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Sovyetler lngiliz te · fine cevap verdi 
Sovyetler demokrat 1 

devletlerle işbirliğine 
karar verdiler 

Fakat her ne bahasına olursa olsun değil 

İngiliz - Fransız - Sovyet mütekabil 
yardım paktı planından vaz geçmiyorlar 

Londra, 15 a.a. - Moskova'dan Röyter Ajansına bildiriliyor: 
lngiliz mukabil tekliflerine Sovyetlerin cevabı lngiltere'nin 
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KiRiK KANATLAR 
Dün hava şehitleri için 
hazin bir tören yapıldı 

. . 

Moıkova büyük elçisi Seedıe tevdi edilmittir. (Sonu 8 incid~) L Jantlar.malar mmyorlar 
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Türk - İngiliz anlaıması karıısında 

Hava ıehitleri dün hazin bir tören-ı darma, polis, asker müfrezeleri mevki 
le anıldı. Törenin başhyacağı zaman aldıktan sonra ve saat 11 de top atıl
olan saat 11 den çok önce Ulus mey· mak suretiyle ihtifal başladı. Sancak 
danını kesif bir halk kütlesi doldur- ve resmi yapılardaki bayraklar yarıya 
mıya baılamııtı. Biraz sonra Büyük indirilmişlerdi. Bu sırada kumandan· 
Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik tar dikkat kumandası verdileı· ve kı
Renda, vekiller, mebuslar, genel kur- tatarla mektepliler selam durdular. 
rnay ve milli müdafaa erkanı, Türk Yarım dakika süren bu saygı sırasın -
Hava kurumu ileri gelenleri kendile- da bütün nakil vasıtaları ve halk ol
rine ayrılmış olan yerleri almışlardı. dukları yerde durarak hava kahra-

Kız ve erkek talebeler, izciler, jan- (Sonu g uncu savfada) I 

~ 
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izci kızlar auıuyorlar 

Danzig'de 

Mahmut E.at BOZKURT 

Türklerle, İngilizler arasında gün
lerdenberi süren konuşmalar sona er
di: türk - ingiliz bağlaşması, artık gü
nün bir vakıasıdır. 

Benim bundan çıkarttığım mana şu
dur: türkler ve ingilizler barış, ve da
yanağı barış olan hakları korumak 
dtvaaındadırlar. Bu kadar. 

İki devlet davanın canevini Akde-
. 'd ' nız e görınü§ olacaklar: yahut. ya-

kın tehlikeyi orada aezmiı bulunacak· 
lar ki, bunu, diğer iJlerden üstün tut
tular. Ve ucı.:iı.;c;3 c: l.ıa.j;lcdılcr. 

Tiirk - İngiliz deklarasyonundan bu 
anlaşılmaktadır. Küçücük analizimiz, 
şu suallerin kartılığiyle tamamlana -
bilir. 
Barıı tehlikede midir? 
Barışın düımanları var mıdır? 
Son zamanlarda, bunlar, o kadar 

belirdi ki, üstlerinde durmağa bile 
değmez 1 Ve bizim, mütearife halini 
almıt bu suallerle alakalı karşılıkların 
kritiklerini yapmakla kaybedecek za
manımız da yoktur. Meraklıları uğra
taduraun I. 

••• 
Türk • İngiliz bağlaşması iki yanlı

dır. Bununla iki devlet biribirini ga
ranti etmektedirler. Daha açık söyle
mek lazımsa denebilir ki, Akdeniz'de 
İngiliz menfaatine dokunan, türke do
kunmuş, türkün menfaatlerine ilişen, 
ingilize ilişmiş olur. 

Türk milletinin Akdenizdeki hakla
rını bozmak, tanımamak hadisesi, mut
laka Akdeniz içinde kendini göstere
bilecek bir harekete de bağlı değildir. 
Böyle bir faaliyet başka bir y_erde de 
zuhur edebilir. Fakat Akdenız bun -
dan müteessir olur, yahut olmak ihti
mali tahakkuk ederse türk - ingiliz 
bağlaşması gene tatbikata girer._ 

Bugün, osmanh imparatorlugunun 
19 uncu asırdan inkırazına kadar 
imzaladığı herhangi bir muahede kar
şısında bulunmuyoruz. Mesela Paris 
muahedesiyle büyük devletler hasta 
osmanh devletini garanti ediyorlardı. 
Halbuki son türk • ingiliz deklaras -
yoniyle teminat altına alınan şey türk 
cümhuriyeti menfaatleri değil, aynı 
zamanda İngiliz imparatorluğu men
faatleridir. 

Türkler; İngiliz imparatorluğunu. 
İngilizler de, türk devletini koruya · 
caklardır. Son bağlaşmanın, bir bü
yük manası da budur. Müsavattır. 

Karııtıklı olmasıdır. Bu bir eserdir 
ki, her yönden yükseklik ifade edi -
yor. Bununla, Türkiye'nin, türk mil
letinin ne demek olduğunu ve tarihin 
yürüyüşüne nasıl müessir olabilece · 
ğini anlamak zor değildir. Eser, mad
di olduğu kadar moral bakımından da 
büyüktür. 

Türk - ingiliz deklarasyonunda ileri 
sürülen diğer işleri de birayak önce 
ba§armak, davayı tam ve kamil bir 
zaferle taçlandırmak olacaktır ki bu 
da gicikmiyecektir. 

Şurası da zevkle kayde değer ki 
bütün bu işler başarılırken diğer mil
letlerle yapmış olduğumuz teahhütle
rin hiç birisi hükmünü kaybetmemiı -
tir. Ve her milletle barışın kuvetlen
meıi için yapacağımız yeni anlaJma-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Sovyetler Birliği sulh 
için ahnan kararları 

memnunlukla karşılıyor 
M k 15 a a _ Tu aJ"aıuı bildiriyor: lzveatiya gazetesi, 
oı ova, . · . . it d d · k · 
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Vahim hadiseler 
olması bekleniyor 

Danzig Ayan Reisi 
şehrin Almanya'ya 

türk _ inailiz deklarasyonuna hu~ettıtı aıy1 azıaıdn a ıyktor ı :h 
y··r1c·ye ile lnsiltere arasında hır karıılık ı yar ım pa ının a

zırl:n..:akta olduğunu bildiren deklarasyon, tecavüzün ilerde 
muhtemel geniılemesi tehlikesi karıısında müessir bir sulh cep
hesi teşkili yolunda atılmış adımlardan birisi olarak telakki edil

Büyük Millet Meclisi Reiai Abdülhalik Rentla ve vekillerimiz 
meraaimclen dönüyorlar 

i 1 hakını ilôn edecekmi~ 
Paris, 15 a.a. - "Paris - Soir.. ga 

zetenin Berlin muhabiri Robert Lo 
rette'in bildirdiğine göre Musolini 
alman - leh ihtilafında mutavassıt ro 
lü oynamaktan vaz gcçmıtfİr ft 11a 
zig'de yakında vahim hidiseler ecre 
yan etmesi beklenmektedir. Muhabi 
rin bildirdiğine göre Danzig aya 
meclisi, Polonya'nın menfaatlerini k 
rumağı teahhüt etmekle beraber ser 
b~st şehrin Almanya'ya iltihakını i 
lan edecektir. O andan itibaren d 
Danzig hududu bir alman hududu o 
lacaktır. Polonyalılar müdahale ettik 
!eri taktirde bu hududa tecavüz etmi 
olacaklarından yardım paktlarının ta 
bik edilmesine imkan kalmıyacaktır 

Hükümet merkezinin selihiyettar ma 
fileri muvaffakiyetten o kadar emin . 
dirler ki daha şimdiden koridor me· 
selesiyle iştiğale başlamışlardır. 

melidir. 

Fevkalide vahamet kesbcden enter-ı 
nasyonal vaziyetin tesiri altında, sul
hu seven devletler,tecavüzün bugün -
kü inki§&fına karşı koymak için tetki
latlanmayı mümükün kılacak yolJarı 
ve vasıtaları bulmıya çalıımaktadır. 

Türkiye ve lngiltere'nin akdetmiye 
hazırlandıkları pakt, muhakkak suret 
te tecavüzün Avrupa'nın yeni mınta
kalarını da şümulü çerçevesi içine al
masına mani olacak yegane müessir 
vasıta olan zincirin halkalarından bi· 
rini teşkil eylemektedir. 

Türkiye'nin hayati menfaatleri 

Türk - İngiliz 
anlaşması 

ve İtalya 

Bizzat Türkiyen'in hayati menfaat
leri de kendisine bu siyaseti takip et
mesini amirdir. Şurasını da kaydet -
mek lazımdır ki, bu yolda, Türkiye, 
kendisinin tecavüze muhalif devlet • 
ler cephesine iştirakine mani olmağa 
çalışan mütecavizlerin ihafe teşebbüs 
lerine maruz kalmıştır. Burada "Deu
tsch diplomatis • Politische korres -
pondanz" in lüzumsuz "tavsiyeleri -
ni" zikretmek icap eder. Bu yarı res
mi gazete, Türkiye'ye demokrasi mem 
leketleri ile görüşmelere girişmeme -

Roma. 15 a.a. - Siyasi italyan 
mahafilinin kanaatine göre, İngi
liz - Türk anlaşması her şeyden 
evel İtalya'yı istihdaf eylemekte
dir. Bu anlaşma İtalya - İngiliz 
anlaşmasının başlıca esaslıuından 
biri olan Akdeniz statükosunun 
muhafazasiyle telif edilemez. 

Şehitlerin mezarlarını kaplıyan çelenkler 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Diğer taraftan İngiliz - Türk 
anlaşmasının Balkan antantı pren
sipleri ile de telif edilcmiyeceği 

intıbaının Yugoslavya'da hasıl 

olmuş bulunması memnuniyetle 
kaydediliyor ve eğer lngiltere'
nin Türkiye ile anlaşmak suretiy
le Yugoslavya üzerındc bir tesir 
yaptığını zannediyorsa bunun ta
mamiyle aksini elde ettiği beyan 
olunuyor. 

Askeri barem 
kati şekil aldı 

Birkaç zamıfudanberi, yeni barem kanunu projeleri üzerinde 
tetkikler ~apan Kamutay bütçe encümeni, subaylarla askeri m~· 
murlara aıt olan yeni baremin tetkikini dün bitirmittir. Yeni liyı
ha, 1453 sayılı kanuna ek olarak hazırlanmıttır. (Sonu 8 incide) 

Teessüfle vefatını haber aldığımız 
Türkiye'de eski Amerika Buyıi/c 

Elçisi Amiral Bristol 

Bir Türk dostunun 

acı kaybı 

Teeasüfle haber aldığımıza göre, 
919 dan 927 ye kadar Türkiye'de Bir
leşik Amerika Cümhuriyetlerini tem
sil eden Amiral Bristol vefat etmiş -
tir. Bu haber işitilen muhitlerde de· 
rin bir teessür uyandırmıştır. Muhte· 
rem Amiral Bristol Türk kurtuluşu -
nun mücadele günlerinde ve yeni Tür
kiye devleti kuruluşunun ilk devirle -
rinde milli davaya karşı derin bir sevgi 
ile bağlanmı§ ve başta Atatürk ve onun 
mücadele ve say arkadaşı İsmet İnö · 
nü bulunmak üzere Türkiye'nin mes· 
ut makamlarında bulunan reis ve şah
siyetleriyle türk güzidelerine kendi
sini sevdirmişti. Memleketine dön -
dükten sonra dahi, Türkiye'ye bağlı· 
lığı devam etmiş ve Birleşik Amerika 

ile milli devlet arasındaki rabıtaların 

kuvelenmesi için daima hizmet etmiş-

• .J • d tir. Türkiye cümhuriyetinin tesisi ta-
1914 aeneaınJe harp okulunaan mezun olanlar evelkı akıam or uc 1 .h. d . 

1 
B . 

1
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• I d y k J d b • ın e amıra rısto un mu terem vinde güzel bır toplantı yapmlf ar ır. u arı abu toplantı a u-
lunanları görüyor.unuz. Buna ait talailat aekizinci aaylamızdadır. (Sonu 8. inci sayfada) 

Valiler arasında esaslı 
nakil ve tayinler yapıldı 

Yeni tayin listesini aynen neırediyoruz 
.. 
Uç vali 

leni Aydın Valisı 
B. Sabri Çitalc 

vekalet 

Valiler arasında tayin ve nakillere 
ait kararname yüksek tasdikten geç· 
miştir: 

İzmir valiliğine Balıkesir valisi B 
Etem Ay kurt; Konya valiliğine üçün· 
cü umum müfettişlik başmüşaviri B. 
Nizamettin Ataker; Sıvas valiliğine 
Dahiliye Vekaleti nüfus umum müdü· 
rü B. Muhtar Kadri Atman: Manisa 
valiliğine mahalli idareler umum mü 
dürü B. Faik Türel; Isparta valiliği 
ne eski Seyhan valisi B. Tevfik Hadı 
Baysal; Balıkesir valiliğine Muğla 

valisi B. Recai Güreli; Elazığ valili -

(Sonu 8 inci sayfada) 

• emnne ahndı 

Yenı Maraş Va/ısı Yenı Mahalli ldarele~ 
B. Salım Gıinday Umum Mudıirü B. 

Ruknettin Nas:Jboğlu 



Hava ıehilleri gününde : 

Onları andığımız gün 
... 

ı-········· ................................ _ .. 
ı Günün peıinden j 
! .................................................... . 

İlk ağaç 

Dünkü 
Kam~tay 

FutbOI ta~ımlar1 sahaya 
nasıl cıkacaklar? 

.:> 

1
• Hav~. şe?itlerinin admı, başımızı gökyüzüne çevirerek ve saçlarımızı 
vatan ruzgarlarmda dalgalanmıya bırakarak andığımız gün ... 

O gün iki kolumuz, iki ana kolu, iki baba, iki kardeş ve hiç olmazsa iki 
arkadaş k~lu olarak mavi göklere, beyaz bulutlara; güneşe, aya ve yıl -
dızlara dogru açılır. 

Atatürk on dört sene eve) bugün, 
Orman Çiftliğ,ndeki karargah'ını 
kurmu~tu. Stepin çatlak bağrına ilk 
akasya fidanını dikerken içinde e
bedi bir kaynak halinde olan yara • 
tıcılığın en çetin imtihanlarından 
birini vereceğini bilmiyor değildi. E
linde, aylarca bu toprakları tetkik 
etmi§ olan mütehassıslar raporu 
vardı. 

Kamutay dün B. Refet Canıtez'in 
reisliğinde toplanmıştır. Bazı mebuı
larımıza izin verilmesi hakkında ri
yaset makamı tezkeresi okunduktan 
sonra Kayseri'nin İspiti köyünden E
min oğlu Edip, diğer adı Mehmet Ge
len'in ve Pınarhisar'ın Tekke köyün
den Hüseyin oğlu Hasan, diğer adı 
Kara Hasan Tarı 'nın ölüm cezalarına 
çarptırılmaları hakkındaki Adliye en
cümeni mazbataları kabul edilmiştir. 

Beden T. G. Direktörlüğü yapılacal< 
merasime ait bir talimat hazırladı 

. Biraz sonra bunla!ı kavuştururuz. O zaman saygı, sevgi, hicran ve if
tıhar gibi türlü türlü duygularla dolu kucağımızda göklerden göklere do
laşırken gözlerini yumanlardan birinin, bir kaçının ve yahut hepsinin 
ruhu vardır. · 

O ruhlara, o kahramanların bulutlar kadar yüksek, hava kadar engin 
ve gökyüzünün mavi derinliği kadar sonsuz olan hatıralarına bütün bir 
yurt ölçüsünde, bütün bir millet topluluğiyle sarılıyoruz. 
Vatanın göklerdeki üçüncü sınırını biz, kitaplaı:dan ve haritalardan 

değil, onların kınlan kanadlanndan öğrendik. 

Fen ve tecrübe bu toprakların, 
onun bütün Türkiye için idealleştir
diği Ye§İI ve cennet vatanın bir par -
çası oliımıyacağını söylüyordu. 

Konya ovası sulama idaresinin 934 
senesi kati hesabı hakkındaki kanun 
projesinin kabulünden sonra ikinci 
müzakeresi yapılacak maddelerin tet
kikine başlanmıştır. 

Her futbol maçından evel takımların seyircileri ve maçtan 
sonra da galip ve mağlup her iki takımın mütekabilen biribirini 
selıimlamaları usuldendir. Ancak bunun sureti tatbiki hakkında 
memleketimizde kabul edilmiş muayyen bir usul yoktur. Sahaya 
çıkan takımlar halkı selamlamayı, kimisi Şeref tribünü önünde ve 
bilahare geriye doğru koşarak mukabil cephede bir sıra üzerine 
geliıi güzel dizilmek, kimisi merkez dairesi üzerinde dağılarak 
yer almak, kimisi murabba teşkil etmek. .. ilah ... gibi biribirinden 
ayrı şekillerle tatbik etmektedirler. 

Her birinin ölümünde yüreğimizin burkulduğunu, içimizin sızladığı . 
nı, fakat inammızın arttığım duymuştuk. 

Onlar, türkün aydan başlayıp yıldızlara; yıldızlardan ~aşlayıp aya u
çan, ayı yıldızlara ulaştırmayı ülkü edinen öz çocukları idi. Onlardan 
bulabildiklerimizin tabutunu aylı yıldızlı bayraga sarmıştık. Bulabildik
lerimizin ve bulamadıklamnızın ruhunu da göklerin aylı, yıldızlı sanca
ğının içinde okşuyoruz. 

Raporu dikkatle okudu ve onu 
yazanlara iade etti: 

"-Fakat, dedi, bu toprakları biz 
ıslah etmezsek ne olacaktır? Bun
lar vatnnın bir parçasıdır ve böyle 
bırakılamaz!,, 

Askeri memurlar kanununa bazı 

maddeler ilavesi, Devlet Havayolları 

hizmetleri için 1939 mali yılına geçi

ci teahhüt icrası, İstatistik Umum 
Müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 2203 

sayılı kanuna bağlı B cetvelinde ta. 

dilat yapılması, ordu subaylar heye -
tine mahsus 863 sayılı terfi kanununa 

ek kanun ~ayihalarının dün ikinci mü 

zakereleri yapılmış ve kabul edilmiş
lerdir. 

Oyundap sonra biribirlerini selam
lamak keyfiyeti ise çok defalar tama
men ihmal edilmektedir. Spor; inti -
zam, inzibat ve samimiyet vasıtası de
mek olduğuna göre bu dağınık ve in
ti.ıamsız hareket seyirciler üzerinde i
yi bir tesir yapmamaktadır. Bu mera
simin tam bir mükemmeliyetle ve yek
nasak olarak yapılmasını, müsamaha 
kabul etmez bir hassasiyetle istiyen 
genel direktörlük, sahaya giriş ve çı
kış merasimini aşağıda gösterilen esas 
lar dahilinde tespit ve tevhit etmiş ve 
sahalarda lüzumsuz gördüğü bazı ha
reketleri de tamamen kaldırmıştır. Ba 
dema bütün bölgelerde talimatın alın
masını takip eden ilk maçtan itibaren 
bu usul tatbik edilecek ve tatbikattan 
ise, beden terbiyesi direktörü, futbol 
ajanı, hakem ve takım kaptanları me
sul tutulacaktır. 

c - Takımların bu suretle şeref tri
bününe cephe almalarını müteakip, 
hakem ve yan hakemleri bu bir sıralı 
dizinin üçer metre ortası ilerisinde ve 
yüzleri şeref tribününe dönük olarak 
yer alacaklardır. Artık dizinin sağ ve 
sol başlarında kalacak olan takım kap
tanları da bu esnada ileriye fırlıyarak 
hakemler hattına gireceklerdir. Yurdun topraklarda biten sınırlarını müdafaa yolunda gösterdiğimiz 

kahramanlıklar; 
Yurdun deniz sınırlarını korumak uğrunc!a gösterdiğimiz yararlıklar ... 
Bunlar şeref tarihimi:tin eşsiz metni olmuştu. Bugün, hatıralarını an 

dığımız hava şehitlerinin semavi destanı da bu şerefli metinlerin üzerin-
de bir serlevha olmuştur. · 

Ayağınızı üzerine bastığınız toprağı dinleyiniz! 
Göğsünüze çarpan deniz rüzgarını dinleyiniz ! 
Ve nihayet başımızı kaldmp bulutlan, ayları, yıldızlan, güneşleri ve 

&onsuzlukları dinliyoruz. 
Bunların hepsi birden hepimize hem hüzün, hem de iftihar veren birer 

neşide söylüyorlar. 
Aziz şehitler. kınlan kanadlannızın kapladığı vatan semasını daima 

dolduracak vatan çocukları bulunduğunu ve bulunacağını düşünerek 
müsterih uyuyunuz 1 Nurettin ART AM 

20 binden fazla halk önünde . 
Mersin'de bir olayımıza 
töre le sancak verildi 

Orgeneral İzzettin Çalışlar alaya 

çok kıymetli bir hitabe irat etti 
Mersin, 15 a. . - Bugi\n Mera in' de yirmi binden fazla t.\r ha\k 

huzurunda büy bir merasimle alayımıza sancak verildi. Evelce 
bayrakla ve Mer in dallariyle süslenerek hazırlanan büyük mey
dan, ıehir ve köylerden gelen halk, mektepliler ve sporcular tara
fından daha sabahtan doldurulmıya batlandı. 

Muayyen saatte layımız büyük Ü· verirken, o günlerdeki eşsiz kahra· 
ııiformalı subaylar ' e çok muntazam manlığın gözümün önündedir. Alayı
giyinmiş erleriyle yerlerini aldılar. nızın adı, büyük türk kahramanı ve 
Saat 16,30 da orgen 1 İzzettin Ça- haHiskarı ebedi Şef Atatürk'ün yanı
lışlar, korgeneral M zaffer Ergüder, başında Cönk bayırında ve Kafkas'ın 
tümgeneral İsmail Hakkı Akoğuz, il- karlı gahikalarında onunla omuzomu
bayımız Rüknettin asuhioğlu ve bir-! za hücumlar yapan, zaferler kazanan 
çok askeri ümera, belediye ve halkevi bir alayın adıdır. 
başkanları ve parti mensubini, devair Bundan sonra da yurdun baha bi -
müdiranı meydana gelerek general İz- çilmez sınırlarında bu sancağı ebedi
zettin Çalışlar'ın çok alkışlanan bir yete kadar dalgalandıracaksın. Buna 
söylevinden sonra sar cak alaya ve- güvenimiz vardır. Sancağı alınız. 0-
rildi. Merasimde hazır bulunanların na milletin büyük mükafatlarını ka -
heyecanlı avazeleri, sür kli alkışları, zandırınız. Onun üzerine kahraman· 
sevinç gözyaşlarına k r şarak sonsuz lıklarla dolu bir zafer tarihi yazınız. 
alkışlarla meydanı çınl tıyordu. Hal- .Alay Komutanı, Orgeneral İzzet
kevi tarafından meydanın muhtelif tin Çalışlara cevaben: 
yerlerine yerlegtirile hoparlörlerle "- Yüce komutanım, 
bu kıymetli hitabeler yük meydana Asil türk milletinin en kıymetli ve-
yayıldı. Büy.ük resmi cçiti miiteakip diası olan Sancağı Milli Şef Cümhur
merasime son verildi. M ersinliler ta- reisimiz İsmet İnönü'nün yüksek ve 
rafından· misafir kom tanlar ve alay şanlı adına çok değerli, uğurlu ve şe
şerefine 130 kişilik bi iyafet veril- refli elinizden almakla sonsuz bir kı
di. Pazartesi akşamı da ılayımız tara- vanç duydum. Dedikten sonra alaya 
fından bir ziyafet ver cektir. hitaben şunları söylemiştir: 

Orgeneral İzzettin .ıl ışlar şanlı a- "- Değerli alay, 
layımıza sancağı veriı k n şu hitabeyi Sancak millet tarafından alayınıza 
irat etmiştir : 

Atatürk burada asırlarca başıbo§ 
kalını§, asi bir tabiatı yenmiştir. Bu
gün, kana kana seyrettiğimi:.. bu ye
şil dekorlu §ehri, onun su v~ gölge 
hasreti içinde bulduğunu unutmayı
nız: o Ankara'ya geldiği zaman çi
çek kokusu, hüriyet kadar bizden 
uzaktı. 

Yalnız bu hüriyeti değil, nemiz 
varsa; insanlığımız, zevkimiz, §ere
fimiz, her §eyimizi ona borçluyuz .... 
Bugün, on küsur milyon ağacın, ha
yat kültürü verdiği bu §ehirde ya§ı
yanlar! ... Her on be§ mayısta, göz
lerinizi minnet ve §Ükranla on'un e -
bedi hatırası~a çeviriniz: sarı yüzlü 
dertli bozkır; yeşile onun c~iz ira -
desinde kayu§tu, su yüzünü onun 
mukaddes elinden gördü, ku§ sesini 
onun a:ziz varlığı sayesinde duydu. 

Havai arımız 

Dün hava §ehitlerimizin günüy
dü. Niçin göz ya§ı dökelim 7 Kah

ramanlara ancak gıpta edilir. 

Onlar kuvetli ve müstakil Türki

ye uğruna ölmütlerdir. Vı.tan top-

raklarının enliliği ve genişliği ka-

dar, göklerinin uçsuz bucakuz yük

sekliklerine varan üç taraflı hudut

larla ölçüldüğü bir devirde ya§ıyo

ruz. Bu devrin bir adı da hava dev-

hitleri günü ile bu yıldönümü araaın

da bir altı gün fark vardır. 

Hava ıchitlerini her sene andığı

mız bugünde, vazifemizi onlara göz 
ya§ı dökerek değil, onların uğruna 

gül ömürlerini harcadıkları gayeye 

ne kadar yaklatmı§ olduğumuzu 

hesaphyarak vicdan huzuru veya a

zabı duyarak yerine getirelim: çün
kii onların diittiikleri yer kara top

rak değil, bu milletin gönlüdür. 

KUTAY 

emanet edildi. Sancağımızı canla, baş
la muhafaza edeceğiz. Muharebenin 
en sıkışık bir zamanlarında bile san
cağımızı hatırlıyarak yurda ve mil
lete karşı olan vazifemizi bütün gü
cümüzle yapacağız. Sancağımızın mil
dafaası için kanımızı son damlasına 
kadar akıtacağız. Alayda tek bir kişi 
sağ kalsa dahi düşmana bırakmıyaca
ğımıza sancağımıtın ve milletiimzin 
ve büyük kumandanlarımızın buzu -
runda andiçeriz.,, 

Türkiye ile Yunanistan arasında ak 
dolunan veteriner anlaşmasının tas -

diki hakkındaki layiha da Kamutay'ın 
ilk müzakeresini yaptığı maddeler a
rasındadır. 

Kamutay, yarın toplanacaktır. 

Çağrı 
X • Maliye Encümeni bugün grup 

içtimaından sonra toplanacaktır. 
X Arzuhal Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 
X İktısat Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 

İlltanbul'da lağvolunacak yatılı 
ilk mektepler 

İstanbul Dumlupınar ve Hakimiye
ti Milliye şehir Yatı mekteplerinin 
1 haziran 1939 tarihinden itibaren lağ 
vedilmesi kararlaşmıştır. La~voluna -
cak bu iki yatılı mektebin talebesi İs 
tanbulun diğer yatılı mekteplerinden 
birine naklolunacaktır. 

Yurtta en sıcak yer . . 
Nazilli. .. 

Dün şehrimizde hava hafif bulut -
lu geçmiş, rüzgar garpten saniyede üç 
metre kadar hızla esmiştir. En yük -
sek ısı 24 derece kaydedilmittir.Yurt
ta hava Ege bölgesinde açık, diğer 
bölgelerde' bulutlu geçmiıtir. Yirmi 
dört saat içindeki yağışların karemet 
reye bıraktıkları ıu miktarları, Alan
ya'da bir, Bayburt'ta 12, Erzincan, Şe
binkarahisar ve Ardahan'da dört, Van 
ve Sarıkamış'ta 3, Erzurum'da bir, 
Hopa'da 3, Rize'de 6, Giresun'da 4, 
Çarşaınba'da bir kilogramdır. 

Rüzgarlar Ege, Orta Anadolu, Ka
radeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da 
şimalden saniyede en çok dokuz, di -
ğer bölgelerde saniyede en çok 7 met
re kada~ hızla esmiştir. Bunu müteakip bütün alay hep bir 

ağızdan "andiçeriz" diye bütün mey
danı çınlatmıştır. 

En yüksek ısılar Manisa'da 30, Na
zilli'de 31 derecedir. 

Talimatı ehemiyetine binaen aynen 
neşrediyoruz: 1 

1 - Hakem tarafından yapılan li -
sans ve malzeme muayenesi, sahaya çı
kılmazdan evel soyunma yerinde ya
pılacaktır. 

2 - Bunu müteakip orta hakemle • 
riyle yan hakemleri üçü bir arada sa -
haya çıkacaklardır ve ha~em düdükle 
takımları derhal sahaya davet edecek
tir. 

3 - Maç, yerli iki takım arasında i
se, baıta hurufu heca sırasiyle avan
tajı olan takımın, bölgeler arasında i
ıe misafir takımın kaptanı ve sonra 
kalecisi olmak üzere takımlar sahaya 
birerle kol nizamında çıkacaklardır. 

22 kişiden ibaret olacak bu, birerle 
kol dizisinin en sonunda diğer takı -
mın kalecisi ve kaptanı yer almış ola
caklardır. Sahaya bu tertip üzere ve 
'"""'----• _.. ...... •••~r ... ""'- ....__ 

kılacak ve selamlama hattına ~u yollar
dan girilecektir: (selamlama hattı, 
merkez dairesinin tam ortasından, sa
ha yan çizgilerine muvazi olarak ge • 
çirilen hattır.) 

a - Soyunma yeri, eğer sahanın ce
nahları hizasında veya buna yakın ise 
takımlar, bulundukları yerden hare • 
ket eder etmez doğruca kale çizgisine 
istikamet alacaklar ve bu çizgi üzerin
den kale direkleri ortasına kadar geli
nerek buradan yapılacak bir çarhla se
lamlama hattına girilip kolbaşı, mer
kez dairesi civarında evelden işaretle
necek noktaya gelir gelmez duracak 
ve kendisini takip eden diğer oyuncu
lar da bu duruşa uyacaklardır. Bun
dan sonra muntazam bir dönüşle Şe

ref trübününe cephe alınacak ve rahat 
vaziyetine geçilecektir. 

Rahat vaziyetinde, sol ayaklar ileri 
çıkarılmış ve eller arkada kavuşmuş 

olacaktır. 

b - Soyunma yeri, eğer sahanın or
ta taraflarına tesadüf ediyorsa hare -
ket yerinden doğruca yan çizgisine a
muden istikamet alınacak ve bu çizgi 
üzerinden dolaşılarak kale çizgisine 
girilecek ve buradan da yukarıda (a) 
fıkrasında gösterilen yolu ve usulü 
takip ederek, takımlar selamlama hat
tındaki yerlerini işgal edeceklerdir. 

d - Bu tertibat alındıktan sonra or
ta hakemi geriye dönerek oyunculara 
ve yanındakilere (hazırol) kumanda -
sını verecek ve kendisi muntazam bir 
dönüşle tekrar şeref tribününe cephe 
aldıktan sonar "dikkat" ihbariyle o
yuncuları ikaz edecek ve gene kendisi 
ön olarak üç defa "Sağol" diye halkı 
selamlattıracaktır. Hakem, ''Sağol" di
ye öncülük ederken her defasında sağ 
kolunu el yumulmuş olarak, aşa~ıdan 
yukarıya keskin keskin hareket etti -
rerek kumandasına kuvet verecektir. 

e - Şeref tribününün bu 'Suretle se
lamlanmasından sonra hakemin "ge -
riye dön" kumandasiyle mukabil tri -
büne cephe alınacak ve hiç kimse ye
rini değiştirmeden oldukları yerde ve 
ayni usul dahilinde bu tribüne karşı 
da selam resmi ifa edilecektir. 

f - Buradan dağılmadan evel - şa
yet isterlerse - gazete foto muhabir -
!eri hemen fotoğraf alacaklardır. An
cak bu yüzden oyunun muayyen vak
tinden geri bırakılması caiz değildir. 

g - Takımlar sahaya yayılır ve yan 
hakemleri de yerlerini alırken orta ha
kemi, iki takımın kaptanı muvacehe -
sinde para atarak kale intihabı işini 
yapacaktır. 

4 - Takımların biribirlerine sahada 
çiçek verme usulü tamamen kaldırıl • 
mıştır. Şayet isterlerse bayrak ver-

5 - Gol yapıldığı zaman, gol yapa
nın diğer oyuncular tarafından takdi
ren öpülmesi halk üzerinde iyi bir in
tiba bırakmadığından bunun yapılma
sı sureti katiyede memnudur. Bunun 
yerine - şayet kendileri lüzum du -
yarlarsa - yalnız el sıkmakla iktifa 
edilecektir. 

6 - Oyunun devamı müddetince ka
le arkalarında birer ve yan çizgileri 
yakınında da ikişer top toplama yar • 
dımcısı bulundurulacaktır. 

7 - Gerek merasim esnasında ve ge
rekse oyunun devamı müddetince fo. 
toğraf almak ve saire gibi vesilelerle 
bir çok kimselerin sahalara girdikleri 
görülmektedir. Badema sahalarda yal
nız bölge başkanlarının vesikasını ta
şıyan foto muhabirleri ile, çizgiler ya
kınına sokulmamak şartiyle inzibatı 

temine memur polisler ve hususi mü
sabakalara münhasır olmak üzere ye -
dek oyuncularla sahanın münasip bir 
yerinde sedyeciler ve sıhiye memurla
rı bulunabileceklerdir. Bunlardan gay 
ri - antrenörler de dahil - sahalara 
hiç bir kimsenin girmesine müsaade e
dilmiyecektir. Bunun muntazaman te
min ve tatbikinden saha komiserleri 
mesuldür. 

Alay komutanı, sub lar, erler. 

Milli varlığın, mili an ve şerefin 
timsali, askerin en mı.: • dde& malı o - · 
lan ve büyük türk ul J tarafından 
verilen sancağı Türki e Reiı:icümhu -
ru Milli Şefimiz İs t İnönü'nün 
yüksek ve şanlı adına a yınız.ı büyük 
bir iftiharla tevdi vet ı1 im ediyorum. 
Sancak, milletin ordu na en mukad
des emanetidir. Bu seb jlle de askerin 
çok mukaddes malıdıİ Bu mukaddes 
emaneti daima ve h " yerde bütün 
mevcudiyetinizle, ha ınızı \Stihkar 
ederek muhafaza edec inizdt:n emı 
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8 - Maçın nihayete ermesinden 
sonra galip ve mağlup her iki takım 
da sahaya girdikleri gibi ayni şekilde 
derhal selamlama hattı üzerine dizile -
rek gene hakemin kumandası altında 
ayni merasimi ayni intizam ve istekle 
tekrarlıyacaklardır. Oyuncular bunu 
kendileri için mecburi bir vazife bile
rek hiç bir ikaz ve ihtara ve intizam • 

sızhğa mahal bırakmadan kendiliğin
den yapacaklardır. 

nim. 

Değerli alay, 

Se nde büyük türk 
larca kahramanlıklarla 

arihinde asır -
dolu zaferler 

yaratan türk ordusunun mutlu cüm
huriyet devrinde şan) bir alaysın. 

Cümhuriyete layık bir hama&etle türk 
zaferlerini ebedileştirme için düstu· 
run ve en mukaddes bo cun bu sancak 
altında muzaffer olma tır. Sizden 
sonra alayı,nıza gelecek olanlar da, bu 
yurdun müdafaası için bu sancak al -
tında toplanacak olanlar da bu mu· 
kaddes borcu asla unutmıyacaklardır. 

Piyade alayı, 
Bu anda, ı;ancağın, türkün talihinin 

müspet noktası olan Sakarya meydan 
muharebesinde sana zafer kazandıran 
büyük kumandan İsmet İnönü adına 

Şemsiye ve çenber! 
Bir adama kırk gün "delı!,. der

lerse, adamcağız gerçekten deli o
lurmu§, derler. Opun gibi herhangi 
bir şakanın kırk defa tekrarı, gali
ba, ~şakayı da hakikat haline ge
tiriyor. Hakikat haline getirmese 
bile, insanları onlardan bezdiriyor; 
bıktırıp usandırıyor. 

Almanların, bir muharrir dostu
muzu · ingiliz başvekiline "çe.nber
liyen" dedirten, "çenber" iddiala
riyle bütün dünyanın bu mevzu ü
zerindeki hikayeler, nükteler ve 
karikatürleri de öyle oldu. 

Artık çenberden de şemsiyeden 
de insanın: 

- !JJ§llah! diyeceği geliyor. 
Hatta bu çenber ve çenberleme 

kelimeleri bir babanın o kacfar sini
rine dokunmuş ki bir gün oğluna: 

- Bundan sonra senin çenber 
çevirmeni yasak ediyorum! 

demi~. Bu yasaktan cam sıkılan 
ve oğlunu bu eğlenceden mahrum 
etmek istemiyen annenin de kocası
na verdiği cevap §Udur: 

- Fakat bir şartla: sen de artık, 
şemsiye taşımıyacaksın{ 

1'. 1. 

Abidin Daver'in ilk sözü 

İstanbul mebusu arkadaşımız 
Abidin Daver, evelki gün, kamu
tayda, galiba, ilk defa olarak 
aöz söyledi. Bu sözler, ne eski 

·harfli kitaplar, ne de rakının de
recesi hakkında değildi. 

Dostları arasında "fahri ami
ral,, diye anılan gazeteci mebus, 
tasavvur ettiğimiz gibi, mecliste 
ilk sözünü deniznltı gemilerimiz
de çalıtanlarm daha fazla tcrfihi
ni müdcfaa yollu söylemİ§tİr. 

Kahve ve la§istler ! 

Roma'dan bir gazeteye gelen 
hususi bir telgrafa göre fatist 
fırkası mensuplarının ayın 11 in
den itibaren kahve içmesi yasak 
edilmiıtir. 

Nazi ve faıistlerin ırk nazari- . 

yesi güttüklerini ve rengin de bu 
itle mühim bir rol oynadığını bi
lirsiniz. Acaba bu kahve dütman· 
lığı da bu teori icabı mı? 

Bir okurun .mektubu 

Ankara okurlarımdan A•. im
~aiyle mektup gönderen zata: 

lltif atlannıza tefekkür ede
rim. Trenler ve bilet giıeleri hak
kındaki ıikayet ve dilelderinizi 
lazım gelen makama haber ver
dim. Bu huıuata icap eden tedbir
leri alacaklannı vadettiler. 

Bir dakikada neler oluyor? 
• 

Avrupa gazetelerinden bize 
geçen bir merak: "Bir dakikada 
neler oluyor?,, auali ve her gün 
bunun cevapları .•• 

Japo~a'cla 10.000 abone te-

lefon santralından numar.... iste
miştir. 

Bütün dünyada yarım milyon 
kilo patates yenmiıtir. 

V.s. v.s. v.s. 

- Bu rakamlar acaba doğru 
mu? 

Sizin de, benim gibi, bu sual 
aklınıza gelrnit olabilir. 

Fakat sormayın. Çünkü bu ra
kamları yazanların, NasreJdin ho
canın "dünyanın ortası burası
dır!,, diye gösterdiği yere inanmı
yanlara verdiği cevap gibi bir ce
vap vermeleri ihtimali vardır: 

- inanmıyorsan kendin say! 

Dilencilerin aktörlüğü! 

Haber gazeteainde biı· batlık: 
"Dilenciler tabiyelerini değiı

tirdiler - timdi gün görmÜ§ de 
düımüı zavallı rolünde dilenme
li tercih ediyorlar.,, 
Baıka gazeteler de bunların 

toplatıldığını yazıyordu. Eğer ar
kadatımızın anlattığı gibi bu rol
de muvaffak oluyorlarsa bunlar
dan birkaç tulud kumpanyası ku
rulamaz mı? 

Dilencilerin aktörlüğü! İyi fey 

... •- _...~-

En büyük yorgunluklardan en bil • 
yük meşakkatlerden sonra, en gayri 
müsait şartlar altında bile intizamı, o
toriteyi, nizamseverliği hiç bozmadan 
göstermek türk sporcularının ve genç
liğinin olgunluk ölçüsüdür. 

9 - Bu merasim yerli takımlar için
dir. Ecnebi takımlarla yapılacak te • 
maslarda onlar bittabi kendi usulle • 
rinde serbest bırakılacaktır. Ancak ta
kımımız bu merasimi yukarıda tarife
dilen usul ve şekilde ve tek takım ha
linde aynen yapacaktır. 

10 - Takımlarımızın ecnebi memle
ketlerine gitmeleri takdirinde bu me
rasim, gene selamlama hattı üzerine 
dizilecek takımın üç adım ilerisinde 
yer alacak olan takım kaptanının ku· 
manda ve idaresi altında aynen tatbik 
edilecektir. 

değil; fakat yaıı ilerlerni~ aktör
lerin dilenciliğinden daha iyi ol· 
sa gerek! 
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[~:~:~:::::~?:~:~:!.:~:~:~::::ı 
Musolini'nin nutku 

T ~ ~t lideri Muaolini, evelki gün 
:~o da bir natuk aöylemiıtir. Te
li ~ ve emrivaki politikaaına kar
dıfr ar •~h cepheai karulmaia bqla-
.. I IUndeaberi ilk defa olarak ü' = bu nutuk her tarafta alaka .:tka .. enmekte idi. Muaolini'nin 

UÇ luaına ayrılabilir: 

..... ~-:- Alnıanya ile yapılan anlat
--.. aebeplerini izah ediyor. 

1 ~ :- ltalya'nm ve mihver devlet
.:::.-:ılhça politikalanm tebarüz 

3 - F··· t b . A ı· "k )ed" .,.ıa ancı po ıtı aamm 
i.ı aenelik bilançoaunu yapıyor. 

IÖ I utofuai, aon zamanlarda nutuk ih: erken, ~·~dine mahaua bir uaul 
Cev aa •~ıtır: nutuklarmı aualli 
'-apJı ırat eder. Aıuızın dinleyici
ko aualler teYCih eder. Ve halk da 

l'O halinde Muaolini'nin beklediği 
=~~8? v~rir •. Sualler öyl~ tertip 
• Ulllftir lu daıma cevaplan da i • 

sa.dedir. Meseli f aıiat tefi aorar: 
l.ir - Ben her aöylediiimi yapabilir 

•dana llU1'Dft? 

C..ap - Yaparanuz. 
l A Saaı - İtalyan ukeri aala mai
"P olarnaa? 

C..ap - Aala mailup olmasl 

~~ bu defa bir yerindr cevap 
d" ıibi görünüyor. Mu.olini 
İllle,.icilerine ıu auali tevcih etti: 

- Biz sulhçu muyuz? 
-Evet 

- Demokrat devletler aulhu iati-
>'orlar naı? 
-Hayır. 

llueoıini, tuhih etti : 

• - Bu aualin cevabını aiz verdi -
~· 8-aade halihazır prtlan için-

e bu arzudan §Üphe etmenin met • 
::~bnadıimı aöylemekle iktifa e
-..ı-. 

I Ba da ıöateriyor ki Muaolini 
talya'daki harp enclitelerini teskin 

•baek İstiyor. Filhakika gdek al
...._ ve a•ek italyaa gazeteleri, 
..U. cep..._ bir tecavüz cepheai 
aıı.t ~~e çahr•lıtadarlar. 
~~1-ld 1!'r -..ıik laidiaclerin ta
S:,hi hansı larafaıa •ütecaviz oldu
teb~~l.atınııtrr. lngiltere'nin te-

.. u-.. ile kurulan cephe de teca
..az IDakaad1111 iatihdaf etmiyor. Te-

=-~ii önlemek için tetkil edilmit-

F &fİat rejiminiD bilinçosunu ya
Parkea Muolini ancak Habefiata
ll'ııa ve Arnavutluk'un iJgallerini aa
Jabihnittir. Halbuki bunların biri, 
ailU.aız bir memleketti. Diieri de 
~923 aeneaindenberi emniyetini ve 
&atildüinin korunmaaını ltalya'ya 
batlaımıtı. ltalya, iatiklilini koru
~ için taahbGde airittiii memle
-.ıi bir aiia itsal ediverdi. Eier bu, 
aakeri bir zafene, varam İtalyanla
.._ naübarek olsun. Fakat bir debi
liı.çonaa zimmet tarafı vardır: Al
..... ya'nm Brener seçidine kadar 
lelnaeai. ltalya'nm orta Avnapa'da
lıi alikaunı tufiye etmeai. V • bü
tGn dünyayı ayaklandlftnlt olmuı. 
ltaıya bir ıün anlıyacaktır ki bütün 
lcaaançlan bu zararlan telifi etmi-
1eeektir. 

Almanya ile yapılan anlatmanın 
leheplerini izah ederken, Muaolini 
lanainaidir: iki otoriter devletin bi -
ribirinden aynlmıyauklarıru bütün 
dünyanm bilmeai için bu anlqmayı 
)apbk diyor. ltalya için Almanya i-
1• beraber ,.ürümekte fayda mı var, 
•arar mı? Burası İtalyanlardan baı
ka kUmenin alilcadar olacaiı bir 
llleaele delildir. ltalya kendi nzaaiy-
1• ıni ba kombinezona ıinniıtir? 
\"oba bidiaelerin taayikı mı ltalya
'1 ba Yola aevketmiıtir? Bu da fay
daaız bir münakapdır. Fakat Mu
IOlini ltalya'nm Almanya ile bera
her olduiunu ve beraber kalacaimı 
IÖyledifi zaman buna inanmak la -
2?Dclır. lngiltere'cle ,,. F ca •• sa'da 
bar takan zümreler vardır ki :~i fa -
Iİat devletinin biribirinden aynla
c:alclarnaı ümit ederler. Eu) anbı dü
!6nce, bazan İngiliz ve bazan da 
franaız devlet adamlannı yanht 
1ollara anketmittir. ltalya'nm Al
lllanya'clan aJnbmyacaiau ve ya
hut da aJ'ftl....,..catmı nazaniti
...... alarak her iti ona söre huap-
1&1Dak lbaaclır. Eler Maaolini ve 
ralaat da Hitler, aralanmn açılabi -
eceli ümidini verirlerse, bunu bir 

Politika manevrau olarak kabul et
~.k İcap eder. Binaenaleyh Mu.o
lllli ba vaziyeti tavsih etmekle de
~at devletlerin politikalarma da 
hlZlllet etmiı ola)'Or. Torino mıtku, 
heyeti amamiyeai itibariyle Muaoli -
llİ'nin •izmclan çıktıima inandau -
1acalı derecede mutedildir. Banda 
•alh cepheainia lmvetl....U. olma
lladaa laatka Wr ...... anmak t.ey
laucl..ur. ÇiDldl ~ ltaı,.a an -

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
Musolininin nutku 

dünya gazetelerinin 
etrafında 

yazdıkları 

Nutuk her tarafta 
mutedil görülüyor 

T orino, 15 a.a. - Sınai bir müesaeaenin yeni teaiaatmın küıadı 
münasebetiyle 50 bin İfÇİ önünde bir nutuk söyliyen Mueolini ez
cümle demittir ki: 
"- Beynelmilel vaziyet hakkında dün T orino halkı önünde 

f ev kala de açık görüttüm. Bu izahatımı bütün İtalyan mill~i ve 
dünyanın birçok yerleri dinledi. Barıt arzumuzu en v.azıh b!r te
kilde teyit ettim, fakat bazı meselelerin, müzmi~ mah1~etAlen her
kes için bir tehlike tetkil etmeden önce, halled1lmelerı lazımgel-
diğini de aöyledim. 

Mruolini'nin nutku hakkında 
italyan tel.irleri 

Roma, ıs a.a. - Popolo di Roma 
gazeteai, Duçenin dünkü nutku hak
kında tefairatta bulunarak ezcümle 
diyor ki : 

Vaziyetler kati olarak tesbit edil -
mittir. Şimdi harp olursa bunun me -
sulü büyük demokrasiler olacaktır. 
Danzig meselesiyle alman sömürge
leri, Tunus, Cibuti veya Süveyş mese
leleri Avrupa vaziyetini vahimleştir -
miş değildir. Bu vaziyet yalnız yıkı
lan Versay sisteminin yerine konul
mak üzere alman ve İtalyan aleyhtarı 

yeni bir blok tesiai hakkındaki teşeb
büslerle vahimleşmiştir. Duçc. mihve
rin barıt arzusunu sarih surette gös -
terdi. Mihver timdi intizar halindedir 
ve harp olup olmıyacağı hakkında ka
rar vermek Paria ve Londra'ya ait kal
maktadır. 

Meaaajero gazetesinden : 
İtalya her ihtimale kartı tertibat 

almıttır ve artık hiç bir şeyden kor
kusu yoktur. Büyük demokrasilerin 
çemberleme politikası harbe bu de
mokrasilerin sebebiyet vermek istedi
ğini göstermektedir. Bu demokraai~er 
çemberleme siyasetinden vazgeçaın
ler, mükemmel anlaşma imkftnları 
mevcut olacaktır. Avrupa ve Avrupa 
harici meselelerinin tekrar t etkiki 
bqlamıttır. Bu meselelere tı.rıı yolu 
ile de olsa, tarzıhal bulunacaktır. 

ltalyan • alman aalıeri itti/akı 

Berlin, 15 a.a. - Siyut maba.fil 
Mu80lini'nin nutkunu büyük bir mem
nuniyetle karşılamaktadır. 

Bu mahafilde kaydedildiğine göre 
mezk!\r nutuk, mihver devletleri ara
aındaki tam mutabakatı isbat eyle
mekte ve Çemberleyn ile Daladiye'
nin geçenlerde söylemiş oldukları nu
tuklara İtalya ve Almanya'nın müşte
rek cevabını tqkil etmektedir 

Bilbaua Almanya ve !talya'nın 
muslihane emelleri ve fakat icabında 
mihver devletlerinin haklarım sillh
la müdafaa etmesini bilecekleri hak
kındaki parçalar ehemiyetle tebarüz 
ettirilmektedir. 

Siyasi mahafil, demokrat devletle
rin §imdi sulh a§klarını sözden ~~ 
batka bir vasıta ile isbat etmelerı la
zım geldiğini söylemektedir. 

İtalyan - Alman askeri ittifakının 
bu ay içinde imzalanacağı da hususi 
bir memnuniyetle kaydedilm~ktedir. 

lnııiJiz •a.zetelerinin yazdılJarı 
Londra, ıs a.a. - Torino nutkµ 

hakkındaki ingiliz matbuatının tefai
ratı Daily Mail gazeteainin başmaka
lesindeki ıu cümle ile huliaa edile -
bilir: 

Daily Herald töyle yazıyor: 
"Avrupa'da teıebbüa batka ellere 

geçmittir. Bugün faaliyette bulu?.an 
demokraailerdir. Diktatörlükler, aoz -
le iktifa ediyorlar.,. 

Daily Expreu. yazıyor: 
"Nutuk, sureti umumiyede sulhcu

yanedir, bu nutuk, Avrupa'da sulh o
lacağına inananları tetçi edecektir.,, 

F N1n1tz gazetelerinin 
mütaleaları 

Paris, 15 a.a. - Musolini'nin dün 
Torino'da söylediği nutuk fransız 
matbuatında hiç bir heyecan uyandır
mamıştır. 

Gazeteler, Avrupa devlet adamları
nın mütemadiyen söz aöylem~leri ne
ticesinde nutukların kıamen ehemi
yetlerini kaybetmit olduklarını yazı
yorlar. 

Diler taraftan matbuat Jluaolini'
nin nutkunu pelı: vazıh bulmuyor ve 
eğer Muaolini'nin iddiası pbi italyan 
milleti vuzuhu seviyorsa bu nutukta 
sevdiğini arıyacak ve fakat bulamıya
caktır diyor. Filhakika Musolini'nin 
nutkunda, muvazi bir hareketten ıon
ra mihverin bir ittifak olduğundan 
Avrupa siyasetinin kılıçtan ba§ka va
sıtalarla da kesilebileceği düğümlerin 
den, yıkılacak olan tabanca sistemin
den ve saireden bahsediliyor. Bütün 
bunlar İtalyan devlet adamının düıün
celerini açık surette &öaterecek mahi
yette ıeyler değildir. 

Musolini, Franaa kıralları birinci 
François ile sekizinci Cbarleı saman
larının artık geçmlı olclulunu a6yHl
yor. Bu buauata kendisiyle tamamen 
aynı fikirdeyiz. Fakat Muaolinl unut
masın ki Ceaar zamanları da ceçmiş -
tir. 

Petit J ournal diyor ki : 
Musolini bugün Avrupa'da bir har

bi haklı gösterecek vüaatte bir mesele 
bulunmadığını beyan ediyor. Çembcr
leyn, Daladiye ve Ruzvelt de bundan 
batka bir ,ey söylemiyorlar • 

Nihayet Popüler gazetesi de ıimdi
ye kadar Muaolini'nin nutuklarında 
bu derece bir müdafaa vaziyeti aldıp
mn görUlmemit oldulunu yazıyor ve 
diyor iri : 

Umumi intıba ıudur ki - efer bu 
intiba doğru ise nutkun büyük ye -
niliğini tetkil eder - bu ricat İtalyan 
efkirı umumiyesinin manasız bir har
bin tehlikeleri önilnde geri çckilmeğe 
ba!lamış olduğunu göstermektedir. 

Yugoslavya' daki almanlar 
Belgrad, 15 a.L - Baıvekil Svet

koviç, Yugoslavya'daki alman ekalli
yetine ait bir kültür cemiyeti bulunan 
Kulturbund'un nizamnamesini taavip 
edeceğini, alman mebusu Fransham'a 
vldetmittir. 

Dobriçe' deki 
hadise 

Romen 
dair 

ajansı 

izahat 
hadiseye 
veriyor 

• 

Bükrcş, 15 a.a. - Dobriçe'de bul
gar ekalliyeti ile mesk!\n bir kasabada 
taşkınlıklar yapıldığına dair bulgar 
menbalanndan verilen haberleri yan 
resmi Rador ajansı, mübalagab, yan -
bf ve kaste müstenit olarak tavsif et
mektedir. 

Rador ajansına göre hadiselu fU 
suret~ cereyan etmittir : 

Bir tayyare fabrikasının müdürü o
lan mühendia Zamfirescu, refakatinde 
11 kişi olduğu halde geçen hafta 
Dobriçe'deki malikanesine giderken 
20 kadar haydudun tecavüzüne uğra -
mıştır. Mütecavizler jandarmalar tara
fından yakalanmışlar ve cürümlerini 
tamamiyle itiraf etmitlerdir. Bunla
nn büyük bir kısmı bulgar, bazıları da 
romen idiler. Haydutlar adliye ma
kamlarına teslim edilmek üzere kaza 
merkezine doğru yola çıkanlmıılaraa 
da yolda mukavemet göaterdiklerin
den jandarmalar silahlarını kullan
mak mecburiyetinde kalmışlar ve 
haydutlardan biri romen olmak üzere 
birkaç tanesini öldürmiltlerdir. Müd -
deiumumilik tarafından yapılan tah
kikat neticesinde jand;trmaların metru 
müdafaa halinde bulundukları sabit 
olmuştur. 

Rador ajansı, milli rönesans cephe
sindeki bulgar mümessillerinin başve
kil Armand Kalinesku'ya bir muhtıra 
göndererek haydutluğa teşebbüs eden 
millettaılarının bu hareketini taavip 
etmediklerini ve haydutluk vakaları -
na nihayet verilmeaine yardım ede
ceklerini bildirdiklerini jlave eyle
mektedir. 

Kalineacu, dahiliye müsteıarının 
bulgarlarla meskun kasabalrı tefti§ e
derek bulgar ahalinin haleti ruhiyesi
ni tetkik etmesine ve icap ederse ıt -
zım gelen tedbirleri almasına karar 
vermiıtir. 

Prens pol 
dönüyor 

Floransa, ıs a.a. - Yugoslavya na
ibi Prena Pol ve Prenae1 Olga ve ma
iyetleri gece yarısı Postunia'ya hare
ket etmişlerdir. Oradan Belgrad'a gi
deceklerdir. İstasyonda Prens ile 
Prenses de Piemont, Kont Ciano ve 
mahalli memurlar tarafından teşyi e
dilmişlerdir. 

İstasyon, Yugoslav ve İtalyan bay
raltlariyle donatılmııtır. Kont Ciano, 
Yugoslav hariciye nazırı Markoviç'e 
veda ettikten sonra Torino'ya hare· 
ket etmittir. Orada Muaolini'ye mü
lllri olacaktır. 

Runelt'in sulh lehinde 
le19bbüsü 

Vqington, 15 a.a. - Nevyork Ti -
mea gazetesinin öğrendiğine nazaran 
Cümhurreisi Ruzvelt, Avrupa sulhu 
lehine yeni bir teşebbilate bulunmağa 
karar vermiıtir. 

Ruzvelt, ekonomik meselelerin top
rak geni§lemeleri olmaksızın halli i -
çin bir konferans yapılmasını yeni bir 
Avrupa buhranı patlamadan münasip 
bir zamanda tekrar teklif edecektir. 

"Avrupa'da inaiyativ cephesi de
ğiıti : bugün evelkinin tersine olarak 
icraat demokrasilerde, aöz de dikta -
törlüklerdedir." 

Matbuat, umumt surette bu nutku 
mutedil addetmekte, fakat vakayiin 
tahrif edildiğini kaydeylemektedir. 

Times diyor ki: 

Japonlar son harpte 
10.000 zayiat verdiler 

"Nutkun büyük bir kısmı, bir mey
dan okuma mahiyetinde olmakla be
raber dün Duçe tarafından aöylenen 
sözler, Avrupa münaaebetlerine evel
kinden daha vahim bir §ekil vermiı 
değildir.,, 

Daily Telecraph, ıu mütaleada bu
lunuyor: 

"Musolini'nin harbi muhik göstere-
cek aebepler mevcut olmadığına dair 
söylediği sözlerden totaliter devletle
rin bundan sonra daha mutedil bir 
tarzı hareket ittihaz edecekleri anla -
ııtıyor. 

Bu devletler §İmdiye kadar siyaset-
lerinde ve ızhar ettikleri harisane e
mellerde itidalden pek uzaklaımıılar
dı.,. 

Newa Chronicle, şöyle diyor : 
Muaolini'nin hissiyatında bir de

iitiklik husule geldiğine ınanmak bir 
delilik olur. Nutkun daha mutedil 

Hankeu yolunda Cinliler bir 
Japon hattını ikiye ayırddar 

Sian, 15 La.-Çin ajansı bildiriyor: Düımanın Şami'nin doiu 
cenubunda yapılan IOn muharebelerde zayiatı 10.000 olarak tab· 
min edilmektedir. 

Bir japon hath~ı ilriye böltlüler yet merkezi Nançang'dır. 
Çunking, ıs a.a. - Çin'in muhtelif 

cephelerinde muharebeler cereyan et
mektedir. Verilen malOmata ıöre, çin
liler 13 sabahı orta Hupeh'de Han neh
ri aahillerinde müteaddit strateji nok
taları almıtlardır. 

Çin kuvetlerinin Hankeu - tçsng 
yolu boyunca Japon 1ı:ıtalannı ikiye 
bölmiye muvaffak oldukları bildirili
yor. 

Aakeri mahfiller, bu harekattan ilk 
hedef in Nançang olduğu neticesine va
rılmak icap edeceğini bildiriyorlar. 

Japonlara göre bir japon 
muvallalıiyeti 

Tokyo, ıs LL - Merkezi Çin'deld 
japon orduaunun bir tebliğinde Hu· 
pe'de japonlar tarafından yapılan ta -
arruz neticesinde 26 Çin fırkasının 
matlup olarak timale doiru ricat et • . . . . . 
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CUMHURİYET 
Havayı bulandırmıyalmı 

Nad r Nadi, bu bapakalesinde, türk -
ingiliz anlaımasının akdinde ıeç bile ka
lındığnu, yahut erken davranddıiını sôy
lemenin, milli kurtuluı prensiplerimizi 
bilmemek demek olduiunu söyledikten 
IOJU'&, buı kimaelerin "Senelerdenberi 
bitaraf kalmanın tehlı olduiunu ya.ıı
yorduk da derdimizi kımaeye anlatım -
yorduk, bize çatıyorlar ve memlekette 
bitaraflık siyasetini müdafaa ederek men
fi propapnda yapıyorlardı. Çok ıülrür 
htikümet dediiimiıe seldi. Şimdi artık 
menfi propapndaya da nihayet verilme
li.,, tarzında iddialarla havayı bulandır -
dJ'ldanm yazıyor ve bu yazıların muhtaç 
oldujumu milli birlik baknnmdan lü -
zumau Ye muzir oldufunu söyliyerek 
türk ıazetelerine leke ıürmenin kimse -
nin haddi olmadıimı illve ediyor ve "çiin
kü onlar memlekete kartı yüklendikleri 
va.ıifenin eri olduklarını her zaman ve her 
fıraatta !abat etmiılerdir ve ederler"' di
yor. 

Musolini'nin nutku ve 
Türkiye 

Siyasi icmal, sütunu muharriri lıfıa -
harrem Feyzi Loıay, Musolini'nin son 
nutlru etrafında izahat vererek, İtalyan 
politib11nda mevcut aıikir deiiıikliiin 
ıebeplerinden biri de Türlı:iye'nin aulh 
ve emniyet utnında müdahaleye azmet -
mesi olduiunu söylüyor ve Avrupa'daki 
aöı aavaıı harbe doiru deill, bilildı aul
had. dotru bir cereyan açıyor demektir, 
ı:ror. 

Ankara'nm aiyueti milli 
İradenin ta kendiaidir 
"Düıünceler., ıfitunuada Cafer Seno 

oım~h devrinin milJI biç bir hedef ıö : 
zetmıyerek ıu veya bu devletin tahakküm 
veya himayeaine aıiınınaktan ibwet olan 
siyaseti ile burilnkiı milli MyuetJmiıl 
mukayese ederek türk aiyaaetinin, tana 
bir vahdet halinde yaııyan on yedi mil
yon turkün tam ve ıuurlu irade.ine da
yandıiını ve milli ıkudrete makea oldutıı
nu söylüyor. 

Millt Şef Ajuıtoıta lzmiri _ 
tereflendirecek 

lıı:mir'den aldılı bir habere atfen İz -
mir belediye reisinin ıazetecilere beya
natında MilJI Şefin fuar zamanı İzmiri 
ziyaret edeceii Yidinde bulundufunu 
aöylediiini yazıyor. 

Yalnız aulh için 
Nalına mıhma, muharriri, Türkiye ile 

lnıiltere'nin yaptıkları elblzii'lain he -
defi Akcleals"de aulhua mubafuuı olda
iwıu, AJrclealsbı 1111 U)'ede bir ... dltl 
ol.ttapı, oaa ır.aa bo)'mmlr ~· • 
rta. lrarwılanada dttr eladlerlJ'le lqUU 
nrlllılan ......... 96)'1edllrt• 90IU'9 
bant aevpalnbı mflletlerin ralnmda 7er 
etmiı olchıtmıa lnandıtı için dünya mJ. 
bana konıımk makaadiyle elele ·nnniı o
lan tfirk lnaili• mflletlerbıe herknin el 
ıuatmHmı temenni ediJ'or, blitün aulh ae
verlerin allntlarla kartılıyacaklan ttirk 
lnıiliz anlatmaaınm yalnız sulh için ya
pddıiını bir kere daha hatırlatıyor. 

TAN -
Biz kimseye tecavüz niyetinde 
deiiliz 

"Günün meseleleri,, atitunu muharriri, 

Prag'da Almanlara 

ka111 mukavemet 
-

Çekler kontrol yü.zUnden 
dünyadan habersizdir 
Parg, 15 LL - Havas ajanıı mu -

habirinden: Çekler alman lutalaruun 
tehdidine rağmen kendilerinin alman
Iaıtınlmalarına brp tiddetle muka
vemet etmektedirler. Halkın ekseri -
yeti, Hap'nın vasiyetini bilhaaaa Hit
ler'in 50 inci yıldönümil münasebetiy
le Berlin'e giderek alman devlet rei
sine temennilerini arsettiği günden -
beri tenl5it etmektedir. 

Hitler'ln Avuaturya'da ve aildet a
razisinde oldufu cibi bir plebiait yap 
mak fltemiyerek eski Reiaicilmhur 
Hap'nın hUmUnf yetini iatiamar etti
ği beyan olunmaktadır. Bundan do • 
layı, Hqa'nın polttikuına efkin u • 
mumiye'nin de milzaharet ettiği tek
lini vermek makaadiyle bir milH bir
lik parti~i tepiline karar vermiıtir. 
Bu partı, memlekette tetekkillüne 
müsaade edilen biricik parti olup her
kes oraya yuılmaktadır. Halk, dün • 
yada cereyan eden vukuattan bihaber 
bulunmakta. alınanlar da aUdetlerin 
yardımiyle bütün iıtihbarat tetkilJtı
nı kontrol etmektedirler. Henleyn 
fırkaaının eski matbuat tefi, timdi 
matbuat aanailrU olmuıtur. Südetler, 
radyo ve filmleri de kontrol etmekte
dirler. 

Cebelüttarık'ta lapanyollarm 
harp hazırbiı 

Cebelüttank, ıs LL - lapanyol kı
talan Cebelilttank'ın lapanya•ya ait 
olan Lilinea phrinden ayıran bitaraf 
1nıft••1'-•ll• ı • .a...ıu .. s.ı..A..u.-ı. -=-

a_a. Matbuat Seı 

türlı: - inıiliz anlatmasının totaliter 
letleri telip düıiırdiığunu ve bu an 
maya tecavlizl bir maksat atfedild 
aöyliyerek "Biz kimseye tecavüz n 
tinde değilir, biz aadece hudutlar 
emniyet altında bulunmasını istıyo 
diyor ve totaliter devletlerin iddiası 
buk hırsız ev sahibini bastırır mese 
bir ifadesi olduiunu yazarak it 
fütuhatını ve istili emellerıni zikr 
yor. Harp ve sulh iatiyenlerin kimle 
duiu hakikatinin meydana çıkmış 
dutunu. bunun üzerinde konupnanı 
zait olduiunu ilive ediyor. 

YENİ S 

Alman gazetelerinin 
mütaleaları 

Hüseyin Cahi.t Yalı;ın, bu baş 
lede, alman ıazetelerinın1 tıirk - i 
anlapuını miınhuıran ıtalya ale 
müteveccih tellkkı ettiklerınl ve bu 
hı tefsirin esasen beklendiğini soy! 
ten sonra, alınanların meseleleri h 
urafh muhakeme etmelerini ıdeo 
baih, akıl ve mantıktan uzak har 
rinden ileri ıeldiiini izah ediyor ve 
devlet adamlarını İnıiltere siya 
ıevkeden imillerin ne oldu&unu sor 
alman pzetesine Turkiyeyi bu s i 
binat almanlarm sevkettiıi cevabııı 
rerek ve "almanlar dunyayı tehdi.de 
maaalardı bucunkıi ihtıyat tedbirle 
hiç birine lüzum kalmazdı,, diyor. 

Y anlrt bir tef air 

"Her sabah" ıütwıu muharriri C 
lettin Saraçoilu, tiirk - ingiliz anl 
sını İtalya aleyhine müteveccih t 
eden alman gazetesine cevap verer 
laımanın mıinha11ran sulh cephesi 
vetlendirmek ve yurdwnuzun menf 
rini koru9'k için baıvurulmuı bir 
olduiunu~oyliıyor ve alman gazet 
Baıvekilimizin bu husustaki sozle 
nanabileceğini ili.ve edıyor. 

Bir bayat faciası 
"Şimdilik bu kadar,, sutununda, 

rat Senoilu, Beyoilundaki Lond 
nnda ıece aaat birde yedi seki.z 
rrnd~. bir kız çocuimıun açık saçık 
l~r aoyliyerelı: dana ettiıini yazıyor. 
rıkalarda bile 14-15 yaılarındaki ç 
!arın çalııtırılmaıı memnu olan m 
ketimizde bu hale naaıl musaade 
ğini sorarak allkadar makamın ıi 
nazarı dikkatini celbediyor. 

Türk matbuatını itham ed4 
bir alman ıaızetesi 

Amm v .. blı lwpmlıaJ..tade. 
baatmm AllllUl78'J'1 ~ bir 
aöetermnind• tllılret edm bir 
sazeteelne cenp •ererek, eler tür 
ıetelerinin Almann bMlrmdaki n 
tının bir muhaıebeei yapılmak l&z 
ae, nlri sillh arbdaıı millete ~ 
zunmudan fazla ıempati ıosterdii" 
laıılacafmı yazıyor ve turk matbu 
raaiıt olmıyan nuyonalin halkçı, 
hurlyetçi ve liyik mahiyotiıu teba 
tiriyor ve diyor ki : 

"Çekoslovakya hudutlarını a 
retiyle milliyetçi memleketlerde 
propa&anda hezimetine uirıyanla 
settikleri mailubiyete tiirk pzet 
sebep ıöstermelerini ben tabii bul 
deiilim. Çünkü zaferin bu kadar ıi 
le propapnda hinneti halini ala 
kimae tahmin edemezdi, her umu 
ıey imam pprtır. 

~ferberllk umJ 
Müdürlüğü kurul 

Dahiliye Vekileti merkez t 
vuifeleri hakkındaki kanun 
maddelerini değiıtiren layih 
bilkilmet, Kamutay'a vermittir. 
Llyihanın esaslarına göre, se 

ilk ve havaya karıı korunma i 
uğrqan vekalet seferberlik m· 
ğü umum müdürlüğe çevrilece 
mum müdürlük milli aeferbe 
ordu seferberliği olmak üzere 
beye ayrılacaktır. 

Projenin mucip aebepler lay 
da ıunlar vardır: "Milli sefe 
ve ordu seferberliği ve havay 
korunma huıualarına dair ka 
zamname ve talimatnamelerin 
ettiği çok mühim ve çeıitli iti 
liyetlerde liyiki veçhile taki 
seferberlik teıkilatı bütün vila 
teımil edilmittir. Bu itibarla 
mi büyüyen vekaletin bu işler 
miyet ve ciddiyetiyle müten 
şekilde yilrümeai için bu kanu 
haaı hazırlanmıttır.,, 

ıocoı oıs 

X Pa.ris - Bu sabah açılan al 
yar franklık .. sulh iatikrazı" ta 
öğleye kadar tamamiyle satılmı 

X Atina.- Baıvekil Metak 
sabah İngiliz ticaret heyeti rei 
Leithrou'u kabul etmittir. 

XŞtiitga.rt - Wurtemberg'd 
him feyuanlar olmuıtur. Han 
ça mühimdir. iki kiti ölmilttür. 

XVUfOV• - Polonya ticaret 
muavini Adam Rose Londra'ya 
ket etmiıtir. Burada Polonya ilı 
giltere aruındalri ticaret müba 
..ı .. ı ....... 1.1-ttı_.ı irin 1nii,.1r 
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Avrupa memleketlerinin 

vaziyeti ve Fransa 
i .... - ....... -;:::~:··~~~~~·~::~~·;~----ı 
i ....................................................... l•••················· ..... ı 

F ransa, Avrupa - yakın 
şark - şimali Afrika ara

ııında merkezi bir vaziyettedir. 
Son yirmi sene zarfında kala
balık bir vatansızlar memleke
ti olmuştur. Cografi kanunlar 
ve muhaceretler sebebiyle ha
la da böyle olmakta devam e -
dip gidecektir. 

Fransa'nın Avrupa'daki va -
ziyctinc gelelim; İngiltere, Av
rupa'dan ayrı bir haldedir. 
Avrupa'nın şimn1 garbisinde 
bulunan bu memlekette siyase
tin de bir hususiyeti ve ahlakı 
vardır. 

İspanya, Avrupa kıtasının 
bir ucunda bulunuyor. Bu iti -
barla ispanya yalnız avrupah 
değil, biraz da afrikalıdır. Bü
tun cereyanlara açık ve millet
lerin yollaı uzerinde bulunan 
lspanya'ya, komşularının gir -
meleri oldukça mıişkıildür. 
Mevkii çok iyidir. Fakat bu -
gun İspanya, Atlas denizine 
gore bir balkon halinde oldu
gundan vaziyeti mahalli kal -
mıştır. 

Almanya, Avrupa kıtasının 
ortasına gomıilmuş bir halde -
dir. Akdeniz'le allikası kesil -
miştir, çetin bir mücadele yap
madan Akdeniz'e yaklaşamaz. 
Almanya'nın şarkında haşin 
slav milletleri var. Onları yer
lerinde tutmak için Almanya'
nın şark tarafta muayyen ve 
muspet bir hududu yoktur. 

Rusya'ya gelelim. Bu mem -
leket şarka doğru atılmış bir 
haldedir. Denizlerden uzaktır. 
Açık denizleri ancak dar pen
cerelerden gorcbilir. Rusya'nın 
karakteri de avrupalıdan ziya -
de asyalıdır. 

Halbuki Fransa, Atlas ok -
yanusu ile Akdeniz arasında -
dır. Vaziyet itıbariyle İspan -
ya'nm aynidır. Yalnız, Fransa, 
merkezi Avrupa'ya İspanya' -
dan daha yakındır. İtalya ile 
İngiltere arasındaki yolun tam 
ortasındadır. Yarın padökale 
bogazının altından bir tunel a
çılarak İtalya - İngiltere yolu 
mutlaka tahakkuk edecektir. 

Bundan başka Fransa, Al -
manya ile İspanya'nın arasın • 
daki yolun tam ortasında bulu
nur. Bu yol, yarın belki Ccbc
lüttarık boğazının altından ge. 
çirilerck daha zatılacaktır. 
lşte Paris şehr u iki büyuk 
yolun birleştigi rt yol agzın-
<!adır. 

Bışka bir & y daha var: 
Fransa, t as okyanu -

nı ile Akdeniz ar sındaki ber
ıahın üzerinde b .:ınur. Eğer, 
Cebelüttarık bo ı ingilizle -
rin elinden c;ıka , bu berzah-
dan bir kanal aç rak ccbelut.
tarık yolu iki g kısaltılmış 
olacak, Baltık, 1 nş ve ıimal 
denizlerinden A niz'e isten
diği kadar vapur eçirilecek -
tir. 

Atlas deniziyk Akdeniz ara
srnda bir kanal a ı ması tasav
vuru dn dordünc Lui zama -
nındanberi ciddiye alınmamış 
olmakla beraber, elki siyasi 
tesadıifler bu ka yarının en 
büyük eserlerind birisi mev-
kiine çıkaracaktır 

Fransa tabii biı geçit, ve Al
manya ile İspany ngiltere i
le İtalya arasında bii bir bağ 
noktasıdır. Buneı dolayıdır 
ki Fransa, btedcı:b ri bir çok 
istilalara sahn olmuştur. 
Fransa eskiden 7lc olduğu 
gibi, bugun de gc e ayni şe -
kildcdir. 

Yirmi seneilenb 
ne kadar mağlup 
mış ve bozguna u 
varsa, hepsi hep 
toplanmıştır. Ora• ı 
ocak, bir melce ve 
Fransa'ya sığınan 
hepsi ayni partiye 
dir. Bazıları biril 
duşmandır. Fran:. 
hancıların bir suru 
ve nizalarına ka 
yuzden bir çok ha t 
nayetlcr ,maddi ve 
bir yara bizim baş 
tar. 

Fransa bir açık 
Herkes zulümden 

dünyada 
uş, dağıl
mış adam 
Fransa'ya 
anki bir 
mabettir. 
ılgınların 
hil dcğil
ne kanlı 
r, bu ya
vgalarına 
rlar. Bu 
lıklar, ci
ancvi bin 
zda pat -

ı gibidir. 
ns;ı'ya iJ. 

tica etmeyi kendisine bir hak 
telakki eder. Bundan dolayı 
Fransa, asırlardanberi oldugu 
gibi bilhassa yirmi yıldanberi 
bir itimat merkezi olmuştur. 
Eğer Fransa tehlikeye düşe

cek olursa, kaldıracağımız bay
rağın altına Fransada oturan 
yüz binlerce yabancı toplana -
caktır. Bunu hor görmiyelim. 
Asrın çılgınlığı, bir milleti 

tabii menşcine, yani çırıl c;ıp -
lak menzilesine düşürüyor. 
Bu çılgınlığa Hitler Almanya'
sı tercüman oluyor. Zaten bu 
ccrmen karakteridir. 

A lmanya ile İtaly~, biri -
birlerine bu haeın usul

lerle baglı zannediyorlar. H~l; 
buki bu türlu usuller bu ıkı 
memleketi biribirinden uzak -
!aştırıyor. Çünkü bu suretle 
hareket ettikçe, Almanya daha 
ziyade alman, İtalya, daha çok 
italyan oluyor. Her gün biribi
rinc daha yabancı, yekdiğcrinc 
muhalefet etmek, yckdiğerini 
parçalamak için daha çok ha -
zırlanıyorlar. 

Siyasete, cemiyete ve dine a
it buyuk hareketlere mani o -
lan, netice itibariyle bu iki 
memleketi gozden düşüren ve 
milletler arası hayatında onla
ra engeller cıkaran, onların bu 
hareketleridir. Fakat ne Al -
manya, ne de İtalya bunu his
setmiyor. 

Hıristiyan, katolik, islim ve 
yahudi dünyaları bundan sonra 
Almanya ile İtalya'ya karşı 
duracaktır. Hıristiyan ve kato
lik dıinyası hiç olmazsa Al -
manya'ya muhalif olacaktır. 
Almanlarla İtalyanlar islim 
dünyasını bir ilet cdinecekle -
rini zannediyorlardı. Fakat is
Uim dıinyasını da karşıların.da 
bulacaklardır. İslam aleminin 
Almanya ile İtalya'ya karşı 
durması yalnız Arnavutluk'un 
zabtı neticesi değil, ayni za -
manda İtalya'nın garp Trab -
lusu'nda imha kavgası politi -
kası gudmesindendir. 

Yahudiler, dıinyanın dört 
bucağına dağılmış bir halde -
dir. Bilhassa Amcrika'da mü -
tekasiftir. Nasıl hıristiyan dün
yası tazyik, islim alemi kötü 
bir esaret ve mutlak bir haka
ret tehdidine maruzsa, yahudi 
ilemi de imhadan korkuyor. 

Pif'rre Dominique 

Yugoslav dış 

siyasetinin sebepleri 
İtalyan - Yucosl vyo. itil fı 

yüzünden Adriyatikte sulhun 
tehlikede göründüğü devirler 
uzakta kalmıştır. Hatta bize 
karşı altr aydanberi yaptığı 
hücumlarda bile, faşist matbu· 
at hiç bir zaman Yugoslavya'
ya duşrnanlık ettiği zamanlar
da olduğu kadar ileri gitmiş 
değildir. Bugün, iki memleket 
biribirinc yaklaşmıştır ve 
Naip Prens Roma'da resmi zi
yarette bulunmakt1tdır. Daha 
bu neviden bir çok değişmelere 
$ahit olacağız 1. 
Şu son zamanlarda Yuıos

lavya'nın durumu hakkında 
birçok mütalaalar ileri sürül
du. Mihvere doğru bariz tema· 
yulünün ne mlna ifade ettiği 
soruldu. Biz vakıaların bazı 
kimselerin farzcttiklerinden 
çok daha basit olduğunu sanı
yoruz. Buna kani olmak için on 
sekiz aydan beri Tuna havza
sını alt üst eden hadiselerin 
teselsülünü hatırlamak kafi
dir. 

İtalyan - Yugoslav münase
betleri düzelmiye yıiz tuttuğu 
zaman, Yugoslav diplomasisi
nin hakiki maksadı muhtemel
dir ki İtalya ile Almanya ara
sında, bir mutavassıt muvaze
ne vaziyeti muhafaza etmekti. 
Yugoslavya ile barışmak İtal
ya'nın menfaati iktizasındadı; 
Diğer taraftan Almanya ik -
tısaden bu memlekete ve bil
hassa Dalmaçya sahillerine 

Amerikayı ıimdiye kadar 
hangi kırallar ziyaret etli! 

1 ................................................................................ 1 
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Empress of Australia is -
mindeki muazzam trans 

atlantiğin arkasında "Rcpulse" 
olduğu halde İngiliz kıralı al
tıncı Jorj ve Kıraliçe Eli -
zabeth'i Amerika sahillerine 
doğru gotürüyor ... 

Kanada, hükümdarları kabul 
etmek isticali ile daha şimdi -
den hummaya tutuldu. lmpa -
ratorluğu dolaşacak olan ingi -
liz hükümdarları seyahate ilk 
defa olarak Kanada'dan başla
dılar. Bu, Kanada için, İngil -
tere'nin birinci dominyonu ol
mak hasebiyle iftihar edilecek 
bir şeydir. 

Fakat seyahatin en büyük 
minfi. ve heyecan taşıyan tara
fı, İngiliz hükümdarlarının bir
leşik Amerika devletlerini res
men ziyaretleri olacaktır. 

Bir ingiliz kıralının, yanın -
da kıraliçe olduiu halde büyük 
Amerikan cümhuriycti toprak
larına ayak basması ilk defa 

yerleşmek istiyordu. Yugoslav
ya böylece çok rahat bir diplo
matik vaziyette bulunuyordu. 
Mihverin iki devletinin Tuna 
havzasında biribirinden ayrı 
menfaatlere sahip olduğunu 
bilmiyor değildi. Bu itibarla, 
Bclgrad zaman zaman Roma'ya 
ve Berlin'e istinat edebilir ve 
bu muvazene oyunundan isti
fade temin edebilirdi. 
Yugoslavya'nın belki zama

nında görmemiş olduğu şey, bu 
mahirane manevranın, ancak 
1talya Almanya ile musavat 
dairesinde kaldıkça devam et
mek mümkün olacaktı. Alman
ya'nın kudreti İtalya'nın kud
retine galip geldiği ve Roma 
her hususta Berlin'i takibe mcc 
bur olduğu andan itibaren, Yu
goslavya muvazene vaziyeti
nin kazancını kaybedecekti. 
Anşlus'tan sonra vukua gelen 
bu oldu. Çekoslovakya'nın par 
çalanması sonra ortadan kalk
masiyle bu vaziyet daha va
himleşti. İtalya Arnavutluğu 
askeri işgal altına alalıdan be
ri, vaziyet Yugoslavya için da
ha endişeli bir hal almıştır. Yu 
goslavya bu dört yol ağzında 
bu\unu7ot"du. nonıanya ~ ...... r. 
mıistesna, bu dort yOl bugun tı
kanmıştır. 

Yugoslav dış siyasetinin 
maharet ve elastikiyeti hadise
ler yüzünden eskidi. Yugoslav
ya mihver karşısında, bizzat 
mihver içinde İtalyanınkine mü 
şabih bir vaziyette bulunmak
tadır. Hadiselerin takibi ma -
ncvra serbestisi üzerinde ağır 
basmaktadır. 

Yugoslav devlet adamları
nın bu vaziyeti müdrik olduk
larına eminiz. Memleketin iç 
vaziyeti vazifelerini kolaylaş -
tıracak mahiyette değildir. 
Sırplarla hırvatlar arasında 
anlaşma müşkül görünmekte
dir. Bu kadar büyük güçlükler 
bize Belgrad dostlarımızın va
ziyetini samimi bir anlayışla 
mütaleayR sevketmelidir. 

Esasen emin olduğumuz iki 
şey vardır. Birincisi, sırplarla 
fransızları birleştiren derin 
bağların her hangi muvakkat 
bir tesisten daha kuvetli oldu
ğudur. Tehlike ani gelsin, Yu
goslavya'nın hakiki reaksiyon
ları ne olduğu görülecektir 1 
Birincinin mütemmimi olan i
kinci nokta şudur: Avrupa'da 
günün birinde harp Çıkacak o
lursa, istiklfillcrine düşkün o
lan mülletler hüriyet için han
gi tarafta döğüşcccklerini ve 
muzaffer olacaklarını pek iyi 
bileceklerdir. 

Wladimir d'Ormesson Le 
Fi gar o 

vaki oluyor. Amerika birleşik 
devletleri iki asır evci, bugün
kü hükümdarların ecdadının 
bir "müstemlekesi" idi ... Ame -
rikalılar, misafir kıralı ve kıra
liçeyi son derece hararetle ve 
heyecanla karşıhyacaklardır. 

Bu ziyaret, iki anglo - sak -
son millet arasında buyük bir 
kardeşlik tezahurünc vesile o
lacaktır; bunu bilmiyen yok -
tur. 

Bun.dan evel.. .. 
Bundan 78 sene evci, 1861 

de, İngiliz kıra! hanedanına 
mensup olan prens dö Gal, 
memleketini resmen temsil et
mek ıizerc bizzat Amerika'ya 
gitmişti. (Bu prens bilahare 
yedinci Eduart ismiyle İngiliz 
tahtına geçmiştir.) 

Prens dö Gal Amerikayı zi
yaret ettiği zaman halk kendi
sini coşkun bir şekilde alkışla
mış ve tezahüratta bulunmuş -
tur. Prens beyaz Sarayda ame
rikan cümhurreisi Buchanan'
ın üç gün misafiri olmuştur. 
Gal prensi, amerikan devlet 
merkezinden ayrılırken sem • 
bolik bir jest yapmış, Vaşing • 
ton"un merazına bir ağaç dik -
miştir. Prensin bu hareketi 
coşkun tezahürlere sebep ol -
muştur. 

Bugünkü İngiliz kıralı altın
cı jorj'un büyük babası olan 
prens, ağacın köklerini Va -
şington'un merazına gömer -
kcn, orada bulunanlar: "iki 
memleket arasındaki son zayıf 
ihtilaf hatırasını toprağa cö -
müyoruz ln diye bağırmışlar -
dır. 

Prens, Va&ington'dan Nev -
york'a geldi. Bir insan denizi
nin alkış tufanı arasında Nev -
york'a girdi. Halk çok büyük 
tezahürat yaptı. 
Amerika'yı kıral olarak ilk 

ziyaret eden Belçika kıralı bi
rinci Alber'dir. Yanında kıra -
liçe ile, bilahare üçüncü Leo -
pold ismiyle kıra! olacak olan 
18 ya5ındaki veliahd vardı. 

Harp bitmek üzere idi. Za -
fer neşesi vardı. Amerika cüm
huriyeti onu gôrülmemiş bir 
şekilde kabul etti. Belçika hü
kümdarları Avrupa'ya Jorj Va
•ln.C\.qn ~\an••41, i.~~&t" 
diıler. Belçıka hukiımdarları A
merika'da iken, Ncvyork'un 
bütün evlerinde Belçika ve a -
merikan bayrakları dalgalanı -
yor, tayyare filoları semada 
dolaşıyor, harp gemileri Bel -
c;ika ve amerikan bayrakları 
çekerek top atıyordu. 

Küçük fakat "şeref için çar -
pışmış" bir memleketin hU -
kümdarlarını görmek ve alkış
lamak için halk sokaklara dö -
kfilmiıştıi. 

Cumhurreisi Vilson ağır su -
rette hasta olduğundan. Belçi
ka hükümdarlarını ikinci reis 
Marşa! kabul etti. 
Çok heyecanlı bir 
ziyaret 

Romanya kıraliçesi Mui
nin Amerika'yı ziyare

ti, gorülmemiş derecede heye
canlı oldu. Bu münasebetle a -
merikan gazeteleri emsalsiz 
neşriyat yaptılar, Kıraliçe A -
merika'da haftalarca kaldı; ga
zeteler Mari'nin hayatına, yap
tığı i:ılere dair haftalarca say
falar tahsis ettiler . 
Xıraliçe, Amerika dahilinde 

uzun bir seyahat yaptı. Bütün 
büytik amerikan şehirlerini zi -
yaret etti. Her tarafta resmi 
zevat ve binlerce insan tara -
fından karşılandı . Nevyork'ta 
krraliçeyi belediye reisi "Jim
my" Valkcr; V~ington'da 
cümhurreisi Calvin Coolidge 
kabul etti. 

ma bilmiyen bir cahil, Maitlanddı." 

DAMGASI 
Herkes hayrette kalmıştı. Elk: 
- Doğru, diye bağırdı. Şimdi çocu

ğun meydanda olmayışının sebebini 
anlıyorum. 

[KURBAGA 
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Yazan: Edga1 WALLACE 

Broad gülümsedi: 
- Evet, çocuk değildi. Yeni yazı 

yazmağı öğrenen Maitland'ı bir çocuk 
sanmıştınız! Eldor Street'de buldu
ğunuz çocuk elbiselerini bizzat J ohns
on bıraktırmıştı. Oyuncak hikayesin
den de gaye sizi yanlış yola sevket
mekti. Hiç bir zaman çocuk mevcut de 
ğildi. J ohnson, Maitlandı Londraya 
getirdi. Ve Maitlands Cons. teessüs 
etti. Maitlandın büroda oturmaktan 
başka vazifesi yoktu. O, göz boyuyor
du. Hayatımda tesadüf ettiğim kuv
vetli aktör olan katibi, bütün işi tek 
başına idare ediyordu. Pianının lüzum 
gösterdiği müddetçe katiplik mevkiin 
de kaldı. Şüpheler etrafında toplan
mağa başlayınca oradan ayrıldı. Niha: 
yet onun kim olduğunu anlayacağını

zı hissedince Harley Terrace baskını
nı icat etti .. Kendi adamlarından biri, 
onun üzerine, fakat boşa ateş etti. O, 
hakiki Maitlanddı. 

- "Amerikalı 

&ordu. Buraya 
niz. Polis bu giı 
gözetledi.,, 

- . . ) z mısınız.,, diye 
e mekle delilik etti

durmadan 

Vaziyeti ona anlattım. - Yanımda 
35 milyon frank v r. Emin bir yere 
yerleşinceye kac a lıu parayı saklıya

bilir misiniz? - Olur. Fakat hissem 
ne kadar olacak ~ Yarısı sizin! de
dim. Bundan m nun göründü. 

Tahsil görmü• ir adam gibi konu-
şuyordu. Sonrad öğrendiğime göre 
o da benim gibi şka bir meslek için 
yaratılmış, fakat ı in en kolayını seç
mişti. Şimdi size nun yüzünü görme 
miş olduğumu s ersem, belki bana 
inanmazsınız. Fa t nazarı dikkatime 

dcrecekti. Kısaca, firara muv"affak ol
dum. ve Hollanda tariki ile Amerikaya 
geçtim. Brem'den vapura binmiştim. 
Gider gitmez Lyme'e telgraf çektim. 
Cevap alamadım. 

"Bir kaç ay sonra olan biteni öğren 
dim. Gazeteden Lyme'in Guernesey'e 
giderken boğulduğunu öğrendim. Ha
kikatta, Lyme, mükemmelen yaşıyor
du. Aşağı yukarı elinde 6 milyon do
larhk fransız frangı bulunuyordu. 
İlk işi, dahildeki şehirlerden birine 
yerleşmek oldu. Altı ay kendini bir iş 
adamı olarak tanıttı. Bıyıklarını kes
miş, bir ilaçla zorla saçlarını dökmüş
tü. 

bir şey çarpmıştı Bileğinde bir kurmı "Bu müddet zarfında bütün para
ğa damgası vardı onradan bu döğme mın üzerine yerleşmek için, bu kurba
yi Valladolid'de bi ispanyalı dokto. ğa cemiyetini teşkile başladı. Bu ce
ra çıkartmağa muv ffak oldu. Kur - miyetten gayesi, onu tanımama yega
bağa biraz yana kaçmıştı. Bunu gör· ne yardımcı olacak olan kurbağa dam
müştüm, oda gördüğümün farkında galarının adedini çoğaltmaktı, fakat 
idi. Yüzünü teşhis edememiş olmama hiç kimse boşu boşuna canını yakmak; 
rağmen bu damğa onu tanımama kafi kolunu döğdürmek istemezdi. İşte bu
geJecekti. nun için, Mütekabil yardım teşkilatı-

"Amerikaya gider gitmez, onun ver- nı ortaya çıkardı. Bu büyük kurbağa 

diği bir adrese telgraf çekecektim. Cemiyetinin mebdei hareketi budur. 
Montrealdeki büyük otele parayı gön İlk tesadüf ettiği adam, okuyup yaz-

"Kubağa cemiyetinin bünyesi gittik 
çe genişliyordu. Bundan ne şekilde 

istifade edebileceğini düşündü. Para 
dışarıya akıyordu. Bu da onun işine 

gelmiyordu. Hergün yeni müracaatlar 
oluyordu. Ve bunlar pahalıya mal olu
yordu. Bu talipler arasında, Hagn, 
Balder, ve belki de hiç tesadüf edemi
yeceğimiz bir kaç parlak zeka mevcut-

. , 
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Danzig'ten Strasburg'a 
Danzig için ölmiyeceğiz/ B. Marcel Deat'nın ortaya 

attığı ve çok zeki bir adamın kaleminden çıkması biraz 
hayret uyandırmış olan söz budur. Bünkü Danzig bir 
siyasetin muvakkat ismidir. bahis mevzuu olan şey, 

Almanya'nın A vrupa'yı köleleştirmesine mani olmak 
için harp mi edeceğiz, yoksa her üç ayda bir onun yeni 
bir memleketi ilhak etmesine müsaade mi edeceğiz ? 
Bunu bilmektir. Danzig Polonya'nın istiklali. için lü
zumludur. Almanya burasını ele geçirirse havasızlık -
tan boğulacak olan Polonya onun şikarı olacaktır. On
dan sonra, Bükreş için ölmiyeceğimizi haykırabiliriz. 
Çünkü Romanya'nın da köleleştirme sırası gelecektir. 
Baltık"tan Karadeniz'e kadar, cermen imparatorluğu 

birleşecek, ve o zaman geriye ancak strasburg için öl -
mek isteyip istemiyeceğimizi bilmek kalacaktır. 

Çünkü gideceğimiz yer burasıdır. Danzig'in adı dün 
Prag'dı, ve yarın Bükreş olacaktır, sonunda da Stras -
burg ve Metz. Bunu anlamamak, bundan korkmamak 
imkansızdır. Fakat B. Marcel Deat. Oeuvre'ün bugün 
neşrettiği bir makalede, "Mukadderatımızı B. Beck'in 
eline terkedemeyiz ya! .. diye haykırıyor! Hakikatte 
B. Beck değil, B . Bitler bahis mevzuudur. Hitler Dan
zig'i kuvetle zaptederse, orta ve .şarki A vrupa'yı fethet
mek tehlikeli işine girişmiş olduğunu isbat edecektir. 
lngiltere ile Fransa buna mani olmazlarsa, bir kaç ay 
içinde onlara da sıra gelecektir. Mukadderatımızı B. 
Beck'e bırakmıyalım, fakat Hitler'in eline de terket -
mi yelim. 

B. Deat. "müzakere edelim" diyor ve ilave ediyor: 
"Danzig meselesi, A/manya'nın arzusiyle tehlikeli bir 
hal aldığı takdirde, lngiltere ve Fransa'nın da Polon
ya ile birlikte iştirak edecekleri geniş bir müzakere 
çerçevesi içinde mütalea edilmesini isterim.,, Pek gü -
zel! Fakat iki diktatörün müzakerelerden nasıl istih -
lafla bahsetmiş olduklarını unuttu mu? Onlar haklar
dan, hayat sahasından bahsediyorlar. Hiç de anlaşma, 

taviz, uyuşma aramıyorlar. Onların nazarında milletler 
arasındaki bütün münasebetler ancak kuvet münase -
bet/eridir. Şu halde yeni bir paçavra mı hazırlamalı ? 
Hayır, şimdiki halde, yegane ihtiyatlı hareket, kuvet, 
karar, ve birliktir. 

Gallus - lntransigeant 
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menfaatine çevrilecek bir film 
için kendisine günde 25.000 do
Jar para teklif etti. Kıraliçe, 
Nevyork milli muhafızının fah
ri albayı yapıldı. 
Amerikayı daha 
hangi prensler 
ziyaret etti? 

V indsor dıikü, prens dö 
Gal'ken, daha sekizinci 

Edvard olmadan eve! Amerika
yı iki kere ıiyaret etti. 

Prensin ziyaretleri hususi 
olmakla beraber, gene alkışlan
dı. Ve amerikahların kalpleri -
ni kazandı. 
Amerika'yı 1931 de Siyam 

kıralı ve kıralicesi ziyaret et -
tiler. Bunlardan başka, Avru -
pa'nın muhtelif kıra! hanedan
larına mensup birçok şahsiyet
ler de Amerika'ya gelmişler, 
yeni dünyadaki muazzam te -
rakkileri görmiışlerdir. 

1871 de Rusya c;nrı üçüncü A
leksandr'ın kardeşi Alexi de 
Russic Prusya kayzerinin bi -
raderi prens Hanri, 1 sveç pren
si Oskar da Amerika'yı ziyaret 
etmişlerdir. 

Hatta bu sene bile, İsveç ve 
Danimarka vcliahdları, pren -
seslerle beraber Amerika'ya 
gelmişler, cümhurreisi Ruz -
velt'in misafiri olmuşlardır. 

Hararetli cümhuriyetçiliği -
ne rağmen Amerika'nın hür 
cümhuriycti, sulhcu bir vazife 

ııe g~Jen kıralla ra-ıtilpten sev
gi göstermesini biliyor. 

Danıig yoliyle 

Londradan Moskovaya 
Geçen gün B. Chemberlain 

tarafından İngiliz - Sovyet mü 
zakereleri hakkında kendisine 
sorulan suallere cevaben Avam 
kamarasında yapılan beyanat, 
İngiliz matbuatında muhtelif 
tefsirlere meydan vermiştir. 
Bu tefsirler davayı şu suretle 
ortaya koymaya müsaittir: 

Sovyetler Birliği Fransa ve 
İngiltere ile birlikte girişeceği 
yeni taahhütlerin umumi ka
rakteri haiz bir karşılıklı yar
dım anlaşması şekli almasını 
istiyormuş. Öyle bir anlaşma 
ki üç devletten birinin veya di
ğerinin uğrıyabileceği her han
gi bir taarruz halinde de meri
yete girsin. Bu üç devlet, bir
likte, Baltıkla Karadeniz ara
sında mevcut yani Sovyetler 
Birliğiyle sınırdaş butün dev
letlere garanti vereceklerdir. 

Halbuki bu devletlerin ekse
risi, bu derecesini istemiyor
lar ve Sovyetler Birliğinin 
muhtemel bir yardımı husu
sunda, Almanya ile Rusya ara· 
sında bir harp sahası olmamak 
için karar serbestilerini muha
faza etmek, hatta bu yardımı 
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Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
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T.A.Q. 
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1·.A.P. 

31.70 m. !J~5 Kcı./ 20 Kw. 
ANKARA 

SALI - 16 - 5 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÔİ (Pi.) 
13.00 Memleket 1iaat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 M0Z1K (Karışık pro -
gram - Pi.) 

13.45-14 Konuşma (Kadın sa -
ati). 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Oda mıiziği -

Pi.) 
19.00 Konuşma 
19.15 TÜRK MÜZlôl (Fasıl 

heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. • 

20.15 TÜRK MÜZİÔİ : 
1 - Suzidil peşrevi 
2 - Tanburi Ali efendinin 
suzidil ağır semaisi: (Kanı 
yadı lebinlc). 
3 - Haşim beyin suzidil şar -
kı: (Mesken oldu bize dağ -
lar). 
4 - Nuri Halil Poyrazın şar -
kı: (Sevda elinin bülbülü). 
5 - Cevdet Kozan: Ud taksi
mi. 
6 - Leon Hanciyanın suzidil 
şarkı: (Cama gamı aşkınla) 
7 - Şerif 1 elinin suzidil şar -
kı: (Hasretim çok eskidir). 
8 - lsak Voronun hüzzam 
şarkı: (Kaç yıl beni sen). 
9 - !sak Varonun Eviç şarkı: 
(Son ayrılığın matemi). 
10 - Sadettin Kaynağın hicaz 
şarkı : (Benim gönlüm bii -
tün). 
ı ı - Sadettin Kaynağın buse -
lik şarkı: (Saçlarıma ak düş
tli.) 

ıı.oo Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut ve ziraat borsası (fi-

l yat) 
Zl.25 Neşeli plaklar - R. 

hayırhah bir bitaraflığa tahdit 
etmek arzusundadırlar. 
Diğer taraftan bu şekilde ak 

tedilecek bir karşılıklı yardım 
paktının antikomintcrn paktı
nın askeri ittifaka çevrilmesi 
ıuretiyle karşılık alacağını ile
ri sürüyorlar. 

Onun içindir ki İngiltere, 
Sovyetlerin yardımından istifa 
deye davet edilen devletlerin 
bu yardımın seklini bluat ta
yin etmeleri doğru olacağı ve 
hal ınde y"'a~a:-1 i~~Bo<lTc;fi 
fikrindedir. 

Bu hususta Varşova, Bük -
re'/ ve Moskova hükümetlc ~ 
riyle yapılan temaslar bu esas 
dairesinde bir anlaşmaya varı -
labileceği ümidini vermekte -
dir. Fa)cat Moskova daha faz -
tasını istiyor, ve komşular a -
rasındaki bu anlaşmaların bir 
şubesini teşkil edeceği umumi 
paktın Sovyetler Birliğinin 
şark hudutlarına teşmilini ar -
zu ediyor. Alman - Leh an -
la5masının feshi Almanya i -
le Polonya arasında açıkça bir 
ihtilaf meydana çıkardığı ve 
ıster istemez Polonya'nın ken
disi için sed va,.ifesini gö -
receği kanaatindedir. Demek 
ki kendini alman tehlikesine 
skisinden daha az maruz gör -
nekte ve teklif edilen garan -
tileri lüzumsuz değilse bile ken 
disinin vereceği ve garp cep -
hesine de teşmil edilecek garan 
tiyi karşılamıya değmez telak
ki etmektedir. Onun içindir ki 
Paris ve Londra'nın daha faz
lasını, yani icabında uzak şark-
ta yardımlarını videtmelerini 
istiyor. 

Fakat böyle bir vid mihver 
devletleri yanında japonya'nın 
müdahalesine yol açmak olur. 
$imdilik Japonya mihver dev -
Jetlerine bu müdahaleyi vad -
etmek istemez ıörünmektedir. 

Bu itibarla İngiltere'nin ih -

21.30 MÜZİK (Radyo orke9t• 
rası - Şaf: Praetorius). lif 
1 - Franz Schubert: üvert 
Re majör (İtalienisch) rt· 
2 - Felix Mendelssohn - Ba 
holdy : 3 Uncu senfoni la !11•· 
jör. op. 56 • 
Entrodüksyon ve Allegro 8 e 
gitato - Scherzo assai Vivac 

0 - Adagio cantabilc - Alici' 
guerricro ve Finale maesto • 
so. t 
3 - Charles Gounod - faus 
operasının balet müziği. rı 

22.3ı MÜZİK (Opera aryala 
pi.) 

23.00 Son ajans haberleri ve ya· 
rınki program. 
23.15-24 MÜZİK (Cazband • 

Pi.) 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLElt 1 

19.30 Viyana - 20 Bükrd• 
Droytviç - 20.30 Nis "' 
20.45 Strazburg - 21 Var• 
şova l 

ORKESTRA KONSERLER 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 16 Viyana - 18 Lo:t. 
don - Recyonal - .20.15 St • 
razburg - 20.30 DoyçJand 
Zender, Paris - Eyfel kule51 
- 21.15 Brüksel 

ODA MUSİKİSİ : 15.30 LaYP' 
zig - 18.15 Doyçland Zen • 
der - 18.30 Kolonya - 21.40 
Beromünster. 

SOLO KONSERLERİ : 15.25 
Hamburg - 17.15 Milano _.. 
18.50 Königsberg - 2ı.20 
Münib - 21.25 Laypzig _.. 
22.30 Kopenhag 

NEFESLİ SAZLAR (Marş"· 
s.): 20.15 $tütgart - 20.30 
Laypzig - 20.45 Tuluz 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR : 17.30 Kolonya..,.. 
20.15 Beromünster - 21 Mi• 
lano, Doycland Zender. 

HAFİF MÜZİK: 18 Ham • 
burg - 19 Frankfurt - 19.10 
Kolonya - 19.15 Breslav -
20.15 Danziı - 20.30 Ham• 
burg. 

HALK MUSİKİSİ : 19.30 
Frankfurt - 20 Kopcnhd 
- 23 Budapeıtte. 

DANS MÜZlôI : 18 Berlin -
19 Laypzig - 20.15 Berlin. 

Königsberg - 22 Monte Cenc· 
Ceneri - 22.10 Brüksel ..,.. 
22.30 Ştütgart - 22.45 Pa • 
ris - P.T.T., Sofya - 22.SS 
Droytviç - 23 Roma - 23.S 
London - Recyonal. 

tiyatkarlığı bir çok bakımlar• 
dan haklı görünmektedir. 

Bugün meselede başlıca ali • 
kalı olan Polonya bu hususta 
pek endişede değildir. İcabın· 
da, Rusya'dan istiyeceği bütün 
yardımı elde edeceğini bilir ve 
bu itibarla Almanya'ya kendi 
aleyhindeki davasına yeni bir 
delil ilave etmek fırlıatmı ver • 
miye istical etmek istemez. 

Paris ve Londra'da malum ol 
duğu gibi, Moskova'da da m•· 
rı anzıg <lir. ViS'tütnehri ~eli 
baındaki mahrecinden mahrilrıı 
kaldığı takdirde Polonya çok 
ıecmeden Avrupa hartasındall 
~ilinmiye mahkQm kalır. Hitler 
:ırada Almanya'nın hükümrani• 
sini tesise bu kadar ehemiyct 
veriyorsa herkesten evet şu ha
kikate inandığı içindir : 

Danzig onun için bir ırkçı, 
mistik ve hatta itibar mesele • 
si olmaktan 2iyade stratejik za• 
ruret meselesldidir.• 

Dan7.İg, hükmedici hinter • 
landla birlikte Baltık'ın şüphe 
götürmez hS.kimi demektir. 
Sovyetler Birliği bunu farket • 
mekte sonuncu olmasa gerek • 
tir. Danzig'le beraber o da Po
lonya örtütüsünü kaybedecek • 
tir. 

Bunlar yalnız Moskova'ca, 
bütün hükümct merkezlerince 
maliimdur. Budapeşte'de ma -
car hiikümeti, Almanya'nın Po
lonya'ya karşı bir harekete i• -
tirakine mukabil kendisine vl· 
dettiiH Slovakya'yı re(ldetmiş· 
tir. Budapcşte Varşova'ya kar• 
tı dostane bir bitaraflık muha• 
faza ctmiye karar vermiştir. 

Bu karar gelecek günler zar• 
fında cok ehemiyetli rol oy • 
nıyabilir. Polonya'nın lzim -
kar durumu bütün mukavemet 
arTularrnı tesvik etmekte ve 
onları tereddütlerinden kurtar
maktadır. . 

Edith Bricon 
La Ripublique 

tu. 
"Bir defa Maitland Cons, başına ge

çince, frankları ortaya sürmekte güç
lük çekmedi. Sonra spekülasyonlara 
başladı, kayıp etmemek için çareler 
buldu. Fakat, büyük bir hata işledi, 

Maitlandı satın almış olduğu kötü bir 
evde köpek gibi yaşattı. Bu delilikti: 

landın da bir kurbağa olduğunu anla
yınca şüphelerimin çemberi daraldı. 

zaman onların yerinde yerler esiyordu. 
J oshua Broad, ben yokken kulübede 
kalmıştı. 

İhtiyarın takip edildiğini anlayınca 
onun evini değiştirdi, Berkley Square' 
a yerleştirdi. Son moda giydirdi, ve 
nihayet Ilorsham'a gitmeğe cesaret et
tiği için öldürttü. Katili kaçarken gör
düm, ben damın üzerinde idim. O 
gün, kendi hesabıma yakamı zor kur
tardım! 

"Ne ise yine benim hikayeye döne
lim. Beş sene evvel, ben parasız kalın
ca servetimi ele geçirmek için yeni 
bir teşebbüse giriştim. Eastlighda be
ni bekliyen oldukça mühim bir para 
vardı. Fakat, beni teşhis etmemeleri 
şarttı. Tanımadığıma emin olunca evin 
senedi cebimde bir gemi ile yola çık
tım. Bildiğiniz gibi, M. Elk Southamp 
ton'a indiğim zaman cebimde bir kaç 
dolar vardı. Doğru eve gitim. Bina 
acınacak halde idi. Oraya yerleştim. 

Geceleri kuyuyu kazıyor, harıl harıl 

parayı arayordum. Nihayet buldum, 
derhal Parise hareket ettim. Hayatı

mın bundan sonraki kısmı malllmunuz 
dur. 

"Sonra" kurbağa" yı aramağa başla
dım. Onu bulmak için, yalnız bileğin
deki döğmeyi istinat etmenin netice
siz olacağını anladım. Nihayet Mait-

"Maitlandın tam manası ile cahil ol
duğunu kolayca anladım. Bir gün yol
da ona tesadüf ettim. Evine dönüyor
du. Üzerinde: "Siz bir dolandırıcısı
nız !" yazılı bir zarfı göstererek," Bu 
adresi biliyor musunuz? diye sordum. 
O civarda bir evi işaret etti. Ve son -
ra, eceleyle yürüdü. 

Dick: 
- Ben, Maitlandın okuyup yazma 

bilmediğini, Eldor Street'de çocuk el
biseleri bulunduğu zaman farkettim. 

J oshua Boad, başını salladı. 
İşte böyle. Anlatacaklarım bu kadar. 

Johnson bir dahi idi. Böyle muazzam 
bir teşkilatı, büroda iş saatleri içinde 
idare edebilmesi inanılmıyacak bir 
şey 1 Herkesin ağzının içine sokulu -
yor, ve kimse onu tanımıyordu. Bal -
der, onun için bir nimetti: en fazla 
ona para veriyordu. Düşünün, 100 bin 
sterling geliri var!,, 

Joshua Broad, Londraya döndükten 
sonra, Dick, Elki kapıya kadar geçir
di. 

- Ben, hemen şehre inmeyeceğim. 
Elk, cevap verdi: 
- Ben de bunu tahmin ediyordum ... 

Yüzbaşım, gece kulübede duran kasa
lar ne oldu? 

- Bilmem, görmedim. 
Elk: 
- Ben gördüm, dedi. Mlle Ben-

nctt'i gördüğümüz zaman, kasalar ora
da idi. ,l>olisle beraber geri döndüğüm 

BirLirlerine baktılar. Dick: 
- Bu sahada, derin bir tahkikat ya

pacak değilim. Bu işte Brod'a bir hay 
lı şey borçluyuz, sanıyorum. 

Dick, adeta heyecanla: 
- Ben de ona bir şey bJrçluyum, 

dedi. Dün gece bana manzumeler öğ· 
retti? Uzun bir şeydi, galiba beşyüt 
mısra kadar .. Ama ben yalnız ikisini 
biliyorum. Şöyle başlıyor: 

Fatih Guillaum, Zekasını gösterdi, 
Bin dokuz yüz altı, Hastings sava· 

şında! 

"Fevkalade değil mi, yüzbaşım? Bu
nu on sene evvel öğrenmiş olsa idim, 
çoktan baş komiser olmuştum 1 " 

Elk, Londraya trenle dönmek için, 
gara kadar yürüdıi. Güneş bahçeleri 
dolduran gül fidanlarının ıslak yap• 
rakları üzerinde parıldıyordu. Birden, 
küçük yeşil bir hayvan, bir çalının di 
binden yolun ortasına sıçradı; Elk dur 
du. Hayvan siyah gözlerini polis mü
fettişine dikti. 

Elk, tehdit eder gibi parmağını kal
dırarak : 

"Kurbağa, efendi, haydi evine de· 
di... Bu gün pek ortalarda dolaşma!'' 

Kurbağa karşısındaki adamın söz
lerini anlamış gibi, bir sıçrayışta ye· 
yeşil otların içinde kayıp oldu. 

- SQN-
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Kansızlara sağlık 
r 

Kansızlık moda hastalık olduğu oğlunun bayramda misafirlere ra-
Zl\manlarda çok yemekle damarlar- hatlokum yerine ikram ettiği gibi
daki knnın artacağı sanılır, onun una bulayarak, yahut reçelle yemek 
için kansız kızlara yağlıca külbastı mümkündür. Buna da tahammül 
ile yağlıca kebaplardan t.ıkabasa edemiyenler kaarciğeri bira" kızart
ycdirilmeğe çalıtıhrdı. Bunnnla be - tırarak yahut ıuda on dakika hatla
raber çok yemek yiyen kansız kızla- tıp yahnisini yaptırarak yerler. Fa· 
rın - kebap Üzerine fnrap da İç· kat karaciğer yemekte uzun zaman, 
nıiı claalnr - kanlandıkları çok gö- yıllarca, devam etmek ister .•• 
rülmezdi. Yemeklerden, daha doğrusu ka • 

Bunun sebebi pek basittir. Çok raciğerden sonra, hava kansızlar i -
Yemek insanı ıiımanlntır, fakat da· çin pek mühimdir. Yüksek iklim 
marlardaki knmn mıktarını, yani a- kırmızı küreciklerin sayısını arttı
zalan kırmızı küreciklerin aayısını rır. Mesela dört bin metreye çıkı
arttırmaz. insan büsbütün aç kaldı- lınca bunların sayısı kendi kendine 
ğı vakit bile kanın miktarı azalmaz.. yedi milyona çıkar. O kadar yüksek 
Öyle olmakla beraber, kanı:ızların iklim her yerde bulunamıyacağın· 
a:.t yemesi de lazım gelmez. Ne çok, 1 dan, mümkün olduğu kadar yükse· 
ne de az, mutedil miktarda. Zaten ğe çıkmalıdır. 
kansızlıkla birlikte cok defa mide Deniz kenarı da kansızlar ıçın, 
zayıf olduğundan gü~de birkaç de· yüksek iklim kadar değihc de, iyi 
fa azar azar yemek daha doğru o - bir iklimdir. Deniz banyosu deniz 
lur. haavsının faydasını arttırır. Fakat 

Kansızlara bol bol pirzola ve ke· bayağı soğuk su düşlerinin faydası· 
bap yedirilmesinin bir sebebi de et na artık inanılmaz. Açık havalı bir 
Yemeklerinin kana lüzumlu olan çe- yerde istirahat ve günet banyosu 
liği temin edeceği fikri idi. Vakıa daha iyi gelir. G. A. 
kana çelik lüzumludur ama, çelikli 
Yemeklerle kandaki kırmı7.l küre
ciklcrin sayısı çoğalmaz. Onları ço· 
ialtacak neaiç işini iyi görür de 
küreciklerin sayısı arlarsa o vakit 
vücutta çelik bulunması İşe yarar. 
Bundan dolayı, yalmz çdikli ye
meklerle kan çoğalmamakta bera· 
ber, çoğaldığı vakit çelik hazır bu • 
lunmak üzere çelikli yemek kansız· 
lara iyi gelir. 

Ancak, insaan en çok çdik veren 
gıda et değildir. Karn turpla, ıspa· 
nakta, nohutta, yumurta sarısında, 
pırasada bile daha ziyade çelik bu
lunur. Y emiılerden de en çok elma 
ile kirazda, çilekte vardır... Onun 
için kansızlığa karşı yalnız et yahut 
sebzeden ziyade et yemek lazım 
değildir. Her vakit yenilen yemek • 
lcr herkese yctiıccek kadar çelik 
getirirler. 

Etin yağları da kansızlar için 
mühim bir meseledir. Kansızlardan 
bazıları yağdan zarar görmezlerse 
de birçoğuna yağlı yemek dokunur. 
Yalnız sütle beslenen çocukların 
biraz büyüdükleri vakit kansızlığa 
tUtulu14la •• u. cu.uvl aluiu knruıudan 

birlikte getirdikleri çelik ihtiyatı· 
nın tükenmesinden ve ~mdikleri 
sütte çelik bulamamlarından ziyade 
ııütün yağına atfedenler vardır. Her 
halde kansızlann aütte çelik pek az 
bulunduğunu ve her türlü yağların 
kendilerine dokunacağını bilmeleri 
faydalı olur. 

Kansızlara kan temin etmek i· 
şinde yemeklerin miktarından her 
birinin terkibindeki çelik nisb~tin • 
den ziyade vitaminlerin tesiri daha 
ehemiyetli görünür. Hele C. vitami· 
ninin faydası pek belli olduğundan 
limon auyu kansızlara deva olur. Bir 
de, çocukların hasıl olmasın: temin 
eden E vitamini çeliğin vücut içinde 
metabolizmaıına da yaradtğından 
bu vitamini veren aalata ile marul 
ve mısır buğdayı kansızlara faydalı 
olur. 

Karaciğer kansızlara hem gıda, 
hem de iyi deva olur. Günde 200 
gram karaciğer. Koyundan, sığır
dan yahut danadan olsu_n. O~u .çiğ 
olarak yiyebilenler en zıyadoe ıstıfa
de ederler. Parça parça doğratar~k 
_ me§hur hikayedeki kazaskerm 

Devlet Demiryollan Umum 

Müdürlüğüne ~·~ feıekkür 
ıı - S - 939 tarihine müsadif per

şembe günü küçük kardeşimle bera -
her Ankara'ya nezdime gelmek üzere 
Denizliden hareket eden annemin Af
yona kadar olan ve ölümle nihayet 
bulan seyahati esnasında Devlet De
miryolları memurlarının çok yakın -
dan ve candan gösterdikleri alaka ve 
insani hareketlerinden dolayı teşek
kür ve minnetlerimi bildirmeyi bir 
vecibe addederim. 

Cudi Nazelli 

Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 
memurlarından 

~-·Bugün ve bu gec~ 

' 

ULUS Sinemasında 

2 Film birden 
1 - Türkiyede ilk defa 

AŞK VE 
ŞÖHRET 

"Les hommes Nouveaux0 

Baş rolde: Büyük artist 

HARRY BAUR'un 
şimdiye kadar çevirdiği 

filmlerin en güzeli 

2-KIRKLIK 

K AD 1 N 
Baş Rollerde: Walter Hüstan -
Mary Astor hayatı hakikiyeden. 
alınmış bir romanın perdeye aksı 
Seanslar: 2 - 5,15 gece 8,30 başlar 

12,15 ucuz matinesinde 

KIRKLIK KADIN 

Tel. 2193 

Ölen Sovyet hava 
kahramanlannın 

cenaze töreni 
Moskova, 15 a.a. - Dün kızıl mey~ 

dan'da Moskova işçileri geçen gün 
bir hava kazası esnasında ölen Sovyet 
tayyarecileri Serof ve Paulina Osi -
penko'nun küllerini Kremlin'in du -
varına gömmüşlerdir. 

Saat 16,30 da cenaze alayı bir müf
rezenin refakatinde olarak Kızılmey -
dana gitmiştir. Orada binlerce işçi 
murahhasları toplanmış bulunuyor -
du. Ölen tayyarecinin küllerinin ko· 
nulduğu sandukaları Molotof, Voro· 
şilof. Kaganoviç, Andryef. Mikoyan, 
Canof ve Beria taşıyorlardı. Bu esna
da Kızılmeydanın üstünde avcı ve 
bombardıman tayyareleri filoları gö -
zükmüştür. Sovyet tayyarecilerinin ö 
len arkadaşlarına yaptıkları bu son 
ihtiram geçidinin başında Sovyet kah 
ramanı Eremenko'nun idare ettiği 

tayyare uçuyordu. 
İcra komiserleri heyeti ve Sovyet 

komünist partisi namına müdafaa ko
miser vekili Meklis Moskova Sovyet 
meclisi ve partisi namına Şermakof 
ve Sovyet tayyarecileri namına ?a 
Şevçenko birer nutuk söylemişlerdır. 

Bu ihtifalden sonra Stalin ile silah 
arkadaşları ve Sovyet kahramanlan 
sandukaları Kremlin'in duvarına gö -
türmüşlerdir. 

Toplar Salvo ateşi yaparken tayya· 
recilerin külleri Kremlin'in duvarına 
konulmuştu. 

İngiliz hükümdarla11nm 

Kanada seyahati 
Kebec, ıs a.a. - İngiliz hükümdar

larının seyahatini tertip eden komite
nin reisi, hükümdarların çarşamba 
gününden evel buraya gelemiyecek -
lerini beyan etmiştir. Bu yeni teah • 
hüre "Empress of Australia" vapuru
nun pek ağır bir seyi~ ile y_oluna de
vam etmesini icap ettıren eıa ve aey-

b kütleleri sebep olmuştur. Bu yar uz . • . 
1 

• 
teahhilr, siyasi mahfıllerın proJe erı-
ni altüst etmektedir. 

Kebek, baştan başa bayraklarla do
nanmıştır. Hükümdarları nihayet kar 
şılıyabilmek için daha müsait bir ha
va bckliyen şehirde fransız bayrakla
rı diğer bayraklardan fazladır. Şeh
rin fransız olan karakteri bu suretle 
tebarüz etmektedir. 

-
Filistin' deki isyanı 

idare eden adam 
Bağdat, 15 a.a. _ .Filistin'.?eki is -

yanı idare eden Arıf Abdurrazzak, 
Pelmir'e gelmiş ve orada teslim olduk
tan sonra tekrar firar etmiştir. Bera -
berinde .büyük müf tinin akrabasından 
biri vardır. Abdülrazzak, Şükrü Saka 
namı altında seyahat etmektedir. 

Kudüs'te vaziyet 
Kuduüs, 15 a.a. - Yakında beyaz 

kitabın neşri haberinin muhtelif te -
zahürata sebebiyet verdiği bildiril -
mektedir. Kudüs'te polis muarız olan 
bir nümayişçi alayını dağıtmıştır. Te
laviv'de bir çok muhariplerin evinde 
araştırmalar yapılmıştır. Müteaddit 
amele ve sendika te ·ekkülleri arala -
rında toplantılar yaparak merkezi teş 
kilatın mukarreratına göre hareket et
meği kararlaştırmışlardır. 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 44= Yazan: Sabahattin ALI 

Bilhnua kızlara o zamana kadar görmediği 
garip bir mahlf.ık gibi bakıyordu. ~uni boyalı ve 
ıuni kıvırcık saçlarım bir taraftan bır tarafa fırlat
mnk için başlarını suni ~ekilde ve hızla çeviren, 
ıuni kırmızı dlıdaklarını büzerek enteresan olmak 
ve üçüncü sınıf film yıldızlarına benzemek istiyen, 
buna rağmen ne kadnr biçare oldukları, tesadüfen 
:r9l yapmc.clıkları her anda derhal görünüveren 

göre kendi aralarında itibarları azalıyor veya çoğa· 
lıyor ve ekseriya küçük boylu olanlar irilere, yafa 
filan bakmıyarak "ağabey" diye hitap ediyordu. 
Bu iriler genç kızları hakim ve bön bir bakııla he· 
men cezbetmeği muvafık buldukları halde aıakalar 
avaz avaz bağırarak konuımağı ve el ıakalan ya· 
parak kahkahalar aavurmaiı daha alaka verici bir 

hareket sayıyorlardı. 

. - b' .. d bu kızcağızlara karşı içinde samımı ır t.ecesııus U· 

yuyordu. Bir insanın nasıl olup da kendini bu kadar 
inkar edcbildia'İni anlamıyordu. Mesela hemen her 
gün orndn. görülen ve arkadaşları arasın~a mühim
ce mevkii olduğu anlaşılan Peri isminde hır kız va.r
dı. ismi sahiden Peri miydi, Pcrihan'dan mı çevrıl
nıişti, yoksa büsbütün başka bir şey mi idi 1 Maci~e 
bunları bilmiyordu. Yalnız, pek de abdal olmadıgı 
görülen kızın poriliğinden veya insanlığından orta· 
rla bir §CY kalmamış gibiydi. Cebinden çantayı çı· 
karışı kendi hareketi değildi, pastayı ağzına götü· 
rüşü, bir erkeğe lnkayıt olmak istiyerek el uzatıfı, 
gülmek iatcyifi, ciddi olmak isteyişi hep kendine 

yabancı hareketler, uzun zaman çalışıldığı ha!dc 

bir türlü benimsenmemiş iğreti tavırlardı. 

Ekaeriya tiklet çiğneyen ve bunu dilleriyle bira· 
vurtlarından öbürüne naklederken ağızlarına kor• 
kunç şekiller vermeği pek cazip bulan delikanlılar 
daha az merak verici idiler ••• Vücutlannın iriliğine 

Macide orta mektepte iken de arkadatlarını 
pek beğenmezdi. Konservatuvarda teaadüf ettiği 
ve pek az konuıtuğu kızlar hakkında İae henüz fik· 
ri yoktu. Yalnız muhakkak olan bir ıey buradaki· 
lerin, ıimdiye kadar gördüklerine aala benzemedik· 
leri ve daha acaip oldukları idi. 

Konservatuvardaki kızlar, ne oluraa olaun, bir 
iıle uğraııyorlardı, yalan yanlıı, severek veya laf 
olaun diye kendilerini bir sanata bağlamıılardı. Or
ta mektepteki arkadatları iae sadece hiçti ••• Fakat 
burada gördükleri... Bunlar hiçten daha ileri, daha 
müthiı, daha fazla idiler. Bunların her tavn Maci -
de'nin sinirlerine bir kamçı darbesi gibi tesir edi
yordu. Kendi kendine: 

"Böyle mahlukların araaınd~ yaıanır mı?" di
yordu. "Acaba bütün insanlar böyle mi? Yokaa da
ha beter mi? Belki de beter.. Çünkü yeni gördü
ğüm her muhit eskisinden bir derece da.ha fena olu· 
yor ... Mesela orta mektepte .. Her şeye, bütün dedi 
kodulara, manasızlıklara rağmen bir parça arka -
daılık bulmak mümkündü. Müdür bey bile, bütün 
fesatlığına rağmen, tamamiyle fena bir insana ben· 
zemezdi ••• Kocaman ve boş evimizin, ne olursa ol· 
sun, bana bot gelen tarafları vardı .• Halbuki bura· 
ya geldim .. Emine teyzeler benim Balıkeıir'deki 

muhitimden daha mı iyi idiler? Ne gezer! Belki bet 

• 
Ankara hukullundan 

mezun olaı1ların 
çiftikteki yemekleri 

A nkara hukuk fakültesinden 
mezun olanlardan Ankara'da 

bulunanlar pazar günü Orman çift
liğinde bir yemek masası etrafında 
toplandılar. Sayılan yetmişi geçen 
bu eski arkadaşlar, bir araya gelin
ce, gene "talebe" oluvermişlerdi. 

İhtiyar vekariyle konuşan genç 
bir hakim: 

"- Mektepten çıkalı 8 sene oldu. 
Tekrar o hayatı yaşamak içimde a
deta her gün artan bir aşk halini a
lıyor ... " Diyordu. 

Bir samimiyet ve neşe sofrası ki 
ancak biribirini çok iyi tanıyan ve 
çok sevenler arasında bulunabilir ... 
Geçen on seneden sonra saçları bi -
raz daha kırlaşmış profesörler, tale
beleriyle bir arkadaş gibi konuşu -
yorlar. Şimdi talebelerin bir çoğu 
hükümet makinesi içinde, serbest 
hayatta birer mühim unsur olmuş -
lar .. Gözümü etrafta şöyle bir gez -
dirdim. Meslek itibariyle bir tasnif 
yapayım dedim: 

Hakim, müddeiumumi, avukat, 
müdür umumi muavini, müsteşar 
muavini, mebus, belediye reisi, gaze
teci, muallim, bankacı, iktısadcı, ic
ra memuru, murakip, müşavir, do
çent, profesör, ask~ri hakim, jandar
ma alay komutanı, kaymakam .. Vel
hasıl her türlil devlet memuru ve 
serbest meslek erbabı ... Feyiz aldık
ları mektebin adı etrafında toplanan 
ve biribirleriyle kaynaşan münev -
ver bir zümre .•. 

Adliye vekili B. Tevfik Fikret Sı
lay da hukukçuların davetini kabul 
etmiş bu samimiyet halkasına katıl
mıştı. 

Hiç kimse yerinde oturamıyordu. 
Bilhassa fakülte dekanı Prof. Baha 
Kantar, saat tutanların ifadesine 
göre, bir yerde azami on dakika ka
lıyor, sonra masanın diğer bir köşe
sine kaçıyordu. 

Eski hatıralar ... T1 927 senesinde 
birinci sınıfta iken Kaya§'a yapılan 
tenezzühte verilen kır müsamere· 
sinden tutunuz da üçüncü sınıftaki 
serbelt konferansa kadar, geçen gün
lerin hikayeleri, kahramanları hu -
zurunda anlatılıyordu. Ortada en 
çok imtihan mevzuu dolaşıyordu. 

Bu mükalemelere profesörler de ka
rışıyorlardı. Bunları dinliyenlerin 
diploma almanın ne kadar zor oldu· 
ğunu anhyacakları şüphesizdir. 

A nkara hukuk fakültesinin bir 
ananesi vardır. Her yıl bir 

bahar gününde bütün talebe, profe· 
sörler ve eski mezunlar kıra gider -
ler ve bir gün tam manasiylc eğle -
nirler. Kuzu etli pilav, helva, mey· 
va .. Her şey bol bol istihlak edilir. 
Ben mektepte bulunduğum müddet
çe biz hukukluların en iyi yemek yi
yen meslek erbabından olduklarını 
kabul etmiştim. Dün de dikkat et -
tim, arkadaşlar iyi yiyorlar ve içi • 
yorlardı. Esasen iştah da sağlığın 
ve huzurun işareti değil midir? Da· 
ha çok fikren çalışan bu zümre, a -
çık havada, eski arkadaşlarının yanı 
başında mektepli iken olduğu kadar 
şen ve iştahlı idi. Herkes tertip he
yetinin faal unsuru B. Zekeriya'ya 
teşekkür ediyordu. 
Artık mideler dolmuş ve herkes 

kahvesini höpürteterek içiyordu. Bu 
arada B. Hıfzı Oğuz Beketa, arka-

daşlarının hissiyatına tercüman ol
du. Bu toplantının daima tekrarını 
istedi. Ankara hukuklularını huzur
lariyle taltif ettiği için B. Tevfik 
Fikret Sılay'a teşekkür etti. 

B. Hıfzı Oğuz'un dileği derhal 
yerini buldu. Birinci sene mezunla
rından Yozgat belediye reisi B. Sa
fer Eronat, bütün arkada lan Yoz· 
gat çamlığına davet etti. Bu davet 
bir alkışla karşılandı. B. Fettah Ak
doğan seyahatin organizatörlüğünü. 
üstüne aldı. 

Zile Kaymakamı B. Nami de B. 
Safer'den aşağı kalmamak istedi. Fa· 
kat, arkadaşları bu davete icabeti, B. 
Narni'nin yakın bir kazaya gelmesi
ne talik etmeği münasip gördüler. 

O ğleden evel 11 de kendilerini 
şehirden bu serin köşeye a -

tan hukuklular, grup halinde bir re
sim çıkardıktan sonra, saat 15 deşe
hire dönmeğe başladılar. 

Veda görülmeğe değerdi. Dört 
be§ senedenberi biribirini dün 
görebilen bu eski arkadaşlar, anc:ı.k, 
tekrar buluşmak vadiyle oradan ay
rılmağa razı oluyorlardı. Bir ço~u 
da at koşularına beraber gitmek, 
çiftlikte dolaşmak için gruplar te§ • 
kil ediyorlardı. Doğrusunu ister&e
;•;z bu toplantının samimi havası 

hceinıizi sarmıştı. Şimdi her halde 
benim gibi bütün arkadaşlar da B. 
Safer'in Yozgad'a daveti tesellisiy
le avunuyor ve o günü bekliyordur. 

Sa.ilet Gürol 

\ Kı~ talebenin askeri 

ehliyelnameleri 
Maarif Vekaleti, mekteplerde oku

yan kız talebenin askeri ehliyetname
leri hakkında teşkilatına bir tamim 
yapmıştır. Bu tamime göre, kız tale
belere, erkeklere verilen ehliyetname
ler gibi ayrıca bir vesika verilmiye
cek, askerlik derslerinin kızlara mah
sus yedi ve sekizinci sınıf programla
rını bitirenlerin diplomalarına "orta 
askeri ehliyetnamenin temin ettiği 
hakkı kazanmıştır.,. kaydı konulacak 
ve dokuzuncu, onuncu sınıf program
larını bitiren kızların diplomalarına 

da askerlik derslerinin onuncu sınıf 

programına kadar ders gördüklerine 
dair meşruhat verilecektir. 

Gürün' deki sel tahribatı 
Geçen ay içerisinde Gürün kazası

nın Göbekvuran nahiyesi merkezinde 
yağan yağmurladan hasıl olan seller 
ev ve bahçelerde bir hayli tahribat 
yapmıştır. Dahiliye Vekaletine gelen 
maıamata göre selin yapmış olduğu 
tahribat miktarı 27.500 lira olarak tes
bit olunmuştur. 

İstanbul belediyesinde teftişler 
Istanbul, 15 (Telefonla) - Bele

diyede teftişlerde bulunaR mülkiye 
müfettişleri meşgul oldukları birçok 
itlerden başka hukuk işlerini de teftiş 
etmişlerdir. Bu arada mahkemeden 
çıkmış bazı evrakta yolsuzluklar oldu
ğu görülmüştür. 

1 Gü irin __ ....;;,.___.;;;.,_ _ __..;;;;,._ . -
0.n beş nikbinlik günü 

Bir haftadanberi Belçikft'da nik· 
binlik hüküm sürmektedir. Siyaai 
hadiaeler karşısında baıını iki eli i -
çine alıp düıünmek fayda vermez 
ve insan politika ile ya§am&Z. En 
büyük vakalar önünde kendini ka· 
aavete kaptınnamnk hayalın batlı -
ca şartıdır. Çünkü hayat ölüme rağ· 
men devam edecektir. lyi vatanda• 
§ın vazifesi yarın tasasına düşmeden 
günlük işi ve gücü ile uğraşmaktan 
ibarettir. Tarla sürülmek, ekin biçil
mek, buğday öğülmek ister. Buza• 
ruretleri ipliğin bükülmesine, ku
maşın dokunmasına, rubanm dikil
mesine de, ocaktan kömürün çıkan• 
hp gemiye yüklenmesine ve yahut 
ticaret evlerinin vaktinde açılıp ak· 
şam karanlığına kadar ahşverit e
dilmesine de, amme hizmetlerinin 
takıntısız görülmesine de te~mil ede
bilirsiniz. Çocuk yemeğini yiyecek, 
mektebine gidecek, muallim dersi· 
ni her zamanki dikkatle verecektir. 
Ev kadınının sükunetle göreceği bin 
bir işi vardır. Aile reisi yuvasına 

yüzü bir kanş asık değil, gözlerinin 
içi gülerek dönmelidir. Siz gazete• 
lerin yazdıklanna pek o kadar iti -
bar etmeyiniz; verilen haberlerin 
en az yarısı birkaç muhabirin mu· 
hayyelesinde doğmu§, dörtte biri 
propaganda bürolarında uydurul
muştur. Bunlar arasında hakikati 
nasıl bulabilirsiniz? Onu arayıp 

bulmağı mesul hükümete bJTakı
nız. Bo§ zamanlarınızda kiıtüpane
ler, gazinolar, konserler, tiyatrolar, 
kırlar ve bütün ye§illikleriyle bahar 
aizi bekliyor. 

Bir haftadanberi baılıyan ve bir 
hafta devam edec.ek olan Belçika'• 
daki on be§ nikbinlik gününün felse
fesi İşte budur. Bu on bet günü ih· 
das edenlerin çok yerinde bir te
şebbiUe giritmiı olduklarını kabul 
etmez misiniz? Bütün cihan küçük 
Belçika'nın izinden yürüseydi hadi· 
selerin gidiıi bile deii§ebilirdi. Zira 
nikbinlik kendinden emin olmaktır. 
Ruhlarına bu emniyeti telkin edebil
mit olanlar kütlesi karşısmda iblis 
dahi melanet kararını vermeden 
bir yerine iki defa düşünmek mec
buriyetinde kalır. Ve nikbin olmak 
asyai manasiyle mütevekkil olmak 
değildir. Nikbin adam hadiselere 
dimdik bakabilen, onlara haiz ol
duklan kıymetten fazlasını atfct
miyen ve gideceği yolu tayin ettik
ten sonra artık kuru gürültüye pa
buç bırakmıyandır. Kuru gürültü .. 
az mı it gördü? Fakat, bugün dahi 
dinmiı değildir. Etrafımızda çeıit
lisi yükselmektedir; hele birinci 
perdesinden sonuncu 'Perdetine ka -
dar en hurda tef erroah dahi usta 
sahne vazılarınca tertıp edilmiş ~a
ıaah, şatafatlı, tumturaklı, tüylü ve 
sırmah tiyatro piyeşlerinde y:ız kü • 
sur bin figüranın iıaret verildikçe 
kl·pardılclan gürültüler • . 

Nasuhi BAYDAR 

Kıral Boris'in isim günü 
Sofya, 15 a.a. - Kıral Boris'in isim 

günü, bütün memlekette kutlanmış ve 
bu münasebetle her tarafta Ruhani -
ayinler yapılmıştır. Sofya'daki ayine, 
hükümet azası, kor diplomatik yük
sek devlet memurları ve kalabalık bir 
halk kütlesi iştirak eylemiştir. 

:::±2 
on misli daha fena ..• Galip amcamdan Semiha'ya 
kadar hepsine bir özentilik çökmüı... Komıuları 
da kendileri gibi .. Dedi koducu, düıüncesiz insan· 
lar ••• Oradan bu tarafa geldim... Halbuki burada 
gördüklerim hepainden beter •.• Ne Balıkesir'de, ne 
Şehzadebatı'nda bu kadar aaçma inaanlar yoktur ... 
Hiç olmazaa bu kadar toplu halde yoktur... Ar.la 
bunların arasında yaşanmaz .•. Omer olmasa bir da· 
kika durulmaz ••• Ona da söylemeli, vaziyetimiz mÜ· 
sait olunca hemen baıka bir tarafa gitmeliyiz ... Da· 
ha tenha bir yere ••• " 

Bir müddet durup gözleri daldıktan sonra dü
ıüncelerine ıöyle devam ediyordu: 

)undaki müspet vadi Ömer'in bu cihetten ümidini 
kırmıştı. Senelerdenberi bir türlü edinemediği ve 
artık tamamen vaz geçtiği darülfunun ıahadetna • 
mesi elinde oba belki daha kolay bir yere kapıla -
na bilirdi ... Fakat bu düıünce de ona pek kuvetli 
görünmedi. Bir felsefe mezununa her hangi bir A
nadolu şehrinde altmıt yetmiı liralık muallimlikten 
baıka ne istikbal vadediyordu ki.. Ömer lstanbul'
dan ayrılmağı aklına bile getirmek istemiyordu, 
Buraya bütün azaaiyle, bütün hüceyreleriyle bağlı 
bulunduğunu hissediyor ve bunu kendisine karşı 
§Öyle izah etmeğe çalıııyordu: 

"Fakat nereye? ... Dünyada yalnız yaıanır mı ... 
Ama insan ahbap bulur! ..• Kimi? ... Ben nereden 
ahbap bulurum? Halbuki Ömer'in arkadaılarından 
da hoılanmadım .. Ooooo .•• Hiç hoılanmadım •. Aca
ba ben kendim mi tuhaf bir insanım? •.• Belki beni 
de etrafımdakiler manasız bulurlar .•• Hatta sıkıcı .• 
Ama Ömer böyle bulmuyor ••• Ya günün birinde o da 
benden sıkılmağa baılarsa? ... Eyvah .••• " 

Sol elini çareaizlik ifade eden bir hareketle ai
:ı:ına götürüyor ve kendi kendine "Sus! Sus!" der 
gibi avucunun içiyle dudaklarını bastırıyordu. 

Ömer ise, Macide'den sıkılmak fÖyle dursun, 
diğer taraflarda bunaldıkça o'la gidip derdini dök
.neği, ona yanaklarını ok§atmağı düşünerek kuvet 
bulmağa, bir çok §eylere tahammüle ça.lı§ıyordu. 

Dairedeki vaziyetinde hala bir değişiklik yok
tu. Ay ba§ına bir ıey kalmamıştı. Nüfuzlu akraba· 
sını bir kere daha görmüş, fakat cesaret edip evlen
diğini söyliyememiıti. Onun "Çalıı amirlerinin tak· 
dirini, muhabbetini celbet, seni daha iyi bir yere 
inha etsinler, o zaman ben meıgul olurum!" yo-

"Bir fikir adamı, kafası adam akıllı teşekkül 
etmeden, lstanbul'dan ayrılamaz.. Kültür merke· 
zimiz, maalesef, şimdilik bir tane ••. Ve o da lstan· 
bul .•• Dııarda dimağların inkitafının nasıl yavaşla· 
yıp durduğunu görüyoruz.. Tatillerde gelen arka
daılara bir bakmak kafi ... " 

Lakin, nef aine karşı daha aamimi olduğu an
larda bu kültür merkezinin ehemiyetini lüzumun· 
dan fazla büyüttüğünü itiraf etmeğe mecbur olu· 
yordu: 

"Haydi canım" diye hazan kendisinden daha 
çok latanbul atıkı olan arkadaılariyle münakaıa e· 
derdi: "latanbul'dan ayrılmak istemiyoruz, fakat 
senede kaç defa kaç kütüpaneye gideriz? Oç beş 
cadde ile bir o kadar kahveden baıka ne biliriz? 
Fikir hayatı, fikir hayatı diyoruz •.. En kabadayıla
rımız bile gevezelikten baıka ne konuıuyor? Kahve 
münakaşalariyle zihnimizi inkişaf ettirdiğimizi 
aanmakla pek akıllıca bir it yaptığımıza kani de • 
ğilim •• Bizi buraya aııl bağlıyan bir alııkanlıktır ••• 

(Sonu 1Jar) 
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Musiki bahisleri : 

·Johann 
Musikide bir besteyi çalarak karşı

ıındakine dinletmek o besteyi yarat
mak kadar güçtı..ı , çünkü, kağıdın ü
zerine serpilmiş olan notaları çalmak 
değil o notaların ifade ettiği ruhu ya
şatmak hünerdir. Bestekarların en in
ce teferruatına kadar hayatlarını ve 
haleti ruhiyelerini tetkik edip öğren -
meden de buna imkan yoktur. Bu key
fiyet sanatkarlar için varid olduğu ka
dar dinleyiciler için de ayniyle vaki
dir. Ancak bu suretledir ki eserin de
laletiyle bestekara varmak mümkün 
olduğu gibi hayalinde bestekarla bir
leşen sanatkar veya dinleyici r.ıelodik 
reflekslerin yardımiyle ilham mevzu
unun künhüne vukuf peyda etmi:? o -
Jur. Bu sütunlarda bir zamandan beri 
yapılmakta olan neşriyatın gayesi de 
yukarda hulasa edilen keyfiyetten 
başka bir şey değildir. 

,, " .. 
Alman musikisinin inhitat devri 

olan ve iki harp arası diye adlanan 
müddet zarfında Beyruth kahramanı 
Wagner'den sonra meslekdaşlarına 
yüksekten bakan yegane bestekarın 

Brahms olduğu hakkiyle iddia edile -
bilir. 

Brahms Hamburg'da 7 mayıs 1833 
tarihinde doğmuştur. İlk musiki tah . 
silini kontrbas çalan babası nezdinde 
yapan Barhms nihayet piyano ve kom 
pozisyon dersleri de alacak ve piya • 
noda gelmiş geçmiş sayılı vitüozlar -
dan biri olacaktı. 

Brahms 
dad ve kabiliyeti Schumann'ın dik
kat nazarını celbedecek ve şöhretinin 
bütün dünyaya yayılmasında, Schu -
mann gibi musiki aleminde sarsılmaz 

şöhret temin etmiş bir dehanın yap -
tığı neşriyat ilmil olacaktı. 

Brahms bir taraftan ilk eserlerini 
verirken diğer taraftan musiki üstad
larının ve bu üstadlar arasından bil -
hassa takdirini celbeden Bach ile 
Haydn'ın eserlerini tetkik ile meşgul 
oluyordu. Bir müddet seyahatten son
ra Viyanada yerleştiği zaman ise 
Bach ile Haydn'ı bırakmış fakat buna 
mukabil Liszt ile Wagner'e teveccüh 
göstermiye başlamıştı. Lakin o, niha
yet Wagneryen dramlara arkasını dö
necek ve romantizmin o civcivli dev
rinde tam manasiyle klasik tarzda sen
fonik musiki, oda musikisi ve lied'ler 
bestelemiye koyulacaktı. Romantik 
devirde yetiştiği için bir çok musiki 
tarihi kitablarında alman romantiği 
olarak yer alan Brahms, eserleriyle 
romantiklerden çok uz.ık olduğunu 
isbat etmiştir. Bunun için bu hatayı 
tashih etmek ve Brahms'ı sonradan 
yetişmiş bir klasik olarak kabul et -
mek lazımdır. 

Brahms'ın çok orijinal olan eserle 
ri melankolik tabiatının aynasını teş
kil ederler. Hislerini bu kadar sami
miyetle ifade eden bir şaire cidden 
nadir tesadüf edilir. O, musikide, bil
hassa developman ve varyasyon husu
sunda gösterdiği sanat ve meharetle 
üstad kesilmiştir. Kesif ifadesine rağ
men eserleri insana çabuk tesir eden 
ve kolay anlaşılan bir ilham kaynağı
na maliktir. 

Brahms, 3 nisan 1897 tarihinde Vi
yana'da ölmü§tür. 

- -- -- .--:;:-. 
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Müddeti hayatında çok seyahat et
miş olan Brahms, Joacbim ve Liszt'
den sonra Schumann'la da tanışacak 
ve Brahms'ın yıldızı Schumann'la ta
nı~tıktan sonra parlıyacaktı. Filhaki -
ka. onun musikideki fevkalade isti - Sadi KARSEL Bolu'da bir yol ve açıkta akan maden suları 

Bir yüksek komite kuruldu 
ve lalimat haznlandı 

Hakem meselesi 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğü hakem meselesi ıi kökünden hal
letmeğe karar vermiştir. Ve bu işe 
seyircisi alakalısı en çok olan futbol
dan başlamıştır. Haber aldığımıza 
eöre bu maksatla bir futbol yüksek 
hakem komitesi seçilmiştir. 

Futbol hakemi i erinde en yüksek 
merci olan komitt'nın reisliğine Bay 
Nüzhet Baba ve ~zalıklarına da B. 
Sadi Karsan, B. Ulvi Yenal, B. Dan
yal Akbel ve B. Necmi seçilmişlerdir. 

Komite ilk toplantısını bugün saat 
18 de Genel Direktörlük merkezinde 
yapııcak ve yüksek isti§are heyetinde 
kabul edilen talim t 1ame bükümleri 
dairesinde çalışmalarına başlıyacak

tır. 

Kira mukavelelerinin tasdiki 
Kira mukavelerıan1elerinin noter 

teşkilatı bulunan yerlerde belediye -
lerce tasdik edilm yerek noterlerce 
tasdik edilmesi alakalılara bildiri! -
mi!tir. 

Ankara Borsası 
15 Mayıs 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yolcohama 
Stokholm 
Moıı.kova 

Açılı F. Kapanı' P. -· ! 93 5.93 
12~ 6 126.66 

3 3 50 3.3550 
ti 6f25 6.6625 

2f 4 75 28.4575 
6i .9~50 67.9950 
5C 825-0 50.8250 
2'1 5 5 21.555 
ı.o 25 ı.0925 
1 5 1.56 

ı.ı. o 50 14.0350 
2: .7875 23.7875 
ı-..g 75 24.9675 
( 9050 0.9050 
2 ssn5 2.8925 

34.62 34.62 
3D.54-2S 30.5425 
2 .9 )25 23,9025 

ESHAl\1 VE TAHViLAT 
1938 %5 ikramiyeh 19.- 19.-

\ 
Balıkesir' de 

Kurldereli iıin bir 
mezar yaphr1hyor 

Balıkesir (Hususi) - Merhum Kurt 
dereli Mehmet pehlivanın ölümü üze
rine bedon terbiyesi genel direktörlü
ğünün ailesine yüz lira g5nderdiğini 
ve mezarının layik olduğu şekilde yap

tırılması için de icap eden masrafı 

göndereceğini bildirmiştim. 

Genel direktörlüğün gönderdiği yüz 
lira vali ve bölge başkanı Etem Aykut 
tarafından bölge başkan vekili Naci 
Kodanaz da' hazır bulunduğ1' halde 
Kurdderelinin karısı ile oğluna veril -
miştir. 

Kurddereli'nin hayatı hakkında bir 
broşür çıkarılacağı gibi, muhtelif gü • 
reşlerde kazandığı madalyalardan da 
bölgede bir Kurtdereli köşesi yapıla
caktır. Büyük pehlivanın Kurddere 
köyündeki kabri şehrimize nakledile
cek ve beden terbiyesi genel direktör
lüğünün vereceği tahsisatla mezar 
yaptırılacaktır. 

BİBLiYOGRAFYA 

Oluş 

Olu§un 20 inci sayısı da zengin ya
zılarla doludur. İçinde Ahmet Ham
di Tanpınar'ın - M. Tevfik Ararat'ın-
1. Fikret Akdora'nın - Mustafa Ni • 
hat Özön'ün - M. Cemil Boran'ın -
Nurettin Artam'ın - M. Cemal Sezgin
in - Reşat Cemal Emek'in - Selim Re
fioğlunun - Vasfi Mahir'in - Baki Su
ha Edipoğlu'nun - !. H. Ertaylan'ın 
makale ve şiirlerinden başka Sanat ve 
Edebiyat haberleri vardır. 

Sanat ve Edebiyat hayatımızda bü
yük bir boşluğu dolduran bu değerli 
edebiyat, fikir mecmuasını okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

Rize halkevinde temsil 

Edirne'de bahar bayramı 

" 
Edirne (Hususi) - Bahar bayramı mektepler arasında canlı 

ve neteli bir tekilde kutlanmıştır. Bütün talebeler muallimleriyle 
birlikte Meriç boyundaki büyük söğüt ormamna gitmişler, muh
telif eğlenceler tertip etmişlerdir. Gönderdiğim resim mekteplile
ri milli kıyafetleriyle göstermektedir. 

!""'""'~~:;;:;:-bir ilk okulun temeli atıldı 

Törende bulunan Konya kız muallim mektebi talebeleri 

Taşovada kanal 

ve regülatör 
'Erbaa (Hususi) - Taşovan'ın Kd 

kit ırmağından sulanması için yapı· 

Tarsus (Hususi) - Hars komitesi 
şehirde bir ilk okul binası yapmayı ka
rarlaştırmıştır. Binanın bu hafta temel 
atma töreni yapılmıştır. Törene ilbay, 
ilçebay, parti ve halkevi başkanı, şar· 
bayla o gün şehrimb~e gelen konya kız 
muallim mektebi talebeleri ile ilk okul 

1 lacak (regülatör) ve kanalın müte • talebeleri ve kalabalık bir halk kütlesi 
hassıslarınca avan projesi bir ay evel 

bulunmuştur. 
yapılmış ve nafıa vekaleti sular u -

Rize (Huauıi) - Halkevi gençleri ıeriatçiler piyesini temsil et
tiler. Piyes muhitte ali.ka ile kartılandı. Gönderdiğim resim, tem· 
ıilden bir intibaı göstermektedir. 

mum müdürlüğüne gönderilmiş idi. 
Alınan bir habere göre regülatör ve 
kanal projesi üzerinde yeniden ince· 
lemeler yapılmaktadır. Regülatör i
çin konulacak paranın çok görüldü
ğü ve sular umum müdürünün mınta-

Güzelyalı bataklığı 

İzmir (Hususi) - Güzelyalı - !ncir
altı yolunda mevcut bataklıkların ku
rutulması için faaliyete geçilmiştir. kamıza gelerek regülatör masrafının 

daha aşağıya düşürülmesi çarelerini Hazirandan sonra bu kısımdaki ba-
araştıracağı anlaşılmaktadır. ı taklıkl.ar tamamen kurutulacaktır. 

Çankırıda tuz istihsali 

Çankırı tuzlasında yeni 
tesisler vücuda getiriliyor 

Çankırı, (Husu -
si) - Çankırır'nın 

tabii servetlerin -
den olan kayatuzu 
ve büyük tuz gale
risi, istihsalatı, ça
lışma sisteminin 
iptidailği hakkın -
da bir kaç ay evel 
bu sayfada malO. -
mat vermiştim. Bu 
yazımda Çankırı 

tuzlasının inkişafa 
doğru ilerlediğini 

sevinçle haber ve
receğim. 

Asırlardan beri 
bakımsız bir halde 
bırakılan bu tabii 
servet artık ehe -
miyetle takip edil
meğe başlanmış -
tır. İlk iş olarak 
burada bir kaç ta
ne idare binasının 
yapılmasına baş -

lanmıştır. Ayni ~:~~~: Y!~~}:!ıbi:I 
zamanda tuzlanın alardan biri ve 
en büyük ihtiyacı Tuzlada tuz ta§ı -
olan içme suyu an merkepler. ........................ 
meselesi halledilmiş ve memlehaya 
kısa bir menbadan temiz içme suyu 
getirme tesisatına başlannuştır. Su, 
üç kilometrelik mesafeden demir bo
rularla getirilmektedir. 

Çankırı kayatuzu genişliği ve zen
ginliği itibariyle kilometrelerce ara . 
ziyi kaplamaktadır. Tuzlada bütün 
yıl normal olarak 18 amele çalışmak
tadır. Bu suretle 3.5 milyon kilo tuz 
çıkarılmaktadır. Bu miktar Çankırı 
ve havalisi ve komşu vilayetlerde sar
fedilmektedir. Tuz henüz başlıca kül
liyetli bir ihraç maddesi haline gel -
memiştir. 

Tuz galerisine 160 metre uzunlu
ğunda bir tünelle girilir ve tuzlar da 
merkeplere yüklenerek bu tunelden 
dışarı anbarlara taşınırdı. Bu defa bu 
tunel içerisine bir dekovil hat yapı
lacak ve bir motör kuvetiyle tuzlar 
dışarıya nakledilecektir. Bu tuzlanın 
çalışma sisteminin inkişafına doğru 

yeni bir adım teşkil edecektir. İleride 
içerdeki tuz kayalarını parçalamak i
~in "lafam" atma usulü kaldırılacak 

ve bu iş makinelere yaptırılacaktır. 
Henüz tuzlayı Çankırı'ya bağlıyan 

15 kilometrelik yol çok bozuktur. 
Tuzlar bu yoldan merkeplerle Çankı
rı piyasasına getirilmektedir. Geçen 
yıl vilayet yeni bir yol açmak ve yap
mak üzere ilk çalışmalarına başla • 
mışsa da bu iş yarıda bırakılmıştır. 

Çankırı iktısadiyatında iyi bir rol 
oynıyabilecek olan bu tuz ihracatını 

çoğaltabilmek için düzgün bir yola ve 
sistemli bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Kadri Karman 

lzmir' de sürek avı 

İzmir (Hususi) - İzmir avcılar ve 
atıcılar cemiyetine mensup Eşrefpaşa 
kolu, 30 kişilik bir kafile halinde Bu
ca'nın Uzundere köyünde heyecanlı 

bir sürek avı termiş etmiştir. 
Çok alakalı geçen sürek esnasında. 

azılı tabir edilen bir domuz yaralan • 
mış ve kaçarken bek bekliyen bir av -
cıya hücum ederek on beş dakika mü -
cadele etmiş, sonunda fazla kan kay -
bettiği için düşüp ölmüştür. 

Bu sürekte 11 domuz itlaf edilmiş 
ve beş domuz da yaralı olarak kaçmış
tır. 
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Gazellik Reçeteleri 
Bugün her ~~ğazada gayet iyi cinsten tuvalet müstahzarlan bul· 

mak kabıldır. Fakat bazı genç kadınlar bir krem veya bir losyo -
nu kendileri yapmak.tan hoılanırlar. Bu iti yaparken dikkat edilecek baı
bca nokta, muhtelif ,eyleri biıbirlerine karııtınrken itina ile hareket et
mektir. 

• 
Makiyajı ıilmek için krem :' · 

Ayrı ayrı kaplarda 1-20 gram beyaz vuelin ve 1,50 gram balmumu • 

nu 0.50 - 2 gram borate de aoude ve 8 gram gül auyunu karıttırınız. Son

ra bu iki halitayı birlettirerek hepainin üzerine 10 gram geranium (sar· 

dunya çiçeli) eaanaiyle ıo damla acı badem ya&ı ilave ediniz. Bu krem, 

makiyajı •ilmek için çok faydalıdır • 

• 
Toz halinde fUDPuan : 

5 gram aaponine, 10 gram carbonate de soude, 3 gram borate de sou • 

de, 10 damla levanta çiçeği esansı tedarik ediniz. önce carbonate de 

aoude'u bir kbe veya bir havana dökünüz. Sopenine'i, daha sonra da bo

rate de aoude'u buna ilave ediniz. iyice kanıtırdıktan sonra esansı 

(hoılandıpnız bqka bir esans da olabilir) ilave ediniz . 

• 
Basit bir dit tozu :· 

20 gram carbonate de chauz, 10 gram bicarbonate de aoude, 5 gram 

boru, 10 damla nane esansı, 5 damla anason eaansı, 5 damla karanfil e

sansı tedarik edip önce üç tozu birbibirine karıştırdıktan sonra kabilse 

gayet ince bir elekten geçiriniz. Sonra da eaanıları ilave ediniz. 

• 
Cildi besleyici - krem : 

20 ıram vueline choleıtErimEe l 50, 20 gram Lanb1ine, 10 gram gür. IU 

yu, 1 gram boru ve 10 damla heliotrop eaanıı tedarik ettikten eonra, bo

ru'ı gül suyunda eritiniz. Buna önce lanoline'i, sonra da vuelin'i ve e
sanıı illve ediniz. Sonra da iyice karıttınnız. 

Günün her saatinde 

mesut olmanın sırrı 

Daima gülümsemek 
G AZETELERDEN birine intibalarım yazan 

bir yüzme f8111piyonu genç kız, nasıl ant
renman yaptığını anlatıyordu. Bu genç kızın söy
lediğine göre, gülümsiyerck yüzmeğe baf ladığı 
günden itibaren yüzme tarzı değiımiı ve muvaffa
kiyet kendiliğinden onun ayaklanna kadar gelmiı
tir. Bu genç kız diyor ki: 

- Yüzerken gülümseyince, uzuvlarım takal 
lus etmiyor. Kendimi yumu"'k, çevik, serbest hia-
8ediyorum ve suyun içinde bir balık gibi ilerliyo-
rum. 

Çalqırken ıslık çalmak, yüzerken gülümsemek, 
banyoda prkı söylemek... ilk bakııta tuhaf gibi 
görünen bu hareketler, hakikatte, gergin sinirleri
mizi yatqtınnak ve endişelerimizi unutmak için 
daima kullanabileceğimiz küçük "reçete .. lerdir. 
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Şurasını daima hatırda tutunuz ki, mütekallia, 
ainirli bir halde iken, hiddetli hiddetli ve istemiye
rek yapacağınız bir ifin hiç bir kıymeti yoktur. 
Hayatın bütün hadiselerini, ne olurlarsa olsunlar, 
aksilenmeden, gülümsiyerek karşılamağa alııınız. 

KAŞLARIN çatık olması, azim, irade ve bir 
tek iı üzerinde kendini ••teksif etme" ala

metidir, derler. Fakat çatık kaşlar iyi alamet değil
dir. Siz de aynanın karıısına geçip katlannm çab
nız. Gittikçe harice kartı "kapandığınızı", acrtlqti
ğinizi derhal hissedeceksiniz. Buna muk • ...' >il, bir de 
gülümecmeyi tecrübe ediniz. O zaman da derhal 
dünyanm bqka bir renge büründüğünü, daha zi
~de müliyimlqtiğinizi, fikirlerinizden ve . n~~
nızden ~kkiyle istifade ettiğinizi görecek ve ıyı ~ı
y~t sahıbi her kesin hemen yanı başında olan bu -
yuk saadet ve hayat kaynağından siz de hissenizi 
fazla8İyle alacaksınız. 

Emprime krep tlö ıua'tlan öll• •onu robu 

y ATAKTAN kalkar kalkmaz, teneffüs 
ve beden hareketleri yaparken. kahvaltı • 

nızı ~lırken gülü~s~meye başlayınız. Çalışma sa
~!lerı e~n~sm~ ~ulumacyiniz. Yemek yirken gü
lumseyınız, ta kı, bayab karanlık tarafından gör
meğe alışmış olanlann müziç ve yeknasak telakki 
ettikleri bu gündelik hareketler, sizin için sevinç 
ve neşe dolu saatler haline gelsin ... 

Ve asıl en mühimi, kuçük çocuklann yaptıkla
n gibi, uykuya dalarken de gülümseyiniz. Bu gü
lümeeyİf, uykunuz csıwımda size bir çok güzel fi
kirler getirecek, rahat uyumanız ve nqeli uyanma
nız için bir nevi ninni yerini tutacaktır. 

K.o71J renlr bir öjle .onu roba ile birliltte ıiyilen 
p.l hir,....,.. ~....,.,, 
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ince yünlü spor 
lrumaıından ya
pılmıı yazlık giJ 
sel birkaç man-

to modeli 

Ya et suyu /azla yağlı olmupa, yağı a
zaltmanın çaresi, bunun soğumasını 
bekleyip azerindeki donmuı yağ 
parçalarından bir kısmını lca§ılcla 
toplamaktır. 

• Taze ubze mevsimi başladı. Sebzele
rin güzel ve yeşil bir renk muhal aza 
etmeleri için, bunları pişirirken 

tencereye bir tutam bikarbonat dö 
sud atmayı unutmayınız. 

• Sadeyalı veya zeytinyağım tavada 
kızdırırken, tavaya ufak bir ekmek 
parçası atınız. Böylelikle yağ etra
fa sıçramıyacak veı bazan müziç ve 
tehlikeli olan yanıklara sebep olmı
yacalrtır. 

• Yumurta akını d6verken kabın içine 
bir tutam tuz atarsam;, yumurta a
lcı daha kolay ve daha iyi kabara
caktır. 

\ • Sıcaklar başladı. Bir buz dolabınız 
yo.U. ve südün ekşimesinden kor
kuyorsanız, Jc-rnatmadan önce içi • 
ne bir tutam bikarbonat dö sud atı
nız. Ekfıme teıhlikesi b6ylece kay-
bolur. • 

• Mayonesin "muvallalı olması" için 
zeytinyağım azar asar dölcmelı, fa
kat muntazam ve uri hareketlerle 
lcarıttırmak !Azımdır. 

• Patatesin renginin beyaz ve lezzetinin 
tatsız olmaması için, bunları pişirir
ken tencereye bir limonun suyunu 
d6künüz. Böylelikle daha lezzetli 
ve iftah verici renJcli bir yemelr el
de etmiı olursunuz. 

• Yumurta plfirmenin de bir usulü var
du: ağır atefte pi§irilen yumurta
nın beyazı miJsavi derecede ve iyi 
pipr ve aklar, yer yer çiy kalarak 
"•avazı" boamu. 

-1-

Mavi. renkte iılemeli organJiJen yapılmq ve yahaiyle kollan 
lenjöri ile ıüılenmit bir ıuare rob11 
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Türk - İngiliz anlaıması karıısında 

Sovyetler Birliği sulh 
için alınan kararları 

memnunlukla karşıhyor 

11914 Harp Okulu mezunları çok 
İ güzel bir toplantı yaptı lor 

1914 Harp Okulu mezunları, 14 Mayıs 1939 pazar ak§amı Or
duevi'nde, A:nkara' da bulunan sınıf arkadatlariyle yemekli bir 
toplantı yapmışlardır. 

İzvestiya Ankara görüşmelerinin iki memleket 

dostluğunu takviyeye hizmet ettiğini yazıyor 

Cihan harbinin başladığı buhra~lı günlerin arifesinde Harp O
kulunu bitiren bu sınıfın, giydikleri subay elbisesinin sıcaklığı he
nüz duyulmadan hemen harp cephelerine gönderilmesi ve Harp 
Okulundan teğmen (Mülazimsan.i) olarak çıkan en son bir sınıf 
olması itibariyle, tarihi bir vasfı bulunmaktadır. Bu sınıftan son
ra Harp Okulunu bitiren diğer sınıflar Y arıubay (Zabitvekili) 
çıkmışlardır. 

Uzun yıllar okul sıralarında diz---------------
dize oturan, büyük savaşta İstikşlal 
harbında vatan ve istiklalin müdafaa
sı uğrunda yanyana döğüşen bu sınıf 
arkadaşlığının, 25 yıl gibi dörtte bir 
asırlık uzun bir ömrü vardır. 

Sınai müesseselerin 
a~a'cağı mesleki 

kurslar 

(Başı 1 incı sayfad•) 

sini tavsiye etmekte ve aynı zamanda 1 
da buna rağmen bu yolda giderse Tür ı 
kiye'nin maruz kalacağı fena netice -
lere telmih eylemekte idi. Mamafih, 
bu "tavsiyeler,, Türkiye matbuat ve 
umum\ efkarıp.ın haklı ve yerinde mu 
kabelesine hiç kimsenin müdahalesi -
ne müsaade edemiyeceği bildirilmiş -
tir. 

Askeri barem kati 
şekil aldı Toplantıyı hazırlıyan yarbay Ka -

( [Jaşı J ıncı sayfada) zım Ünal ve Cemil Karadavudun tek -
Projenin ilk maddesine göre; ka- lifiyle reisliğe seçilen Kadri Yaman, 

ra, deniz, hava, askeri fabrikalar, har- sınıf arkadaşlığının, bütün yakınlık • 
ta subayları ve askeri memurları • as- ların üstünde bir kıymet taşımakta ol- Yeni nizamnamenin esaslarını yazı-
keri mekteplerdeki maaşlı sivil mual- duğunu izah etmiş ve bu toplantının yoruz: 

Sulh davaaına hizmet 
Sovyetler Birl:_i, her nereden ge -

lirse gelsin, sulh davasının müessir 
surette müdafaasının organize edilme

sini istihdaf eyliyen bütün gayretle -

ri daima memnuniyetler selamlamış -
tır. Sovyetler Birliği, bu yolda Tür -

kiye tarafından yapılan gayretleri. 
kendisi ile dostane münasebetler ha -
linde bulu.nduğu için bittabi daha bil· 
yük memnuniyetle müşahede etmek -
tedir. 

Sovyetler Birliği ile Türkiye ara -
sında mevcut dostluk geçen son ba -

harda Türkiye hariciye vekili B. Şük

rü Saraço[. u'nun Tas muhabirine ver 
diği bir bcıanatta söylediği gibi, boş 
bir siyasi efsane değil fakat mebdeini 
Türkiye'de ve Sovyetler Birliğinde 

yeni rejimlerin teessüsünden beri vu -
kua gelen büyük ehemiyetli hadise -
lerden almış bulunan 1 

• - vakıadır. 

Türk - Sovyet d Jstluğu 

Bir taraftan t · rk milleti ve 
'diğer taraftan S vyetlt.r Birliği 
milletleri arasıı: d ki dostluk, 
yakınlarda, sovyt t hükiiaıetinin 
Ankara'da Türkiy Cümhuriye
ti ile yaptığı m averelerle de 
son ifadeıini bu\r uı1tur. Bu fi
kir teatileri, bug kü e11ternas· 
yonal vaziyet üze ·mde iki mem· 
leket araamdaki o ·üş birliğinin 
ve iki devlet aras la dostluğun 
sulh menfaatine olnrak takviye
si arzusunun müşahedesini müm 
kün kılmııtır. 

Sovyetler Birliği un ni efkarı, bü 
tün samimi sulh taraft arı gibi, Tür 
kiye'nin İngiltere ile r karşılıklı 
yardım paktı akdetmes nı, Sovyetler 
Birliği tarafından daima hiç değişme
den müdafaa edilmiş b lunan dünya 
sulhunun takviyesi eserıne bir yar -
dım gibi telakki edecel tir. 

Valiler ar sında 
(Başı 1 inci say! da) 

ğine mülkiye müfetti~ e inden B. A

sım Türeli; Bursa valil ne Trabzon 

valisi B. Refik Karalta Tokat vali

liğine Ankara vali mu. ıni B. Sala

hattin Oner; Kayseri \ liğıne Bur· 

sa valisi B. Şefik Soyer Çankırı va· 

liliğine mülkiye müfel !erinden B. 

Refik Noyan: Maraş va 1 ğine Aydın 

valisi B. Salim Günday ydırı valili

ğine Maraş valisi B. S bri Çıtak; 

Kırşehir valiliğine Ord alisi B. Ba
ran; Ordu valiliğine Kı şehir valisi 

B. Mitat Saylam; Gazi tep'e İzmir 
vali muavini B. Cavit Ü ıver i İçel'e 
Ağrı valisi B. Burhan ıeker i Trab· 
zon'a Dahiliye Vekalet ıukuk m~şa
vir muavini B .Osman ,alıri Adal; 
Ağrı valiliğine Kırkl 1i valisi B. 
Hasip Koy ban; Rize v liğine Çan
kırı valisi B. Hüsnü U ören; Kırşe
hir valiliğine mülkiye lifettişlerin · 
den B. İhsan Aksoy; E hrne valiliği -
ne Gümilşane valisi B. eri: Tümer; 
Gümüşane'ye Edirne valisi Niyazi 
Mengen; Bolu valiliğir matbuat u
mum müdürü B. Naci J ıman; .Muğ
la valiliğine Malatya v si B. Etem 
Akıncı; Malatya'ya E ncan valisi 
B. Fahri Özer; Erzin«:<! ' mülkiye 
müfettişlerinden Osm Nuri Teke-
li; matbuat umum müd üğüne Bolu 
valisi B. Salim Gündo n; nüfus u
mum müdürlüğüne Dar ye Vekaleti 
müsteşar muavini B. S bri; dahiliye 
müsteşar muavinliğine Gazicıntep va
lisi Şefik Gıcıoğlu; mahalli idareler 
umum müdürlüğüne çel valisi B. 
Rüknettin Nasuhoğlu tayin edilmiş -
!erdir. , 

Rize valisi B. Nuri Türkkan; To
kat valisi B. Faiz Ergun; Kayseri va
lisi B. Adli Bayman vekalet emrine 
alınmışlardır. 

limlerle maaşlı sivil memurlar hariç. yüksek vasıflarını tebarüz ettirmiştir. İktısat Vekaletince hazırlanan sı -
ve jandarma subayları için on üç dere- Bur..dan sonra sınıf arkadaşları a- nai müesseselerde ve maden ocaların-
ce tayin edilmiştir. rasında çok samimi ve candan konuş _ da mesleki kurslar açılması hakkında-

Bu on üç derece şudur:· malar yapılmış ve bu arada, Cevdet ki nizamname yüksek tasdike iktiran 
Birinci derecede orgeneraller, ora- Kerim lncedayı, çocukluk ve gençlik• etmiştir. Nizamnamenin ihtiva ettiği 

miraller vardır. Asli maaş 15lı. tutarı çağlarının, mektep hayatının ve savaş esaslara göre bürolarda çalişan me-
600 liradır. İkinci derecede korgene- günlerinin unutulmaz hatıralarını ya- murlar hariç olmak üzere bir senede 
raller, koramiraller vardır. Asli maaş detmiştir. kullandığı işçi ve müstahdemlerin sa-
125, tutarı 500 liradır. Üçüncü derece- G k k d d d b yısının gündelik vasatisi yüzden faz-
de tümgeneraller, tümamiraller var- eç va te. ya ar evam e en u la olan maden ocakları ile teşviki sa-

d A 1
• 
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. d toplantının dıger mıntakalarda bulu- . k d tA .f d'l • .. 

ır. s ı maaş 100, tutarı ıra ır. . . . nayı anunun a arı e ı en sınaı mu 
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. nan sınıf arkadaşlarına da bıldırılme- 1 t b.t d·ı 1 ·· 
uğgener er, tugamıra er, temyız . . esse er es ı e ı en esas ara gore 

sıne ve her yıl her yerde tekrar edıl - 1 k' k 1 y b 1 müddeiumumisi, Vekalet huKuk mü- . k ·ım· . mes e ı urs ar açmaga mec ur o a-
şaviri dördüncü derecedir ve asli ma- mesme arar ven ıştır,. caklardır. İşçi sayısı yüzden aşağı o-
aş 90, tutan 300 liradır. lan müesseselerin iki kilometre dahi-

Al baylar, temyiz azaları, birinci sı- _:!111111111111111111111111111111111 lll il~ linde bulunan diğer müesseselerinde 
nıf askeri memurlar 5 inci derecedir. - çalışanlar için kurs açmağa mecbur 
80 lira asli maş ve 260 lira tutarı ala- = u· L K u· = olacaklardır. Aynı sanayie mensup ol 
caklardır. : : mak üzere iki kilometrelik bir saha 

Yarbaylar, ikinci sınıf ash.eri me- - - dahilinde bulunan müesseseler müş -
murları, vekalet hususi kalem müdürü ~HALK EVLER 1 DE R.G l S § terek kurs açabileceklerdir. Kursların 
altıncı derecedir. 70 lira asli maaş, tu- - O : tedris ve idare masrafları müessese 
tarı 210 liradır. OLK 'nün Mayıs l939 tarihli : sahipleri tarafından ödenecektir. Her 

Yedinci dereceden binbaşılar, ü- : 75 inci sayısı çıkmıştır. İçinde· - müessesede çırak, kalfa ve ustalar i-
çüncü sınıf askeri memurlar 170 lira : kileri sırasiyle yazıyoruz: çin ayrı ayrı kurslar açılacaktır. 
tutarı olan 60 lira asli maaş: ::.ekizinc: : Z3 Nisan Fuad Köprülü. - Mil· Çırak kursları sanat nevilerine gö-
dereceden. ön yüzbaşılar, dördüncü : li Şef'ten Halkevlerine direktif·. : re en az bir sene ve en fazla üç sene, 
sınıf askeri memurlar 50 lira asli ma- = ler. - Anadolu Mektebinden bit : kalfa, ve usta kursları en az altı ve 
aş tutarı 140 lira; 9 uncu oereceden : hatıra. Ş. A. K. - XVI - XVIII : en çok on iki ay devam eder. Bu müd
yüzbaşılar, beşinci sınıf askeri me- :E inci ası.darda saraylardaki Sanat - detler mahallin en yüksek mülkiye 
murlar 40 lira asli maaş ve 120 lira tu- :E ve sanatkarlar ile Osmanlıların _ amirinin teklifi ile İktısat Vekaletin
tarı; onuncu dereceden üstteğmenler : Avrupa sanatı için olan ehemiye· : ce tayin olunacaktır. Bu kurslarda 
altıncı sınıf askeri memurlar 35 lira : ti. Heinrich Glück (Almancadan - tedrisat, çalışma zamanı dışında ol
asli, 100 lira tutarı, on birinci derece- ;: çeviren: Cemal Köprülü). - Ö· - mak üzere haftada ancak altı saat o
den teğmenler ve yedinci sınıf askeri ; 1Uınl.in\1n 112 nei y~ı.a~ ... ~ -.u .;, 1-·-.. ~~,-~-._,_~ 
memurlar 30 lira asli 85 lira tutarı; on = nasebetiyle Bethoven'in hayatı : Kurslarda mesleki bilgilere ayrıla~' 
·k· · d eden asteg~menler ve seki- : ve eserleri. Cevat Memduh Al- : cak kurs saatlerinin en az u··çte ı"kı'sı·n-
ı ıncı erec - K" .. ·ı · h kk d -
zinci sınıf askeri memurlar 25 lira as- : ter. - ultur teorı e:ı a ın a : de müessesenin iş mevzuu ile doğru-
11 üzerinden 75 lira tutarı; on üçüncü : Pr?1· Dr. Şevket Azı.z Ka~su. - : dan doğruya alakadar olan teknolo-

d 
d askeri memur muavinleri : İkı kız kardeş ve bır delıkanlı - J. ik dersler, digy erlerinde de mesleki 

erece en - (H'kA ) N h ·a s B k -20 lira asli maaş üzerinden tutarı olan : ı aye a 1 ırrı. - .aş ~ : bilgi dersleri gösterilecektir. 

60 1
. 

1 
kl dı : memleketlerde betler. terbıyesı : K k ırayı a aca ar r. - .. .. .. - urs açma la mükellef bulunan 

: Nüzhet Abbas. - Koyumden tur-: her müessese sahibi, bu nizamnamede 

Sovyetler İngiliz 
teklifine cevap 

verdiler 
(Başı 1 inci sayfada) 

Moskova, 15 a.a. - Havas bildiriyor: 
Siyasi sovyet mahfillerind~ söylen

diğine göre Sovyetler Birliği garp 
demokrasileriyle işbirliği etmeğe ka
rar vermiştir. Fakat her ne bahasına 
olursa olsun değil. Sovyetler Birliği 
ingiliz - fransız - sovyet mütekabil 
yardım paktı 'planından hiç bir zaman 
vaz geçmiyecektir. 

Sovyetlerin evelce ingiliz teklifle
rini reddettikleri maltımdur. Bu tek
lifleri şimdi de kabul etmek niyetin
de değillerdir. Ancak Londra, Sovyet 
lerin üç devlet hatta mümkünse Po
lonya'yı da alarak 'dört devlet paktı 
planını kabul ederse, iş değişir. 
Aynı mahfillerde beyan edildiğine 

göre müşterek fransız - İngiliz teşeb
büsüne rağmen son diplomatik görüş
melerde Fransa tarafından ileri sürü
len teklifler ingilizlerin noktai naza
rına nazaran ·sovyet görüşlerine daha 
yakındır. 

Litvinof, lngilterenin noktai naza
rını kolayca kabul ettiği için Sovyet 
hükümeti tarafından uzaklaştırıldığı 
öğrenilmiştir. 

Sovyet hükümeti garple işbirliği et 
meğe hazırdır. Ancak, bunun Avru ~ 
pa'nın halihazırdaki kuvetlerinin mu
vazenesine müstenit realist bir siya
setin çevresi haricine çıkmaması şart
tır. 

Tahmin edildiğine göre Sovyetler, 
planlarının teferruata ait kısımlarında 
tadilat yapılmasına razı olacaklar fa
kat planın umumi hatlarını kabul et
tirmek için ısrar edeceklerdir. 

lngiliz: gazetelerinin fikri 
Londra, 15 a.a. - İngiliz - türk an

laşmasının akdinden sonra şimdi ga
zeteler son ingiliz teklifine Moskova
nın vereceği cevabı endişe ile bekli
yorlar. Gazeteler, Rusya'nın pek ya
kında cevap vereceğini ümit etmekle 
beraber askeri pakt yapılmasında ıs

rar edip etmiyeceğini araştırıyorlar. 
Sunday Times diyor ki: 
Bir askeri ittifak mevzuubahs ol -

: küler (Şiir) C. Miroğlu. - Gaz- E tayin edilen esaslar dahilinde, miies
: neli Malimut, Gazne Devletinin : = menşei ve karakteri meselesine = sesesinde açılacak "kurslarda tatbik e-
= dair A. Yakubovskiy (Ruscadan : dilecek bir ders müfredat programı 
_ hazırlıyarak en geç bu nizamnamenin 
: çeviren: A. Caferoğlu). - Milli _ . "h 
=- edebiyat devri şiir sahasında A- :_ merıyet tarı inden itibaren iki ay son 

ra İktısat Vekaletine göndere -
: şık Tarzı tesirleri Fevziye Ab- : 1 
: d.ullah. - Ortazaman Türk - İs- _ cektir. ktısat Vekaleti bu program-
: lam dünyasında yaşanan hayata : lan tetkik ile tadilen veya aynen ka· 

bul ve tasdik ederek iade edecek mü
: dair Prof. A. Mez (Almaricadan -
: çeviren: Cemal Köprülü). : cssese sahibi müfredat programını bu 
E NOTLAR ve İKTİBASLAR = müddet içinde gfndermezse İktısat 
_ - Vek!leti hazırlayıp gönderecektir. 
S Ankara Mahkemei Şer'iye si- Kurs öğretmenleri a!Jağıd~ki vasıf-
: cillerinden tahliller Hasan Feh- : ları haiz bulunanlar arasından seçile
: mi. - Halıcılık hakkında tetkik- - cektir. 
: ler H. T. Dağlıoğlu. - Türk vatandaşı olmak veya ecnebi 
E AYIN HABERLERİ : ise kendisine daha evelce memleketi-
: Altıncı Büyi!k Millet Meclisi : mizde çalışma müsaadesi verilmiş ol
: - Yeni kabine - Dünya içinde : mak, vereceği dersin mütehassısı bu
E Türkiye. • : lunduğunu kabule şayan bir vesika i
: HALKEVLERİ HABERLER! = le isbat etmek. 
S İhtilaflar hakkında N. K. -
: Halkevleri çalışmaları - C. H. : 
: P. nin tertip ettiği müsabakalar : 
E - Ressam Cemal Benim'in ve ta- : 
S !ebelerinin sergisi - Halkevleri _ 
E neşriyatı. E 
=FİKİR HAYATI -

Müessese sahibi kurs müfredat pro
gramlarının muvaffakiyetli bir §ekil
de tatbiki için lüzumlu görülen alat 
ve edevatı ve makineleri ve her şeyi 
hazırlamağa ve kurslara devam eden
lerin istifade edebileceği bir şekilde 
tertip ve tanzim etmeğe mecbur ola
caktır. 

: Bir okuyucunun notları - Neş-S 
E riyat Kongresi - Resim sergi-. : 
: sinde - Süleyman Bahri. Nahid 

Keza müessese sahibi kursların açı
- lacağı ve amell derslerin verileceği 
: yerlerde işçilerin sağlığını ve iş em

niyetini temin için gerekli olan bütün 
tedbirleri şimdiden almakla mükellef 
olduğu gibi işçilerin sağlığını koru
makla ve iş emniyeti hakkında İ§ ka
nununun 55 inci maddesi mucibince 
neşrolunacak nizamnamenin tatbik 
mevkiine çıkarılmasını müteakip de 
o nizamname hükümlerini yerine ge
tirmekle mükellef olacaktır. 

: Sırrı. = BİBLİYOGRAFYA 
: Donald Everet Webster, 0 The : 
E Turkey of Atatür:k, Social 'pro~ -
: cessin the Türkish reformation" : 
: Peyami Ermen. - Nahid 'Sırrı : 
: "Anadolu Yol Notları" F. Ab- : 
E duJJah. : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~. 

mamak şartiyle Sovyetlerin bütün tek 
lifleri Londra'da iyi karşılanacaktır. 
Askeri ittifak Polonyayı ve Porteki
zi hiç de memnun etmiyecektir. 

M oskor.Ja müsait cevap verirse 
0bserver de şöyle yazıyor: 
Sovyetlerin cevabı, Moskovanın e

sas meselede mutavassıt bir hal tar -
zını kabulden imtina edip etmediğini 
gösterecektir. Moskova müsait bir ce
vap verirse, Türk y İngiliz anlaşması
nın teferruatı da tespit edilince ileri
de sulh paktına Bulgaristanın, Fin -
landiya'nın, Skandinavya ve Baltık 
devletlerinin de iltihak etmesi bekle
nebilir. 

Müessese sahipleri, kurslara devam 
ları ve kurslardaki tesisatın istifade
leri sebebiyle kurslara devam edenle
rin gündeliklerini cksiltmiyccek ve 
kendilerinden herhangi bir suretle 
para alamıyacaklardır. 

Kurslara devam mecburidir. Maze
retsiz olarak kursa gitmiyenler hak
kında her gelmediği gün için it veren 
veya vekili tarafından gUndcliğinin 
ilk defa be§te biri, tekerrürü halinde 
üçte biri ve nihayet yarısını geçmiye
cek bir miktar kesilir. Bir ayda bet 
d!!fa mazeretsiz kursa gitmiyenlerin 
hizmetlerine nihayet verilir. 

Her 'k:urs müdavimi, devam etmek· 
te bulunduğu kursun hitamını takip 

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 ,. 2.000 .. 
4 ,, 250 ,. ı.ooo ,. 

40 ,, 100 .. 4.000 .. 

100 " 50 ,, 5.000 ,. 

120 .. 40 ,, 4.800 " 

160 " 20 " 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara Gar Gazinosu 
Yemeklerini memleketin en şık, kibar lokantasında ye

mek istiyenler hep orada toplanıyor. 

d 
Gaz

1
inonun taraslar.ı-1 güzel tarhedilmis havadar ahcesi 

e açı mış ve fev1Ca aae Clöşenmış ır. 

Nefis ve ucuz yemek, mükemmel servis 
Maestra Darvaş'in idaresindeki güzel Orkestra 

Her cumartesi akşamı "Dine Dansan,, 
Müessesenin Direktörlüğünü Osman Sencer deruhte etmiştir 

.:!11111111 iLAÇLARINIZI 1111111 L!:. 
§ Sakarya Eczanesi ~d~~ yaptırınız. ~~~pa ve yer-§ := lı ılaçlar her çeşıdıtn (Kodak) = = marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- =: 
§ mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşısında. Telefon: 2018 := 
;ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Fr 

~•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. = -- -
~ULUS PİYANGO GİŞESİ~ -_ Yeni tertip biletlerini satmağa başlamıştır. Bu defa da ta- : 
: liinizi ULUS GlŞESl'nden deneyiniz. Amorti ve ikramiye- S 
§ ler derhal verilir. Adres: U L U S meydanı Yeni Sinema· _ 
: yanında tütüncü Ali Tümen. 1496 = - -"'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll~ 

Frans11ca bilen muhabere memuru aranıyor 
Mühim bir müessesenin Şarki Anadolu' da şimendifer 

güzergahında bulunan işletme idaresi için Fransızcaya mü
kemmelen vakıf bir muhabere memuruna ihtiyaç vardır. 

Talip olanlar muhtasar tercümei hallerini ve itsedikleri 
aylık ücret miktarını gösterir bir mektupla (Ankara - Pos-
ta kutusu 498) adresine müracaat etmelidir. 1700 

1 

eden ilk on beş gün içinde nazari ve 
ameli olarak imtihana tabi tutulacak
tır. 

Bir Türk dostunun 

acı kaybı 

(Başı 1. inci sayfada) 

İmtihanlarda muvaffak olanlara İk
tısat Vekaletince tanzim edilmiş nü
muneye göre hazırlanan ve mahallin 
en büyük millkiye amiri tarafından 
tasdik edilen çırak, veya kalfa ve ya- hatırası daima anılacaktır. 
hut usta ehliyetnamesi verilecektir. *** 

Kurs açmakla mükellef bulunan . . . 
müesseseler işbu nizamnamenin neş- Amıral Brıstol, 17. nısan 18~8 de doğ-
rinden itibaren üç ay içinde bu mü-. muş'. ~887 de Amerıka Denız Aka -
kellefiyeti ifa etmedikleri takdirde demısınden mezun olmuştur. Türki -
elli liradan beş yüz liraya kadar ağır ~~'de Ameyrika'nın yüksek ~omiserli· 
para cezasile cezalandırılacaktır. Tey gıne 12 Agustos 919 da tayın olun -
kerrürü halinde bu ceza iki kat ola- muştur. Bu vazifede 927 Mayısına ka
rak tertip olunmakla beraber kurs a- dar kalan ~iral, bu tarihte Amerika
çılıncıya kadar müessesenin kapatıl. nın Asya fılosu kumandanı olmuş, 1 
masına da hükmolunacaktır. Bu mad- Mayıs 932 de tekaüde sevkedilmiştir. 
deye göre verilectek cezai hükümlere 23 İkinciteşrin 1922 den, 5 Şubat 
sulh mahkemelerince karar verilecek· 1923 tarihine kadar Amerika'nın Lo -
tir. zan'daki delegeliğini yaılmıştır. 
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H 1 K A y E [_A N D ç l Hava şehitlerimiz için 
NÖBETÇi ECZANELR Artist Askı !. 

.;ıı 

~azan: Kathleen Hewitt 

Lilyan, ağır hareketlerle sütlü kah
~~sini karı§tırıyordu. Can sıkıntısiyle 
•oy lendi: 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

sizi rahatsız etmek cesaretini göstere
mezdim. 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çar~amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ankara eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve sakarya ,. 
: Ege ve Çankaya ,. 
: Sebat ve Y eni:ıehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 

ACELE iMDAT 

Dün Ulus meydanında çok 
hazin bir ihtifôl yapılclı 

- Bu gidişle, figüranlıktan kurtula
ınıyacağım. 

Raymond, ütülü pantalonunun kırı
~ıp, buruşmaması için büyük bir itina 
ılc ayak ayak üstüne attı. Dudakların
da ınağrur bir tebessümle genç kızı te
ıclli etti: 

- Senin yaşında bir insanın ümit
ıizJiğe kapılması ayıptır~ Biraz sah • 
ret. Bir gün, elbette talih sana güler 
:Yüzünü gösterecektir. 

Genç kız, hırçın bir tavırla başını 
Balladı: 

- Senin yerinde olsam, ben de böy
le söylerim. Bugün madmazel Maria 
'Mcllor tarafından kabul edileceksin. 
~o~una gittin mi mesele yok. Kariye
tını. yapmışsın demektir. 

Lılyan, bunları söylerken Raymond 
pastanenin dıvanndaki büyük ayna ~ 
d~n kendini seyrediyordu. Hakikaten 
g~zel ve yakı§ıklı bir erkek ti. Her gün 
guzel kadınlardan sayısız aşk mektup
~~r~~lıyordu. Fakat, Maria Mellor, gi
l unyanın en meşhur sinema yıldız-
arından biri olan ve etr f d b. .b. ri d .. a ın a ırı ı-
m~ en g~zel binlerle delikanlı dönen 

şhur bır kadının onu b - • b 
v • , egenıp e • 
genmıyeceği biraz şüpheliydi. 

Raymond endı' "'e . . . ı· d. . • ~ sını gız ıyeme ı: 
- Kendı hesabıma Maria Mellor ile 

~apacağım mülakatın pek müspet ne
tıce vereceğine kani d ğ·1· 

L·ı e ı ım. 
• 1 yan, kıskançlıkla karııı.ık bir is -
tıh ·1 :r za ı e cevap verdi: 

- Üzülme yavrum. Seni beğeneceği 
muhakkaktır. Çünkü; Maria Mellor 
b~çüne kadar seçtiği erkeklerin hi~ 
bırınden vefa ve devamlı bir aşk bekle
memiştir. Zaten onun kimseye sadık 
k~lmasına yaradılışı da müsait değil -
dır. ?nun bir erkekten aradığı yegane 
mezıyet, kendisini bir kaç gün oyala
iağa kafi gelecek kadar güzelliktir. 
~te, akıllı delikanlılar, onun çok kısa 

suren bu iltifatlı günlerinden istifade 
e~erek kendilerine sinema hayatında 
bır mevki yapmağa muvaffak olabili
y~rl.~r. Gözlerini açarsan pek yakında 
buyuk bir ıinema artisti olabilirsin. 

Cebinden bir tomar kağıt çıkardı. 
Güzel yıldıza uzattı: 

- Bunlar, tiyatro münakkitlerinin 
hakkımdaki yazılarıdır. 

Maria Mellor, elini kaldırarak: 
- Bunlara lüzum yok, dedi. Ben 

başkalarının görüşlerine kıymet ver -
mem. Beraber çalışacağım adamların 
her şeyden evel bana sempatik olmala-
rı lazımdır. Hem niçin o kadar uzak o
turuyorsunuz? Sandalyenizi biraz ya
naştırın buraya. 

Raymond, sandalyesini güzel yıldı
zın oturduğu koltuğa adeta bitiştirir
cesine yanaştırdı. 

Maria, delikanlının elini tuttu. Fı-
sıldadı: 

- Siz fotoğrafınızdan daha güzel -
mişiniz. 

Raymond, kulaklarına kadar kızar -
dığını hissetti. KekeliY,erek teşekkür 
etti: 

- Teveccühünüze karşı duyduğum 
şükranı ifade edebilecek kelime bula
mıyorum. 

Başını çevirdi. Gözleri, kadının göz
lerine takıldı. Bu gözlerde insana ben
liğini, dünyayı unutturan bir cazibe 
vardı. 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalide bir has
talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) nıımara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yanıın ihbarı: (1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024). ·Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı A
rıza memurluğu: ( 1846). - Mesaj eri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirlicami civan: (2645-
1050-1196). - Saınanpazarı civan: (2806 
-3259). - Yeni&ehir, Havuzbaıı Bizim 
taksi: (3848), • Çankırı caddesi, Ulus 

taksisi: (1291). ·İstanbul taksisi: (3997) 
Devlet demiryollan Gar istihbarat ve 
müracaat memurluğu: (1788). 

Otobüslerin ilk ve aon seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'dcn Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiôren'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 

23.00 Yenişehir'den Ulus M. na 
Raymond, artık hiç bir şey düşüne

miyordu. Buraya ne maksatla gelmiş
ti? Nişanlısına, Lilyan'a neler vadet
mişti? Buradan film için bir angajman 
yapmadan çıkacak olursa, ertesi günü 
otelin parasını ne ile ödiyecekti? Bil- § 
tün bunlar bir saniyede hepsi zihnin
den silinmişti. Şimdi o, iri kirpikli bir 
çift lacivert gözün sonsuz derinlikle- § 

rine dalmış, kendinden geçmişti. 

7.00 

Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Uluı M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

Ulus meydaruyle lstaıyon ara.smda her 
be' dakikada bir ıefer olup tren zaman
ları seferler daha sıktır. 
Ulus meydanıyle Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpaıarı arasında aaat 8 den 
20 ye kadar vasati her be& dakikada; sa
at 20 den 21 e kadar her on (iakikada; aa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbe&, yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

Maria, birdenbire yerinden kalktı· 
Raymond, şuOrsuz bir hareketle güzel 
kadının karşısına dikildi. Kadını kol
ları arasına aldı. 

Güzel yıldız, büyük bir teslimiyetle § 

başını erkeğin geniş göğsüne yasladı. 
Gözleri nihayetsiz bir arzuyla biribir
lerini aradı. 

Ak5amları Ulus meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyda
nına dönii§leri sinemaların dağıhı saati
ne t5.bidirler. 

Posta saatleri 

(Başı 1 inci sayfada) 

manlarımıza karşı tazim vazifelerini 
yerine getirdiler. 

Bundan sonra nutuklar verildi. Ha
va müsteşarlığı adına yüzbaşı Suat, 
Cümhuriyet Halk Partisi adına Enver 
Behnan Şapolyo, hava kurumll Anka
ra şubesi adına Cümhuriyet gazetesi 
Ankara muhabiri B. Meki Sait Esen, 
Yüksek tahsil gençliği namına B. 
Yılmaz Dereli konuştular ve Türkiye' 
nin hava davası uğruna can veren aziz 
şehitlerimizin mukaddes hatıraları ö
nünde hislerimize tercüman oldular. 

Nutuklardan sonra Ulus meydanı
na getirilmiş olan çelenkleri bir heyet, 
merasimle şehitliğe götürdü. Tören 
sırasında bir manga asker, manevra 
fişeği ile üç selam atı~ı yaptılar. 

Dünkü tören, halkta havacılığa ve 
bu uğurda canlarını vermiş olanlara 
karşı yaşıyan sevgi ve saygı hisleri
nin bir tezahürü oldu. Çelenkleri taşı
yan ve etrafında yürüyen havacı genç- ' 
lik bu uğurda ölmüş olanlara manevi 
bir huzur ve rahat verecek kadar bizi 
teselli eden bir manzara teşkil ediyor
du. 

İstanbuldaki tören 
İstanbul, 15 (Telefonla) - İstan

bul, hava şehitlerimizin mukaddes h~
tırasını bugün saat on be~te Fatıh 
parkında büyük bir ihtifalle andı. 
Merasimde İstanbul komutanı, mer
kez komutanı, hava müsteşarı, şehir 
meclisi azaları, hava kurumu mensup
ları. hava subayları ve mektep talebe
si bulundu. 

Fatih'teki ahideye hava kurumu, 
hava subayları, Halk Partisi, İstanbul 
komutanlığı, belediye ve milli mües
seseler namına çelenkler konuldu. 

Teahhütlü ıaat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

/ 
/ 

( 

Raymond, şiddetle itiraz etti: 
-. N_eler söylüyorsun Lilyan? Ben, 

Mana de bir aşk macerasına girişmek 
a~zusunda değilim. Seni nasıl çılgın 
hır aşkla sevdiğimi bilmen lazımdır. 
Aşkımıza nasıl hiyanet edebilirim? 
Benim Maria'dan istediğim iştir. Yeni 
Ç~vireceği filmde kUçUk bir rol verme
ııni rica edeceğim. 

O kadar dalmışlardı ki; salondan i
çeriye giren ve ta yanı başlarına ka • 
dar gelen orta yaJlı. şişman adamın 
farkında bile olmadılar. Kulaklarının 
dibinde yükselen boğuk bir sesle irkil Tren saatleri 

Saat tam 2 de şehrin muhtelif yer -
lerinden atılan toplarla hava şehitleri
miz selamlandılar. Bu esnada limanda 
bulunan bütün gemiler düdük çalmak 
suretiyle merasime iştirak ettiler. Fa
tih parkındaki abide önünde, ordu, 
hava kurumu, İstanbul halkı namına 
belediye ve üniversiteden birer genç 
nutuklar söylediler ve ihtifale bir ge
çit resmi ile nihayet verildi. 

ihtilal dolayııiyle Uluı meydanında yarıya İnen bayraklar 

diler: 
- Bravo Maria ! Şüphemde haklı i- Haydarpaıa'ya .ı Her aabah 8.20. Her 

akpm 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
ıembe, Cumartesi, 
Toroı ıürat.) 

mişim meğer. 
Maria, şaşılacak bir süratle soğuk· 

kanlılığını topladı: 
- İşte son kısmı böyle oynamamız 

Hizım, mösyö Raymon,d. 

Samsun hattı : Her&iln 9.35 (Kayse
ri, Sivat, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Delikanlının bu izahatı Lilyan'ı tat
tnin etmedi : 

Adol Zinder, meşhur sinema kıralı 
hata öfkeyle Raymond'u süzüyordu. 

Diyarbakır hattı : Her gün 

: Her gün 

9.35 

17.08 
- Maria Mellor'u, yakından tanı -

~ıı olsaydın, bu sözlerinin belki bir 
Güzel yıldız birdon parladı: 

Zonguldak hattı 

ıYmeti olabilirdi. Şimdiye kadar ona 
Yllkla§ıp da, cazibesine kapılmıyan bir 
~c~ erkek işitilmemiştir. Onda erkek
;rı .çıldırtan müthiş bir kudret var. 
~cnı kaybedeceğimden korkuyorum 
aynıond. 

belikanlı, şen bir kahkaha attı: 
sa - M:aria Mcllor, söylediklerini duy 
rcİc~Cni pırlantalara garkeder. Bu ne 
d' lmt Beni adeta korkuttun. Ken • 
'~den gUphelenmeğe başladım. 

v cnç kızın yanağını okşıyarak de-
am Ctti: 

zih. S~vgilim, böyle saçma şeyler le 
ın· nını yorma. Hem Maria'nın tama -
b ı~ıe serbest olmadığını, altı aydan -
k Crı sinema kıralı Adolf Zinder'in 
g:ndisine karşı pek derin bir alaka 
OSterdiğini pek ala biliyorsun. 

sa Lilyan, bileğindeki saate baktı. Ma
v nın üstünde duran çantasını, eldi -

enlerini alarak ayağa kalktı: 
nak liaydi, Raymond vakit geldi. Mü
d aşanın sırası değil. Benim yüzüm-

rnen randevu saatini kaçırmam iste • 
cm. 

••• 
ta~aYmond, fraklı bir uşağın arkasına 
,. ~larak, geniş ve fevkalade güzel dö· 
~enı"' b. 
1 '6 ır salona girdi. Rahat koltuk -
trdan birine gömüldü. Eskimeğe yüz 

kutrnuş kostümüyle bu muhteşem de • 
or · · di . 1!ınde kendini zavallı buldu. Ken-
sını buraya kadar getiren cüret ve 

cesaret· b. 1 ır anda sıfıra indi. Kalbi he-
Yecandan duracak gibiydi. Salonun ka· 
pısından bir kadın g·· .. d .. R orun u. 

aymond, yerinden fırladı. Vücudu-
na sarılan p b · . . d en e ıpek sabahlıg·ının ı -
çın e ahe kr doğ ' n ı adımlarla kendisine 

h
.. ru ylaklaıan gUzel kadının önünde 
urmet e eğ· ld. 

Ç
ük er . . ı ı. Uzatılan beyaz, kü -

ı ıncıtmekten k k !arına göt"' d.. . . or arak dudak -

P
erti elektu~ku .. ~ınırlcrini tatlı bir ür

rı suratiyle d 1 Maria M il o aştı. 
duğu kolt ğ or, şuh bir eda ile otur-

d 1 
. ~ un çok yakındaki bir san

a yeyı gostererek det·ka 1 • ı n ıya otur -
masını ışaret etti. 
R~ymond, çekinerek oturdu. 

- Gülünç olma Adolf ... Aşk alevi" 
filminden bir sahnenin provasını ya • 
pıyorduk. 

Raymond, hemen atıldı: 
- Evet, şimdi mukaveleyi imzalıya-

caktık. 
Adolf Zinder, kaşlarını çattı. Maria-

ya dönerek homurdandı: 
- Pek ala ama, aşk sahnesini baş 

rolü oynıyan aktörle yapmıyacak mıy-
dınız? 

- İyi ya. Baş rolü mösyö. R~ymo?d 
oynıyacak. Kendisiyle bu fılmı çevır
mek için haftalığını iki bin dolara an-

laştık. 
Adolf Zinder, hala inanmak istemi-

~r~: . 
- Biraz evel gördüğüm sahne bır o-

yundan ziyade içten gelen bir kucak
laşmaya benziyordu. 

Maria, gururu ayaklar altına alınmış 
bir insan tavriyle çıkıştı: . 

- Rica ederim Adolf kendıne gel. 
İki büyük sanatkarın oynadıkl_arı ro
lün elbette mükemmel olması ıcap e-

der. 
Raymond, tekrar söze karıştı: 
- Biz de, sizden yapacağımız muka

velenin tasdikini rica edecektik. 
Adolf Zinder, mahcup bir tavırla ö-

zür diledi: 
- Affedersiniz mösyö Raymond. 

Maria'yı, çok sevdiğim v~ ~ira~. da 
kıskanç tabiatli olduğum ıçın boyle 
çirkin hareket ettim. Sanatkar~ınız. 
Aşkın ne demek olduğunu takdır e • 

dersiniz. 
Raymond, müşkül vaziyetten kurtul 

duğunu görerek geniş bir nefes aldı.: 
_ Rica ederim, mösyö Adolf, dedı . 

Hayatta hazan bu kabil anlaşamamaz
lıklar olur. 

Adolf Zinder'in, yüzüne memnun 
bir tebessüm yayıldı· Maria'ya, yaklaş-

tı: b. 
_ Sevgilim, dedi. Böyle büyü~. ır 

sanatkarı haftada iki bin dolar gıbı e
hemiyetsiz bir pa:aya an.gaje edebildi
ğin için seni tebrık ederım. 

Raymond, ayrılırken güzel yıldız 
at kasından seslendi: 

Güzel yıldız, bir mUdd t .. d .. . e onu suz u. 
sonra şakrak bır sesle • d • 

Mösyö Rayrnond, provalara de • 
vı:un etmek üzere yarın tam saat on 
birde gelmeği unutmayın! 

"A . oOr u • 
. - §k ~levınde" ikinci erkek rolil-

nü becerebılecek misiniz? 
di ?elikanlı, yava§ bir sesle cevap ver-

- Kendime güvenmemiş olsaydım, 

Delikanlı villanın nefis bahçesine 
çıktığı zaman yer yüzünde Lilyan is • 
minde bir kızın mevcudiyetini çoktan 
unutmuştu. 

Tekaüt kanununda 
yapllacak değiıiklik 
Askeri ve mülki tekaüt kanununun 

66 ıncı maddesine bir fıkra eklenme • 

sine dair hükümet bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Projenin hazırlanması 
mucip sebepler layihasında şöyle i

zah olunmaktadır: 

"Umumi muvazeneden, Ankara İs
tanbul belediyeleriyle hususi idarele· 
re ve Ankara, İstanbul belediyeleriy-

le hususi idarelerden umumi muva • 
zeneye geçenlerin evelki hizmet müd

detleri yeni dairelerinde hesaba katıl· 
mıyordu. Bunu önlemek ve umumi 
muvazene kadrosuna dahil olan me -
murlardan hususi idarelerle Ankara 
ve İstanbul belediyelerinde çalışmak 
istiyen ve yahut çalıştırılmalarına 

zaruret görülen kuvetli elemanlardan 
bu idareleri mahrum bırakmaktan ve 
aynı kanuna göre tekaütlük muamele· 
si yapılan memurlarla yetimlerin ayrı 
ayrı muameleye tabi tutulmalarını is
tilzam eylemektedir. Yeni proje bu 
ayrılığı da bertaraf edecektir.,, 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 
66 ıncı maddesine ilavesi bu proje ile 
teklif olunan fıkra ıudur: 

"l haziran 928 tarihinden sonra An
kara ve İstanbul belediyelerinin ve 
1 haziran 930 tarihinden sonra da hu

susi idarelerin maaşlı kadrolarında ça 
lışan memurlardan umumi muvazene· 
ye nakli memuriyet edenlerin nakil
leri tarihine kadar hususi idareler ve 

belediyelerde ve umumt muvazene -

den Ankara, İstanbul belediyeleriyle 

hususi idareler kadrolarına geçen me

murların da yukarda gösterilen tarih
ten sonra umumi muvazenede geçen 
hizmet müddetleri tekaütlük için meş 
rut olan kanuni müddetin hesabına 

kar§ılık olarak sayılır.,, 

izciler wıuyorlar 

Akıl 
politikası 

(Başı ı. inci sayfada) 

tarda serbest bulunmaktayız. 

*** 
Tarih diyecek ki: "Yirminci asrın 

ortalarında; insanlığın, medeniyetin 

durumu: zayıf milletlerin hüriyetle

ri, varlıkları tehlikeye düşer gibi ol

du. Hatta bazıları çiğnendi bile .. Ken

di faydalarını, bütün bunların korun· 
masında bulan, türk • ingiliz mil
letleri elele verdiler ve sitahlarını 

bu davanın hizmetine koydular. 
Bu kadar bir asil dava uğrundadır ki 
iki millet, türk - ingiliz milletleri kı
lıçlarını kınlarından sıyırdılar. Me- ı 
deniyeti beklediler .. ,, 

Bütün bunlardan sonra, bana dü -
şen son sözler: İnönü'nün yüksek di
rektifleriyle muvaffak Refik Saydam 
hükümetini selamlarken, bu işte de 
kabiliyetini bir kere daha isabetle ve 
çeviklikle gösteren Saraçoğlu'nu kut
lamaktır. 

Mahmut Eıat BOZKURT 

Uluı meydanındaki törende generaller 

Dünkü hazin törende tayyarecilerimi~ 

Kırık kanatlara ~elenkler 
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Askeri Fabrikalar 
iresinde toplanacak belediye eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 562.5 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edecekler vak -

tinde belediyeler imar heyeti fen şef-

'16- 5. ·1939 

Kömür tahliyesi 
D. D. Yollan 4 lıletme Müdürli' 

iünden: 

15 ton kaolin kumu ahnacak liğinden iştirak vesik3sı alarak teklif 939 mali yılı içinde Samsun timi• 
mektuplarına koymaları lazımdır. nına vapurla gelecek olan tahminell 

Milli Müdafaa B. 

Muhtelif tezgah ahnacak 

seseleri ihtiyacı için 400.000 adet yu
murta K. zarfla eksiltmeye konulmuı 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7600 lira 
olup muvakkat teminatı 570 liradır. 

3 - Eksilmesi 29. 5. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

lıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 16. S. 939 salı günü 
saat 14 de Ankara Lv. amirliği satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(1846) 11829 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komia
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1425) lira o
lan 15 ton Kaolin kumu müteahhit 
nam ve hesabına Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 27. 5. 1939 cumartesi 
günü saat 11 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu · 
vakkat teminat olan (106) lira (88) 
kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle atakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat· 

Şartnameler p:-rasız olarak Ankara- l2 bin ton kömürün vapurdan supa• 
na ımar heyeti fe~ şefliğinden -le Çor lan olarak alınması ve idare iskeleti
)~ bele?iyes~nden -~lınabilir. Teklifle- ne nakledilerek supalan olarak teali • 
rın tayın edılen gunde saat 14 de ka· mi kapalı zarf usuliy\e eksiltmeye kO 
dar Çorlu belediye reisliğine verilmiş 1 lmuştur. 
veya posta ile bu saata kadar gönde- nu 
rilmiş olması lazımdır. (1693) 11748 Bir ton kömlırün ·muhammen bedeli 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan: 

ı - 4 tane muhtelif ·tezgah alına 
caktır. Muhammen bedeli (4000) lira 
olup ilk teminat miktarı 300 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 18. 5. 939 pıer
tcmbe günü saat 15 de vekalet satın 

~a komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi komisyondan alına

bılir. 
" - İsteklilerin kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat mektup veya mak 
buzlariyle muayen saatte komisyon-
da bulunmaları. (1584) 11572 

Hastane yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
1 - Eakiıehirde yapılacak hava 

hastahanesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur.' Keşif bedeli bet yüz 
yirmi bin dört yüz yirmi yedi lira o
tuz kuruı olup ilk teminat miktarı 
yirmi dört bin beı yüz altmış yedi li
ra on kuruıtur. 

2 - İhalesi 25.5.939 Perşembe gü
nü saat 15 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve projesi yirmi altı 
lira bet kuru§ mukabilinde alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve
saikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona verme-
leri. (1644) 11643 

11 adet benzin taakı yapflrllacak 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1734) 11734 

65000 kilo . süt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

ri ihtiyacı için 65.000 kilo süt kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 9750 lira olup 
muvakkat teminatı 731 lira 25 kuruı
tur. 

3 - Eksiltmesi 27. S. 939 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
aatınalma komisyonuna vermeleri. 

(1735) 11735 

90 bin kilo yoğurt ıhnacak 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komiayonundan : 

1 - Garnizon birlik ve müeueaele
ri ihtiyacı için 90.000 kilo yoğurt K. 
zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - Tahmin bedeli 18000 lira olup 
muvakkat teminatı 1350 liradır. 

M. M. ekaleti Satm Alma Ko- 3 - Eksiltmesi 2. 6. 939 cuma gü -
misyonundan : nü saat 15 dedir. 

Ocak tômir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulundaki ocaklar pa -
zarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Taliplerin ocakları mahallinde 
gördükten sonra 17. 5. 939 çarpmba 
günü saat 14 de Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1847) 11830 

Jandarma 

Yatak Ye yashk kıhlhk bez 
ah nacak 

te komisyona müracaatları. 
(1745) 11723 

198 kalem takım çeliği 

alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Jandarma Genel 
Ankara Satm Alma 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (122543) lira 
Komutanlığı olan 198 kalem Takım çeliği Askeri 

Komiayonun-
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 

1 - Bir metresine otuz dokuz kuruı 
kıymet biçilen 64512 metre vasıf ve 
örneğine uygun yatak ve yastık kılıf
lık bez kapalı zarf usulü ile 17 .5.939 
çarpmba günü saat 10 da satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi 129 kuruş karıılı -
ğında komisyondan alınabilecek olan 
bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
1887 liralık ilk teminat banka mektubu 
veya vezne makbuzu ile prtnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek -
tuplarını belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiı olmaları. (1566) 

11586 

Bez ahnacak 

satın alma komisyonunca 5. 6. 1939 pa 

zartesi günü saat 15 te pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (6) lira (13) 

kuruı mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(7377) lira (15) kuruı ve 2490 numa -
rah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 

vesaikle komisyoncu olmadıklarına 

ve bu itle alakadar tüccardan olduk -
larına dair Ticaret odası vesikasiyle 

mezkllr. gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. (1799) 11823 

ı _ Muht lif mahallerde 11 adet 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- ....... ~~~.~r..~ .. ~.~~~~~~~ ......... ı 
benzin tankı yaptırılacaktır. Keşif be me günü 2490 sayılı kanunun 2• 3• ün- Jandarma Genel Komutanbiı 
deli yüz yirmi bir bin yüz kırk ikili- CÜ maddelerinde istenilen belgeleriyle Ankara Satm Alma Komiayonun• Bir mütercim ah nacak 
ra acksen i i kuru§ olup ilk teminat birlikte ihale gün ve saatinden en geç dan : 
miktarı 730 yedi bin üç yüz yedi lira bir saat evetine kadar teminat ve tek- Adliye Vekaletinden : 
15 on bet lcuruıtur. lif mektupların~ Ankara Lv. ami~liği 17. 5. 939 çarpmba günü saat onda 

2 _ Kapalı zarfla ihalesi 2. 6. 939 satın alına komısyonuna vermelerı. kapalı zarf eksiltmesiyle satınalınaca- Ayda 150 lira ücretle ve müsabaka 
cuma gUnU uat ıs de 'Vekalet ..un (18Z6) 1112Z ilAıı ·en bir metresi otuz dokuz ile bir mütercim alınacaktır. Müsaba-

alma komis nunda yapılacaktır. 12 O k'I be , I k 
Ş . 6 lira 10 kuru!l mu- o 1 o yaz peynır a ına<a tak ve yastık kıhfhk bez eksiltmesi - günü saat 15 te vekalette yapılacak -

3 - artnamesı :r • be ·· ·· 
k b

.
1
• d b"l"r nın 18. 5. 939 perıı.em gunu saat on- tır 

a ı ın e a na ı ı . v A :r • 

4 
_ Eka itmeye gireceklerin ihale Ankara Levazım Amirliği Satm da yapılacagı alakadarlarca malOm ol- Aranılan vasıflar ıunlardır : 

gününden b r hafta evetine kadar ha- Alma Komisyonundan : \mak üzere ilan olunur. (165) 11824 1 - Memurin kanununda yazılı me-
va müsteıar ı ı altıncı ıubesine mü - 1 - 1200 kilo beyaz peynir pazar - murluk evsafını haiz olmak; 
racaatla vesık almaları prttır. 

1 
k 2 -Türkçeden Fransızcaya ve Fran 

5 - İstek ılerin ilk teminat ve tek- Sıg'W 1 r et·ı a 1 naca aızcadan Türkçeye terc~den yapı -
lif mektupla ını belli saatten bir, saat lacak imtihanda muvaffak olmak. 
evetine kadar komisyona vermeleri. 3 - Fransızcadan başka ayrıca ln-

(1810) 11816 Ankara Levaznn Amirliii Satm Alma Komiayonundan : gilizce, Almanca ve İtalyanca lisanla-

" 

, 1 11,11.,.sıık miktarı M. bedeli ilk tem. Eksiltme Eks. rından birini bilenler ile daktilografı 
in.. p ..,. Birlik ismi Cinsi Kilo Lr. K. Lr. Kr. tekli Tar. Saat bilenler tercih edilir. (1732) 11718 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miayonundan ı 

Benzin ahnacak Sıiır eti 234.000 K.Z. 

Harita yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Rize kasabasının 300 hektarlık vüs
atindeki meskCin ve gayri meskun sa
hanın hali hazır hartalarının yapılma
sı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 6000 liradır. 
Eksiltme 2 Haziran 939 cuma günü 

saat 15 de Rize kasabasında belediye 
dairesinde belediye eksiltme komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

Muvakat teminat 450 liradır. 
Şartnameler parasız olarak Rize be

lediye reisliğinden ve Ankarada Be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenle
rin Belediyeler imar heyeti fen ıefli
ğinden iştirak vesikası almaları ve bu 
nu teklif mektuplarına koymaları la -
zımdır. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa -
at 14 de kadar Rize Belediye reisli -
ğine verilmiş olması veya posta ile bu 
saate kadar gönderilmit olmaları la -
zımdır. (1837) 11819 

O. Demiryollan 

Kömür boşaltma ve 

yükletilmesi 
D. D. Yolları 2. ci lıletme Arttır

ma ve Ekailtme Komisyonundan: 

Ankara deposuna 1 Haziran 939 
tarihinden 31. 5. 940 tarihine kadar 
gelecek takriben 40.000 ton maden kö
mürünün vagonlardan stok yerlerine 
bopltılrnaaı ve stok yerlerinden ma
kinalara yükletilmesi ve depo ile ci
varının temizlenmesi işi 24. 5. 939 ta
rihine rastlayan Çarpnba günü saat 

sın a t1~~~:~~ . ~m;sy~n a ı ; esı 
yapılmak üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuttur. 

Muhammen bedeli 11200 liradır. Bu 
ite girmek iatiyenlerin 840 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını, kılnunun tayin ettiği 
vesika ve beyannamelerile birlikte 
tekliflerini kanunun tarifatı daire
sinde ayni gün saat 14 de kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Şartname ve mukavele projeleri 
ikinci itletme kaleminde parasız da
ğıtılmaktadır. (1700) 11686 

68 kuruıtur. 
Eksiltme 31. 5. 939 çarpmba pııO 

saat 15 de Kayseride itletme müdür • 
lüğü binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 612 U
ralık ilk teminat vermeleri ve kannll" 
nun tayin ettiği vesika ve beyanna • 
melerini havi teklif mektuplarını ayol 
gün ve saat 14 de kadar komisyon rr 
isliğine vermeleri veya posta ile iadr 
li taahhütlü olarak göndermeleri ll • 
zımdır. 

Postada olacalt gecikmeler kabul r 
dilmez. 

Bu işe ait mukavele ve tartnanıl 
projeleri Haydarpaşa, Ankara ve Sadi 
sun gar müdürlüklerinden ve 4 itlet • 
me müdürlüğünden parasız olarak dr 
ğıtılmaktadır. (1721) 1171+ 

Nohap lokomotifleri yedek 

aksamı ahnac:ak 
D. D. Yollan Satm Alma Komir 

yonundan: 

Muhammen bedeli 34.000 lira olall 
Nohap lokomotifleri yedek aksamı ,30. 
6. 1939 euma günü saat 11 de kapalt 
zarf usulü ile Ankarada idare bina • 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 11• 
ralık muvakkat teminat ile kanunuO 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komisyoO 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 170 kuruşa Ankara "1f 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta • 
dır. (1798) 11814 

Nazarı dikkata 
D. D. Yollan Umum Müdürlü~ 

den ı 

lı.oıs••~ 
hat etmek imkanlarını temin makta • 

diyle, Ankara - İzmir arasında itliyeıa 
5/206/1106 No. lı yolcu katarlarındl 
pazartesi, çartamba. cuma günleri, 1r 
mir - Ankara arasında itliyen 1105/ı 
205/5 No. lı yolcu katarlarında pazat'• 
çar§amba, cuma günleri bulundurul • 

makta olan yemekli furgon yerine ıı. 
5. 939 tarihinden itibaren lokantall 

vagon bulundurulacağı muhterem bal• 
ka ilin olunur. (1824) 11815 

ı - lzmirde yaptınlacak bir han -
garın p.rtnamcai tadil edilerek yeni -
den kapalı zarfla eksiltmeye konul
muttur. Keş bedeli (134012) yüz o
tuz dört bin iki lira 30 kurut olup 
ilk teminat mıktan 7950 yedi bin do

Merkez 
Babaeski 
Hayrabolu 
Kaynarca 

.... .... 
" .. 

72.000 
37.000 
32.000 

58500 
18000 
8250 
8960 

4387 50 
1350 00 

618 75 
672 00 

" ,, 
.. 

5-6-939 
6-6-939 
6-6-939 
5-6-939 

11 
11 
15 
ıs 

Adliye Vekaletinden ı 

Vekalet binek ve hizmet otomobil
leriyle motüsikleti için 939 mali yılı 

ihtiyacı için asgari 800, azami 900 te
neke benzin açık eksiltme ile alına -
caktır. 

Vakıf akarlar bir sene 

kuz yüz elli lıra 65 kuruştur. 
2 - Kapal zarfla ihalesi 2. 6. 939 

cuma günü aaat 1 ı de vekalet satın 
alma komisy nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 6 lira 72 kuruş 
mukabilinde al nabilir. 

4 - Eksi eye gireceklerin ihale 
gününden bi hafta eveline kadar ha· 
va müateprl altıncı ıubeaine mü
racaatla vesika almalan p.rttır. 

5 - lateklılerin ilk teminat ve tek

Tümen birliklerinin senelik sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya
pılacak ve mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve prtları komisyondadır. b
teklilerin yukardaki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatlardan 
bir saat evvel kanuni vesaikle teminat mektuplarını komisyon batkanlıiına 
vermiı bulunacaklardır. (1844) 11827 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

miktarı M. bedeli İlk tem. Eksiltme Eka. 
Birlik ismi Cinai Kilo Lr. K. Lr. Kr. ıekli Tar. Saat 

lif mektupla ını ihale saatinden bir ----------
saat eveline k dar komisyona verme - Tüm anbarı K. Ot 180.000 5400 405 00 K.Z. 7-6-939 11 
)eri. (1811 • 11817 4. Sv. Alayı ,, 405.000 12150 912 00 ,, 7-6-939 11 

Hayrabolu ,, 405.000 12150 912 00 ,, 7-6-939 15 
30 adet can kurtarın yeleği Kaynarca .. 405.000 12ıso· 912 00 .. 7-6-939 ıs 

Babaeski Sv. A.,, 540.000 16200 12ıs 00 ,, 8-6-939 10 
ıhna<ak .. Top. Tb. .. 405.ooo 12150 912 oo .. 8-6-939 ıı 

Tümen birliklerinin 12 taksitte birlikler anbarlarına teslim prtiyle se-
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 30 adet Can kurtaran yeleğine 

talip çıkmad ından yeniden pazarlık
la satın alın caktır. Muhammen bede
li 900 lira o up ilk teminatı 67 lira 50 
kuruıtur. 

2 - Pazar ıfı 3. 7. 939 pazartesi gü 
nü saat 11 d satın alma komisyonun
da yapılacakt r. 

3 - Nümune ve prtname her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - lsteklıl rin ilk teminat mektup 
veya makbuzlarlyle belli saatte komi• 
yona gelmcl r. (1821) 11818 

Levazım Amirliği 

400.000 adet yumurta 
alınacak 

Ankara Levazım Amirlifi Satm 
Alma Komisyonundan ı 

ı -Ankara pnıizonu blrliii ve milea 

nelik kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ekailtmeai yapılıp mukaveleye 
bailanacaktır. Evsaf ve prtları komisyondadır. isteklilerin yukardaki cet· 
velde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten bir saat evvel kanunt vesika
lariyle birlikte teminat ve teklif mektuplarını komisyon batkanlığına ver-
miı bulunacaklardır. (1845) 11828 

12 kalem malzeme ahnacak 
Ankara l.eYazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

Apğıda cins ve mikdarları yazılı 12 kalem malzeme pazarlıkla satın

alınacaktır. Taliplerin tcminatlariyle birlikte 18-5-939 pertcmbc günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

100 Metre Amerikan bezi 
50 ,, Kalın kaput bezi mermerleri silmek için 

100 Kutu Kaül 
100 ,, Vim 
25 adet tüy kol fırçası 
15 ,, Ayak tozu almak için tily fırça 

100 Kutu mupmba ciliaı 
25 adet temizlik için büyük saplı tily fırça 
50 ,, Hela süpürgesi 
50 ,, Tel fırça 
50 metre Camları temizlemek için bez 
25 adet Tuvalet kiğıdı ,(1848) 11831 

1 - Eksiltme 1. 6. 939 tarihine te -
sadilf eden perıembe günü saat ıs de 
Temyiz binasında vekalet levazım ve 
daire müdürlüğü odasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu hususa ait prtna
meyi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman parasız alabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 - 3 cü maddesindeki ıeraitti ha
iz bulunmaları tarttır. 

4 - Beher tenekesi (317,S) kuruıtan 
mecmuu için (2857,5) lira bedel tah -
min edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mu -
hammen bedelin % 7,5 ğu olan (215) 
lira nakten veya 2490 sayılı kanunda 
kabul edilen tahvilitı mal sandığına 

teslim ederek alacaktan sandık mak
buzlari yle birlikte eksiltme komiayo -
nunda hazır bulunmaları ilin olunur. 

(1733) 11719 

İç işler Bakanlığı 

Takeomet rik Harita 

aldı rılacak 
Dahiliye Vekaletinden ı 

Çorlu kasabasının 330 hektarlık kıs 
mın hali hazır hartalariyle bunu mu
hat 170 hektarlık kısmı ile 500 helcta
ra varan sahanın yalnız 1/4000 nlik
yaslı münhanili takeometrik hartaaı

nın yeniden alımı iti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıttır. 

lıin maktu bedeli 7500 liradır. 
Eksiltme 29. Mayıs 939 pazartesi 

gilnü aaat 15 te Kırlareli belediye da· 

müddetle kiraya verilecek 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Senelik 
muhammen 

kirası Teminatı Vakıf 
Lira Lira K. numarası Nev'i Mevkii 

750 56 25 27 Pansiyon Anaf artalar 
1000 75 32 Dükkan .. 
1350 101 25 32/1 " .. 
610 45 75 32/2 " .. 
540 40 50 32/3 " " 
227 17 25 45 " 

Zincirli cami 
383 28 75 51 Daire Anafartalar 

400 30 00 68 Mağaza Çocuk sarayı 

800 60 00 78 Dük kin Koyun pazarı 

50 3 75 81 Ardiye Ulukapı 

180 13 50 113 Dükkan At pazarı 
200 15 00 114 .. " 

70 ·5 25 136 .. Saraçlar 
200 15 00 220 Çiftlik Muhattı 

612 45 90 221 Sey hamamı 
(Kaplıca Kızılcahamam 

1200 90 00 442 Mağaza Belediye caddesi 
55 4 15 459 Bostan Uç taıta 

1401 105 75 479 Dük kin Koyunpazan 
241 18 10 19 Kahvehane Ulucanlar 

60 4 50 24 Baraka At pazarı 
80 6 00 25 .. .. 
55 4 15 27 " .. 
60 4 50 34 .. .. 

100 7 50 60 Ev .. 
120 9 00 77 Bostan Değirmen barkı 

24 1 80 105 Ana Atpazan 
120 g 00 139 Bet oda Dede bey 

Evsafı yukarda yazılı Vakıf akaratın 1-6-939 gUnünden 31-5-940 ıtınil• 
ne kadar senelik kiralan on gün müddetle açık arttırmaya konulmuftut• 
İhaleleri 24 Mayıs 1939 gününe tesadüf eden çarıamba günü saat 15 de Vr 
kıflar Umum Müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak .. 
prtlannı öirenmek iıtiyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaattan. 

(1836) 11821 
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mine ve iıteklilerin de 9. 6. 939 cuma 
günü saat ı0.30 da belediye encümeni 
ne müracaatları (ı8S4) 11834 

851 metre murabbaı yersahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Paket taşı döşenecek 
lzmir Belediyesinden : 

Duble demir 
potrel ahnacak 
Sıvas Belediyesi Elektrik Mü

dürlüğünden 
Sulama, hafriyat ve sınai 

imalat yaptınlacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Yenişehirde yeni Kalık soka -
ğında imarın 1088 ada 20 parselinde 
bulunan ve müstakilen belediyeye ait 
(6856) lira kıymeti muhammineli 857 
metre murabaı yer kapalı zarf usuliy
lc on beş gün müddetle artırmaya ko· 
nulmuştur. 

Aziz Akyiirek bulvarının 9 Eylül Cinsi 

meydanından itibaren ı396 sayılı so -
kağa kadar olan kısmında paket tag. Dublte demir 

Beherinin 
Adet ' tuli N.P. Kirahk: 

Kiralık - Mobilyalı oda, 15 lira, 
aile nezdinde, Bayan için, Sıhiye kar
şısı İlkiz sokak No. 20 Mahir Ap. da-

Küçük ilôn şartları 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Karaclere sulaması hafriyat ve 
sınai imalatı keşif bedeli (361,388) li
ra (30) kuruştur. 

lariyle 3200 metre murabbaında yeni- Potrel 90 9,00 
den döşeme yaptırılması başmühen -

80 
" 

18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 

Dört satırhk küçük ilanlardan; 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 

dislikteki keşif ve şartnamesi veçhile 
14 

,. 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 22 

" 

ire 5 ı608 

Kira.Jık daire - 4 oda 1 bol 2 bal
kon 1 mutbak banyo elektrik ı.ava -
gazı. 55 lira Yenişehir Devlet Şurası 
arkası Yiş sokak No. 23 Basri Bey 

Ü c; defa ic;in 70 Kuru:ı 

Dört defa için 80 Kuru:ı 

2 - Eksiltme ıs. 6. 939 tarihine rast 
lıyan perşembe günü saat 11 de Nafı

a vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapafı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - İhalesi 6. 6. 939 salı günü saat 
11 de Belediye encümeninde yapıla -
caktır. 

Muhammen bedeli ı6400 lira olup iha-
23 

,. 
lesi 23. 5. 939 salı günü saat 17 dedir. ıs " 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuru' alınır. Mesela 10 
deta neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala· 
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küc;ük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 

3 - Muvakkat teminatı 514,50 lira

dır. 

2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
8 

" 
hazırlanmış teklif mektupları ihale gü 

2 
" Ap. 2. Kat. 165t 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale
mine müracaat etmeleri ve isteklile -
rin de teminat ve teklif mektuplarmı 
6. 6. 939 salı saat 10 na kadar encüme· 

nü azami saat 16 ya kadar encümende 
8 

" 
riyasete verilir. Muvakkat teminatı 4 

" 
Kiralık ev - Bahçeli evlerd~ 76 

numaralı manzaralı, 8 odalı, gdrajh 
ve geniş bahçeli müstakil ev kiıalık· 

3 - İsteklilerin eksiltme şartname
s~, mukavele projes.i, bayındırlık işle
rı genel şartnamesı, fenni sartname 
ve projeleri (18) lira (10) kuruş mu
kabilinde Sular umum müdürlüğün • 
den alabilirler. 

ı230 liradır. (1542/ 1729) 11715 U. Demiri Yeklın tul 450,00 8 Dört satırdan fazla her satır için 
beher ı;eferine ayrıca on kuruı ah· 
oır. 

4 .~ ~ksiltmeye girebilmek için is
teklılerın (18.205) lira (S5) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la ~irlikte bir dilekçe ile Nafıa veka
letıne müracaat ederek bu işe mah -
sus olmak üzere vesika almaları ve bu 
\re.~ikayı ibraz etmeleri •şarttır. Bu 
rnuddet içinde vesika talebinde bulun 
tnıyanlar eksiltmeye iştirak edemez -
ler. 

i 
5 - İsteklilerin teklif mektupların k. • 
ıncı maddede yazılı saatten bir sa -

at eveline kadar Sular umum müdür
ıu~·· gune makbuz mukabilinde vermele-
ri lazımdır. 

Postada olan crecikmeler kabul edil-
mez. (1S42) 11820 

Ankara Belediyesi . 
..... - \: • -t .. . .. 

Alôkadarların nazarı 

ne vermeleri ilan olunur. 
(1855) 11835 

406 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğ!nden : 

Garai santrah 

yaptırılacak 
lzmir Belediyesinden : 

Garaj santralın yapılacak 75.000 li

ralık kısmı baş mühendislikten 3 lira 

yetmiş beş kuruş mukabilinde tedarik 

edilecek keşif, proje ve şartnamesi 
veçhile vahidi fiyat esası üzerinden 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli yetmiş beş bin 
2 - Muhammen bedeli 4060 liradır. lira olup ihalesi 6. 6. 939 salı günü sa-

3 - Muvakkat teminatı 304,50 lira- at 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tari -

ı - Yeni şehirde Kurumlar sokağın 
da 1171 ada 22 parselinde bulunan ve 
müstakilen belediyeye ait 406 metre 
murabbaı yer on beş gün müddetle a
çık artır~aya konulmuştur. 

dır. fatı dahilinde hazırlanmış teklif mek-

4 - Şartname ve krokisini görmek tupları ihale günü ~zam.'i saa~ . 16 ya 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale - kadar encümende rıyasete verılır. Mu 
lemine ve i•tekliledn d• 9. 6. 939 cu-ı vakkat teminat be§ bin lirad«. 
ma günü saat 10.30 da belediye eneli- (1730/ 1543) 11716 

menine müracaatları (1856) 11836 

Bir sene müddetle kiraya verilecek 
gayri· menkuller 

Ankara Belediyesinden : 

Senelik Mu. Mu. 
Teminat 

dikkatine 
Dükkan İcarı Teminat Dükkan 

Senelik 
!carı 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Yangın yerinde imarın 48l1 ada 
2 parselinde bulunan 9 metre murab
baı yol fazlasiylc mezkCir parselde ka
destronun 705 ada 6 parselini teşkil 
eden 37 metre murabbaı ki ceman 46 
tnetre murabbaı yer on beş gün müd -
dctle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (107,50) li
radır. 

3 - Muvakat teminat 8,50 liradır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale • 
mine ve isteklilerin de 30. 5. 939 salı 
günU saat 10,30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. (ı 785) ll 7S9 

829 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğiııden : 

... ı - Yenişehirde yeni Kalık soka -
gında İmarın 1088 ada 19 parselinde 
bulunan ve müstakilen belediyeye ait 
6632 lira kıymeti muhammineli 829 
ınetre murabbaı yer kapalı zarf usu -
liyle on beş gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

Hal No: 

• :"< 

. ,,-,. ·~ 

2 - İhalesi 6. 6. 939 salı günü saat 
on birde Belediye encümeninde yapı-
lacaktır. Saman pazarı 

3 - Muvakkat teminat 497,50 lira
dır. 

1 ı200 

2 250 
3 500 
4 700 
5 soo 
6 soo 
7 500 
8 soo 
9 500 

10 500 
11 500 
12 500 
ı3 600 
14 500 
ıs 600 
16 2 dük. 1000 
ı7 600 
ı8 500 
ı9 600 
20 500 
21 600 
22 500 
23 700 
24 500 
25 700 
26 600 
27 700 
28 600 
29 700 
30 600 

4 400 
6 500 
ı4 500 
16 500 
18 500 
20 ,500 

22 600 
24 600 

90 Hal No: 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

700 
600 
800 
600 
800 
650 
800 
650 
800 

ı8,75 

37,50 
52,50 
37,50 
37,50 
37,50 
37,50 
3':' 50 
37,11{) 
37,50 
37,50 
45 
37,50 
45 
75 
45 
37,50 
45 
37,50 
45 
37,50 
52,50 
37,SO 
52,50 
4S 
52,SO 
45 
52,50 
45 

30 
37,50 
37,50 
37,50 
37,50 
37,50 

45 

40 650 
4ı 900 
42 650 
43 900 
44 650 
45 900 
46 650 
47 900 
48 650 

I 
,49 900 
50 650 
51 960 
S2 500 
54 500 
55 800 
63 400 
6S ısoo 

ıo/1 soo 
ıo/2 400 
10 Müker. SOO 

Depo 3 
Bentderesi depo 

300 
96 
96 
84 
72 
7S 
48 

Yenihayat mektebi 
civarı 60 

45 60 

52,50 
45 
60 
4S 
60 
48,75 
60 
48,75 
60 
48,15 
67,SO 
48,75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
72. 
37,50 
37,50 
60 
30 
ı12,50 

42,50 
30 
42,SO 

22,50 
7,50 
7,SO 
7 
6 
6 
3,75 

ı - Yukarda müfredatı yazılı cem
an ve takriben 80 ton demirin Sıvas 
İstasyonunda vagonda teslimi 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konmuştur. 

tır. İçindekilere müracaat. Jli63 
Küçük Ullnların 120 harfi geçme
mesı lizımdır. Bu miktarı a;eçen i· 
linlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı. 

2 - İşin muhammen bedeli beher 
kilosu on buçuk kuruştur. Gümrük 
rüsumu belediyeye aittir. 

Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. Ze
min kat. 4 oda. Elektrik, su havagazı, 
Banyo. 40 lira. Kapıcıya müracaat. 

Satılık - 4S bey gir Lans traktöril 
ve pulluğu, 10 beygir dizel motörü, 
taş kırma makinesi ayrı ayrı satılık -
tır. Ankara posta kutusu 110 Tel 

1686 

3 - Muvakkat teminat 629 lira 48 
kuruştur. 

Ehven fiyatla devren kiralık - Ka
Joriterli sıcak sulu 3 oda bir hol izbe
de sandık odası. Menekşe S. 4 Kapıcı- 2406 1710 

4 - Teahhüt bedelinin üçte biri 
mukavelenin imzası akabinde t eminat 
mektubu mukabilinde peşinen ve ba
kiyesi demirlerin Sıvas istasyonunda 
teslim mukabilinde ödenecektir. 

ya. 1694 
Satılık arsa - Balık pazarı asfalt 

üzerinde kuyumcular sırasında Tele• 

5 - Talipler artırma ve eksiltme 
kanununun hükümleri muktazası ve 
saiki teklifnamelerine eklemek mecbu 
riyetindedirler. 

6 - İhale 1939 mayısının 27 inci 
cumartesi günü saat 1 l de Sıvas be
lediye encümeni huzurunda yapılacak 
tır. Teklif mektuplarının bundan bir 
saat evel belediye riyasetine tevdi e
dilmiş ve posta ile vasıl olmuş bulun
ması meşruttur. 

7 - Bu husustaki şartname elek -
trik müdürlüğünden parasız alınabi -
leceği gibi 12 kuruşluk posta pulu 
gönderen her talibe teahhütlü ola -
rak gönderilir. (3338 - ı815 11785 

2324 metre mikôp çam 

ağacı satılacak 

Antalya Vilayeti Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

1 - Anta1yanm Korkuteli kazası
na bağlı Hacı Bekar Samas Devlet 
Ormanından bir sene müddetle satılı
ğa çıkarılan 2324 metre mikap gayri 
mamul çam ağacına verilen bedel had 
di layik görülmediğinden 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle tek
rar artırmaya konulmuştur. 

2 - Satış 29. 5. 939 tarihine müsa -
dif pazartesi günü saat 16 da Antalya 
Orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel çamın be
her gayri mamul metre mikabi 490 
kuruştur. 

4 - Muvakat teminat yüzde yedi 
buçuk hesabiyle 854 lira 7 kuruştur. 

Kı ralık oda - 2 vestiyer geniş ta
ras dahıl kalorifer yaz kış her gün 
sıcak su tam kontor. Yenişehir Ata· 
türk bulvarı Yenıge Ap. No. 9 1709 

Yazlık kıra/ık - Yazı lstanbul'da 
geçireceklere 6 aylık kiralık apart -
man. Maçka: Maçkapalas apartmanı 
ikinci kapı No. 6 Kapıcı Hasana mü-
racaat. 1711 

Acele kiralık - Alman sefareti kar 
şısında 61 No. 3 oda, mutfak, banyo, 
su ve elektrikli hanenin üst katı ace
le kiralıktır. Yanındaki hanede Zeh -
ra'ya müracaat. 1717 

18 liraya bodrum katı - Müstakil 
antre, bol ziya, bir oda, hol, ve su. De
mirtepe karşısında Ayla sokak Ruşe • 
ni B. Ap. Daire 7 Müracaat. 1728 

Kfra/ık - Yenişehir Çağatay sokak 
7 • B müstakil iki oda mutbak ve sa
ire su elektrik yaz için uygun fiyatla 
kiralık. 1738 

Kiralık ka.t - İstanbul Nişantaş 
Emlak cad. 8-ı8 No. Yaz mevsimi için 
mobilyalı 3 oda, Banyo, sıcak su, u -
cuz fiyat. Ankara Tel : 3841 müracaat. 

1740 

Kiralzk bağ - Büyük Esette iki 
evli iyi sulu havuzlu bağ ve meyvalı 
ğı mulitevi bağ kiralıktır. Taliplerin 
merkez eczaner· baş vurmaları. 

1746 

Kıra/ık - Kavaklıdere Macar se • 
fareti karşısında köprü ucunda Bakan 
lıklara on dakika mesafede 83 n\' ''ı

ralı apartmanda manzarası latif ve her 
konforu olan 3 - 4 odalı daire kiralık-
tır. ı747 

fon: 3130 ı712 

Satılık ev - Dumlupınar mahallesi 
Aynalı çeşme sokağında 22 No. ev sa• 
tılıktır. 3 oda, mutfak, ham, bahçe, o
dunluk ve saireyi havidir. İçindekile-
re müracaat. 1713 

Satılık ev - IIamamönünde iki kat 
lı S odalı, iki bölük, bahçeli 3500 lira-
ya. Telefon: 3130 ı7ı4 

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
evler yapı kooperatifi hisselerinden 
satılık hisse vardır. Tel: 2406 Bay• 
ram caddesi No. 1 1720 

Satılık kagir yeni ev - !ncesu'da 
620 metre arasah üçer odalı iki daire, 
mükemmel nezaretli ucuz fiyat. Tel: 
3130 1729 

Satılık apartman - Balık pazarı ci· 
varında Korucular sokağında 4 daireli 
yanına ilave yapılır arsalı uygun be
delle Tel 2406 Bayram C. No. 1 1733 

Acele satılık arsa - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 530 ve Kocatepede 630 
M2 köşeba§ı arsa ehven fiyatla verile· 
cektir. Telefon: 153S 1754 

Acele satılık arsa - Yenişehir De
mirtepede en güzel yerinde 620 ve 800 
M2 arsalar uygun fiyatla verilecek. 

Tel: 1538 1755 

Satılık arsa - Kavaklı derede Kü
çük Ayrancı yolunda ikinci asfaltta 
1200 ila 1500 metrelik iyi bir arsa ısatı• 
hktır. Güzel manzara münbit toprak. 
Tel: 6819 1762 

Acele devren kiralık - Etfaiye mey 
danı Oper Apartmanı No. 3. Üç oda, 
hol, bütün konforu ha , L !çindekil.!re 

Satılık otomobil - 36 model Şev· 
role Taksi Zincirli camid Ayaşlı Ah-
mede müracaat. ı 764 

5 - Satış orman kanununun muvak 
kat 6 ıncı maddesi mucibince mahal
li ve umumi ihtiyacı karşılamak için 
yapılacaktır. 

müracaat. ı748 

iş verenler : Kiralık daire - Kooperatif arka -
sında Necati okulu yanında No. 23 U-
ğur Ap. daire 3. Tam konfor, banyo, ______ ... ____.. 

6 - Teklif mektupları 29 S. 939 gü
nü saat 15 de Antalya orman idare -
sindeki satış komisyonu başkanlığına 
behemhal verilmiş bulunacaktır. 

7 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek isteyenlerin Ankarada orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya or -
man Çevirge müdürlüğüne müracaat-
ları (3364/1817) 11788 

havagazı, bol güneş. Kapıcıya müra • Aranıyor - İki kişilik bir aile için 
caat. ı750 alafranga yemek pişirmesini bilen bir 

Kiralık daire _ Samanpazarı kur- kadın hizmetçi aranıyor. Taliplerin 
şunlu cami karşısı No. 84 Alim bey Ulusta Haydar Pinyala müracaatları. 
Ap. 2. ci kat tam konfor banyo hava 1

6
99 

gazı saire. Kapıcıya müracaat. 1752 

Kiralık Garaj - Bakanlıklara ya
kın. Kocatepe, Yenikalık sokağı No. 
10. Her nevi otomobile elverişli. Su ve 
elektrik kira bedeline dahildir. 

Muhasip aranıyor - Bir ticaretha
ne muhasebesini idare edecek Ticaret 
mektebinden mezun bir genç aranı

yor. Posta kutusu 382 ye müracaat. 
1706 

. 4 - Şartname ve krokisini görmek 
ıs:eyenlerin her gün yaz1 işleri kale • 
tnıne müracaatları ve isteklilerin d6 
teminat ve teklif mektuplarını 6. 6. 
939 sah günü saat on'a kadar encüme 
ne vermeleri ilfüı olunur. 

(ı852) 11832 

422 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Yenişchirde Kurunlar sokağın 
!~- 1171_ ada 21 parselde bulunan ve 

Koyun pazarı 

Saraçlar 
Ulucanlar 
At pazarı 

26 710 
7 1300 

12/ 2 800 
38 150 
4 120 

196 lOO 
40 ıoo 

53,2S İstasyon S40 
97,50 Hapishane civarı 200 
60 200 
22,50 200 

9 200 
~~ %1 
7,50 Atıf bey M. Depo 48 

4,50 
4,50 

40,50 
ıs 

ıs 

ıs 

15 
3S 
4 
4 

Yüksek mimar veya diplomalı 

mühendis ahnacak 
Kilis Belediye Rei3liğindeıı : 

Şehri iki yüz lira ücretle belediye· 

miz için yüksek mimar veya diploma

h bir mühendis alınacaktır. 

Adres: Enver Aktan. Yenişehir, 

Yenikalık S. No. 10/ A. 

Sat1lık : 

Mütercim aranıyor - Daimi çalış
mak şart, Türkçeden - Almancaya ve 
Almancadan - Türkçeye tercüme et • 
meğe muktedir iyi almanca bilen bir 
mütercim aranıyor. Tercümei hal ve 
istenilen maaş miktariyle Ulus'da A. 

48 

tn~~stakılen Belediyeye ait 422 metre Paşabahçe 
urabbaı yer on beş müddetle açık Hükümet 

artırmaya konulmuştur • caddesi 

2775 

2,4 2820 

208,SO Hapishane civarı 
depo 

211,50 
77 

116,25 
7S 

200 
750 

ıs 

56,25 
2,25 
9 

22,so 
22,50 

d 2 - Muhammen bedeli (4220) lira. Anafartalar 
ır. 

89 1026 
91 1550 
93 1000 

Hallaç Mahmut ardiye 30 
Şükriye mahallesi 120 
Yenişehir Kömür de. 300 

3 - Muvakkat teminat 316,50 lira· 
dır. IIan ardı 

7 180 

300 

13,SO 
. 4 - Şartname ve krokisini görmek 
ısteyenlerin h" .. . 1 . k 1 . ~r gun vaı:ı ıs e:-ı a e· 
mıne ve · ,_ · · • ün.. uıt••lılcrin de 9. 6. 939 curna 
g u Beledive c · . .. ]arı · ncumenıne muracaat-

(ı&J3) 11833 

111 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankarn Belediye Reisliğinden: 

1 - Çankırı caddesinde İmarın 764 
a?a ıo panelinde bulunan Belediyeye 
alt 111 metr 
müddetle e murabbaı yer on beş gün 
t _ açılı: artırmaya konulmuş -
u,. 

2 - Muhanun 3 _ M en bedeli ıllO liradır. 
uvaldcat teminatı 83 50 l" dır. , ıra -

4 -Şartname ve k k' .. 
isteyeni · ro ısını görmek 

erın her gün yazı işleri kale-

deposu 300 22,50 

ı _Yukarda semt ve numara ve bir senelik icar bedelile muvakkat te
minatlan gösterilen gayri menkullerin 1 haziran 939 tarihinden itibaren ki
raya verilmek üzere on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 _ Şartnamesini görmek isti yenlerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 29-5·939 pazartesi günU saat onda Belediye Encümenine mü-

racaatları. (1786) 11760 

Satlhk ahşap hane anka%ı 
Ankara Belediyesinden : 

Muhammen B. Muvakkat teminatı 
Lira Ku. Lira Ku. Cinsi Mahallesi Ada Parsel 

---- -- ---- - - ----
Ahşap hane Duatepe 288 2 35 00 2 63 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hane enkazı arttırma suretiyle 

satılacaktır. İhalesi 26 -V-939 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Taliple· 
rin imar müdürlüğünde müteşekkil komisY.ona müracaatları •. (1751) 11752 

Taliplerin evrakı müspiteleriyle 

müracaatları ilan olunur. 11826 

1 otomobil ve 2 kamyon 
ıasesi ahnacak 

Eskİ§ehir Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediyemiz itfaiyesinde kul
lanılmak üzere bir otomobil ve iki 
kamyon şasesi alınacaktır. 

2 - Otomobil şasesi 110 - 125 ve 
kamyon şaseleri 130 - 145 pus boyun· 
da ve 939 modeli olacaktır. (Şoför ma 
halleri olmıyacaktır. 

3 - Her üç şasenin de bir marka ve 
bir fabrika mamulatı olması, Türkiye
de tanınmış ve teammüm etmiş bulun
ması meşruttur. 

4 - Bu şerait altında satıı yap -
mak isteyenler katalog ve tekliflerini 
31 mayıs 939 çarşamba günü akşamı-

Acele satılık ev - Maltepede hakim 
ve manzaralı yerde durağa yakın 920 
M. arsa bahçeli 4 odalı ehven bedelle 
Tel 2406 Bayram C. No. ı ı651 

3atılık hisse - Küçük evler yapı 

kooperatifinden bir hisse satılıktır. 

Şeraiti anlamak istiyenlerin 3714 nu -
maraya telefo netmeleri. 1676 

Acele satılık ev - Cebeciye nazır 

kale önünde 2 daireli 9 odalı bahçeli 
havuzlu konforlu kargir Tel: 2406 
Bayram caddesi No. ı 1685 

na kadat' belediye riyasetine gönder • 
miş bulunacaklardır. 

5 -Talipler 1 Haziran 939 perşenbe 
günü saat ıs de belediye dairesinde 
toplanacak olan bir fen heyeti tarafın 
dan tetkik edilerek kullanış, kuvvet, 
metanet ve fiyat itibariyle en müsait 
ve elverişli olanı tefrik edilerek alına 
cağından taliplerin fiyat tekliflerini 
buna göre te\rdi etmeleri ilan olunur. 

(18S7) 11837 

H. K. rumuzuna müracaat. 1719 

Aranıyor : ı 

Mulıasip aranıyor - Takip, tahsil, 

muameleden anlar usulü muazaafaya 

vakıf tecrübeli muhasip daimi veya 

muvakkat çalışacaktır. Tel: 2119 
ı751 

Evlatlık isteyenler - Analı babalı, 
2 aylık bir kız çocuğu senetle temel

li olarak evlathk verilecektir. Ulusta 

As rumuzuna müracaat. 1753 
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-n- ULUS 16 - 5. 1939 

H A Y A T, H E Y E C A N VE NE$E İLE KAİMDİR 
Doktorlarımız tasdik ederlerki hastalıklarımızın çoğu ruhidir 

Zaaftan, cesaretsizlikten, kor
kudan, melankoliden. ümitsiz
likten. Menşei ise kansızlığın 
meydana getirdiği durgunluk 
dediğiniz heyecansızlık ve ne
şesizliktir. Bugün hastaneleri 
boşaltacak yegane ilaç da bu
dur. Heyecan ve Neş'e. 

Bir hastaneye gidiniz, hasta
ların elemlerini, endişelerini, 

v'.. "'- güler bir yüz ve itimadla kal

dırınız, yani durgun ve yorgun 
kanlarını harekete getiriniz; 
derhal yataklarından kalkarlar 
evlerine koşarlar. İşte insan 
makinesine maddi ve manevi 
bu kudretleri vermek, hayatı 

saadetlerle geçirmek, her te
şebbüs ve azimde muvaffak ol
mak demektir. Bu da mevsim 
değişmelerinde kanın kırmı-
zı yuvarlacıklarını tazeleyip 

çoğaltmak ve tabii bir şekilde harekete getirmekle olur .. Bu yüksek kudreti sizlere ancak; Fosfarsol, 
Kan Kuvvet,' İ§tah şurubu temin eder. Fosfarsol; Tatlı bir iştah verir, kanı, kuvveti çoğaltır. Zeka 
ve hafıza parlatır. Görmek, Koklamak, işitmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sağlamlaştırarak 
uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Mide ve Barsağı tenbib ederek, muannid inkıbazlan geçirir. 
Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar, Velhasıl, insan makinesine lazım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek, hayatı neş'e ve heyecan içinde yaşatır. 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi ilaçlardan ayıran başlıca hassa: 
Devamlı bir surette kan, kuvvet ve İ§tiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta 

içinde tesirini göstermesidir. Yüce Sağlık Vekfiletimizin resmi müsaadesini haizdir. Her Ecza-
nede bulunur. 7030 

Ankara telefon abonelerine 
Yeni neşredilecek 1939 telefon rehberine (rekalm, ilin) koy

durmak ve adreslerini iki veya daha ziyade harflerde ve yahut 
(meslekler) kısmında aynca dercettirmek istiyenler telefon mü
dürlüğü abonman muameleleri bürosuna müracaat edebilirler. 

Mahkemeler 
Ankara Bırinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden ı 

(1795) 11779 

P. T. ve· T. Md. 

Teklif müddeti uıaflhyor 

Zoyiler 

Zayi - 339 ve 340 senesinde Kon
ya Koçhisar Nümune ilk okulundan 
aldığım mektep şahadetnamesini za -
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 
1759 İbrahim oğlu Ziya Erus 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 65 sicil numaralı şoför ehliyetimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

1760 Şoför Ali Demirer 

Kiralık büfe 
Kızılcahamam Belediye Reisli

ğinden : 

Güzel hava, temiz su ve zümrüdi 
çamlıklariyle meşhur ve herkesin ziya 
retgahı olan belediyemize ait souk su 
mesirelerinde yaptırılacak büfe ve 
sayfiyelikler ve bunun işletilmesi çok 
müsait bir şeraitle kiraya verilece
ğinden taliplerin belediyemize müra-
caatları. 17 56 

Yazı hesap ve teksir 
makinelerinizi 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 

üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 

, 

İSMET 

llk Ba- ' 

har geldi. 

Salata, Ma

nd, Sebze ve 

Meyvalarrn güzel

ce yrkanmayıp yenil

mesinden barsaklarda 

solucan dediğimiz bir 

çok muzır hayvanlar yetişir. 

Sağlığı daima tehlikeli hastalık .. 

lara sürükleyen bu hayvanlardan ko

runmak ve kurtulmak için her Aile 

Reisi yavrusuna senede bir kaç kutu mutlak 

OL CA BIS OV T 

Vermelidir. 24 saatte tekmil solucanları düşürür. Ku-

tusu her eczanede 20 kuruştur. 7052 

Sütçüler aleminde bir hôdise 

Süt makineleri 
1939 Modelleri gelmiştir 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

MİELE 
SÜT MAKİNELERİ 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek aksamı daima mev· 

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

SATIŞ YERLERi: . 
Ankara M. Nedim lrengün 

Dava olunanlar: Ziraat bankası 

Adana şubesi memur namzetlerinden 
Hüseyin Avni Tırı ve Hüseyin Avni 
Tarının yanında annesi Fatma Tan. 

P. T. T. Umum MüdürlüğÜnden: Zayi - 1328 - 1329 senesinde Mer- ------------- Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianteb 

Yusuf Esendemir ve oğulları ~ 
Ömer Başeğmez 

Ziraat Vekfllctine izafeten hazine 
vekili avukat Giızide Alpar tarafın -
dan aleyhinize açılan 160 Jira alacak 
davasının yapıJm1kta olan duruşma -
sında adresiniz 11eçhul olduğundan u 
&uliin 141 inci .ıddesi mucibine ve 

Halk tipi telsiz alıcıları için teklif 
ve nümune vermek müddeti mayıs 939 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

(1832) 11825 

İcra ve İflôs 
yirmi gün müddt>tle gıyap kararı teb- Ankara Birinci terasından : 
liğın- 'karar ver; 1 miş duruşması 12. 6. 
939 pazartesi gı · U saat 9,5 talik edil- Mahcuz bir adet FİLİPİS RADYO 
miş olduğundan i.uru§ma gününde biz ve bir yazı makinesi ve bir çocuk ara
zat hanr bulunmadığınız veya bir ve- bası ve bir bisiklet ve üç adet Sinema 
kil göndermediğiniz takdirde duruş -ı makinesi bi.r adet .~o~uk tel.ef.onu . 1.8. 
maya gıyabınız devam olunacağı S: 939 perşembe gunu s~at ı~ı~.e bırın 
tebliğ makamın ~aim olmak üzere 1 cı ve 22. 5. 939 pazartesı gunu aynı 
ilan olunur. 1757 saatte ikinci artırmaya belediye satış 

can İdadisi son sınıfından almış oldu
ğum tasdiknameyi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

647 İsmail Arif Büyiik Utku 
17 58" 

Zayi - 1936 - 1937 ders yılında 
Türk Maarif Cemiyeti lisesinin ilk 
kımından aldığım şahadetnaınemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Hamit Kurtoğlu 
1761 

salonunda çıkarılacaktır. Taliplerin 
salonda bulunmaları ilan olunur. 

1763 

' km 

··: ;_ ~ ~-:. :-: : \;. ·:: 
~ 3 ~:: .. ·::.; ~ ~ ;/ ,·;~_ :_:. ·~ 

İstor mütehassısı 
Pencerelerin dışında buluna• 

lSTORlann tamir temizleme ve 
yağlama işlen ile yenilerinin moh-
tajlan teminatlı olarak yapılır. 

Ankara P. kutusu 443 No. ya mü-
caat edilmesi. 1635 

"z ~ 

,~-Satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma -
miil 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

Polatlı 

Mehmet, Şükrü, Necati Katıkçı 
Said Akma!n 
Mustafa oğlu M. Şakir Özşeker 

-"--'"~....._rt ;)ota'KugIU 

Süleyman U zgeneci 

Kirahk yazıhane dairesi 
Ulus Meydanmda Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

1?23 

... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 
---....................... ~r ~ = -

U L U S - 20. inci yrl. - No: 6387 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumt neşriyatı idare eden 
Yazı İ§leri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürü ı Ali Rıza BASKAN 

-------- Türk Hava Kurumu ------------
------ Büyük Piyangosu ---- --------
---- 1 kinci keşide: 11 haziran 939 dad1r - ------- ----... ---
------- Büyük ikramiyf 45.000 liradır 
- -- -Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· : 
: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardrr... : 
5 Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeği ihmal etmeyi. : 
5 niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir· § 
: miş olursunuz. E 

---

- -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

YENi 
BU GÜN BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

Nefis Fransızca sözlü ve 

şarkılı komedi 

Otomobilli Aşıklar 
Baş rollerde: 

Colette Darfeville Clavdemay 

Seanslar : 

14,45 • 16,45 - 18,45 Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 
Mevsimin en muazzam ve en 
heyecanlı sergüzeşt filmi 

A ~ \ı-
Baş Rolde: 

Caroll Lombard 
Seanslar : 14,30 - 16,30 - 18,30 

ve gece 21 de 

12,15 de ucuz Halk matinesi 

FOLlE BERGERS 

İki büyük film birden 

1-KAR TOPU 

2 - SAHRA KAÇAKÇILARI 

Gündüz seanslarında ve 12 de ucuz 

matinede iki film birden 

1-Lorel Hardi Faka Basmaz 

2 - Gitaralar Çalarken 

c c: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : =•= : : : : : : : :x: O<: : :xx:<>"X : : :: :ı:::: : : : : : : : : : :.:: = = = = : : : : : : : : : : : : : : : : 
Yeni Sinemada Varyete numaralarında: 7 kişilik Fevkalade BALE heyeti ve bu meyanda. 

heyecanlı Akrobatik numaralar 


