antantı a
zasından olmamakla beraber, 
Balkanlar tesanüdüne, sulh ve 
emniyetine taalluk eden mesele
lerde hayrrhahhk göstermekten 
geri durmamıttır. Bu hayırhah
hğın baıhca tezahürleri arasın .. 
da Montreux konferansı ile Se
linik anlatmasını zikretmek i
cabeder. Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki doatluk rabıtaları iae, 
mütemadi bir inkişaf seyri takip 
ederek, nihayet her türlü anlat
mazlıkları izale eden bir salabet 
kazanmıttır. 

Ati na, Bükret ve Belgrad' da 
elçilik eden muhterem Batveki
lin Balkan itlerine derin bir vu· 
kufu vardır. Balkanlar sulh ve 
tesanüdünün, bilhassa beynelmi
lel vaziyet her gün daha nazik
leıtiği bu sıralarda, ehemiyeti ne 
kadar hakiki ve büyük olduğunu 

(Sonu S inci sayfada) 

İstanbul' da 

yangın 
Hasan ecza deposu 

Ertugrol mağazası 

ve bir dükôn yandı " 
(Yazısı 9 uncu sayfada) 

Gece, Ankara Palas'ta Başvekilimiz 
Doktor Refik Saydam tarafmdan ek
selins K&eiıvanof terefine bir ziyafet 
verilecek, ziyafeti bir &üvare takip e· 
decektir. 

BUGÜN SEÇİMİN 
ı.a SirrUria ~ıaım•"''J-.....,.. .••.• ~ 

lan cumartesi ve puar ctJnleri, hazır• 
lanı.-nıt olan program tatbik olunacak
tır. Dr. Köseivanof Ankara'dan pazar 
günü akşamı hususi trenle ayrılacak 

ve pazartesi, salı günlerini de İstan
bul'da geçir«ek, salr gecesi de İstan
bul'dan hareket edeceklerdir. 

lstanbul'da 
İstanbul, 16 (Hususi Muhabirimiz

den telefonla) - Bulgar Başvekili ve 
Hariciye nazırı Dr. Köaeivanof bera
berlerinde refikaları Bn. Köseiva':lof, 
üvey kerimeleri Bn. Peef, hususi ka-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Bugün, Yenişehir, Ç.an· 
kaya, Cebeci, Dikmen, 

lsta yon ve civarlarında 
oturanlar reylerini kul
lanacaklardır. 

Se~im belediye salonun
da sabah saat 9 dan ak
şam 18 e kadar devam 
edecektir. 

Çekoslovakya öldükten sonra 

İngiltere yatıştırma siyasetini 
artık terketmek istiyor! 

Eden'in ve Dof Kuper'in kabineye girmeleri muhtemel 

İngiliz kabinesinde 

tadilat mı var ? 
Londra, 16 a.a. - Havas ajansın

dan: Bohemya ve Moravya'nm işgali 
dolayısiyle parlamento mahfillerinde 
İngiltere'de kabinede bir tadilat ya
pılması ihtimalinden bahsedilmeğe 

başlanmıştır. B. Eden ile B. Dof Ku
per'in kabineye ithal edilmelerinin 
mevzuu bahsolduğu söylenmektedir. 
Bazı mahfillerde beyan olunduğuna 
göre, böyle bir hal, İngiltere'nin ha
rici siyasetinde bir tebeddül vukuu -
nu ve "yatıştırma" siyasetinin terki
ni tahmin etmeğe medar olacaktır. 

B. Vinston Çörçil'e gelince bu za
tın kabineye girmesinin ancak libe -
rallerle amele fırkası mensuplarını 

da ihtiva edecek milli bir hükümetin 
teşekkülü takdirinde mümkün olaca
ğı beyan edilmektedir. Mamafi, ame
le fırkası mensuplarının B. Çember
layn tarafından kabul edilmiyecek 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Avrupa'da tatbik edilen usullere bir niha
yet verilmesini iıtiyen sabık inıiliz 

bariçi7e nazırı B. Antoni Eden 

Fransa'da Mebuslar 
hükumeti tenkit etti 
Paris, 16 aa. - Merkezi Avrupa va

kayii, siyasi mahfillerde pek müsait 
olmıyan bir te&ir hasıl etmiştir. Bu 
mahfiller, 6 birincikinun 1938 tarihli 
fransız - alman beyannamesinde der -
piş edilmiş olan istitarenin yapılma
mış olduğunu kaydetmektedirler. Ay
ni mahfiller: Bohemya ve Moravya'da
ki askeri kuvetlerin yayılması ve Bay 
Konrad Henlayn'in memleketin mer -
kezi idaresinin başına getirilmesi hak
kında bir takım mütalealar yürütmek
tedir. 

İyi malümat almakta olan mahfil _ 
ler, bundan böyle Almanya'nın eline 
gcçmif olan Skoda silah fabrikasının 
Almanya'nın harp kuvetini arttırmış 
oldluğunu beyan etmektedir. 

Viyaha hakem karan da 
yırtıldı 

Aynı mahfiller, Ribbentrop ve Cia -

(Sonu 8. inci say/ada) 

Ankara'da iki gün İçinde 

9 yurtta& rey verdi 
~aı:tJ ~~~ ~e~ezi -wı Dahiliye Vekaletine gelen haberlere göre, 

seçnnın ikıncı gunu olan dün_, bütün memlekette, bu seneki intihabın 
her bakımdan örnek mahiyette olacağı hakkındaki tahminleri teyit eder 
şekilde geçmiştir. 

Her tarafta, geçen devrenin ilk iki günü ile yapılan rakam mukaye
seleri, yeni seçim lehine büyük bir fark göstermektedir. Bilhassa kadın 
larm arasında İftirak nisbeti çok yüksektir. 

Ankara' da: ı-;; 
Dün Ankara'da Demirfırka.. Kurtu- Romen Sefiri 

lu1, Keçiören ve Etlik ciıvarında otu-
ranlar reylerini venn~lerdir. Dün de Atatü rk'ün 
seçimin ilk günü gibi, vatandaflar .bü-

(Sonu 6 rncı sayfada) tabutu Önünde 
.._, O o O PLO o sar o aa:ıo &k7JO sa 

Eski İstanbul valisi Üstündağ 
ve arkadaılarmın muhakemesi 
tafailitı 5 inci sayfadadır. 
il1lt1a? 9JO O SC SL7 SU:OL7 O &ali.lıt1IJ 

Çckoslovakya'nrn Londra yokolması, Lon _ 
. .. . dra'da tctıirlerini 

yenı yenı ıoıtermıye başlamıştır. Çem-
berleyn ve Halifaks'ın Avam Ka a 
ruındaki hayli "aolıun" beyan:::ıa~ 
nndan aonra, kabinede deıişiklik ola
caA:r, muhafazakar partinin aol cena
ha mensup eski nazırlardan Eden ve 
Duf

1
f Cooper'in kabineye ilreceklerı 

v.e nıiltere'nin "yatııtırma" ıiyaıe -
tı.nden vaz ıcçeceği bildiriliyor. İn -
cılız cazeteleri son hldiselerden bah
ıcderken "İkl'ah" •e "Nefret" keli -
melerini kullanarak Almanya'ya ,id
~etle hücum ediyorlar ve Berlin'i 
ımzasına sadakat ıöıtermemiş ol -
makla ittiham ediyorlar. 

Bobemya ve Mo -Pa ris ravya'nın Alman-
ya'ya ilhakı miıaa· 

it karıılanmamııtır. Esasen bunun 
böyle olacaiına da ıüphe yoktu. Par
limento hariciye cnciımeninde vazi -
yet hakkında beyanatta bulunan ha -
riciye nazırı Bone, bazı mebusların 
tenkitlerine uiramıı ve kendisini yal
nız Flanden müdafaa etmi,tir. Fran
aa'da asıl &iirilltü, parlimentonun bu
cün yapması muhtemel olan drı poli
tika müzakereleri esnasında kopaca
ia benziyor. 

Romanya Büyük Elçisi B. Stoika 
yanında büyük elçilik müsteşarı ve a
taşemilitcri olduğu halde saat dört bu
çukta Etnografya müzesine giderek 
Atatürk'ün tabutu önünde eğilmiş ve 
bir çelenk koymuştur. 

Macar ordusunun Ukranya ileri karakolları, 
leh hududuna va -

rırken, başta başvekil Volosin olmak 
uzer~ Ukranya hukıimeti erkinı da 
Romanya'ya kaçmışlardır. Kar. fır -
tına ve bazı gizli teşkilat mensupla-. 
rının kbpruleri atmaları ve yolları boz
maları yuzunden macar kıtalan guç
lukle ilerliyorlar. Ufak tefek çarpış
malar da eksik olmamakla beNtber, 
inal hareketi devam ettnelttcdir. 

L e h mahfilleri, 
Va rcova Polonya'nın Ma -

'!I caristan ile müş-
terek bir hududa sahip olacağın
dan memnun gbrunuyorlar. Bır taraf
tan da, Ukranya'dan çekilen çek kı -
taları Polonya'ya ı;ığınmakta ve der
hal silahlarından tecrid edilmektedir. 
Bir tekzip dolayısıyle, Leh - Slovak 
dostluğu da ayrıca tebariız ettirili -
yor. Hududa gelecek macar kıtaları i
çin leh makamlarınca parlik bir tö -
ren hazırlanmaktadır. Hukümetçi ıa
zetelerin vaziyet karşısında ihtiyatlı 
davranmalarına mukabil, muhalefet 
ıazeteler endişelerini gizlemiyorlar. 

Alman ordusu baş 
prağ kumandanı Gene-

ral Fon Brauhiç, 
Bohemya ve Moravya'nın işgalinın 
tamamlandıgını dun B. Hıtler'e bıldır
miıtır. Praı'daki vaziyete gelince . 
oalk evle.rinden çıkmamaktadır. İlk 
once polıı ~udurluğu işgal olunmuş, 
ve kütle h~lın~e tevkifler başlamıştır. 
A.lma~ polıs.m.uduru 10.000 kişinin tev
kıf edıl.e_~eğ.ını soylemiştir. Hitler dün 
neşrettıgı bır kararname ile Moravya 
ve Bohemya'yı, alman himayesi altı
na almıştır. Buralardaki almanlar 
Rayh v~t~ndaşı olacaklar, Hıtler iti
~t ettıgı birisini vili tayin edecek • 
tır._ İdare şekli " Himaye altında muh
tarıyet" tir . 



Ye kültür : 
... 

Balkanlar, Balkanhların 
Seçim mıntakaları HALKEVİNDE KONFERANS 

Makyavellinin tarih telAkkisi 
. J:?U~y• .. barı~ı~ın, her halde güzel ve 1 doğamazdı. Bütün ~kan ~illetlerini 
Umıdh gunlerını yaşamıyoruz. Demir· birbirine bağlıyan bır cografya, bu 
hanelerde durmadan silah yapılıyor, milletleri birbirine yaklaştıran dı' 
tczıahlara yeni zırhlılar çekiliyor, tehlike, bunlan birbirleriyle anlaşma. 
mukavele ve anlaımalarm mürekkebi ğa sevkeden zihniyet be-:uerliği ve en 
kurumadan kiğıdları çürüyor ve ci- nihayet hem Bizans hem Oımıanlı dev. 
han matbuatı sayfalarm<ia, politik ha- Jeti günlerinden kalma bir kültür mü
diselerin birbiri arkas ndan patlak tabakatı, hepimize "Balkan birliği" ne 
vermeei yüzünden, zabıta vukuatı O- doğru gitmeyi, bünyelerimizde mev. 
kunma.z bir hale geliyor. cud tabii bir insiyak ile telkin etmif-

BütUn bunlara müvazi olarak, in- tir. 

lnlihab Mebusan Ankara Heyeti Tefliıiye Reisliğinden: 
1 - l 5/Mart/ 939 Çarşamba günü Belediye Meclisi salonunda 

müntehibisani seçimine başlanacak ve 18/Mart/939 Cumar
tesi günü akşamı sona erecektir. 

2 - Seçim her gün saat dokuzdan on sekize kadar devam edecek
tir. 

3 - Bu seçim için hemşeriler bulunduk lan mıntakalara göre rey -
!erini aşağıda gösterilen günlerde kullanacaklardır. 

A- Anafartalar, Doğanbey mıntakalarında oturanlar: 
15/Mart/939 Çarşamba günü, 

ve tarihçilikteki mevkii 
Dib bu mevzu üzerinde IfaLkevin

de bir k()Jlferana vermiş olan Dr. Ak· 
kaya tan.mmı.t tarihçi Makyavelli'nin 
kısa hal tercümesini anlattıktan 90nra 
yaşadığı devrin yani 15. yüz yılın so. 
':liyle 16. yiU ydı.n ~larmm türlü 
ülkelerde türlü yeniliklerle temayüz 
ettiğini karakterize ederek bu meyan· 
da lstanbul'u·!l fethinin ciftan tarihin
deki ehemiyetine i~aret etmiş, üma
nizm ve rönesa-ns hareketlerinin kem! 
le ermek suretiyle yeni çağa geçitlik 
yaptığı bir devirde Makyavell gibi bir 
fi.kir mücahidinin zuhurunun bir zaru 
ret, dolayısiyle tabii aayılmaamı liöy. 
}emiştir. 

eden "Floranse tarihi" nin taslafın 
çizmiş bu meyanda devletlerin mo;ıar. 
şiden aristokraaiye, sonra demokrasiye 
ve nihayet tekrar monarfiye geçtiğini 
tabii bir ka:ıun olarak göstermek su
retiyle o vakitler cümhuriyeti i.stihlaf 
eden mediçilerin mutlak haki
miyetinin tabii bir tekamUl olduğunu, 
Makyavelli'nin tebarüz ettirdiğini, 
anlatmıştır. 

aanlıfı~ içinde oturduğu müıterek Balka':tlar, Bulgaristan'ıız tasavvur 
kültür ve medeniyet teknesi, müte- edilemez. Çar Boris'in temkinli ve ba
madiyen almakta olduğu rahneler y~- rlfÇı idaresinde, ciıhan harbi bittiği 
zünde:ı, ağır ağır, maddi ve manevi hır gündenberi, itidalini bir an kaybetme
aefaletin dalgaları arasına gömülüyor. mi' ve komşularına kartı hiç bir ag-

Hiç bir tarafı cazip olmıyan bu u- ressif hamle yapmamıt olan Bulgar 
mumt manzaranm ortasında duran ve milleti, Balkan birliğine dahil bütir.ı 
kenarına çekilmesine imkan olmıya:l diğer Balkanlılarm takdir, aevgi ve 
Balkanlara göz atalım. Balkanlar! ıon hürmetine layıktır. Ve elbette ki bir
aenelerde, aakin ın:anzaralarmı, ~ıç ol- liğimizi içeriden kuvetlendirmek iati· 
~milletten mıllete olan munase· yorsak Bul ill t" . b h 

f . , gar m e ının u usuata 
betler bakımından muha aza etmı9ler- kı" mtit 1 1 bü '"k b" . • de et kt 1 a ea arına, yu ır samımıyet 
dir. letenilen teY• vam me e 0 •.n ve anlayışla kulak vermeğe mecburuz. 
bu aükOn ve bant havumm, daha ı. Hele ·· ·· U Un ıı. •• d O ta A · d k , gozum z unun e, r v-
çeriden ve dMa derın en uvetlenme. ru , · ı· b dak" ka '-- b" rw•t . t ı . pa ':ttn mıaa l ve ura ı rgll.f&• 
~dir. Bat- ır ıgı nın eme vazıfe- lıklar arasında. münhaaaran anlayll· 
aı, budur. • , 11zhk g&terdifi için, yıkılıp giden 

Bu,un, k~~ Bul~arıı~n 1'? doat küçük antant miuli dururken. 
~ekili Koaeıvan~f ~ mıaafır eden Balkan milletleri, imparatorlu&'un 
Ankara, bu ziyaretı bılhasaa bu ba- bağrından birer birer, ne ıekilde bir 
ktmdan, yeri':lde ve uman.ında telik.. yaba-:ıcı mUdahaleai ve yabancı intirL 
ki etmektedir. kası ile menfi bakımdan, ve nasıl bir 

Biz tilrkler, Balkanlarla olan alaka· mim ıuur dotuıu ile milsbet bakım
mızı keeemedik ve kesemeyiz. Orada· dan, kurtulmutlardır, bunu bize çok 
ki milletlerle beraber, bilabütün ba,ka k~lı safhalar arzeden tarih anlatıyor. 
bir dünya görüşünü temsil eden Os- Eğer Osmanlı imparatorluğu anla
manlı imparatorluğunun hepimiz için yışsızlık yerine anlayış ve ona men· 
hazan faydalı hazan zararlı fakat müş. sup ola:l bütün camialar, 9iddetli ko. 
terek yasası içİ':lde y8faımı~ız ve birbi- pup ayrılma hamleleri yerine yanyana 
rimizle en geçinemediğimiz sıralarda olarak daha iyi yaşama yollarını ihti
dahi, yemeklerimizdeki, prkılarımtz· yar etmif olaalardı, imparatorluk, bcl
daki, sokak!arrmızdaki, huylarımızda- ki gene bir gün dağılırlı fakat onun 
ki yakınlığı ve benzerliii inkar ede. her parçası bir bakımlı bahçeye inkı· 
memiJi•. lip etmi' olurdu. 
Osmanlı imparatorluğunun ölümü, Demek oluyor ki, devirler geçiyor, 

bir bakıma göre, millet fikrinin doğ- şartlar değişiyor fakat insanları bah
ması yüzündendir. Zira bu imparator- tiyarlrğa götüren esas çare, hep aynı 
luk, kendi':ıi "millet" olarak duymak kalıyor. Bu esas çare, her devrin orta.. 
hakkını, hem ötekil~ri hem en çok bi· ya attığı davayı, ge:ıiş bir idrak, te
rim için, kendi varlığını idame -?debil. miz bir niyet ve yüksek bir imanlık 
mek bakımından, tehlikeli bulmuş ve görüşü ile anlamağa çalışarak, hayat 
yasak etmi§tir. neden ve nasıl kompromiaçi ise, onun 
Şimdi artık, imparatorluk ortadan gibi akrl1ı, aabırh ve mtaca hareket 

kalkalı hayli zaman geçmiıtir. Fakat ederek, divayı herkes için müsbet bir 
onun önce :nıhuru-:ıa, sonra siyasi ve şekilde halletmektir. 
aakert muvaffakiyetlerine, en sonra Böyle bir görüşe dayanmadığı için, 
da asırlarca ailrüp gitmeaine aebep ~ük antant, tarih• lrarıftı. Böyle bir 

teıkil etmiş olan müsbet mahiyetteki görüşe bir türlü ya:ıaşmadığı için, 20 
imiller, mevcuttur. Bu gibi amiller. SC'llelik bir tecrübeden sonra bir dev
çünlcU, birer politik formül olan im- let, daha dün, göçüp gitti. 
paratortuk yapılarmdan daha kuwtli Türkiye, Balkan birliği'nin kuvet-
ve daıha payidardır. Jlenmesini ve Bulgariatan'ı ihtiva eden 

Bugiin mevcut ola':l bu müebct mil- bir birlik olmaarnı ister. 
ler olmasa idi, Balkan birliği fikri Burhan BELGE 

ll-IAV A 
~>~ 
Dün hava bulutlu geçti 
·nun ıehrimizde hava umumiyet~e 

çok bulutlu ve aralıklı karlı geçmı, 
rüzglr cenubu garbiden saniyede üç 
metre kadar hızla esmi~tir. 

En dü9ük ıaı sıfırın altında 1, en 
yüklek ıaı da aıfırın üstünde 6 dere -
ce olarak kayd~ilmittir. Evelki gec~enberi Ankara'da fasılalı bir 

surette kar yaamaktadır. Fakat &ünq, ka _ 
rm caddelerde yerletmalnc imkln bıralı: • 
mıyor. Ancak dailar ve bahçeler, karın be
yaz örtü altındadır. Kır dün ırece de 
sabaha kadar mııtedil olarak yaimıya devam 
etmiıtir. 

B - Demirfırka, Dumlupınar, Kurtuluş, Keçiören, Etlik ve 
civarında oturanlar : 

Maküavelli'nin liçil-:ıcU eaerini teı
kil edip kısaca mübahase de denilen 
"Livius hakkında mübahue" eserine 
de temas ederek, hidiaeleri felcefi ba
kımdan mUtalea eden biri aıfatiyle 
müellifin yeni tarzda bir tarih fileao
fu olduğunu, bundan ~a aırf işle
nen~k Juymetlendirilecek mal2eme ha
lini almıı bulunan tarihten aiyuet ve 
sevlrulcen gibi bütün zamanlara ta
mil ilimler çıkardığmı izah eden Dr. 
Akkaya aon olmak üzere atiyen bu va
dide büyük Uatat olan Monteai.kiyö'ye, 
dolayısiylıe diğer belli ba•lı mlltefck
kirlere, mür9itlik etmi' bulunan Ma.k
yavelLi'nin infilikt fikirlerinin bilıhae
sa İtalyanlarca daha uzun mUddet he
yecan kaynağı olacağmı illve ederek 
aözilne nihayet vermi9tir. 

l 6/Mart/939 Perşembe günü, 

C- Yenişehir, Gankaya, Cebeci, Dikmen, istasyon ve dva -
varında oturanlar : 

1 7 /Mart/939 Cuma günü, 

D- Yukanki mmtakalarda oturup da reylerini günlerinde 
kullanamıyanlar : J Bundan sonra kendisini ka-:ı ve ruh

ca antik ananenin virisi sayan Mak
yavelli'nin bu iymanla harekete geçti. 
ğhıi, 1512 de mevki ve itibarını kay
betmek suretiyle uğrad.ğı şahsi fe
laketin, yurdunun geçirmekte olduiu 
müthiş akibetlerin inrimamiyle, ru. 
hunun tuğyan ettiğini ve bu ıstıraph 
heyec~n dolayısiyle vatanının kurtul
ması için yazdtğı eserlerin fikir tarf· 
hinde mümtaz yer tuttuğunu izah et. 
tikten aonra eserlerinin tahliline geç· 
mİftir. 

-.._..._ __ '_sı_Ma ___ rt_/_9-39 __ C_u_rna __ rt_es_i_g_ü_n_ü_ ...... __ .......... __ ..... ____ * 

İş Bankası 

Umumi Heyeti 
bugün toplanıyor 

Türkiye ı, Bankası hinedarlar a
lelade umumi heyeti bugün banka 
merkezinde toplanacaktır. Toplantı -
da idare meclisi ve milrakipler rapor
ları okunacak, 1938 yılı bilançosu ile 
kir ve zarar hesapları tetkik ve ida
re meclisi ibra olunacaktır. 
Karın taksimi ve tevzii günü tesbit 

edildikten sonra yeni idare meclisi 
azaların:n ve 1939 yılı murakiplerinin 
seçimi yapılacaktır. 

1938 yılı bu milli müessesemiz için 
en feyizli ve verimli bir iş senesi ol
muştur. Okurlarımız bu hususta ya -
rınki sayımızda geniş mallımat bula
caklardır. 

Tedavüle çıkaralan 
yeni banknotlar 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban -
.ı:aaından : 
Bankamız 15 ikinciteşrin 1937 t.ari . 

hinden itibaren tedaville çıkarmıya 

başladığı yeni harfli banknotlardan 
15 mart 1939 tarihine kadar : 

Bet liralıklardan 39.632.740 
On liralıklarlan 24.252.670 
Elli lirahklardan 21.104.000 
Yüz lirabklardan 21.215.200 

106.204.610 
Ceman, yUz altı milyon iki yUz dört 

bin altı yüz on lira tedavüle çıkarılmıı 
ve mukabilinde eski harfli banknot -
lardan aynı miktar yani, yüz altı mil
yon iki yüz dört bin altı yüz on lira 
tedavülden kaldırılmıştır. (a.a.) 

Yeni vali muavini işe haşladı 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İstan

bul vali muavinliğine tayin olunan 
B. Muzaffer Akalın dün akşam teh
rimize gelmiş ve bugün vazifesine 
batlamıştır. 

Tramvay şirketi müdiirü 
gidiyor 

latanbul, 16 (Telefonla) - 1stan · 
bul tramvay şirketi umum müdürü B. 
Kindorf yarın yurdumuzdan ayrıla· 
caktır. 

Adana'da Atatürk 
günü kutlandı 

Adana, 16 a.a. - Adana h,alkevi genç 
!iği ve adanahlar bugün Atatürk gü • 
nünü büyük merasimle ve hararetle 
kutladılar. Atatürk anıtına çelenkler 
kondu. Ebedi Şef, hürmetle, takdisle 
anıldı. Gece de halkcvinde Atatürk ge 
cesi verildi. Mühim nutuklar söylen -
di. Seçkin ve kalabalık bir kütlenin 
iştirakiyle çok parlak geçen gece sa • 
at 24 e kadar sürdü. 

"Hükümdar" yahud "Prene" adlı e· 

seri dolayısiyle "Makyavellizm" mef. Bir f alwikıto"rum" u"zu·n ,,.Ldlre 
humu:lun ortaya çtkt:pnı ve bu mefhu • 

mun esas : nr.ı da "hülı:Uımdar veya dev· llyık 1..--kıfl 
let adamının devletin menfaatinin i•· ı..-v 

tilzam ettiği yerde her tt1rl'll ahllkl ve Öğrendiğimize ıöre Adana flıbrika-
hukuki teamül ve umdeleri hiçe aay- törlerinden B. Koç Naci Yuıcıoilu, 
mak" suretinde ifade edilebilecelini, Kayaeri'de liae tahsili yapan talebe 
Makyavellizm mefhumunun leh ve bil için bir talebe yurdu yaptırmaya baş • 

Ha lk konseri hassa aleyhinle hayli mUnakafl'ar ~ı- lamıftır. Hayıneveır fabrikacımız, 
duğU':\u ve bu halin Makyavelli'nin yurdun masraflarını lrar9ılamak üzere 

13 üncü Halk Konseri Riyaseticüm- muayyen zaman, mekln ve husuaiyete de 10 tane büyıiik mafua yaptUK&k
hur Filarmonik Orkestrası tarafın. bağlı olarak ortaya attığı, yani sırf tır. 
dan Müzik Öğretmen Okulu konser kendi yurdunun o zamanlar geçirmek. MaarU Vokilim.b B. Koç tfaci Ya. 
salonunda 18-3-939 cumartesi günü te olduğu elim günler dolayı&iyle, bu zıcıotlu'na bir teıtekkür telır&fı ıön _ 
saat 15,30 da verilecektir. Program §U tavsiyelerde bulunduğu keyfiyetinin dermittir. Vekilimi~in tefekkilrllnU r 
dur: zamanaız ve mekanaıs olarak umumi şağıya yuryorus : 
Şef: Ernst Praetroius mahiyette olduğu diifUnceakıden ileri "Kayaeri'de blr talebe yurdu i• 
1 - W. A. Mozart (1756 - 1791): geldiğini tebarüz ettirmiştir. ettirmekte olduğunuzu ve ayrıca yur-

Klarnet için konçerto la majör, op. Bundan sonra Makyavelli ile 0.- dun daimi masrafını kartılamak üzere 
622. man11 tarihçisi Bitlisli İdris'in eserle- on mağaza binası inşa ettirmeyi karar-

a) Allegro, b) Adagio, c) Rondo, riyle her 'ki müellifin talihlerinin la§trnnıt bulunduğunuzu memnuniyet 
Allegro, Solist: Hayrullah Duygu. birbirini olqıyan noktalarına ~aret le haber aldım. 

2. - A. Glazounow (1865 - 1937): ederek Makyavelli'ntn ortaya attığı Çocuklarımuın bilgi, ahlak ve va-
8 inci senfoni Mi bemol majör, op. 83 hayatiyet kudreti veya hamiyet demek tanseverlik bakımından yetifmeleri 

a) Allegro moderato, b) MeıKo. c · tabia ·;ıt-JM~Wi~~'Wl~~~ft'tıı'Mm' .t'ı.m::1;Tu, 'il mua crcno sostenuıro - A. '~"""o_p_an~v · - ..l -Pm~'l'Aı: 
legro moderato. lup devletin kurum ve idamesı~.e telakki eder, maarife gösterdiğiniz ra

Gelec:ek halk konseri 25-3-939 c:.u- gösterilecek lalhraınarılziı ifade ettı· bıta ve alakadan dolayı derin tükran-
marteai günü aaat 15,30 dadır. ğini, adi ahlak çevresinin fevki:ıde 0 • tarımı aunarım." 

Denizbank Umum 
Müdürünün beyanatı 
lstanıbul, 16 (Telefonla) - Deniz· 

bank umum müdürü B. Yuauf Ziya 
Erzin bu sabah Ank.ara'dan fdırimise 
avdet etti. B. Yusuf Ziya Ersin be
yanatında dedi ki: 
"- Ankara'da Deniabanka ait muh

telif işler etrafında temaslar yaptım. 
İzahat verdim. Atmanya'dan gelen 
heyetle müzakerelere devam ediyo
ruz. Müzakerelerin her iki taraf için 
faydalı netice vereceğini ve kısa bir 
zamanda biteceğini zan~diyorum. 
İstanbul limanının tevsi ve tanzimi 
için esas proje henüz hazırlanmış de
ğildir. Projenin hazırlanması için tet 
kikler yapılmaktadır. Bu projede §Üp 
hesiz kömür mıntakaaı da yer alacak
tır. Tersane üzerindeki tetkikler h~ 
nüz ikmal edilmemiştir. Tetkikler ao
nunda tersanenin yeri belli olacak ve 
kömür mıntakuı da telbi.t edilecek • 
tir. 

tan virtü'nün, beteri yaratıcı kudre. 

t . n ..1u-..ıc -.slfe9ini temail etmesi 
ın e ~- f"' 
dolayıaiyle devled.n yilksek mena ~ı 
uğn.rnda aıblikl umckikı çiğnenmesı. 
nin mübah sayıldığını anlattıktan son
ra virtü'nün ayrılmaz bir kımunı tef
kil edip tali demek olan fortuna ile 
hikmet hükümet, zaruret mefhumları. 
nın birer eaaai umde halini almaları i. 
~n Makyavelli'nin bunları ?e suretle 
kıymetlendirdiğini izah etnut ve ken
disini modern tarihçiliğin müenisi ve 
yeni tarzda tarih filesofu yapan eser· 
lerini te'rihe geçmiştir. 

Ateşli bir yurdsever ola·;ı Makya.. 
velli'nin ttalya'yı perişanlıktan ve ya
bancı iatiamarlardan lwrtamanın yo· 
tunu, tecrübe malzemesini ihtiva e. 
den, tarihte arıyarak ancak iytimada 
şayan kaynakları kul'lan~ığını. ve ~un· 
ları ince duygu ft keakın sczışle ıtle· 
diğini anlatan hatip Makyavelli"ye reh 
hedik etmiş olan Yunan tarihçilerin
den "Tukidides'' ile "Poldbioa" un ta. 
rih telakkilerini ve felsefelerini ka. 
r.kterize ettikten aonra yen~ . devri~ 
yüksek dereceli ilk ııınt eaerını teşkıl 

Yeni19hir telef on santrali 
i19 llall1111ak üzere 

Yenitehir'de yapılmakta olan yeni 
telefon santralı inp.atmın bittiiini 
ya:zm,,tık. Poata, Telgraf umum mü -
dUrlUğil telefon idareai yeni tcbcke -
nin muvakkat teılim muameleaicıc baf
lamıftır. 

Öğrendiğimize göre bu ayın yirmi 
betinden itibaren abonelere telefon 
verilmiye baflanacaktır. İlk olarak 
tehrin muhtelif yerlerinden Yenifcıh
re na.kil iatiyenlrin müracaatlan aUr 
atle yerine eetirilecelrtir. Müteakip 
günlerde de yeni abonelere bqlana -
caktır. 

Yeni santral 'imdilik iki bin abone -
liktir. İleride beş bin aboneye kadar 
çıkarılabilecektir. 

Kızılayın teşekkütD 
Kızılay Ankırı Merk.esi Bqlcan11-

ğrnd11n: 

Yurdun bütün bölgelerinde hava, 
kapalı ve yaiıtlı geçmi9tiı-. 24 aaat i -
çindeki yağı91ann kare metreye bırak 
tıklan au miktarı Fethiye'de 45, Na -
zilli'de 43, U,ak'ta 37, Bucak'ta 35, 
BeyfChir, laparta ve Gemlik'te 31, 
Uludağ'da 29, Konya'da 28, Toeya'da 
25, Afyon, 'Gereze ve KUtahya'da 23, 
Kaatamonu ve Antalya'da 22, Aydın
da 21, Bodrum ve Sinop'ta 20, ve di -
ğer yağı9 gören pek çok yerlerde de 
1 - 19 kiloğram araaındadır. 
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Geliri yolaıullara ve Kızılay Anka
ra merkezinin himayesindeki kimse
siz yavruların iaıe ve giyimlerine 
karıılık olmak Uzere 11 mart 1939 ta
rihinde Ankarapatuta verilen balo
muza maddi yardımlarını eeirgemi
yen ve huzurlarile baloyu tcreflendi
ren sayın kordiplomatiie ve eıya pi
yan&oaunu hazırlamak ve tebcrrU!er
de bulunmak ıuretiyle büyük yardım 
tarda bulunan aayın bayanlarımıza ve 
her zaman yardımlarını eairgemiyen 
ankaralılarrmıza sonauz te§ekkUrJ.eri
mlzi sunarız. 

Karla örtülü bulunan yerlerdeki ka
rın toprak üzerindeki kalınlıiı la -
parta'da 8, Kırıehir'de 9, Afyon ve 
Kaatamonu'da 11. Ilgın'da 12, Sarıka -
mıt'ta 63, Uludağ'da 255 santimetre -
dir. 

Rilzgirlar Karadeniz kıyılarında ti
malden, Trakya ve Kocaeli bölgelerin
de ,arktan diğer bölgelerde umumiyet
le cenuptan aaniyede en çok dokuz 
metre kadar hızla esmittir . 

Yurtta en yüksek ısılar Malatya'da 
ıo. Diyarbakır'da 11, Bodrum'da 12, 
Adana ve Antalya'da 14 derecedir. 

En dütük ıaılar da aıfırın altında 
Eskişehir, Konya, Kaatamonu ve Bo -
lu'da ı. Kütahya ve Afyon'da 2, ts • 
partıı'c-b 3 "~reredir. 

Türk milleti her türlü nifak 
teairlerinden uzak ve salim 
bir birlik .e beraberlik hava
aı içinde kendini göstermek
tedir. 

1. tNONU 

16 Mart 
Dün 16 mart, Jstanbul §ehrinin 

yüreği ~ızlıyarak andığı acı bir gü
nünün yıldönümü idi. 

Oa beşinci asırda osmanlı ordu
su tarafından zaptedi/mesiyle tari. 
hin klasik bir devri değişen, yirmin
ci asırda Çanaldcale'de abici ~e eı
si:ı bir destan yaratılarak madafaa 
edilen bu en büyQk tark ıehri, bun
dan on dokuz sene önce dün, o u
man düımanımız olan kuvetler tara
lından Jıgal edilmiı, tiyatroları, 
eski tertip gece eğlenceleriyle meş. 
hur olan Şehzadebaıı'nda bir apar
tımanda ylltaklarında uyuyan bir
kaç nelerimize kıyılmıştı. 

O günü her sene anıyoruz. Bu 
hat11layııta o kara günlerin elemi. 
ni tazelemekten ziyade lcurtulmuş 
bir vatanrn bir daha o kara günleri 
görmiyeceğine dair beslediğimiz 
lruvetli imanı belirtmenin mfna.sı 
vardır. 

Eyüp şehitliğinde ebediyet uy
kusuna dalan latanbul ıditlerinin 
muum hatıralarını anarken barışı 
kendisine QJJrQ edinen har Vfl mQs
taJriJ Türlrive'nin bu~an yeryiJzQn_ 
de tek bir dü.•rrı · • '•i/e bulıınmadr
ğım da hat11lıyoruz. - T. 1. 

Diişmez. kalkmaz! 
Bir İtalyan gazetesinin verdiii 

habere göre yeni papa on ikinci 
Pi radyoda bir konferans vermek 
Ü:ere Sikstin kilisesine giderken 
merdiven.de ayağı kayıp dütmÜ§ 
ve kolu incinmittir 

Ne demeli? 

- Düpnez, kalkmaz bir Allah? 
Allah için mevcut olan bu ma. 

auniyet, &Örülüyor ki, onun yer
yüzündeki vekili için varid değil
dir. 

Hollanda latihk.iim yapıyor! 

Muhtemel biı .uıan taarruzu
na kartı Hollanda'nm da iatih
killılar yaptıiını aazeteler yazı
yor. 
Hollandalılann hu iti becere

ceklerine inanılabilir. MalUın ya, 
bir memleket bir tara.itan da top-

ıraimdan yüksekte bulunan deniz 
•ularmm hücumuna kartı da ken
diaini b ir nevi iatibkimlarla ko-
rur. 

Pipoyu dair! 

lnhaaar ı&.llreaİ inailis 1llalü pi
po tütünleri yapıp aatm&P laqla
dı batla,alı, bi.acle de pipo _.a
lu artnuttr. Sokaklarda birçok 
pipo liıTakilwine raat ,.ai,wm. 
Fakat bu rqbet, benüa, biacle pi
po içme mıiiaaba:baı y..,.cak de
receci• ileri sitmemiıtir. ~-i 
Avrupa'da pipo içenl.rin kulüp
leri Yardır; bmalar .... ıik lırıan
grel• yaparlar. 

Hatta böyle bir konpoede lna
lunm11t oı..n bir clo.twn anlabJor
du: 

- lçtimam ortalanna cloinı 
uloa o kadar dum.Dla dollD\lflu 
ki • aöı:lifeıalerİD ...a-i ifitili-

,_., fakat kendileri ıöriilmüyor
du. 

Geçenlerde Belçika'nm Mönen 
.,ehrinde bir pipo müaabakaaı ya
pılnııt, bunda Leon Botin i~inde 
bir tiryaki, iki aram tütün dolu 
piposunu bir saat, sekiz dakika, o
tuz aaniyede içip bitirerek fUll
piyonluk kazanmıttrr. 

Meseledir! Çünkü birçok pipo 
meraklıları, kendilerine aor kib
rit dayanclırn-lar. 
Ha~ bunlar için Avrupahla

rm IDefhur bir eözl..i Yardır: 

- Pipo içmek, biru da kibrit 
ıiçmelt demektir. 

Casın a.lıl 

Bir aazete Cas kelim..min eti
molojiaini yapıyorı mejer1e bu 
kelime J\lft&DCacla tanrı minuına 
gelen tıMo't&n ı•lme imiı.Oradan 
li.tinceye, portekizce)'e, oradan 
da Afrika v&Jıtilerine ıeçince 
Coe ve nihayet Caz elmUf. 

Caa muaikiainden hotlanmıyan 
bir c:lo.tum, bunu öirendikten eoa
ra, aüldü: 

- Bizde buna allalı adı nnnek 
muvafık olmaz. oı .. olaa "aman 
alı.hl" cliyeiJilirüı:, Meli. 

Mesut bir evlenme 
Anma NUmune h•taneai dllhiliye 

milteıha1aıalarından Doktor İzzet Kan
demir ile Almanya'da ihtiaMını ikmal 
ederek henüz dönen bakteriyolog 
Doktor Safiye evlenmi.flerdir. Su -
detler temenni ederiz. 

..- ······ ············· ·· ·············ıa.. 
Cümburiyet Halk Partt.i yap- 1 • 
m.tl iktidarında olmadıiı İt· S 

• 
leri uyı&ftanlcu oyalay .. aö:ıı· S 
lerle J'&parıa diye millete kar- S 
fi ıüadelik .;,...- takip et- 5 
mek tian Cümhuri,.t Halk i 

• 
Partisinin reddettiii teJdir. : • . 
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''H asta adam,, ın ölümü 
Son beı altı senelik haline baka

l'ak "Avrupa'nm haata adaını., adı 
"erilen Çekoslovakya ölmüştür. Ne 
leçen eylulden eve} verilen ilaçlar, 
~ de geçen eylUI ayı aonunda yapı-

DÜNYA HABERLERi 
İngiliz • Fransız gazeteleri 

Ahnanya'ya hücum ediyor 

Memel'deki Alman 
lideri Litvanya'ya 

iSTANBUL gazeteleri 
an "ameliyat" hasla adamın haya
~~· kurtaramadı. Çekoslovakya öl

u. Fakat arkaaından mersiye yaza-
~k kimse çıkmıyacaktrr. Çünkü ö- Fransız gazeteleri 
Uınü §erefsiz olmuttur. 
Bir devlet reisinin, memleketini 

leılim etmek için dü§TDanm ayağı. 
~ kadar gidip yalvarması hadisesi
:ın bir benzerini ancak çek tarihi 

Almanya ile arllk 
görüımenin imkansı1 

olduğunu söylüyorlar 

aydeder. On altıncı aaırda da çek 
•a.ilzadeleri imparator birinci Fer
dinand'a Bohemya kırallığmın tacı
nı aynı tekilde vermişlerdi. Fakat 
bu asilzadelerin cermen imparator
hıiu ile kurmak istedikleri müna
&ehet tahsi birlikti. Ve bir asır kadar 
'ziyet bu §ekilde devam etti. 1620 Paris, 16 a.a. - Gazeteler, yalnız 
~'!esinde Beyazdağ hezimeti ÜZ"ft"i- Çeko-Slovak hidiselerinden bahset· 
l\~ir ki Habsburglar çekleri tabak- mektedir. 
k"" ı ı ı y h A Pietri, Jur gazetesinde diyor ki: Uın eri altına a dı ar. e atta 
h d d b" d f 1 Almanya'nın, Avrupa hegemonya-\ln an sonra a ır asır an az a 
I>" M • lan emellerinde artık duramıyacağı ır zaman, arıya Tereza zam.anma 
le d 11 • kabul edilir ise, muhakkak olan cihet a ar eaki Bohemya kıra ığınm ı-
d • · · d · B en zayıf noktaya, mukavemeti en az •rı muhtarıyeh evam etb· un-
dan şonra da çek istiklal mücade- bir yere hücum edeceğidir. Bunu dik-
leai batladı ve on dokuzuncu asırda kate almak icap eyler. Önümüzdeki 
Çarlık Rusyasmm yardnniyle bu mC11oCle, artık bir diplomasi meselesi 
Cereyan gittikçe hızlandı. Oç asır olmaktan çıknuştır. Bugün te,ebbüs
devam eden bir mücadeleden sonra ler ve vaidler ile iyi niyet sahiplerini 
hüy\ik harbin aonunda çek devleti toplamak bahis mevzuu değildir. Bu 
lcurulduğu zaman, uzun bir ömür iyi niyet sahipler Franaa'nm ve İn
~iireceği tahmin ediliyordu. Gerçi giltere'nin en kuvetli olarak meydana 
ıllc adnnda sulh\ bir hayat yatamaaı. çıktıkları gün kendili~inden toplana
~ engel olan bir vaziyet vardı: e- caklardır. 
ltalliyet bolluğu.... Cümhurre&.i Vil- Alman imzası 
lon'un ısrariyle çek hudutlari çok Jurnal gazetesi diyor ki: 
leniı tutulmuttu. Benet de istikbal- İyi niyet sahibi hiç bir kimse, artık 
de devletin kartıla~cağı zorluklan alman imzasına en ufak bir kredi bile 
h~ba k.atmıyarak bu hudutlarm verilmesi icabettiğini ileri süremez. 
'-'iiınkün olduğu kadar genit tutul- Sulhu tanzim için bir enternuyonal 
'-'asına çalrıtı. Lloyd Gecwge, bir- konferans toplanması ve Samuel Ho
lcaç ay evel neşredilen hatıralannda re sistemince beş senelik bir silahları 
diyor ki: bırakma plinmın tetkik edilmeai gibi 

- Beneı mümkün olduğu kadar fikirleri müdafaadan artık vaz geç
Çok arazi istiyordu- Düşünmüyordu mek lazımdır. 
iti o zaman ne kadar çok alırsa, tim- Tehdit altında bulunanlar 
di elinde o kadar az kalacaktır. d Dorm_,,." dı". Figaro gazetesin e _...... Oç buçuk milyon almanı, bir . 1 yor ki: 
lllilyondan fazla macan, yüz bin er- Hitler'in eli altına aldığı yedi mil-
c:e Polonyalıyı Çeke»lovakya'nm hu- yon insan, cermanizmin hiç bW .zaman 
dutları içine almıya muvaffak oldu. temeuül edemediği cHur ye enerjtk 
lfalbuki çekoalovak milleti adı .._ bir ıR.a mensuptur. Bundan 1-flaa, 
tilen cimia da kendi araaanda miite- Hitler, bugiin en büyük bataaıru itle
'-.nİ• değildi. Yeni '*koalovak dev- mi d r. Hitlerci propaganda, artık 

..._ ·"'· , · "··'-ı. ........ Msıc.ariştan . · · -tiiiliiıl-- bir minyatürü 0 • uuuucıu UU] J"• 1-A.ı~. ı , .. - ... t·- ·r AH• 

du, Yeni devletin makacld ... mn 1- il ınnsular ... rladelıılı .a.ıerl U. ..
da re eden Mazarik ve Ben~, mil- rada burada masum inıunlan ~ 
letler cemiyetine, fransız ittif akma, kandıramryacaklardır: . ~lma~!8 ya 
&ovyetlerle imzaladıkları misaka ve komşu olan ;e ke.n~~rını m;dafaa 
küçük antanhn ittifakma dayandı- i~in Alma~ya ya nıs t c ~Y.~1 crccc· 
la.r. Fakat tehlike karşısında çekos- ~ kuvetlı b~~unmıyan .büt.~ devle~· 
lavak milletinin harp yapmıya ha- ler, bundan böyle, kendılcrını tehdit 
a:rr olması lazımdı. Gerçi Çekoalo- altında görecekler~ir. 
"akya'nm geçen eylulde kartılaıtıiı Almanya ile görüşmek 
Vaziyet çok nazikti. Fakat 1914 ae- Petit Jurnal diyor ki: 
rıeainde Sırbiatan'm Avusturya taz· Almanya ile, ancak kuvet saıhaaında 
Y'lcı kartısındaki vaziyeti d&ha az ve kar,ıhkh hürmet sahasmda mU-
1la'2:ik değildi. Halbuki sırplar A- savat halıinde görüşmeğc hazır bulun· 
\>\taturya ültimatomunu reddetmek- duğu zaman görü,Ulebilir. 
te tereddüt etmediler. Çekoslovakya 
eylul krizi içinde Almanya'nm taz
Yikine karşı mukavemet etmiı ol· 
&aydı, galip ihtimale göre, Almanya 
'harp yapamayacaktı. Yapsa da ne. 
licesi. bugün Çekoslovakya'nm ba•ı
rıa gelenden daha feci olamazdı. 0-
lürnü göze almıyan millet ya1rya
llıaz. 

Münih "ameliyatmdan'' ııonra 
Çekoslovakya'nm müatakil v~ mu
kadderatına hakim bir devlet halin
de ya~ması daha çok zorlaıtı. Y ~~i 
devlet, İsviçre gibi bitaraf bir polıb
ka mı takip edecekti ?Öyle iae, Fran
sa ile ittifakını, aovyetlerle imzala -
dığı miaakı feahetıneli idi. Halbuki 
Çekoslovakya kendisine hiç bir fay
Cla temin etmiyecek olan bu muka. 
•eleleri aon nefesine kadar feahet
tnemiştir. Bu sebeple Almanya fÜp! 
heye düş.nıiittür. Almanlar "Çek~ 
lovakya'da Beneı'izm devam edı
YOr'' dedikleri zaman bunu murat 
etmişlerdi. Fransa ve lngilteTeye de 
müatakil dış politika takip edeceği 
hakkında itimat telkin edemediğin. 
den onlar da Çekoalovakya'nın hu
dutlarını garanti etmekten çekindi
ler. Binaenaleyh ittifaklarına, doat
larına rağmen Çekoslovakya ha"İ· 
katte yalnız kalmış bir devletti. 

Münib ameliyatı neticesinde prea.. 
tijleri sarsılan çeklerin islovaklara 
ve rütenlere karşı vaziyetleri Mr· 

ınldı. Ve eğer çekoslovak devleti fe
derasyon halinde de devam ~ece~
se, bu üç unsur aı·asmda tam hır mu
sa vat esasına dayanan ya§aJDA tartı 
hazırlamak lazımken, çekler, ken.. 
dilerine devlet mekanizması içinde 
hegemonya temin eden vaziyeti mU
hafaza etmiye çahıtılar. Bir islovak 
nasyonafüti vaziyeti töyle ifade edi

yor: 
- E sir vaziye te düşen bir milletin 

esareti altında yaşıyamardrk. 
lıte aekiz kelime içinde Çekoalo

..,.kya'nm Münih'ten sonra kartılat
tığı ekalliyetler meselesi .... 

~sir milletin esiri olmıyahm der -

Harp çıkarsa ••• 

İngiliz ve Fransız 

donanmaları 

işbirliği yapacaklar 

• 

Londra, 1 6a.a. - Avam Kamaraaın -
da liberallerden B. Mander'in İngiliz 
ve fransız donanmalarınm mütekabi -
len ingiliz ve fransız üssüıbahrilerin -
den istifade etmeleri hakkında sor -
muş olduğu bir suale cevap veren par
lamento sekreteri B. Şekspir, t(>yle 

demiştir. 
"- Eğer İngiltere ile Fransa, muh· 

temel bir harpte müttefik bulunurlar -
sa, tam bir bahri i.fbirliği yapılması 
muhtemeldir. 

İlaveten 11<>rulan bir suale cevaben, 
de, iki memleket erkinıharbiyeleri a -
rasında görüşmelere devam e<lilmelıı:te 
olduğunu söylem~ir. 

Macaristan' da yahudi 
kanunu kabul edildi 

Budapeştc, 16 a.a. - Meıbuaan mec • 
lisi, bu ıaba.h Macaristan'daki ya.hu -
dilerin hukukunu pek ziyade tahdid 
eden "Yahudi kanunu" nu büyük bir 
ekseriyetle kabul etm~tir. 

ken, ialovaklar, rktaılan olan çekle
ri Almanya'nm, diğer D'ktatları olan 
rütenleri de Macariatan'm esaretine 1 
tealün etmitlerdir. Kendilerinin ele 
eair olmadııklan pek malUım değil. 
itte çekoslOTak faciası. Knaeden 
biue: milli birlik iatiklalin ilk tart
larmdan biridir. Kardeıler arasm
daki ihtilaflardan ancak yabancılar 
iatifade eder. istiklalini kaniyle mü
dafaaya hazır olmıyan bir millet, o 
iatiklale hak kazaDJDlf değildir. 

A. Ş. ESMER 

1 ngiliz gazeteleri 

Alman iıgaline karıı 

ıok ağır ve acı 

sözler kullanıyorlar 

hücum ediyor 
Varşova, 16 a.a. - Meme! alınanla

rının lideri Dr. Er.neşt Meumann, dün 
Memel'deki litvanyalı makamlar hak
kında çok şiddetli bir nutuk söyle
mi tir. 

Mumaileyh, 25 mantta içtimaa da
vet edilmiş olalf Memel diyetinin ta
hammül edilmez bir hale gelmiş olan 
hayat şartlarında esaslı tadilat icra
sına memur edileceğini beyan etmiş -
tir. Milletlerin kendi mukadderatla
rını tayin etmek hakkı, hudutların 

tesbitinde esas ittihaz edilmek icap 
ederken bu hak. Memel'in Almanya
dan koparılıp ayrılması suretiyle ih
ıaı edilmiştir. 

İKDAM 
İki karar ve iki mütalea 

"'İnkılabın meşaleı;i' 'siıtununun Kema
lıst ımzalı muharriri, maarif vek$.letinin, 
haftada 24 saattan fazla ders veren mu
allımlere bu fazla dersler için ayrıca pa
ra verilmiyece&i ve her muallimın her 
derıte talcbeyı derse kaldırıp kontrol e
deceııi yolundaki kararlarını mevzuuba
hıs ederek, birinci karardan maksat mu· 
allimlerin 24 saattan fazla den verme -
melerini temin ıse "'her muallim haftada 
ancak 24 aaat ders verebilecek" kaydını 
koymanın daha doi ru olacaıı:ını, ikinci 
kararın da, bazı ıınıflardaki talebe ade
dinden dolayı, muallime ders verme sıra
sı &elmiyece&ine nazaran tatbikına nasıl 
imkan bulunacaiını soruyor. 

-ti 
Alm.tınya Memcl'i ilhllk 

ni)·t•lintle değil 
Berlin, 15 a.a. - Yarı resmi 

kaynaktan tebliğ edilmektedir : 

Denizbank haricinde kalan 
bir 

gemicilerın vaziyeti 

Bugünkü yabancı gazeteler, Alman 
ya'nın pek yakında Memel mıntakası
nı da ilhak tasavvurunda olduğunu 

yazmışlardır. Alman siyasi mahfille
ri bu maksadı zannettirecek hiç bir 
şey mevcut olmadığını bildirmektedir 
ler. 

dilmiştir. Nazilerin iktidar mevkii:ıe 

gelmesinden beri, alman politikası, ta
mamiyle sarih surette, asıl çehresini 
göstermiştir. 

Dnizbank harı cinde kalan ticaret ııemi
lerindeki eemici ve denizcilerin iktisat 
vekiletınden, iıliıhını rıca ettıkleri acık· 
lı hallenni izah eden bu yazıda bu ıı:emı
cılerin salahiyetsiz kimselerin uç lira 16 
kuruş mukabılinde tedarik ettikleri li
man cuzdaniyle ıemilcre ıı:irip çalışmak 
imkanı bulduklarından, ateşçilerin 25 li
ra gıbi ufak para mukabılınde omur c;u
ruttuklerinden. simsar denilen tufeylile
rin muzir faalıyetlerinden şikayet ettık
lcrini yazıyor. 

TAN 

Londra, 16 a.a. - Almanyanın bun· 
dan evelki cebir ve kuvet darbeleri es· 
nasında ingiliz matbuatı, verilen ta
ahhütlere rağmen yapılan emrivaki 
siyasetinin uyandırdığı nefreti birçok 
defa oldukça kuvetli kelimelerle bil
dirmek fırsatını bulmuştu. Fakat hiç 
bir zaman, bu sabah, bütün gazetele
rin sütunlarında olduğu gibi nefret ile 
haykırmamıştı. İngiliz efkarı umumi
yesinin, Çek i&tiklaline nihayet veren 
metodlara ve hadiselere karşı içten 
gelen ikrahı o derece umumidir ki, bu 
bakımdan mesela tamamen ayn şeyle
re olan Times'in, Deyli Ekspres ve 

Dcyli Herald'ın yazıları birbirine ka.. 
rı'tırılabilir. Ve bu yazıların yerleri 
değiftirilebilir. Bütün gazeteler, üçün 
cü Rayh'ın bütün harici siyasetine ha
kim olmaktan bir dakika fariğ olmadı

ğı kanaatinde bulundukları fena niyet 
hakkmdöaki tefairlerini kuvetlendir· 
mek için, Almanya'nın Çek istiklali 
hakkında.ki tefairlerfoi kuvetlendir
va.idlerini bilhaaaa tebarüz ettirmekte
dir. 

Gerek ~imes gerek Deyli Herald, Cümhuriyetin zaferi 
Doktor Haşa'nın. hakikatten alman i. 
daresini, mukavemet takdirinde Prag'. 
rn derhal bombardıman edileceği bah
sinde aldığı ültimatom üzerine kabul 
ettiğini de kaydcylemektedir. 

Cumhurreisi lsmet lnoniı'nün "Memle
keti baştan başa demir ağlarla orulmuı 
eormek en buyuk azmımızdır" vecizesi i
le başlıklandınlan bu yazıda, demiryolu 
siyasetinin bugune kadar verdı&i seme· 
reler tebaruz ettirilmektedir. 

Times gazetesi, ilhakın neticeleri 
üzerinde tevakkuf ederken, sözlerine intihap günleri 

Birkaç saat eveline aiı 
teminat 

Timcs gueteıinin diplomatik mu· 
babiri diyor ki: 

şöyl devam etmektedir: "Gunun meseleleri" sutununda, memle
ketin her tarafında bayram giınlerinı an
dıran intihap ıunlerı yapndıgını aoyli
ycrek, cumburreıınmizın unıvenıtedeki 
nut.ıklarmda, memlekette halk idaresinin 
en mutekimıl iekle getirilmesı mukarrer 
oldu&unu 50ylediklerini hatırlatıyor ve 
bu ııene intihabata verilen ehcmiyetin, 
halkın reyine &ôaterilen azami hurmet ve 
tekimiilun bir ifadesi oldupnu izah et
tikten aoara, istikamet en buyük caran
tiai olan mıllet mecliaine iza seçmek i
çin, halkı rey verme vazıfeaine davet e
diyor. 

Almanyanın Çeık istiklali hakkmda 
vcrdifi teminM:ın en yenisi, daha bir. 
kaç saat C"Yetine aittir. FiJıhalcika, salı 
a'lnü. öğleden eonra, bihıdıara ölrenil. 
dili üzere, alman kıtaları çeık hudu
dunda tah&§•Ud edeclten ye hatti ba· 
ıılan bu hududu ge5mekte iken, lngil 
\"' •" ""'"' ~ ................. n •• ı~. b~:,•ü.k ~1-S,ilo_ 
rl. Jfadcıl~ auarednden A--.r,,-uı 
her hangi bw drakıonien tedbir düıtUn
mediği hakkmda teminat aJııyorlardı. 

Acaba bu ilhak, bir cinayet olduğu 
kadar bir hata da değil midir? Zira, 
Almanya, yabancı bir ırk unsurunu i
daresi altına almıştır. Halbuki mo. 
dern tarihte, her hangi zaman, töton. 
tar yahut macarlar, Slovakları muvaf· 
falciyetle idare edebilmiştir. Ef er biz· 
.ırat Almanyanm harpten eonraki kal. 
kmmaaından bir dem almak llzım &e. 
liyoraa. o da kuvetin hiç bir zaman 
fikre karşı muzaffer olamıyacağı key
fiyetidir. Bu kara haftanm Ceko-Slo. Bulgar Başvekili bugün 

Bütün ingiliz gazeteleri, bütün de
mokrat devletler arasında tesanüdün 
srklaştmlmaSI ve memleket müdafaa 
sistemlerinin takviye edilmesi husu· 
aunda yeniden müttefikdirler. 

Almanyanm Bohemya ve Moravya'. 

da Çek istikliline nihayet verişi:ıdeki 
cebir ve 'iddet içıin. her ne bakandan 
olursa olsun hiç bir müdafaa, ileri sü. 
rüleıbilir hiç bir bahane yoktur. Bila
kie bu suretle yapılan hareketle, biz
zat Hitler'in verdiği bütün reemi ta. 
ahhiitler ve vaidler ser.isi de ihlal c-

D o o N 

_,.,,..~,,_. eitiDGilıerixiA ..-•ka.. 
ten parJü bir hafta te,Wl edip etmi
yeceğini zama':l gösterecektir. 

Deyli Telgraf and Morning Post 

diyor ki: 

Çirkin bir cinayet 
Çirkin bir cinayet. Dünkü hadisele-

re tatbik edilebilecek en hafif k elime 
budur. Çünkü hadiselerin hikayesi, 
bütün mede':li dünyaya nefret ve istik. 
rah yaymıştır. Almanya, ken.di ismini 
en çirkin bir şekitde kirletmiştir. Ve 
bu, Nazi rejimi kaldıkça böyle devam 
edecektir. Artık Almanyanın bütün 
komşuları tehdit altındadır. Mfr:ıi.lı 
zihniyeti ölmfiı ve defnedilmiştir. 

o l E R 

Bulgar- Türk dostluğu 
Bulgaristan·rn Sayın Başvekili şu dakikada Türkiye'nin misafiri bulun

maktadır. Aralarında hiç bir ihtilM veya ihtilaf sebebi bul.unmıyan iki kom -
~u memleketin devlet <telam/arı arasında yeni bir dostça telakiye imkan veren 
bu ziyaretin, Avrupa kıtasrnda bugün hakim olan hal ve şartlar içinde her 
zamankinden ziyade bir kıymet ve ehemiyet arzettiği söylenebilir. 

Balkanlar, son zamanlarda, karışık ve istikrarsız bir dünya ortasında bir 
nizam ve istikrar örneği olmak bahtiyarlığım idrak etmiştir. Bu mesut key -
fiyette, balkan milletlerinin milJi menfaat/eri hususundaki idraklerinin ve 
siyasi şuurlarının yüksek derecede olgunlaşmış olması en mühim rolü oyna
mıştır. Gerçekten, artık isbata hacet o/mıyan bir hakikattir ki, bu milli men -
faatler balkan devletlerine en sıkı bir anlaşma ve tesanüd havası i~inde el -
ele vermeyi ve her zamankinden ziyade birbirlerine sokulmayı amirdir. Harp 
sonrasının hadiseleri bu bakımdan kiJ.fi derecede derslerle dolu olmuştur. 

Bu hayati hakikati idrakte bütün komşularından önce davranmış olan Tür
kiye, ba/Jcanlrları birbirlerine düşürmüş olan eski husumetleri tasfiye yo -
Junda batta husus1 menfaatlerinden fedakarlık bile icap etse, kendisine düşen 
vazifeyi en büyük bir cömertlik ve anlayışla ifa etmekten asla geri durllUJ • 
nuştır. Tarih sulh ve anlaşma yolundaki bu ~sil jesti layik oldugu ehemiyetle 
kaydedecektir. 

Vatanperverlikte ve milletine bağlrlıkta biç bir komşusundan geri kalau -
yan türk milleti, artık bir mezarlıktan ibaret olan maziyi bir perdeyle örterek 
hayat dolu olan istikbalin müşterek yıoluada kardeşçe ve birlikte J'Ürümek 
lüzumunu ilk anlıyan ve tatbik eden o/muşwr. Hayati menfaatlerinin emret -
tiği sıkı dostluğu en sağlam temeller üzerinde atmak azminde artık mazi o -
lan hiç bir hayal ve duygu türle ve bu/gar milletlerinin arasına giremez ve 
girmemelidir. 

Büyük ve ezeli hakikate gözlerini açmı~ olan balkan milletlerini biribirine 
düşürmek ve onların ihtilaflarından istifade etmek istiyecek her hangi bir 
~üpbeli emel, açık veya gizli, artık balkuJlarzn hudutları içinde tehlikeli ze -
birini dökmek imkanm.ı bulamıyacaktır. 

Bal/can haritasının iki esaslı rüknü olan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 
samimi dostlujun bu ziyaretten ancak daba Jaıvetlenmiş olarak çıkacağında 
hi~ kimsenin şüphesi olmasın. Yaşar NABi 

K-.ivanof'Qn bu sabahtan itibar
Türkiye'nin miaafıri oldutwıu kaydetti· 
ci "'sunün mellelcleri" ıutununda, bu zi
yaretin Biikreı toplantıaını takip etmek 
ve orta Avrupa'da buyük bir saraıntının 
vukuu zamanına tesadiıf etmek bakımın
dan tarihi mahiyetıni tebarüz ettirdikten 
sonra, orta Avrupa hadiselerinin, Bal -
kanları tehdit eden tehlikenin yaklattı'ı 
haberini verdigini ilave etmcır,e ve Bul
saristan'ın Balkan antantına ııtirik za -
manının eeldigine artık kanaat setirdiğı 
umıdinı ızharla bulgar baıvcltilinin ba
yırlı neticeler iatihsal etmesini temenni 
eylemektedir. 

CUMHURİYET 

Bulgar Baıvekilinin 
memleketımizi ziyareti 

Bulsar başvekili Koaeivanof'un mem -
leketimizi iki komşu ve doıt hiıkumet a
rasındakı iyi munasebetlerin takviyesi 
maksadiyle 2'iyaret ettıcini ve bu itıbar
la kendisinin pek samimi bir kabul eore
ceğine ıuphc olmadı&mı aoyliyerck biı 
ay lı:adar evci bulear baıvekili ıle yaptıcı 
muli.kau hatırlatan Yunua Nadı, bu baı· 
makalesinde, en ziyade turk - bulcar doat
Jueuna chemiyet veren Koıeivanof'un &e
rek Balkan antantı ve ıerelı: Turkıye kar
ıısında samimi fikirler boaliyen deaerli 
bir devlet adamı olduııunu yazmakta, 
Ankara'da yeni hialer ve fıkirlcrle ve A
taturk siyasetinin pşmaz muakkıblcriy
le brıdaıacaımı, bu ziyaretten ancak 
hayırlı neticeler beklenebıleceıııni illve 
cderelı: bulpr heyetine "hoı ıeldınız ve 
safalar cetirdiniz" demektedir. 

iki 16 mart 
"Nalına mıhına" sütununda, Abidin Da

ver, 16 marı 1920 ile 16 mart 1939 tarıh
leri arasında bir mukayeıe yaparak, 19 
sene evci busun turk bayragına hasret 
çeken İatanbuJ'un ıimdi al bir İstanbul 
oldugwıu, aradan seçen 19 sene zarfında 
Türkiye'nin doatlugunu kazanmak isin 
her milletin can attıiı kuvetli bir devlet 
olduianu, o cünlerde Avrupa'da kurulan 
devletl~r busun yıkılırken Turkiye'nın 
muıtakıl ve mesut bulundugunu soyledik
ten sonra "Buyuk turk milleti 19 yıl için
de yarattıgı eser karııaında zevk, heye • 
can. ve curur duymakta haklıdır" dcmek
tedır. 

Muhterem bir misafir 

Aar~ Uı, bu başmakalede, busun ta -
tanbuJ ~ gelecek olan bulcar baıvekilinin, 
Ankara da yalnız resmi ve aakeri mera -
sımle degil, aynı zamanda sıcak bir kalp
le de karşılanacaeını kaydcrerek umumi 
harptanberi türklerle bulearlar ;raıında 
mevcut dostluk munaıebatıru tebaruz et
tirdikten sonra Buleariıtan'm Balkan an
tantına dahil bulunmamuı, türk efkarı u
mumiyesi için hem hayret hem de ıstırap 
aebebi oldugwıu, Bulsariataıı'ın parti 
kav&alarırun, harici ıiyaıcte, iatenildiei 
&ibi veçhe verilmesine mani olduiuııu, 
Bulgariıtan'da bu&ıin mevcut ruh ve ira· 
de deiiıildiiinin ilk ıemereai olan Seli
nik anlaşmasından sonra iıe daha scniı 
ufuklara doiru &ozleri açmak cesareti bu
lunduiunu yazdıktan ıonra, balıar baı· 
vekilinin bu ziyaretinden, ~ tiirk • 
bulsar d,.. , · ., ' • · ı bütun Balkan· 
lar için · . .ası tcaıen-
niıini izhar ediyor. 

•.a. Matbuat Seniai 

VAlh 
Bulgaristan Baıvekili 

""uunun akıslerı" ıiıtunu muharriri 
llıkmet Munır, bulgar başvekilinin Tiir
kıye'yı zıyarctı munuebeuyle yazdıııı bu 
tıkrada, kose lvanof'un yüksek bir idrlk 
ve kiyaset adamı olduğunu kayt ve ken
dısının, Balkan antantı lehindeki tema -
yullerinı tebaruz ettırdikten aonra, ••ya
vat yurıi uzak &it" maalindeki bir bul -
&ar darbımeselıni zikrediyor ve bunun biı 
çok manevi muzafferiyetler kaydetmek 
manasına geldi &inı ıoyliyerek, k<>K lva
"Of'UD bunu iıpat edcceii Umİdİni Ubar 
lldıyor. 

Sandık batma 
Hakkı Süha Gezsin "eorüp diitiindük

ce'" sutunundaki fıkdaaında, bugün bay
raklarla donanan turk şehirlerınin, cıim
burreısının univerııtedeki nutuklarında 
rucvzubabı ettikleri halk hakkını kul -
lanışından dolayı bayram yaptıiını bu 
lıakkın damla damla birikip yarın bir i· 
ıade denızı halıni alacaııını ve meclisi 
kuracagmı, kaydettikten sonra, Mil· 
let meclisinin bir millet minyatti • 
ru olabılmesi için elbirliciyle ça -
ıııtmak luzumuna işaret edi)"Or ve "aan
Jık ı;aşına ko~ak milli tavaflarm en mii
Dareki sayılır, yurddaılar sandık bapııa..'" 
dıyor. 

Bulgar Batvekilinin ziyareti 

ı-c ccmc:ttın :,adıJt, ba!iDIBkaleıinde, BU.. 
ıar 1>a11veıu11 1\.oacıvanoı'un Ankara'" 
zıyaretmın, kenoısı ıktıdara ıeçtilrten 

aonra &ıttı"çc artmıı oıan cıo.uup tak
v;yc &•qcı;ıne matut olducunu, buna bi
zım ı..raıınıızdan hıç bır en&el kalmadı • 
~mı soyıeaıltten aonra, Tur&ıye'nın .W -
na ba&UH&ı ve hiç kımaenın topraklarm
ua &ozu oımamaaı aayeainde buıünkü d .. 
vamlı sulhun temelini kurmaya muvaf -
lak oldu&unu, Bulsarıatan'm da aon .._ 
nelerde balkanlarda ıulhu kıırnıak yola -
nu tuttugunun memnuniyetle ıoruldiliti • 
nu ılive etmekte ve bu zıyaretın iki m
leket arasında her turlu ıuphelı fikirler
den, uzak, temiz ve açık bir ııo.tıuk mü • 
nasebetının yerlcımesine yaramayı te • 
menni etmektedir. 

Türkiye'ye ilhakımızı istiyoruz 
Adana'dan aldıiı bir habere ıorc Lls

kiye'de dıvarlara "'Frama bizi mııabe • 
de komedııl ile aldatu. Artık inaıunı10-
ruz. Turkıye'ye ılhalumızı iatiyonız" :ıra· 
ulı lavbalar aııldı&ını bildirmelı:tedir. 

SOi POSTA 
Avukatlık • mebusluk 

Mabittın 8ircen "'Her dn'" aUtamın -
da avukat ve mebuı Hasan Hayri'nin 
Uenızbank"tan ıiaorta divuı için ız bin 
lıra meselesi munaıebetiyle yazdıiı ma
kalede, Hasan Hayrı'nin yalııu avukat 
de&il, aynı zamanda turit milletinin ba -
yat divasını müdafaa etmeyi uzerine al
mış bir vekil sıfatiyle, bir devlet mü -
e11e.cıınden bir ucret alırken buna hak
kı olup olmadıiını duıunmemiı balan -
maaından dolayı mwnaileyhi muahaza e • 
diyor ve : "Elbirliii edip avukatlık ta -
lalı:atini mebuı olmakta ve mebaaluk nil· 
fuzunu da avukatlık iılerindc kullanan 
tipi Fransa, İnsiltere ve Amerika'da bı -
rakalım, Turkiye'ye solmuyalmı" di)'OI'. 

SOi ftl&Uf 

Bulgar Bqvelrili arammda 

Makale muharriri, Ethem İzzet Beni
ce bu yazıımda Bulear Baf•ekili B. Koae: vanot un turk mıuetinin miaafiri oıa
ra.k aramızda bulunducunu •e mama.iley. 
hın bu acyabaunın Milli Şef lnoou'n11n 
ıeçmıı yular içınde ve CeW Bayar'm ı•· 
çen aenekı :ırıyaretlerinin mu1ı:abeleai ma
nıyetınde bulundusunu ve BuJıar Bat -
vekili Ekselans Koaeivanof'un falıaen 
turk - bul&ar doıtlu&una buyiik kıymet 
veren ve mılli aempatimizı ıtahaında der
leyen bır reciilu devlet oldu&u kadar bal
kan birlı&ıne ve balkan mılletleri araıın
da.ki mukadderat iıtirilune de ölçtiaünil 
ve hakkını veren, bu huauıtaki huanu nı
yet tezahurunu de Selinik anlatmUı ile 
KOZonilne koyan bir zat olduıunu yazı
yor ve bizım de bulıar komıulanmıa hak 
kında çok eaki 71llardanberi tapdısı • 
mız milli ve kalbi muhabbetin ber t\ırlil 
şupheden azade oldugunu kaydettikten 
sonra "Bu ziyaretın iki dost ve komtu 
millet ara11nda iyi bir munaaebet mer • 
halesi tesis edecegini emniyetle zannedi· 
yoruz,, demektedir, 

HABEI 
lnönü'nün elinde inkılap 

lıımet lnonu'nun millet ıeflıii mab -
mına ıeçelı ancak bir kaç aydan ibaret 
olduiu ve bu manmda bır kaç ayın, ıil
varının eiere aıçramadaıı ata fırlataca -
&ı bir nazarlık muddetten daha kıaa oldu
ıı:unu yazan makale muharriri Necip Pa
zd Kıaakürelıc, buna rajmm lnöaa'nun 
bu dar çer,eveye f&D}ı auvariliiinde bu
ret çekti&ımız ufukları onun avhyacagı
na dair bir ehliyet vadinin inlnlibın o 
elde kıvamını bulacacı, fulalarım atıp 
ekliklerini taınamlıyacaıı:ı, tek kelıme ıle 
oliunlapcacı demek olduiunu ilive et • 
tikten sonra .Oyle demektedir : 
"İsmet tnonii, her inkilip agacının dikici· 
sinden sonra, kendıaini toprakla kaynaı
urmak için beldedi&i kahramanı vadet • 
mekte, bu kahraman, bir devre sonra ıe
lır ve asıl hayatı getirir. lanet loönii, 
~ce bu en azametlı ihtiyacı tatmine ıel· 
mıı buyük miıyon sahibidir." 

...................................... " 
g Vatandq reyin1 lnallaama,.ı : 

• 
: ihmal etme, çünkü Yereceim : 
: reyle milletin aiya.i lnldretini : 
: kuracabm. E 
• • 
"'·························· .. ·······ıı=' 
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Namuslu demokrasiler I 

İngilfere'nin denizlerdeki 
üslünlüğü hi~ bir zaman 
bugünkü gibi olmamııflr 

, __ Y_a_z_a_n_: _A_. _T_h_otn _ _ e..;j_i_-_ F_i_g_a_r_o_ g_a_z_e_t_e_a_in_d_e_n_: __ , 

l ngiltere'nin yeniden si • 
lihlanması 1936 • 1937 

mali yıliyle baıılamıştır. O "!-.3..· 
mana kadar ingıliz imırallıgı, 
her sene tezgaha, ancak yaş -
lanmış gemilerin yerıni ~ut~ -
cak yenilerini koymakla ıktıfa 
ediyordu. Bu tariht~n. itibaren 
yalnız eskilerin yerını tutacak 
değil, fakat donanmasını arttı
racak inşaata başladı. Bu mu -
azzam gayretin ilk tesirleri an
cak yeni hissedilmiye başlıyor: 
Bu yeni programdan hizmete 
ba1lamı5 olanlar ancak 1936 da 
sipariş edilen bir kaç hafif ge· 
miden ibarettir. Fakat İngiliz 
deniz kuvetlerinin artııı ritmı 
apgıdaki rakamların mukaye -
sesinden kolayca anlaşılabilir: 
1 son kanun 1935 de inııa halin
de 140.000 tonluk gemisi vardı; 
1 son kinun 1938 de bu rakam 
292.000 tona çıkmı5tır; önü -
mwdeki 31 martta da 670.000 
ton olacaktır. Ve hemen bu ta
rihten sonra tatbikına girişi • 
lecek olan 1939 - 40 programın
da 200 bin tonluktan fazla ge
mi vardır. 

D aha şimdiden İngiliz do
nanmasının hizmet ha

linde 1.140.000 tonluk harp ge
misi vardır: zırhlı, kruvazor, 
tayyare gemisi, torpido muh
ribi ve deniz altı, her neviden 
diger yardımcı gemiler bu ,he
saba dahil değildir. Fransız, al
man, italyan donanmaları ce -
medilirse mecmuu ancak 1 mil
yon 155.000 ton eder. Yalnız 
bu umumi rakamlar göz önün
de tutulsa bile İngiltcre'nin 
her hangi bir muhtemel ittifa • 
kın kuvetini çok aşan bir do -
nanmıya sahip olduğu göze 
çarpar. İngiltere'nin zırhlı fi -
loları bugün aynı zamanaa Av
rupa'nın bütün denizlerine hl • 
kim olacak kabiliyettedir, ve 
inşasına baıılamış olduğu önsaf 
gemileri tamamlandığı zaman, 
anavatan sularının emniyetini 
ihlil etmeden uzak şarka Sin -
gapur ussünü son derece ku • 
vetlendirecek olçüde büyük fi. 
lolar gônderebilecektir. 

Fakat muhtemel bir deniz 
harbının neticesi yalnız taraf
ların her gemi kategorisinde 
karşı karşıya koyabilecekleri 
niıbi kuvetlcre baH;lı olacak 
değildir. Bu neticede bilhassa 
korunması harp filolarının baş
lıca vazifesi olan denizyolları
ıun hakimiyeti rol oynıyacak • 
tır. İngiliz filosu İ&e Fransa'
nınki ile birlikte, kuvetlerin 
bugünkü vaziyetinde, Almanya 
ile tulya'yı deniz cihetinden 
derhal ve tamamiyle ~bloka ~t
mekte gıiçlük çekmıyecektır. 
Fakat İngiltere'nin Fransa gi~ 
bi ve hatta ondan ziyade kendı 
deniz miinakalelerini deniz. ~1-
tılara karşı müdafaa etmesı ı • 

cap edecektir. Ve müdafaa ta
arruzdan fazla vasıtalara ihti
yaç gösterir. 

1914 l~ 1918 arasında, İngil· 
tere denızde miınakaııa götur -
mez bir hakimiyete malik ol -
maktan geri kalmamıştır. Bu 
hal onu bir çok ticaret gemile· 
rinin kaybolmasından kurtara -
madı. 1918 de aşağı yukan tam 
bir şekilde münakaleleri koru
maya muvaffak olunmuştu. Fa
kat bunun için uzun araştırma· 
!ar icap etmiıtir. 
, Almanya ve İtalya malum 
;iıratle denizaltı filolarını art
tırmak işine girişince, İngiliz 
amiralliği bu tehlikeye cevap 
vermek için icap eden tedbir • 
teri almak mecburiyetinde kal
mıştır. Tezgaha daha büyük 
miktarda denizaltı koymamı•
tır, fakat onlara karşı müdafaa 
ve hücum vasıtaları hazırla
mıştır. 

D enizaltının en korkulu 
hasmı silrati, hareket 

kabiliyeti ve tonajına nazaran 
kuvetli olan silihlariyle muh -
riptir; İngiltere'nin şimdiden 
hizmette 180 muhribi vardır, 
daha yirmi une inşa etmekte -
dir ve 1939 - 40 programı da 
daha on altı muhribin inşası -
nı &'Özetmektedir. Daha az te -
sirli, fakat daha ucuz ve daha 
süratle inşa edilen bir başka 
silah da bin tonluk avizolardır. 
tnailtere'de bunlardan altmıı 
tane vardır, ve bunlar aksiyon 
kabiliyetlerini artuıran daha 
büyük bir sürate malik olacak
lardır. Almanya 50 şalopa sa • 
tın alarak toplar ve denizaltı 
bombalariyle silihlamıştır. Bil
hassa sahillerde çok kıymetli 
hizmetlerde bulunabilecek sü • 
Tatli torpidobotlar da imal et • 
mektedir. Daha iyi teçhiz edil
miıı olan mükemmel bir taras • 
sut ve mücadele vasıtası olmuş
tur. Denizaltılar büyük harbe 
nazaran daha kalabalıkla,ırsa 
bunların hücumları her zaman· 
kinden daha iyi hazırlanmıı bir 
müdafaa tertibaıiyle karıılaıa
caktır. 

Fakat hepsi bundan ibaret 
değil. Tecrübe ispat etmişti; ~i 
ticaret ,emilerini mı.ida~aa ıçın 
en iyi çare bunları kafıl<: ha.· 
!inde sevketmektir. Yenı bır 
harp halinde 1916 de olduğu 
gibi büyük tereddütlerden &on
ra değil, derhal İngiliz bahri
yesi bu usulü tatbik edecektir. 
Amiralliğin hususi bir biırosu 
büyük deniz yollannda bu ka -
fileleri organize etmek işiyle 
muvazzaftır. Ticaret gemileri -
nin ailihlanıİıa iııi haztrlanmııı
tı~ = .. muayyen bir tonajı aşan 
butun gemiler için lizım gelen 
toplar ve cepane bu ıemilerin 
kayıt!! ol~u~ları limanlarda de
po edılmı,tır. Bu gemilerin l . 
mirleri bu silihların kullanıl • 
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Hitler, İtalyan dileklerini 
doğru bulmuyormu~ ! 

Bir taraftan askeri hazırllklara devam edilmekle beraber. 
ltalya'nın Fransa'daıı istedikleri şey daha bir kaç halta ortaya 
atılmıyacağı hakkında esaslı bir kanaat mevcuttur. 

A.kdeniz'e taalluk eden bu dileklerin ortaya atılması için 
ispanya meselesinin daha kati bir surette halledilmesini bek
lemek İtalyan dış siyaseti şeflerine mülayim gelmekte ise de 
4117!anya'nın vaziyetinin de ba> Musolini'yi bu İşte biraz 
gerı durmağa sevketmektedir. 

lngiliz • lransız tesanudıi hakkında her iki memlekette ya
pılan İzahlar ve gene her iki memleketin silahlanmak busu -
sunda gösterdiği büyük terakki/er, Berlin'i vaziyeti daha faz
la teenni ve ihtiyatla tetkik ve mütalea etmeğe mecbur ediyor. 

Berlin'deki nasyonal - sosyalist mahfilleri, Bay Hitler'in, 
ita/ya ile Almanya'nm bugünkıi vaziyet ve şartlar dahilinde 
ne kadar ileri gidebileceği hakkında henüz bir karar verme
miş olduğunu söylemektedirler. Alman şefinin bu meseleyi et
raflıca tetkik etmekte olduğu bildiriliyor. 

Bay Hitler'in ltalya taralrndan Fransa'ya karşı yapılan 
acemice tek/illeri gerek taktik, gerek politik bakımdan akıl
$ızca ve muvallakiyetsizcc bulduğu, artık, bir sır olmaktan 
çıkmıştır. Ortada en ehemiyetli hadise, biç şüphesiz, ita/yan 
dilekleri ile alman emellerinin telilidir. ltalyan dileklerini 
alman/ar tutmamışlardır. Bay Hitler, bunlardan ustaca kendi 
imparatorluk propagandası için istifadeyi düşünmektedir. 

Himler, Hes ve Göbcls itslyaa davasına kayıtsız ve şart
sız müzaharet fikrinde iseln de Göring ve arkadaşları Alman
ya'nın uzun bir müddet intizar halinde kalması lüzumlu oldu
ğu hakkında fıihreri iknaa ulraşmaktadırlar. 

Mııre:sııl Göring, verdiği bir mubtlrada ve yaptığı bir mÜ· 
lakatta B. Hitler'e büyük Almanya emellerinin tahakkuku i
çin iki üç sene Almanya'nın siyasi bir salabet temin etmesi ve 
daha lıızla silahlanması lazım geldiği fikir ve mütaleasında 
bulunmuştur. Göring, bu müddet zarfında şark A.vrupa'sr İş
leri halledilirken yabancı memleketlerdeki propagandanın 
şiddetlendirilmesi fikrindedir. 

Yugoslavya'da doktor Stoyadinoviç'in, Macaristan'da lm
redi'nia düşmesi ve şarki Avrupa'da son zamanlarda görülen 
siyasi faaliyetler, Naziler tarafından alman hakimiyetine kar
şı bir muhalefet cereyanı :şeklinde telakki olunmaktad1r. 

Tenlr.idlere ve öfüdlere bu kadar az ehemiyet verdiğinden 
dolayı Hitler'in istikbalini hesaplamak imkansız görülmekte
dir. 

Alman şefinin geçen sene dış siyasetteki muvallakiyetleri 
kendisinde siyasi dehasının büyük olduğu hakkındaki kanaatı 
ve kendisine yapılan tenkidlere karşı alınganlrğını o kadar art
tırmıştır kı, artık, fikirlerine bir parça aykırı davranmak, en 
ya/un mesai arkadaşlarını bir hain menzilesine indirebilir. 

The Manchester Guardian 

ll ll llllll lllll llll llllllllll llll ll lllllllllllllJllllllllllllll 
ması için kurslar takip etmek -
tedirler. Bunlardan 8.000 den 
fazlası şimdiden top ateşini iyi 
idare edebilecek ve denizaltı 
bombalarını kullanacak şekilde 
talim edilmiştir. Tayfalar ara
sında bahriyelilerin muayyen 
bir miktarı nişan almayı öğ -
renmişlerdir. 

Hava taarruzlarına karııı da 
tedbirler alınmıştır. Es'k.i fa -
kat henüz -ilam. ola" kruva • 
zörlerden yirmi kadarı bir çok 
havaya karıı müdafaa topları
nın ve mitralyözlerinin ilave -
siyle tayyarelere kar111 kullanı
lacaktır. 

Deniz üstü korsanlarına kar
ıı İngiliz" donanması elliden 
fazla modem kruvazöre malik
tir ve bunlara daha yirmi tane 

ilive edecektir. Bu demek de -
~ildir ki baskın şeklinde taar -
ruzlar artık yapılamaz. Amiral 
Bacon'un 1917 de alman torpi
do muhriplerinin taarruzları 
mıinaaebetiylc söylediği gibi 
"polisin arkasını çevirdiği bir 
sırada bir bacaksızın bir pen -
cereye taş atması ve sonra var 
kuvetiyle kaçması her zaman 
mümkündür; fakat bu işe de -
v~ ed,..rı:,. valcab~c" ih+; -
mali kuvetlidir." ıngilterc'nin 
deniz münakale yollan her za
man her türlü taarruzlardan 
masun tutulması giiç olacak 
derecede müteaddit ve uzun -
dur. Fakat mütearrız muvaffa. 
kiyetini ve hele muvaffakiyet -
sizliğini pek pahalı ödemek 
tehlikeıine maruzdur. 

Dala diye Sizi tanıyor gibiyim... nerede 
görüımüıtük acaba? 

( Paris'te_ Canard enc;!!~ine'denl 

~==================================~ seslerinizi duyunca... Doğrusu ben 

yaşta bir adamın bu ihtiyatsızlığı yap

ması gülünç. Fakat vuku bulan hadi -

seden dolayı cidden müteessirim. KURBAGA DAMG~~ 

tehdit ederek, bir adam meydana çık
tı, vahşi bir sesle: 

- Eller yukarı 1 Diye bağırdı. Son
ra sustu ve hayretle polis memuruna 
bakakaldı. Elk karşısında Whitehall'

de tesadüf ettiği gezginciyi gördü. 
Hayretten ilk kurtulan gene amerika
lı oldu. Yüzünün tek bir adalesi kımıl
damadı ve Elk, kapıyı tamamt'tl açarak 
geriye doğru çekilirken, onun gözle -
rinde aynı şeytani parıltıyı gördü: 

- Giriniz, Bay Elk, dedi. 
Sonra şaşırıp kalan kapıcıya döne -

rek: 
- Bir şey yok Worth, dedi, mösyö 

Elk'e bir şaka yapmak istemiştim. Ka
pıyı kapadı ve polis memurunu, eliyle 
işaret ederek, zevkle döşenmiş bir sa
lona girmeğe davet etti: 

_ Tamamen yalnmızı bay Elk, se

sin izi alçaltmrya lüzum yok; bir siga

ra içer misiniz? 
Elk dalgın dalgın elini uzattı ve ka

lın bir Cabana sigarası seçti: 
- Yanılmıyorsam bu sabah size te· 

sadüf etmiştim, diye söze başladı. 
Öbürü sükQnetle: 

- Şüphesiz yanılmryorsunuz, diye 

Yazan : Edgar W ALLACE 
cevap verdi, beni Whitehall'de analı _ 

tar satarken görmüştünüz. İsmim J os

hua Broad'dır. Bunun için beni sahte 

bir isimle seyyar satıcılık. yaptığ~~ -
dan ötürü ittiham edemıyeceksınız. 
Ben amerikalıyım ve içtimai mesele -

!erle pek alakadarım. Fakir tabakayı 
tetkik etmek için onların arasın~a .. ya
şaınanın en iyi çare olduğunu duşun • 
düm. 

Af diler bir hali olduğu halde ken

dinden emin ve keyfi yerindeydi. Elk 

gözlüklerbi düzeltti. Bakışları, Bro • 
ad'ın, içinde tabanca bulunan cebine 

takıldı: 

- Biz burada serbest memlekette -
yiz, dedi, her cam istiyen, isterse 
lordlar kamarası azasından olsun, a -
nahtar iznciri sata.bilir. Fakat müsaa
de edilmiyen bir şey varsa o da v azife 
başında polis memurlarının burnuna 

silah dayamak. 
Broad gülmemek için kendini tut

tu: 
- Doğrusu biraz acele hareket etti

ğimi itiraf ederim. Fakat hakikat şu 
ki, bir saattenheri kapıma birisinin 

gelmesini bekliyordum. Sizin ayak 

Elkin keskin zaralrarr, karşısında.. 

kinin yüzünden ayrılmıyordu: 

- Size, bir dostunuzu bekleyip bek
lemediğinizi sormak budalalığında 
bulunmıyacağım, fakat ismini öğren -
meği doğrusu isterdim. 

Broad: 

.. ~- Ben de, diye cevap verdi, bunu 
~greruneıkle memnun olacak bir yığın 
ınsan var. 

Elk'e dalgın bir halde bakarak si -
garasmın külünü düşürmek için elini 
uzattı: 

- Benden çekinmesi için makUI se
bepleri olan bir adamı bekliyordum, 
dedi. İsmi... Oh, bunun eh.emiyeti yok. 
Ona hayatımda bir kere rastladım ve 

yüzünü bile görmedim. Onunla ancak 

beş dakika karşı karşrya kaldık. Oda, 

masanın üzerindeki bir lambayla ha -

fifçe aydınlanmıştı ı Size söyliyecek -

!erim a~ğı yukarı bu kadardır, Bay 

müfettiş. 

Elk: 
- Çavuş, diye mırıldandı. Gariptir, 

herkes de beni müfettiş zanneder. 
Bir an bir sükut oldu. Elk ne sual 

soracağını bilemiyordu. Ev sahibi de 

ona vasi malUmat vereceğe benzemi -
yordu. Elk: 

- Aynı katta oturan kimseler ah -

baplarmızdan mıdır, diye sordu. 

(in - Japon harbi ne ıekilde 

neticelenebilir! 
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Ç in - japon harbının için
de bulunduğu vaziyet 

hakkında tam bir fikir edin -
mek meseleyi ancak askeri ba
kımdan mutalea etmekle kabil
dir. Bu harbın nasıl bitece~ini 
tahmin etmek daha mtişkıildür. 
Bu husustaki tahminlerle, ka -
naatlerden ziyade basit intiba
larla iktifa etmek zaruridir. A
şağıdaki satırlarda da ancak bu 
kadarı bulunacaktır. 

Askeri bakımdan, japonlar 
tarafını.lan işgal edilen Çin top
rakları ~imalden cenuba, Sui -
Yuan'dan Sarı nehire liakuli o
larak inen, şarka doğru Kay • 
feng'e kadar kaim zaviye halin
de donen ve şarkta Honan mer· 
kez vilayetini kuııatan, cenuba 
dogru Hankeu'nun Nanşeng'e 
kadar prka dönen ve şimal 
şarkide Şanghay'a kadar bera -
ber çıkan bir hatla tahdit edi
lebilir. 

İşgal altındaki Çin bir şimal 
- merkez - şark bütünü ve ce -
nupta bir çıkıntı (Kanton) teş
kil eder. 

Çin çete harpları, askeri ba
kımdan ancak sathi mahiyette 
olan bu i;;gali taciz etmekte -
dir. 

Fakat Çin - japon harbırun 
yalnız askeri bir cepheı;i değil, 
aynı uunanda manevi bir cep
hesi vardır ki bunu tayin et -
mek daha giıçtıir. 

olanlar arasında hakemlik ede
bilmek için lazım gelen takdir 
unsurlarından mahrumuz. Bu 
şahsiyetin iızerinde nüfuzunu 
yüriltebılecegi muhitlerin ka -
moyunu bilmeye ihtiyaç var -
dır. Çinlilerden bu ihtimaller 
ıizerinde elde edilebilecek ma· 
lıimat menfidir; japonlar, bila
kis, Uvang'ın faaliyetine ve 
nüfuzuna güvenmektedir. 

Sadece şunu söyliyelim ki U
vang hadisesinin tamamen ka -
panmasını görmek ve bundan 
böyle hiç bahsini işitmemek 
hayretimizi mucip olurdu. Fa • 
kat bu fikir, ancak Uvang -
Çing - Uvey'in Çin'de sahıp ol
duğunu bildiğimiz hürmet ve 
nüfuza istinat etmektedir, ve 
istikbal bu intibaımızın doğru 
olmadığını bize pek ala ispat e
debilir. 

Ne de olsa, harbın sonu, tıb
kı bafiı ilan edilmemiş olduğu 
gibi, pek katiyetle belli olmı
yacağı dıişıincesinde mısırız. 
Ne resmi bir tavassut, ne de i
ki hasım taraf arasında bir 
sulh muahedesi değil, fakat ja
ponların Çin'e akın edişinden
beri adeta resmi bir §ekilde te
essüs etmiş olan ve bu muvak
kat vaziyetin müstakar bir va
ziyete tebeddül etmesi şeklin -
de devamlı bir istihale mevzu 
bahistir. 

İngiltere dı, bakanlık müs -
teşarı lord Plymouth, daha 1 
martta, kendisine harbe niha -
yet vermek uzere devletlerle 
müşterek bir siyaset takip et -
menin diışunülüp düşüniılmedi
ği hakkında sual soran bir me
busa şu cevabı veriyordu: "kı
ralhk hükumeti Çin ve japon 
hi.ikümetlerine emirlerine ama
de olduğunu ve ilk fırsat zuhu
runda lizım gelen teşebbüse 
girişmekten çekinmiyeceıiini 
bildirmiııtir." 

Son kanunda Tokyo'ya veri -
len İngiliz, franııız ve Ameri • 
ka notalarından sonra yapılan 
bu beyanat İngilterenin mak -
sat ve niyetleri hususunda hiç 
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Ankara 

CUMA: 17.3.1939 
12.30 Program 
12.35 Türk mıi.ziii - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans, meteoroloij haberleri. 
13.15 - 14 Müzik (hafif senfo -

nik pliklar). 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (dans müziii -

Pi.). 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk mıizigi (fasıl heye

ti) Celal Tokses'in iitİrakiy
le. 

20.00 Ajans, meteoroloji, zira
at borsası (fiyat). 

20.15 Türk müziii Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet Çağla, Ke -
mal Niyazi Seyhun, Refik 
Fersan. Okuyanlar: Radife, 
Haluk Recai. ı - ..... - Peş
rev. 2 - Refik Fersan - Mu
hayyer iarkı - Her güzelin 
bağında. 3 - Ali efendi - Ni -
havent şarkı • Sevdım yine. 
4 - S. Kaynak - bin gul da~
larında. 5 - Muhtelif şarkı -
lar. ' 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (haftalık spor 

servisi). 
21.15 Esham, tahvilit, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (riyaseti cümhur 

filarmonik orkestrası): ıcf: 
Praetorius 1 - W. A. Mo
zart: Klarinet için konçerto 
La majör, op. 622 a) Alleg
ro. b) Adagio. c) Rondo, Al
legro. Solist : Hayrullah 
Duygun. 2 - A. Glazounow: 8 
inci senfoni Mi bemol ma -
jör, op. 83. a) Allegro mode
rato. b) Mesto. c) Allegro. 
d) Moderato sostenuto - Al
legro moderato. 

22.45 Müzik (opera seleksyon
ları, uvertürleri ve saire). 

23.00 Müzik (cazbant - Pi.). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
19.30 Budapeşte - 19.35 
Bükreş - 20.10 Ştutgart -
20.15 Milano - 21 Roma -
2 ... 30 Floransa. 

ORKESTRA KONSERLERİ 

VE SENFONİK KONSB 
LER: 12 Frankfurt -

Laypzig - 19 Sof ya - 20.ı 
Königsberg, Münib -
Berlin, Milano - 21.15 V 
şova - 22.15 Kolonya 
Z2.45 Droytviç - 24 Ştut 
gart. 

ODA MUS1K1S1: 15.25 Hall 
burg - 16.35 Pras - J7, 
Kolonya - 18.45 Berom .. 
ter - 21.30 Praı - 22 
Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 14. 
Viyana - 15 Frankfurt 
15.30 Viyana - 16 Kol 
-17 Berlin -17.15 Kolo 
- 17.25 Hamburs - il. 
Breslav - 18.20 Laypzis 
18.30 Kolonya. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma~ 
s.): 6.30 Frankfurt -
Hamburg, Laypziı - 13. 
Frankfurt - 19.15 BreslaY 
20.10 Stokholm. 

HAFİF MÜZİK: 7.10 KolOll 
ya - 8.30 Frankurt, Kololl 
ya - 10.30 Hamburs -
Kolonya, Münib - ıs.ı 
Breslav - 15.35 Berlin - 1 
Alman istasyonları - 17. 
Berlin - 18 Berlin. Hant 
burg - 19 Hamburı, K6 
ni,sberg - 22.30 Köni .. 
ber&', Münib, Ştutııart -
Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ : 1l 
Ştutgart - 14.15 Frank 
- 18.45 Viyana - 19 Lan 
zi&'. 

DANS Müztöt: 15.20 La 
zig - 20.1 OBreslav - 21. 
Monte Ceneri - 22 Sofya 
22.30 Layp:1.ig, London - R 
yona 1 - 22.40 Frankfurt 
23 Floransa, M ilano, R 
- 23.25 London - Rec7 
- 23.30 Paris - Z3.45 P 
- P. T. T. - 24 Dro 
Luksemburg. 

Sovyet radyolarında ~ 
ki.ye için komer 

Yabancı memleketlerle kili 
tür münasebetleri idame wn 
Sovyet "Voks" Cemiyeti · 
S.S.C.B. Radyo - Komitesi, 
kiye için bir radyo konseri t 
tip etmi5tir. Bu konser, 17 matl 
cuma gıinü, Türkiye uatitl' 
saat tam 21 de, 1744 metreci' 
M oskova, 1210 metrede KiP 
1060 metredeTbi/isi, 309,9 m ... 
rede Odesa ve 349,Z metreci' 
Simleropol radyo istuyonıaıl 
ile neşrolunacaktır. 

Konserin programı .. rua k°" 
pozitörlerlnin ı;anatmda ~ 
mevzuundadır. Sovyetlerin ~ 
sek artistleri ve enternaı 
müsabakalarda kazanmıı mltli" 
siyenleri, Balakirev, M1190r,r 
ki, Dargomişski, Borodin, Glir 
ka, Rimski-Korsakov, K ... 
Glazunov gibi büyuk nas 1ro1ı1• 
pozitörlerinin Aria ve roma11t• 
!arını çalacaklardır, 

Hankeu'nun diışmeı;indenbe
ri, gerek Çin, gerekse Japonya 
tarafında bazı fikir cereyanla
rı sulh lehınde muhtelif şekil
lerde te2ahiır etmi§tir ki, bun
lar harbın sonunun yakın oldu
ğu tahmin ettirebilirdi. Ve hat
ta, Çin tarafında, bu tahmini 
kuvetlendiren pek sarih vakıa
İar olmuştur. Me~ela Knomin -
tanc'ın reis muavini ve Çang -
Kay - Şek'den sonra Çin'in en 
nüfuzlu siması olup hatta bü -
yük fedakarlıklara mal olsa da 
Çin'in istikbalini ancak bir sul
hun temin edebilecegi düşün -
cesinde olan Uvang - Çing • 
Uvey'in beyanatı bu meyanda
dır. "Sulh partisi" açıkça faa • 
liyette bulunuyordu; tanmmı§ şüphe bırakmıyacak kadar sa - -----------------------.;;;..:ı.---' 

i>'iılü~ü;~i-<ıti'r cfalia; öaiıtarctH 
rihtir. ner ıın ııu.titan Ud ıu "ltıucı• ·; 'bam .tm""'1tM~L...,~-nrA ... .....,.~.,. . .,,""'~~rr-oıbt'-rn 

da Pekin ve Nankin muvakkat 
hukümetlerinde vazife almak 
suretiyle buna taraftar görün -
mil§lerdi. 

karlık etmeden bu harbe son 
vennek iddialarına gelince bu 
ancak boş 111.ftan ibarettir. Fa
kat b!la bu idcüada bulunan 

decek bir Nazi IÖmÜr&'e dokt- mensup olanlar vatanda ola 
rini de vücuda getinnektedir. bilirler. Yerlilere batka bir or 

zam verilir. Bu doktrin de gene ırkçılık 
nazariyesinin delillerinden ku· 4 - Alman sömürıeterincll 

Japonların tarafında Uvang -
Çing • Uvey'in hareketi kadar 
cezri bir hareket vuku bulmu:ı 
olmamasına rağmen, harbın ni
hayetlenmesini arzu eden ja -
ponların kalabalık oldukları 
herkesin maliımudur. Bu da 
pek tabii bir §eydir. 

var mıdır? vet almaktadır. Buna göre "al- almanlarla yerliler a~ 
Nihayet bazıları, uzak ,ark -

taki hadiselerin Avrupa hadi • 
seleriyle munasebetli oldukla -
rı ve İspanyol sivil harbırun 
sonu alakalı devletlerin Çin ve 
Japonya nezdinde daha ciddi 
surette tesir yapmaları için ha-

man ırkı hakim bir ırktır ve muhtelit izdivaca miiu&de o • 
bundan dolayı da öteki ırkları lunamaz. 
hükmü altına almak hakkına 5 _ Yerlilere kendi ldUtilf'" 
maliktir. Öte taraftan Afrika • leri dahilinde bir talim Ye t.ı-
nın bütün ırkları teba ve mai- biye verilir. yet ırklarıdır. Bunların temsili 
değil, üstün ırklar tarafından İ· 6 - Yerliler, alınan haldır 
daresi gereklidir." lerinin idaresi altında bulWS.

mahkemelerde muhakeme edl • Bununla beraber, bazıları 
Uvang hadisesinin hiç bir ne -
ticesi olmıyacacı kanaatinde • 
dirler, halbuki başkaları da bi· 
li.kis Çin liderinin temsil et • 
mekte olduğu cereyanın ~ey.· 
rinde devam ettiğini ve gıt gı
de daha kuvet bulacağını söy
lüyorlar. Malumdur ki jaPon -
!ar mareşal U Pey Fu'e Çin'de 
"yeni nlzam"ın tesisine riyaset 
etmesini teklif etmişlerdir. Fa
kat jaPon teklifi kabulünü güç
leştiren bir manada tefsir edi
lebilir. Filhakika mareşaldan 
çete harplerine kariı mücade
leyi organize etmesi istendiği 
düşünülebilir. Bu takdirde U 
Pey Fu'nun tereddüdünün se -
bebi anlaşılabilir. Her halde, 
Uvang Çing Uvey'in muvaffa
kiyet ihtimalleri üzerinde biri
birinden ayrı kanaatlere sahip 

reket noktası olacağına kuvet • 
le inanıyorlar. Biz sadece mev
zu bahis devletlerin uzak şark
ta her hangi bir vaziyetin had
dinden ziyade büyümesini veya 
küçülmesini arzu etmediklerini 

Gene aynı iddiaya ıtörc Al • lirler. Adalet süratlı olmalıdıt• 
manya, sömürgelerini geri alıp 7 - Sömürgelerdeki ....,S 
bu ırkları kendi idaresi altına 
sokmak hususunda, bütün be • endıistri ve bu tiırlü tesiat, .&-

. · mürgenin umumi idaresinill 
ıeriyete karşı kendisını manen 
mecbur saymaktadır. murakabesi altında vücuda sr 

tirilebilir. 
sanıyoruz. 

Bütün alman ıazetelerine 8 - Yerlilerin dini ba7&tıal 
direktif veren "N. S.'' servisi asla miıdahalede bulunulunas. 
alınanların sömürge doktrinini 9 - Yerliler ekonomik ulla• Almanya'mn sömürge 
madde madde şu suretle hulisa da istismar edilmiyecektir. 

• ve icmal etmektedir: Sömürgeler, alman milleti • 
ı - Yerlilere, Avrupa mede- nin, ekonomik esaslar üzeriDdf doktrini 

nilerinin yaşayışı tarzında ya- ıenişlemesi ve ham madde te • 
mini bakımından liiamnladat• 

Almanya, bir taraftan bütün 
cı;ki sömürgelerinin ve yahut 
da taviz mukabilinde ele geçi • 
rebileceği bir kısım sömürge
lerinin alınması için tedbirler 
ittihaz ederken bir taraftan da 
gerek alman milletini, &'erek 

şıyacak bir surette talim ve Alman sömurge propasımda91 
terbiye verilmemelidir. ıon zamanlarda pek ıiddetlea • 

2 - Avrupa medeniyeti ve miştir. Alman halk Ylimla 
teknik terakki Nordik insanın arasında sömürge fikrini yay• 
ve Ari .ruhunun yarattıtı bir mak için elden ıelen her 
şeydir. Bunlar, yerli halka ya - yapılmaktadır. 
raşmaz. Tbe Manchester Gardiu 

- Kim? Lola Bassano'yla dostu 

mu? Hayır. Siz onları mı takip ediyor
sunuz? 

Elk başını salladı: 
- Dostça bir ziyaretten başka bir 

şey değil. Bay Broad ben sizin memle
ketinizden yeni döndüm. İyi bir yer, 

fakat çok uzak. 
Bir müddet halıya bakarak düşün -

ceye daldı. Sonra: 

- Dostunuzla tanışmak isterdim, 

bay Broad, o da amerikalı mı? 
Broad hayır manasına başını salladı. 
Apartımanın kapısına giden kori -

dorda bir kelime bile konuşmadılar. 

Elk, allaha ısmarladık demeden ayrıl -
mak istiyor gibiydi. Dalgın dalgın dı
şarıya çıktı. Sonra veda etmek fikri 
yeni hatırına gelmiş gi.bi geriye dön
dü: 

- Sizi tekrar görmekle memnun o
lacağım, mösyö Broad, dedi, belki 
Whitehall'de biribirimize tesadüf e -
deriz. 

Nazarları kapıya doğru döndü, kü -
çük, beyaz kurbağa üzerinde durdu. 
Broad, sesini çıkarmadan parınağı ile 
bu resme dokundu. Şekil bozuldu: 

- Daha y~, dedi. Buna ne dersiniz? 

Mösyö Elk. 
Elk, üzerinde beyaz bir leke görmüş 

olduğu paspası muayene ediyordu, ve 

onun da henüz kurumamış olduğunu 

gördü: 
- Evet henüz taze, ben gelmeden 

biraz eıvel yapılımş ~ ıazıro. 

Sonra kurbağalara olan alakası kal -
mamış gibi, eliyle bir veda işareti ya
parak: 

- Neyse. Şimdi artık gideyim, de -
di. 

Altı numaranın mükellef salonun -
da Lola Bassano ayaklarını kendine 
doğru çekmiş, dişlerinin arasında bir 
sigara, bir sürü minderin arasında, ge
niş bir koltuğa yerleşmiş, somurtkan 
bir suratla oturuyordu. İkide bir ba • 
kışları, elleri cebinde sokağı seyreden 

adama, takılıyordu. Bu uzun boylu, iri 
yapılı, vahşi yüzlü bir adamdı. Terzi
sının ve uşağının bütün gayretleri 
menşeini saklamıya muvaffak olama
mıştı: o eski bir boksördü. Kısa bir 
zaman için Lew Brady, Avrupa ağır 

siklet şampiyonu da olmuştu. Fakat 
ada.mm biri zayıf noktasını keşfedin -
ce şöhreti çabucak sönmüştü. Bununla 

beraber arka~larına nispetle, kendi -

sini sefaletten kurtaran bir mazhari -
yeti vardı: insaniyetperver bir adam 

daha çocukken onu sefaletten kurtar -
mış, güzel, doğru in.gilizce konuşan 
arkadaşlar arasında iyi bir mektebe 
yollamıştı. Orada, kendi ayarında in -
s~nlardan beklenmiyen gayet nazik 

?•~ konuşma tarzx kapmıştı. Onu ilk 
ışıten kimseler hayrette kalırlardı. 

- Bu sivrisineği saat kaçta bekli
yorsun? Dedi. 

Lota ipekle örtülü omuzlarını kal -

dırdı, daha iyi esneyebilmek için si.ga-

rasını ağzından çıkardı. Koltup ra • 
b,atça yerleşti: 

- Bilmiyorum, saat beşte bürodlıll 

çıkıyor. 

Lcw Bra.dy pencereden ayrıldı, w 
!onun içinde ağır adımlarla dol••ral 
başladı: 

- Anlamıyorum, diye mırıldandı. 
niçin kurbağa onunla meşgul oluyor. 

Kurbağa, bana artık brkkmlr.k verme " 
ğe başladı, Lola. 

- Galiba hiç bir iş yapmadan ~ 
almaktan bıktın. Bradly, ben kendi br 
sabuna bu nevi işlerden bıkmmn. Mr 
hakkak olan bir şey varsa, o da Kurtır 
ğanın sebepsiz yere genç Bennett'l• 
meşgul olmıyacağıdır. 

Adam saatını çıkardı: 

- Saat beş, zannedersem bu gocıılrt 
senin benim karım olduğunu bilmiyor• 

Lota bıkkın bir halde: 

- Abdallık etme, dedi, z.annediyoı 
musun ki bunu aleme yayıp da iftibat 

edeceğim. 

Adam gülümsedi, ve tekrar dolqmt' 
ya başladı. 

Kapının zili hafifçe çalındı. Ad_. 
Lola'ya baktı. O yerinden kalktı, yM • 
ttkları silkti ve başıyla işaret etti: 

- Aç kapıyı, dedi. 
Lew Brady itaat etti. 
Rey Bennett salonu hızla geçti ., 

genç kadının ellerini elleri arMına ... 
dı: 

(Sonu var) 



17 - 3 - 1939 

C"' """ H"A"Y" 'A"T""" ·~"~"" '"S'"i"' H "A" T :::::: :::: 
..... "" '" """'".""" ..... """.""'' ..... ".'" ...... "'."'' "" ...... '.'''''''' .. : ) 

Otobüs ve Asri mezarlık da"' Va 1 ar I tihaz etmek iatedikleri Büyük Millet 
Mecli•inin 6.12.936 tarihli ve 278 nu-

1 Gün İrin .. maralı karariyle ahiren yübek ceza 

U•• d k d 
1 

umumt heyetinin bozma kararında 

Yemek ve kürk manto 
ıtün A ~ ve ar a aı arının gösterdiği 7-2-937 tarihli miifArün-

~ ileyh rnecHain kararı haklarında tek· ---__;;;;;,._.:..;..__;;;,_ . -
Eakiden kürkler tersine, yani tüy-ı ki sıcaklık ne kadar az oluraa o ka

leri İçeriye .~oğru, g~yildiği z~ dar çok kalori kaybolur ve onların 
J~~da en mukellef zıyafetlerde bıle yerini doldunnak - yani vücudun ıı
kurkle sofraya otururlardı. Hele kıı caklıimı aynı derecede tutmak -
rnevaimine teaadüf eden düğünlerde için o kadar çok gıda almak iater. 

d 
rar izahat itasına ihtiyaç görmemek-

AVaSJD& devam edildi te iae ôe yübek ceza umumi heyeti· a nin kararındaki tefsir kararı da ba-
Halk hatiplerini 

dinliyerek .... 
Müddeiumumi iddianamesini serdetti 

bayanlarm, kabuk gibi kalın ve gü- Meaeli, bayan aofra.da dekolte 
zel çiçekli ipekten kumaılarclan otururken açık bulunan teninden M h k 
kaplanmıı kürklerle yemeğe otur- daha fazla kalcwi çıkarır. Onlan te. o eme bazı şahitl~rin 
malan düğün aofralarınnm güzelli- l&fi etmek üzere iftahı artar. Hele 
ğini arttınrdı.... Kendiniz o zamana aofrada yanında oturan erkek ku
yetitmemiı olaa bile Naarettin lağma doğru eğilerek tuhaf tuhaf 

dinlenmesi ve bazı 

için tôlik edildi hususların sorulması 

hocanın bir ziyafet sofrasında kür. söz söyleyip de bayanın yüzü kıza- İstanbul eski vali ve belediye reisi B. Muhittin Üstündağ ve ar· 
künün ağll'lığmdan dolayı itibar rırsa i§tahı daha çoialır, çünkü yü- kadaıları hakkında otobüı iJlerindeki yolsuzluk iddiaaiy:Je açılan 
gör.meai üzerine: zün kızarması ten arasmdaki ince. davanın dunışmasma dün öğleden evel Temyiz Mahkelesi dör-

- Ye kürküm, ye... cik damarların geniılemeai demek- düncü ceza daireıinde devam edildi. Mahkeme, B. Hamdi'nin re· 
dediği hikayesini elbette işitmişsi- tir, o damarlar genişleyince de vü- isliğinde aynı zevattan mürekkepti. 

nizdir ..... Şimdiki kürk mantoların cuttan daha çok kalori kaybolur. 
içerilerine kaplanan ip~ten kumat- Bunu kızaran yüze sıcaklık basma- İddia makamını gene Baş- nın 60 ı geçtiğini, bunların hangi ha-
lar da pek ağır ve pek güzel ıeyler sı da gösterir. müddeiumumilik Bqmuavini B. diseye şehadet için ikame edildikle· 
olmakla beraber, kürk manto ile Halbuki vücudun üzerinde kürk Arif Cankaya itıal ediyordu. rini bilmediğini, ve esasen dinJenme
sofraya oturmak artık adet değildir. manto bulundukça in&an vucudun- Muhakemede suçlu sanılanlardan !erine de lüzum olmadığını söyledi. 
Olsa olsa, bir restoranda acele ola- dan pek az kalorı k0&ybed•r· Vakıa, Muhittin Ustündağ ile eski belediye İddia makamının, ve eğer buna lüzum 
rak bir öile yemeği yenildiği vakit vücuttan aıcaklık kaybolmaa.ın& bır reis muavini, Burdur kaymakamı B. varsa bu husuıun iddia makamınca 
kürklü mantoyu çıkarmadan sofra- aebep de kanunızm damarlarnnızın Ekrem Sevencan hazır bulunuyorlar- teısbit olunmasını istedi. 
ya oturmak mümkün olabilir. Fakat içerısinde donmeaidir. Kan donduk_ dı. Celse açıldığ ı zaman Müddeiumu- Müddeiumumi buna cevap vererek 
dinelerde kürklü mantoyu veatiyer. çe derinin araauıa aeıir, orada aıcak- mi söz istiyerek şunları söyledi: istinabe tarikiyle dinlenmesini istedi 
Cle bırakarak aofraya dekolte olur. lığınm bir kısmını kaybeder, geri - Geçen celsede ba.zı tahitlerin iğ i şahitlerden bir kısmının mağdur sı 
mak elbette tercih olunur. geldiği zaman kanm aıcaklıiı daha dinlenmeeini istemi9tirn. Liıtesini fatiyle ifadeleri alınmış olduğunu ve 

Eski zaman bayanlarmm kürk az olur "' ucaklıiı arttırmak üzere takdim ediyorum. Yalnız beyanatıma şehadet edecekleri mevzuların da tah 
giydikleri zaman sofrada daha a:. gıdaları yakarak yeniden kalori ha- ilci noktayı daha ilave etmek iıterim. kikat fezlekesinde yazılı bulunduğu-
y-enıek yedikleri hak.kmda hiç bir ri- sıl eder. Fakat kürk manto giyinen Müddefomuminin ikame ettiği ,a - nu söyledi. 
•ayet kalbuunıtaa da, timdiki ba- bayanın teni üzerinde aıcaklık vü- bitlerle beyan.at ·na ilavesini iatediği Kenan Omer tekrar &Öz alarak, 
yanlar aofraya otururken kürk man- cudunun içeriaindeki sıcaklığa pek hwıusları da ihtiva eden tezkeresi o· müddeiumuminin hangi hadiseyi is· 
tolarmı çlkardıklan halde, kürk yakın olduğundan kan döndükçe kundu. pat için bu şahitlerin istimaına lüzum 
mantonun yemek ittahmı azalttıfı. hararet kaybetmez. Ondan dolayı Sah •dl dd k gördüğünü, ve esasen bu hadiselerin 

__ .., d''-'- '.,I ı er ve i ia ma amının sudu sanılanlar tarafından ı'nkaA r e• na ~ ıa.aat edilmittir. Yemek kürk manto giyenlerin kam daima :s 
aofralariyle kürk mantoların ar- daha aıcak olur. diğer tnlepleri dilmcdiğini, hepainin sabit olduğu-
t k b . :: ___ ..ı. • k 1 d v h 1 Şahitlerin isimleri şunlardır: nu, binaenaleyh bu talebı'n '·-bulu" n· 1 iÇ mYD&M:rUetı a ma ıgı a • L&boratuvar hekimlerinden bazı- -
d tol d ah . . 1 d Sirkeci'de Boyabadlı Mustafa oğlu de bir fayda bulunmadıgvını söyledi. e , o arın a Y ut vızıla arm a ları merak ederek kürk manto ile 
k .. k . ba 1 Dursun Yolagelmez, Galata'da Şerif Bundan sonra reis Muhittin Us-

ur manto gıyen yan arm itti- vücudun hararetinden ne kadarının 
h 1 b oğlu Mustafa, Balat'ta Baki o~lu Mus tündağ'a döndü. Ustündagv da hadise· 
ası aza ması aca a nedendir. tasarruf edilebileceğini hesap etmif. 

Tab•A •• d tafa, Şişli'de Nazmi oğlu Ali Rıza, yi inkar etmediklerini, •ahitlerin de 
ıı vucu un etrafı daha sıcak ler: insan bayağı, hafif elbise giyin- s 

1 d N . k. Balat'ta Ferit oğlu AH, Balat'ta Ha- yeni bir ,.,.y söyliyemiyecekterini bi-
o masın an. ıte ım yazm pek sıcak ce, çıplak olduğu zaman kaybettigv i U 1 y-

h 1 
' 

h k 1 san oğlu Ati, sküdar'da emet oğlu naenaleyh dinlenmelerine lilzum ol-
' ava ara er esin İflahı aza ır. Fa- hararetten yu"zde 30, 40 nispetinde 
k .. d f Ahmet, Fatih'te Hasan kadı oğlu, E- madığını söyledi. Ekrem Sevencan 

at vucu un etra ındaki sıcaklık de. kar eder. Halbuki kürk manto gi- 1b • 1 • k . yüp'te Kamil oğlu rahim, Sait oğ- da aynı mütaleaya iştirak etti. 
reecsıy e ınaanın yeme ı§tahı ne- yince karı yüzde bet yüze çıkar, 
d d ğ. . ., lu Abdullah, Osman oğlu Kemal, Bunun üzerine hakimler heyeti 
en e ıtsın · yani kürk mantolu bayan dekolte t 

B d Murtaza oğlu Melek, Bayazıt'ta •· müddeiumuminin talebini müzakere 
unu a yemek nizamı anlatır- bayanın kaybettigvi hararetin bette U 

k d .. d ... mail Hakkı oğlu Razi, sküdar'da etmek üzere celseye ara verdi. 
en, un yaz ıgım on birinci mad- birini kaybeder. Hem de bu hesap ... Boğ · ·1 

d ...ı-k' .. 1 • b' k . h d Mehmet oglu Mecit, azıçı n.de lkı· ... .l'O,· cel•e 
euoı:' ı soz erın ır ısmı ıza e er. tun' dikı' ı..::-1_ -·-tolarm ilk aahıp- ·-- 0 

ı aura --. Hüseyin Hüsnil oğlu Avni, Bayazıt· 
naanm vücudunun etrafındaki - leri olan tavtanların der..me söre- ta Pazar kazaaındıtn Mehmet Yueuf, Hakimler heyetinin yirmi dakiıka 

fence tabirle- muhitindeki aıcaklık dir. Ayı cleriainclen kürk manto ya. Kadıköy'den mütekait yUzba,ı Halit kadar süren müzakeresinden sonra a-
21 dereceden ataiı olunca uzuvl~ pdeaydı onu. si,.ecelder en aoiuk Ziya oflu Şefi, Fatih'te Maetafa oğ: çılan ikinci celeede mahke~nin IU 
iılemeai için lüzumlu olan kalon havalarda bıle b......a laiç kalori lu Sdt. Suıtanahmet'te HUaeyln oflu kararı okundu: 
MYNI artar, a1eaklrk 25 dereceden ka~tmeslerdi. Bahaettin, UıkUdar'da HUaeyin oğlu Kararda, talepnamed~ isimleri ya
~ olanca cı. o aayı asalır. in- Şu halele. nazari heaap üzerine Musa, Takeim'de Rifat Kantarcıoğlu, zıh §ahitlerin istinabe ıureıtiyle din-
ııan,.!!! ı~ha daa 1 al::&h~nJ!kantanKb~oş-. düsüuüJünce kürk mantoya verilen K.urtuluş'ta Mehmet Sadık oğlu Şa. lenmesini, Ustündağın belediye zabı· 

...,.. wıeruı ye h Latanbu ta talİ..m;ıtnamt'sine ek olarak tanzim 
rilerl 79l'ine koJI .... '9la letıaıll .._ m.kt .. ,.. ..... u• __......,.. ..... .: ın. l; eauuyat alımcı "ube ko;o <fitlbı oröb61 'dlttıwuıwwwe.mm ....._lr 
mektir. Kürk manto inaanın vüca - • • • mlaer muavlnJ ... lnden Halil, B•JUf• _.. 

• cek demektır. Onun JÇın, mantonun tunda Muetafa Sait Boyacık<Sy'de mecll•fnce tMdfkl keyffyetfm takip 
dunun etrafmakı sıcaklığı 25 ten taksitlerini ödiyen erkeklerin bun- Sül v · ' . , . ve in.taç edip etmediğinin tahkiki, ve 

k d d t tt w • • eyman oglu Nurı, Kadııköy de Sü-
epeyce yu arı erece e u ugu ıçın dan dolayı pek de söylenmiye hak- leyman ogvlu K mal V f 'da Al' vl bu talimatnamenin hangi tarihte 'ehir 
• t h azalır . . . F d e • e a 'l og u ı· . d' d'l . ld v 
ış a . . · w • ları olamaz gıbı gelır. akat ev e Hilmi, Süleymaniye'de Derviş oğlu mec ı.sıne tev ı e ı mış o ugu, ve 
. Bı~ de ınsan .sı.cak k.anlı old~gu ı- pişirilen yemekleri herkeain iftahı - Ali Rıza, Usküdarda Ahmet oğlu h- bundan sonra 2-7-37 tarihinden 18-8-
~m vucudunun ıçındekı sıcaklıgı da- na göre kutu kutu ölçmek kabil ola. mail Tekaim'de Halil oğlu Aıtıf y - 37 tarihine kadar mezun bulunduğu 
~a aynı dere~e ~uhafaza etmek mıyacağına göre o takaitleri ödiyen- maO: Akearay'da Şükrü oğlu Refi~ nu aöyliyen Ustündağ'ın vazifeden 
ıtı var. Bunun açın luzumlu olan ka. 1 gene bak vermek zaruridir K f Hnfiklk ve tekrar işe baılayıf tarih 
lorilerin sayısı da muhitin ııcaklığı- ere • KaocamustaKaalpap'da Rılala oğlu Halit lerinin sorulmumı iatiyordu. -

.. d ... · · V" ud etr f d C. A. namız, yoncu ku uğun.da Meh-
na gore egıfl!'· uc un a m a- met oğlu Kemal Kı.rıtap'nda Zikri Bu hususların sorulması için mu -

Bulgar 
Başvekilini 

karşılarken •• 
(Başı 1 inci sayfada) 

ıüpheıiz en iyi takdir eden ıahıi
yetler araaında kendisi bulunu
yor. Komıuları, Balkanlar ahen
ginin muhafazaıında Bulgaria· 
tan'a iaabet eden ıeref ve hizmet 
hiıaeainin ehemiyeti huıuaunda 
aıla tereddüt göstermemitlerdir 
ve Bulgariıtan'la komıuları ara
sındaki münasebetlere, memlelie
tinin ve ıulhun menfaatlerine en 
uygun istikameti vermek, bir ni
zam ve basiret politikası kurmak 
hususunda haşmetli Çar'ın gay
ret ve teşviklerini daima hatır
da tutmutlar<lır. 

oğlu Baki, KalU:.IJ'ta Haan oğlu Ni- hakeme 27 nisan perıembe günü ıaat 
hiç bir zaman unutmıya4?Ağımızı yaı:i, Demirkapı'da lamail oğlu Nwı· 1? ~ bırakıldı ve celseye nihayet ve-
da söylemek i.teriz. ttt, Kuzguncuk tepeeinde Mehmet of rıldı. 

Misafir ağırlamak, en eski türk lu Fahri, Bilyü.kçekmece'de HU.eyin 
ananesidir. Fakat muhterem oğlu Hakkı, Kadık<Syilnde Manok oğ
Köaeivanof ve arkadqlarmı ae- lu Dikran, Fener'de Hakkı otlu Ah
lamlarken, yalnız bu ananeye sa· met Kalkavan, Ejrikapı'da Mehmet 
dakat ıö.termiyoruz: ıerek oğlu §Oför Murtaza, Eyüp'te Kadri 
memleketimiz ıerek böl-miz oğlu Ali Çetin, Ayaapaıa'da Ha.kol, 

•- Balııkpazarında Yovan oğlu Petro, 
için bulıar dostluiuna verdiği· Karaeftimoğlu, Belıkpaaarmda JHCı 
miz müsteana ebemiyeti de teba- Karaeftimoğlu, Bakırköy'de Emlr A
rüz ettinnit oluyoruz. Kendile- li oğlu Zeokeriya Cin.gö•, emni~ at
rine Ankara'da eyi bir ikamet, tıncı ıube memurlarından Refet Te
aamimiyet intibilan kaybolmı· kin, Beyoflunda Sabu.r Sami, Ahmet 
yacak olan hatıralar temenni Emin Yalman, bmir'de Buca'da Et· 
ederiz. h.em VKantarcıoğlu, b.mir'de Bwet

tın oglu Behçet U•. F. R. ATAY 

'"""""' YENiŞEHiR 

U L U S Sinemasnldı 
Bu akşamdan itibareu 

Sinema aleminin şimdiye kadar 
göstermemiş olduğu kudretli 
müessir ibretamiz bir aşk ve aile 
faciası. 

Türkçe sözlü 

ZAMBAK 
Ayrıc:a Metro Jurnal son 

dünya havadiıleri 

Nazarı dikkate: 14,30 • 16,30 
ve 21 de Türkçe kopyası 

yalnız 18,30 matinede Al
manca kopyaıı ıö•terileceii 
sayın halka bildirilir. 

Müddeiumuminin beyanatına ilave 
edeceğinden bahsettigi iki nokta da 
şu idi: 

ı - Muhittin UetUndağ'ın ihmal -
den lüzumu muhakemeıinl mucip ~ 
lan belediye zabıtaeı tallmatnmneılne 
ıek olarak tanzim olunan ototru. t&li
matnamesinin tehir mecliıince taıdi· 
ki keyfiyetini takip ve intaç etmeme· 
si keyfiyeti olduğundan mumaileyh 
tarafından bu tilimatnıamenin hangi 
tarihte ıehir meclisine tevdi ve bun· 
dan sonra takip ve tetkik edilip edil· 
mediğinin ve edilmitse tarihlerinin 
ve ılınidye kadar mecli9t-en çıkarılma 
mıı olması sebeplerinin, 

Asri mezarhğın 
istimlôki dôvası 

Temyiz dördüncü ceza mahkemesi 
otobilı divaıından sonra aari mezarlı
ğın iıtimliki hakkmda verilen ve 
Temyiz ceza umumi he}"eti tarafın. 
dan nakzedilmit olan beraet kararı il· 
nri.ne divanın temylzen tetkikine de 
vanı etti. 

Muhakeme-de suçlu sanılanlardan 
Muhittin Uatündağ ile 1atanbul tehir 
meclisi izuından lh8an Namık baur 
bul~nuyorlardı. Diğer maznun Şera
fettın haata olduiu hakkın.da rapor 
göndererek duruşmadan vareete tu
tulmasını talep ediyordu. Rapor 
okundu ve kabul edildi. 

Avukat Kenan Omer .Ihsan Namık 
ve Hamit Oskay kendisinin mUdafaa 
edece&ini söyledi ve usulen tanzim 
edilen vekiletnamelerini reise tevdi 
etti. 

İddia malcıamı geçen celsede yapı • 
lan müdafaaya karşı bazı maruzatı ol· 
dulunu, avukat Kenan Omer de he
nU.z esasa dair müdafaalarını yapma
mıf bulundukları için iddia makamı
nın bu maruzatını sonra okumasını 

talep ettiler. Reis maruz.tın dinlen· 
meeine karar verdi. 

Talepname 
Müddeiumumi, ıu taltpnameıini o

kudu: 
Hadise, vazifeyi suistimalin tcıek

külündeki noktai nazarı evelce he
sabı hakkında yazılı verdiğimiz iddi· 

dehu ırzedilmek üzere evelemirde Ü· 

zerinde fazla tevakkuf ve sırf huku
ki bir muamele mahiyeti izhar eyle
dikleri 6-12-936 tarihli karar hakkın -
da bazı izahatta bulunmayı lüzumlu 
gören 278 numaralı kararın "menafii 
umwniyeye müteallik olup kanunu 
mahsusunda zikrolunan mezkur ara
zi ve emlakin iatimlik tarikine geij· 
meksizin rıza tarikiyle Y'C müzakere
lere ittirak wretiyle de mübayaası 
caizdir ... denmektedir. Bu loararı me
nafii umumiye için is.t:imlaki lazım. 
gelen gayrimenkul hakk nda oldu
ğunda şilphe var mıdır, elbette yok
tur, demek ki menafii umumiye için 
milbayaa edilecektir. Mübayaaaına Jü. 
zum görülen yerlerin mübayaasında 
amme menfaati olup olmadığına ve 
olduğu takdirde mübayaaıu lbımge
teceğini kim ve kimler takdir edecek
tir. 
~tediye reisi ve azalardan herhan

gi birinin bu itin bunlardan birinin 
takdir ve ifaya selihiyettar olduğu· 
na dair kanuni bir mevzu olmamasına 
nazaran 329 tarihli it.t imtik kanunun
da menafii umumiye kararını verme· 
ğe selahiyetli kılınan heyetten bu 
bapta karar alınmas; Jbrmgeldiği 

laenditiğinden tezahür eder. Bu iti
barla Millet Meclisinin bu karanna 
istinaden pazarlık ve ttvazünü tara
feyn ile de istiml§k yapılırken eve/
emirde menafii umumi~ lcararınrn 
alrnması mecburiyeti kanuniyes.i !fU 
suretle de mevcut iken alrnmıyarak 
yapılması vazifeyi sulistimalin unsu
runu te§kil eder. Bu karara ait izaha
tımızı bu suretle arzederun yüksek 
ceza umumi heyetinin bozma kararın
da mündemiç 7 ıubat 1927 tarih tef -
s.ir/i kararını da aynen okuyacağım. 
Bu karar dahi Divanı Muhaseba:t ri -
yasetinin kanunuevel 340 ve ağustos 
341 aylarına ait üç adet raporlarr ü -
zerinde Millet Meclisince ittihaz olu
nup resmi ceridenin 560 rncı sayısrn
da inti!far eden karnın ~dincı' lrk
rası olup metni !fUdur: diyuek metni 
aynen okudu ve 6 kanunuevel 927 ta
rih ve 778 numaralı fıkrai ~fairiye 
ile rısayı tarafe711 mevcut oldıuğu tak 
dinle iatimlik kanunu a.tıkimma tev
fiki muameleye mahal olmadığı tekar 
rür cttirilmiı olmakla bu noktadan 
arzı mUıtaleaya mahal görülmemiştir . 
A...ar ,._..,Jdde J'8prlan mtibıii,,.....m 
kabulü için eveleınft'de latimttk ka. 
nununda tarih edilıen w heyeti mu
harrwnineye takdiri kıymet ettirilme
si tasdik ve iti edilmek teklinde de
ğil, müzakerenin kendi huzuriyle ce
reyan edettk iıttihu olunduğu anla. 
•ılmakta olduğu gibi bu işle alakadar 
olduğu mülkiye milfettitlerine karşı 
sepkeden tahriri cevap w tarzı nıü
daf Mlariyle de miley}"etıtir. Miha.za 
bu cihet tereddüdü mucip görüldüğü 
takdirde dahi mevzuubahe hidi.eye 
müteallik encümen nbıtnamesinin 
aynen celbi ve bununla beraber 
mumaileyhin bu müsakerenin cereya
nında encümene riy•et etmit olup 
olmadıtmı ayrıca 1ellhiyettar merci 
ve makamdan aorulmasiyle de baki -
kate vüıul mümkün bulunduğundan 
evelemirde olveçhile ilrınali muame. 
le buyurulmaaı da talep olunur. 

Bir münaktqa! 
Bundan sonra ııaa alan avukat Ke

nan Omer, hadisede te.ıthilt ettiği 
meMiliyetin çok yübek olduğuna i,a 
ret ederek iddia makamına hiç bir 
zaman temyizin nakzı haricinde söz 
söylemek .elahiyetl wrilmemif bu· 
lunduğunu, müvekkili Hlmit Oskay 
hakkındaki müddeiyatına bu cel.ede 
yer olmadığ mı .c>yliyerek dedi ki: 

- Kararlarınuı ıuçlu sanılanlardan 
bir kııımmın beraatlne bir kanının 
da Adeta ademi mesuliyetin~ taalluk 
etmektedir. Hamit'e ait karar tetkik 
buyuruluru, kendiıln.in bu iti karar 
altına alan tncUmende bulunmadığı, 

reislik de etmediği, hidiıede methal 
ve mUpreketi olmadığı ve bu sebep
lerden beraat ettiği görülür. Mahke
n:ıenin .kerarı da b~ ademi meıuliye
tı tavzıh etmektedır. Binaenaleyh ce
za umumi heyetinin nakız kararı mü
vekkili~ H~m.~t .?akay'a §amil değil
dır. Ve ılerı ıurulen mütaleat yersiz-
dir. 

"- Arkadaılar; biliyoraunuz kı, 
memleketin her tarafaıda aeçim 
var; yeni mebuslar seçiliyor. 

"Türkiye cümhuriyettir, yani 
halk hükümetidir. 

"Türkiye'de hakimiyet millette
dir. 

"Fakat, millet bu hakimiyeti ve
killeri, miİme$&İlleri olan mebuslar 
ve onlann toplanıp millet itlerini gö
rüttükleri Büyük Millet Meclisi va. 
aıtaaiyle icra ve idame eder. 

"Yapılmakta olan seçimin ikinci 
müntehiplere ait kımımda bulunu
yoruz. ikinci müntehipleri sizler se-
9erainiz ; daha doğrusu kadın ve er
kek vatandaılardan yinni i.ki yatmı 
bitirmit olanlar seçerler, ikinci 
müntehipler de mebuslan seçerler. 
Mebus seçmekte bizim kabul etmit 
olduiumuz bu usule iki dereceli se
çim usulü deniliyor. Lakin aeçim, 
bir dereceli veya iki det"eceli olsun, 
gayesi birdir: mebuaları aeçnıe.k ve 
bu suretle milli hakimiyet eaaama 
göre hükümet mekanizmasını itlet. 
mektir. Anla·dınız mı, arkadaılar?,. 

Dün, öğle zamanı , Ulus meyda
nında, bir halk hatibi yurtlatlara 
böyle hitap ediyordu. Aralarında 
çocuklar da bulunan birkaç yüz ki
ti idiler. Dikkatle dinliyor ve vakit 
va.kit hatibi alkı§hyorlardı. Kıldda
rma bakılmıa içtiınai seviyeleri or
taya yakm olmak lazmıdı. Dinle
mekte oldukları sözlere kartı ciddi 
bir alaka gösteriyor, hiç bir cotkun· 
luia kapılmaksızm tam zamanında 

hatibi alkıılıyorlardı. 
Hatip devam ediyordu : 
"- Şimdi sizlerin seçmekte oldu

ğunuz ikinci müntehipler de. yann 
öbürgün onların aeçecekleri mebus
lar da Cümhuriyet Halk Partisinin 
namzetleridir. Cümhuriyet Halk 
Partisi ise bu memleketin kurtuluş 
mücadeleainde milli misakı vücuda 
getirmit, ve aonra bir siyaai parti hü
viyeti alarak, bildiğiniz bütün i11-
kılaplan yapmıt olan partidir. 

"Milli Şef, Cümhuriyet Halk 
Partisi, timdiden memleketin bütün 
menfaatlermi ve bütün evlatlarmı 
kucaklıyan bir ıiyaai aile haline 
aelmittir, diyor. Cümhuriyet Halk 
Partial hakikat_. hepimizin menaup 
olduğumuz büyük, çok büyük, on 
yedi milyon türkü ıineeim:le toplıyan 
bir ailedir; Batka memleketlerde 
milleti biribirine katan aiyaai parti
lerden hiç birine benzetilemez, o. 
Bizim partimiz, bizi bir&birimize da
ha çok yaklattırmayı, daha çok sev
dirmeii hedef tutınuıtur. Çocuklan· 
mızı okutmak için mektepler açan, 
yollanmızı yaptıran, köylerimize ve 
kaaabalaronıza su getirten, zİTaatL 
mizin ve ticaretimizin her gün biraz 
daha iyi olmasma çalışan onun kur
duiu hükümetlerdir. Seçeceiimi2 
ikinci müntehipler, işte bu partinin 
namzetleridir. Anladmrz mı, arka
datlar 7 ,, 

Anlıyorlar ve çok iyi anlıyorlar
dı. O kadar iyi anlıyorlardı ki anla
manın ilk tartı olan dinlemeyi bariz 
yaaıflariyle yerine ~tiriyor ve ha • 
tip av.unca taavip ederek bağırıyor
lardı: "Y •ta•ın I" Ve neıeyle el çır
pıyorlardı. 

Hatip geçmitle bugünü mukaye
"ediyordu: 

"- Aranızdaki yaşlılar bilirler. 
Padiıahlar zamanında devlet siz
den yalnız iki teY isterdi: versi ve 
asker. Buna mukabil millete hiç bir 
feY vennezdi. Bugün, devlet reisi, 
büyük lnönü vilayetleri, kazalan, 
köyleri dolaııp hepinizden aoru.. 
yor: " Nelere ihtiyacını2 var, neler 
iatiyorsunuz, nelerden ti.kiyetçisi
niz? ,, Cümhurreisimiz lamet lnönü, 
sızı ikinci müntehip namzetlerini 
aeçmeğe davet ettiğim Cümhuriyet 
Halk Partiainin de reisidir. Bu par
tinin namzetlerini aeçecek misiniz?,, 

Elektriklenmit gibi. bir aiızdan, 
derhal cevap veriyorlardı: 

0
- Seçeceğiz!,, 

Hatip: 
Kenan Omer iddia makammm ta

le~ame.ı~nd~ para kazandırmak gibi 
muvekkılınin teref ve ha)'9iyC'tine 
d.okıunur bir ibare kullanmasının ye
rınde olmadığını söyledi. 

MUddeiumumt bu iddia üzerine re
iee: 

"- Öyle iee arkadatlar, timdi, 
hep beraber belediyeye gidip reyle
rimizi 'ftl'elim," diyordu. Ve bu bir_ 
kaç :rü• kiti, UllK meydanında~ Ka. 
raoğlan'a doğru yürüyorlardı. 

Cümhuriyet rejiminin teessü
ıündenberi, Atatürk ve arkadaıı 
ismet İnönü, bulgar dostluğuna, 
ve Bulgaristan'la Türkiye arasın· 
da her türlü ayırıcı ve uzaklaıtı· 
rJCI amillerin İzale edilmesine IS· 

rar ve itina ile çalııtılar. Atatürk
ün bulgar milletinin faziletlerine 
sevgi ve itimadı büyüktü. Türk • 
Bulıar dostluğu, bizim aramız
da, onun hatırasından kuvet ala
rak inkitaf edecektir. Cümhurre· 
isimiz ismet İnönü, Baıvekil ıı· 
fatiyle Sofya'yı ziyaret ettiği za
man, aynı doıtluğun komıu 
memlekette aynı sağlam mesnet
lere dayanmakta olduğunu biz
zat görmüttür. Bu münasebetle, 
Atatürk'ün ölümü günlerinde, 
türk milletinin onulmaz yasına 
ittiri.k etmek ve onu teselli et
mek hususunda bulgar milletinin 
göstermit olduğu hususi alikayı 

-
12,15 ucuz matinesinde 

HASRET 

14.30 - 16.30 • 18.30 
Matinelerinde 

2 - Gene mumaileyh halDkındaki 
son tahkikatın açılıneıı kararının ba
zı aksamında gösterilen yolsuz ~
mclelerin kendieini tedavi için muu
nen memlekett-en ayrıldığı 2-7-937 ta· 
rihiyle 18-8-937 tarihleri arasmda ya
pılmıt old~ğu müdafaa edil~eaine 
göre mumaıleyhin bu tarihlerde vazi
feden ayrılmıt olup olmadığının dahi 
selahiyettar makam Ye merciden eo
rulmaıu talep olunur. 

Şahidlerin dinlenmeıiM liuum 
mrmı? 

anamede tafsil edildifi Uzere umumi 
formaliteye rlayetei.zlikten ziyade be
lediyenin kararına ve Liıkoğlu Efref
in fuzuli ve fahiş menfaatinin temi
nine matuf muamele ve hareketlerin 
sübutuna istinat etmekte bulunmuı 
w bu da sikri geçen iddianMnede 
ıepk Ye tidat edilen kanun hükümle
ri münakaıa ve tahlil edilmit olduğu 
için ıeçenki durutmada "ierek auçlu 
ıanılanları ve gerek vekili ınüdafiin ,. 
eaki kar.arda .&arar taleplerini cau it-

- Makanumıaa tıecavG• ediliyor, 
dedi. Kenan Omer tözünün makama 
tecavüz teşkil etmiyeceğini söyledi 
ve dedi ki.: 

Hatibi dinliyen çocuklar - dik
kat ettim - bu kalabahia karı§ıp 
reylerini •enneie gidemedikleri İ· 
çin mahsundular. Onlara da fÖyle 
bir teY diyebilirdi: 

••- Küçük~; bu sözlerimi aiz -
lw de unutmayın. Birkaç aene son
ra aizlerin de SR"ADJS gelecektir. 
Rey veTecek, rey alacak, ikinci mü11-
tehip, mebus, her t•Y olaca.kamız,, 
Küçükler kim bilir ne kadar sevine
ceklerdi! 

AŞK ve MACERA 

Son günden istifa
de ediniz 

Ti: 2193 

Tezkerenin okunmuını müteakip 
rei• Muhittin UatUndai'm vekili aw· 
kat B. Kenan Omer'den bir diyeceii 
olup olmadıtını .ordu. 

Kenan Omer, iddia makammın ika· 
me etmek iatcdiii pbiıtloriA Mfıll • 

- Yübek mahıkemenis lrert•mda 
müddeiumumi ile benim aramda hiç 
bir fark ıörmüy'Orum. 

Reiı avukata. beyanatına devam et
meıinl ıayledi -.e B. Kenaıı Omer de, 
esasa geçti. Nak·.z kararında bahaedi-

(.Soau 1 u.acu a.yi•d•) Nasulıi BAl'DAR 
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Yazan: Franci• de GroiHet - 8 - Çeviren: L. Karamanoğla 

Hollicott ile nerede tanıştım 
S abahın dokuzu, ingiliz zabit

lerinin su topu oynadıkları 
turuncu tenteli uzun yüzme havu
zu, bir hasta odası gibi ılık. 

Banyodan sonra aerinlemek için 
vücuduma kolonya sürüyorum . 
yüzme havuzu; onu kuşatan sü
tunlu uzun yolu, çimen gibi yeşil 
suyu ve etrafını çevirmiş olan be
yaz rahip hücreleri ile tıpki bir 
manastırı andırıyor. 

İki hücreyi feda ederek bir bar 
yapmışlar. Maunda':l bir bay, ora. 
~a banyo yapan, yanakları kızar

mış, penbe tenli üç kişinin, bu işi 
takip eden gözleri önünde kokteyl 
hazırlıyor. 

Şafaktan beri banyosunu yapan 
Andre Maurais imzalı bir kolonel 
beline kadar giyinmiş ve ağzında 
krsa piposu ile gramofonunu ge
tirdi. 

Fakat su topu oyununa alakadar 
olarak, ilerliyor ve kokteylini , 
şapkası ile muhafaza ederek havu
za yaklaşıyor. 

görür gibi oluyorum. Matruş yü
züme bakarak, ilk zamanları, beni 
bir bahriye zabiti sarunı§lardı. 
Ben de o:ıları sukutu hayale düşür -
memek için onlarla dans eder ken 
hep Clande Ferrere'in hatıraları
nı anlatmıştım. 

Bir ingiliz vapurunda söylenen 
sözlerin hükmü yoktur. 

Ah, işte artrk vaterpolo partisi 
bitti İngilizler sudan çıkıyor ve 
terliyorlar. Ne yapayım yarın kah
valtımı yalnız başıma yiyeceğim. 
Ne çare, kaderim böyle imiş ... 

ls.tediğimi, yapamadığıma esef 
ederek saçlarımı kuruluyorum. Fa 
kat çizmelerini giyen bu iri sarı
şın adam, neden tereddütlü bir sa
mimiyetle mütemadiyen bana ba
kıyor? Ona cesaret vermek için 
tebessüm ettim, beni derhal tanı
dı. Ve bana doğru atılıp omuzu
ma dokunarak yüksek sesle: 

- "Dujardin,, ... - dedi -
- Hayır, "Croisset,,. 
- Ben "Hollicot,,im. Fevkalade 

memnun oldum. Bizimle beraber 
kahvaltı eder mısınız. Vardan 
hatırlıyorsunuz değil mi... Sela -
nik ... 1917. 

• Yurtta . 
seçım hararatle ediyor devam 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bazı yerlerde iştirôk i1İsbe i yüzd~ 
89 u bulmuştur • 

(Başı 1 inci sayfada) 
yük bir şevK ve neyecanla reylerinı 

ıı:uuannı.jıdrcıır. 

Anıcara mer.ıtezınde rey verenlerin 
dun1<u yekunu l..>.~o., dur . .boyJeJıkJe 

ikı gunıuk yeli.un Joı:.'tUY u bulmuştur. 
Bugun Yenışeıur, Çankaya, Ceoecı, 

Dikmen, İstasyon ve cıvarında oturan
lar reylerini kullanacaklardır. 

lzmir'de: 
İzmir, 16 a.a. - Dün vil&yet içinde 

yapılan ikinci müntehip seçiminde 
İzmir kazası intihaıbatı sa.at 19 da so· 
na ermiş ve reylerin müttefikan C. H . 
P. namzetlerine verildiği anlaşılmış · 
tır. Reye işt irak nisbeti yüzde 89 dur. 

Aydın'da: 

Arasıra topun sıçrattığı sularla 
ıslanıyor, o zaman rütbece daha a
şağı olan oyuncular ondan özür 
diliyerek: 

"Sa sarry sir,, diyor ve oyunla
rına devam ediyorlar. Beni tanı
mıyan bu oyunculara hiç ehemiyet 
vermiyerek bakıyorum. 

- Seianikte hiç bulunmadım. 
Tanıdık olmadıf ımızı anladı. 

Ket;iören ve Kay~'ta: 
Aydın, 16 a.a. - İkinci müntehip se

çimine dün vilayetin her tarafında 

başlanmış bulunmaktadır. Dün sa.hah 
şehrin muhtelif intihap şubelerinde se
çime merasim ve İstiklal Marşiyle 
başlanmıştır. Kadın, erkek bir cemi 
gafir halinde intihap merkezlerine 
koşan köylülerimizin büyük bir ıevk 
ve alaka ile reylerini vermekte oiduk _ 
lan görülüyordu. Bütün intihap mer -
kezleri bir bayram yeri halini rzet -
mekte idi. 

Banyom çok sıkıntılı ve hazin 
oldu. Suda adeta bir kazazede gibi 
yalnız başıma yüzdüm. Fakat on
lara bakılırsa galiba çok eğleniyor
lar. bütün arzuları partiyi kazan
mak. Ne bahtiyar insanlar. 

Bende onlarla beraber oynamak 
isin suya atılmak istiyordum. Fa
kat bakalım beni isterler mi? On
lara karşı bir muharrir gibi görün
mekten ihtiraz ediyorum. Ve ha
vuzun kenarında tereddütle duru
yorum. Giyineyim mi giyinmeyeyim 
mi? 

Vakıa vaktiyle vater~lo oyna
mı un. lçlerinôen birisi çok fena 
oynuyor. Apğı yukarı bende o
nun kuvetindeyim. Her halde en 
az genç görünenlerinden daha yaş
lı duruyorum. Sıçrıyan suların 

söndürdüğü sigaramı kararsız par
maklarım arasında çeviriyorum. 

Bakalım! Karar vermeğe cesa
ret edebilecek miyim, hem oynar 
isem onlarla ahbap ta olacağım, 

hiç şüpheaiz beni kahvaltıya da 
davet ederler. 

Onlar, sabah kahvaltısını bir 
(kotece) benziyen ripolinli küçük 
bir kulüpte yapıyorlar. 

Şu yüzü süplimeli, .gözlüklü u
zun boylu ve mesut sım;alı zatla 
muhakkak tanışmalıyım 1 

Sonra da Kolonel ile tanıtırım 
ve, Pariste bulamadığım o ameri
kan plakını çaldırarak dinlerim. 

Bu düşünce ile hemen suya dal
dım ... Fakat hiç sırası değil, oyun 
çok hararetli bir safhada bir vater
polo partisine böyle girilmez, bu 
pek ünasebetaizce olur. Hiç bir ve
sile aramaksızın topun üzerine a
tılacak olurum ne derler? 

En doğrusu giyinmektir. Hem 
zaten be~ . Kolombo'ya vaterpolo 
oynamak ıçın gelmedim ya 1 Evet, 
ö~le ama, şimdi buradan çekilip 
gıdersem, sabahleyin palasın, 0 
mağmum büyük yemek salonunda 
t ek başıma ne yaparım? Çok fena 
doğrusu Kolombo'ya yalnız gelme: 
meli idim. 

Ben romantik bir kahraman de
ğilim. Cemiyetle yaşamağı seven 
bir mahl\ıkum. 

Ben ancak Paris'te kendi kendi
me kafi keliyordum. ÇLinkü orada 
yalnız kalmak adeta bir perde a
rası istirahatı gibidir. Fakat seya
hatte yalnızlığa tecerrüd ismini 
vermek lazım. Vakıa.yol çantam
da beni tanıtacak bir çok tavsiye 
mektupları var. Fakat seyahatin 
iki çeşit zevkli tarafı var, birisi 
kimseyi tan ımamak ve bilhassa 
kimse tarafından tanınmamak. Bir 
tavsiye mektubu bütün bu zevkle
ri bozar. Seyahate çıkarken çok 
giyilmiş ve usanılmış eski bir man
to gibi silkinip bıraktığımız şah
siyetimizi tekrar takındırır. Ve 
artık kim olduğumuzu her kes bi
lir. Bize eski elbiselerimizi giydi
rir! Ne isek o oluruz ve e11kiye 
avdet ederiz. 

l ngiliz vapurunda geçird~ği
miz hayat ne kadar hidısa.t 

ile dolu idi 1 
Tahassüsle düşünürken, benim 

o güzel küçük Avusturyalı kızları 

Fakat derhal ilave ettim: 
- Sizj ya Ypres'te ve yahut 

Aisne'de gördüm gibi geliyor. 
Bu sefer teğmen 
- Hayır, oralarda hiç bulunma

dım.. - Diye cevap verdi -
Biraz tereddüt ettikten sonra 

sordu: 
- "Aisne',de hangi vazifede bu

lundunuz? 
- İngiliz ordusunda irtibat za

bitliği ettim. 
- Öyleyse ala. Muhakkak bi

zimle beraber kahvaltı etmelisi -
niz ... 

Oh, istediğim oldu, Allah bü
yük.tür. 

• T am tahayyül ettiğim gibi: 
porridge gayet sıcak ve krem 

_çok taze. Aceba Kolomoo'da 
bu taze krremi nasıl buluyorlar? 

Çiçekli &0fra örtüsü üsütnde, 
madeni kapaklar ne olduğu bilinmi
yen şeyleri örtüyor. 

lşte İngiliz sofralarının ,ayanı 
hayret muamması aceba Egg.and
bacon'lar, kızarmıt balıklar, had
dack'lar ve sardalyalı aandöviçloer
den hangisi hangi kapağın altın -
da? Bunların hepsi var biliyorum. 
Sevdiğim fakat hiç hazmedeme

diğimi bütün şeyler mevcut ... 
Ağzım dolu, yan gözle gramofo

na bakıyorum 1 
- Demin çaldığınız blues ne 

kadar güzeldi. Dedim. 
Bu sözümden çok memnun olan 

Kolonel öyle değil mi? Dedi. 
Artık keyfim yerinde. Yirmi ya

tın~ imi1iın gibi İftiham var ve 
yenı d~ havaları keşfediyorum. 
Fantasıo ruhluyum: yemek yiyen 
bu zatların hepsi bana çok sevim
li ve hoş görünüyor. 
Artık pipolar yandı. bakon ko

kusu viginia sigarası dumanlarına 
karışıyor. Bütün bunlarda ne ka
dar ingilizlilik var 1 
Açık pencereden Kolombo, bo

şuna o yakıcı ve buharlı ?efesini 
üfliyor. Veranda boşuna, fıgus re
ligiosa ağacı gölgesine saklan ıyor. 
O ağaç ki Gauama üluhiyete va
sıl oluncıya kadar onun altında i
badet etmişti 1 
Artık Seylan'da değiliz. Kolo

nel'den teğmene kadar her kes ay
nı emniyetli bakış ve aynı müste
rih tebessümle aynı kofortabl va
ziyette. 

Gramofonda bir memleket ha
vası, çay ve sarı tütün: 
Artık lngiltere'deler 1 

(Sonu var) 

.J ................................... ... 

Kanuni ·· ::._...ıı : ar on-e mutlak mü- • 
aavat kabul eden ve hiç bir ~ 
ferde, hiç bir aileye biç bir : 
aımfa, hiç bir ceınaate İmti
yaz tanımıyan fertleri halktan 
ve halkçı olu-ak kabul eden 
Cümburiyet Halk Partisidir. 

"'···································,. 1 

.J•··································\. 
: Türk kadınına da huriyetini E 
E ve rey hakkını ilk veren Cüm- E 
E buriyet Halk Partiaidir. : . . . . 
"'···································" 

Merkez ka.ı:aya baga oıan nahiye -
lerde de seçım faaliyeti dün devam et
m~tir. Cebeci nahiyesine bağlı Kayaş, 
Kutludüğün, Araplar, Ortaköy, Kıbrıs 
Bayındır, Kusunlar, Kızılca, Karaağaç 
Üregil. köylüleri dün Kayaş'ta toplan
mışlar ve reylerini vermişlerdir. 

Keçiören'de de merkezi vaziyette 
bulunması dolayısiyle Karacaören kö· 
yü seçim merkezi olarak seçilmiş ve 
her iki nahiye halkı da, seçim saatin
den çok evet intihap yerlerinde elle -
rinde türk ve parti bayraklari olduğu 
halde gelmişlerdir .. Havanın müsait ol 
mamasına rağmen, köylülerimiz, bil -
yük bir bayram ne~e ve sevinci içinde 
reylerini kullanmışlardır. 

I Atanbııl' da: 
İstanbuldan gelen haberlere göre, 

orada da seçım fiWlyMı harifrel:Je • 
vam etmektedir. Türk bayra.klariyle 
süslenmiş olan sandıklar, da.ha evet 
tesbit olunan yerlere konmuş, sabah 
saat dokuzdan itibaren bütün kazalar 
içinde reylerin atılmasına başlanmış -
tır. Sf4iimin ilk günü olmasına rağ -
men halk büyük bir alaka göstermiş, 
her mıntakada reylerini kullananlar 
sayısı yüksek nisbetler arzetmiştir. 

Bu münasebetle bir çok hatipler ta -
rafından sandık başlarında hitabeler 
irat edilmiş ve iki gündenberi devam 
ettiği gibi şehrin muhtelif semtle -
rinde bazı hatipler tarafından ayrıca 
nutuklar söylenmiştir. 

Yurdun her wra/ında: 
Bütün memlekette altıncı büyük mil 

Jet seçimine ait hususiyet göze çarp -
maktadır. Meseli İzmir'de, merkez ka
zada neticelenmiş olan seçime iştirak 
nisbeti yüzde 89 dur ve reyler tama -
miyle parti namzetlerine verilmiştir. 
Bazı yerlerde, bilhassa köylerde bu 
nisbct, daha yüksek vaziyetler de ar -
zetmiştir. 

Bu hususta gelmi' olan haberlerden 
bazılarını ""4Lğıya koyuyoruz. Bunlar 
s~imin milli hayatta almış olduğu 
eşsiz yeri belirtmektedirler. 

Sinop' ki: 

Sinop, 16 a.a. - Vilayetin her tara.. 
fında dün saat 9 dan itibaren ikinci 
müntehip seçimine başlanmıştır. İnti
hap münasebetiyle parti ve belediye 
halkevi defne dalları ve bayraklarla 
donatılmıştır. Yer yer davullar çalın
makta ve halkın neşeli tezahüratı şeh
re bayram manzarası vennektedir. 

Bütün müntcıhipler istisnasız olarak 
reylerini parti namzetleri lehinde kul
lanmaktadırlar. 

Artvin' de: 

lzmiı'te: 
İzmit, 16 a.a. - Vilayetimizin her 

tarafın.da dün ikinci müntehip lf4ii -
mine başlanıldı. Şehir haftan başa bay
raklarla süslenmişti. Bu münasebetle 
şehrin muhtelif yerlerinde halk hatip
leri nutuklar söylediler. Halkevi rad -
ypşunda devamlı nefriyat yapılm14 -
tır. Bütün intihap dairelerinde aeçi -
ın aernron aıa ııe, emı u: 
olunduğu ve bu Sf4iimde kadınların 
rey haklarını kullanmakta gösterdik -
teri alaka her tarafta göze çarpmak -
ta idi. 

EliUığ"da: 
Elazığ, 16 a.a. - Bugün ,ehrimizde 

ikinci müntohiplerin seçimine başlan
mış bulunuyor. Bu münasebetle şehir 
bayraklarla donatılını' ve belediye 
meydanında toplanan binlerce vatan -
daşın coşkun tezahürleri arasında rey
ler kullanılmaya başlanılmıttır. İnti • 
haha başlarken Jehrimiz belediye rei -
si Kemal Sedele söylediği bir nutukla 
halkın partiye ve onun büyük şefi i&. 
met İnönü'ne kat"lı olan bağlılığına 
tercüman olmuştur. 

Biılis'ıe: 
Bitlis, 16 a.a. - Dün sabalıtanberi 

vilayetin her tarafında ikinci münte -
hip seçimine batlanmştır. Kasabamı -
zm her tarafı bugünün tcrefine bay -
raklarla süslenm~tir. Halk intihap 
sandıkları başına koşmaktadır. Alman 
haberlere göre memleketin her tara -
fında halk, reylerini seve seve parti 
namzetlerine vermckte<Hrler • 

Çankırı' da: 
Çankırı, 16 a.a. - Bu aabah villye -

tin her tarafında büyük heyecan ve 
tezahürlerle ikinci müntcbiıp seçimi -
ne batlanmı,tır. tık müntehi:pler akın 
akın rey sandıkları başlarına k~k
ta ve reylerini kullanmaktadırlar. Şeb 
rin her tarafı ~tan bata donanmış -
tır. Halk, bugünü büyük bir nf!e içer
sinde geçirmektedir. 

Amasya' da: 
Amasya, 16 a.a. - İkinci müntehip 

intihabı dün başladı. Halkımız heye -
can ve tehalükle reylerini vermekte -
dir. Resmi daireler, parti, hdkcvi ve 
caddeler bayraklarla donatrlmıt bulu-

Artvin, 16 a.a. - Çoruh vilayetinin 
her tarafında bugün müntehihisani ae- \llUyor. 

çimi yapılmıştır. Şehrin muhtelif yer- Samsun' da: 
terine konan intihap sandıklarına halk, Samsun, 16 a.a. - Müntehibiaani 
akın akın gelip C.H.P. namzetlerine seçimine dün baflanmıttır. Samaun'a 
rey vermektedir. Şehir baştan başa 2 saat mesafede Balaç mıntakaaındaki 
bayraklarla donatılmıştır. Oparlörle; 927 yurttaştan 912 ai diğer bir inti
devamh surette neşriyat ya~makta~ı~· ı hap dairesinde iki ail~ ~htiyar~an ~~ 
Artvin milli bayram günlerınden bırı- ka 600 yurtta\! rcylerını daha ılk gun-
ni y~ktadır. de vermişlerdir. Bu manzara viliyet 
D ·zı·'de çerçevesindeki köylülerimizin ve bü -
enı ' : tün halkın yüzde yüz intiıhaba i\ltirak 
Denizli, 16 a.a. - Bu sabah saat se - etmekte olduklarını gösteriyor. İnti -

kizden itibaren vilayetin her tarafında hap daireleri birer bayram yeri man • 
•kinci müntehip intihabına merasimle zar•n göstermekte ve halk netc i~in -
başlanmıttır. Halk, sandık başlarına de milli vazifelerini yapmakta ve gö -
koşmakta ve reylerini C.H.P. namzet- nül birliğiyle Milli Şefe olan bağlı -
leri lehinde kullanmaktadır. hıklarını tekcarlamaktadırlar • 

,"1lc 

An:ı~ra'da yurddcqlar büyük bir tehalükle rey ıandığı baıına 
koıuyorlar 

'P -

Keçiören'de •aatlerce uzaktan gelen köylüler reylerini kullanmalı 
için •ıra bekliyorlar .•. 

···bu •evinçli gün ıereline milli havalar oynıyan yurddQflar da var 

Trabzon' da: Cümhurreisimiz Milli Şefimizin il -
ham ve işaret buyurdukları yolda bil -
tün vilayet halkı tam bir inan ve iman
la iıkinci müntehip için reylerini kul -
lanmışlardır. 

Trabron, 16 a.a. Vilayetimizin 
her tarafmda ha.şiryan i.kinci münte -
bipler seçimi milli gururu f<lhlandı -
ran bir tezahüratla neticelenmiştir. 
Halk kendiliğinden mağaza ve dük -
kanlarını kapamış, akın halinde san
dık başlarına kofmuş ve rey alma mu
amelelerini yetiştirmeye imkan bula -
mıyan memurlara yardım etmişlerdir. 
Halk bütün motörlü vasıtalara bine • 
rek intihap mıntakalarındaki sandık -
tarı merasimle almı.ş ve belediye dai -
resine götünnüştür. Kazalarda erkek. 
kadın bütün köylüler Ebedi Şef Ata
türk'ün ve Milli Şef İnönü'nün bil -
yük adlarını hürmetle anarak reyleri -
ni seve seve parti namzetlerine vermi' 
terdir. 

Gire3un' da: 
Gresun, 16 a.a. - İkinci müntehip 

seçimine vilayetin her tarafında dün 
sabahtanberi cotkun ve parlak teza -
hürlerle ~lanmtf ve bu münaaebetle 
vilayet, kaza, köy, parti ve halkevleri 
fcıhic, bqtan bata donaınmıftrr. Büyük 

Rurdur'da: 
Burdur, 16 a .a. - Dün sabahtanberi 

Burdur ve nahiyelerinde ikinci mün -
tehip seçimine ba\llanmış bulunmakta
dır. Bütün halk sevine ve c°'kunlukla 
reylerini kullanmaktadır. 

Tekirdaiı' nda: 
Tekirdağ, 16 a.a. - Dün viliyeti:ı 

her tarafında ikinci müntehip seçimi
ne başlanmtt ve halk seçime yakın bir 
ataka göstermiştir. Şehrin muhtelif 
yerlerinde hatipler tarafından intiha -
bat hakkında konferanslar verilmıı, 

ve seçim i\lleri hakkında neıriyat ya -
pılmıttır. 

Mııifo'da: 
Muğla, 16 a.a . - Diin ~htı>nheri 

teohrimizde ikinci müntohio sccimine 
başlanmıştır. Halık reylerini içten ~~
len sevgi iİe parti namzetleri lehinde 
kullanmaktadrr. 



Film piyasasının 
1 O şampiyonu 
Seyircilerin artistlerden 

çabuk usanmasına rağmen 

Clark Gable yedi 
seneden beri ''onlar, 
arasından çıkmadı 
Amerika'da yapılan istatistiklere göre, yıldız

lar içinde gerek kazancı, gerek toplad.ıgı seyırci sa
yısı itibariyle birinciliği !::>hirley · ı empıe'in aldığını 
yazmıştık. "'Box Office" adındaki bu ıstatistik ida -
resi, her sene en çok para kazanan ve seyirci toplı
yan on sinema yıldızının ismini neşreder: bu sene
ki - takvim senesi değil, 1 eylül 1937 den 1 eylül 
1938 e kadar olan sinema senesi-listede şudur: 

) : Shirley T emple; 2: Clark Gable; 3 : Sonja 
Henie; 4: Mickey Rooney; 5 : Spencer T racy; 6: 
Robert Taylor; 7: Myrna Loy; 8: Jane Withers; 
9; Alicefaye; 10: TyronePower. 

Seyircilerin zevki, srk sık değişen bir şeydir ve 
bir sene önce beğenilen artist, bir sene sonra eskisi 
kadar sevilmez. Box Office'in istatistiklerinin hu -
susiyeti, bir kaç münakkidin veya sinema meraklı -
sının değil. yukarda da söylediğimiz gibi, sinema 
müdürlerinin ellerindeki rakamlara göre ileri sür -
dükleri fikirlerin bu istatistiklere esas olarak alın -
masıdır. 

Geçen seneki "onlar" listesi şöyle idi: 
1 ~ Shirley Temple; 2: Deanna Durbin; 3: 

_ Clark Gable; 4: Robert Tay lor; 5: Bing Crosby; 
• 6: William Powell; 7 : Ginger Rogers - F red As
. aıre ; 8: SOnja Aenie; 9: Gary Cooper; 1 O: Myma 
toy .. ,,.::.,,..---~~_,,_-'-~~~ 

Deanna Durbin, Bing Crosby, William Powel, 
Ginger Rogers - Fred Astaire ve Gary Cooper'in 
bu sene. ''onlar' ' arasında yer alamamış olmalarına 
mukabil Clark Gable üçüncülükten ikinciliğe, Son
ja Henie de sekizincilikten üçüncülüğe, Myrna Loy 
onunculuktan yedinciliğe yükselmişler, buna mu
kabil Robert Tay lor dördücülükten altıncılığa in -
miştir. 

"Onlar" listesi bundan yedi sene önce yapılma
ğa başlanmıştır. Yedi sene evelki ··onlar" hstesi 
şöyle idi: 

l: Marie Dressler; 2: Janet Gaynor; 3: Joan 
Crawford; 4: Charles Farrell; 5: Greta Garbo; 6: 
\V ill Rogers; 7 : Norma Shearer; 8 : W allace Bee
ry; 9: Clark Gable; ) O: Joe E. Brown. 

Bu listedeki artistlerden ikisi. Marie Dresslet 
ve Will Rogers ölmüşlerdir. Greta Garbo ile Joan 
C rawford ise ancak yabancı memleketlerde şöhret
lerini muhafaza ediyorlar. 

Janet Gaynor, Norma Shearer, Wallace Beery 
ve komik Joe E. Brown bugün de Amerika'da sevi
len yıldızlardır. Fakat şöhretleri eskisi kadar büyük 
değildir. 

Sessiz filmin ilahlarından biri olan ve sesli fil -
min ilk zamanlarında da şöhretini muhafaza eden 
Charles Farrel1, şimdi ancak küçük roller oynuyor. 
Fakat bir taraftan da, eski şöhretini elde etmek için 
var kuvetiyle çalışıyor. 

Clark Gable' e gelince, yedi seneden beri her lis-
teye girebilmiş olan tek artist odur. 
Yedi sene evelki dokuzunculuktan 

birinciliğe kadar çıktı ve yerini iki 
senedenberi Shirley T emple' e bırak· 

tı. Esasen büyük yıldızlar onunla 

rekabet etmeği hatırlarından bile • 

geçirmemektedirler. Çünkü çocuk r 
yıldızlar, büyükler için tehlikeli ra

kiplerdir. 

Bununla beraber, Clark Gable'i 

şampiyon saymak icap eder. Çünkü 

sessiz veya sesli film zamanında ol
sun, en uzun müddet şöhretini mu

hafaza edebilmiş yegane artist odur 

.-•••- ··•••••••••••••••••••·•••~· - ··-•rıııı •••• -:ır•\. 
: Clark Gablc ve Carolc Lombard uzun ': 
: zamandanberi sevişmcktedirler. Fakat : 
: Clark'in karısı boşanmıya rllı olmadığı : 
E için bir türlü evlcncmiyorlar. Buna rağ- E 

men, hiç kimseden çekinmeden birlikte : 
1\'CZİP eğleniyorlar. : 

J ohnny W eissmüllcr, 
karısı Lupe V elez'i 
fazla ••dekolte" rol -
l er aldığı için boşu -
yor. Fakat kendisi, 
Maureen O'Sullivan'
la birlikte çok dekol 
te bi r şekilde film çe -
ri rmekten çekinmiyor 

Johnny Weissmüller 
karısından ayrıhyor ! 

Bütün dünyada "T arzan" diye l -
şöhret o ulan ı.u1ema artıstlerinaen 1 ;• .. • 1111

""•""
111

••
111111

•"•
1111 

• ": 

va~smuuer · ·dışi tarz.an 'dan aynı - ~ Yıldızlar E 
maga ve ayruır ayrılmaz da san : : 
fransiskolu genç bir kızla evlenme- : eğ' nı· , : 
ğe karar vermi§tir. : ıe yor . : 

Adolf Hitler 
Sinema artisti 

Hollivud' da Almanya hakkmda 
film (evriliyor 

Amerika' da nazi aleyhtarlığı git_ 
tikçe artıyor. Almanya bunu, Ame
rikadaki yahudilerin yaptıkları te•i
re hamlediyor. Son gelen haberlere 
göre bir sinema Firması "bir nazi ca
susunun itirafları" adlı bir film çe -
virmiye karar vermiştir. Tabii bu 
filmde, nazi rejimine ve Almanya
ya her fırsatta çatmak ihmôl olun
mıyacaktır. 

Bu haber, sinema aleminde oldu
ğu kadar, bu artistlerin vahşi or
manlarda ve vahşi hayvanlar ara -
smda geçen aşk ve fedakarlık sah
nelerim seyredenlerde de derin a -
kisler uyandırmıştır. 

Fakat bu ayrılığın sebebi nedir 
bilir misiniz - Kıskançlık ..... Tar -
zaıı"la, Lupe Velez beş senedenberi 
evlidir. Fakat, hiç bir aile hayatı on
Jarınki gibi fırtınalı geçmemiştir. Si
nema artistleri arasında en kıskanç 
erkek olarak T arzan' ı gösterirler. 
'.farzan 'ın, .. dişi tarzanı" kıskanma
smın sebebi, genç kadının çıplak o
larak sahnelere çıkmasıdır. "Or -
manlarm çıplak melikesi" denen 
Lupe Velez, şimdiye kadar çevirdi
ği bütün filmlerde daima vahşi or -
manlarda böyle çıplak gezdiğinden 
ve çıplaklığa alışkın olduğundan o
lacak ki, arkadaşlarına, kocasına, 
terzisine daima elbisesinden bilhas
sa elbisesinin kendisini sıktığından 
bahseder durur. 

Lupe Velez, sinema kumpanya -
larıyle yaptığı kontratla, gunde bir 
kaç saat güneş banyosu yapmayı 
k.abul etmıştir. Artist sık sık sahne
ye çıktığından teninin tabii rengim 
muhafaza etmek için buna mecbur 

· tutulmuştur. 

Genç kadın her gün bir kaç saat, 
güneş banyosu. ve jımnastik ekzer -

sizi yapar. İşte kocasının beş yıldan. 
beri bitip tükenmiyen kıskançlığı -
nın sebebi, genç karısının çıplak 
gezmeğe olan fevkalade temayülu 

ve arzusudur. Beş sene daima kıs -
kançlık kavgalariyle geçen aile ha -
yatına nihayet vermek için kaç ke -
reler ayrılmağa teşebbüs ettiler. Fa -
kat, biribirlerini çılgınca seven aşık 
"Tarzanlar" bir türlü ayrılamadı · 

lar. 

1934 ve 1935 te de aynı şe -

kilde hayatlan tahammül edııme, 

bir devreye gelince ayrılmağa teşeb 

büs ettiler. Fakat tam boşa.nacakla 

rı zaman son demde gene barıştı . 
Jar. 

Yalnız. bu sinema firmcuı büyük 
bir güçlük karıısında kalmıştır: 
çünkü bu filmin muhtelif yerlerinde 
B.Hitler'in de görünmesi icap etmek 
tedir. Bunun üzerine Firma harekete 
geçerek, bütün Hollivud'da Hitler 
rolünü yapabilecek bir aktör ara_ 
"11t§hr. Fakat nafile ..• 

Fakat 1936 da artık genç kadınır. 
c.anma taK dedi. Katiyen ayrılmağ .. 
karar verdi. ''Beni kıskanıyor, artık 
kıskançlığına tahammül edemiyece
ğim . ... "Dedi. 

r arzan, dişi tarzandan "kurtuluı 
k , · .ulmaz" l'ransisko'nun en yük -
sel tabak.aya mensup bir kızı olan 
genç Berry Scot'la evlenecektır. 
Kızla çoktan nişanlanmıştır. Tar -
zan, kendisine ne zaman evlenece
ğini soran arkadaşlarına : 

Bunun üzerine filmin rejisörü, e
nerjik bir it.arar vermiştir: Hitler 
kendi rolünü buzat oynıyacak/ ..• 

Bakınu: naaıl: içlerinde Hitlerin 
bulunduğu bütün aktüalite filmleri 
şimdi bu firma tarafından toplan-
aktadır. Ustalıklı bir montaj saye. 

sinde asıl film gösterilirken herke• 
Hitler'in tô Hollivucl'a giderek film 
çevirdiği :z.ehabına kapılacak, bu su
retle de mesele hallolunacaktır. 

"- Kurtulunca!" 

Diye cevap veriyonnu~. Fakat .... 
- Acaba hangisi kurtulacak 

dt.rsiniz~ 

Norma Shearer ve Franchot T one birbir
lerine tatlı tatlı gulümsiyerck dans edi -
yorlar. T abii j oan Crawford'dan cizli o. 
!arak .... 

John Barrymore v e E laine Barrie, evl• 
neli iki sene olımıştıır. Fakat bunlar, tatlı 
ti\th ~i liıınserıı'yc ı ek rı iyetlı değil!... 

Helen H ayes ve ]ames S ,ewa rt beraber, 
dans ederlerken. r . ! ... ı. · · ••• :..:rıl e bir 
f ilm ~evirerek 85.000 ı;.,~ ... .ı!<1 \;akur 1 
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Bohemya ve Morovya'nın 
işgali dün tamamlandı 

Bir günlük müstakil Karpatlaraltı 

Ukranyası da nihayet vefat etti 

Sözü suya düştü, şimdi marifet Macar kıtala rı dün 
Leh hududuna vardıl,ar Gözden sürme kapmak · 

Telden cereyan aş1rmak ! 

Almanya 6.800.000 nüfus ve 
49.000 km. murabbaı toprak aldı 

Prag' da tevkifler başladı 
Karpallarallı hükumeti Romanya' ya llli<ae"i 

Budapeşte, 16 a.a. - Macar genel 
.lrıurma.y başkanı bu sabah aşagıdauı:ı res 
mi tebliği neşretmiştir ; 

yerleşen macar kıtaatı, Voloviec'deki 
kıtaatını sil3.hlarmı derhal bırakma -
larını telgrafla bildirmişler ve çekler 
silfilılarını bırakmışlardır. 

Elektrik vesaiti kolleksiyonu halinde bir ev! 
Paltıo çalınır; ayakkabı çalınır, 

dolma kalem çalınır.. Yanlış anla· 
şılmasın: çalınması lazımdır değil, 

çalr:ıabilir, mümkündür demek istiyo· 
rum. Hillaaa elle tutulup, gözle görü
lebilen eşyanın sirkati her zaman 
kabildir. 

Hatta yerine, adamına göre sürme 
bile çalınır. Dilimize geçmiş tabir var
dır y~ •.. Muktadir, meslekinde ehliyet 
ısahibi hıreu:lar için: . 

Allah etmesin, gözden sürmeyı 
kapar, derler. 

Bu da olur. Malum a sürme de el
le tutulup göze çekilen, eskidC":ı. kib
rit çöpünün, kürdanın ucuna top 
yapılıp münasip kutuda saklanan, 
zamanımızda pek zarif mahfazalara 
giren bir nesnedir ki sirkati kabil
dir. Ama kirpiklerin ucuna bulaştı
rıldıktan sonra oradan sirkati cid
den dahiyane bir melekeye mütevak
kiftir. 

Her ne ise ... Fakat benim bir id
diam var: dilimizdeki "gözden sür
meyi kapar., tabirini değiştirelim 

biz ... Bu ata sözünün yerine kona· 
bilecek öyle güzel bir evlat sözü çık 
tı ki .. 

nizde yaktığınız lamba kaçakmış, 
öyle mi? 

İhtiyar gene sakin.. Ağır ağır ko
nuşuyor. Dedi ki: 

- Vakıa doğru olabilir efendim, 
mademki memur beyefendiler tea
bi t buyurdular. Elbette ki doğrudur. 
Demek ki bizim evdeki lambalardan 
bi'rine gelen cereyan saatten geçmi
yormuş . ., 

Sustu. Söylediğine kendi de taac
cüp ediyormuş gibi bir tuhaf boynu
nu salladı. Hadiseyi kabul güzel, fa 
kat bir de bundan slyrılmak lazım. 
Şimdi o başlıyor: 

- Yalnız hakim bey bu işte ben
denizin zerre mikdarı suni taksirim 
yoktur. Zira ben bu eve dört sene e
vel taşındım. Bu lamba o gündenbe
ri yanar; ben de her ay bir mikdar 
elektrik parası veririm. Doğrusu de
me ki benden evelkiler ... liem efen
dim evimde böyle bir sahtekarlık 
işlendiğine muttali olmuş olsaydım 

hiç bugüne değin makam aidine ih
barda bulunmaz mıydım 1 

Komşulardan bir kaç şahit, bu za
tın filhakika dört senedenberi bu 

Alman polis 
kişinin tevkif 

müdürü 
edileceğini 

10.000 
söyliyor 

İngiliz kabinesinde 

tadilat mı var ? 
(Başı 1 inci sayfada) 

bir takım şartları ileri SÜI'llleleri ih
'timali vardır. 

8. Eden lıii.kilmetin 'hareketini 
tasvip ediyor 

Londra, 16 a.a. - Dün akşam Avam 
kamarasında B. Çemberlayn'in nut
'kundan sonra harici politika üzerin
de müzakereler yapılmıştır. 
Sabık hariciye nazırı Eden söz ala

rak i.ngiliz hükümetinin bugünkü ha
reketini tasvip ettiğini ve bugün baş
ka tilrlü hareket etmenin imkinı ol
madığını bildirmiş, fak.at halen Av
rupa'da tatbik edilen usullere bir ni
hayet verilmesi icabettiğini kaydey-
1emiştir. 

J Prag, 16 a.a. - Ordu başkumanda
nı general von Braunchitsch, bütün 

/ Bohemya ve Moravya'mn işgal edildi-
ğini Führere bildirmiştir. 

B. Hitler, general Braunschitz'e bir 
emh yevmi göndererek fena havalara 
ve bozuk yollara rağmen Bohemya ve 
Moravya'nın başlıca şehirlerini işgaıl 

ve Almanya'nm eski bir toprağım al
man hakımiyetine vazettiklerinden 
dolayı zabitlere ve askerlere memnu
niyetlerini bildirmiştir. 

Tevkifler başladı 

"Macar kıtaatı, ileri hareketlerine 
dün akşam ıbıraktıkları yerden devam 
etmektedirler.,, 

Ôn müfrezeler 1.elı hududunda 
Va.rşova, 16 a.a. - Gazeteler, macar 

kıtaatının ilk karakollarının öğleye 

doğru Polonya hududuna gelmiş ol -
duklarını halber vermekte ve müthiş 

bir kar fırtınaları ile arazi arızalarının 
ileri hareketlerini müıhim surette tehir 
etmiş olduğunu ilave eyleımektedirler. 

Bugün saat 14.45 de macar ön müf
rezesi leh hududundaki Karpat Uk -
ranyası istasyonu olan Laıvocznoyu iş
gal etmiştir. Leh makamatı macar kı -
taatı .şerefine parlak bir ziyafet hazır -
lamaktadırlar. 

Biitün Rütanya işgal olunacak 
Budapeşte, 16 a.a. - Baş.vekil B. Te

leki, bu sabah mebusan meclisinde, a -
şağıda.ki beyanatta bulunmuştur : 

J1 owsin Romanya'ycı iltica etti 
Biuc.reş, 16 a.a. - liazeteler, lVıon -

senyör Valosin'in Romanya'ya iltica 
etmiş olduğunu haber vermektedirler. 

Monsenyör Volosin, Si.ghet Pisko -
posluğuna giderken ukranyalı bir za -
bit vekili, murnaileyhin üzerine atıl -
mış ise de tevkif edilmiştir. 

Ayrıca, Karpat-Ukranya hükümeti 
erkanının kaffesi, ROımanya'ya iltica 
etmişlerdir. 

Peşte' ye gidecek lıeyet 
Budapeşte, 16 a.a. - Macar bükü -

meti ile müzakerelerde bulunmak Ü -
zere Monsenyör Volosin tarafından 

gönderilmiş olan üç azadan mürekkep 
bir heyetin bugün buraya gelmesi bek
lenilmektedir. 

Romanya' ya mülteci alam 
~ladı 

Bükrc11, 16 a.a. - Rador ajansı bil ... 
diriyor: Karpat Rus yasından Roman- ' 
ya toprağına iltica edenler.in adedi 
gittikçe artmaıktadır. Romanya hük:U· 
meti bunların Sighet mıntakası köy
lerinde misafir edilmesini tasavvur 
etmektedir. 

Dünya terakki yolunda.. Makine evde oturduğuna şahadet ettiler. 
elektrik, radyo asrında yaşıyoruz. Sözleri doğru muydu? Bilinemez. 
Ata sözlerimize de hayatımızla uyar Yalnız aynı ev hakkında polise ya
şekiller vermemiz gayet yerinde o- pılan bazı ihbarlar dahi vardır: 
lur. Gelelim benim teklifime: 

HB. Çemberleyn,in siyaseti 
yıkılıyor!'' 

Bundan sonra işçi partisi namına 

B. Delton, vaziyeti hulasa ederek ez· 
cümle şunları söylemiştir. 

Prag, 16 a.a. - Bohemya'nın işgali 

süratle ilerlemektedir. Prag'da ilk iş· 
gal edilen bina polis müdürlüğü olmuş 
tur. Derhal tevkifat başlamıştır. İlk 
tevkif edilenler arasında gazeteciler 
vardır. Beneş'in eski matıbuat müdürü 
Hajek iki polis memuru tarafından 
tevkif edilmiştir. Royter Ajansının 
çek tabiiyetinde olan Prag muhabiri 
de tevkif edilm~ ve tevkifindenberi 
kendisinden malfunat alınamamıştır. 

10.000 ki§i tevkif edilecek 
Alman polisinin mü.dürü Prag'a mu

vasalat edince "on bin kişinin tevkif 
edileceğini,, söylediği bildirilmekte -

"Macar ordusu bütün Karpatlar Uk
ranya'sını işgal edecektir. Kan dökül
mesine ~ni olmak suretiyle kısa bir 
müddet içinde bütün araziyi işgal et
miş olan ordularımıza mukavemet et -
mek imkanı yoktur. Diğer memleketle
rin arazisi, askeri harekatımız yüzün
den tehlikeye maruz kalmıyacak ve 
Rüten milleti muhtariyetini elde ede-
cektir . 

Çekler sil.ahi.arını bıraktılar 
Budap~te, 16 a.a. - Slovakya'da 

Müstakil Karpat Rusyasr, halk de
legeleri ve hükümet azaları va.sıtasi~ 
le Romanya hülciimetine müracaat e
derek bütün Karpat Rusyasınm ilha
kau talep etmiştir. 

Bundan sonra sanatta taktire de
ğer meharet gösteren sirkat erbabına 
"telden cereyan çalar da elektrikçi
nin ruhu bile duymaz., diyelim. Ge
lin bunu böylece kabul edelim ve 
lilgatlara böylece yazalım. 

Cidden maharete muhtaç bir iştir. 
Bir mcfhud auç mi.inasebetiylc aklı
ma geldi. Anlatayım size davayı, u
marun ki ıiz de teklifimi muvafık 
lıu tacakıınız. 

•• • 

Poliste bu evin bir kumarhane gibi 
işletildiğ·i hakkında da bir şüphe 

var. Bu, ayrı bir suç mevzuudur; 
bilmiyorum ki ona karşı ne buyura
cak? 

Elektrik memurları evdeki diğer 

elektrik tesisatını da tesbit etmiş

ler: fen bu güne kadar neyi elektrik 
le işletebildiyse, bu ev.de hh birin· 
den birer adet mevcutıtur. Ütü, ten
cere, süpürge, dikiş makinesi... ve 
saire ve saire .. 

"- Çemberlayn'in siyaseti yıkı.Jı

yor. Bunun mesuliyeti geni~ ölçüde 
bizzat Başvekile aittir. İşçi partisi, 
ancak Başvekil ve aynı zamanda ha,.. 
'rki politiıka değişecek ise, o zaman 
'bir kabine değiştirilm~i projesine 
'i·ştirak edebilir. Almanya, dünkü gibi 
yeni bir tezahürde daha bulunmadan, 
vakit kaybetmeksizin Amerika Birle
şik devletleri ve Sovyetler Birliği ile 
temasa geçmelidir.,, 

dir. 
Yabancı gazete muhabirlerine, ve - Polonya müıterek huduttan memnun 

recekleri haberleri alman komiserin - Var.şova, 16 a.a. _ Agma _ _ Havas rilmiş olan alman kıtalarının Çekos.-
den almaları tcnıbiıh edilmiştir. Ajansından : lovakya'yı istila etmesine 14 mart ta-

'Gazeteler, alınanların işgal kıtaları- B. Bek, diln alman sefiri B. Hans riıhinde ve öğleden sonra Polonya'ya 
nı fevkalade şeıvk ve heyecanla karşı - Fon Moltke ile İtalya sefirini ve Ro- muttasıl olan Mora.VSıka - Ostrava ara
laıdıklarmdan bahseden tebliğler neış - manya ve Macaristan orta elçilerini zisinin i~galinin tekaddilm etmiş ol • 
retmektedirler. Fakat diğer taraftan kabul etmiştir. ması dikkate değer görülmektedir. 
almanların bu tezahüratı üzerine çek- Yarı reamt mahfiller, Polonya ile Polonyalılar bu araziyi 1938 de kıs • 
lerin bazı alınanlara hücum ettikleri Macaristan arasmda müşterek bir hu - men işgal etmiş oldukları Olza arazi • 
kaydedilmektedir ki, gazeteler bun - dut tecaüa etmi-ş olmasından dolayı sinin cezasından addetmekte idiler. 

~~~ lardan,.hahaetnıiyorlar....,. ~~__,,_,___ v - ıı:ı = ııtı. ~ 

6,8 "milyon nüfus, 49 .000 Km. nun ve mesut bir hidise diye tavsif et· P-0lonya'nın bu araziye karşı hu han-
Bundan bir kaç gün evel elektirk Bedava olduktan saat dönmedik· 

tirketine §Öylece bir ihbar vaki ol- ten sonra daha neler alınamazdı ? 
mu1tur; Mahkeme elektrik şirketinden şu-

- Yenişehirde Uçar sokakta fa- bat içinde saatin kaç kilovat yazdı
lan numaralı hanede, falanın apart- ğını soracak. Muhakeme başka bir 

mektedir. gi bir harekette buh~nmalarına mani 

S . Co s· murabba:& arazi Dig~ er taraftan bu mahafil, çeklerin olmak istemişlerdir. 
Hükümet namına Jır n ımon, Berlin, 16 a.a. _Havas Ajansından: 

manında mukim bay feşmekan e- gtine bırakıldı. 
vinde elektrik hırsızlığı yapmakta, KEZ EGE 

B Ç be 1 • ka 1 h"" bir el ıillh bile atmadan teslim olma- Clıinı· sarayında faaliv.at . em r ayn e rşı yapı an ucum Boh,.,,..,va ve Moravya'nın büyük Al - e ,,~ 
'l · .. 1 ine şo··yıe --..., !arını çok mühim tarihi bit' hadise ad - Roma, 16 a.a. _ Çekoslovakya va _ ara cevap vermış ve soz er manya'ya ilhakı, takrilben 6 milyon 8 
'd trn· .. ı·r detrnıektedirler. kayii dolayısiyle Chigi sarayında bii-evam e 1 :ı 1 : yüz bin nüfusu ve 49 bin kilometre mu-

"- Vakıa, Çeıkoslovakya'nm mev - raıbbaı arazi kazanmış olan Almanya'- Bir Leh tekzibi yük bir faaliyet htiküm silrmcktedir. ' cereyan çalmaktadır. İçeride bir oda
sında göz kamaıtıracak lambalar ya-

kıyor; yaktığı elektriğin hesabını Fransa , da Mebuslar 
saate uğratmamanın da yolunu bul-

cudiyetini kabul mecburiyetindeyim. nm sevkülceygi hududunu takriıben Vaf10Va, 16 a.a. - Resmi mahfiller, B. Ciano, macar orta elçisi ile Polon r 
Bugünkü vaziyet de, Münih'te düş.U- 500 kilometre kısaltmaktadır. polonyalıların Slovakyada kain Bow- ya büyük elçisini kıaıbul etmiştir. Bun--
nülen vaziyet ile katı tezat halinde- Alman gazeteleri bu iki yeni v ira- na k.asaıbasını iş.gal etm~ olduklarını dan ıbaşka Kont Ciano, hemen hemen 
dir. Fakat, Çemberlayn'in politikası· yetin servet menlbalarına eheıniy.etle bildiren hıaıbt:rleri tekzip etmektedir. daimi surette Berlin ile tm'l41$ halipde uıug; gidin, bakın . ., 

Şirketten iki memur, bu ihbar ü- hükumeti tenkit etti 
zerine, derhal harekete geçiyorlar. 
Sokağı ve evi buluyorlar. Burada 
56 yatlarında bir mütekait zat otur
maktadır. Kendisi evde yok.. Me-

1 h 1 .. · k 1 "' h Pat aJ"ansının bir teblig- inde, Polonya, bulunmaktadır. nın yan ış esap ar uzerıne uru mıu:ı işaret etmektedirler. Hemen .. emen 
olduğu söylenemez. Enternasyonal bütün çek sanayiinin ihracat ıçın ça- ile, Slovakya'nın yekdiğerine anane - Leh gazeteleri ihtiyatlı 

murlar: . 
- Saate bakacağız, usul~endır, 

diye içeriye giriyorlar. Korıdord.a 
40 mumluk bir lamba vardır. Vakıt 
gündüz olduğu için aaat tabii hare· 
ketsiz .. Koridorun lambasını yakın: 
ca terit dönmiye başlıyor. Demek kı 
bu llmba namuııludur. 

- Oteki odalara da bakabilir mi
yiz, diyorlar memurlar .... 

Hane halkı ya hakikatı bilmedik
leri için veya gafil avlandıkları için 
buna da acı çıkarmıyor, evin arkala· 
rına düşen bir odayı memurlara gös 
teriyorlar. Bundan sonrasını şirke
tin memurundan dinli yelim; 

- Koridordaki 40 mumluk lamba
yı ve saatin döndüğünü görünce ge
ne içimizden "bir iftira mı ace
ba?,, diye tereddüde düştük. Vela
kin içerki odada kanaatimiz büsbü
tün deği9ti. Blilbül yuvası gibi 
küçük bir oda .. Eh .. Bu genişlikte
ki bir yerde yansa yansa 25, nihayet 
40 mumluk bir lamba yanabilir. Kaç 
mum yakıyorlarmış biliyor musu-
nuz? ,,, 

Kim bilecek kendilerinden başka 
kim bilebilir? Bereket ki, memur 
fazla merakta bırakmadı: 

- 300 mumluk beyim, dedi, 300 
mumluk, lamba yakıyor,, 

Ben içimden: 
- Bedava olduktan sonra 500 mum 

luk yakmadığına kabahat etmiş, di
ye duştinürken memur tamamladı : 

- Arkadaş 300 mumluğu yaktI 
ben gittim, saate baktım. Kıpırdami
yor. Sonra b~n. yaktım •.. ark~daş bak
tı. Saatin 'erıdı gene donmuyor. An
lat ldı; cereyan çalıyorlar. 

Hiç ıcıimizi çıkarmadı~ Gittik 
doğruca poliıe haber vcrdık. Sonra 
geldiler suçu yerinde tesbit ettiler. 
Hadiıe bu ı., 

56 yaşındaki cereyan bedavacısı ga-
yet sakin duruyo~du. 

- Doğru mu dıye soruldu. Evi-

(Başı 1 inci sayfada) 
no tarafından imza edilmiş olan 2.11-38 
tarihli Viyana h,akem misakının kati 
surette yırtılmış olduğunu ilave et -
mektedir. 

konferansın toplanmasını mümkün lışmakta oldukları ve iktisadi alman vi bir dostlukla bağlı oldukları hatır· davranıyorlar 
bulmuyorum. Zira böyle bir konfe- mahfillerinin Almanya'nın iohratını art !atılmaktadır. Varşova, 1 6a.a. - Leh hükümet mat 
Tansın İngiltereye yeni teahhütler tırması l~znn gelmekte olduğunu giz - Polonya' ya geçen Çek kıtoları buatı, son M.diselerin Lehistan üze _ 
yüklemesi muhtemeldir.,, lcmeınekte bulundukları kayda şayan Varşova, 16 a.a. - Resmen bildirıl - rindeki akisleri hakkın.da ihtiyath 

Müzakere reye müracaat edilmek - d dig" ine göre bir r.ok r.e\ cüzütaınları, 
ır. ::s ::s davranmakta berdevamdır ve yalnız 

sizin neticelcnmi ... tir. · ~ ta ftan bu yeni arazinin Al d'" 1 tarafı-~an püskür-Sela.hiyetli mahfiller, B. B-One'nin :ı ' Dıger ra - un gece macar ar ıı-u yeni vaziyetin müsbet unsurlarını ye-
hariciye encümenindeki beyanatının Romanya lıudu'du takviye manya'ya ilhakı, Almanya'~ı:ı ·!pt~d~i tüldükten sonra, Polonya - Karpatlar ni müşterek hududu ve Romanya dost-
vaımış olduğu neticenin alman satve· maddelerle grda maddelerı ıh arıy e Ukranyası hududunu geçmişlerdir. luğunu kayıtla iktifa etmektedir. 
tinin artmasına mukabele olmak üze- ediyor olan açığını büyütmcktediT. Bu cüzü tamlar' polon ya memurları ta- Muhalif gazeteler ise endişe göste • 
re Fransa'da istihsal gayretinin arttı- Budapeışte, 15 a.a. - Selahiyetli bir İyi maHimat almakta olan mahafil, rafından silahlarından te<:rit edilmiış - riıyorlar, Bu gazeteler ırk itibariyle, 

1 t · d "b Almanya'nm muhtaç olduğunu şimdi ı dir ı.. 1 b. d 1 · "lıh k rı masını avsıye en 1 aret olduğunu kaynaktan bildiri1diğine göre, Roman er · yaıuancı o an ır ev etın ı a ının, 

beyan etmektedirler. yanın Budapeşte elçisi, dün hariciye daha ziyade hissedeceği iptidai mad- Almanlar Morovskt.ı - Ostrav<J• alınanların şimdi impaıratorluk ve fil -
delerle gıda maddelerinin tedariki i- hl.le. · k ler tuhat yolunu takip edeceklerine delil 

Siyasi mahfiller, B. Çemberleyn'in nezaretine giderek Karpatlar Ukran- çin ihracaıtını takviye etmesi lazım yı Le ı re vermıyece 
Berlin, 16 a.a. - Havas Ajansın - olduğunu ve yalnız bir Avrupa harbi • 

Avrupa'da yatıştırma siyasetini takip yasının Macaristan tarafından işgali- oldug~unu beyan etmektedir. 1h kl 
ha · ld k dan : nin nihayet verebileceği yeni i · a a • 

edeceği surette iz r etmış o uğu ne arşı, Romanyamn menfaatlerine 1 Bütün mahfilleroe 15 mart gününün r.a intizar edilmek icap edeçeğini kay-
niyet karşısında mütereddit bulunmak :?kunulmadıkça, Romanyanın hiç bir 1 81 BLI• YQG"' RAFYA ilk saatlerinde icra edile<:eği haıber ve- detmektedirler. 
~"ingil~nazırıHud~~nnBerlin cy~e~iolmadığındanmKuhüü- ---------------~---------------
seyahatınden vaz geçilmiş olamasının metini dostane bir surette haberdar -------------- H d • 
manidar olduğunu beyan ey~emekte - eylemiştir. Romanya, Karpatlar Uk· i mave i a res 1 
dirler. Bu mahfiller, diyor kı : ranyası ile olan hududunu halen tak- Q}uf 

viye etmektedir. Fakat bu tedbirin ...... 

"Beynelmilel çalışma birliğinde bir hiç bir tecavüzkar mahiyeti yoktur. Şehrimizde haftada bir çıkmakta o- Bohemya ve Moravya 
vakfe hasıl olmuştur.,, Romanya burada hududa hürmet ey- lan bu edebiyat ve fikir mecmuasının 

Jiyecektir. 11 inci sayısı da zengin münderecaıt-
8. Bonne izahat verdi la çıkmıştır. Bu nüshada Halil Ve- 1 • d d • ı k .. 

Mebusan meclisi hariciye encüme - lngiliz görüşü 8 .erlin'e dat Fıratlının "Karagözle Hacivat", nası 1 a re e 1 ece r 
ninde B. Bone, Fransa'nm ittifakla - bildirildi Mustafa Nihat Ozön'ün edebiyatımız-
rını takviye ve İngiltere ile mevcut Londra, 16 a.a. - Lord Halifaks bu da münakaşalar, Halil Fikret Kanat-
tesanüdünü muhafaza etmesi lazım ol- sabah B. Çemberlayn'i ziyaret ed~rek ın türk terbiyesi, Reşat Cemal Emek
duğunu söylemiştir. Avrupa vaziyeti hakkında görü'Şlllüş- in şehir, İ. H. Ertaylan'ın Tanrılar 

B. Bone, B. Korben'in dün saıbah ıtür. zamanında Grek dünyası, Rifat Ilgaz-
Lort Halifaks ile görüşmüş olduğunu !ngiliz sefiri B. Nevit Henderson, ın eski mahalle, Feridun Fazıl Tül
ve Fransa'nın çekoslovak arazisinin dün hariciye nezaretine gitmiş ve bentçinin mevsim sonu, Zeki Faik 
garanti edilmesine mahal olmadığı mü :Bohemya ve Moravya'nm ilhakı me- !zer'in resimde yeni klasizm, Cemal 
taleasında bulunduğunu, çünkü B. selesinde ki ingiliz noktai na.zarını Arif Alagöz'ün uluslar arası coğraf
Haşa'nın Hitler ile mutabık kalmış ve !bildirmiştir. ya kongresi, Kösemihal'ın Protagoras 

adlı yazıları vardır. 
Çekoslovak arazisini garanti edecek o- Edebiyat ve fikir hayatımızda bir 
lan devletlere müracaat etmemiş oldu- mamış olduğunu hatırlatmıştır. boşluğu dolduran "Oluş" u hararetle 
~unu söylemiştir . tavsiye ederiz. 

Mebuslar lıükümeti tenkit H uduılar garanti edilmemişti 
B. Bone, dün Fransa'nın Berlin se -

firi B. Kulondr ile alman hariciye ne
zareti sekreteri B.Ernest fon Vaysze
ker ile yapmış olduğu görüşme hakkın 
da malfunat vermiştir. B. Bone, Fran
sa ile İngiltere'nin çekoslovak arazisi
ni garanti altına almalarının Alman • 
ya'nın garantisine bağlı bulunduğunu 
ve bu garantinin hi~ bir zaman yapıl-

eııiter • 
Muhtelif fırkalara mensup mebus • 

lar, hükümetin siyasetiıni tenkit et -
mişler ve hükümetten daha azimkar 
bir hareket hattı kabul etmesini iste • 
mişlerdir. 

Bilakis B. Flanden, hilkümetin Av. 
rupa'yı harpten kurtarmış olan siya -
setini tasvip etmiştir. 

Çocuk çıktı 
Çocuk EAıirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılma.k"ıta o -
lan ÇOCUK adlı derginin 130 uncu 
sayısı çıkmıştır. Yurt yavrularının 
sağlık, soeyal kültürel durumlarının 
inkişafına hizmet eden bu kıymetli 
dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve ba
balara tavsiye ederiz. 

İliller bu hususla bir kararname ~ıkardı 
Prag, 16 - Hitler, Bohemya ve rak istifade eder. Himaye idaresinin 

Moravya'nın idare 11ekli için bir ka- şefi, Führerin itimadına nail olmalı -
rarname imzalamıştır. Hitler bu ka- dır. Buraya bir umumi vali tayin olu
rarnamede işgal edil~n toprakların nur. Bunun Führer'in mümessili ve 
bundan böyle alman topraklarından alman hükümetinin memuru sıfatiyle 
olduğunu ve Bohemya ve Moravya hi- vazifesi, Führerin siyasi direktifle
maye idaresi, sıfatiyle Almanya'nın rinin tamamen tatbikine nezaret et
muhafazası altına alındığını bildir- mektir. Umumi vali muhalefet ettiği 
mektedir. takdirde kanunlar ve kararnameler ve 

Burada sakin bulunanlardan al- yahut hukuki hükümlerin neşri ve i
manlar, alman vatandaşı addoluna- dari tedbirlerle adli hükümlerin infa
çaktır. Bunlar alman kanunlarına ti- zı talik olunur. 
bidirler. Diğer sakinler Bohemya ve İdarenin dış işleri Almanya tara-
Moravya hemşerisi addedilecektir. fından görülecektir. Almanya bu ida-

Bohemya ve Moravya muhtardır. reye askeri himaye bahşeder 
Ve hususi bir idareye tabidir. Bu hi- .Bundan maada kararname, güm
maye idaresi, idarenin çerçevesi da- rük, nakliyat, posta telgraf işlerini de 
bilinde malik olduğu hakimiyet hu - Almanya kontrol ve himayesi altina 
kukundan Almanya'nm siyasi, askeri, almaktadır. Resmi para alman markı
iktısadi menfaatleııine mutabık ola- dır ve muvakkaten çek kuronud.ur. 
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Üstondağ'ın 
muhakemesi 

1 
(Başı 5 inci sayfada) 

1
en Büyük Millet Meclisi Divanı Mu
ıasebat encümeni kararının hic bir 

hukuki mahiyet tasımıyacağmı, ~z.ira, 
kanunların tadilinin de, ihzarı gibi 
llluayYen kanuni formalite1er-e tabi 
O~duğunu, bir encümenin herhangi 
hır kanunu tadile selahiyeti olamıya
cağının aşikar bulunduğunu söyliye
tek dedi ki: 

- Bugün buna benzer bir hadise 
\>ardır. Satye meselesi .. 250 bin liraya 
satın alınan bu binanın istimlak be
deli 106 bin liradır. Halbuki bu bina
Yr 250 bin lira gibi fahiş bir fiyatla 
Satın almı§ olanlar hakkında hiç bir 
Cezai takibat yapılmamaktadır. Bilin
diği gibi buna ait muhakeme Asliye 
llukuk mahkemesinde devam etmek
t~dir. Halbuki bu suçların mahiyeti 
hırdir. 

K:enan Ömer, son söz olarak umu
illi heyetin nakız kararında isabet ol
ll'ıa.dığmı, eski kararda ısrar edilme
sirı.j istedi. 

Muhittin Üstündağ ile !hsan Na -
n- 'c da aynı talebi tekrar ettiler. Ha
kırnler heyeti karar vermek üzere cel 
Scyi öğleden sonra saat 15 e bıraktı. 

Öğled.en sonra 
Öğleden sonraki celsede reis, mah

kemece verilen aşağıdaki okuttuğu 
kararda Muhittin Üstündağ, lhsan 
~amık, Şcrafettin, Hüseyin Avni Ya
gız haklarındaki nakız kararına ittiba 
Olunmasına ve Hamit Oskay hakkın
daki beraat kararında ısrar edilmesi
ne karar verildiği bildiriliyordu. 
Kararın okunmasından sonra reis, 

~uhittin Ustündağ'a şu suali sordu: 

- 927 tarihli karar mucibince is
timlak kanunundaki heyeti muham • 
llıineye kıymetin takdir ettirilmesi 
1azımgelirdi. Niçin ettirilmedi? 
Ustündağ şu cevabı verdi: 

- Filhakika istimlak komisyonu
nun kıymet takdir etmeğe seJahiyeti 
l'oktu. Ancak bu komisyonca hazırla
nan mazbata encümence tetkik edil -
n:~ş bulunduğundan kanunun tarif et
tıgi şekilde bir takdiri kıymet mazba
tası şeklini almıştır. 

- Tahmin heyeti bu lromisyon mu
dur? 

- Bu komisyon yeni kanuna göre 
tahmin heyeti değildir. Ancak o va-
~ltcy de görcbili='r.~--~~~~~~.:.-

- Bu komisyon muvakkat midir, 
daimi midir? 

- Ücretlidir. Azalar huzur hakkı 
alarak çalışırlar. Verilen ücretler be
lediyenin bütçesine hakim olan şehir 
llleclisinin kati kabulünden geçmiştir. 
.~uhittin Üstündağ reisin sorduğu 

d~ger suallere cevaben, komisyonun 
hır reis üç azadan mürekkep olduğu
nu, makamca tayin edildiklerini, ken 
disinin belediye reisliğinden evel de 
llıevcut olduğunu, mezarlığın beledi
Ye hududu haricinde bulunduğunu, 
Pazarlık suretiyle alındığı için istim
lakinin bahis mevzuu olamryacağmı, 
Satın alınması için menafii umumiye-

kararı istihsaline de lüzum olmadığı
nı söyledi. 

Müddeiumumi bahis mevzuu ko
misyonun istimlak kanununun kas
dettiği komisyon olmadığı, esasen 
kıymet takdiri de yapmamış olduğu 

mlitaleasında bulundu. 
Reis tekrar Ustündağa dönerek de

di ki: 
- Tahmin heyetinin fezlekede baş

ka bir vazifesi yoktur, daiına aynı i§
le uğraşırlar diye kayıtlar vardır. Ve 
bunların vazifeleri 932 senesine mün
hasırdı diye yazılıdır. Ne dersiniz? 

Ustündag da buna: 
- Bunlar ücret ve huzur hakkı a

larak bu işi gördüler, diyıe cevap ver
di. 

- Cebr'i istimlakler için de bu lro
misyon mu karar verdi? 

- Evet, bunlar karar verdiler. 
- Bu istimlak komisyQnu neye is-

tinaden çalışır? 
- Bunların huzur hakları ve ala -

cakları maaşlar belediye umumi he -
yetince tetkik edilmiş v.e kabul olun
muştur. 

Kenan Ömer Muhittin Ustündağ'ın 
mezarlrk işinde bir rol oynamadığını, 
beyanatının izah ve istizah mahiye -
tinde telakki edilmesini istedi. Bun
dan sonra istimlak ke>misyonunu teş
kil eden Haydar, Yusuf Ziya ve Hu
lllsi'nin belediye ile olan alakaları 

bahis mevzuu edildi. Üstündağ bun -
1arın belediye memuru olmadıklarını 
'Söyledi. Reis HulUsi'nin kim olduğu
nu sordu, Üstündağ da: 

- Mütekaittir ve şimdi Ankara'da 
Temyiz kazanç komisyonlarından 

birinde azadır, dedi. 
Bundan sonra reis suçlu sanılanla

·ra daha bazı sualler tevcih etti ve iza
hat aldı. Hakimler heyeti gene mü -
zakereye çekildiler. 20 dakika kadar 
süren müzakereden sonra aşağıdaki 

kararı okuttu: 

Mezarlık dtlvası hakkında dün 
verilen karar 

lcabr düşünüldü. Heyetçe görülen 
IJ.üzıuna binaen 329 tarihli mülga is
ltimlak kanununun muaddel ikinci 
maddesinde yazıJı tahmin heyetinin 
1kimlerden ibaret olduğunun V'e bu 
heyetin hangi tarihten hangi tarihe 
'kadar ne suretle intihap edildiğinin 
ve 12-3-934 tarihli ve 17 sayılı mazba-
tayı t.anzim eden Ali :Haydar, Yueiif 
Ziya ve HuH'isi'nin bu tarihte tahmin 
heyeti teşkil edip etmediklerinin ve 
bunların gerek istimlak yoliylıe ve 
gerek pazarlık suretiyle cereyan eden 
muamelelerden bu sıfatla istihdam e
dilip edilmediklerini taalluk eıttiği 

dairelerden tahkikine, neticesinin bil 
dirilmesi için Cümhuriyet Başmüd -
1deiumumiıliğine tezkere yazılmasına 
ve bu husustaki tetkikatı kolaylaştır
mak için 29-6-932 tarihli ve 2385 nu
maralı encümen karan suretiyle zik
ri geçen mazbatanın tasdikli bir ör -
neğinin istenmesine, ve duruşmanın 
27 nisan perş-embe günü saat 15 e bı
rakılmasına karar verildi. 

B~ndırma'da feci bir kaza 

Bir avukatla bir tüccar tren alllnda kaldı 
Bandırma (Hususi) - İstasyonda 17: 

Ç k 
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o feci bir kaza olmuştur. Hadise şu • 
dur: Millet murakabesinin idare ü-
İzmir'den Bandırmaya gelen tren 

Yolcularından avukat Bay Necip Ab
durrahman Kerman ile, !zmirin Diki
li kasabasının meşrutiyet mahallesin
de oturan bakkal Ömer Beşlioğlu, 
&ece trenin Bandırmaya muvasalatm
da vapur bileti almak için dış istas
Yonda trenden inmi§ler ve §ehre doğ
ru koşmağa baslamışlardır. Dış istas
>'on ile iç istasyonun arası 400 metre
dir. Onlar yaya olarak bu mesafeyi 
ko arken tren manevrasını bitirmiş 
Ve şehre hareket etmiştir. lşte bu sı
rada ıslrk _çalan fırtınanın dehşeti ve 
denizin dalga seslerinden arkadan 
&elen trenin gürültüsünü işitemiyen 
Yolcular raylar üzerinde yürüyüşleri
ne devam etmişlerdir. Tren bütün 
hı~ayle gelmiş ve bu iki zavallı feci 
bir surette parçalanarak ölmüşlerdir. 

Bunlardan avukat Necip Abdurrah
man paramparça olarak derhal ölmüş 
Orner Beşlioğlu ise iki bacağı kesile
rek olduğu yerde yığılı kalmıştır. 
kimsenin bu vakadan haberi olmadı
ğı için saat 22-30 da tekrar iç istas
Yon dan dış istasyona avdet eden ay
nı tren bu defa da hat üzerinde can 
Çekişen bu zavallının kollarını kese
rek gecmiştir. Bu esnada, ışıklar ara
sı~da acık bir şemsiye görülmüştür. 
Dıkkatlice etrafa bakılınca raylar üs
tünde paramparça iki ceset görülmüş 
tür. Omer o dakikada ancak adını 
söyliyebilmistir 

Müddeiu~u~ilik ve ilgili diğer 1 
?rıakamlarca tahkikata devam edil
lllektedir. - Cevdet Berker 

ULUS 

Bulgaristan Başvekili 
B. Köseivanof şehrimizde 

( Beşı 1 inci sayfada ) 
lem dir.ektöru B. Peef, hariciye neza
reti siyasi işler direktörü B. Altınof, 
demiryollar umumi direktörü Kol~ef, 
protok,oJ şefi Belinof, matbuat direk
törü B. Sarafimof, elçilik müsteşan 
Çopof ve yedi gazeteci olduğu halde 
bu sabah saat 10 da hususi tren1e Sir
keci istasyonuna muvasalat etmiştir. 

istasyonda 
İstasyon, tüıık ve bulgar bayrakla

riy le donatılmıştı. Bul•gar Başvekili, 

istasyonda vali muavi.:ıi, emniyet di
rektörü, general Halis Bıyıktay, Bul
gar, Romen, Yugoslav ve Yunan baş 
konsolosları ve konsolosluk erkaru ve 
bulgar kolonisi tarafından karşılan

mıştır. Mme. Köseiva':'lof ve kerimele
rine buketler takdim olunmuştur. 

Bando muzika evelii bul•gar, sonra 
türk milli marşlarını çalmış ve bir 
kıta ask~r ihtiram resmini ifa etmiş
tir. 

Halkın ıezahürler.i 
Bulgar kolonisi tarafından Mme. 

Köseivanof'a ayrıca buketler takdim 
edilmiş ve istasyonu dolluran büyük 
bir halk kütlesi muhterem misafirleri
mizi şiddetle alkışlamııştır. 

Ay:ıı trenle Sofya elçimiz Şevket 
Berker ve refika ve kerimeleri ve Bul
garistan'ın Ankara elçisi Dr. Chris
toff gelmişlerdir. 

Dr. Köseivanof, beraberindeki zevat 
ile birlikte otomobille doğruca Pera
palas oteline inmi§lerdir. 

Dr. Köseivano/ lstanb.ul gaze
tecilerıine beyanatta bulrındu 
İstanbul, 16 (Hususi Muhabirimiz-

den telefonla) - Bulgar Başvekili ve 
Hariciye nazırı B. Köseivanof, lsta:ı
bul'da gazetecilere aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 
"- Komşu ve dost Türkiyey de 

bulU"nmaktan ve pek az bir za
man sonra Cümhuriyetin zimam
darları ile temasa gireceğimden 
ve Bulgaristan' da hepimizin mil
li şefiniz Ekselans İsmet lnönü
ne ve türk milletine karşı besle
mekte olduğumuz derin tekrim 
hislerinin ifadesini iblağ edece
ğimden dolayı bilhassa bahtiya-
rnn.,, 
"Dostane minnet ve şükranımı 

beyan ederim'' 
"rO.:: toprağına gir iğinıiz an an İ

tibaren hakkmw:da gösterilen dik.kat, 
bizi derin bir surette mütehassis et
miştir ve hüküımet makamatı tarafın
dan hakkımızda ibzal olunan nazikane 
ihtimamlardan ve İstanbul'da bize ya
pılan hararetli kabulden dolayı şimdi
den derin ve dostane minnet ve şükra
rumı beyan etmek isterim. 

Bu akşam A':'!.kara'ya gıidiyoruz ve 
yarından itibaren son seneler i~inde 
Atatürk'ün Türkiye'yi ihya etmiş ve 
onu Avrupa medeniyeti i~in bir pişdaı 
karakolu haline getirmiş olaı:ı muaz· 
zam teşebbüslerinin fışkırmış oldu
ğu bu efsanevi belıdede bulunacağı
mızdan dolayı sevinç iç.indeyiz.'' 

Pityon'dan geçerken 
Pityon, (Hususi) - Bulgar Başve

kili ve Hariciye nazırı Dr. Köseiva
nof'la refikalarr.ıı ve maiyetlerindeki 
zevatı hamil hususi tren Pityon istas
yonunda Yunan hüklimeti namına Ma
kedonya umumi valisi B. K.amadas 
ve umumi valilik yüksek memurları 
tarafından selamlarunıştır. B. Kama
das, trenin i-stasyonda durduğu m~d
det zarfında Dr. Köseivanof şerefıne 
bir çay ziyafeti vermiştir. 

Muhterem misafirimiz 1 stan-
bul' dan hareket etti 

lstanbul, 16 a.a. - Muhterem misa
lf iriıniz bulgar Başvekili ekselans 
ll{öseivanof, refikaları ve beraberle
lı'indeki zevat, saat 19 da Perapalas'
ltan ayrılarak Tophaneye irunişler ve 
ırıl:ıt:ımda kendilerine tahsis edilmiş 
olan Suvad vapuruna binerek Hay -
ıdarpaşa'ya geçmişlerdir. 
Haydarpaşa rıhtımı ve garı türk ve 

bulgar bayrakları i1e donanmıştı. Bin 
il.erce halk rrbtmnda muhterem misa· 
ıf.irimize intizar ediyordu. 

Ekselans Köseivanof, saat 19.30 da 
Haydarpaşa rıhtımına çıkmışlar hal
kın çok samimi tezahürat ve alkışla
ırı arasında gara giderek kıendilerini 
Ankaraya götürecek olan hususi tre
ne binmişlertlir. Tren saat 19.40 da 
hareket etmiştir. 

Muhterem misafirimiz ve beraberin 
deki zevat, istasyonda vali muavini, 
itstanbul kumandam, merlrez kuman

/danı, emniyet direktörü, bulgar ge
tıeral konsolosu, gazeteciler ve bul -
lgar kolonisi ve istasyonu dolduran 
binlerce halk tarafından hararetle u
(ğurlanınıışlar.dır. Bir polis müfrezesi 
selam resmini i(a etmiştir. 

Bul.gar gazetelerinin dost!:(l 
neşriyatı 

Sofya, 16 a.a. - Bulgar ajan-sı bil
diriyor: Bütün matbuat, B. Köseiva-

nof'UıIJ. Türkiye seyahatine ait haber
Oere büyük bir yer ayırmakta ve bu 
hususta müteaddit makaleler neşret
mektedir. 

Yarı resm'i Diness gazetesi başma
ıkalesinde bulgar milletinin Atatürk
iin ve onun mesai arkadaşlarının za
ıfer ve eserlerini nasıl hir sempati ile 
!takip etmiş olduğunu tavsif eyledik
ıten sonra diyor ki: 

"Türkiye bugün Avrupa'da, dahil
deki mesut hükümeti ve harici büyük 
muvaffakiyetlerile nümune olacak 
bir devlettir. Bu sağlam milli refah 
amillerini bir araya toplıyan sebep 
harp kargaşalıklarından sonra iki mil 
ilet maddi ve manevi kuvetlerini top
ilamak lüzumu karşısında kalmışlar
dır. Bunun iıçin de barış lazımdır. 

ıTürkiye'yi, en büyük ihtiyaç devre
sinde olduğu gibi, devam etmekte bu
aunan rönesans devresinde de en iyi 
şekilde anladık. Rönesans devremizi 
itaki.p hususundaki gayretlerimiz de 
onun da bizi anlıyacağını ümi.t ediyo
.ruz. Bu müşterek barış fikrin.den ha
.reket ederek, bizi biribirimize bağh
ıyan ve samimi dost eden müşterek 

yüksek menfaatimiz mevcuttur. 
Mir gazetesi yazıyor: 
"Şurasını bilhassa kayde,tmek icap 

eder ki, orta Avrupa'daki son hadise
ler üzerine, B. KöseivanQf'un türk 
devlet adamlariyle görüşmeleri yep
yeni bir ışık ve bu hadiselerin dina
mik seyrinin taptaze intibaı altında 
cereyan edecektir. Bugünkü siyasi 
ıvaziyet dahilinde, türkler ve bulgar
lar dostluklarının takviyesinin her 
zamandan daha ziyade liizım oföuğu
ınu nazarı itibare almaktadırlar. ,, 

Slovo gazeresi, Türkiye ile Bulga
s:istan arasında muallak hiç bir mese
d·e olmadığını tekrar ettikten ve türk 
tgazetelerinin son zamanlarda Bulga
ıristana hasrettikleri sempati makale
nerini kaydeyledik:ten sonra şu satır
narı yazıyor: 

Bu dostane tezahür bizde çok mü-
6ait bir intiba bırakmıştır. Ve hiç 
!şüphesiz ki mesul mahfiller tarafın
ldan da hak.kiyle takdir edil:miş bu -
[unmaktadır. Bu vaziyeıt, türk - bul
lgar teşriki mesaisi yolunda geniş u
lfuklar açmakta olduğunun münakaşa 
!götürmez biı- delilidir. 

İstanbut'da 

Büyük bir 
yangın 

f5tanbul, 16 (Telefonla) - Bugün 
şehrimizde ikinci bir büyük yangın 

olmuş ve yangın Bahçekapı'daki Ha
san ecza deposu, Ertuğrul elbise ma
ğazası ve yeni şark berber salonunun 

yarunasmdan sonra söndürülebilıniş
tir. Yangın, Hasan ecza deposunun üst 
katından çıkını§ ve birdenbire geniş
lemiştir. Saat 21 sıralarında Bahçeka
pı'da devııiye bulunan polis memuru 
bir çe>cuğun Hasan ecza deposundan 
çıkarak telaşla Eminönü'ne doğru 
koştuğunu görmüş ve halinden şüphe 
ederek yakalamıştır. Polis memuru, 
çocuğun hüviyetini tahkike meydan 
bulamadan ecza deposundan eczaların 
ateş almasından hasıl olan kızıl alev
leri görmü§, bir taraftan itfaiyeye ha
ber vermekle beraber socuğu da kara
kola götürmüştür. 

İtfaiye çok kısa bir zamanda yan 
gm mahalline gelmiş olmasına rağ
men döşemesi ahşap ve patlayıcı mad
delerle dolu olan deponun her tarafı
nı kaplamı§ olan alevleri söndürmeğe 
muvaffak olamamıştır. İtfaiye, depo· 
nun alt kısmındaki kepenkleri kırmış 
ve yangının merkez noktasına su ver
miye başlamıştır. Bütün tedbirlere 
rağmen deponun alt katında bulunan 
patlayıcı maddeler büyük bir taraka 
ı1e patlamış ve yangın alt kat deposu
na da sirayet etmi§tir. 

itfaiye yangının civar binalara si
rayetine meydan vennemiye açlışımş 
ve lüzumlu tedbirleri almış, fakat 
yangının ecza deposu yanında bulu~ 
nan Ertuğrul elbise mağazası ve Yenı 
şark beı:ıber salonuna sirayetinin önüne 
geçememiştir. Yangın ecza deposu ve 
diğer iki dükkan tamamen yandıktan 
sonra geç vakit söndürülebilmiştir. 

Yangını çıkararı çocuk 
Yangın hakkında tahkikata başlı -

yan zabıta tcJaşla Eminönü'ne doğru 
kaçarken yakalanan Ali ismindeki ço
cuğu isticvap etmiştir. Ali yangını 

kendisinin çıkardığını itiraf etmiştir. 
Ali nezaret altına alınmış ve işe miid
deiumumiliık el kQynıuştur. 

Yangının çıkarılmasına amil olan 
sebepleri bildiriyorum: Ali, Hasan 
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16 bölgenin iştirakiyle şehrimizde 

Paar günü ba§hyor 
Koşucular cumarlesi günü şehrimizde bulunacak 

iki senedir yapılmakta olan Türkiye kır k~Ularının üçüncüsü 
bu hafta pazar günü yapılacaktır. 
Birinci sene altı, ikinci sene on 

iki bölge arasında yapılmış olan bu 
müsabakalara, bu yzl tam on altı böl 
ge iştirak hakıkmı kazanmış bulun
maktadır. 

Yarışa iştirak edecek bölgelerin 
isimleri şunlardır; Ankara, Aydın, 

Adana, Bursa, Bolu, Gaziantep, Ko
caeli, Kayseri, Kastamonu, Konya, 
Edirne, İstanbul, lzmir, Muğla, 
Trabzon, Yozgat. 

Beden Terbiyesi genel direktör
lüğü atletizm federasyonu tarafın

dan hazırlanmış ve bütün bölgelere 
tamim edilmiş olan kış faaliyetini, 
en iyi şekilde tatbik etmiş olan bu 
bölgeler, cumartesi günü Ankara'ya 
gelmiş bulunacaklar, ve ertesi günü 
de, 19 Mayıs Stady1>munda başlrya

cak olan koşuya iştirak edecekler
dir. 

M ii.ıınbakala.r nasıl yapılacak 
Her sene aynı saha dahilinde aynı 

olan seyirciler, yarışın başını, orta· 
sını ve sonunu seyretmek ve yarışla 
yakından alakalanmak imkanını bu-
1abileceklerdir. 

Müsabalwlara iştirak ~kli 
Müsabakaya iştirak edecek bölge

lerin takımları dörder atletten mü
rekkeptir. Bunların tiıçu takımın asıl 

koşucusu, biri ihtiyatıdır. Mamafi, 
takım tasnifinde, bu dört atletten, 
en iyi derece almış olan üçü nazarı 
itibare ahnacaktır. Her koşucu ya
rışı bitiriş sırasına göre sayı alacak 
en az sayı alan takım yarışı kazana
caktır. 

Geçen sene, bu yarışın f-crdi birin 
ciliğini Kocaeli bölgesinden Galip 
Koşar, ikinciliğini Eskişehir'den 

Behzat Akdeniz almıştı Takım tas
nifinde ise, birinciliği İstanbul, ikin 
ciliği Eski§ehir üçüncülüğü ise An
kara almıştır. 

mesafe üzerinde yapılma~ta olan ko Yarışın favorileri kimlerdir? 
şunun mesafesi 6000 metredir. Bu 
mesafenin 1400 metresi stadyom pis
ti üzerinde, 4600 metresi de, hariçte 
kumlu arızalı çayırlı yollarda, dere
lerden geçmek, manialardan atlamak 
suretiyle cereyan etmektedir. Yarı

şa başlryan koşucular stad dahilinde 
bir buçuk tur yapacaklar ve stadyo
mun maraton kap sından drşarr çı

kacaklar, 2600 metrelik bir mesafe
yi dışarda koştuktan sonra, bu sefer 
dışardaki yolun aksi istikametini 
kat ederek stadyoma girecekler ve 

Geçen sene bu şekilde sürprizler 
olduğundan, bu senede hangi takı
mın kazanacağını tayin eıtmek müş

killeşmiş bulunmaktadır. Bununla 
beraber, Ankara, İstanbul, ve Kocae
li atletlerinden bu yarışın büyük fa
vorileri olduğunu kabul etmek la
zımdır. Bilhassa, lstanbul'dan Rıza 

Maksut, Artan, Ankara'dan Musıtafa. 
ve Kocaeli'den Galip ile, Eskişehir
den Behzatm gene bir haylı çekişe
cekleri muhakkak görühnektedir. 

ya;ım tur da stadda yaparak yarışı Geçen seneki der-ece üzerinde de 
ikmal edeceklerdir. bir hayli değişiklik yapacak gibi gö 

Bu suretle, esasen mil1i küme maç ı rünen bu seneki yarışlarda da, böl
Jarını seyretmek için sahaya gelmiş gelerimize muvaffakiyetler dileriz. 

ar a yapılacak 

bisiklet gezintileri 

Ankara bölgesi bisiklet ajanliğı 
güzel bir program tertip etti 

Beden Terbiyesi Ankara bölgesi bisiklet ajanlığı, Ankara'<iaki bütün 
bisiklet merakhlarmm iştirak edebilecekleri çok güzel bir ilkıbahar gezin
tileri seri&i hazırlamıştır. 

Arzu eden bisikletçiler, aşağıdaki programda 28 mayısa kadar olan her 
pazar günü Ankara Stadyottıunda toplanarak, aşağıdaki programda yazılı 
saatlerde hareket edip, hazan 75 kilometreyi bulan gezintiler ye~caklar· 
dır. 

Gezintilerde daima muayyen bir yerde mola verilecek ve bu mola esna
sında eğlenceli oyunlar terıtip edilecektir. 

Bu gezintilere me.kteplilerle, kulüplere mensup olan ve olmryan kadın 
ve erkek bütün sporcular iştirak edebilirler. 

Gezintilerin programını aşağıya koyuyoruz; 

Gidiş gelişte 
alınan Toplanma 

Tarih Saati Yürüyüş istikameti Mola yeri mesafe 

19 Mart 10 Orman Çiftliği - Gazi istasyonu - Ankara Orman Çiftliği 14 
26 ,, 10 (*) Etimesut - Ankara Etimesut 35 
2 Nisan 9 Bendderesi - Ziraat mektebi - Keçiören- Keçiören 18 

Ankara 
9 ,. 9 Yenişehir - Dikmen • Kayakevi • Ankara Kayak evi 22 

16 ,, 9 (*) Mamak - K.ayaş - Ankara Kay aş 22 
23 ,, 9 C') Ankara - Baraj - Ankara Baraj 23 
30 .. 9 (*) Ankara - Sincan - Ankara Sincan 55 

7 Mayıs 9 (*) Ankara - Gölbaşı - Ankara Gölbaşı 40 
14 ,, 8 (*) Ankara - Şehabdal - Ankara Şehabdal 45 
21 ,, 8 Ankara - Etlik - Ankara Etlik 20 
28 ,, 8 (*) Ankara - Çubuk köyü • Ankara Çubuk köyü 75 

(*) lşaret/i gezilerde herkes komanyasr.nı birlikte alacaktır. 

ecza deposunda işçi olarak bulunmak-ı 
tadır. Alinin bir amıeasının oğlıu vardır. 
Alinin Mustafa adındaki bu amcasının 
oğlu birkaç gün evel e<:za deposunda

ki işinden çıkarılmıştır. Bundan muğ
ber olan Mustafa Aliyi bir köşeye 
çekmiş "geçen gıün büyük bir yangın 
oldu. Kimin yaktığı belli olmadı. Sen 
de bu depoyu yak, kasadaki paraları 
al ve sıvı§, bunun kimse farkına var
maz., demiştir. 

Münavebe ile her akşam bir işçi
nin depoda bekçi kalınası adettir . .Şu 
akşam nöbet sırası Aliye düşmüş, Ali 
de fırsattan istifade suretiyle yere 
benzin dökmüş ve ateşliyerek depodan 
çıkmış ve Eminönü'ne doğru kaçar -
ken de yakalanmıştır. 

Bahçekopı yangını 

tahkikatr 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Bahçe

kapı'da vukua gelen yangın tahkika
tma devam olunmaktadır. Şimdiye ka 
dar yapılan tahkikatta yangında mak
sat bulunduğunu gösteren bir delil 
bulunamamıştır. Yangının Ata.bek 
hanının üst katında bulunan trikotaj 

fabrikasından çrktığı anlaşılmış gibi
dir. Bugün de 14 kasadan geri kalan

ları açılmı~tır. Kasalardan birçoğu 
sağlam çıkmıştır. Kasalardan çıkan ev 
rak ve dosyahır müddei w:rıumiliğe 
teslim edilmiştir. 
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1. Milli Müdafaa Bakanhğı 
--~ 

5000 ton mazot ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilC':ı bedeli (300.000) 

lira olan ( 5000) ton mazotun 23 - mart 
- 939 tarihine rastlıyan perşembe gü -
nü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (15.750) li
ra olup şartnamesi her gün komisyon
dan (15) lira bedel mukabilinde alı -
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat cveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına vermeleri. 0424 - 793) 

10798 

Spor kundurası ahnacak 
M. M. Veki.leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı _ Beher çiftine tahmin edilen 

fiatı (400) kuruş olan (500) çift spor 
kundurası açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - lhalesi 25 mart 939 cumartesi 
ıünü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı (150) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
de !erinde gösterilen vesaikle ve temi
natilc birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (814) 10813 

Nöbetçi muşambası 

al ı nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
1 - 40 ta:ıe nöbetçi muşambası pa

zarlık la satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 20. 3. 939 pazartesi 

günü saat 11 de vekalet satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 

komisyona gelmeleri. 
(944) 10942 

Ecza ambalaj sandığı ahnacak 
M. M. Veki.leti Satuı Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edile:ı fi 

yatı 700 kuruş olan 400 adet ecza am· 
balaj sandığı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuıtur. 1 

2 - İhalesi 4 nisan 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (210) liradır. 
4 ,....- Enaf ~ şartnamesi bedelsiz o 

larak M. M. V. aatm alma komisyo
nundan alınır, 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vcsaikla ve temi
natiylc birlikte, belli gün ve aaatında 
M. M. V. satın alına komisyonunda a-

lınır. . 
5 _ Eksiltmeye gircceklcrın 2490 

Ankara Leva11m Amirliği 

Elektrik tesisata 
yaptarı lacak 

Ankara Levazım ~irliği Satın 
Alma Komiayonundan : 

1 - Zencideredc gedikli erbaş okul 
pavyonlarının iç ve dtf elektrik tcsi • 
satı kapalı zarf usuliyle yaptırılacak. 
tır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 22905 
lira 92 kuruş ve ilk teminatı 1718 lira. 
dır. 

3 - Eksiltmesi 27-3-939 pazartesi 
günü saat 16 da Kayseride askeri sa • 
tın alma komisyonu:ıda yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartnııme ve planla -
rı İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve 
Kayseridc satınalma komi!ı.yonunda gö 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
bu tesisatı yapacak müteahhidin Na • 
fıa V c~aleti:ıce verilmiş birinci sınıf 
ehliyetnameyi haiz olmaaı ve yahut ay 
nı şeraiti haiz bir mühendis tesisatın 
başından sonuna kadar istihdam ede -
ceğine dair noterlikten tasdikli bir tc
ahhu t:ıame ile ticaret odasından alına. 
cak vesikayı ibraz etmesi lazımdır. 

6 - İstekliler tanzim edecekleri tek 
lif mektuplarını yukarda 3 maddede 
yazılı saatten bir saat eve! makbuz 
mukabilinde eksiltme komisyon reisli
line verecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların muayyen olan saate ka -
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması şart
tır. Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (798) 10800 

İnşaat münakasas, 

lan yedı kalem bilyah yatak Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonunca 27.3-1939 
pazartesi günü saat 14 tc açık eksilt -
me ile ihale edilecektir. Şart:lame pa -
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(214) lira (95) kuruş ve 2490 numara. 
1ı kanunun 2 ve 3 maddeleri-:ıdeki ve -
saikle mezkur gün ve saatte Komisyo 

na müracaatları. (868) 10867 

20 ton Flüspat ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo. 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (800) lira o -
lan 20 ton flüspat Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 28.3-1939 salı günü sa
at 15.30 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon-

dan verilir. 
Taliplerin muvakkat tembat olan 

60 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkOr 
gün ve saatte komisyona müracaatla 
rı. (886) 10877 

149 kalem ateşe 

mukavim muhtelif tuğla 

ve harçlar ah nacak 
AakeTİ Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüiü.:Mer kez Satm Alına Komi. 
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (151.170) li
ra olan 149 kalem ateşe mukavim 
muhtelif tuğla ve harçlar Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 2. 5. 

Ankar a Levaznn Amirliği Satm 1939 salı günü saat ıs te kapalı zarf-
Alma Komisyonundan : la ihale edilecektir. Şartname (7) li-

1 - Erzurum Mareşal Çakmak has.. ra (56) kuruş mukabilinde komis
tancsinde yeniden yaptırılacak olan i- yondan verilir. 
ki katlı pavyon kapalı zarfla eksilt· Taliplerin muvakkat teminat olan 
meye konulmuştur. (8.808) lira (50) kuruşu havi teklif 

2 - Keşif bedeli 48099 lira altı mektuplarını mezkur günde saat 14 
kuruş olup ilk teminatı 3607 lira 43 de kadar komisyona vermeleri ve 
kuruştur. kendilerinin de 2490 numaralı kanu-

3 - Eksiltmesi 3 nisa':l 939 pazar- nun 2. ve 3. maddelerindeki vcsaik
tesi günü saat 11 de Erzurum' da as- le mezkur gün ve saatte komisyona 
keı:t aatm alma komisyonunda yapıla. müracaatları. (841) 10890 
caktır. 

4 - şartname keşif ve planı her 685 -71 O ton Demir 
gün komisyonda görbilirlcr. 

(953) 10949 

Asker1 Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 

A aker i Fab rikalar Umum M ü
dürlüiünden : : 

hurdası alacağız 

A akeri Fabrikalar Umum Müd ür 
lüiü Merkez Satın Alma Komiayo. 
nundan ı 
J284 sayılı kanun muoibincc 685: 710 
ton demir hurdası Kırıkkale istasyo
nunda teslim şartiyle beher tonu 
şartnamesinde izah edildiği veçhile 
(22) lira (16) kuruştan satın alına

caktır. 
Şartnameler bilabedel merkez sa

tın alma komisyonundan verilir. Ta 
!iplerin 30. mart. 1939 perşembe gi: 
nü akıamına kadar teklif edecekte 

dürlüğü merkez satrn alma komisyo. 
nuoca 3. 4. 939 pazartesi gü:ıü saat 
14,30 da açık eksiltme ile ihaıle edile-
cektir. Şartname parasız olarak lromis 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(52) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vcsa
ikle mezkür gü:ı ve saatte komisyona 
müracaatları. 

(961) 10954 

1 O kalem boya Ye boyama 
malzemesi ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2214) lira o. 
lan 1 O kalem boya ve boyama malze
mesi Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun. 
ca 3. 4. 939 pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(166) lira (5) kuruş ve 2490 sayılı 
ka:ıunun 2. ve 3. ınaddelerinleki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyo
na müracaatları. 

(962) 10955 

Bayındarhk Bakanhgı 

Sulama tesisah 

Nafia Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Çürüksu üzerinde yapılacak re. 
gülatörlc Denizli - Saraykoy ovası sol 
sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai 

imalatı keşif bedeli 446579 liradır . 
2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine rast

lıyan pazartesi günü saat ıs de Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
azrf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilinde 
sular umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is • 
teklilerin (21613) lira (16) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci ellerinde bulunan vesikalarla 
birlikte bk,_dilekoc;e ile Nafıa vekaleti
ne müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi -
kayı ibraz etmeleri §arttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye ittirak edemezler. 

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

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (532) 10633 

Hava Kurumu 

Para~üt al ınacak 

Divanı Muhasebat 

Karar tebliğ i 
Divanı Muhasebat Riyaaetindetı : 

Ankara mektepler muhasipliğinin 

928 yılı idare hesabının iadei muhake 
mesi üzerine tanzim olunan 1369 sayı
lı ilamla cman 3 lira 87 kuruşun ta
hakkuk memuru Sanat mektebi müdü
rü Osmandan muhasip Hüsameddin ile 
müştereken tazminine hükm<>lurunuş 

ve bu bapta tanzim olunan ilam mu
maileyhe ikamet mahallinin malum ol
mamasına binaen kendisine tebliğ edi
lememiş olduğundan hukuk usulü mu· 
hakemeleri kanununun 141 inci mad
desi hükmüne tevfikan tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 
İşbu ilan ı 5. 3. 939 tarihinden iti

baren daire dahilindeki levhaya asıl-
mı,tır. (951) 10947 

Posla, Telgraf Ye Telefon 

İmtihan la Fransızca 

l isanına aşina 

ah nacak 

memur 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
Umumi müdürlükçe merkez daire

lerinde çalıştırılmak üzere fransızc:a 1i 
sanına aşina (3) memur alınacaktır. 

Bunlara memurin kanunumuzun 
bahşettiği imkanlara göre maaş veri. 
lecektir. 

Taliplerin en az lise mezunu olması 
ve askerlikle ilişiği olmaması lazım
dır. 

İmtihan 20 mart 939 tarihinde saat 
ıo da yapılacaktır. İsteklilerin, dilek. 
çe, mektep diploması, hüviyet cüzda. 
nı, askerlik vesikası ve 4 kıta fotoğ. 
raflariyle imtihandan bir gün evelinc 
kadar umumi müdürlüğe müracaatları. 

(861) 10853 

Kavak direği alınacak 
Ankara P. T. T . Müdürlüğünden: 

1 - İdaremize 100 adet 6 metre ve 
100 adet 8 metre uzunluğunda 200 a -

lerin her gün yazı işlcr.i kalemine 
isteklilerin de gün ve ıwı.&ıi mezkur 
belediye encümenine müracaatları. 

(949) 10946 

Gümrük ve in. B. , 

Muhtelif inıaat Ye tesisat 
lnhiaarlar Umum Müdürlüiiia 

den: 

1 - Mevcut şartname, proje ve kıl 
fi mucibince Malatya tütün fabri 
sında yaptırılacak tretuar, asansör t 

sisatı, bahçe toprak tesvi~eai dren 
bahçe dahili yolları ve ihata dıvarl 
rı işleri ve bu':l.1.ara ait imalatı sınai~ 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 

2 - Keşif bedeli 36.796 lira 97 k 
ruı olup teminat akçesi 2.7 59 lira l 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 27. 3. 939 pazart 
günü saat 15 de Kabataş'ta levazım 
mubayaat şubesindeki alım komia 
nunda yapılacaktır. 

, 4 - Şartname, keşifnamc ve proj 
ler 184 kuruş mukabilinde levazun ı 
besinde:ı ve Ankara, İzmir, Malatı 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Bu i'e girmclc istiyenclrin y· 
sek mimar veya yüksek mühendis 
maları ve yahut mukaveleyi birlik 
imzalamak üzere bu evsafta bir m 
hendis veyabir mimarla iştirak ctm 
bulunmaları ve şimdiye kadar bu ıJ 
bil ( 50.000) liralık bir işin muvaffı 

kiyetle yapmış ve bitirmiş olma! 
şarttır. 

6 - Taliplerin eksiltme giliıünd 
8 yün eveline kadar bizzat umum m 
dürlük inşaat şubesine müracaat edı 
rek fenni ehliyet vesikası almaları l! 
zımdır. 

7 - İsteklilerin şartname ve proj 
lcr ve yukarıdaki maddede gösterile 
ehliyet vesikası ve ayrıca kanuo:ıi ve 
ka almaları temjnat akçesi veya ban 
mektuplarını ve mühürlü fiyat tek 
mektuplarını ihtiva eden kapalı zar 
!arını eksiltme gününde nihayet sa 
14 de kadar makbuz mukabilinde m~ 
kQr komieyo;ı riyasetine vermeleri 1 
zımdrr. 

Postada vaki olac:ali tcahhürtcr 
bul edilmez. (1489/830) 1082 

Sigara makinesi ahnacak 
det kavak direği münakasa ile alına - lnbiaarlar Umum MiiclürlüP, 
caktır. den : 

2 - Şartnamesi idaremizde mevcut- 1 C'bal. tu••t•• fab ·k · • . - ı ı un rı ası 19ın 
tur. Müracaat cdC'nlerc parasız ven - .-i__.....,ihiın- ..-la• vii'=-k r 

3 - Altı metrelik direklerin mu -
hammcn bedeli 5 lira 8 metreliklcrin 
7 lira olup hepsinin muvakkat temi • 
natı 90 liradır. 

4 - Direkler idaremizin Kırşehir 
kasabasında göstereceği depo mahal -
!inde teslim edilecektir. 

5 - ihale 22-3-939 da çat'famba gü. 
o:ıU saat 16 da Kır,ehir posta telgraf 
müdüriyeti dairesinde icra edilecek -
tir. 

6 - Münakasa açık olarak yapıla -
caktır. (879) 1087 S 

An~ara Belediyesi 

ôleti 

dımanlı sigara makinesi kapalı 
usuliylc eksiltmeye kcmmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (sif 24 
lira) muvakkat teminatı 1800 lirad 

3 - Eksiltme 2. 5. 939 tarihine ra 
lıyan aa1ı günü aaat 15 de Kabataşl 
kain levazım şubesindeki alım koml 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün parasız 
!arak yukarıda sözü geçen şubeden 
l.ınabili r. 

5 - Mubayaa olu-aacak makincl 
Molins, Standart, Müller, Skoda fa 
rikaları mamülitından olacaktır. 

sayılı kanunun ikinci ve ~çüncü ma~
delerin'Cle gösterilen vesaıkle ve temı
natiylc birlikte, belli gün ve saatında 
M. M. V. satın alına komisyonuna gel-

Kırıkkaledc çatııtırılmak üzere 
tesviyeci ve tornacı alınacaktır. ls
tcklilcrdcn Ankarada bulunanlann 
silah fabrikaaına. latanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabrikaaına, lzmirdeki
lcrin de Izmirdeki ailih fabrikası
na, bu yerler haricinde olanların da 
istida ile umum müdürIUte müraca-

ri demir hurdası kadar % 7.5 nisbe
tinde teminatlariyle birlikte şartna

meyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahati havi fiyat tekliflerini mcr-

Türkkuıu Genel Direktörlüğün. 
kez satın alma komisyonuna verme- den : 
!eri. (842) 10891 

Tazyik düşürme 
ahnacak 

6 - Eksiltmeye iştirak edenler 
yatsız tekliflerini % 7,5 güvenme 
rası makbuzu veya banka teminat 
tubunu havi kapalı zarflarını eksi 
mc için tayin edilen güoıdc ihale ~ 
tinden bir saat evelinc kadar (saat 
de kadar) mezkur komisyon başkan 
ğına makbuz muk•bilinde vermel~ 
lazımdır. 

meleri. (94 ) 10yb3 

Eaa ambalaj sandığı 

tamir ettirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma K.o-

atlar. (745) 10790 

327 takım İJ elbisesi ahnacak 
miayonundan : 

1 - Beher adeline tahmin edilen fi. Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 
yatı (100) kuruş olan 400 adet ecza lüiü Merkez Satm Alma Komiayo
ambalaj sandığı açık eksiltme sure- nunıdan : 

Boy Bedeni tiyle tamir edilecektir. 
2 - İhalesi 4 nisan 939 salı günü 100 takım iş elbisesi 1/90 0/50 

saat (10) dadır. 
3 - İlk ~minatı (30) Liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
&ayıh kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi 
natiyle birlikte ihalesi saat.oda M. M 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri 

(947) 10944 

100 .. .. ,, 1/80 0/ 48 
100 .. .. .. 1/60 0/46 

5 " .. 1/60 . 0/42 
11 .. .. .. 1/72 0/46 
11 .. .. " 1/7 5 0/50 
Tahmin edilen bedeli (2125) lira 

(50) kuruş olan boy ve beden numa _ 
raları yukarıda hizalarr:ıda yazılı 327 
takım iş elbisesi Askeri Fabrikalar U· 

mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 20-3-1939 pazartesi gü. 
nü saat 11 de pazarlıkla ihale edile -
cektir. Nümunc her gün öğleden son. Satıhk tay 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ra komisyonca taliplere gösterilecek -
misyonundan : tir. 

ı - Altı aylık bir baş tay pazarlık- Taliplcrb kati teminat olan (318) 
la satılacaktır. lira (83) kuruş ve 2490 sayılı kanu 

ı - Pazarlığı 18. 3. 939 cumarteai nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaiklc 
günü saat 12 dedir. mczkQr gün ve saatte komisyona mü · 

3 - Hayvanı görmek istiyen M. M ıacaatlan. (840) 10864 

v. daire müdrlüğünc müracaat ctmele- 7 k 1 b•I 1 t k 
ri. a em ı ya ı 1ya a 
dı: - Tahmin edilen bedeli C5) lira· ahnacak 

5 - Pazarlık günü artırmaya gire
ceklerin belli gün ve saat'1'1da M. M. 
v. •tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(948) 10945 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo. 
nunodan : 

Tahmin edilen bedeli (2866) lira o-

5 adet muhtelif fireze 

tezgôhı alınacak 
A akeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüiü M erkez Satın Alma Komi.ayo. 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (23650) lira 
olan 5 adet muhtelif freze tezgihı As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 2-S. 939 
salı günü saat 15.30 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasLZ o -
!arak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat otan 
(1773) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14.30 
a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaiklc mczkfıı 
"Ün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (907) 10911 

s takım hamız iılerinde 

~hıanlar ~in elbise 
A akeri Fa brik alar Umum Müdür 

lüğü Merk ez Satan A lma Komisyo
nundan : 

24 takım hamız işlerinde çalışanlar 
için elbise. 

1 Adet aspcs ceket. 
2 Adet Kazan elbisesi. 
6 Çift çadır bezinden eldiven. 

10 Çift geyik derisinden eldivıen. 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o 
lan yukarıda yazılı beş kalem elbise 
ve saire Askeri FabrikMıar u.aıwn mü· 

Ankara Belediyesinden (1713/ 955) 10 25 tanesi sırt, 25 tanesi minder ol
mak üzere 50 İrving para,ütü muba.- ' 
yaası kapalı zarf u&uliyle eksiltmeye 1 - Su i'leri için alınacak ilci adet 
k<r.ıulmuştur. tazyik düşürme aleti istekli çıkmalı· Tashih ilônı 

Orijinal mamulat olmak üzere bebe ğından 24. 3. 939 cuma günü saat 
rinin muhammen bedeli sif Ankara 10,30 da pazarlıkla alınacaktır. Gazetemizi11 10 ve 13 tarihli nu•l 

larında inhisarlar umum müdürlü 
kalorifer tesisatı ihale günü 27 
939 pazartesi yerine seıhven 23 m 
yazılmUJtır. Tashihcn ilan olunur. 

450 Türk lirasıdır. Şartnamesi dahi- 2 - Muhammen kıymeti 340 lira-
lindc lisans mamulat için de teklif dır. 
kabul edilecektir. 3 - Muvakkat teminat 25,50 Iira-

Şartnamesi parasız vcr;Hr. 
Eksiltme 18. 3. 939 tarihine tesadüf 

dır. 
4 - Şartnaıne&ini görmek istiyen· (954) 1095C 

eden cumartesi günü saat 12 de Türk-------------- -----------------: 

1 
kutu levazım bürosunda yapılacaktır. 
Taliplerin o gün eksiltme aaatinden 
bir saat evetine kadar usulü dairesin.. 
de ve yüzde yedi buçuk nisbetindeki 
ilk teminatlarını da ihtiva eden kapalı 
zarflarını makbuz mukabilinde Türk. 
kuşu levazım bürosu':l.a teslim etmcle. 
ri lazımdır. Postada vukua gelecek ge 
cikıncler kabul olurunaz. 704 

Okutlar 
Ekmek, yemek kır1ntdar1 

satılacak 

Siyaaal Bilgiler okulu Satm Alma 
Komisyonmıdan : 

Siyasal bilgiler okulunda günde çı
kan yemek tabak sıyrıkları ve ekmek 
kırıntıları pazarlıkla satılacaktır. İs· 
tiye:ıler Ankara mektepler muhasebe. 
ıniliğinde 20. 3. 939 pazartsi günü sa. 
at ıs de komisyona müracaat etmeli· 
dirlcr. .(919) 10940 

1 Devlet Demiryolları ilônları 

Vagon yedek aksamı ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma K.omiayonundan : 

Muhammen ~del ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı muh1 
lif cins inşa cdılccek vagonlar için yedek aksam ayrı ayrı ihale edil 
suretiyle 25 nisan 1939 salt günü saat 15 de sıra ile Ankara'da idare bi 
sında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin aıağıda yazılı miktarlarda teminat ile ka 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
misyon rcisliğiM vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydaq 
şa'da tesellüm ve ıevk ıcfliğindcn dağıtılmaktad r. (808) 1085 

Eksiltme No. w Eıyanın cinai 
1 - Plak dö gard, c:er kancası, 

koıum takımı ve saire gibi 
vagon aksamı . . , . kalem 

2 - Tekerlekli dingil banda
jiylc beraber . . . . adet 

3 - Buvatagrce komple 
adet 

Miktar 

23 

420 

900 

Muhammen 
bedel 
Lıra 

52837 

64680 

18350 

Mu vak 
temin 

Lira 

3891.~ 

4484. 

1376 
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17 - 3 - 1939 

1 Orman U. M. 1 --
12 kalem alaf veedevah fen niye 

ah nacak 
Orman Umwn Müdürlüğünden: 

1 - Orman umum müdürlüğü teş
kilatına dağıtılmak üzere mübayaa -
sına lüzum görülmüş olan miktarı a
şağıda yazılı on iki kalem alat ve 
edevatı fenniye kapalı zarf usulile 
ve 15 gün müddetle eksiltmiye ko
nulmuştur. 

2 - Mezkftr aletlerin tahmini fi
yatı ceman 25.150 lira olup muvak
kat teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme 23. Mart. 1939 tari
hine müsadif perşembe günü saat 15 
te umum müdürlük binasında üçün
cü şube müdürlüğü odasında yapıla
caktır. 

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

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

Cinsi Adet 
Pergel takımı 200 
Dublü desimetre 
Mail mesafeyi ufka 
cetveli 
Mikyasıhendesi 

Çelik şerit 
Gönye 45. derecelik 
Gönye 60. ,, 
Minkale 
Mira 
Ormancı kompası 

Tecessümat burgusu 
Ptanımetre 

tahvil 

-

Bankalar · 
Hükümsüz hisse senetleri 

200 

100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
500 
200 

50 

Türk Ticaret Bankası Aruniın 
Şirkehinıden : 
Adapazarında mukim (Hacı) Ber -

her oğlu Kasap Ali Sacid'in borcun -
dan dolayı aşağıda numaraları yazılı 
165 adet Bankamız hisse senedi ma
halli icrasınca satılarak alacaklısı 

.Bııkkal Ali Fehıniye ihale edilmiştir. 

Mezkı1r hisselerin ikinci nüshaları 
verileceğinden birinci nUehalarının 

hükümsüz oldukları ilan olunur. 

Hisse adedi Hisse numarası 

6 16138~ 16143 
2 31764- 32443 
2 32454- 32455 
2 33866-- 52417 
4 40553- 40556 
2 49008- 49009 
2 54186-- 54187 
2 32594- 32595 

15 59626-- 59640 
5 41995-- 41999 
5 42110-- 42114 

15 18089- 18103 
5 21116-- 21120 
2 28165-- 28166 
4 54552-- 54555 
2 101682-101683 

10 172561~172570 

40 139621-139660 
25 144546-144570 
5 157236-157240 
2 118115~ 26104 
5 110553~110557 

2 103565-103566 
1 111439-

165 

899 

İcra · ve iflos . 
Ankara icra Dairesi iflas Me. 

mur)uğundan : 

Ankara'da Tahtakalede Avrupa o. 
teli altında bin bir çeşit kundura ma
ğazası sahibi Kayserili Hüseyin Av
ni hakkındaki iflasın Ankara Ticaret 
mahkemesince kapanmasına karar ve-
rildiği ilan olunur. 885 

Çerke§ icra Memurluğundan : 

Usulsuz sarfiyattan dolayı Çerkeş 
hazinei maliyesine 2167 lira 90 kuruş 
vermiye borçlu sabık Çerkeş malmü
dürü olup Ünye kazasında ikamet et
mekte bulunduğu beyaniyle namma 
çıkarılan icra emri borçlu sabık Çer
keş malmüdürü Mahmut Nedimin 10· 
15 yıl önce Ünyeden ayrılarak 16. 2. 
939 tarihine kadar bir daha gelmediği 
yazısile tebliğ edilemeden geri çevril 
miş ve alacaklıya izafeten malmüdü
rü iliinen tebliğat yapılmasını istemiş 
olduğundan Hukuku usul muhakeme· 
leri kanununun 142 inci maddesine 
göre icra emrinin ilanen tebli ğine ka· 
rar verilmiş olduğundan işbu ilanın 

ULUS -11-

T. 
. 

C. ZiRAAT BANKASJ 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Jirasr 

Şube ve ajanı adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 " 2.000 " 
4 " 250 ,, 1.000 ,, 

40 ,, 100 
" 

4.000 " 100 .. 50 ,, 5.000 .. 
120 H 40 

" 
4.800 " 160 ,, 20 ,. 3.200 .. 

D1K.KA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/() 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

Bir Sekreter ahnacak 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden · 

En az lise diploması almış, eski metinleri oldukça iyi okuyup 
anlıyahilecek bir sekreter alınacaktır. 

Arapça ve Farsçası kuvvetli olanlar ve makinede yazı yazabi
lenler tercih edilecektir. 

İstekli olanlar Nisan 1939 a kadar Ankara' da · Kurum Genel 
Sekreterliğine bir mektupla müracaat ederek hüviyet cüzdanla
riyle askerlik, tahsil ve çalışma vesikaları, sıhhat raporlariyle iki 
fotoğrafilerini gönderme idir er. 

Sekiz taksitle ve açık arhrma ile satıhk emlôk 
Emlak ve Eytam Bankasmdan : 

Esas No. Mevki ve nevi Mukadder K. T. L Dcpozitoeu T. L. 
411 Misakı Milli M. eski Nardüş-

mez, yeni Gözgü sokağı 20.20/ 
A. 20/ B. taj No. lu ev . 5.500 1.100 

511 Keçiören köyü, Gilllükaya mev 
kii 1704 ada 1 parselde kain 
bağ yerinin 3 hissede 2 hissesi 
(tamamı 2460 M 2.) 49.2 98,40 

530 Kızılelma M. Adliye Sarayı at-
kasmda 16 M 2. arsa. 240 48 

526 Çeşme M." Yeni Sorman, eski 
Kümbet So. 82 M 2. arsa. 144 28,80 

529 Necatibey M. Mevsim sokağın-
da 71 M 2. arsa. 1.420 284 

527 Başkır M. Söğütlü sokağında 
417 M 2. arsa. 834 166,80 

Yukarıda mevki ve nevileri yazılı emlak sekiz taksitle ve açık artırma 
usulü ile satılıktır. 
İhale 27. 3. 939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız satış komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. 
İsteklilerin o glin depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğ-

rafı ile Bankamız emlak servisine gelıneleri. {870) 10869 

Pazarlıkla sabhk emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından ;/il'· 

...:ı:.as No. Mevkii ve Nev'i 

20 

21 

31 

Ankara Yeğenbey M. Mescit sokağı 
233 ada 5 parselde 53 M2. arsa. 
Boyacı Ali, Yeni Kızıl elma mahallesi 
Mescit sokağı 399 ada 10 parsel No. lu 
63 M2. arsa. 
lsmetpaşa Mahallesi İnceyol'da 13 ada 
10 parselde 81 M2. arsa 

Mukadder K. Depozito 
L.K.. L.K. 

.. 
424 84,80 

567 113,40 

200 40 

33 İsmetpaşa mahallesi Uzunyolda 16 ada 
8 parselde 174 M2. arsa. . .. 700 140 

Yukarda mevkileri yazılı arsalar pazarlık usulu ıle &;atılıktır. Pazarlık 
3 Nisan 1939 pazartesi günü saat 10 da Ban.kamız Satı~ Komisyonu buzu· 

runda yapılacaktır. .. 
İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüYiyet cuzdanı ve iki vesika fo-

toğrafı ile Bankamız EmUk Servisine gelmeleri. (952) 10948 

n~ri tarihinden itibarC'n bir ay için. 
de bir itirazı varsa bildirmesi veya 
mal beyanında bulunması lazımdır. 

Aksi takdirde borcu kabul edilmiş sa
yılarak beyanname verilmediği tak
dirde hapsen tazyik muamelesi yapı· 
lacağı icra emri yerine sayılmak üze 
re ilanen tebliğ olunur. 

Pulu aslındadır. 894 

f" "'O O O"' O"""'"" n o"""'"'"""' o O O UM! 
Vilôyetler 

.................................................... 
Nakliyat münakasası 
inhisarlar Samsun Tütün F abr: 
sı Müdürivr.•inden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmiye !i'· 

karılıp 3 mart 939 cuma günü ihalesi 
yapılacağı ilan olunan fabrikamızdan 
bir sene içinde şartnamesinde yazılı 
yerlere yollanacak tütün ve sigaralar
la sair eşyanın nakliye ihalesi görülen 
lüzum üzerine 23 mart 939 perşembe 

günü saat 14 te yapılmak üzere temdit 
edilmiştir. İstekliler eksiltme şartna Satılık: 
mesini resmi dairelerin açık olduğu ---
saatlerde her gün fabrika sevk şubesi
ne müracaatla görebilirler. Eksiltmi
ye çıkarılan nakliyatın muhammen 
bedeİi 5340 liradır. İsteklilerin eksilt. 
miye girmek içiın bu paranın yüzde 7 
buçuğu nisbetinde dört yüz lira mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 
Talipler, muvakkat teminat makbuzla
rı ile teklif mektuplarını muayyen 
günde (23 mart 939 perşembe günü) 
eksiltme saatinden bir saat eve] komis 
yon başkanlığına vermiş bulunacaklar 
dır. 10816 

Hükumet konağı 
yaptınlacak 

Jstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
31.3.939 cuma günü saat 15 te lstan

bul'da nafıa müdürlüğü eksiltme ko -
misyonu odasında (19936.56) lira keşif 
bedelli Silivri kazasına yapılacak hü
kümet binası inşaatı kapalı zarf usu -
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş · 
le ri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje keşif hüHl.sasiyle buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görüle -
::ektir. 

Muvakkat teminat (1496) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları en az 

15.000) liralık bu işe benzer iş yaptı
~ma dair idarelerinden almış olduğu 

vesikalara istinaden İstanbul vilaye -
tinden eksiltme tarihinden 8 gün evel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
?dası vesikalarını havi kapalı zarfları
nı 31.3.939 cuma ı;lnü saat 14 de kadar 
'lafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(1548/877) 10879 

Kırtasiye mü na kasası 
Çankırı Belediyeainde:n : 

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

Satıllk - İsmetpaıa mektebinin ya
nında hemen inşaata başlanabilir 
400 M. luk 2 arsa ve ayrıca 1 ev. Çok 
ucuz satılıktır. Maarif Cemiyetinde 
Muammer•e müracaat. Ti: 2816 

842 

Satılrk Spor Otomobil: - Oveland 
Marka Spor otomobil 350.- liraya 
Lastikler yeni Otomobilin her tarafı 
muntazamdır. Selanik cad. No. 21. 
Tel: 3854. 845 

Satılık - Asri yeni mobilya misa
fir yemek ve yatak oda takımları her 
vakit müracaat. Havuzbaşı Ragıp sos-
yal Ap. kapı 1 daire 1. 864 

Ucuz satılık arsa - Aşağı Ayran
cı, yeni meclise çok yakın mesafede, 
1297 ada, 16 parsel, köşe başı. D.D.Y. 
Malzeme Dairesinde Affana müraca-
at. 874 

Satılık arsa - Yenişehir SeHl.nik 
caddesi metroııu beş liradan ucuz a-
cele satılık. Telefon 1449 883 

Satılık e§ya - Selanik 
46-4 numaralı apartmanda 
muhtelif eşya telefon 3610 

Kirahk: 

caddesi 
satılık 

896 

Küçük ilan Şartlar1 
Dört satırlık küçiik ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruıı 
İki defa iç in 50 Kuruıı 
Üç defa iç in 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı iç in 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kur J alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -

rmdaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher sefer ine ayrıca on kuruıı alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme -
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
lanlar ayrıca pul t arifesine tabidir. 

suyu vardır. Her şeye elverişlidir. 
Ziraat Bankasında Ali Berkmana mü-
racaa~ 863 

Kiralık - Türe caddesi Ankara 
pasta salonu üzerinde Çulha zade Ap. 
2. ci kat 2 oda ayrı ayrı biri konfor-
lu diğeri konforsuz. 866 

Ucuz kiralık apartman - Nakil do
layısiyle D emirtepe Fevzi Çakmak 
sokak Emek apartmanında 2 numara
lı daire (beş oda bir büyük hol sıcak 
su ve kaloriferli) ucuz fiatla devren 
kiralanacaktır. İçindekilere müracaat 
edilmesi rica olunur. 868 

Devren kiralık - Her gün sıcak su 
kaloriferli daire ayrıca satılık Hava-

Kırallk ev - Kavaklıdere Güven ev- gazı fırını, beş odalık muşamba, Ye
leri yanında elektrik ve suyu mevcut nişehir Emciler caddesi Ali Nazmi 
bahçeli ev. Görmek istiyenlerin ka- apartmanı. Kapıcıya müracaat. 872 
ğıtçı Halil Nacı Mıhcıoğluna veya Kiralık _ Jandarma polis enstitü
Dahiliye Vekaleti mutemedi Ahmet sü yanındaki tepede vek.filetlere 5 da-
Ya ~ ~1 .. 1 7 gcıog una muracaat arı. 63 kika mesafede her tarafa nazır hava-

U cuz kiralık odalar_ Havuzbaşın _, dar yeni yapılmış çok ucuz Ap. dai-
da güneşli bahçeli güzel odalar. Çok releri. İçindekilere müracaat. 873 
ehven kiralıktır. Selanik cad. No : 16 

794 Çankırı belediyesinin 939 mali sene. 
sine ait Kırtasiyesi 13. 3. 939 tari-
hinden itibaren on beş gün müddetle Kiralrk - Alman sefareti karşıstn_ 
aç~k eksiltmeye konmu~tur. da 61 No. evin üst katı devren 3 oda 

Devre1l Kiralık - Yenişehir Ata· 
türk bulvarı 49/ 3 numaralı Güven A
partmanı üç oda kalorifer, sıcak su. 
Kapıcıya müracaat. 87 5 

ı - Muha.ınme:ı bedeli (300) lira· hol mutfak banyo su ve elektriği var-
dır. dır. Ankara P. T. T. muhasebesinde 

2 - !halei katiyeai 28. 3. 939 tari. Ahmet 819 

hine müsadif salı günü saat on beşte Kiralrk - Ankara'nrn en itlek ve 
Çankırı belediye dairesinde encümeni merkez bir yerinde zahir ve ba ka 
belediye tarafından icı:a ktlınacaltt~ı-. bit' işe elverişli ge~işçe b~ d{p: . Ju _ 

3 - Muvakk temmat (22) lıra racaat Tel-2454 820 
(50) kurt1.9tur. 

4 - Kırtasiyenin 1iete11i ve şartna
mesi evrakr:ıa merbut olup talip olan· 
lar her gün belediyeye müracaatla gö. 
rebilecekleri gibi taşradan istiyenlere 
de bedelsiz olarak gönderilecektir. 

10952 

Evrakı matbua 
münakasası 

Çankırı Belediye&inden : 

Çankırı ble-diyesinin 939 mali sene
sine ait evrakı matbuaaı 13. 3. 939 ta· 
rihinden itibaren on~ gü-:ı müddet. 
le açdt eksiltmeye konmuştur. 

1 - Muhammen bedeli bin yüz li
radır. 

2 - İhalei katiyesi 28. 3. 939 tari
hine müsadif salı günü saat on beşte 
Çankırı belediye encümeni belediye 
tarafr:ıdan icra kılınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (82) lira 
(50) kuruştur. 

4 - Evrakı matbuanın listesi ve 
şartnamesi evrakına merbut olup ta_ 

lip olanlar her gün belediyeye müra
caatla görebilecekleri gibi taşradan is
tiyenltre de bedelsiz olarak gönderi-
lir. 10953 

Kazalar 
Harita yaptırdacak 
Marmaris Belediyesinden : 
(1000) lira muhammen bedelli 

Marmaris kasabasının halihazır bari · 
tasınr;ı 4. 4. 939 salı günü saat (14) te 
ihale edilmek üzere bir ay müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. İsteklilerin teklif mektup
ları ve muvakkat teminatları ve şart -
namesinde yazılı eVTak vesaiki luime
leriyle birlikte ihale saatından evel 
belediye encümenine müracaatla mak· 
buz mukabili vermeleri ve bu işe ait 
şartnameleri görmek istiyenler Mar _ 
maris belediye reisliğine müracaat et-
meleri ilan olunur. 10887 

Kiralrk - 4 oda hol mutfak banyo 
müstakil bahçeli ev. Maltepe Uludağ 
sokak No. 2 Yenişehir Karanfil sokak 
beton Ap. kapıcıya müracaat edilmesi. 

827 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar 
şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö
şesinde tam konforlu 4 ve 5 odalı dai
reler. İçinde 8 No. ya müracaat. 828 

Kiralık Apartman - Altı oda hol 
ve konfor. Demirtepe yaltrık caddesi 
asfalt köprünün başında görmek için 
içindekilere. Tel: 1616 848 

Kiralrk daire - Nafıa Bakanlığı 

otobüs durak yerinde Ozgen apart
manında kalorifer ve parkeli 4 ve beş 
odalı iki daire. Kapıcıya müracaat. 

852 

Kiralık evli bağ - Aşağı eğlencede 
No. 27 de Hacr Mustafa veresesine 
ait evli bağ. Ankara Çocuk sarayı cad 
desinde No. 61/63 evde Omer Ergüle 
müracaat. 854 

Kiralrk depo aranıyor - Ulus mey
danına yakın semtlerde olması şart
tır. Bankalar caddesinde TORK 
PHlLlPS LlMlTED ŞlRKETlNE 
müracaat. 855 

Kiralık oda - Aile yanında 1 veya 
2 bayana. 13, 17 lira. Y. ~ehir Atatürk 
alanı Arım Ap. No: 9 Tl: 3480-35 Ali 
Al tuğa. 856 

Kira/rk arazi - Öveç yatağında el
li dönüm arazi kiralıktır. Müteaddit 

inşaatı 15. 3. 939 dan itibaren 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliy!e ye
niden eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1 nisan 939 cuma günü 
saat 11 de Malkara malmüdürlüğü 0 _ 

dasında toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

1 - Muvakkat teminat miktarı 
1317 lirahr. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ve buna bağlı mukavele, proje nafıa 
genel şartnamesi vesair evrakı gör· 
mek istiyenler her gün mesai saati da 
bilinde Malkara malmildilrlüğünde 
görebilirler. 

İstekliler 2490 .ayılı kanun hüküm
lerine göre hazırlıyacakları teklif 

Kiralık - üç oda banyo mutfak ve 
tam konforlu apartman devren ucuz 
fiatla kiralıktır. Denizciler caddesi, 
38, Çakır Apt. Daire 2 886 

Kiralrk kat - Yenişehir Gazi Bul
varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiy at-
la. Tl: 3989 890 

Kiralık Aranıyor - Tercihan Bul
varda yüksek bir memur yarım veya 
tam pansiyon arıyor. Tel: 1668 

891 

Devren kiralık daire - Azimet do
layn>iyle 6 odah bir daire devren ki
ralıktır telefon: 3610 Selanik cadde-
si 46 daire. 4 897 

' 

iş verenler: 

Aranıyor - Lise bitirme sınavı için 
fen ve riyaziye gruplarından ders ala -
cağını. İstekli öğretmen bayların şart
larını Ulus'ta (M.M. 1289) a yazmala • 
~ ~8 

Aranıyor - Ambataj işlerinde ça
lışmak ilzere işçi kadın alınacaktır. 
Maltepede Yayla makarna fabrikası-
na müracaat. 888 

iş anyanlar: 

1§ arryor - Türkçe Fransızça ti
cari muhaberatı idare edebilir kuv
vetli bir muhasip akşam saat 7 den 
s~mra iş arıyor. Posta kutusu 339 

889 

Zayi - Samsun 172 ci alaydan 936 
senesinde aldığ ım askerlikten terhis 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. 

Boyabat kazası Eğlence köyünden 
326 doğumlu Ahmet oğlu Hüseyin 
Mete. 882 

Zayi - 1915 senesinde İstanbul 
Sultanisinden aldığım şehadetname -
yi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım -
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Ankara: Osman Lütfi Poyraz 
884 

Zayi - Ramazan Özen namına ya
zılı tatbik mühürümü kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Ulucanlar 56 numarada Şekerci 
Ramazan Özen 887 

-
Hükumet konağı 

yaphlacak mektuplarını 31 mart 939 cuma günü 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

Malkara Malmüdürlüğünden : 
Kanuni nokaanlar dolayrsiyle mali

ye veklleti tarafrndan mukavelesi fes
hedilen (17547) lira 84 kuruşluk Mal
kara hükümet konağı biri~i kısım 

BÜYÜK ----CAZ --
malmüdürlüğüne vermeleri ve yahud : 
taahhütlü olarak göndermeleri ve pos.. -
tadaki gedkmelerin kabul edilmiyere -: Pek yakında : 
ği ilin olunur. ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ (1672/ 930) 10941 
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Solucanları düşürmek için 
ismet Solucan Bisküviti alınız. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
---- ------- Fevkalôde Umumi 
- -- -- --- -- -- -

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

Kızılay Umumi Meclisi 
toplantlsı 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umümi 
Merkezinden : 

Kızılay Umumi Meclisi, 1939 senesi Nisanının 17 inci 
pazartesi gÜ'nü saat onda Ankara' da Y eniıehir' de Cemiye
tin Umumi Merkez binasında alelade içtimaını yapacağın
dan murahhasların yukarda yazılı gün ve saatte Kızılay 
Umumi Merkezini teşrifleri rica olunur. 

Müzakere ruznamen: 
1 - Reis ve ikinci Reislerle katiplerin seçilmesi 
2 - Umumi Meclis tetkik komisyonu ve umumi merkez 

raporlarının tetkikile kabulü halinde umumi merkez zim-
metinin ibrası. • 

3 - 1939 - 1940 büdcesinin tasdiki. 
4 - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçilmesi. 
5 - Tetkik komisyonu azasının yeniden seçilmesi. 
6 - Umumi Merkez teklifleri. 900 

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

__ A_._o_. _F._M_. __ ,, J 

Dikenli tel ve iki 

parmak demir boru 

köşebent al.nacak 

• 
llôn 

Türkiye it Bankası A. Ş. : 
Heyeti Umumiye münasebetiyle 

17 Mart 1939 cuma günü öğleden son
ra Bankamız gişelerinin kapalı bulu
nacağını sayın müşterilerine bildirir. 

865 _ Heyet toplantlsı _ 
§ = Ankara Orman Fidanlığı Satın Garaj memuru alınacak 
- y ı· .. .. f T k A . ş· k • d Alma Komisyonundan: § er 1 urun er ür nonım ır etın en : § 1 - 500 top dkenli tel, 2000 metre Otomobil tamirinden anlıyan 

5 dakı!(<l. Evv~I ..• 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid

detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GR1P1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz- tesirli - zararsız 

icabında günde 3 kate alınabilir. Aldanmayınız. Rağbet görea 
her ıeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir m.-
ka verirlerse şiddetle reddediniz. 7134 = = demirboru ve 5000 kilo köşebend ayrı bir garaj memuru alınacağından := Şirketimiz hissedarları Umumi Heyeti 7 Nisan 1939 cu- : ayrı eksiltmeye konulmuştur. istiyenleri·n Riyaseticümhur Dai

=: ma günü saat 15 te ıirket idare merkezi olan Ankara' da =: 2 - Dikenli telin bedeli muhamme- re Müdürlüğüne müracaatları. := T. C. Ziraat Bankası binasındaki dairei mahsusunda fev- =: ni 1600, borunun 2300 ve köşebentin 895 ..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 
:= kalade surette toplanacaktır. := 750 liradır. E ; = Asaleten veya vekaleten en az 100 hisseye sahip olanla- = 3- İhalesi 23-3-939 zuncu perşembe .• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL = Meyva ve tezyinat fidan la rı satı~ı = :=_ rm hisse senedlerini içtima gününden bir hafta evvel Şir- § günü saat 15 de Ankara orman mcsul = S - : ~ : = ketimiz idare Merkezine teslim eylemeleri rica olunur. = muhasipliğinde yapılacaktır. E atıhk hayvan ~ § = 
§ Fevkalade toplantı müzakerat ruznamesi: - 4 - İhale tarihinden itibaren bir = = = Orm n Çift ı·ğı.nde = =- 1 - Esas mukavelenamenin 5 ve 24 üncü maddelerinin ay zarfında orman fidanlığına teslim : pa nCQ fi : : : 

edilecek, edilmediği takdirde teminat - - - : = tadili, - - - -
- 2 - Bu tadilat neticesinde vazifesi nihayet bulacak lda- := akçesi irat kayıt olunacaktır. E Çiftlik mahsulü hayvan E : Ankara iklimine göre yetittirilmiş muhtelif meyva ve E 
- - 5 - Şeraiti de Ankara orman mu • : pancarı müsait fiyatlarla sa- : E tezyinat fidanlarının çok uygun fiyatla satı .. ına ba•lanmıa- E = re Meclisi yerine yenisinin intihabı _ ha.sip mesullügyünden alınabileceği i . - T 'J ~ -

!
;;;; E tıhktır. Taliplerin Orman E : tır. ·Merakhların aatıt listesini görmek üzere Orman Ç~ : 

TADiLi TEKLiF EDiLEN MADDELERiN E: Hin olunur. (837
) 

10831 
: Çiftliği Direktörlüğüne mü- : : liği satı§ mağazalarına müracaatları ilan olunur. E 

§ ~ racaatları. 867 E E Telefon: 3755 - 3680 - 3633 - 3576 - 1392 S 
- eeski tekli - İstanbul Haydarpa$a hastanesi sabık .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" - : 

1 Madde 5: Şirketin merkezi (Ankara) ve faaliyet mer- § ııöz mütehassısı ve Giithane hastanesi ,l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,. 

kezi (lstanbul) olacak gerek Türkiye' de ve gerek Ecnebi := ıabık ıöı bas muavini Kütahya namı ile maruf 
memleketlerde lüzum görüldükçe meclisi idare tarafından := Göz Doktoru • 
heyeti umumiyeye arzedilmek !artile ,ubeler açabilecek ve E 
keyfiyet lktısat Vekaletine ihbar ve gazetelerle ilin edi- =: 
lecektir. = 

YENi ŞEKLi 
=: Madde 5: Şirketin merkezi (İstanbul) olacak gerek =: 
:= Türkiye' de ve gerek Ecnebi memleketlerde lüzum görül- =: 
:= dükçe Meclisi idare tarafından heyeti umumiyeye arz- § 
=: edilmek tartile ıubeler açabilecek ve keyfiyet lktıaat Ve - := - ---= kaletine ihbar ve gazetelerle ilan edilecektir. 
S Eski tekli 
E Madde 24: Şirketin umuru hissedarlar arasından he- §[§ 
=: yeti umumiyece intihap olunacak asgari üç azami (dokuz) := = azadan mürekkep bir meclisi idare taraf mdan idare olu- = - -E: nur. --- -

s 
Muayenehanesini Sımsun'dan Anka
ra'ya nakletmi,tir. Muayene: Sabah 

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

Zeytin yağı 

KA 
YENi ŞEKLi -- = Saf, nefis ve leziz zeytin yağ-= Madde 24: Şirketin umuru hissedarlar arasından he- : 

=: yeti umumiyece intihap olunacak üç azadan mürekkep bir =: 
=: meclisi idare tarafından idare olunur. 893 :=. 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bu senenin taze 

BALIK· YAGI 
Sakarya eczaneaindeıi isteyiniz. Ulus meydanı 

lı Bankası karşısında Ti: 2018 747 

lanmızı lammıı olan sayan 
müıterilerimizin tenekeler ağ
undaki mühüre dikkat buyur· 

malaranı hasselen dileriz. 
Büyük satış yeri : 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

(Ve diğer lüks bakkaliyeler 
den arayınız.) 659 

Sanayi caddesinde Ya.bana.batlı a
partmanında Hüseyin Orak Tl: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı Hü 
seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra:ıdnna.n veren KİREÇ toptan ve pe
rakende yalnız bu mücaseselerde bu
lunur. Menfaatinizi ara.yınız. 697 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6328 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kim.il SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı 19leri Müdiirü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baımıevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rızı-. BASKAN 

UMU 

Piyangosu 
Allıne1 Keıide; 11 • Nisan - 939 dadır. 
Büyük İkramiye: 200.000 Liradır, 

Bundanı baJka 40.000, 25.000, 20.000 
15. 000 1O.000 liralık ikramiyelerle 
(200.000 ve 50.000) liralık iki adet 

mükafat vardır 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü akıamına kadar bi
letini değiştirmit bulunmalıdır .• 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i Yeni Sinemada Sus Sinemasında i 
BU GÜN BU GECE -

Bu Gün Bu Gece =: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~- :: 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, artma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 

kan ve derman haplariyle sigortalayınız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. ' 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvet Iendirir halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir ittiha temin :der. Sinir ve adaleleri sağlamlaıtırır, 
zekayı yükseltir. Bel gevıekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. . 
BIOG~NINE; kulla~an!~r ~a'tiyyen kardan. kıttan, soğuktan ve havaların değiımesinden 

müteessır olmazlar. Çunku vucudu her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthi, akıbetlerle neticelenen GRiP nezle en
floenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyÜkler a;bah 
öğle, ak,am birer, sekiz yaşından üs~~n çocuklar .Yalnız sabah, akıam birer BIOGENINE al: 
malıdır. Hasta olanların kurtulması ıçın de bu mıktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede 
bulunur. 7111 

Menfaatini 
bilen 

Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan OPT 

---=RADYO MUHAREBESİ 
RAY VENTURA ve Arkada,larının zengin § 

CAZl'nm ittirakiyle vücuda getirilen =: -------
-:= Bq Rollerde : NEŞ'E YAGMURU ----
:: Sevimli Fransız yıldızı SIMONE SIMON 
§ ve Radyo Kralı BEN BERNIE Baş Rolde: 
§ Eğlenceli mevzuu, Nefis müziklerile seyircileri MONA GOY A =: 
:= üzerinde çok tatlı intibalar bırakan emsalsiz Eğlenceli, Musikili zevk ve neş' e filmi ~ = bir neş'e kaynağı Seanslar: = -=: Seanslar : 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 12 de Ucuz Halk Matinesi = -§ Ucuz Halk Matinesi 12.15 de Normal Seanslar: = 
:: ZAMAN ADAMI 14 • 16 • 18 - Gece: 20.30 da :: = (Maurice Chevalier) Telefon: 3589 = == .............................................................................................................................. ,, '.... ........................... == 
= Yeni Sinemada Yeni Varyete numaraları muvaffakiyetle devam etmektedir. _ = ....................... ..... .................................................... ....................................................... .. . ................... ... == 
= HALK SiNEMASI yepyeni tesisatla bir iki güne kadar açılıyor. = 
=: Gazete ve duvar ilanlarımızı takip ediniz. .§ 
~IJJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=" 

Radyolarını görüp SATIS YERİ: 
dinliyerek karAr veri.r 

M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
Ankara'da Poata caddesi Hal karıısı Tl: 3150 

869 


