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B. Ali Rana T arhari 

ıYeni 
• 

vazıyet 
N.A.KOCOKA 

Diplomatik faaliyet bütün hara
retiyle devam etmektedir. Artık o
Yunun son safhaları yakla~makta
~~r. Alman Führeri, günlerdenberi 
ılan edilen nutkunu evelki gün rayı
tagda söyledi. Nutkun mahiyeti 
hakkında az çok malümatmıız ol
duğu ve her halde bir ret mahiyetin
de bulunacağını bildiğimiz için yeni 
bir sürpriz kar§ısında değiliz. Yal • 
nız lna:iltel'e iloı nlen d~"' - D
ıony a ne oıan aaemı tecavüz anlat. 
masının ortadan kaldırılması bu
günkü büyük mesele karJısmda 
ikinci derecede ehemiyeti haiz olan 
noktadır. Führer, Ruzvelt'in suali· 
ne, uzun bir felsefe yaptıktan sonra 
hayır demek İstiyor. Kimsenin hak -
kına tecavüz etmek niyetinde olma· 
dığını ve §İmidiye kadarki hareket
~erin böyle bir manayı ha;z olmadı. 
gını söylüyor. Bu mesele, üstünde 
\lz:un boylu münakaıa edilebilecek 
•e herkesin telakkisi ve inandığı 
~oktrin ile değiıebilecek bir §eydir. 
. ~r kanaat bizçe muhterem olduğu 
ıçın bu .. . d d F.. nun uz:erın e urmıyacağım. 

U~re~ nutkunda "ortaya çıkan 
Yenı bır nizam" fikrini ortaya atı-
~~r. ~~~la yeni hareketlerin ma-

. Yelını ızah etmek istiyor. Bu yeni 
hız:aın hepimiz:in birlikte ıatırabmı 
çekt"•• · h ıgımız sulh muahedelerinin 
b akıızlığına kartı bir hareketten i -
d~ret İıe Mösyö Hitler haklıdır ve 
k~v~nın ha~li de çok basitleıir. Çün
k:H ~rsay ıle teessüs eden ağır mü-

efıyetlerden Almanya kurtul
;ıuı, Sar havzası tahliye edilmiş, 
h utrt•aıkerileıtirilmi§, anşlus olmuş, 

a a ın·· k b" Usta il Çek - Slovakya hazin 
ır surette t "h" f 1 • • kal d arı ın aay a arına ıntı -

İmp e erek Avusturya - Macaristan 
Mo •ratorluğunun eski Bohemya ve 
edi~a~y~ vilayetleri yeniden teşkil 
harpnıtııtır. Şu halde Mösyö Hitler 

en ·· büyük b" onceki Almanya•dan daha 
ra ti d ' ır Almanya yarattıktan son
fÜne~il~ndaha ne istiyor. Az çok dü
kendil... her baş ve kalpte bu sual 
O haldıgınd~.n tebarüz etmektedir. 

o Fuhr ,. . . 1 
kastettiği • er ın yenı nızam a, 
telakk' rnanayı lamamiyle başka 

ı etrn k 
manasın e ıstırarmdayız. Bunun 
dogınal 1 

hasyonal - sosyalizmin 
arından . 

dan çıka ve onun edebıyatın· 
fark d rrnak lazım gelir. Buna 

a oğru u , . 
rnina v z:anınak tan başka bır 

ermek rn·· k .. d ··1d· l talya'nın d. um un egı ır. • 
vaz:ıh ve a~~s! da aynı yolda daha 
mış olsa sarı . tır. Eğer böyle olma • 
d Ydı hır kay .. .. 

e bir av.u f . .a Pclrçası ustun· 
tiklali dç akır hır memleketin is

ara aki 
rağrnen i h ~evcut muahedelere 
hakikate md~ edılmez:di. (Mihver) 

n unyay . b" . 
•errnelı: · . a Yenı ır nızam 
giriırnişt• ıçınF gayet kati te~ebbüse 
dünya ~r._ akat bu nizam ancak 
d ografyaa k . 

an Yen ·d· 1
• no taı nazarın-

. ı ır. Yoka . l k ·ı . 
hın ıirnd· k a ınsan 1 aı esı· 

ıye ada d . 
rında kateu··· r rne enıyet yolla -
günkü so l ıgı merhaleler, ve bu
ler bakırnsyad ve ekonomik z:aruret -

ın an Y . b" Bugün k ~nı ır §ey değildir. 
endüstri urrnak ııtedikleri nizamı 

' ve teknik ilerlemesinin 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Konsey 

Kôbil 
gelecek toplantısını 

şehrinde yapacak 

Ntvhoz.el 

Tahran, 30 a.a. - Saadabat paktı konseyinin üçüncü devre toplan -

tısı dün yeni hariciye nezareti binasında yapılmıştır. 

Slovakya ile Macaristan ta~alından ilhak olunan Karpatlaraltı Ukranyasını J;!Österir harita 

B ratislava' da dıvarlara kôğıtlar yapıştırıldı: Anadolu Ajansının gö~derdiği hususi muhabirinin konferans mu • 
hitinde öğrendiğine göre, İran hariciye nazırı konseyin açılış celsesinde 
söylediği nutukta, izdivaç şenlikleri dolayısiyle Kahil toplantısının da 
Tahranda yapılması hakkındaki teklifinden dolayı türk heyetine ve bu 
teklifi kabul ettiklerinden dolayı da diğer heyetlere teşekkür etmiştir. 

Nazır, dört devlet arasında daima mevcut olmuş olan görüş birliğini 
ve bu milletlerin büyük şeflerinin idareleri altında istikbalde daha ziyade 

Anşlus İstiyoruz! 
kuvet bulacak olan kardeşlik münasebetlerini kay~eyl:miş_~ir. . 

Nazır, bu vazıyetın dunyanın endı- Havas bildirdiğine göre 

BUaün: 
1 
şede olduğu bir zamanda bilhassa me
sut bir şey olduğunu ilave etmiştir. 

B. Alam, bütün aza devletlerin ı -

Macaristan, Roma ve Berlin'in rizasiyle 
Slovakya'yı ilhak etmek niyetinde imiş 

.... rak'ın müellim matemi önündeki sa -
mimi acılarına terceman olmu1tur . 

İran nazırından sonra sırasiyle 

Neşr.ıyat Sergı·s·ı Türk, Afgan, Irak mümessilleri söz 
alarak B. Alam'ın his ve mütaleaları-

Yarı_n: 
Birinci Neşriyat 
Kongresi açılıyor 

Maarif Vekilimiz B. 
Hasan. Ali Yücel 

Maarif Vekaletinin büyük emekler 
sarfederek mükemmel bir eser halin· 
de hazırlamakta olduğu on beş yıllık 
neşriyat sergisi bugün saat 11 de açıl· 
maktadır. Sergi bize, türk had inkı -
tabının on senelik eserlerini kül ha -
linde ve muntazam bir tasnife tabi tu
tulmuş olarak verecektir. Sergi 11 de 
resmi davetlilere, 14 ten itibaren de u
muma açılacaktır. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Harbe karşr 
Filistin' de 
hazırlıklar 

Kudüs, 30 a.a. - (Havas): Filistin 
bir harp ihtimaline karşı teşkilatlan

maktadır. Bilhasa Hayfa, Sarafand ve 
'Kudüste kapmlar ve kışlalar yapılır
ken, diğer taraftan da Hayfa Akka 
gibi stratejik bölgeler techiz edilmek
te, Sina'dan Mısır'a giden yolla pet
rol borusu boyunca giden Bağdat yo
lu inşa edilmekte ve sahil boyunca 
Karmel dağı tepesine hava bataryala
rı yerleştirilmektedir. 

Hükümet Bağdat yolu nu süratle 
yapmaktadır. Bu yolun 430 kilometre 
si yapılmıştır. Geri kalan 650 kilo -
metresi trak hükümeti tarafından ya
pılmaktadır. 

Nihayet, hükümet, memleketin ia
şesi işiyle de meşğul olarak bu işe 
bir komisyonu memur etmiştir. Altı 

memurla İngiliz, arap ve yahudi ce
maatlarinin üç mümessilinden müte-ı 
şekkil olacak olan bu komisyon stok
lar teşkil ve bu stokların tevzii ile iş-
tigal edecektir. .........-.....-

nı paylaşmışlardır. 
Müteakiben delegeler, samimi bir 

hava içinde ve müşterek menfaatlerin 
tam bir anlayışiyle siyasi meseleleri 
tetkik etmişlerdir. 

Br~~~va,30a.~ - Hav~:~~~-----~~~~~~~-~--~-~~~~~~~~~

Resmi teblii 
Tahran, 30 a.a. - Saadabat paktı 

konseyinin toplantısı nihayet bulmuş 
ve aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

(Sonu 9 uncu say! ada) 

Bu gece Bratislava şehrinin divar -
ları, üzerinde "Anşlus istiyoruz., 
cümlesi yazılı kağıtlarla örtül -
müştür. Bir çok yerlerde bu 
kağıtlar slovaklar tarafından kaldı· 
rılmıştır. Aynı gece yahudi mağa -

( Sonu 8. inci sayfada) 

Nevyork Dünya Sergisi 
dün törenle açıldı 

Türkiye 
her kesin 

Paviyonu Sergiyi gezen 
takdirini celbediyor 

Nevyor sergisinde gazetemizi temsilen bulunan 

arkadaşımız Neşet Halil Atay bildiriyor : 

Nevyork, 30 - Dünyanın dört tarafından Amerika'ya insan taşın -
masma sebep olan Nevyork dünya sergisi bugün açıldı. 

Bu "açıldı,, kelimesinin içinde, Ü· ı-

zerinde ay1ardanberi uğr~şılmış 01an1 Dr. Abdurrahman Melek 
bir tören programının goz kamaştı-
ran safhalar, bütün mıllet ve ırkların H ı d.. d .. 
mümessillerini bir araya tophyan man- a tay a on u 
zaralar saklıdır. Antakya, 30 a.a. - Başvekil doktor 

Saat 11... Dört tarafa bakan büyük Melek Hatay'a dönmüş ve gazetecile
kapılar açılıyor. Bu açılış, içinde bin- re vaki beyanatında demiştir ki: 
bir çeşit hayret uyandıracak kapalı "- Milli Şefimiz ve Reisicümhuru
bir kutunun kapağının dünyanın gözü muz İsmet İnönü'nün ve kendileriy
önüne açılışı gibi oldu. Çünkü, sergi- le beraber bütün türk milletinin Ha
nin son hafta hazırlıklarında her mil- tay hakkındaki sevgi ve aHikaları pek 
let kendi pavyonunun sürpı izlerini büyüktür. O derecede ki ana vatanı -
saklamıya çalıştı. mız Türkiye Cümhuriyetiyle Hatay 

11.45 te serginin muhtelif yerlerin- tek bir kalp olarak çarpmaktadır. Ha
deki çanlar çalışmıya başladı. 12-12,45 tayhların bu bahtiyarlığa mazhari
de dini merasim yapıldı. 12,30 da cüm- yetlerinden dolayı bir kat daha müf -

( Sonu 8. inci 'sayfada) tehir ve mesut olacakları şüphesizdir. 

Dün Ankara'Ja atletizm tqvik ve mektepler arasın futbol maçla
nnın müsabakalarına devam olunmuf, atıcılık ve eskrim müsaba
kaları yapılmııtır. lıtanbul ve lzmir'de de milli küme maçlarına 
de.?am olunmuıtur. Yukardaki resimde, B. Vildan A§ir'i, atletizm 
muı~bakalarında k~z.lar arasında birinci gelen Bayan Solmaz'ı 
tebrık ederek kendıııne madalya verirken görmektesiniz. Spor 
haberlerimiz 1 İnci aayladadır . 

Polonya hiç bir tazyik 
önünde baş eğmiyecek 

Hükumet Almanya'ya 
cevcıbı hazı rlamokla 

..., . 
verecegı 

meşgul 
Varşova, 30 a.a. - Bütün Polonya matbuatının Hitler'in nutku ile 

Polonya tarafından reddedilmiş olan alman metalebatı ve Almanya ta -
rafından alman - leh itilafının feshedilmesi karşısındaki hattı hareket -

-----ı !erinde ittifak vardır. Yalnız ifade 
_ .1 itibariyle ufak tefek bazı farklar 

meşhut olmaktadır. 

Bütün gazeteler, alman iddialarının 
esassız olduğunu yazmakta ve Polon
ya'nın memleketin şeref ve haysiyeti 
ile mütenasip yeni esaslara istinat e
decek iyi komşuluk münasebetleri te
sisini arzu etmekle beraber, menafii -
nin bir veçhile ihliil edilmesini kabul 
etmiyeceğini yazmaktadır. Polonya. 
hiç bir tazyik önünde serfru etmiye -
cek ve sükunetini muhafaza edecek
tir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Emir Abdullah'ın 

oğlu bugün geliyor 

Dü!1 çocuk haftasının son günü idi: Altı gündenberi, çok 
neşelı ve hareketli saatler geçiren yavrular, haftalarının son 
gününü de gelecek 23 nisana kadar unutamıyacakları bir ııekil
de geçirdiler. 

Saat 15 de Halkevinde, ilk temsili çok muvaffak olan kü • 
çük Yaman ve Hayat halkaları piyesleri umumi arzu üzerine 
tekrarlandı. Çocuk Esirgeme Kurumu yavruları tarafından 
oırnanan piyesler ıı:ene çok alkııı topladı. Biycslere bir sürpriz 

olarak Kenan Berginsoy'un hazırladığı hafta filminin ilk kop. 
yası gösterlld ve çok beğenildi . Yukarıdaki resim bu müsamere 
esnasında ahnmı&tır. Keçiören' ana kucağı küçüklerinin rad. 
yo fonilı: temsili, memleket içinde büyük bir allka uyandırmış 
ve kunıma takdir ve tebrik mektuplan gelmiıtir. Memleketin 
her tarafından alınan haberler, bu yıl çocuk bayramınm canlı 
bir surette kutlandıimı 'bildirmektedir. 

Adana, 30 a.a. - Erdün Emiri Ab
dullah'ın oğlu Prens Naip ve yaveri 
bugünkü Torosla şehrimize gelmiş ve 
katara takılan hususi vagona geçerek 
Ankara'ya doğru seyahatine devam 
etmiştir. Prens garda vali, komutan 
ve halk tarafından istikbal ve teşyi 
edimiştir, 

• 



İnsan ve kültür : Yalova kaplıcaları 

Radyo tekniği ve politika Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletine bağlanacak Bu asırla önümüzdeki asır içinde, 

radyonun insanların politik terbiyele
ri üzerinde en büyük rolü oynıyaca -
ğına §Üphe yoktur. Daha bu günden 
bunun pek bariz alametlerini görcbi -
liriz. Mesela Hitler'in cuma günü söy
lediği nutku, bütün alman postaların -
dan başka bir çok Avrupa, Amerika ve 
A vusturalya merkezleri aynen aynı 
saatte vermişler ve bu suretle, alman 
şansölyesi bütün dünya müvacehesin
de ve bütün kıtalarda birden konuş -
muştur. 

Fakat, bu nutuk vesilesiyle, Londra 
radyosu, bizim saatle, sekizde, çok da
ha dikkate değer bir şey yapmıştır. 
Hitler'in nutkunu hüliısa ederken, 
alman başvekilinin İngiliz - alman de
niz anlaşmasını ve Polonya ile olan 
muahedeyi feshetti~ine dair olan be -
yanatiyle Roosevelt'e tevcih ettiği hü
cumları, emisyonuna, aynen alabilmiş
tir. 

Londra speaker'i, gayet sakin bir 
sesle nutkun geniş bir hülasasını ver -
miye başlıyarak, İngiliz - alman mua -
hedesinin feshi noktasına gelmiş. bu -
nun sebeplerini aynen kayt etmiş ve 
demiştir ki : 

- Şimdi dinleyicilerimize bu par -
çanın orijinalini vereceğiz ! 

de konuştu (Bizim saatla). Londra 
emisyoıw saat 8 de idi. Aradaki 7 saat 
içinde Führer'in Ber/in'de derhal 
plağa tamam olarak alınan nutkundan 
üç parça tedarik edip bunları, Londra
ya günde bir kaç defa sefer eden tay
yarelerden birine yetiştirmek, mesele 
bile değildir. 

Mesele, İngiliz radyo şirketinin in -
giliz hariciye nezareti ile, bu kadar 
kısa bir miiddet zarfında, nutkun bazı 
parçaları üzerinde mutabık kalabile -
rek, vereceği ilk tam hülasa da, Hit -
ler'in yalnız neler söylemiş olduğunu 
değil, söylediğini nasıl bir ses, nasıl 
bir ruh mizacı ve nasıl bir Reichtag 
haletiruhiyesi içinde söylediğini de 
alakadar ingiliz efkarıumumiyesine 

bildirebilmesidir. 
Bir, yabancı bir devlet adamının 

söylediği sözleri ancak telgrafla ve ö
lü metin halinde nakledilebilen devri 
bir de her hangi bir beyanatı bunu ya 
pan insanın adeta bizzat kendisini de 
nakl ve teşhir edebilen bugünkü vasıta 
ları göz önüne getirelim. O zaman tek
niğin insanı nasıl değiştirmekte oldu
ğunu anlarız. 

Mesela bir gün, bir devlet, "falan 
devletin şefi bizim milletimizi ve var

lığımızı tehdit ediyor yahut tahkir e-

Kaplıca mıntakası dahilinde her 
İsteyene 2000 karemetre yer verilecek 

Sıhat ve İçtimai Muavenet vekaleti, Yalova kaplıcalarının sıhat 
~e _içtimai muavenet vekaletine bağlanması hakkında bir kanun pr°" 
J~sı hazırlamıştır. Vekalet projenin hazırlanmasını mucip sebepler la
yıhasında şöyle izah etmektedir: 

"1929 senesinde Ebedi Şef Atatürk-, 
ün yüksek emir ve i_şaretleriyle o za -
manlar Seyriseafin idaresi tarafın -
dan idare edilmek üzere inkişafına 
çalışılan Yalova kaplıçaları, bilahare 
Akay idaresine intikal etmiş ve daha 
sonra Yalova kaplıcalariyle, kaplıca -
lar mıntakasının idaresi Akay idare
si işletmesinin mürakabesi altında te 
sis olunan hükmi şahsıyeti haiz bir 
idareye verilmişti. Kaplıcalar bun -
dan sonra da Denizbank'a intikal et
miştir. 

ll-IAVA 
tF/~ 

Yurffa havaıar ısınıyor 

Ve, korkunç bir tarak§. ile alman 
şansölyesinin hiddetli ve şiddetli sesi, diyor" deyip kendi milletini ayağa 
bunun arkasından da, mütemadiyen kaldırmak iste, bunu telgrafla. yap -
yükselen dalgalar halinde "Heil!,, se- mak başkadır, tehdit veya tahkir ede -
daları ve alkışlar i~itilmiştir. nin sesini ve sözünü aynen işittirmek 

Hattızatında tamamen sıhı mahi -
yeti haiz olan bu teşekkülün diğer 
sıhi müesseseler gibi Sihat ve İçti -
ma1 muavenet vekaleti tarafından 

idaresi ve halkımızın huna taalluk 
eden ihtiyaçlarını layikiyle karşılıya 
bilecek bir şekilde inkişafı zaruri gö
rüldüğü cihetle bu maksadı temin i . 
çin bu layiha hazırlanmıştır.,. 

Şchumızde hava bulutlu ve cıuman
lı geçmiş, rügar cenulıu garbiden sa
niyede beş metre kadar hızla esmiş

tir. En yilksek ısı sıfırın üsütnde 22 
derecedir. Yurtta hava Karadeniz sa
hillerinde sisli, Trakya, Kocaeli ve 
Akdeniz sahillerinde umumiyetle bu
lutlu, orta Anadolu, cenup doğusu ve 
doğu Anadoluda çok bulutlu, yer yer 
arazlı ve yağmurlu geçmiştir. Son 24 
saat içinde yağışların karemetreye 
bıraktıkları 1 su miktarları Çubuk, 
Merzifon, Arapsun, Aksaray ve Kır
şehirde 2, Tokat'ta 3, Kastamonuda 6, 
Antep'te 5, Tatvan'da 4, Hınıs'da 15, 
Hakari'de 37, diğer yağışlı yerlerde 
de bir kilogram arasındadır. Rüzgar
lar Akdeniz sahilleri cenup doğusu 
ve doğu Anadoluda cenuptan saniye-
3, diğer mıntakalarda şimalden sani
yede en çok 1 metre kadar hızla es
mi§tir. 

Parça bittikten sonra. İngiliz spea - suretiyle yapmak, gene başkadır. 
keri, gene aynı sakin sesle, hülasayı Fikrimizce, Londra radyosu, Hit -
vermiye devam etmiş ve Polonya mu - Jcr'in nutkundan üç mühim noktanın 
ahedesinin feshine gelerek, burada da, orijina/lerini aynen verebilmekle, me -
büyük bir sadakatla ve ingiliz efkarı - tinde aranıp bulunması muhtemel her 
umumiyesinden hiç bir noktayı gizle - hangi bir itidalin, sesteki hiddet ve 
miye tenezzül etmiyerek, alman nok - tasvipteki şiddet tarafından selpedil
tainazarını bildirmiş ve bu bahis hak - diğini isbata muvaffak olmuştur. 

Projenin esasları: 
Projenin ihtiva ettiği esaslara gö

re Yalova kazası içinde olup icra ve
killeri heyetince musaddak haritasın 
da gösterilen sınır içindeki devlete 
ait sıcak ve soğuk su kaynaklariyle 
kaplıcaların ve bunlara ait binaların 

l:aplıcalar tesisatının ve arazisinin is
tismar, intifa ve idaresi bütiin huku
kiyle sihat ve içtimai muavenet ve -
kiiletine bağlı bir idareye verilmek -
tedir. Yalova kaplıcaları işletme ida -
resi namiyle tesis olunacak idare hük 
mi şahsiyeti haiz ve mütedavil ser • 
maye ile idare olunur bir teşekkül o
lacaktır. 

kında da Hitler'i konuşturmuştur. Radyo tekniği, iyi bilelim ki, dün -
Speaker, gene hülasasına devam et - ı yada bu dereceye çıkmıştır, ve böyle

miş ve bunu tekrar Hitler'in orijinal sine vazifeler başarmaktadır. lyi bile
sesinden bi 1arça vermek suretiyle lim ki, milli varlığımızı koruma, her 

b
. . . . şeyden önce, etrafımızdaki dünyayı 

En düşük ısı sıfırın üstünde Kütah 
yada 3, Sivasta 4, Kocaeli, Eskişehir, 

Afyon, Kastamonu, Erzurum, Van 

ve Kars'ta 5 derecedir. En yüksek ısı 

da Bodrurn'da 24, İslahiye'de 25, A
dana'da 27 derecedir. 

ıtırmıştır. 'd k • -1 d 
A 1 tt - h dd" . d k" l ra etmemıze bag ı ır. n a ıgır 1u şey, a ızatın e ım 

bilir ne kacar basittir. Hitler saat bir-

P. T. T. de nakil, 
tôyin ve terfiler 

Burhan BELGE 

i .................................................... ı 
Kaplrcalarda yapılacak inşaat: 

Sıhat ve içtimai muavenet vekale
tince tayin olunan mıntakalarda hu -
susi mesken, otel, pansiyon, kapalı 
eğlence yerleri, gazino, lokant;ı v<:ı 

dükkan inşa ve tesis etmek istiyen 
lere parasız olarak hazineye ait arazi
temlik edilebilecektir. l

i Büyük konser 
Sayın Bayan 

1 Ö Ü Ü 
Kaplıca mıntakasının umumi planı 

Yüksek himayelerinde hat ve içtimai muavenet vek<lletince 
bulunan tesbit ve ilan olunacaktır. Bu proje -

mış olanlara bir sene daha 
verilecektir. 

müddet 

Kaplıcalarda vergi muafiyetlerı: 
Yalova kaplıcaları işletme idaresin

ce yapılacak binalar, on sene müddet
le l.ıina vergisinden muaf olacaktır. 

Kaplıcalar ticari usullere göre ida
re edilecek, ve muameleleri divan vi -
zesine, arttırma ve eksiltme kanunu 
hükümlerine tabi tutulmıyacaktır. ı

ı İ SM ET N N / N N 'i ile mm takada yapılacak binaların 
mevki ve inşa şekilleri, sınırları Si -

• nin kanuniyet kesbetmesinden sonra 

1 Yardımseverler .,. ~:Kp;a:p:loınca:;m:;,ı:nact~a~k.~ara.s:ı:daa:h~ı.:1ı·nkdaergı·,n· rşave- ::::~::~~~:~:~!:~~~~u:~::~:; 
i ı I' - aidat ve iştirak hisseleri yeni idare -

l cemıye 1 i at yaptırmak istiyen her şahsa 2000 ye devrolunacak ve idare tarafından 

1 
kare metre yer verilecektir. Binala • kurulacak sandığa yatırılacaktır. 

• menfaatine önümüzdeki. cu-. rın şekil ve istimalı tarzları fazla a -
· iht" h. tt . d" ~ · t kd" d Kaplıcaya ait tarifeler si hat ve iç -

1 

martesi akşamı saat yırmı ı razıye ıyaç ısse ır ıgı a ır e 
birde Ankara Halkevinde: t icra vekilleri heyetinden karar alına- timai muavenet vekaletince teşkil olu 

1 
caktır. nacak bir heyet tarafından tesbit e -

Kıy.metli sanatkarlar Liko A- Kaplıca mıntakasına bitişik arazi - dilecektir. 
mor, Zirkin, Edvart Zuck- de sınırdan 500 metre mesafede ve ı 

1 
mayer taralmdan çok zen- i Yalova iskelesinden kaplıcaya giden Muvakkat madde: 
!?İn bir konıer vilecektir. i ara yol kenarlarında> yapılacak bina Projeye bağlı muvakkat madde -

f ve dükkanlar vilayetçe tesbit oluna - ye göre Yalova kaplıcaları işletme 

ı 
Biletler, Halkevi Direktörlüğü, ; caktır. Verilen arazide tescil edil - idaresi müstahdemlerinin mayıs 1939 
Çocuk Esirgeme Kurumu merke- i ; dikten sonra iki yıl içinde oina yapıl- sonuna kadar olan ücretleri ve kaplı-
zi, Hasan Ecza Deposu, lstanbul i matlığı takdirde arazi yeniden hükü- caların diğer masrafları sihat ve içti
ve Yenişehir Eczanelerinde satıl- ı mete intikal edecektir. İki senelik mai muavenet bakanlığını 1939 bild

i maktadır. ı müddet içinde binanın kesif bedeli - cesinde açılacak hususi bir fasıldan 
.... _ .... _,, ............................... ı 1 nin dörtte biri miktarında~ inşaat yap- tesviye olunacaktır. 

Yeniden tetkik edilecek 
kanun layihaları 

Hükumet kanun projelerini bir 
liste halinde Kamutay'a bi idi rdi 

Kamutay'ın yeni seçime karar vermesi dolayısiyle, beşinci Bü
yük Millet Meclisi encümenlerinde bulunan kanun layihaları hü
kümsüz kalmıştı. Hükümet, bu projeler arasında tekrar tetkikini 
ve kanU'nlaşmasmı muvafık gördüğü layihaların bir listesini Ka
mutay' a vermiştir. 

Yeki.in olarak yetmiş beş la· 
yihayı bulan projelerden en 
mühimleri şunlardır: 

Layihalar 
Askeri memurlar kanununa bazı 

maddeler ilavesine ve 2505 sayılı ka
nunun 6, 7 inci maddelerinin ilgasına 
dair olan 3208 sayılı kanuna ek kanun 
layihası. 

Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayı
lı kanunun ikinci maddesine bir fıkra 
ilavesine dair kanun layihası. 

Askeri memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanunun 3 üncü maddesine ek 
kanun layihası. 
Bazı devlet alacaklarının tahsil su

reti hakkında kanun layihası. 
Bilumum muvazzaf subaylar ve as

keri memurların yirmi beş yaşını ik -
mal etmeden evlenemiyeceklerine dair 
olan 1434 sayılı kanunun tadili hak -
kında kanun layihası. 

Denizaltı sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
3486 sayılı kanunun 1, 2 ve 3 üncü mad
delerinin tadiline dair kanun layihası. 

Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umumi idaresi memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayı.. 
Iı kanunlara bazı maddeler eklenme
sine ve bazı maddelerinin değiştiril -
mesine dair kanun layihası. 

Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1935 mali yılı 
hesabı katisi hakkında kanun layi -
hası. 

Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1936 mali yılı 
hesabı katisi hakkında kanun layihası. 

Devlet havayollarında vazife uçu
şu esnasında şehit düşen pilot Ekrem 
Ermek ile makinist Sami Demirel'in 
dul ve yetimlerine aylık tahsisi hak • 
kında kanun layihası 

Devlet memurları aylıklarının tev • 
hit ve teadülüne dair olan kanunun 
bazı maddelerinin değiıtirilmeain~ ve 
han maCideler eklenmesi hakkında ka
nun layihası. 

Devlet memurları aylıklarının tev -
hit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki milli 
müdafaa vekaleti kara kısmı muallim
lerinin miktar ve maaşları dereceleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun la
yihası. 

Ecnebi memleketlerden idhal edile
cek 55 bin ton kok kömürünün gümrük 
resminin indirilmesi hakkında kanun 
layihası .. 
Ereğli kömür havzasındaki ocaklar· 

da sütun olarak kullanılmak üzere dı
şarıdan getirilecek kerestenin kilo -
sundan alınmakta olan resmin beş ku
ruşa indirilmesi hakkında kanun layi
hası. 

Emirber ve seyis erleri hakkındaki 
1600 sayılı kanuna ek kanun layihası. 

Evlenme işlerinde kulanılan evrak 
hakkında kanun layihası. 

Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sa
yılı kanunun bazı maddelerini değişti
ren kanun layihası. 

Gümrük tarife kanununa ait idhalat 
umumi tarifesinin 469 A ve B pozis -
yonlarına giren çimentodan alınan 
gümrük resminin indirilmesine dair 
kanun layihası. 

İskan kanununun 32 nci maddesinin 

t;;ırliHrıP ve hu kanunun bazı mac'lc'lrleri
nin ricğistirilmesine dair olan 2848 s.:ı
vıh kanunun 3 üncü maddesine hir fık
r;ı. llfivcsi h;;ıkkında kanun lavihası. 

Kacakı-ılığın men ve takibine c'hir 
olan 1918 savılı kanunun bazı madde-
1crirıin değiştirilmesi hakkında kanun 
1avihası. 

Köy kanununun 13 üncü maddesine 
ek kanun layihası. 

Mahsus bir kanunla devletten bir 
hak temin eden veya sermayesinin ya
rısından fazlası devlete ait olan banka 
veya müesseseler memurlarının maaş 

ve ücretleri ve hizmete giriş ve terfi 
usulleri hakkında kanun layihası. 

Mülga posta ve telgraf nezareti me
salih kalemi müdürü İtalyan tebaaasın
dan ölü Petaci ailesine 2.500 lira veril
mesi hakkında kanun layihası. 

Nüfus deneme yazım kanunu layiha· 
sı. 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 
sayılı terfi kanununa ek karı._ un layiha
sı. 

Örfi idare kanun layihası. 
Polis vazife ve salahiyet kanununa 

bir madde eklenmesine dair kanun la
yihası. 

Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1935 mali yılı hesabı katisi 
hakkında kanun layihası. 

Sanayide kullanılan iptidai madde
lerin gümrük resimlerinin tenziline 
dair kanun layihası. 

Sanayide kullanılan makine alat ve 
edevat ve bunların yedek ve tecdit par
çalarının gümrük resimlerinin indiril
mesi hakkında kanun layihast. 

Sinema filimlerinin gümrük resim -
lerinin indirilmesi hakkında kanun la
yihası. 

Sıhat ve içtimai muave~et vekaleti 
tegkilit ve memurini hakkındaki 3017 
c:ıvı lı kanuna ek kanun layihası. 

Subay ve askeri memurların aylık· 
ları hakkındaki 1453 ve 2702 sayılı ka
nunların bazı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun layihası. 

Subay ve askeri memurların aylık -
lan hakkındaki 1453 sayılı kanunun 3 
ünci.i maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun layihası . 

Türk ceza kanununun bazı madde~ 
!erinin değiştirilmesi hakkında kanun 
layihası. 

Türkiye'de harp silah ve mühimma
tı yapan hususi sanayi müesseseleri • 
nin kontrolü hakkında ıtanun layihası. 

Türkiye - Almanya arasında imza• 
!anan kredi anlaşmasının tasdiki hak
kında kanun layihası. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1938 ma
li yılı büdcesinde 16.500 liralık müna
kale yapılması hakkında kanun layi
hası. 

Yollarda seyrüseferin tanzimi ve 
yolların muhafazasının temini hakkın
da kanun layihası. 

Gönen m muru Hüseyin Marmara 
merkez şefhğ ne, Hazo merkez şefi 
Zeki Hozat m •rkez şefliğine, Kasım
paşa merkez şefi Hasan Karasu mer
kez tefliğin , Barak şef vekili Meh
met asaleten aynı merkez şefliğine. 
Çankırı men u u Tahir Ankara me
murluğuna, N usaybin memuru Fazlı 
Diyarbakır memurluğuna, İstanbul 
Paket memu u Niyazi posta işleri re
isliği memuı luğuna, Dikili muvakkat 
memuru Ahmet Bergama muvakkat 
memurluğum Hariçten Avukat Ce
mil İstanbul dare avukatlığına, Macit 
Ankara posta memurluğuna, muvakkat 
memuru Tur ut Çanakkale memurlu
ğuna, Salahattı ı vekaleten Samsun 
memurluğuna Müstean Kırşehir me
murluğuna, Ce ıil Çorum memurlu
ğuna, Bülda d ı Hüseyin Denizli 
memurluğuna Safranbolu'da Ha -
run Karabük muhabere memurlu -
ğuna, eski me 1rlardan Lfıtfi Erzu
rum memurlu na, Malatya'dan Mus
tafa Behisni ı uhabere memurluğuna, 

Seyfettin Ulu vekaleten Pınarhisar 

memurluğuna, Manisa'dan Nadir A
car Salihli m abere memurluğuna, 

Çerkeş'ten İsm il Çankırı muhabere 
memurluğuna, Keyikli muvakkat me
muru Recep Ç akkale memurluğuna, 
Bozcaada mU\ akkat memuru Ahmet 
Sabri Çanakkale muvakkat memurlu

ğuna, Nizip'te Yahya Kemal İslahiye 
muvakkat mern rluğuna, Payas'da A
li Riza Adana ıuhabere memurluğu

na, Bünyan'd, .Fevzi Kayseri muha
bere memurlu na, Göynük'te Ahmet 
vekaleten Geı e e memurluğuna, Geli

bolu'da Karni Keyikli muvakkat me
murluğuna, Maksut Artvin muvakkat 
memurluğuna Kızıltepe'de Abdullah 
Diyarbakır m abere memurluğuna, 

Mehmet Bitliı memurluğuna, Hadi 
İzmir mesul muhasipliğine, Süruç 
muvakkat mem ru Süleyman Urfa 
muhabere mer; urluğuna, Osman Ma
den memurluğ a, Enver Mersin me
murluğuna, St ıt Mehmet ve İrfan 
Ankara memu ğuna, Maden'de Malı 
mut Nusaybin ır.uhabere memurluğu
na, Kamil İstanbul telefon müdürlüğü 
tahsilat memu 1 ğuna, Mühendis Mu
zaffer Haruno l ı Radyo mühendisli
liğine nakil ve t yin edilmişlerdir. 
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Açıkta veya vekalet emrinde iken 
ücretli bir vazifeye tayin edilen me -
murların kesilmiş olan açık maaşları
nın ücretli vazifelerinin lağvi halinde 
iadeten tahsisi icap edip etmiyeceği -
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezke
resi. 

Tıbbi konferans 
Dr. Bacher tarafından, Türkiye'de 

Kuduz teda\l'isi hakkında yarınki salı 
günü saat 17.30 da merkez Hıfzıssıha 
müessesesi konferans salonunda Tıb

bi bir konferans verilecektir. 

• 

1 Mayıs 
Şair Tevfik Fikret'in bir tasviri

ne göre "bir köylü kız olan,, mayıs 
bugün girdi. 

Tiirkiyede birkaç senedenberi 
bahar bayramı olarak kutlanan bu
güne, eğer mayıs gerçekten bir 
köylü kıza benziyorsa, bir tabiat 
düğünü de diyebiliriz. 

Pencerenizden karşıdaki ağaçla

ra bakarsanız, dalların henüz renk
leri koyulaşmamış yapraklarında 

yemyeşil bir donanma sevinci se
zersiniz. Nisanın çiçekle bezemiş 

olduğu bu dalları mayıs, yaprak
larla donatmaktadır. 

Yapraklar ... 

Dün nisan takviminin son yapra
ğını yırttık. 

Ağaçlarda mayısın boyası ve ren
gi gibi duran filizi yapraklar var
dır. 

Ve bugün Maarif Veki//iğinin 
yerinde bir teşebbüsü ile sergievin
de açılan neşriyat sergisinin kitap 
yapraklarında on bir yıJJık harf in
kilabının feyizli eserlerini görece
ği:z. 

1939 bahar bayramında 

körpe yeşilliğini görerek 
tabiatın 

gönlü-

nüz; cümhuriyetin on bir yılda çı~ 
kardığı güzel kitapları görerek de 

. fikriniz açılacaktır. 
T. l. 

Zam! 

l&tanbul Şehir Tiyatrosu ar
tistlerinin ücretlerine zam yapı
lacağını bir gazetede okudum. 

Marifet iltifata tabidir 1 
mısramı hatırlıyarak bu habe· 

re sevinmeliyiz. 

Yalnız bir sual: artistlerden 
aonra müşterilerin ücretine de 
zam yapılacak mı, yapılmıyacak 
mı? 

Orfaca.2 ı;s.::!ü.! 

Geçenlerde bir Avrupa gaze
tesi : 

"Avrupa'daki saldırganlık ha
reketleri, asrnnızı orta çağa çe
virdi.,, diyordu. 

Gene gazeteler, eğer Almanya 
Hollanda'ya saldıracak olursa, 
alman hududunun aular içinde 
bırakılacağını yazıyorlar. 

Eh, ne demeli, orta çağ usulü 
bir saldırganlığa kar§ı orta çağ u
sulü bir müdafaa! 

S;Jor :n.ı:"1i~;·.,.1rleri de ••• 

Galiba, spor muharrirleri de 
öteki muharrirleri imrenerek 
türkçe ve §İve yanlı§ları yapmağa 
başladılar. 

Bir İstanbul gazetesinde gör· 
düğümüz fU maç batbğma ne bu· 
yururaunuz? 

"Galatasaray Vefa'yı 4 - 1 ka· 
zandı.,, 

Acaha K:lıbıklıktan mı? 

Avusturalya'da güzellik mü
sabaksmda kıraliçe seçilen güzel 

kızların kendilerine kupa veren 
belediye reisini öpmeleri usul
mÜ§. 

Bir mecmuada gözüme ili§en 

bir resim, son müsabakalardan bi

risinde §İmali Sidney belediye re

isinin kendisini öpmek istiyen bir 

dilberden yüzünü çevirdigini gös

teriyordu. 

Acaba belediye reisi, gerçek
ten, bu münasebetsizlikten hoş
lanmıyor mu? Yoksa - aöz ara
mızda - fazla kılıbık mıdır? 

Deii11mi:ven ha:C.i.:..a~lcr ! 

Aradan zaman geçince bazı 
hakikatler değİ§ir, deder. Bu hü

küm, her zaman için doğru değil
dir. 

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in 
evelki günkü haber gazetesinde 
"Düyunu umumiye" hakkında 
yazdığı bir fıkrayı okuduk. 

Aynı fıkra, bundan birkaç ae
ne Önce bir başka gazetede de 
çıkmıştı. 

Demek ki aradan geçen sene
ler, bu hakikati değittirememiı
tir 1 

Bazı maddelerden istihlak vergisi a
lınması hakkındaki 2731 sayılı kanu -
nun 5 inci maddesinin tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi. 

Çoruh mebusu Asım Us'un teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekalet tezkeresi. 

Jandarmanın mülki ödevleri arasın
da bulunan bazı işleri yaparken işledi
ği suçlardan dolayı haklarında memu
rin muhakemat kanununa göre takibat 
:v.:apılıp yapılmıyacağının tefsirine da
ir Başvekalet tezkeresi. 

Kazanç vergisi kanunun•n birinci 
maddesinin (A) ve altıncı maddesinin 
3) ncü fıkralarının tefsiri hakkında 

Başvekalet tezkeresi. 

Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (C) fıkrasındalli (Tasir -. 
haneler ve tasir fabrikaları) kaydının 

hudut ve şümulünün tayini hakkında 
Başvekalet tezkeresi. 

Urfa mebusu Ali Saip Ursavaş'ın 

teşrii masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekalet tezkeresi. 

Vazifei memureleri haricinde emra
zı sariyei hayvaniye mücadelesine me
mur edilecek memurini fenniye ve sa
ireye verilecek yevmiyeler hakkındaki 
668 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi • 
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~~:~::::::~?.:~:i:!.:~:~~::::ı D 0. N YA HA B E R L E· R i 
Almanya ve Polonya 

Almanya'nm, 1934 s . d . enesın e 
Polonya ıle aktedilen muk I . 
f h

. .. • ave eyı 
es ı uzerıne, Almanya _ p 1 .. b 1 . b. o onya 

munaae el en, ır defa dah A 
1 
. • k a vru-

pa po ıh a aahneainin 0·· 1• . b n p anına 
geçmıı ulunuyor. 1934 senesinden 
evel de böyle idi. Veraay lh"" .. . k" su unun 
ıınzaaını ta ıp eden on b . 
. d P l eş sene ı-

çın e o onya - Almany .. 
b 1 

. d . a munase-
et en aıma gergin olm kt d 

. B ""dd a a evam 
ettı. u mu et zarft d p 1 . . . F n a o noya, 
emnıyebnı ranaa ile 1921 . 
d 

. 1 d • . seneıın-
e ımza a ıgı ıttif akta d 

Al 
, ara ı. 

manya da Hitler .kt•d "k ı ı ara geç-
li ten sonra, Polonya' k 
b d 

ya arşı on 
ef aene enberi takip d'I . 

l
. e ı en aıya-

aet teme ınden deg· iıt" Al , 
l 

ı. manyanm 
cenup a metgul olabil . . . k . mesı ıçm ıar -
tan :n;~yet altmda bulunması la
zımk ı. ın~e.naleyh Polonya ile 1934 
mu avelesı ımzaland B d p 

1 
ı. un an aon-

~·. f okonya, resmi surette Franıa ile 
ıttı a a bağlı kalmakla beraber, 
Avrupa politikaaına taalluk eden 
meaelelerde Alman .1 b be .. .. w Ya ı e era r 
~ege baıladL Sulh muahede
lerıyle kazanç temin edi de Mil-
letler Cemiy t' k ~ . e ıne arıı vazıyet alan 
ılk devlet Polonya oldu. Bundan 
aonra Polonya dıı pol"fk Alma 
dış politikasının kuyruı ~ ası, t kıl n 

k h 
guna a a • 

ra er attıgwı ad . • Ç 
k 

nnı taavıp ettı. e-
oalovakya par,.alanırk d rtak 

1 
k ... en ., o • 

1 yap~ı. Fakat nasıl ortaklık? Te-
ıen denılen b · w b"I b"' .. ır avuç lopraga qıuka-

1 ; utun Çekoalovakya'yı Alman· 
ya Y~ terketti. Polonya dış politika-
sını ıdare ed 1 d .. .. .. en er yarmı uşunmu • 
yorlardı N"h . • • ı ayet o yann geldı çat • 
tı: bızzat H"U ,. .. .. ı er ın g-en cuma l(UD aoyl d•w• - ... e ıgı nutukta anlattı!:• pbi, Al-
?''hanlya, Çekoslovakya meaeleıini 

a " ettikten sonra iki meaeleyi 
tlaha "hal" etm w• d"" .. d .. v p J , egı UfUD u. e 0-

onya Ya ıu teklifte bulundu: 

ilti~ k Dançig tehrinin Almanya'ya 
a ma razı olması, 

b. 2 --: Koridordan geçecek yeni 
ır _kondor ile terki Prusya'ya geçit 

venlmeıi, 

, 3 -Almanya'nm Dançig tehrin· 
Cle Polonya'ya iktıaadi menfaatler 
venneıi, 

4 - Slovak istiklalinin Almanya, 
Polonya ve Macaristan tarafmdan 
garanti edilmesi, 

5 - Polonya ile Almanya araam• 
da yirmi beı senelik bir ademi teca
vüz paktı imzalanması. 
~tte n..--:- ..... 'ad Al

manya nın en h&idlôlougu 'l>ir Cli-
vadır. Fakat Çekoılovakya'nm par
çalanmasma fili ıurette ittirak eden 
Polonya, bu defa Alman teklifini 
reddetti. lngiltere de alman tecavüz 
Politikasından endite ettiği için bu
llu önlemek makaadiyle bir kombi • 
llezon kurmağa tetebbüa ettiğinden 
Polonya kendiıini İngilizlerin kolla· 
., arasına attı. Ve bir karşılıklı yar· 
dllll mukavelesi imzalandı ki baki· 
1'atte askeri bir ittifaktır. işte Al
~Ya bu sebepledir ki Polonya ile 
llllzaladıiı 1934 mukavelesini fes
hetn.ektedir. Mucip sebepler Po
lonya hükümetine tevdi edilen bir 
llluhtırada §Öyle izah ediliyor: 

1 - Polonya hükümeti, Dançig 
llleaelesi hakkında adilane bir itila
fa •anlmaaı ve Polonya hudutlan· 
nnı kati aurette Almanya tarafın
dan ıaranti edilmesi için eline ge
çen fırsattan iatif ade etmemiı, bil
aki. bu huauata berlinin yaptıiı 
teklifleri reddetmiıtir. 

. 2 - Polonya hükümeti üçüncü 
hır devletle 1934 tarihli itilafların 
l'llhıuaa uymıyan siyaai bir taahhü • 
~~ &iritmit ve bunu yapmakla bu 
•tılaflan bir taraflı ve keyfi olarak 
h::L•• 

-umsüz bıralunıttır. 

Be Gafenko Roma'da 
Romen Hariciye Nazırı dün Kont 

Ciano ile ilk görüşmesini yaptı 
Paris, 30 a.a. - 8. Gafenko ile refikası, saat 19 .30 da trenle Roma' -

ya hareket etmişlerdir. Kendileri istasyonda 8. Bonne'nin bir mümessi -
li ile ltalya büyük elçisi B. Raffael Graglia, Romanya büyük elçisi B. 
Georges Tatareacu, Türkiye Büyük elçisi B. Suad Davaz, Yunanistan 
'Jüyük elçisi 8. Nicolas Politis, Romanya'nın Londra büyük elçisi B. 

Virgli Tilea ve bir çok fransız ve ro· ı y~~eri~i ~rih bir. surette tesbit için, 
men ricali tarafından uğurlanmış - Bukreş e gıdecektır. 
lardır. Pobcrs, Londra'dan Le Jour gaze-

B. Gafenko, matbuat mümessilleri - tesine bildiriyor. 
ne şu beyanatta bulunmuştur:: "Dün Hali faks ile Maiski arasında 

"- Tamamiyle açık ve müstakil o- mühim bir görüşme yapılmı§tır. Bal -
lan romen siyaseti, sulha derin bir tık devletleri emniyetinin garanti e
merbutiyetle bağlı bulunmaktadır. dilmesine dair olan Sovyet teklifi 
Romanya, sulhu tarsine matuf olan hakkında Polonya ile Sovyetler bir
bütün gayretlere müzaharet etmeğe liği arasında bir prensip anlaşması 
azmeylemiştir. Bu itibarla memleke - yapıldığı bildirilmektedir, 
timin beynelmilel vaziyeti ziyaret et- Mutat ihtiyat kaydiyle verdiğimiz 
mit olduğum bütün payitahtlarda tak- bu haberler, ingiliz - sovyet müzake
dir edilmiştir. relerinin dün mahsus bir surette iler-

B. Gafenko, Paris'te geçirmiş oldu- qiğini bildirmeğe matuftur. Bahusus 
ğu günlerden dolayı memnuniyetini ki Sovyetler Birliğinin Avrupa me -
ve buraya yakında avdet edeceği ümi- selelerini uzak doğu buhranından ayır 
dini izhar etmiştir. mağı kabul ettiği bildirilmektedir. 

Roma' da 
Roma, 30 a.a. - B. Gafenko bugün 

öğleden sonra Roma'ya varmış ve is
tasyonda Kont Ciano ile Tiirkiye, Al
manya ve Polonya büyük elçileri ve 
Yugoslavya ve Yunanistan elçileri ta
rafından karııılanmıııtır. 

B. Gafenko akşama doğru Kont Ci
ano ile bir mülakat yapmıştır. 

Ziyalet 
Roma, 30 a.a. - Kont Ciano bu ak-

18111 B. Gafenko şerefine bir akşam 
ziyafeti vermiştir. 

B. Gafenko salı günü Roma'dan 
ayrılacaktır. 

Pariı'teki müzakereler 
memnuniyet verici 

Pariı, 30 a.a. - Salahiyettar malı -
filler B. Hitler'in irat etmiş olduğu 
nutkun fransızlarla İngilizlerin bey -
nelmilel bir organizasyon vücuda ge -
tirmeği istihdaf eden gayretlerinde 
biç bir deiitiklik husule getirmemiş 
olduğunu ve fransızlarla romanyalı -
lar arasında yapılan müzakerelerin i -
ki tarafın mütekabil memnuniyetini 
ceıoeaeces: 11uııı::ne ve 11c-ı 11\11':ldUe1 

tam bir uzlaşma ile hitama ermiş ol
duğunu beyan etmektedir. 

Elde edilmi§ olan netayicin neden 
ibaret olduğu hakkında ketumiyet 
göstermekte olan aynı mahfiller, bu 
netayici Sovyet Rusya ile yapılmakta 
olan müzakerelere bir istikamet ver
meğe hadim olacağını beyan etmekte-
dirler . 
F ranaa - Romen müzakereleri 

ue Hitler'in nutku 
Ne Romanya, ne de Fransa B. Hit

ler'in nutku yüzünden bir tek mese -
leyi bile yeniden bahis mevzuu etmek 
mecburiyetinde kalmış değillerdir. 
Tecavüze kaqı vücuda getirilmek is -
tenilen cephe usulü dahilinde teşek
kül etmektedir. Hali hazırda fransız 
mahafilinin nazarı dikkati Polonya 
üzerinde temerküz etmektedir. Bunun 
sebebi, Danzig meselesi değıldir, bu 
mesele Fransa'nın salahiyeti daire
sine dahil olan meseleler meyanında 
bulunmaktadır. Yalnız fransızlar, Al· 
manya'nın hattı hareketi ne olacağın\ 
beklemektedirler. 

Para ııaz.etelerinin telairleri 
Paris, 30 a.a. - Fransız- romen gö-

Fransa' dakl (ek 

ve Slovaklar1n 

kongresi toplandı 
Paris, 30 a.a. - Havas bildiriyor : 
Fransa'da mukim bulunan ve adedi 

40.000 kadar olan çek ve Slovakların 
kongresi bu sabah açılmıştır. 

Kongre, Beneıfin bir telgrafı oku
duktan sonra, Osuski'nin raporunu 
dinlemiştir. 

Bu raporda ezcümle deniliyor ki: 
"Vatanımızı her zamandan ziyade 

seviyoruz, zira ıimdi bu vatan bet -
bahtır. Bugün biz bir tek hisle müte
hassis bulunuyoruz ve o da, Franaa
ya, İngiltere'ye, Amerika'ya ve Sov
yteler birliğine, ilhakı tanımadıkların 

dan dolayı, olan minnettarlığımızdır. 
Hitler'in Çekoıalovakya'yı işgal elin
de ıdi, fakat onu Avrupa haritasından 
beynelmilel bir surette kaldırmak e -
linde değildir.,, 

Rapor, yabancı memleketlerdeki çek 
ve Slovakların teşkilatlanması husu -
sunda muvakat bir hükümet tegkilini 
derpig etmekte ve bir harp halinde 
Franıadaki çeklerin Fransızlarla bir
lik'te harbe igtirik edeceklerini bil -
dirmektedir. 

Rapor şu ıuretle bitiyor : 
"Son günlerin verdiği ders çok a -

ğırdır fakat orta Avrupanın genç mil 
Jetlerine tesanüdün kıymet ve lüzu
munu öğretmek gibi muazzam bir fay 
dası vardır.,, 

General Fon Brauhiç 

Trablus'a gidiyor 
Roma, 30 a.a. Alman ordular baş -

kumandanı general Von Brauhi, ya
rın İtalya kurmay reisi general Razi
ani ile birlikte Trablus'a gidecek ve 
orada beş gün kalarak askeri tesisatı 

ziyaret edecektir. 

YulloJavya Bcqvekili B. 
Tsvetkoviç 

Pitsburg'da bir 
milli Yugoslav 

günü yapılacak 
Belgrad, 30 a.a. - Amerika' da bulu

nan en mühim sırp, hırvat ve sloven 
teşekkülleri 7 mayısta Pittsburg'da 
büyük bir milli Yugoslav mitingi ter
tip edeceklerdir. Mitingde müşterek 
vatana ve onun hiiriyet ve istiklaline 
karşı Yugoslavlann sarsılmaz hisleri 
ızhar edilecektir. 

Bu teşekküller, Amerika' da bulu -
nan bütün Yugoslavlara hitaben bir 
beyanname neşredecekler ve Yugos -
lav vatanının daha iyi bir istikbale 
kavuşmasına uğraşacaklarını bildire -
ceklerdir. 

Bu miting Amerikadaki sırp, hır -
vat ve sloven teşekküllerinin uzun se
nelerdenberi ilk defa olarak tertip et
tikleri bir toplantı olacaktır. 

frantistler tarafındın 

tenif edildikten sonra 

Bir Fransız mebus 
serbest bırakıldı 
Paris, 30 a.a. - İspanyol naayona

listleri tarafından iki aydanberi mev
kuf tutulan Fransız komünist mebu
su Charles Tillon, bu sabah Paria'e 
varmıı ve bir çok dostları ve batta 
Thorez olmak üzere komünist parti
sinin bir heyeti tarafından karıılan

mıştır. 

Tillonun dönmesi münasebetiyle 
beynelmilel işbirliği komitesi tarafın
dan bir merasim tertip edilmiştir. 

Toplantıda bir çok parlamento azası, 
ezcümle Cachin, Thorez, Peri ve 
Duclos bulunmuşlardır. 

Cacbin kısa bir hitabede bulunmuş, 
müteakiben Tillon söz alarak halen 
Alicante ile hudut arasında kıtaat tah 
§İt edilmiş ve birçok binaların üzerin
de İtalyan bayrağı dalgalanmakta bu
lunduğunu söylemiştir. 

Tillon, halen bir çok Fransızların 
ve ezcümle Air Fransız pilotlarından 
Bizienin nasyonalistler tarafından 
mevkuf tutulduğunu bildirmiştir. 

rüpne leri hakkında Maten gazetesi 
diyor ki: 

.. Fransa - Romanya görüşmeleri pek 
parlak netice vermi§tir. Fransız heye
tinin 10 mayısta Bükreıı'e gitmesi ka
rarlaıımııtır. 

Moıkova'dan 

tayyaresinin 

giden 

kazadan 

Amerika ya 

uğradığı 

aovyet 

sonra 

Bazı mahfillerde söylendiğine gö -
re, halen Tahran'dan dönmekte olan 
Weygand, heyetin vazife ve selahi -

Filhakika 1934 itilafı meri ol· 
dulr.ç Almanya'nm Polonya'dıdl böy
le bir talepte bulwunaia hakkı ola-
8'aadL Çiinkü 1934 mukavelesi, on 
.... e için aktedilmitti. Gerçi Alınan• 
Ya, buna kartı Polonya'ya yirmi bet 
le&elik bir mukavele teklif ediyor
du. Fakat mukavelelere hürmetıiz 
olduiunu kendi hareketiyle ıtöste- yan demokrat partiai reıaı Kor
ren bir devlet tarafından verilecek fanty, birçok seneler gurbett~ kal
ıarantinin ne kıymeti olabiJiı? Bu dıktan .onra Polonya'ya avdet et
tartlar altında Polonya, at.nan no- mitler ve milleti tecavüze kartı ma
~••nada aöylendili ıibi, "üçWıcü bir nen hazırlamala çalqmaktadırlar. 

Tayyareci Kokinaki'nin 
kaburgaları kırıldı 

Moncton, 30 a.a. - Başmühendis Peter Baronov ile Nevyork'tan ge· 
len Dr. Speeter sovyet tayyarecilerinin bulunduğu mahalle 8 kilomet -
relik bir mesafede karaya inerek tayyarecilere mülaki olmıya muvaf -
fak olmuşlardır. 

evletin yardım vadini Almanya'nm Halbuki bunlar L.-- sen~denberi 
sulh • · · · Şimd. ' ,.,.., ' Al ıarantiame te~ıh etü.,, • 1 Bek ve taraftarlarını, bu harici siya-
~ • Polonya munaaebetlerı çok setin tehlikelerine kartı ikaz etme -naa:ılt L• fha . · L--•unuyor 'd" Kokinaki'nin kaburga kemiklerin-! aıağı bir suhunetle kar•ıla•mı•tır. 

11
• uır aa ya lırmıt uua • ğe ujrapnakta ı ıler. Her halde u- :r :r :r .,ıtler· k L-k 1 cak ı den ikisi kırılmııtır. Gordienko ise Tayyareci motörlerin mükemmel su-

. m aut una ua ı a o uraa, zan aeaelerdenberi, ilk defa olarak ~•rndi alman politika taanıazana ilk Polonya'da birlik kunalmut oluyor. hafi bir sırt ağrısından mustariptir. rette işlediğini fakat, pusulanın don-
p edef olacak olan devlet ığpheaiz Normal zamanlarda iktidar el de- Kokinaki, Royal Canadian air force ması yüzünden yere inmeğe karar ver 
h olonya'dır. Dançiı't• öteclenberi, ğiştirmeli idi. Fakat polonyaldar, idaresi pilotunun teklifini redderek diğini söylemiştir. 
er noktadan, Almanya'ya kartı ku· nehir ıeçerken su ortasmda at de- Halifaks'a gitmek istememiş, kendi- ----
~·~k İstenilen mukavemet zenci- iiftirmenin tehlikeli olduğunu bili - lerini herkesten evet bulmağa muvaf
~•.nın en zayıf halkasıdır. lnıiltere yarlar. Belki de aiyaaet değişecekse, fak olan tayyareci Joe Anderson'dan 

•le bu mesele üzerinde ısrar etmi· bunu en iyi eski siyasetin çakmaz bugün Moncton'a nakledilısaelerini is

Fransa'da 1 Mayıs 

ro~. Dançig ve hatta koridor meae - olduiunu anİıyanlarm deiittirebile- temiıtir. 
en~dea ziyade Polonra'ya kartı te- ceiine inandıklan içindir ki Pilıuds- Pusula JonJuiu için ••• 

c:.vuz meaeleaiyle alakadardır. ki zamanmdanberi iktidan ellerin- Tayyareciler buradan Nevyork'a gi 
d WPoloaya. tehlike altında bulun· de bulunduran zümre etrafmda top- deceklerdir. 
k::unu banlacla

1 
iı için her ihtimale Janmı,lardır. Bu müıkül zamanlar· Kokinaki rüyet kabiliyeti sıfıra in-

tı &Zil' anmaktadır. Polonya ela mili• L!..l!L t ••t b mili t d·w• · · ka · ınilletiain bu m.. .. zemaıalard • • ı um~ ~e eaanu '. ~r ~ ıgı ıçın w ra~~ ınmek mecburiyetin-
aöstercl·ğ· L• lik~ A a ıçm olcluiu pbı, Polonya !Çift de bu- de kaldıgını aoylemiıtir. 

. ı ı uır dikkate Jayıkbr • ..:~L k · · · Çiftçi ..... -:.· l'd . v· ·1 • . ,,._ uvetür. 8000 metre yükaeklıkte tayyareci 
.......... , ı en ıtoa ı e bınatı- A Ş ESMER -'"'d l" ·· A ı la • • -:ı- et ı ruzgar ar ve 48 eaııtigraddan 

1 

tôtili yapılmıyacak 
Paris, 30 a.L - Paris Populaire ga

zetesi mutat hilafına olarak yarın in
tişar edeceğini bildirmektedir. Zira 
umumi it konfederasyonunun kararı 
üzerine, bugünkü vaziyet dolayısiyle 
bu sene 1 mayıs tatili yapılmıyacak

tır ve sol cenah gazeteleri de dahil ol
mak üzere bütün gazeteler çıkacaktır. 

c D u N K u ) 
• 

ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Bir psikoloji 
Nadir Nadi, Hitler'in aöylediii nutkun 

Avrupa ufuklarına ferablaucı, taze bir 
hava getirmedigini, esaıen bunu kimıe -
nin de limit etmediğini yazdıiı bu baı -
makalesinde, nutkun en mühim tarafı o -
lan küçük devletlere teminat bahsinde 
Hitler'in, Ruzvelt' i mailup edemediğini, 
bitaraf efkirıumumiyeyi alman divası 
lehine kazana[lladığını, bitaraf efkirıumu
miyeyi kaybetmi:k ise, umumi harp sonun
da görüldilğli gibi, hiç de ihmal edilecek 
bir ııey olmadı(ını izah ediyor ve Kay
ıer Almanya'smr 1918 mağlubiyetine ıü
rükliyen psikolojinin bugün de Hitler 
Almanya'ıında hüküm ıürdüiünü ilive e
diyor. 

TAN 
Hitler'in nutkundan doğan 
neticeler 

M. Zekeriya Sertel, bu baımakalesin
de Hitler'in evelki gün irad ettiği nut -
kun müphemiyet havasını yırtıp vaziyet
lerin vuzuhla göriılmeıine ve aydınlan -
masına hizmet ettiğini söyledikten son -
ra, bu nutkun Amerika"yı da demokra -
ıilere tamamen kazandırdığını, nutuk -
tan sonra bitaraflık kanununun tadil edi
leceğini ve Amerika'nın yalnız menfi ıe
kilde değil, müsbet şekilde de demokra
ıilere yardıma baıılıyacaiını yazıyor. 

Nefrİyat kongresi 
"Günün meseleleri" ıUtununda, neıri

yat kongresinin iki mayııta toplanacağı -
nı hatırlatıyor ve kongreden beklenen ba
yırlı neticeleri ıaydıktan sonra bütün 
mün~':'v~rleri bir araya toplıya~ Maarif 
Vekılımıze muvaffakiyetler diliyor. 

Adliye binuına fİddetle 
ihtiyaç var 

~ynı stitunda, adliyemizin, yangından
ber.ı postane binasında hali "mülteci" aı
fatıyle yapdığını aöyliyerek adliye ma
kanizmaıının sokak ortaunda çah1ır cibi 
olan oradaki gayri müaait 111rtlannı izah 
ediyor ve hakimlerimizin iztirap içinde 
çalıştığı bu dar yerde adliyenin heybe -
tinden eser kalmadıgını illve ederek, ad
liye binasına başlanmasını, adliyemizin 
bu acıklı vaziyetten kurtarılmasını iıte
yor. 

YENİ SABAH 
Hitler'in nutkunda insicam 
bulmak imkansızdır. 

Hüseyin Cahit Yalçın, Hitler'in söy
lediği nutk';lll doğru ve yanlıitan, iyi ve 
fenadan mürekkep, mantık11z, inıicam
ıız, karm1,karıırk bir vesika olduğunu 
yakın bir harp tehlikeainden ualdaıı; 
gibi görünen Führer'in u çok ihtiyat -
kir lisanına raimen yakın ve azık mem
leketler üzerinde almanlann iatill ve te
ca vüz hıralannı aizlemediiini, endiıeyi 
izale değil tahflfine bile hizmet edecek 
aô~ söylemediğini yuarak nutkq tahlil 
edıyor. 

Bir malGI kahramanın dileii 
İıtiklll harbi mahlllerinden Yüzbaıı 

Mehmet Tefik, Bulgaristanda ma!C1llerin 
veuiti naliyeden bedave iıtif~e ettikle
rin~ ~yleyere~, t~amvay ve tünel ıirket
lerı hukOmete ınttkal ettikten ıonra, biz
de de malül askerlere bu kolaylıim ıöı
terilmesi mümkün olup olmadıiını ao _ 
r~y<?r ve cilmhuriyet hiikUmetinden, es
kı şır~etl~rin tramvaydan 2 kuruı, tünel
~en Y•.rmı para ıeklinde yaptığı ikramı, 
ucretaız ıeyahat ıekline koyması rica -
sında bulunuyor • 

Acaba hangiıi haklı? 

"Her sabah., ıütunu muharriri, dünkü 
gazetelerden birinin de bahıettiii yağ tah 
lili me1elet1ini ele alarak, belediye kim
yahanesiyle tıbbi adli tahlilhaneainin 
,raptıkları tahlilden batka baıka netice
ler alındıiını, birinin mahlut dediiini ö
tekinin aaf demeai iki taraftan biri~in 
yanıldıiını göıterdiiinl söyledikten ıon
~a, bu iki daireden birinin ıehrin aihatı 
ıle yakından alikadar, diğeri bir maz -
nunu idam ıehpaıına bile aönderilecek 
ehcmiyeti haiz aynı teıekküller olduiu
nu llbe ediyor ve yağcının, bu imtihan
dan yüzünün akı ile çıkacağına memnun 
olması muhtemel lae de, kendisinin zih
n.!ni kurcalıyan ukdeyi çözemediğini ıöy
luyor. 

İKDAM 

lngilterede mecburi askerlik 

. Ahm~. Agaoilu, bu batmakaleainde, 
İngıltere nın mecburi ukerliğl kabul et
mek .me~~uri~etinde kaldığını aöyliye • 
rek, ıncılızlenn aakerllğe karıı ıimdiye 
kadar aldıkları likayt ve çekingen vazi
!.eti teba~üz _ettirdikten ve bu psikolo
Jık ve cografı ıebeplerle izah ettikten 
sonra, !11~kabll taraf eğer mutlaka harp 
~t!J!e~ ııtıyo~~· bir kaç milyon muallem 
ı~gılı~ askennın karıııında kalmamak i
ç.•?. ~ır an ev~l harekete aeçaıeai icap et
tıgını, m,a~afıh. g~ne eski fikrinde israr
la harp ıhtımalının lyzde seneni berta
raf edildiiini ~ylilyor ve Hitler'in nut
~n~ ~zU cetırerek diktatörün, dikta • 
torluk ~cabı gene yüksekten atıp tatma
'ı:n8 ra&men harp olmıyacagmı ilive e _ 
dıyor. 

VAKİT 
Beynelmilel bir haıtalık 

.Aıım Us, bu b~§lllakalede, aon ıenelerin 
aıyasi hldl1elerı, umumi harpten ıonra 
bq~y~n kapalı ekonomi ve ailmrük siı
t~~11!1~, h~talı bir yol olduiunu cöster • 
dııını~ lı:~çilk devlet" denilen memle -
ketlerın ııyaal rneve'bdiyetleri totaliter 
d~vletler için bir ietihkim vuifeai ıör _ 
~ıye baı!adı~tan sonra, bu memleketle
rın ehemıyetı yeni taedir edilmiye baı -
la~dıtını yazıyor ve 1nciltere ile Fran -
sa nm, yakm 11rkta hanci memleketlerin 
ıulhunu muhafaza etmelı: iatiyorlaraa o 
memleketlerin iatihsallıtma kartı &iim • 

•.a. Matbuat Servisi 

rüklerinde mümkün olan kolaylıkları lü
zumunu ileri sürdükten sonra, aksi tak
dirde yakın şarktaki bütün sulh tedbirle
rinin muvakkat olacağını izah ediyor. 

SON TELGRAF 

Türkiye sevilen bir kuvettir 

Son Telgraf, bu fıkrasında ı;arki Ür
dün emlri Abdullahın oğlunu Reisicum
hurumuzun fahri yaveri olarak turk or -
dusunda staj yapmıya göndermekte ol -
duğu haberini ve gonderirken söylediği 
sözlerin pek minası oldugunu yazdıktan 
sonra, ıenç prcnıin Ankara'ya kadar, 
yaptıiı yolculuk esnasında guzergahta 
bütün arap ilcminin alkııılarına ve bu ve. 
aile ile Türkiye'ye gönderilen sempatiye 
de aynı manayı atfetmek lizım olduğunu 
kaydederek oöyle diyor: 

"Türkiye, yer yüzünün yaman bir ku
v~ti olmuştur . • Herkes bizi seviyor tak
dır ediyor, ama, kimi sayarak kimi kor -
karak seviyor, neticede ıeviy~r ya.,. 

HABER 
Hiç bir hedef ifade 
etmiyen ıarar 

M. Dalkılıç, bu ba15makalesinde tın • 
ü~te iki sene muvaffak olamıyan talebe
nın mektepten çıkarıldığını, bunların el
i~rinde kalan tek ümidin hariçte hususi 
b.ır. mektepte veya imkin içinde kendi -
sını hazırlayıp tekrar imtihana girebilmek 
~e kazanıp tahsile devam etmek oldu -
gunu yazdıktan ve bunun güzel bir ıey 
olduğunu illve ettikten ıonra talebenin 
mektepten çıkarılmalarına ıebep olan 
zümre derslerini hatırlattıktan ıonra bu 
sefer de evelce muvaffak oldukları züm
relerin birinde muvaffak olmıyaralc 
yoktan tahsil imkln ve haklarını ellerin
den kaçırdığını kaydediyor ve 15u mütale
ayı iler_i. sürüyor: ~·Mukabiline de ıamil 
olmak uzere maırıf talimatnamesinin 
bu hususa ait madde1inin tasrih oluna -
rak talebenin yalnız muvaffak olamadı
ğı ders zümrelerinden imtihan vermesi 
esasının vazı icap eder., , 

AKjAM 
Milli Şef'in doğduğu ev 

~~ir'den aldığ ıbir haberde Cümhur
r!ııı İım~t İnönünün dolduğu' tarihi e -
vın beledıyece tamirine baılandığını, ay
n;bambaanda fen heyeti tarafından bir de 
P • zırlandıirnı, Evin tarihi husuai
Yetlerıne halel aetirilmiyecqini lln 
ba~ırlan~ı~taıı sonra Milli Şefe • taı::tim 
edıle~eğını yazıyor ve bina etrafmdalı:i 
evlen~ eatın alınıp yılı:tınlarak bir mey
dan vucuda getirileceğini -yazıyor. 

Kaçakçılarla mücadele 

"Dikkatler" sütunu muharriri vercl 
bç~~ılıiı .ha~kındıki hükümlerin ıiddet 
lendırılman munaıebetiyle yudıiı fıkra
da 111J cezau tetdid edilmeai lizım ıre
lenlerın, UYUfturucu madde kaçakçıları 
oldu~u, bunların, kazandıklan paralar 
aayeıınde ınahlı:Omiyetlerini meriyulha • 
tır~a~ ~oğ~ıunda . müreffehen geçirdilı:
lerını soylıyerek. ınaanları zehirleme i 
Jı:azanç vuıtaıı yapan bu gibilerine dit!r 
mah~~m!.a~.dan ~Y~ olarak ağır hizmet • 
l~~ ~ordurulmeaını ve yeniden ıiddetli 
hukumlere çarpılmalarını istiyor "o inaa 
ları yıl~ırac~k ancak bu tekil mahlı:Omi~ 
Yetlerdır,. dıyor • 

SON POSTA 
Tüırk - alman münuebatı 

Emekli ıenersl H. Emir Erkilet, türk 
- a~man munaıebatının eakiliğini tebarüz 
ettırerek, buyiık Moltkenin Sultan Mah
but ~uzuruna kabuhindenberi baılıya,. 
?.~unasebatın büyük harbe kadar ıreçir

dıgı eafhaları yazıyor ve 0 sıralarda al
IDl!ll.ar!n cephe aerilerinde takip ettik
ten ıstıll ve hillOI siyasetini hatırlattık
t~ sonra bugünlrii münasebata sözü e 
tırerek, arada h11ıl olmuı bir bulut g -
~ bunu dağıtmanın yalnız almanları;ar
ı;~dt;, olduğunı_ı ve eailamlıiına taraf:r 
o ~11!1'.l. Ye tUrk - alman münaıebatı -
nın ıyılıgıne ve sailamlıg" ına ta f 
olduğu ·çı . r· ra tar f 1 .ı n, ycnı ıe ır Fon Papen'e ıe-
a ıre dın derken bunlan açık 

ya lüzum "Ordıigu·· .. ·ı· ~a yazını • • nu ı ave edıyor. 

Halk neıriyatı 

t Bar::zıhaCahit, "Şabahtan aabaha,. ın-
~un lk nesrıyatımızın yukaek te 
sır !yapacak k,abiliyette olmadığını ip : 
r~t e, Ankara da toplanacak olan 
rıyat kongresinin uyandırıcı bir nesri;!; 
programı hazırlamak vazif esyle .. 
kell~f olduğunu ıöyluyor ve kon ;,ııu . -
neırı.rat hakkında verimli bir jol :ufnın 
sına ıntizar edilebileceğini ilive ediy':r~-

Ruzvelt • Hitler polemiki 
~uhittin Bircen, "Her gün" s " t 

1akı makalesini !f itler'in, Ruzvel~ !~':: 
ına cevap teşkıl eden nutkuna tah . 

ederek bu nutku tahlil ettlkt ııs 
lı:un ne ha "h . en sonra nut

• ~P 1 tı~Uerinl arttırdıiını 
ni~ ~ul~ ı~tımallerıni fazla kuvetlendirdi-
ını, aöyluyor ve bu · b" • vazıyet karıııında 

0:::~ ~aca~ımız ıeyin sukQn ve iti -
. ıçı .e ~utemadiyen kuvetlenerek 

hldısata ıntızar olduiunu ilive edı"y or. 

Ankara 

temsil kolu 

Halkevi 

Adana' da 
Adana, 30 a.a. - Bir haftadanberi 

Adana'da bulunan Ankara halkevi 

temsilci gençleri burada üç günl e
ser oynamıılardır. Çok muvaffak olan 

gençler, adanalıları pek mütehassis 
etmişlerdir. Gençlere ziyafetler ve
rilmiı, Adana gençleriyle temaslar ve 
gezintiler yapılmıştır. Ankaralı genç
ler bugün Taraus'a gitmişlerdir. Ora
da verecekleri temsillerden sonra 
Mersin'e gidecekler ve Mersin' den son 
ra Ankara'ya avdet edeceklerdir. 
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Göbels'in İngiltere aleyhine 

yazdığı şiddetli bir makale 

Halifaks şaka yapıyor 
A iman propaganda bakanı 

doktor Gobbels, Fölki -
ıer Beobahter gazetesinde yu
karıdaki başlık altında bir ma
kale neşretmi5tir. Bu makalede 
ezcumle deniyor ki: 

İngiliz dııı bakanı lord Ha
lifaks, geçen çarşamba günü 
lordlar kamaraı;ında bir nutuk 
söyledi. Bu nutukta, halen mü
nakaşa edilmekte olan enter -
nasyonal meseleler karşısında
ki İngiliz goruşu butun şiımu
liyle yeniden izah edildi. Bu i
zahta, çoktanberi dunyaca ma
lilm olan İngilizlerin butün 
bürhanlarını bulmak mümkün
dur. Bu nutuk ne orijinal ve 
ne de gühinçtür; mantıki dü -
şünen biı insan üzerinde, sade
ce bir lif tesiri yapmaktadır. 
Mamafi, İngiliz goruşunu öğ
renmek için hem istegi hem de 
vakti olan bir kimse, bu nutku 
esaslı bir surette okur ve tet
kik ederse, fena etmiş olmaz. 
Bizim vaktimiz çok yok ama, 
böyle bir şeyi yapmak için, is
tegimiz epeydir. Bundan dola
yıdır ki, gerek lort Halifaks i
le, gerek onun ileri sürdüğıi 
biırhanlarla hesabımızı görmek 
zaruretini hissediyoruz. 

Müsaade edilsitı de her şev· 
den evci bir noktayı tebarüz 
ettirelim: 

Londra'da, şüphesiz ki harp 
istiyen ve harbe doğru göture 
cek hiç bir vasıtayı esirgemi
yen bir zümre vardır. Bu züm
re henüz hükümcte girmiş de· 
ğilse bile, ona pek yakın bulun
maktadır. Bu zümrenin ileri 
mümessilleri dunya efklir umu
miyeslni bir isteriyi andıran 
harp yaygaralariyle aylardan -
beri sinirlendiren ve bütün 
dünya milletlerini bir uçurumu 
andıran panif e sürüklemek i -
cin, ellerinden geleni yapan 
Cörc;il, Eden, Duf Kuper ve 
yoldaşlarıdır. Eğer' bu efendi-

İngillere'nin 
Diktatörlerin hatasına 

düşmiyelim. Kudretli bir 
piyadeye istinat etmediği 
için ingiliz kuvetinin ehe -
miyet ı olduğunu söyle -
miyel . Büyük harpte "e
hemi} e siz küçük ingiliz 
ordus nun ne hale geldi
ğini 1 ıliyoruz. İkinci Vil -
helm b nu hesaba katmak 
istem yordu. İngiliz mille
tinin k ndisine yüklediği 
muaz. am mükellefiyetlerin 
şümulUnü de ölçüyoruz. İn 
giliz deniz kuvetleri ve ha
va kU\ etleri fasılasız suret
te artmaktadır. Sir John 
Simor. 220 milyar franga 
baliğ ol cak yeni kredileri 
avam kamarasından istemi
ye hazır anıyor. Manş öte
aindekı ostlarımızın bil -
yük fedakarlıklara katlan -
dıklannı görmesini bilelim 
ve sulh ğrundaki mücade
lemizde bize hayati bir mü
zahare t gösterdiklerini ka· 
bul ed lım. 

Fakat skeri mükellefi -
yeti te s ettikleri takdirde 
bir han lede bugün vaziyeti 
değiştin eklerinde ve ani -
de kuv t muvazenesini de
mokras 1 r lehine tadil ede
ce'lcleri de şüphe yoktur. 
İngiliz c in ananeleri, de -
rin his ıyatı şimdiye kadar 
onları undan menetmiştir. 
Esasen kendileri mecburi 
hizmet n derhal tesirini 
gösterrcek olmadığına işa
ret edi rlar. Zarar yok 1 

!er ellerini vicdanlarına kor ve 
hakikate itibar etmek ister -
lerse. bütün faaliyetlerindeki 
gayenin de bundan ibaret ol • 
duğunu itiraf ederler. 

Mamafi, bu efendilerin, geç
mişteki hadiselerden iyi bir 
ders almış olmaları icap eder. 
Çünkü, bay Eden, kati netice
nin alınacağı anda son vasıta
ya müracaat etmek için lazım 
olan kudret ve kuvete sahip ol
mayınca, yaygaralı bir harp 
tehdidinin nereye vardığını 
Habeşistan anlaşmazlığı sıra -
larında kafi derece öğrenmi& -
tir. Bay Eden, Habeşistan an
laşmazlığında vatanına getire 
getire, İngiliz imparatorluğu 
itin siyasi bir rezalet kendisi 
için de, Avrupa'nın en şık ada
mı olduğu şöhretini getirmiş -
tir. Bu da iyi bir şey olmakla 
beraber, cihanşümul bir devle
tin idaresi için pek azdır. Bu 
İngiliz harp ziımresinin, bilhas
sa Paris ile Vaşington'da ol -
mak üzere, diınyanın her tara· 
fında yardımcıları vardır. En 
arka planda kendilerini koru -
yan Moskova'dır. Mamafi, bu 
harp zümresi, ne ideoloji ve ne 
de politika bakımından bir bü
tünlük arıetmemektedir. Bun
lar, muhafazakl'irlardan, feodlil 
lordlardan, kin besliyen yahu • 
dilerden, içleri hınç dolu goç
menlerden, iktidar mevkiine 
geçmek hırsiyle hareket eden 
işçi partilerinden, ahlik telkin 
eden pe!;kaposlardan terekküp 
etmektedirler. Bu zümredeki
lerin hareketlerine saik olan 
sebepler kısmen emperyatistce, 
kısmen ideolojik, kısmen his • 
si, kısmen de dini ve mezhebi 
mahiyettedir. Bunlar, görüş -
!erde ayrılsalar bile, hedefte 
tamamiyle müı;terektirler. Za -
ten tehlike de işin burasında -
dır. 

son gayerfi 
Çıplak sahalarda genç a • 
damlardan mürekkep kala
balıklar toplamak mevzu • 
bahis değildir. Bunların in
şası zamana mütevakkıf 
kışlalara mı ihtiyaçları var
dır? Evet, ama, ingiliz 
gençliği gibi sporcu bir 
gençlik yaz ayı esnasında 
kamplarda talim etmeyi de 
kobul edebilir. Demek ki, 
filen, askeri mükellefiyet 

süratle tahakkuk ettirilebi
lir. Ve bilhassa, bir prensip 
kararının şüphe götürmez 
ruhi tesiri olacaktır. 

Nasıl ve niçin? Çünkü 
bütün dünyaya lngiltere'
nin fel~kete mani olmak i
çin biç bir mani önünde ge-

ri çekilmiyeceği emniyeti -
ni verecektir. İngilizler, 
bir milletin hüriyetini an -
cak evlatlarının göğüsle -
riyle müdafaa edebileceği -

ni bilir. İngilizlerin istedi
ği ise bir harbı kazanmak

tan ziyade önlemektir. As -
keri mükellefiyet bunu ön
lemiye yarıyacaktır. Onun 
içindir ki bu kararı itimat
la karşılıyoruz. 

Gallus 
lntrassigeant 

Vaziyet sakin 
Bir kaç gündür hatipler 

ırasındaki harp, diplomat • 
lar arasındaki harbın yeri -
ne kaim oldu. Fransız mil -
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İngiltere'nin sulh 
uğrundaki gayreti 

Bugün !ngiltere bize ne güzel bir manzara arzediyor / Se
batla, nefse itimatla ne kudretle ve vasıtalarında ne büyük
lükle gayesini takip ediyor. Bu gaye harp kundakçılarının 
yolunu kapamak ve buna muvaffak olamazsa zaferden emin o
larak mücadeleye girişmektir. 

Bunda, buyük millt!tİn faziletlerinin zayıflamamış oldu
ğu bir kere daha muşabede olunabilir. Karannı verdikten 
sonra ,gayret ve fedakarlığı olçmedcn bunu tatbik eder. Bü
tün servetleri, bütün sfıyi veyarrn icap ederse, bütün adamla
rı, İşte lngiltere'nin sulha vakfettiği :şeyler. 

Büyiik harbı hatrrlıyan Fransızlar, İngiliz İmparatorluğu
nun bu harbe üç milyondan ziyade:;i ölmüş ve yaralanmış o
lan on milyon asker atmış olduğunu ve müşterek mücadeleye 
endüstrisinin bütün mahsullerini hasrettik/erini bilirler: bu 
itibarla yeniden meydana çı"Jcan tehlike karşısında ayni haşin 
iradenin kendisini gbsterecf'ğinden şüphe etmiyorlardı. Fa
kat şüphelenenler vardı. Bu gibileriıı hakikate gözlerini aç
ma/an iyi olur. 

Bu hakikati Sir /ohn Simon Avam kamarasında bugün izah 
etmektedir. 1936 - 1937 budcesinde askeri masraflara 186 
milyon sterlin hasretmiş olan !ngiltert! bu rakamı 1917 - 38 
de 262 milyona, 1938 - 39 da J82 mı/yona çıkarmıştır. Ve bu 
muazzam masra{/arın üçte ikisi vergi varıdatiyle kapatılmış
tır. 

Fakat biitün bunlar kili de#ldir. !ta/yan - Alman tehdidi 
diğer milletleri silahlı sulh halinde yaşamıya mecbur kılmak
tadır ki bu da mütemadiyen artan masralları icap ettirmekte-

. dir. 1939 - 40 senesi İngiliz budcesi harp masraflarının ;yeni
den 200 milyon lira miktarında artmasım gözetmektedir: ye
ni vergi zamları bu fazlalığı kısmen karşılıyacaktır. M emle
Jcetin bu yeni mükeIIeliyeti tcreddiitsüz karşılıyacağı ma/Üm· 
dur. 

lngiltere hakkın üstünlüğüne inanmıştı: şimdi bir lcuvet 
mücadelesine davet edilmiş bulunuyor: deliyi lcabul etmiştir. 
Bütün sanayi ihtiyat teçhizatını arttırmak için çalışmakta
dır, şu son altı ay İçinde bu artış büyük miktarda olmuştur. 
Teçhizat bakanlığı harp istihsaline nezaret etmektedir. Jn
giliz askeri kudreti tedrici surette tekemmüle d11ğru gitmek
tedir. 
Dahası var: askeri mükeIIefiyete bu derece muhalif olan bu 

millet bugün sulh zamanında mecburi .askerliği kabul etmiş
tir. Bu zarureti halka ıznh eder·ken B. Churchill alkışlanmış
tır: çukün fngiltere hariçte teahhlitleıe girişmiş olduğu için, 
her vatandasın vicdanı bu teabbütlerin yerine getirilmesi j. 
çin luzumlu her şeyi yapmaya onu st!vkeder. Bu ledakirlrlın 
da yapılması için bükümeti tazyik edenefkirı umumiyeye ol 
muştur. Pek ıyi bilir ki kendisinden bu ledakirlık slll su/bu 
muhafaza etmek maksadiyle istenecektir; bu ideale İngiliz 
icabında, en sevdiği hüriyetini bile feda}'a hazırdır. ' 

L'INFORMATION 
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Jeti bu işe müteessif değil. 
Zira fransız halkı tefsirler
den, kalem kavgalarından 

usanmıştır. Çünkü bu tef -
sirlerden ve kalem mücade
lelerinden bir şey öğren -
mediği gibi, bu türlü şeyle
ri faydasız bulınağa başla • 
mıştı. 

Hitler bir çok idareciler
den istediği iyi komşuhık 
teminatını elde etti gibi gö
rünüyor. Bu öyle bir temi
nat ki, böyle bir teminatı 
kurda kuzular vermek iste
mez. 

İngiliz - rus görüşmele • 
rinin güçlüğe rastlamıya -
cağı mümkündür. Esas olan 

şu ki, ittifak neticesinde 
orta Avrupa'da bize kalan 

dostların emniyetten başka 
korkuları kalmıyacaktır. 

Almanya ve 

şark 

Berlin'den yazılıyor: 

Almanların şayctaki faa
liyetleri, Litvanya'yı da 
kendi aralarına almayı is
tihdaf etmektedir. Bugün -

Jerde buraya bir Litvanya 

heyeti geldi. Mamafi, bu 

heyet, sadece münakale ve 

ziraat bakanlıklarına men
sup mütehassıslardan mü • 
rekkeptir. Buna sebep, Me
mel'in Almanya'ya terkin -
den sonra ortaya çıkan tek
nik meseleleri, politika 

kombinezonlarından tama
miyle ayrı olarak halletmek 
arzusudur. 

Litvanya hükümeti, bü • 

yük bir ihtimamla bitaraf -

lık politikası güddüğü i • 
çin, bu memleket üzerinde 

nüfuz tesis etmek maksa -

diyle, gerek Almanya'nın 
gerek Lebistan'ın siyasi i -
leri karakolları tarafından 
yapılmakta olan mücadele 
henüz başlangıç safhasın -

dadır. Bu itibarla dikkati 
üzerine toplamamıştır. Ka
toliklerin lideri olan Bist -
ra'nın Litvanya kabinesin
de kültür bakanlığına geti -
rilnıesi. Almanya'da, Lehis
tan'a, hiç değilse, kültür 
bakımından bir yaklaşma 

demek olduğu tarzında tef
sir edilmiştir. 

SAYTUNG 

tı, tam yapıştırırken duraladı. Kızını 
çağırdı: 

- Ella, balıklar filmi hangi kutuda 
idi hatırlıyor musun? 

- Sağ elinizdekinde idi, baba! [KURBAGA 
-52--=:!/ 

Yazan: Edgar WALLACE 

- Ben de öyle tahmin ediyorum. 
(Ve işine devam etti). 
Kutuları etiketledikten sonra gene 

şüpheye düştü. Kutuları masanın üze
rine koyduğu zaman nerede duruyor
du? Masa ne tarafta idi? Nihayet o -
muzlarını silkerek balıkların filmini 
kağıda sardı, ve postaneye götürdü. 

taşımadığını hatırlamağa çalışıyor, fa
kat muv ffak olamıyordu. "Kızıl As -
lan"da ıçki içmişlerdi, Lew, Lota hak
kında kotü şeyler söylemişti. Belki o
nu bunun için öldürmüştü? Lola'yı <.r

tık dü nmüyordu, ona olan aşkı tama
men s nmüştü. Onu ve Lew·i unutmuş· 
tu bil<' 1 En mühim mesele, Ella ile ba
basını Jlan bitenlerden hıtberdar ol
mama ını temindi. Her ne pahasına 
olursa !sun, onların şerefini koru -
mak 1 mdı. Bunun için .rtay, om.: u
nuttuı cak olan muhakemenin netice
sini &<:.hırsızlıkla beklemişti. Allah tan 
cinayet mühim addedilmiyordu. Bu
nun içın fotoğraiç.lar ·esmini almağa 
lüzum görmemişlerdi. Her şeyin Cir 
ar. evcl itmeı:ini ve kimse tarafından 
tanınnuyarak ölmeyi arzu ediıordu. 
. Bab sını, Ella'yı düşünmeğe cesaret 

bile edemiyordu. O dostsuz, ebeveyin
siz bir serseri, bir Jim Carter'di. Fa. 
kat asla korkmuyordu. Çekindiği tek 
şey tanınmaktı. 

Bir gün lıapısoıne müdi!rü ona feci 
bir haber vermeğe geldi: 

- Nazır, hükmün yerine getirilme
sine mani olacak hiç bir sebebin mev
cut olmadığını ,size bildirmeğe beni 

memur etti. Hüküm, çarşamba sabahı 
saat sekizde infaz edilecektir. 

Ray başını eğdi: 
Teşekkür ederim, efendim, de -

di. 

Kısım : XXXll 
Karanlıkta Kurbağa 

John, Bennett, şambrnuar haline 
soktuğu hangardan, her elinde bir film 
kutusu, dışarıya çıktı. 

- Dur, Ella. Biraz konuşma. Yoksa 
kutuları karıştıracağım. 

Elindeki kutuyu göstererek: 
- Bu, alabalıkların hayatına ait bir 

film. Çok muvaffakiyet kazanacağına 
eminim, diye bağırdı. 

- Ya öbürü, baba? 
John Bennett'in neşesi kaçtı. 
- Bu, dedi, ziyan olan film. Düşün, 

tam 150 metre! Belki bir iki güzel fo
toğraf çekilmiştir ama bunun hatırı i
çin dünya katfar para verip filmi deve
lope ettiremem. Saklarım dursun, gü
nün birinde zengin olursam o zaman 
merakımı tatmin ederim. 

J obn Bennett etiketleri ~azdı, ıslat-

Bu sırada, Dick, çıka geldi. 
- Ray' den haber yok mu? Diye sor-

du. 
Genç kız başını salladı 1 
- Babanız bu işe ne diyor? 
- Babam, Ray'den hiç bahsetmiyor. 

Ben de, ondan uzun zamandanberi ha
ber almadığımdan kendisine bahset -
medim. 

Dick: 
- Ella siz vadinizi tutan bir insan 

mısınız? Diye sordu. 
Genç kız, hayretle: 
- Evet, dedi. 
- Ne olursa olsun sözünüzden dön-

mez misiniz? 
- Şüphesiz t Zaten yapamıyacağım 

bir şey için söz vermem. Niçin soru • 
yorsunuz? 

- O halde bana söz verir misiniz? 
Ella gözlerini indirdi. Sonra: 
- Ne hakkında? Diye sordu. 
Gordon: 
- Benimle evlenmek ister misiniz? 

Yugoslavya ve 

çember 
Garp devletlerinin, Bal -

kan devletlerini çenber sis
temi içine almak için yap -
tıklan bütün teşebbüsler, 
Yugoslavya'da mütemadi -
yen soğuk bir red ile karşı
laşmıştır. Yugoslavya'nın, 
mevkii, eski ananeleri ve e
konomik zaruretleri, onun, 
mihver devletleriyle mesai 
teşrikinde bulunmasını ba
riz bir surette amir bulun
maktadır. Bu itibarla, ingi
lizlerin garanti politikası, 

Belgrad'da asla ciddi telak
ki edilmemiştir; nitekim, 
Belgrad gazeteleri, Britan
ya tarafından yapılan ga -
ranti teklifinin Yugoslav -
ya için, çok ağır bir yükten 
başka bir şeyi ifade edemi
yeceğini açıkça tebarüz et
tirmektedir. Bundan dola -
yı, Yugoslavya dış bakanı
nın kont Ciano iJe Vene -
dik'te yaptığı görüşmele -
rin, Belgrad'la Almanya ve 
İtalya arasındaki mesai teş
rikini daha ziyade kuvet -
lendirmiş olduğuna, ne 
Londra ve ne de Par1s hiç 
şaşmamalıdır. 

Yugoslavya dış politika
sının yıllardanberi takip 
etmekte olduğu rota, son 
derece faydalı olmuştur. 

Bu memlekete, fransızların 
cenup şarki memleketlerin
de güddükleri ittifak poli
tikası yüzünden, büyük 
komşusu ile suni bir aykı -
rılığa düşmüştü. Fakat, 
Balkan sahasına tamamiyle 
yabancı olan devletlerin 
nüfuzları tahdit edildikten 
sonra, şimdi bu devlet, ken
dini memleket içinde tah -
kim edebilir ve ekonomisi
ni kuvetlendirebilir. 
FÖLKİŞER 

BEOBA TER 

Yeni politika 

ne imiş? 
Yeni korkulara çığır aç

mak için, alınanlar veya i
talyanlar tarafından, bu a
rada ne yapılabilir? İngiliz 
tahrik ve propagandası, 

belki yıllarca avdet etmesi
ne engel olunur diye, bu -
günlerde kıralın Amerika 
seyahatine çıkması tehlike
li olduğunu ileri sürüyor 
ve düzinelerle alman harp 
gemisini sellemühüsseJam 
İspanyol sularına gönderi
yor. Mamafi, dün{a deniz
lerine hakim olan bir dev
let için, bu iddia, iki yüz
lü bir kılıncı andırmakta
dır. 

Garp devletleri, İspanya
da askeri birliklerin tehli -
keli manevralarını haber 

17erirken, İtalya, hiç patır • 
dı etmeden bundan bir kaç 
gün evel iki bin gönüllüsü
nü geri çekmiştir. Teskin 
edici izaha ve hareketlere 
rağmen, " yeni politika " 
Londra ve Paris'in bunları 
mülahaza etmesine imkan 
vermiyor. Bu politikanın i
şi ve gücü, bir İtalya - al
man tehlikesinin mevcut 
olduğunu, İngiltere ile 
Fransa'nın bu tehlikeyi ön· 
lemek mevkiinde olduğunu 
iian etmekten ibarettir. 

Mamafi, ingilizler, gerek 
matbuatta gerek parlamen
toda, fikirlerini sık sık if
şa etmekten geri kalmamış
lardır. 

Yıllardanberidir ki, ingi
lizlerin nüfuz sahibi olan 
şahsiyetleri: şayet ayakla -
nacak olurlarsa, kendileri
ne karşı üstün ve ezici ku
vetlerle harekete geçilece -
ğini hatırlatmak suretiyle, 
otoriter devletlerin uslu o
turacakları fikrini ileri 
sürdüler. Bu nasihati, ingi
liz hükümeti, yeni politika
nın ozu haline getirdi. 
Bundan dolayı, ingilizler, 
mihver ve dostlarının kar -
şısında çok kuvetli olduk • 
larına, hem kendilerini ve 
hem de bütün dünyadaki 
müttefiklerini inandırma -
ğa çalışıyorlar. 

Bugün de tekrar ediyo -
ruz: bu politika, garp dev
letlerinin kudret ve kuvet 
sınıriyle, Almanya ve İtal -
ya'ya karşı tasavvur edile -
bilecek her türlü koalisyo
na bağlıdır. Biz bu sınırları 
gayet bariz bir şekilde kar
şımızda görmekteyiz : 

Muazzam bir alman mü
dafaa hattı, karada, denizde 
ve havadaki taarruz kudre
ti; Almanya ve İtalya'nın 
iyi bir görüşle tesis edilen 
dostlukları ve menfaat i ti• 

l aklc1 iy l b"'";!lı~.m·~ ... 
genişlemekte olan Avrupa
daki kuvetli durumları; 1 • 
talya ve Almanya ile Sov -
yetler birliği arasında ya -

şıyan ve garp devletlerine 
karşı taahhüde girmiş bu -
lunan memleketlerin biçare 
stratejik vaziyetleri ve bü
yük bir harp takdirinde, 
Sovyetler birliğinin, yalnız 
şarki Avrupa için değil, in
giliz - fransız menfaatleri 
için büyük bir tehlike teş
kil edişi. 

FRANKFURTER 
SAYTUNG 

Kim kimi 

teskin ediyor? 

Ç enber içine almak po
litikasının en ehe -

miyetli vasıtası, ne kadar 
mümkünse o kadar çok 
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PAZARTESİ: 1.5.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 - H Miızik (Neşeli plak
lar). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Müzik ve raks -

Cevat Memduh tarafından -
konuşma) (Plaklarla misal -
ler. 

19.00 Konuşma (doktorun ı;a
ati). 

19.15 Türk müziği (karışık 
program). Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 Türk müziği ( klasik 
program). İdare eden: Me -
&ut Cemil. Ankara radyosu 
kiıme heyeti. 1 - Rauf Yekta 
beyin - Mahur peşrevi. 2 - ıt-

rinin - pençgah bestesi. 3 - ... -

millete tehdit altında ol -
duklarını telkin etmek, ve 
bu suretle, onları, "tehdit 
eden"e karşı müşterek ha
rekete sürüklemektir. 

İngiltere, bu vasıtayı, sık 
sık kullanmıştır. O, bu sa
natın üstadı sayılabilir. 

Mamafih, bu üstat, temkin
li ve akıllıca hareket etmiş 
olsaydı, her şeyden evci, 
kendi sükunetini muhafaza 
ederdi. Çünkü, bizzat asa -
bileşen bir kimse, başkala -
rını da telaşa düşürür. Ni -
tekim, İngilizlerin faaliyet
leri, İngiltere'nin kendile -
rine garanti vermiş olduğu 
milletlerde, hiç bir emniyet 
hissi uyandırmamıştır. 

Milletler, mütemadiyen 
karğaşalık içinde yaşamak 
istemediklerinden, ingiliz 
faaliyeti, arzu edilmiyen 
bir tesir yapmıştır. Teskin 
edilmesini istiyen her han
gi bir kimse, bunun Lond
ra'da temin edilemiyeceği
nı çarçabuk anlamıştır. 

DOYÇE ALGEMA YNE 
SAYTUNG 

Alman basını 

böyle yapsaydı. 

B. Göbels'in bir 
makalesi 

Alman propaganda nazı
rı Göbbels, "Siyasi nezaket 

hakkında bir kaç söz" baş -
lığı altında "Fölkişer Beo -
bahter" gazetesinde yazdı -
ğı bir makalede İngiliz 

matbuatının lngiltere bü -
yük elçisi Henderson'un 
Berlin'e avdeti münasebe -
tiyle yaptıkları neşriyatı 

' 

Rast şarkı - Hatırımdan çık· 
maz asla. 4 - Hafız Postun • 
Rast ağır semaısi - Biz a1u
dei sagran badeyiz. 5 - De • 
denin - Rast yiıruk semaisi • 
Gelse o şuh meclise. 6 - Bas
ri Üfler - Ney taksimi. 7 • 
Mustafa İzzet efendinin • 
Segah &arkı - Doldur getir. 
8 - Dedenin mahur yüriık se
maısi - Gene zevrakı deru • 
num. 9 - $aki r ağanın - Rast 
şarkı • Hiç bulunmaz böyle 
dilbaz. 10 - Dedenin - Ma • 
bur şarkı - Gönül adlı bülbü· 
lüm var. 11 • Benli Hasan a• 
ğanın • Rast ssaz semaisi. 

21.00 Konuşma. 

21.15 Esham tahvilat. kambi -
yo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (küçük orkestra • 

şef: Necip Aşkın) 1 - Lauten 
schlager - Primavera - Ar• 
jantin serenadı. 2 - Schrader 
- Akşam üzeri (Hazin par -
c~. 3 - Aubert - Göbekliler 
resmi geçidi. )Komik marş). 
4 - Beethoven - Menuetto 
(Sol majeur). 5 - Christian 
Ryming - Entermezzo 6 - Le
H'ar - Eva operetinin valsle· 
ri . 7 - Schmalstich - Kupidon 
ve 5 kısımlık ask hikayesi a) 
Yaklaşma. b) Aşk valsi. c) 
Başbaşa. d) Gezinti. e) Kav
gacılık ve barışma. 

22.30 Müzik ($an sanatkarla • 
n • Pi.). 

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

ve yarınki program. 

mevzubahs ediyor ve diyot 
ki: 

"Bu yazıların mahiyetini 
tebarüz" ettirmek için başlı· 
ca Londra gazetelerinin 
başlıklarını ele alalım ve 
bir an için bu başlıkları İn· 
giltere aleyhine çevirerek 
alman gazetelerinde neşre· 
delim. 

Mesela Fölkişer Beobah· 
ter şöyle yazmış oluyor: 
"Almanya büyük elçisi 
Londra'ya kati emirlerle 
Londra teklifimizi kabul 
etmeli ve derhal sulhu mu· 
hafazaya karar vermiş ol -
duğunun delillerini gös • 
termelidir''. Yahut da şöy· 
le der: "Alman büyük elçi
si İngiltere kıralına kati 
ihtarlarda bulunmağa ve 
İngiltere hariciye nazırına 
da eğer İngiltere bilfiil te• 
minat vermedikçe Almanya 
cezri tedbirlerinde devanı 
edecektir. Almanya İngil .. 
tere siyasetinin tamamiyle 
U~ '~fw\.r"-b,1••• •'4'-'U44U.. 

edici deliller ister." 

Ve delil olarak da meselii 
şunları ister: Filistin'deki 
ingiliz kuvetlerinin derhal 
geri alınması, Almanya a -
Jeyhindeki ingiliz matbuat 
neşriyatının durdurulması, 
Almanya'nın silahlanması 

için hemen ciddi tedbirlere 
tevessül edilmesi ve saire, 
vesaire .... 

Şunu itiraf etmek lazım· 
dır ki, alman matbuatı böy• 
le neşriyat yaparsa ingiliz; 
gazeteleri kudururlar ve 
haklı olarak. Böyle hare • 
ket, büyük devletler arasın· 
da mutat değildir. Böyle 
bir hareket küstahlıktır. 

Almanya İngiltere'nin hi • 
maye idaresi altında bulun• 
muyor. İngilizler bizimle 
büyük bir devletle idame 
edilmesi mutat olan müna· 
sebetlerde bulunurlarsa fe 
na etmezler." 

Bunu bana vaat edebilir misiniz? De
di. 

Ella'nın elini, ellerinin arasında tu -
tuyordu. Genç kız elini çekmedi. 

Genç kız, eve girdi. Kapıyı kilitledi, 
sürgüleri çekti, dikiş sepetini alarak, 
yatma saatine kadar meşgul oldu. Zih
ninde yalnız Dick Gordon vardı. 

nett? Gordon, J ohnson ... ve nihayet 
hepsinden fazla olarak "Kurbağa!" 

Sanki bir cevap bekliyormuş gibi 
sustu. Ella, ağzını açamıyordu. 

Dudaklarını ısırarak: 

- Bilmem. O kadar ani sordunuz 
ki ... Diye kekeledi. 

- Bunu, bana söz verecek misiniz? 

Genç kız, ona, gözleri yaş içinde, fa
kat dudaklarının kenarında bir tebes
büs, derin derin baktı. Dick, genç kızı 
kollarının arasına aldı. 

Ella Bennett, o gün sanki kanatlan
mıştı. Hayatı tamamen değişmiş, şüp
heleri, üzüntüleri kaybolmuştu; istik
bali pembe görüyordu. 
Babası öğleden sonra, Dorkinge git

ti. Sonra aceleyle tekrar eve döndü. 
- Ben şehire iniyorum, kızım, dedi. 

Rir mektup gelmiş, iki gündür duru -
yormuş. Sinema işleri beni o kadar 
bağladı ki diğer vazifelerimi unuttum. 
Vedalaşmağa bile vakıt bulamadan 

aceleyle fırladı. Genç kız evde yalnız 
kaldı. 

O, evde yalnız kalmağa alışıktı, bun
dan çekinmiyordu. Zaten ev, caddenin 
yanında idi. Kendisine çay pişirdi, 
sonra Dick'e mektup yazmağa başladı. 
Bunu bir zaaf telakki ediyordu. Dick
ten ayrılalı henilz bir kaç saat olmuş
tu. Buna rağmen yazmakta devam etti. 
Aşk, insanda mantığı öldürür. 

Mektubu, yüz metre kadar ilerde bu
lunan posta kutusuna eli ile attı. Gece 
parlaktı. Komşular, kapılarının önüne 
çıkmıJ otı.ıruyorlardı. 

Yemek odası, masanın üzerinde du
ran bir gaz lambası ile aydınlanıyor
du. Lambanın ışıkları haricinde kalan 
yerler tam bir karanlık içinde idi. 
Babasının çoraplarını örerken, bir -

den durdu. İşini bıraktı. Gözleri mut -
fağa açılan kapıya dikildi. Kapı hafif
çe açılıyordu. Dışarıdan biri ağır ağır 
itiyordu. 

Bir an için ,genç kız korkudan don
muş bir halde hareketsiz kaldı. Sonra: 

- Kim o! Diye bağırdı. 
Kapının gölgesinde, bir karaltı be -

lirdi. Onu, görünce, genç kız bağır -
madı, sanki sesi kısılmıştı. Bu, uzun 
boylu, ve sırtında bir pardösü bulu • 
nan bir adamdı. Yüzünü, korkunç bir 
kauçuk maske örtüyordu. Mika göz -
lüklerinde lambanın ışığı aksediyor -
du. 

Maskeli adam: 

- Bütün erkekler bir kadın için ça• 
lışırlar, bir kadın için öldürürler. Yap• 
tıklan her hareketin ardında bir kadıtl 
gizlidir. Benim için bu kadın, sizsiniıı 
Ella! 

- Siz kimsiniz? 
O, tekrar etti: 
- "Kurbağa"! Hakiki ismimi ancak 

onu taşıdığınız zaman öğreneceksiniı· 
Siz benim olacaksınız! (Sonra onutı 
korkmuş olduğunu görerek ilave etti): 
Şimdilik korkacak bir şey yok. Siz ba' 
na kendi arzunuzla geleceksiniz. 

Genç kız: 
- Siz deli misiniz? Diye bağırdı· 

Sizi tanımıyorum. Nasıl •• Nasıl.. Yal• 
varırım size, artık! Gidin t 
Kurbağa: 
- Gidiyorum, dedi. Ella, benimle 

evlenecek misiniz? 

- Hayır. 

- Bağırmayın, kımıldamayın, dedi. - T~krar ediyorum, benimle evlene 
(Sesi uzaktan geliyormuş gibi boğuk- cek misiniz? 
tu). Size fenalık yapacak değilim. - Hayır. (Genç kız itidalini, soğul: 

Geniç kız kekeledi: kanlılığını bulmuştu.) 
- Siz .. Siz kimsiniz? - Size neler vereceğim bilseniz ..• 
Yabancı: - Bana dünyanın bütün altınların' 
- Ben "Kurbağa" yım, diye cevap verseniz gene sizinle evlenmem. 

verdi. - Size daha kıymetli bir şey, bif 
Ella, hareket yapmaktan aciz biri bayat vereceğim. (Sesi yumuşamıŞ· 

halde, sessiz kaldı. Erkek, devam edi - tatlılaşmıştı). Ella, Gordon'dan bah • 
yordu: settiğini zannetti. 

- Sizi kaç kişi sevh·:or ,Ella Ben - ( Sflnu var ) 
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Aptalca • 
sısman 
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. Şişmanların çoğu zeki in~cmlar- Kadınlarda olunca, bu şişmanh -
dır. Kalıbına bakarak kendisini VUI'- ğın mühim bir tesiri kadmhk aletle
~u?' d~Ynıaz sanırsın17, halbuki o ri tarafmdan görülür. O günler bo
sızın bır b 1 . ı ınızdan müteessir o- zulur, pek seyrekleıir, bazılarında 
·~~· .. Gövdesinin üstünd.... küçücJk vaktinden pek önce büsbütün kesi
g ..... unen kafasına, sizi· ı;öyledikle - lir. Bunun bir başka neticesini de 
~ı.nız ~caba giriyor mu, girr..iyor mı· tahmin edebilirisiniz: kadınlık his-
.ıye sız tereddüd ederken o, biriöi - lerini de unutur, süslenmekten, ken
~ne Yapıırnıı gibi gördüğünüz göz dini beğendirmeğe çalışmaktan vaz 
apaklarının arasından sizin ruhu - geçer, evli ise erkeğine karşı da so-

~u:~ ~Üfuz eder ve içinden ,,i:: - ğuk kalır. 
a ır numara verir. Zaten, tica- Bir de bu türlü ıiımanın katlarına 

rette ve endüstride büyük i .. ler ha - k 
1 Y dik at ediniz: iki katının takaklara 
karını, olanlardan bir çoğunun koca doğru uçları eksiktir. insanın kaşla
) arın~ı ve kat kat yağlı enseli olma- rı til'oit guddesi üzerine bir fikir ve
da~ı fıtınan!ığın zekaya mani olma· rirler, kaşlar gür olursa bu gudde 
ıgııu gösterir. fazla işliyor demektir, iki kaş orta -

1 
Fakat §İşmanların aptalcaları da dan biribirine yakın olup da şakak 

~- u~;_ Bereket versin, çok değil. lsta- tarafındaki uçları güdük olunca 
ı~tı~lere göre bütün şi§manların guddenin intizamını kaybetmiş ol -

Yuzde y· · "h ş· d ~ d l"l d n-nu, nı ayet otuzu... ış- uguna e a et e er. 
~:n~arın kimisi zeki, kimisi aptalca 
ş. llgunu tesadüfe hamletmeyiniz. 
d~ırnanlık batka, zeka baıka şeyler
z:~.zeki adam da ıişmanlıyabilir, 

•. 01ınıyan da, dememeli. Aptal
c:' t•tknıanın aptallığı - zeka işle
rırı;e ehemiyetini bildiğiniz - tiroit 
gul' desinin iyi itlememesinden ileri 
ge ır. 

O gudde büsbütün fena iılediği 

kz~nılln da titmanlık vermesi müm
Und" t I ur. Ancak o vakit şişmana ap-

b ~· Cll değil, tam aptal derler. Zaten 
uabütün fena iılediği vakit tit

ınanhk vermesi pek nadirdir. Şiş
ınanlık vermesi daha ziyade, hafif
çe bozularak biraz eksik itlediği 
zamandır. 

dŞiırnanlığın bu türlüsü, iyi dikkat 
e. ınce, kolay ayırdedilir. Vücud 
tı.~~.an olmaktan ziyade şişmiş gibi 
gorunür. Derinin altında biriken 
~alnız yağ değil, onunla birlikte su 

a bulunduğu hissedilir. 

. ~';l tişmanın yüzü ayın on dördü 
gıbı Yusyuvarlak olur, faJCat ay gibi 

·l>C~rlak değil, donuk ve sarımtırak. 
_ald kalın, kuru ve pürüzlü. Gözle

l'ı kapakların altında büsbütün ör -
tiihnüı gibi, öteki §İtman da gözle. 
rini kapar ama, iatiyerek kapadığı
nı anlarsınız, halbuki beriki ıitma
nın göz kapakları kendiliklerinden 
dütük... Burun büyük ve yayvan, 
dudakları kaim, yanaklar ~\ı ve bir-... _ . 

Öteki §işmanın elini tuttuğunuz 
zarnan derisini yumuşacık bulursu
nuz, halbuki aptalca ıişmanm eJJeri 
sert ve kalın olur. Bu §İfman bayan 
~lur da, kollarını görebilirseniz on-
arın boğum boğum olduğu gözünü
~e 5arpar. Bacaklarının da öyle ol-

b
ugu, çoraplarının dışarısından bile 
elli olur. 

Böyle, tiroit guddesinin iyi işle
ınemeainden ileri gelen ıiımanlık 
~Oculdukta baılarsa şişmanın boyu 
~.kısa olur. Boyu ile eninden han

gısı daha geniş olduğu hakkında gö
~enl~re tereddüd veren şişmanlar 

u cınatendir. 

Bu türlü şişman çok da üşür. Ha
~: so.ğ~~ olmadığı vakitlerde bile 

ndısını soğukta zanneder. Zaten 
~ıcaklık derecesi alınınca normal 

Zekasının azlığını tahkik etmek 
isterseniz kendisi hakkında bir şey 
sorunuz, zihnini iyice toplıyamadığı 

için ilkin: 

- Ben mi, ben mi? 

diye tereddüd eder ... Zaten ken
di haline kaldığı vakit cansız, uyur 
gibi oturur. 

Aptalca §İşmanı zayıflatmak için, 
az yedirmek, çok hareket ettirmek, 
hatta durduğu yerde terletmek bo-
şunadır, yazık olur. Bu türlü şitma· 
nı hekime muayene ettiriniz, onu 
ilaçla zayıflatır, zekası da, belki, 

düzelir. G. A. 
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1 BiBLiYOGRAFYA 1 , __ _ 
Ülkü 

Halkevleri dergisi 
Mayıs nüshası çıktı 

C. H. Partisinin aylık kültür orga
nı olan Ülkü Halkevleri dergisinin 
75 ihci sayısı 96 büyük sayfa yazı ve 
kuşe kağıdına basılmış ilave bir re
simle çıkmıştır. 

Ülkü'nün bu sayısındaki baıyazısı 
M. Fuat Köprülü'nün imzasını taşı

maktadır. 23 Nisan başlıklı bu yazıda 
bugünün türk demokrasisi tarihinde 
bir dönüm noktası olduğu ve çocuk 
bayramı olarak tesit edilmesinde de 
milli terbiye bakımından büyük ve 
derin bir mana bulunduğu izah edil -
dikten sonra "milli hakimiyet bayra
mımızı haklı bir gururla kutladığımız 
günlerde,, dünyanın geçirdiği buhra -
na temas edilmiştir. Muharrir yazısı
nı şu cümle ile bitirmektedir: ''Bu
gün, tarih! inkişafının, siyasi ve içti
mai tekamülünün tabii bir neticesi o
larak yarattığı milli ideolojisine bağ
lı ve Milli Şef'inin etrafında şuur ve 
imanla birleşmiş olan türk milleti; is
tikbal ine, sarsılmaz bir imanla bakar
ken, bu mesut vaziyeti hazırhyan bü
yük günlerden birini, 23 Nisanı da 
gurur ve şükranla hatırlamaktadır,., 

"Milli Şef'ten Halkevlerine direk
tifler başlıklı ikinci yazıda Halkevle
rinin yedi yıl sonundaki kemiyet ve 
keyfiyet bakımından inkişafı anlatıl -
dıktan sonra bunun icap ettirdiği ge
niş çalışmaları 24 mart 1939 tarihin
de Milli Şefin huzurlariyle şereflen
dirdikleri bildirilmekte ve Reisicüm
hurun bazı nutuklarında Halkevleri 
için verdikleri direktifler tebarüz et
tirilmektedir: Ülkü'nün bu sayısına 
iJave edilen resim Milli Şef'in şeref 
verdikleri toplantıyı göstermektedir. 

"Anadolu mektebinden bir hatıra,, 
başlıklı Ş. A. K. nın his ve heyecan 
dolu yazısı, bize bir neslin, hayat ve 
ideal duygusundaki astı istihaleyi tas
vir etmektedir. İki sayfa tutan bu 
güzel yazının son cümlesi §udur: 
"Tabiat ve uzviyet kanunlarına yeni 
kıymetler menşurundan bakarak inki
şaf eden bir terbiye sistemi Anadolu
da, yeşil vahaları andıran, mümtaz in
san kümeleri doğursun, bunu istiyo
ruz. Bu kümelerden yeni bir tilrk nes 
li yaradılsın, bunu özledik .. .,, 

Ü lkü'nün sanata ayırdığı sayfalar
da ilk yazı olarak Heinrih Glück'ten 
tc11..Uuıc o;Ji.l ... u "Ooıncuıhların Avru -
pa sanatı için olan ehemiyeti,, başlık
lı dokuz sayfa tutan bir makale var
dır. Bu değerli tetkikin gerisi gelecek 
sayıda çıkacaktır. Cevat Memduh 
Altar'ın "Betboven'in hayatı ve eser
leri,, başlıklı on iki sayfalık makale
sinde büyük musiki inkılapçısının ö
lümünün 112 inci yıldöı:rtimü vesile
siyle hayatı ve eserleri ilmi bir şekil
de ve cazip bir üslCıpla tahlil edilmiş
tir. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu 
"Kültür teorileri hakkında' başlığiy

le ilk kısmını bu sayıya koyduğu ve 
Prof. Dr. George Montandon'dan nak
lettiği bir tetkikte şu bahisler varoır: 
Etnografik etüdlerin kısa tarihi, 19 
uncu asırda hüküm süren belli başlı 
telakkiler, sosyolojik telakkiler. 

Nahit Sırrı'nın "İki kız kardeş ve 
bir delikanlı., unvaniyle Ülkü'nün ge
çen sayısında başlıyan hikayesine bu 
sayıda da devam olunmaktadır. 

Nüzhet Abbas, "Başka memleket -
terde beden terbiyesi,, başlıklı bir tet
kik serisi hazırlamış olup bu nüshada 
"İngiltere" deki beden terbiyesi hare-

)arını sananlara da hükmediyor!" diye dütündü. 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 29=Yazan: Sabahattin ALl:!J 

İstanbul seni sardı galiba... Ôyle ya, baharda in
sanın kanı kaynarmıı!" Diyordu. 
k Macide kıp kırmızı kesiliyor ve alaycı gözlerle 

endisine bakarak "Naaılsm karde~im?" diye laf 
~tan Serniha'ya yalancı bir tebessümle: "iyiyim 

bardetiın ! " Dedikten sonra hemen ortalıktan kay
oluyordu. 

Adam akıllı yaz havasını hatırlatan bir günün 
•on~nda gene Ömer'le buluştular. Genç adam dal
~1~ dıktan iki gündür trra~ bile olmamıştı. Bir hafta 
ıçın e adam ak 11 d v • • fi ...... 
Y d 

ı ı egışmış ve zayı amış gorunu-
or u Ma "d • cı e onun "uyuyorum!" demesine rağ-

nıen gecele • k 
ihtiınal rı ço kere yatmadığını tahmin etti ve bu 
rağrn o~u, Ôrner'e kartı duyduğu bütün alakaya 
Yısiyl en, el ki de doğrudan doğruya bu alaka dola-

~· ~ernnun etti. 
Kopniye ind·k 
"H 1 ten sonra Omer: 

aydi, bir k k 
tap var!" D d. ~Yı tutup gezelim. Bu gece meh· 
teklifte b le ı. Bır kaç hafta eve) bir kıza böyle bir 

u unnıak d v 

gelirdi Şi-d· . ona ayanılmaz derecede soguk 
· ... ı ıse bun 

"Meht u gayet tabii buldu. 
apta geznıekt h 

Yanımızda biri b en ep hoşlanırız. Bu sırada 
riz, fakat iki bdullunrnasını da mülhit surette iste-

a a herif • h ta atk sahneler· d ronıanlarmdakı me tap 
zevki, bu tidde:~ .~n.bahsettikleri için bu muazzam 
yor ki haınaket ı ~ tıyacı gülünç buluruz. Görülü-

aa e ahnıaklara değil, akıllı olduk-

Fındıklı taraflarına ~düler. Ortalık karar· 
mıttı. Kayık kiralanan bir yer bulmak için bir haylı 
dolaştılar. Ara sıra denize doğru aapan dar sokak· 
lardan birine dahp sahile çıkıyorlar, sandala ben
zer bir fey göremiyerek tekrar dönüyorlardı. Bir 
haylı yürüdükten sonra yol birdenbire deniz kena• 
rını takibe batladı. Buralarda büyükçe ve havuz 
gibi yerler ve bunlarm içinde küçük, biçimsiz tek· 
neler gördüler. Ömer caketini kayıkcıya rehin bı
rakarak saati on bet kuruttan bir sandal kiraladı. 
Hemen açıldılar. 

Deniz sakindi. V akıt henüz erken olduiu için 
yanlarından ikide birde ışıklar içinde tirket vapur· 
ları geçiyor ve küçük tekneyi hoplatıyordu. Omrün
de ilk defa kayığa binen Macide adam akıllı korku
yor, bunu göstermemek için bütün kuvetiyle ditleri
ni sıkıyordu. Omer'in yüzüne ara sıra sahilin ıııkla
rı vurmakta, hazan da her ikisi birden oralarda de
mirlemit iri bir vapurun gölgesine girerek zifiri de· 
necek bir karanlığa gömülmekte idi. 

Şehirden ve gelip geçen vasıtalardan dökülen 
sarı, fersiz ışıklar etrafı adamakıllı gönniye mani 
oluyor ve sulan kirli ve ürkütücü bir renge boya • 
yordu. Macide elini sandalın kenarından uzatacak 
oldu fakat yapışkan ve pis bir §eye dokunmuı gibi 
derhal geri çekti. 

Biraz daha açıldıktan sonra köprüyü ve iki ta
raftaki sırtlara tırmanan şehri tamamen gördüler. 

Manzaranın ihtişamı her ikisini de yerlerinden 
kımıldamıya ve gözlerini kırpıştırmıya mecbur et
ti. Anadolu yakasının nisbeten fakir ışıklarına kar
§I Beyoğlu ve lstanbul taraflarında soluk kırmızı 

Musiki bahisleri : 
... 

Muasır Fransız musikisi 
ve Paul Dukas 

Fransız esprisinin bütün şekillerin
den, bütün hususiyetlerinden müm
kün olan istifadeyi temin ederek mu
asır fransız muaki mektebini teşkil et
miş olan bestekarlar, aralarında böyle 
saı:tat tesanüdü husule getirmişlerdir 

ki fitraten hiç de musikişinas olmıyan 
fransızlara çok ileri bir milli musiki 
hediye etmişlerdir. 

Fransız musiki röneaansı diye adla· 
nan bu hareket bütüıı malzemesini 
fransız edebiyatından tedarik etmiştir 
dense yeridir. Filvaki fransızlar musi
kiden çok daha ziyade edebiyata me
raklıdırlar. Bu sebeple, Fransa'da ne 
vakıt bir musiki dehası belirmiş ise 
sanatındaki kuvet ve kudretinin dört
te üçünü yazılan ve okunan eserlerin 
yardımına medyun bulunmuştur. Bu, 
Couperine'den beri, Rameau'den beri, 
Berlioz'dan beri hep böyle olmuştur. 
Otuz, kırk hattil elli yıl evclki fran
sız musikişinaslarının edebiyatla ne 
kadar meşgul olduklarını ispat etmeğe 
hacet yoktur. Fransız musikisinin tam 
ve hakiki tarihini yazmıya kalkışan 

bir kimsenin Beaudelaire·~ Mallarme
ye ve bilhassa muasır fransız musiki 
hareketini bilmiyerek körüklemiş o -
lan Verlaine'e mutlaka birer bahis a -
yırma:; mecburiyetinde kalacağından 
şüphe edilmemelidir. 

ketlerini izah etmektedir. 
"Gazne devletinin menşei ve karak· 

teri meselesine dair,, geçen sayıJarda 
başlamış olan ve Yakubovsky'den ter
cüme edilen yazı bu nüshada da de -
vam edilmiştir. 

"Milli edebiyat devri şiir sahasında 
aşık tarzı,. başlığiyle Fevziye Abdul
lahın, Ülkü'nün geçen sayısında baş
ladığı tetkike bu sayıda da devam o
lunmaktadır. Bu nüshada muharrir 
Ziya Gökalp'tan başlıyarak, içinde bu 
lunduğumuz yıllara kadar yazan bir
çok şairlerimizin aşık tarzındaki eser 
!erini tahlil etmektedir. 

Prof. A. Mez'in içtimai tarihimiz 
bakımından değerli olan "Orta zaman 
türk - islcim dünyasına ait., kıymetli 
tetkiklerinden Ülkii'nün bu sayısına 
bu devrede yaşanan hayatlar,, kısmı 
konulmuştur. 

Ülkü'nün notlar ve iktibaslar kıs -
mında Ankara mülga mahkemei şeri
ye sicillerinden nakiller - halıcılık 

hakkında tetkikler vardır. Ayın haber 
terine ayrılan sayfalardaki bahisler 
şunlardır: Altıncı büyük Millet Mec
lisi, yeni kabine, dlinay içinde Tür
kiye. "Halkevleri postası., sayfaların
da da ihtifaller hakkında - Halkevle
ri çalışmaları - C. H. Partisinin ter -
tip ettiği müsabakalar sergiler - Halk 
evleri neşriyatı başlıklı yazılar var
dır. 

Ülkünün her sayısında Nahit Sırrı
nın "Bir okuyucunun notları,, başlı· 
ğı altında yazdığı sayfalarda ise şu 
bahisler vardır: Neşriyat kongresi -
resim sergisi - Süleyman Bahri. 

Bibliyografyaya ayrılan dört sayfa· 
da M. D. E. Webster'in ingilizce neş
rettiği The Turkey of Atatürk social 
process in the Turkish, refermation 
(Atatürk Türkiyesi, türk inkılabında 
içtimai sahalar) unvanlı eseri Peya
mi Eren tarafından ve Nahit Sırrı'nın 
(Anadoluda yol notları un.vanlı eseri 
de F. A. tarafından tahlil edilmekte
dir. 

Fransa'ya milli bir musiki hediye e
den bu fransız musiki rönesansı beste
karları ayrı ayrı üç suretle hareket et
mişlerdir 

1. - Kendini bilmeye ve anlamıya 

çalışarak müstesna hususiyeti haiz 
şahsi duyguları terennüm etmek. Bu 
suretle musiki vücuda getirmek şüphe 
yok ki çok çetindir. Fransa'da buna 
muvaffak olanlar arasında bilhassa 
Chabrier, Debussy ve Ravel zikre şa
yandır. 

2. - Halk şarkılarından istianede 
bulunmak. On dokuzuncu asrın orta
larından itibaren bütün Avrupa'da 

tecrübe edilmiş olan usul çok iyi neti
celer vermiş ve her milletin musiki -
sine ayrı bir veche tayin etmiştir. 

3. - Kırk elli yıldır bilhassa Fran
sa'da yapıldığı gibi maziye rücu ede
rek ananelerden istifade etmek. Bu 
tarzın Fransa'da başlıca mümessilleri 
eveıa Saint Saens ve müteakiben Paul 
Dukas olmuştur. 

Konserde Apprenti Sorcier adında
ki Scherzo'sunu dinliyeceğimiz Paul 
Dukas az fakat öz yamış bir bestekar
dır. O, daha ziyade 1912 yılından iti· 
baren Paris konservatuvarında verdiği 
derslerle iştihar etmiştir. Bu sayede 
en son fransız bestekarlarının sanat 
terbiyesi üzerinde müessir olmak fır-
satına nail olmuştur. Çok·mÜtevaz·i o
lan ve katiyen alkış ve şöhret budala
sı olmıyan Paul Duka'nın 1935 yılın
da vukubulan vefatına işte bu yüzden, 
her hangi bir kimsenin gribe tutulma
sı kadar bile ehemiyet verilmemiştir. 

Bilhassa o meşhur Scherıo'yu dinle
dikten sonra büyük sanatkarlara karşı 
halkın gösterdiği bu biganeliğe tees -
süf etmemek insanın elinden gelmi -
yor. Maınafi Paul Valeri'nin dediği 
gibi bir sanatkarın kıymeti halkın ona 
karşı gösterdiği rağbetle değil, onun 
meslekdaşları ve muakkipleri üzerin
de icra eylediği tesirle ölçülmelidir. 
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1 Gün İrin __ ..;;;;..._..,;;;;;;_ __ ;_ ·-
Cihan sergısı 

Asır başlangıcına Paris sergısı 

damgasını vurmuştu: onun methini 
delikanlı oluncaya kadar yaıhları
mızdan dinledik. 1939 yıh da, cihan 
sergisi ile tarihe kaydedilecek iken 
cihan harbi tehditleri arasında bize 
1914 hatıralarını getirmiştir. Hal bu· 
ki geçen çeyrek asrın ıstırap dolu 
ilk senelerini çoktan unutmuş bulun
malı değil miydik? 

Dünkü ve bugünkü gazetelerde 
devrimizin terakki tezahürlerinden 
en büyüğü olan Nevyork sergisine 
dair geniş malumatı boş yere ara
dık: altmış puntoluk harflerle dik • 
katimizi celbeden haberler yaşa
makta olduğumuz had buhranın za
vallı mantıkından mülhemdi. Lakin 
cihan sergisi, eski dünyanın bir par• 
açsmda topların ve bombaların pat
ladığı ve diğer bir parçasında kı· 
hçlarm bilendiği §U günlerde açılmı§ 
olmakla yeni dünyanın yeni bir ihta
rı addolunmalıdır: 

- Teknik, herkesi bahtiyar ede· 
cek kadar ilerlemiştir. Memleketle• 
ri tek memleket saydıracak derece· 
de tekamül etmiş olan vasıtalarla 
insanlığın müşterek saadetini temin 
kabil iken bunlan biribirimizi kır -
makta nasıl kullanabiliriz? El ele 
verelim ve beter zekasınm şimdiye 
kadar erişilmemit fetihlerinden isti
fade edelim. Radyoyu, milletler ara
sına nifak saçmakta değil, geri kal
mıt kütleleri tenvirde; tayyareyi e
babil kuşlarmı tanzirde değil, me• 
saf el eri kısaltmakta; otomobili tank 
halinde değil, bizleri biribirimize 
yaklathrmakta kuJJanaJım. 

Fakat, Nevyork sergisinde böyle 
sembolik bir mana aramağa ne ha
cet? On beş gün eve), Amerika cüm· 
hurreisi en sarih ifade ile cihanı ba· 
nşa davet etti. Aldığı cevabı biliyo• 
ruz. Ondan bahsetmemeği tercih e• 
delim. 

imdi, cihan harbi tehlikeleri ara
sında ve bu tehlikeler rağmma cihan 
aergisi açdm19tır. Bundan bahset• 
meği tercih edelim ki gönüllerimize 
ferah gelsin ve medeniyete imanı
mız kuvet bulsun. Filvaki, sergiye 
iştirak eden ihtiyar ve genç millet
ler eski ve yeni medeniyetlerinin en 
güvenilecek vesikalarını Nevyork· 
ta yanyana, kartı karfıya letlıir et • 
mekte ve biribirine it birliği imkin· 
ları arzetmektedirler. lnsanhim hu
zur ve refahı namına ancak bu me • 
deniyetlere ve umullJIİ teaanüde iti
mat edebiliriz. Şayet bunun aksi 
doğru obaydı cihan sergisinde en 
büyük çapta toplar, en fazla bomba 
taşıyan tayyareler, en sağlam mani· 
alardan aşan tanklar tethir oluna • 
bilirdi. 

Medeniyetin aon sözünü söyliyen 
cihan sergisini en derin hürmet ve 
takdir hisleriyle aeliımlıynlrm ve 
onun ifade ettiği mananın insanlık· 
ça iyi anlaşılmasını temenni edelim. 

Nattuhi BAYDAR 
• 

KADIN TERZiSi 

CEMAL BÜRÜN 
1 Mayıs 939 pazartesi günü saat 10 

dan itibaren Ankara Palas'da yazlık 

modellerini göstereceğini muhterem 
müşterilerine bildirir. 1485 

!S 
noktalar hemen hemen hiç boş yer bırakmamışlar
dı. Bu noktalardan gök yüzüne doğru adeta aydm
lık bir sis yükseliyordu." Asfl rengini belli etmiyen 
denizi üç dört taraftan saran ve kocaman bir ate§ 
böceği yığınma benziyen tehir sanki gündüzkünün 
iki misli büyümüttü. Kulaklan, muazzam bir fab
n'kanm uzaktan gelen ~rültüsüne benziyen, uğul
tular dolduruyordu. Halic'e doiru uzanan denizi 
ikiye bölen köprü, bir zencinin koluna takılmı§ pır
lantalı bir bilezik gibiydi. Her teY usta bir ressam 
tarafından çizilmit gibi muntazam ve yerli yerin
deydi. Denizin aathmı bembeyaz diliyle yalayıp 

geçen vapur projektörleriyle küçük kayıkların za
vallı soluk fenerleri arasmda bile bir ahenk vardı. 

Karanlık her ıeyi biribirine uydurmuf, biribirinin 
içinde eritmiıti. 

Omer'in sakallı yüzünü gümü§ bir heykel gibi par
latıyor, her zamanki gibi alnına dökülen saçları ol
duğundan daha açık görün\iyor ve denizin esrnrh 
kımıldamalan gözlüğünün camlarına aksediyor• 
du. 

Anadolu sahillerinin üzerinde birdenbire yükse
liveren ay bu manzaraya daha esrarlı bir çehre ver
di. Bütün ıtıkların pardtıaı derhal azaldı, fakat 
güzelliklerinden hiç bir teY kaybetmediler, hatta 
Üzerlerine açık mavi bir tül atılmıt gibi daha tath, 
daha mah'rem bir hüviyet aldılar. 

Kayıktakilerin ikisi de susuyordu. Böyle bir ge· 
cenin ancak genç iken ve ancak bir defa ya§anabi
leceğini ikisi de aezmit gibiydiler. 

Bir müddet daha kararsızca çalkalandılar. Yavaı 
yavat vapurlar seyrekleımitt daha daha yükseklere 
çıkmııtı. Şehrin fabrikayı andıran uğultusu da aza

lıyordu. Om.er ara sıra kayığa istikamet vermek 
için küreklere dokunuyor, sonra batmı kaldırıp et· 
rafına ve daha çok gök yüzüne balmuya devam e
diyordu. 

Macide bir aralık gözlerini ona çevirdi. Ay ıtıiı 

Omer kürekleri bırakarak duyulur duyulmaz bir 
sesle konuımıya batladı: 

"Böyle bir geceyi bütün varlığımızla içemeyişimi· 
zin sebebi kafamızı bir çok saçma §eylerin doldur • 
mut olmasıdır. On bin, yirmi bin sene evelki insan· 
lar gibi olabilseydik, tabiatı onların gözüyle görsek 
muhakkak ki timdi burada böyle sükunetle otura • 
mazdık. Onlar güneıi, ayı, falanca büyük tepeyi ve• 
ya filan bulutu ve yıldınmı babalarmm hayrına mı 
Allah yaptılar? Onlar tabiatta saklı duran ruhu biz 
den iyi anlamıtlardır. Halbuki bizim bunu yapma. 
mıza iınkin yok. Mini mini kafalarımızı ukalaca 
kitaplar, biribirinden çürjik bilgiler, neticesi olmı· 
yan heaaplar, ve, AJJah kahretsin, karma kanşık 
menfaat diifünceleri dolduruyor ... Söyle, hangi ilim, 
hangi tiir, hanl'i atk, hangi devlet bu manzaradan 
daha güzel, daha muhtetemdir? Buna rağmen bur· 
numuzu kaldırmadan bozuk kaldırımlarda yürüyüp 
gitmekte devam ediyoruz. Dünyadaki insanların a· 
caba kaç binde biri fU anda ba,ını aya çevirmittir? 
Halbuki o her feyi, herkesi görüyor ve gafletimizin 
üstüne o tatlı, o iyi tebessümünü serpiyor. Dikkatle 
baksam onun parlak çehresi üzerinde birçok §eyler 
göreceiimi zannediyorum. Şu dakikada aan nehir 
Üzerindeki kayıklarında uyuyan yorgun kulileri, 
iri Hindiatan cevi,!i ağaçlarmm dallan arasında tÜ· 
neyen papaganlan, başlarmı Nilin kırmızı sahilleri
ne yaalıyarak dinlenen timsahlan ve herhangi bü • 

(Sonu var) 



(ukurovada pamuk ve buğday 

ekimleri iyi inkiıaf ediyor 
t\dana, (Hususi) - Bu sene havaların iyi gitmesi Çukurova çiftçisi

ni çok memnun etmektedir. Devamlı yağmurlardan sonra çiftçimiz ha
zırladığı pamuk tarlalarını rahatça ekebilmek fırsatım bulmuştur. Tah
minen bir aydanberi ovanın her tarafında yerli koza ve Klcvland ekimi 
hararetle devam etmektedir . 

Çiftçiyi memnun eden bir cihet de ı--
§Udur: 1 i 

1 

Şi~diye ~adar ekilen toh~mı~r u- lzmır f uar1nda 
mumıyetle arızasız olarak bıtmış ve 
baZ1 yerlerde çapa işi bile başlamı§
tır. Bir çok çiftçilerimiz geçmiş se
nelerde maruz kaldıkları tohumsuz
luk ve ekilenin bitmemesi tehlikesini 
g öz önüne alarak çok ihtiyatlı davrana 
rak ihtiyat biderlik bırakmışlar ve 
hatta bir çiftçimiz sakladıkları çiğit
lerini vaziyetin iyi olması karşısında 
elden çıkarmağa başlamışlardır. 

Ekinlerimiz bu yıl çok iyidir .. Yal
nız mevsiminde lüzumlu yağmur düş
memiştir. Karataş gibi bazı mıntaka

larda bugünlerde arpa biçme işi baş
lıyacaktır. Bütün bu işler normal bir 
şekilde devam ederken çiftçiyi en 
çok düşündüren şey, gerek pamuğun 

ve gerekse hububatın harman zama
nında kazanacağı kıymettir. 

r skiıehir' de bir 
kamyon kazası oldu 
Eskişehir (Hususi) - Bir kaç gece 

evci şehrimizde feci bir kamyon kaza
sı olmuştur. Emir dağından gelen ve 
Neşetin idaresinde bulunan Buğday 
yüklü kamyon mezbaha civarındaki 
virajı dönerken devrilmiştir. Kamyo
nun içinde bulunan altı yaşlarında, 
çocuk kamyonun altında ezilerek öl
müştür. İki köylü de yaralanmıştır. 
Yaralıları Memleket Hastanesine kal
dırılmıştJr. 

lzmir' de fırtına 
İzmi , (Hususi) - Evelki gece 

şehrimi de şiddetli bir lodos fırtınası 
olmuştu Nüfus zayiatı yoksa da, bir 
çok kire itler uçmuş, pencereler par
çalanmı , kapılar sökülmü§, ağaçlarda
ki meyvalar dökülmüş, bağlık arazide 
filizler kopmuştur. Bu sene İzmir'de 
meyva sok az olacaktır. 

lunir'deki resim sergisi 
İzmir (Hususi) - Dün, halkevimiz 

de Ege ressamlarının 939 yılı büyük 
sergilen merasimle açılmış ve büyük 
bir kala ık hazır bulunmuştur. 

Ressamlar bu sene, daha zengin, da
ha orijir al eserlerle iştirak etmişler -
dir. Ara arında yüksek kabiliyette ba· 
zı amatörlerin eserleri de vardır. İz -
mir'de, ıc im sergilerine karşı olan a
laka, her yıl bir parça daha yüksel -
mektedir. 

Balıkesir'de aynı renk 
caddeler 

İzmir, (Hususi) - Fuar komitesi -
ne gelen malumata göre, İtalya hükü
meti fuar ziyaretçileri için kendi de • 
mir yollarında %30 ekspozan ve teşhir 
eşyası için %50, Bulgaristan hüküme
ti umumi olarak yüzde 50, yunan hü -
kümeti yüzde 25 tenzilatı kabul et -
mişlerdir. Yunan hükümeti, fuarımı
zaı gelecek olan bir yunan heyetinin 
seyahat dövizini de kabul ettiğini bil
dirmiştir. 

Fuarda ingiliz malı teghir edecek ve 
satacak olanlara da (3000) liralık hu -
susi takas temin olunmuştur. 

Selİir ~azinoau 
Yeni gazinonun elektrik planı, mü -

tehassıs bir holandalıya yaptırılmış 

ve belediye fen heyeti, dün belediye 
reisinin huzurunda toplanarak planı 

tetkik etmiştir. Araziye uymıyan bazı 
kısımlar kaldırılmıştır. Heyeti umu -
miyesi itibariyle gazinonun elektrik 
tertibatı çok mükemmel ve orijinal -
dir. 

Atlıapor kulübü 
Şimdi Vasıf Çınar bulvarı üzerinde 

bulunan atlı spor kulübünün fuar ve 
Kültür park sahasına alınması karar -
laştırılmıştır. Bu maksatla Kültür 
parkta bir menaj yeri ayrılacaktır. Ka
palı atış poligonu için ıamarlanan oto
matik hedefler gelmiştir. İzmir avcı -
lar kulübü defluraya nakledilecek, po
ligonda bir kütüpane tesis olunacak -
tır. 

Bartında bir kedi üç çocuğu ısırdı 

Bartın, (Hususi) - Bir kedi üç ço
cuğu ısırmış, kuduz olması tahmin e -
dilen kedi takip edilmiş, tutulamamış, 
nihaye ttabanca ile öldürülmüştür. Ke 
di müşahede altına alınamadığı için 
her ihtimale karşı çocuklar kuduz te
davi evlerine gönderilmiştir. Belediye 
bir ihtiyat tedbiri olarak aokak kedi 
ve köpeklerini öldürtmektedir. 

Yurtta 

". 

•• 
• 

çocuk haftası 

J. 5. 1939 

- . _ ... ,,,~ Balıke ır (Hususi) - Eski beledi
ye meydanı . Anafartalar, milli kuvet
ler, Örüc uler, ve Turan caddeleri ü
zerindeki binalarla bahçe parmaklık

ları aynı r nge boyanacaktır. Beledi
ye, vaziyetı bina ve bahçe sahiplerine 
bildirmiş ır 

Adana' da çocuklara ziyafet 
Adan (Hususi) - 23 Nisan, Demir

yolu memurlarınını Yavruları için ha 
kikaten bir bayram olmuştur. O gün 
geçen de olduğu gibi İşletme müdürü 
E:ıref Demirağın kendi evinin bahçe
sinde sayısı 300 ü bulan küçük davet
liler için tertip ettiği çay, muhtelif o
yun ve eğlencelerle pek neşeli geç
miş, bol, bol şeker ve pastalarla ağır
lanan bu sevimli davetliler türlü, 
türlü oyuncaklarla ayrıca sevindiril
miştir. 

Günün geç vakitlerine kadar üren 
eğlenceye, gelecek yıl için ~imdiden 

yapılan davetle son verilmiş ve akşa
ma doğru şehir içinde yapılan bir o
tobüs gezintisiyle bitirilmiştir. 

Çocuk haf tası yurdun her yerinde büyük bir neşe İçinde 

etmiştir. Yukarı ve aşağıdaki resimler bayram intibalarını 
cereyan 

gösteriyor 
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IYURl-T AN RESİMLER 1 

. 
lzmit istasyonundan bir görünüş 

Rize 

Halkevinde 

temsil 
Bet aydanberi 

muntazaman her 
ay sonunda bir 
tem!il veren Rize 
halkevi gösteril 
kolu Yanık Efe i
simli piyesi tem
sil etmiıtiı. Gön· 
derdiğim resim 
Yanık Efe'de rol 
alan gencleri gÖı· 
termektedir. 
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19 Mayıs Stadında 
Atletizm müsabakalarına 

dün de devam edildi 
İki Yeni Ankara rekoru tesis edildi 

Kızlar arasında tek adım 
birincisi Bayan Solmaz 

.J -.. f, • 

Dün Ankara bölgesinin tertip et
tiği atletizm müsabakalarına 19 mayıs 
stadyomunun iç sahasında devam e
dilmiştir. Bu müsabakaların stadı 
dolduran binlerce meraklı zevkle ta
kip etmişlerdir, 

Mektep talebelerinin fert ve takım 
halinde iştirak ettikleri bu müsaba

... katarda iki yeni Ankara rekoru elde 
edilmiştir. Rekorlardan birini büyük
ler arasındaki disk atmada Harbiye 
idman yurdundan Yusuf Yıldırım 
41.10 ile ve diğerini de olimpik bay
rak yarışında Demir spor bayrak takı
ını 3-51-6 da koşmak suretiyle rekor 
tesis etmişlerdir. 

Kızlar arasında 60 X 20 bayrak ya
rışı da çok heyecanlı olm_uşt~r. Ve 
tek adımda da Maarif Cemıyetı kolle
jinden Solmaz Tua 4.03 met~e ~-tlıy~
rak rakiplerine nazaran çok ustun bır 
vaziyet kazanmıştır. 

Aynı zamanda Kız Lisesi ile İsmet 
Paşa Kız Enstitüsü talebeleri arası~ -

'• 1 da el topu atma ve bayrak yarışı mu. 
1 sabakaları yapılmıştır. Neticede bay

rak yarışını takım halinde kız lisesi 
kazanmıştır. Top atışı müsabakasını 
ise takım halinde İsmet Paşa Kız Ens
titüsü kazanmıştır. 

• Maarif Cemiyeti lisesi sahaya gel
mediklerinden hükmen mağlfip sayıl
mışlardır. 

Alınan teknik neticeler şunlardır: 
Büyükler 110 m. engelli: 

1 Faik 16.1", 2 Ziya H. 1. Y. 18.1", 3 
Celal H. 1. Y. 20.S". 

Büyükler 200 m. : 
1 Şevki D. S. 24, 2 Etem H. 1. Y. 

24.3'', 3 Nuri D. S. 24.4". 
Büyükler 5.000 m. : 
1 Mustafa Kaplan D. S. 16.31,4", 2 

Edip. 
Büyükler 800 m.: 
1 Galip Darılmaz D. S. 2.2,6", 2 Mi-

tat A. G. 

Kızlar arasında tek adım atlama 
müsabakaları yapılırken 

Küçukler orta mukavemet ~o ~:: 
1 Ahmet E. L. 1.34,8", 2 lsmaıl Kok

türk Ticaret Lisesi 1.37,4'', 3 Askeri 

Sırık/cı yüksek atlama erkekler 
birincisi Muhittin 

E. L. 1.39,9". 
Gençler 100 m. . . ,, 
1 Hayri Özoğlu Ticaret Lısesı 18.2 

2 Halim D. S. 18.3", 3 Reşit Gray 21. 
Gençler 110 m. 
1 Ömer D. s. 12, 2 İbrahim E. L . 

12 5,, 3 M. Ali Polis kolleji 12.6". 
4oo X 200 x 200 X 800 olimpik bay-

rak: . A 
1 Demir Spor takımı 3.51.6 (yenı n 

kara rekoru), 2 Ankara Gücü takımı, 
3 Erkek lisesi 

Büyükler Dsik atma : 
1 Yusuf Yıldırım H. İ. Y. 41 m. lO 

cm. (yeni Ankara rekoru), z_ Zi~a '!:
car H. t. Y. 34 m. 40 cm., 3 Hıhnı Eg · 
riyol H. 1. Y. 28 m. 6.0 ~m. 

Büyükler sırıkla ırttfa: 
ı Muhittin Akın D. S. 3.30" 
Gençler sırıkla irtifa: 

1 Celill Yenenoğlu 2.20".,, l Adnan 
E. L. 2.65", 3 Nejat E. L. 

Büyükler cirit atma : 

1 Mustafa özçelik A. G. 43.80", 2 
Murat Mete D. S. 41.90", 3 Galip H. 1. 
Y. f-1.40". 

Kızlar arasındaki müsabakalar: 

/ 80metre: 

I• • / 1 Meliha Sevgican 11.9, 2 Salmaz 
ngıltere kupa Si Tuaç M. G. L. 12, 3 T~ace Çetiner 13. 

f . I Top atışı ferdi netıceler: 
IOQ maçı dün yapıldı 1 Behire (İ. P. K. E.) 49.05, 2 Kam· 

bi Lo.n?ra, 30 a.a. - Vembley'de 93 ran (Kız lisesi) 47.80, 3 Leman (Kız 
n kışı huzurunda oynanan İngiltere L.) 41.67. 

kupası final maçında Volverhampton 60 X 20 bayrak yarışı . 
ve Portsmouth takımları kaışılaşmış- 1 Kız lisesi 3.23,5, 2 1. P. K. Enstı. 
lar ve birinci kümenin en kuvetli ta · tüsü 3.36,S 
kımlarından biri olan Volverhampton El topu : : . .. .. m 
takımını, ikinci kümeden olmasına 1 1. P. K. Enstıtusu 204 M. 27 c: ., 
rağmen Protsmouth takımı 4 -1 mağ- 2 Kız lisesi takımı 204 m. 47 cm., 
lup etmiştir. Maçta kıral ve kıraliçe Tek adım : : 
h~zır bulunmuşlar ve kıra! kupayı 1 Solmaz Tuaç M. C. L. 4 m.3 cm. 
bızzat Portsmouth kaptanına teslim 2 Meliha 3 m. 79 cm., 3Saadet D. T. 
etmiştir. F. 3 m. 68 cm. 

Tetik istinatta •.. biraz sonra: ateş! ..• 

Teftiş atışlannın 
sonuncusu dün yapıldı 

. .. 
ıyı neticeler elde edildi Cok 

Göz, ~ez, arpacık, hedef: hepsi 
bir hizada. T eti~i düşürebiliriz. 

Ankara bölgesi teftiş atışlarının 
sonuncusu dün 3 2 inci alayın atış 
alanında saat dokuzda başlamış ve 
12 de nihayet bulmuştur. 

Bu haftaki atışlarda, yatarak is
tinath vaziyette 200 metreden 12 
daireli hedefe üçer mermi atılacak • 
tı. Her isabetin sekizden aşağı ol • 
maması, yani atıcının, yekun ola -
rak üç atışta 24 ü doldurması şart -
tı. 

1938 senesinde teşkilata dahil o
lan amatörler çok iyi şartlar altın
da vazifelerini mükemmelen yapa -
rak seansı tamamlamışlardn. Dünkü 
atışlarda derece alan amatörler aşa 
ğıdadır : 

) - Seyit Kaplan 
2- Yılmaz mete 
3 - Adnan Göksel. 
Bundan sonra da diğer ama · 

törlerin yetiştirilmelerine çalışıla -
cak ve şimdiye kadar yapılan atış
larda iyi derece kazanan amatör -
ler de rozet ve bürövelerini alarak 
ileride yapılacak olan atış müsaba -
kalarma girmek hakkını elde etmiş 
olacaklardır. 

İstanbul'daki maçlar 

Demirsp·or dün 
Fenere 4-1 yenildi 

Beşiktaş, Şişli tokımiyle 
yaptığı maçı 3 - 2 kazandı 

lstanbul. 30 a.a. - Milli küme maçlarına bugün çok müsait ha
va içinde devam edildi. Demirsporla F enerbahçe~in ya?a~akları 
maçrn ehemiyeti Fener sahasına 8000 den fazla bır seyırcı kala• 
balığı toplanmıştır. Fenerbahçeliler sahaya şu kadro ile çıktılar: 

Hüsamettin - Y a§ar, Lebib - A· han kafa ile yetişti ve nefü; bir vuruş 
li Rıza, Esat, Reşat - Fazıl, Naci, yaptı. 
Fikret, Rebii, Basri. Fenerliler 40 ıncı dakikadan sonra 

Demir Spor takımı da şöyle teşek- Demir Spor kalesini yeniden sarma -
kül etmişti: ğa muvaffak oldular. Basri, müsait 

Hilmi - Gazi, Şevket - ibra- fırsatları topu çiğnemek yüzünden 
him, İbrahim, Saim - Zekeriya, A- kaybediyor. Fazıl 43 üncü dakikada 
rif, lskender, Orhan, Zeki. Fikret'in bir ortalayışına yetiştiği 

Hakem Halit Galip. halde boş kaleye topu sokamadı. 
ilk dakikalar Birinci devre bu şekilde 1 - O Fene-

Oyuna fenerliler başladılar. İlk rin galibiyetiyle bitti. 
dakikalarda çok canlı bir oy•m seyre- ikinci devre 
diyoruz. Esat soldan ortalanan topu İkinci devrede oyuna Demir spor· 
kafa ile keserek Reşat'a verdi. Reşat- lular başladılar. Maamafih oy~n gene 
tan Basri, oradan Fikret'e geçen top Ankara kalesi önünde oynanıyor. Re
seri bir deplasmanla ofsayt :;ayılabi - bii'nin durgun olmasına mukabil Fik
lecek derecede müsait vaziyet alan ret bugün ateş gibi. Karşısında yer a
Rebii tarafından ortalandı. Naci topu lan Ankara müdafilerini kolaylıkla 
yere indirmeden şüt çekiyor. Daha geçiyor ve sayılık fırsatlar hazırlıyor. 
üçüncü dakika olmadan tc.•p Demir Nitekim 6 ncı dakikada Ali Rıza, ge
Sporun ağlarına takıldı. ne Fikret'in ortaladığı bir topu etra • 

Oyunun daha başlangıcında bir gol fında dönen karışıklıktan istifade e • 
yiyen demir sporlular çok kısa bir te- derek demir gibi bir şiltle ikinci golü 
reddüt devresi geçirdiler. yaptı . 

8 inci dakikadan sonra Fener vazi- 14 üncü dakikada Fikret Demir 
yete yeniden hakim oldu. 18 inci daki- Spor müdafilerini birer birer atlata• 
kada Fikret sol açığa, Basri de- ortaya rak ceza sahası içine girdi ve sert bir 
getirildi. Basri ortada çok bocalamak- sağ şiltle üçüncü golü çıkarch. 
tadır ve Fikret'in çizgi üzerine kadar Demirspor canlanıyor 
götürerek ortaladığı toplar hep An· Bu golden sonra Demir Sporlular, 
kara müdafileri tarafından çevrilmek- bütün gayretleriyle oynıyarak Fener 
tedir. kalesini sıkıştırmıya başladılar. Naci-

Demirspor ~ene hakim nin bir hatalı çıkışı neticesinde sa-
Demirsporlular yeniden vaziyete katlanmak tehlikesini savu§turması 

hakim olmıya başladılar. İskender'in Fener müdafaasını sinirli hareketler 
25 metreden çektiği sert şütü Hüsa- yapmıya sevketti. Bunun neticesinde 
mettin müşki.ilatla kesebildi. 38 inci fenerliler aleyhinde soldan atJlan bir 
dakikada soldan ortalanan topa Or- firikik cezası verildi. '24 üncü dakika

Beden Terbiyesi Genel 
da soldan atılan bir firikik vuruşuna 
Arif yetişti ve nefis bir kafa ile takı
mına bir sayı kazandırdı. . . 

Direktörlüğünün kadir şinas\ığı 

Kurtdereli'ye bir 
kabir yaptınlacak 

Çökerek atış yapan bu amatörün 
bir " profesyonel" den farkı 

var mı? 

11 Nisan salı günü saat 24 de Balıkesir'de vefat eden koca türk 
pehlivanı Kurtdereli Mehmet pehlivan için yurdun her tarafında me
rasim yapılması temin edilmiştir. 

Mektepler arası futbol maçları 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
/ Türkiye'ye şeref kazandıran bu kıy-

\ 

metli türk pehlivanının ölüm haberi
ni alır almaz Balıkesir bölge başkan-
lığını çektiği bir telgrafla merhu-

Mu• · Jkı·ye.· 3 _ Konservatuar: o mun kederli ailesine taziyelerinin 
bildirilmesine memur etmiştir. 

Merhumun ailesine bir miktar nak-

E ı • • 5 M •f c ı• • o ti yardım yapılmıştır. Beden terbiye-• ısesı: - aarı . ısesı: si genel direktörlüğü büyük pehliva-

Dün yüzlerce spor meraklısını tri -
bünlerine çeken Ankaragücü sahasın
da mektepler arası futbol karşılaşma
larına devam olundu. Günün ilk oyu
nu Mülkiye ile Konservatuvar arasın· 
da idi. Maçı okul spor yurdları genel 
sekreteri Vahdi Hatay idare ediyor
du. Havanın hafif rüzgarlı olması o
yunun zevkini ihlal etmiyordu. Her 
iki tarafın da zaman zaman tehlikeli 
inişleriyle oyun çok seri devam etti. 
Birinci devre golsü:l bitti. 
Konservatuvarlılar geçen haftaki 

ve evelki oyunlarında gördüğümüz 
gibi oyunun birinci devresini gayet 
güzel çıkarttıkları halde sonunu ge -
tiremiyerek ikinci haftayımda müda
faa sistemi takip etmelerinden dün -
kü oyunda da ikisi penaltıdan olmak 
üzere yedikleri üç gol bu yanlış hare
ketlerinin cezasıdır. Hakem maçı ga· 
yet güzel idare etmiştir. 

Bu maçtan sonra Maarif Cemiyeti 
lisesi ile erkek lisesi oynadılar. Oyu
nu Necdet Özgüç idare ediyordu. Er
kek lisesi takımı ikisini birinci devre
de ve üçünü de ikinci haftayımda at
tıkları beş golle oyunu kazandılar. 

Maarif Cemiyeti lisesi gol çıkartama
dığı gibi seyircilerin adeta sinirlerini 
bozan hakeme karşı yersiz itirazlarda 
bulunmuşlardır. Hakem erkek lisesi 
takımından bir oyuncuyu dışarı çı -
karmadığı için oyunu terketmek isti
yen Maarif Cemiyeti lisesinin oyuna 
devam etmeleri için erkek lisesi ta -
ltım kaptanı oyuncusunu çıkartarak 

maça on kişi ile devam etmişlerdir, 
Noksan bir kadro ile oynadıkları hal
de maneviyatlarını asla sarsmıyarak 
hasımlarına gol yapmak fırsatını ver
dirtmemişlerdir. Ve bu suretle oyun 
5 -O erkek lisesinin galebesiyle neti
celenmiştir. ........................................................................................................ 

Milli küme puvan cetveli: 
Maç Ga. Be. Ma. At. Y. Pu. 

Ankaragücü 8 6 1 1 24 10 21 
Fenerbahçe 6 5 O 1 15 6 16 
Demirspor 6 3 1 2 13 9 13 
Vefa 7 3 O 4 18 14 13 
Beşiktaş 6 3 O 3 12 6 12 
A 8 1 1 6 6 27 11 teşspor 

Doianspor 6 1 1 4 9 22 9 
Gaİ \tasaray 5 2 O 3 4 13 8 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıtşır. Buna 
nazaran hükmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, hükmen mağltıp Gala
tasarayın aleyhine 2 gol yazılmJştır. 

Hükmen mağlllp takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 
........ llllllUtUIUlllllUUttUlllllllUlllttlUUM•ttOUllUIUUUlllUlllllllllUlllllUIUIUt 

nımız hakkında gerek spor gazetele
rinde ve gerekse radyoda yapılacak 

neşriyat için en emin menbalardan 
mufassal malmat toplamıştır. 

Radyoda en kısa zamanda Kurtde
reli hakkında esaslı bir konferans ha-
zır lanmıştır. 

Her sene nisanın 11 inci günü Ba
lıkesir sporcuları tarafından merhu
mun hatırasının anılmasına karar ve
rilmiştir. 

Büyük Türk pehlivanının kabri be
den terbiyesi genel direktörlüğü ta
rafından yapılacaktır. 

Genel direktörlükçe Edirne'nin Sa
ray içinde her sene yapılmakta olan 
Kırkpınar güreşlerinde baş pehlivan
lığı kazanacak olan güreşçide bir se
ne kalmak üzere bir Kurtdereli keme
ri ihdas edilmiştir. Som gümüşten ve 
çift altın suyu ile galvanize edilmiş 
olan kemerin tokası da gümüş olacak
tır. 

Kemerin halkalarına zincirle asılı 
on yazısız madalya bulunacak ve bun 
lara her sene kazanan baş pehlivanın 
ismi yazılacaktır. Bu kemer 10 sene 
nihayetinde en az üç defa ismini yaz
dırmağa muvaffak olan baş pehliva
na hediye edilecektir. 

On sene nihayetinde üç defa birin
ciliği alamıyan olursa madalya kordo 
nu genel direktörlük müzesine gön
derilecek ve yeniden on beş madalya 
bu zincire takılarak müsabaka yeni· 
den on sene devam edecektir. Kırkpı
nar güreşlerine bu sene başlanırken 
ilk günü merhum Kurtdereli pehliva
nın hatırasına hürmeten bir dakika 
süktıt edilecektir. 

Kurtdereli Mehmet pehlivan için 

3-1 vaziyet iki tarafı da canlandırdı. 
Seri, heyecanlı bir oyun çıkıyor. Fe
nerliler, oyuna sakat devam eden Ya
şar'ı ileri alarak, Fazıl'l müdafaaya 
çektiler. 34 üncü dakikada, Demirspor 
müdafilerinin hatalı bir hareketinden 
istifade eden Basri dördüncü golü de 
"yaptı. 

Oyunun son dakikaları mütevazin 
geçiyor. Hakem oyunu bozuk idare 
etmektedir. Kararlar ekseriyetle ge • 
clkiyor ve halkın protestolarına se • 
bep oluyor. 

Düdük öttüğü zaman Fenerliler 4-1 
galip vaziyette idiler ve sahadan ta · 
raftarlarının alkışları arasında çıktı

lar. Bugünkü oyun bir gün evelkinin 
hilafına sert ve asabi bir hava içinde 
geçti. Bunda hakemin idaresizliği bü
yük bir rol oynadı. 

Seref Stadında: 
Bugün öğleden evel, Şeref stadın

da Beşiktaş - Şişli birinci takımları 
karşılaşmışlardır. 

Beşiktaş takımı sahaya Hüsnü ve 
İbrahimden mahrum bir kadro ile çık
mış, Şişli ise tam kadrosiyle oynamış
tır, 

Şazi Tezcan'ın idare ettiği bu ma -
çın ilk devresi mahsus bir Beşiktaş 
hakimiyeti altında devam etmiş ve 
devre Şerefin çıkardığı gol ile 1-0 
bitmiştir. 

İkinci devre daha fazla mütevazin 
bir cereyan takip etmiştir. Onuncu 
dakikada Şişli beraberlik golünü çı -
karmış, fakat Hakkı 8 dakika sonra 
ikinci golle takımını 2 galip vaziyete 
çıkarmıştır. Kısa bir müddet sonra 
Şişlililer bir gol daha yaparak yeni
den beraberliği temin etmiştir. 

30 uncu dakikada Beşiktaşlılar bir 
hücum esnasında şişli müdafii topu 
eliyle tuttuğundan verilen penaltı i
le Hakkı Beşiktaş'ın galibiyet golü
nü yapmış ve maç bu suretle 3·2 bit-
miştir. 

lzmir'Je 
İzmir, 30 a.a. - Vefa bugün ikinci 

oyununu İzmirin Ateşspor takımiyle 
oynadı ve dün mağ!Up olduğu halde 
bugün güzel bir oyun çıkararak Ateş
sporu 6-0 mağllıp etti. 

bir broşür hazırlanmaktadır. Kırkpı

nar güreşlerinde bu broşür halka da
ğıtılacaktır . .Ve bütün spor kulüple
rine de gönderilecektir. 

Beden Ter biyesi Gene) Direktörü 
Edirne'ye gidiyor 

Haber aldığımıza göre beden terbi
yesi genel direktörü Tümgeneral Ce
mil Taner Edirne Saray içinde yapı
lacak olan Kırkpınar güreşlerinde 

bulunmak üzere bu ay başında Anka
ra'dan İstanbula ve buradan da Edir
neye gidecektir. 



,Yeni 
• 

vazıyet 
(Başı 1 inci sayfada) 

aosyal hayatta yarattığı buhranı ve 
müvazenesizliği halledecek yeni bir 
fikir hamlesi teklinde görmek ka
bil değildir. Bu nevi hareketleri biz 
tarihten hatırlıyoruz. Sezarlar ve 
diğer istilacı kumandanlar da böy • 
le yapmıılardı. lşte bu hakikatleri 
bilen milletler biribirleriyle anlaş
mak için savaşmaktadırlar. Her 
millet ancak kendi kültürü ve milli 
benliği içinde inkitafiyle medeniyet 
davuma hizmet edebilir: iı;tiklal 
bir millet için hava ve su kadar mü
himdir. Vaktiyle "Fichte" nin te
rennüm ettiği milliyet, istiklal fikir
lerinin vect ve heyecanı içinde ya
ıamıyan millet artık yoktur. Füh
rer'in nutkunda, yeni hareketler için 
ihtiyatlı lisan kullanılmakla bera
ber, aulha dair de yeni bir beşaret 
yoktur. Vaziyet olduğu gibidir. 

Buhranın başladığı günden bu ana 
kadar initatifi kendi ellerinde tutan 
(mihver) devletlerinin yeni bir ha -
reketi veya hareketsizliği vaziyeti 
tayin edilecektir. Yeni bir hareket, 
Polonya, Romanya, Yunanistan isti
kametleriyle, lspanya'dan ve Akde
niz sahillerinden olması muhtemel
dir. Demokrat devletlerle diğer a-
lakalı devletler işte bu akına set 
çekmek ve istiklal ve milli hüviyet -
lerini korumak için çalışmaktadırlar 
)ngiltere bu hususta kati karara va
aıl olmuı gibi görünmektedal"'. Çem -
berleyn ve Lort Ha lif aks, Tuna hav
zası ile Balkanların İngiliz hayati 
m.enf aatleri için Akdeniz k.ıdar e
hemiyetli olduğunu artık anlamış

lardır. İngiltere'de mecburi asker
lik usulünün kabul edilmesi bu mil
letin tarihinde büyük bir h~disedir. 
Şu hale göre her iki taraf da sarih 
vaziyetlerini almış, diplomatlar ne 
yapmak lazım gelirse hepsini yap
mı§tırlar. Son kozu initiatıfi elinde 

tutan Führ 'le Duçe oynıyacaktır. 
Bu kadar vır ve tarihi mesuliyet 
altında bulunan bu iki şef kendi ka
rarlariyle '\' aziyeti tenvir edecekler
dir. 

N.A.KüCOKA 

Bugün: 
.Neşriyat Sergisi 

Yarın: 
Birinci Neşriyat 

Kongresi açılıyor 
(Başı I. inci sayfada) 

Resmt ve 1 u usi müesseselerin ve 
teşekküllerin on on yıl içinde türk 
harfleriyle yaptıkları neşriyatın ör
nekleri buluı an sergide, ayrıca bir 
satı§ yeri bul nacak ve her türlü ki -
tap ve mecmu hr yüzde yirmi iskon -
to ile satılaca tır. 

Sergi üç haf a müddetle her gün 
10 dan 13.5 ve 15 dan 19 a katlar açık 
bulunacaktır. ergide bir de okuma 
salonu aynim tır. Sergiyi ziyaret e • 
deceklerden duhuliye alınmıyacaktır. 

Nqriyat konl(reıi de yarın 
açılıyor 

Memleketin ıüstakbel neşriyat fa
aliyetini, sistemli ve yıllara ayrılmış 
bir programa bağlamak ve bu sahada 
çalışan bütün r smi ve husu,.i teşek -
küller arasında iş birliği yaparak el
deki imkanlaıd n en verimli sonuçlar 
temini yollaı ınt aram<:!k maksadiyle 
Maarif Vekil ı i tarafından tertip o
lunan (Birincı Türk Neşriyat Kon
gresi) de yarın ,aat 10 da, Ankara'da 
İsmetpaşa Kı Enstitüsünde toplana
caktır. 

Kongre, sayrn Ba~vekil Dr. Refik 
Saydam'ın bir utku ile açılacak; Ma
arif Vekili H ın ' - Ali Yücel, kon · 
grenin toplanın sındaki lüzum ve ga
yeyi izah edece tir. Bundan sonra ri
yiset divanı i e çalışma enciıınenleri
nin seçimleri }'a nlacaktır. 

Kongrede bu unacak aza şerefine 
Maarif Vekili H. Hasan - Ali Yücel 
bu akşam saat 17,5 ta Gazi Terbiye 
Enstitüstinde hır çay ziyafeti verecek 
tir. Kongre azası 16.30 da kendi -
lerine tahsis olunan otobüslerle Ens
titüye gideceklerdir. 

Ziyafetten sonra kongre azası, Ga
zi Terbiye Enstitüsünü, İnşaat Usta 
Okulunu, Beden Terbiyesi Eustitüsü
nü, Musiki Muallim Mektebini geze
ceklerdir. 

Nevyork Dünya Sergisi dün acıldı 
...:> 

(Başı 1 inci sayfada) 
hurreisi Ruzvelt sergi heyetinin şere
fine verdiği yemekte bulundular. Bu 
yemeğe bütün yabancı heyetler davet
li idi. 

Milli kıyafetlerle yürüyüş: 
Dini merasim bittiği dakikada yü -

rüyüş başladı. Bu yürüyüşü, İngiltere 
ve Amerika'da sık sık rastlanan işsiz
ler yürüyüşü sanmayınız: bilakis bu 
yürüyüş çok zevkli oldu. Eveıa asker 
kıtaları, sonra işçiler geçtiler. İşçile -
rin kıyafeti, askerler kadar yekna
saktı. 

Bu yürüyüşün en enteresan tarafı, 
milli kostümlerle sergiye iştir&k eden 
milli gurupların geçişi oldu. 

Alfabetik olarak geçide iştirak e
den milletler arasında biz, İzmir'den 
getirttiğimiz kıyafetlerle bilhassa gö
ze carpıyorduk. Elli kişilik türk gru
pu ~n çok takdir toplıyan geçişlerden 
birini yaptı. 

Açılış-: 
Açılış töreni, saat on dört buçuk • 

tan on beş buçuğa kadar, bir saat sür
dü. On altı buçukta Nevyork valisi, a
çılış törenlerinin en muazzamların
dan biri olarak Vaşington heykelini 
actı. Bu merasime kara, deniz ve bava 
k;_vetleri iştirak ediyordu. 

B. Ruzvelt'in nutku 
B. Ruzvelt açılış nutkunda Ameri -

ka'nın barışı kolaylaştırmak arzusu -
nu paylaştığını kaydetmiş ve bütün 
Amerika namına gelecek yıllar Avru~ 
pa milletleri arasındaki engellerden 
büyük bir kısmının ortadan kalkaca
ğı ümidinde bulunduğunu söylemiş -
tir. 

Nutkun büyük bir kısmı Amerika -
nın bugün 150 inci yıldönümü tesit 
edilmekte olan ilk Cümhurreisi Va -
şington'dan bugüne kadar olan tarih
çesine hasredilmiştir. 

Cümhurreisi sergiye iştirak eden 
bütün milletlere teşekkür ve yabancı
ları bu sergi ile Sanfransisko sergisi
ni ziyarete davet etmiş ve sergiyi be
şeriyete ithaf eylemiştir. 

Saat 17 de Nevyork belediye reisi, 
sergideki sulh heykellerini açtı. Bey
nelmilel vaziyetin çok ıstikrarlı olma
dığı bugünlerde bu heykellerin bir 
sembol vaziyetindeki açılışı, önleri -
ne huzur ve sük\in istiyen büyük bir 
kalabalık toplamıştı. 

Saat 21 ile 21.15 arası ilk tenvirat 
başladı ve profesör Ayinştayn tenvir 
vasıtalariyle yeni ihtiralarını göster
di, kozmik şualar hakkında kısa bir 
hitabede bulundu. Profesörün ihtira -
larına büyük bir ehemiyet veren ame
rikalılar, bu izahatı alaka ile dinledi
ler. 

Saat 21,30 da Nevyork filarmonik 
orkestrasının bir konserini dinliyece
ğiz. Bundan sonra hususi eğlenceler 
vardır ve bu eğlenceler sabaha kadar 
devam edecektir. Bu eğlenceler ara -
sında türlü müesseselere mensup 7000 
kişilik bir büyük geçit; BroJvay ve 
Holivut aktör ve aktrislerinin ve ko
medi yıldızlarının iştirakiyle eğlence 
merkezlerinde varyeteler su ve ışık o 
yunları, renkli ışıklar ve balonlar, so
kaklarda danslar ve gene su ışık oyun
ları göreceğiz. 

Hülasa, zengin ve dekorlu ve eşini 
ancak büyük filmlerde gördüğümüz 
tam bir amerikan gecesi .... 

Ankara Halkevi 

köy<ülük ~ilbesi 
üyelerinin gezisi 

Halkevi köycülük şubesine men
sup bir grup köycülük komitesinden 

Bayan Saffet Dengi, Bay gezai Er
kun ve Doktor Remzinin de iştira
kiyle dün saat 8 den 19 a kadar devam 
eden bir köy gezintisi yapmışlardır. 

Gölbaşı nahiyesinin Taşpınar, Ha -
cılar ve Tulumtaş köylerinde yapılan 
bu tetkik gezisinde; köylerde mevcut 
hastalar doktorlar tarafından muaye
ne edilmiş, ilaçları parasız verilmiş· 
v ... t ı.blolar ü:terinde sağlık ö::·.tıeri 

yapılmıştır. 

Bayan üyelerden Saffet Dengi, 
Mebrure ve Sabriye Akdağ gezil..:..ı 
köylerdeki köy katlınlariyle, çocuk ba 

kımı ev işleri ve kadınlığı il... _Ji -
ren diğer hususlarla istiklal savaşı ile 
inkilaplarımızda türk kadının rolü ve 
mevkii etrafında çok faydalı konuş
malar yapmışlardır. 

Köy okulunda toplanan kadın, er
kek bütün köylülerle umumi bakım
dan ve köy, ziraat işlerini alakalandı
ran mevzularda hasbihaller yapılmış 
köylünün müşkülleri halledilmiş, şe
hirdeki takip edilecek işleri not edile
rek diğer dilekleri dinlenmiştir. 

Okur yazar köylülere halkevi neş -
riyatından faydalı kitap ve broşürler 
dağıtılmış, okul çocuklarına faydalı 
tablo ve afişlerden verilmiştir. 

Bilhassa Hacılar köyünün yeni ya
pılan geniş okul salonunda birleşen 

Dünya Sergisinde Türk Paviyonu 

hakkında mütehassısların fikirleri 

''Türkler Nevyork'a dünyanın 

dikkatini üzerine çekecek 
mükemmel bir eser getirdiler,, 

Nevyork dünya sergisinde Ulus'u temsil eden arkadaşımız Neşet A
tay bildiriyor : 

"Dünya sergisinde, beş bin bayrak ve bandıra dalgalanacak.· Nevyork 
sergisinin neden dünya sergisi adını aldığını bu rakamdan daha güzel 
ne anlatabilir ~ 

60 yabancı milletin ve onlara bağlı ı-

sömürgelerin 48 Amerika devletinin IANŞLUS 
bulunduğu bu dünyanın toplandığı 
yerde yeni Türkiye'nin bütün inkı-

lapları, bütün şan ve şerefi, bütün hu
susiyetleriyle temsil edilmesi şüphe -
siz ki bizim için milli bir onör mese-

lesi idi. Bunda acaba muvaffak glduk 
mu, olmadık mı? Size, türk pavyonu
nun en karakteristik vasıflarını anla
tayım, hükmü siz veriniz. 

Evela kanaatim şudur: sergideki 
türk pavyonu, bütün pavyonlardan 
güzel olmuştur, hiç şüphesiz en gü · 
zellerinden biridir. Bu, yalnız benim, 
serginin bütün pavyonlarını gezdik -
ten sonra edindiğim bir kanaatin malı 
sulü değildir: Profesör Vi tmur bizim 
pavyonu gezdikten sonra şunları söy
lemiştir: 

"- Türkler, Nevyork'a dünyanın 

dikkatini çekecek mükemmel bir eser 
getirmişlerdir!,, 

Nevyork'ta bizim, bilhassa sergiye 
iştirak tarzımız büyük bir alaka uyan 
dırmıştır. Burada bilhassa türk sem -

patisine işaret edeceğim. Bizim pav
yonumuzun güzel bir tarafı, her şeyi 
görmüş ve bilmiş olan Amerikalıların 
bile yüzünde bir takdir ve memnuni
yet yaratıyor. 

Müzemiz: 
Bu arada müzemiz, Yeni Dünyanın 

her tarafında, tam bir alaka uyandır
mıştır. Eski eserlere, bilhassa sanat 
kıymeti olan eski eserlere karşı bü -
yük bir alaka gösteren Amerikalılar, 
Türkiye'den gelen seçme eserlert tet
kike hazırlanıyorlar. Bazı mütehas
sıslar çini, oymacılık gibi tarihi türk 
tezyin tarzının. Amerikan tezyin tar
zına tesir yapacağını, Inşa tarzının 

da çok enteresan olduğunu söyliyor -
lar. 

Her milletin eseri ... 
Sergide, bütün dünya milletlerinin 

en özenerek getirdiği kıymetli eser
lerini, mimari tarzlarının en orijinal 

stillerini seyredeceğiz. Beton binalar 
milli tarzları ne olursa olsun, modern 

dir. Bu modern binalar arasında tek 
orijinal bina türk binasıdır. Bina dı
şardan çini ile kaplıdır. Avlusu, ha -
vuzlu ve servilidir. 

Bugün bizim, milli elbiselerimiz 

geldi. İzmir'den getirttiğimiz bu kı -
yafetler, tam türk kılığıdır. Ruzvelt
in önünden bütün milletler, milli kı
yafetleri ile geçecekler. Bu da sergi
nin milliyetçi cephesi ... Pavyonumuz-

da olduğu kadar bu geçişte de kendi
mizi göstereceğimize şüphe eder mi
siniz? 

Amerika' da yapılacak yeni 
harp gemileri 

Vaşington, 30 a.a. - Harbiye neza
reti, dokuz tahtelbahir ve tahtelbahir 
avlıyan gemi inşası için keşifname ta
lep etmiştir. Bu gemiler, sahil müda
faasına mahsus ve "sivrisinek" ismini 
taşıyacak olan yeni filonun ilk gemi
leri olacaktır. 

yüzlerce köylümüzle pek faydalı ve 
içli konuşmalar yapılmış kız ve erkek 
okul çocukları muhtelif manzumeler 
ve şiirler okumuşlar ve köy halkı ta -
rdından alkı~lanmışlardır. Bundan 
sonra sıhi, zirai ve içtimai mevzularda 
sinema gösterilmiş, köylümüz bu ya
kın olakaya çok sevinmişlerdir. 

Ayrıca köycülük şubesince tesis e
dilen "köy kütükleri,, etrafında tet
kikler yapılmış ve bu işte vazife ala
cak muhtar ve eğitmenlere izahat ve
rilmiştir. 

Köylerin hususiyet arzeden varlık
ları ve folklor bakımından da incele -
meler yapılmıştır. Köyün eski duru -
mu ile cümhuriyet devrinin yenilikle
ri ve köydeki eserler köycülük şube -
sinin fotografçısı Bay Adnan tarafın
dan alınmış ve halkevliler köylünün 
samimi alkışları arasında köylerden 
ayrılmışlardır. 

• • 
ıstıyoruz 

(Başı 1 inci sayfada) 

zalarının divarlanna da yağlı boya 
ile bir takım yazılar yazılmıştır. Bu 
tezahürat, macar nazırlarının Berlin 
seyahati ile hasıl olan endişeleri art-
tırmıştır. 

Israrla dönen bir şayiaya göre, 
Çaki ve Tele ki, Slovakya'nın Maca
ristan' a ilhakı için Musolini'nin mu -
vafakatini istihsal etmişle;,rdir ve 
Musolini'den Hitler'e bir mektubu 
hi.mil bulunmaktadırlar. 

Slovakyadaki alman organının bir
denbire lisanını değiştirerek Maca
ristan'a karşı dostane bir tavır takın -
ması slovak endişelerini daha ziyade 
arttırmaktadır. Bu endişeleri yatıştır
mak için, slovak hükümetinin organı 
Hitler'in nutkunda Slovakya'nın Al -
man - Leh dostluğu için olan hayati 
ehemiyetini kaydetmiş bulunduğunu 

bildiriyor. Bu münasebetlerin ise çok 
iyi olmadığı ileri süriilebilcceğinden, 
gazete slovaklara istiklfilleri hakkın
da resmen teminat vermiş olan Hitle
r'in sözüne karşı itimadını ilave et
mektedir. 

Berlin'de macar nazırlan 
şeref ine ziyafet 

erlin, 30 a.a. - Hitler, macar dev

let adamlarının şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette bilhassa Göring, 
alman nazırları, Berlin'de bulunan 
Roma valisi Prens Colonna, rütbeli 
alman ve macar zabitleri hazır bulun
muşlardır. 

Çaki ve Teleki öğle yemeğini Gö -
ring ile yemişlerdir. 

Şimdiye kadar 

Çin kıtaları 
yetmiş şehri 
geri aldılar 
Çungking, 30 a.a. - Çin ajansı bil

diriyor-
Askeri mahfiller, mevzii mukabil 

taarruzların başlangıcından beri çin
lilerin Şansi, Kuangtung, Kiangsi, 
Hunan, Hupoh, Kiangsu, Çekiang, An 
huei, Şangrung, Hopoi ve Honan vi
layetlerinde 70 şehir istirdat ettikleri
ni bildirmektedirler. 

Kanton'la .münakale kesilmek 
üzere 

Çungking, 30 a.a. - Çin ajansı bil
diriyor: 

Çin kuvetleri Kanton'un 80 kilomet 
re cenup batısından Suvui'yi zaptet
mişlerdir. 

Diğer taraftan bir kol Kongınon'a 
doğru ilerlemektedir. Çinliler bu 

şehri de zaptettikleri takdirde, Kan
ton'un malılm olduğu veçhile Şikiang 
nehri yolu ile yapılmakta olan müna
kalatı kesilecektir. 

Simalde muharebeler 
şiddetleniyor 

Çungking, 30 a.a. - Çin ajansı bil
diriyor: 

Şimal çininde muharebeler gittikçe 
şiddetlenmektedir. Çinliler demiryo
lunun batısına uzanan bölgeye şiddet 
ti hücumlar yapıyorlar. Japonlar'ın U 
ensi'de ~ bin ölü verdikleri bildiril
mektedir. 

Kiangsu ve Çekiang vilayetlerinin 
doğu cephesinde çinliler Tiençin -
Pukçu ve Lunghai demiryollarının te 
Iaki noktası olan Hsuçeu'nun civar 
mahallelerini almışlardır. 

1 - 5 - 1939 

Dün Sıyasal Bilgiler mektebinin salonunda e•krim müsabakaları 
yaplımış ve kadın, erkek, kalabalık bir seyirci kütlesi taralından 

merak ve alaka ile seyredilmiştir. Resmimiz, müıabakalardan 
bir sahneyi gösteriyor 

Hitler'in nutkundan sonra 

Polonya hiç bir tazyik 
önünde baş eğmiyecek 
Hül<umet Almanya'ya 
cevabı hazırlamakla 

'-' . 
verecegı 

meşgul 
(Başı 1. inci sayfada) 

Sosyalist Ludowy, vaziyette bir 
değişiklik olmadığı, bütün dünyanın 
müteyakkız bulunduğu, Almanyanın 
daha ziyade münferit bir vaziyete ge
leceği mütaleasını serdetmektedir. 

Cümhurreisinin faİosundaki 
toplantı 

Varşova, 30 a.a. - Dün akşam Ri
yaseticümbur şatosunda Cümhurreisi 
B. İgnace Mosciki ile mareşal Rydz -
Smigly ve B. Beck, bir görüşme yap
mışlardır. İyi malCımat almakta olan 
mahfillere göre bu görüşme, B. Hit
ler'in nutkunun tetkikine ve önümüz
deki hafta bidayetinde Almanya mu
talebatına Lehistan tarafından verile
cek olan cevabın ihzarına hasredilmiş 
tir. Bundan başka B. Beck, 2 mayısta 
bir nutuk söyliyeceği ve bu nutkun 
Polonya'nın Almanyaya vereceği ce
vabı ihtiva edeceği haber verilmekte
dir. 

V arşova nutkun harici tesirlerini 
takip ecli:voT 

Var§ova, 30 a.a. - B. Hitler'in irat 
etmiş olduğu nutkun hariçteki tesir
lerini büyük bir alaka ile takip et -
mekte olan Polonya gazeteleri, ital -
yan efkarı umumiyesinin biraz ihti -
yatlı davranmakta olduğunu gösteren 
İtalya haberlerini kaydetmektedirler. 

Gazeta Polska'nın Roma muhabiri, 
Hitleri'n nutku ile Musolini'nin nut
ku arasındaki benzeyiş noktaları ile 
ayrılış noktalarını göstermeğe çalış
maktadır. Benzeyiş noktaları, şunlar

dır: her iki nutuk Ruzvelt'in beyan
namesine verilmiş olan menfi bir ce
vaptır ve her ikisi de muhtelif tedbir
lerle Roma - Berlin mihverinin tesa
nüdüne işaret etmektedir. 

Aynlış noktaları 
Fakat iki ayrılış noktası vardır: 
1. - Musolini'nin nutku, İtalya'nın 

sulhçu temayüllerinden nişan vermek 
tedir, halbuki Hitler'in nutkuna İn -
giltere ve Polonya ile serbestçe akte
dilmiş olan itilafların feshi hakim ol
muştur. • 

2. - B. Musolini İngiltere'nin ital
yan menafii muhitinde Yunanistan'a 
garanti bahşedilmesi suretindeki ha
rekete karşı bir aksülamelde bulun -
mamaktadır. Bılakis İtalya, biz'zat 
kendisi bu memlekete garanti verme
ğe şitap etmiştir. Hitler ise İngilte -
re'nin diplomatik hareketine iki mu
ahedeyi feshetmekle mukabele eyle -
miştir, 

lnf(iliz kabinesi nutuk hakkında 
müzakerelerde bulunacak 

Londra, 30 a.a. - İngiliz kabinesi
nin pazartesi sabahı yapacağı toplan
tıda B. Hitler'in söylemiş olduğu nut 
kun tesirlerini, Almanya tarafından 

ingiliı - alman deniz itilafının ve Po
lonya - Almanya itilafının feshi key
fiyetini, askeri mükellefiyete müteal
lik ilk tedbirleri, askeri mükellefiyet 
dolayısiyle İrlanda ile olan münase
betleri tetkik ve müzakere edeceği 

söylenmektedir. 
İyi malUmat almakta olan mahfil

ler, kabinenin İngiltere'nin Varşova
sefirini Polonya'nın Danzig hakkın

daki hakiki niyet ve tasavvurlarının 

ne olduğunu öğrenmek üzere Varşova 
hükümetini iskandil etmeğe memur 
eyliyec.eği mütaleasında bulunmakta
dır. 

V arşova' nın fikri 
Varşova, Berlin ile müzakereler ya

pıldıktan sonra serbest şehrin şimdi
ki rejimi yerine yeni bir statü ikame
sine taraftar bulunmaktadır. 
Diğer taraftan Polonya gazeteleri, 

Almanya'ya şarki Prusya ile irtibatı-

nı temin edecek bir mahreç itasını is
tihdaf edecek müzakere icrasını da 
ihtimal dairesi haricinde bırakmakta
dır. 

Diplomasi mahfiller müzakerelerde 
bulunmak ihtimalinin mevcut olduğu, 
bazı mahfiller Führer'in irat etmiş ol
duğu nutuk üzerinde Polonya matbu
atında hasıl olan aksülamelin kendi
sini süratle harekete teşvik etmesin
den korkmalarına rağmen, bu ihtimali 
hesaba katabileceği mütaleasını serdet 
mektedir. 

ln~iliz sefiri nutuk hakkında 
izahat mı iıtiyecek? 

Londra, 30 a.a. - İngilterenin Ber
lin elçisine, Hitler'in nutkunun bazı 
kısımları hakkında matamat edinmek 
üzere alman hükümetiyle temasa geç
mesi için talimat verildiğine dair do
laşan şayiaların mevsimsiz olduğu res 
mi mahfillerde söylenmektedir. Bu 
mahfillerde beyan edildiğine göre 
Hitlerin nutkunun tetkiki henüz bit
memiş ise de mumaileyh, tarafından 
yapılan yeni müzakere tekliflerinin 
şümulünün anlaşılması için temaslar 
yapılacağı muhakkaktır. Almanya hü 
kümetinin yalnız deniz kuvetleri me
selesini mi müzakere etmek istediği 
yoksa silahlar hakkında daha umumi 
mahiyette bir itilafa varılmasını mı 

arzu ettiği bu temaslar neticesinde 
anlaşılacaktır. 
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KÜÇÜK Dl$ HABERLER 

X Roma - İspanya'dan dönen 600 
italyan lejyoneri, Aquilei vapuru ile 
Napoli'ye gelmiştir. 

X Moskova - Nikola Kusnetzof, 
Sovyetler Birliği bahriye komiserli -
ğine tayin edilmiştir. 

X Hayfa - Dört ingiliz destroyeri 
buraya gelmiş ve bir beşinci destro -
yer de meçhul bir istikamete doğru 
geçmiştir. 

X Atina - İtalya sefiri, Kıra! ta
rafından kabul edilmiştir. 

X Roma - Napoliden hareket eden 
400 alman şimendifer memuru, Ro -
ma'ya gelmişler ve istasyonda bükü -
met ve italyan şimendifer memurları 
teşekküllerinin mümessilleri tarafın -
dan hararetle karşılanmıştır. 

X Paris - Hariciye nazırı Bonne, 
Polonya sefiri Lukasiewicz'i kabul et
miştir. 

X Berlin - Hitler, "alman kartalı
nın büyük altın salibi" isminde yeni 
bir nişan ihdas etmiştir. Bu nişanı 
ancak 15 kişi almıştır. Nişanı resmi 
merasimde yalnız hariciye nazırı fon 
Ribbentrop ile Bohemya ve Morevya 
hamisi fon Noyrat taşıyabilecekler
dir. 

X Atina - Romanya'nın eski Ber
iln orta elçisi olup Atina'ya büyük el
çi tayin edilen Dzuvara, Atina·ya gel
miştir. Kendisi, Romanya'nın ilk Ati
na büyük elçi.!idir. 

X Londra - Kalküta'dan bildiri! -
diğine göre, Hint kongresi reisi Sub
hasbose, istifasını vermiştir. Bu isti
fa, Gandi ile aralarında görüş ihtila -
fına atfedilmektedir. 

X Moskova - Üçüncü enternasyo -
nal 1 mayıs münasebetiyle yaptığı bir 
müracaatta, bütün dünya işçi teşek -
küllerini bir araya topbyacak bir kon
feransın içtimaını istemekte ve "harp 
amilleri" ne karşı zecri tedbirler tat. 
bikini teklif etmektedir. 

X Londra - Hükümet askeri ta
lim hakkındaki kanun layihasının met 
nini bugün parlamentoya ver~cektir. 

Bu metinin avam kam=ırolaında ikinci 
müzakeresi perşembe günü yapılacak
tır. 
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Neden sonra!. 
Yazan: F. Zahir Törümküney 

_Neriman, aynanın karşısına geç • , Böyle bir düğüne, bu kadar tüvalet 
~ış büyuk bir itina ile giyiniyordu. çok bile. 
.trafında samimi arkadaşlarından Nihal, arkadaşının yanağını okşı • 

bır kaç "b a·· .. . l . genç kız pervane gı ı onu - yarak onu tesellıye ça ıştı : 
Yor, gıyinmesine yardım ediyorlar • _ Üzülme Neriman. Her halde 
Jardı. Nerirnanın, heyecandan yüzü mesut olacaksın. 
Bolmuş, biıtün viıcudünü hafif bir tit- Neriman, dudaklarını büktü. Cevap 
~~~~ sarmı tı. Bugiın, onun için ye- vermeden yürüdü. Odadan çıktı. 

ır hayat başlıyordu. ,, 
A ~nnesi, tela la içeri girdi. Kızının " " 

hala hazırlanmamıt olduğunu görün- Salon, lstanbulun en şık ve en ki -
ce sinirli bir hareketle çıkıştı. bar davetlileriyle dolmuştu. :\1üzik, 

- Biraz çabuk olsana canım! Ne - şampanya ortalığa coşkun biı neşe 
redeyse nıisafirler gelecek. Sen, daha saçıyordu. Herkes gülüyor, eğleni -
0Ynıyorsun burada. Hem nedir o yü- yordu. Yalnız bir genç kız, beyaz ge
zünün hali? Sapsarı olmuşsun. Biraz linlik tUvaletinin içinde aomurtu -
allık sür bari. yordu. 

Neriman, hiç sesini çıkarmadı. Si • Bu sırada, salonun kapısından içe-
tern dolu bakışlı gözlerini annesine riyc uzun boylu bir adam girdi. B~r 
Çevirdi. saniye etrafına bakındı. Sonra, Nerı-

Genç kız, bu izdivaca annesının mana doğru hızlı adımlarla yürüdü. 
giınlerce devam eden israrı üze.rine ?\eriman, heyecandan olduğu yerde 
~ olnıuatu. Kenrliı.ini vermek ısta• 'aonmuı ~aJmıgtı. Uzun boylu erkek, 
dıkJeri tuccar çok zengin bir ada_m genç kızın karşısında durdu. Titriyen 
dı. Fakat, gayet iptidai bir terbıye bir sesle söyledi : 
görmüş, kaba ve oldukça çirkin bir a- _ Veda mektubunu alınca dura -
d:ımdı. Servetiyle her §eye malik ola- madım Vazifemi terkedip geldim. 
hıleceğini zanneden basit bir insan· Haydi ·Neriman gidelim. 
dı. Neriman, uykusuz geçen gecele • G k .. 1 ·ne hücum eden 
r~.nde hep ötekini, Oğuzu düşilnmüt -

1
enç .~z,r~:t e;~ptedebildı. Yan _ 

t~. O, ne kadar zarif ve ince bir genç Y~Jlarıb~uç ~.t ede dans etmiye yclte -
tt K d k · · d · k'" le goz e ıraz o e · a ın alplerının en erın oıe - k• baktı Sonra çok yavaş 
rine kadar niıfuz etmesini bilen has- nen ocasına · 
tıas b"ı k k · y 1 b"' ""k b'ır ku bir sesle fısıldadı : r er e tı. a nız, uyu • _ 
•uru vardı. Zengin değildi. Hayatını - Çok geç kaldı~ ?guz. . 
rneınuriyetle kazanıyordu. §imdi A • Ben bugün saat ıkıdcnberı Ahmet 
~adolunun uzak vilayetlerinden bi - Toaun'un k:ansıyım. 
rınde bulunuyordu. Neriman'a hafta- Oğuz, yutkundu. Bir şeyler söyle -
da bir kaç mektup yazıyor ve aşkı~ • mek istedi. Boğazına tıkanan hıçkı-
dan uzun uzun bahsediyordu. Nerı - kl k şmasına ma· n·ı oldu. Arka-
nıa . .. l"k · b " rı ar onu nın anncsı boylc mete ı sız ır a- k 
dama k ' · - · · k kati sını döndü. Şen kahkahalara arıtan . ızını veremıyecegını ço . . . . . . . 
b~r lisanla soylemişti. Çünkü, onun tango nağmelerının zehırını ıçe, ıçe 
fıkrince parasız saadet olamazdı. salondan çıktı, gitti. 
Rem, koca olacak bir erkeğin güzel 
olması ve sevilmesi de şart değildi. 
İnsan kocasından, aşktan evel, rahat 
ve lüks beklemeliydi. İşte Ahmet To 
Bun, alacagı kadını kürk mantolar, o
tornabiller içinde gezdirebilecek ka • 
dar kudrette idi. Annesi dünyayı 
bambaşka gören bir neslin kadını idi. 

Neriman, kati kararını vermeden e
vel, Oguza uzun bir mektup yazdı. İ
çinde bulunduğu feci vaziyeti bütün 
tafsilatiyle anlattı. İlk vasıta ile İs
tanbul'a gelerek kendisini kurtarma
ıın rica etti. 

Oğuzdan gelecek cevabı buhranlar 
içinde bekledi. Delikanlının kendisi -
n.e karşı olan aşkının büyüklüğünü bi 
lıyordu. Binaenaleyh, Oğuz mutlaka 
gelecekti. Buna emindi. 

Nihayet sabırsızlıkla beklenen mek 
tu geldi. Oguz, işlerinin çok sıkışık 
o~dugundan ve böyle zamanda mezu -
nıyet almasına imkan bulunmadığın • 
dan bahsederek, işi biraz sallamasını 
v~ iki üç aya kadar geleceğini bildiri
rtyordu. 

Neriman, Oguzdan hiç beklemediği 
bu cevabı alınca beyninden vurulmu· 
§a döndu. Delikanlının aşkında §ÜP -

he etti. Öyleya seven bir erkek sev • 
d" K· ' ı6ı kızın bir başkasıyle evlenmek 
tnecburiyetınde kalmasına nasıl la • 
k_ayt kalabilir? Yaşlı gözlerle anne -
sınin odasına gitti. Ahmet Tosun, ile 
evlenmeyi kabul ettiğini bildırdi. 

Oguza iki satırlık bir mektup ya -
z~rak veda etti. Artık her şey bitmiş
tı. 

. A~nanın önünden ayr:ıldı. Kaba ve 
çırkın kocasiyle geçirecegi uzun yıl -
lar aklına geldi. lrgildi. İçini çekti. 
Y_~ni başında duran arkadaşı Nihale 
donerek yavaşça soyledi : • 

- Nıhal, artık yetişir. Sıkıldım. 

"Sakalh kadın,, 74 
yaşında öldü 

Fransa'da "sakallı kadın,, ismiyle 
şöhret bulmuş, ve birçok şehirlerde 
sakalları, bıyıkları halka gösterilmiş 
olan madam Döle birkaç gün evet öl -
müştür. 

Kadın kendisini teşhir ettirerek 
kazandığı para ile fransız vilayetle
rinden birinde bir kahve açmıştı. Fa
kat .'sakallı kadın., halkın kendisini 
görmek için gösterdiği tecessüs ve 
meraktan bir türlü kurtulamamış ve 
nihayet inzivaya çekilmişti. 

74 yaşında ölen "sakallı kadın" ın 
sakalları birçok erkeklerin sakalla
rından daha gürdü. Kadının uzun ve 
seyrek bıyıkları fransız mizah gazete
lerine bir hayli mevzu olmu~tu. 

Norveç Groenland'ın 

bir kısmını istiyor 
Kopenhag, 30 a.a. - Norveçten alı: 

nan haberlere göre bin seneden berı 
Danimarkaya ait olan Groenland ve 
Farol adaları gibi Danimarka müstem 
lekelerini talep etmek üzere Norveç
ten yüksek şahsiyetler~e~ ~~rekkep 
bir hareket viicude getırılmıştır. 

Norveç sekiz sene evel. La. Haye 
ahkemesinde Groenland ın ,bır kıs-m . . . . • 

n kendine verılmesını ıstemışse 
rmnı . . . 
de bu teklifi ittifakla reddedılmıştır. 

Danimarka gazeteleri bu habere e
hemiyet atfetmeden negretmektedir
ler. 

Sıaadôbat devletleri arasında 
tam görüş birliği var 

• • 2 - Şartnameleri görmek isteyenle 
Alman fılosu 1 talyan rin em kuruşluk te1 havaıesi gönder-

(Ba§ı 1 inci sayfada) muhtemel olarak 7 mayısta Ankara -
dan geçecektir. 

meleri ilan olunur. (1524) 11502 

sularına da gidecek mi? Pazarhkla mezbaha yapllnlacak 
Roma, 30 a.a. - Bazı Roma mah-

Sadt\bat paktı konseyinin ü
çüncü dıevreıi 28 ve 29 nisanda 
Iran har.:iciye nazırı B. Alam'm 
baıkanlqmda yapdmı§tır. Dört 
memleketin mümessilleri umumi 
aiyaaeli ~özden geçirdikten son
ra kendilerini yakından alaka
dar eden meseleleri tetkik ve 
her noktada tam bir görüt mu • 
tabakab müşahede ve tesbit ey
lemi§lerdir. Gelecek toplantı 
sonradan itilafta teabit edilecek 
bir tarihte Kabil' de yapılacak -
tır. 

Genç evliler Mazenderan'a 
~iltiler 

Tahran, 30 a.a. - Veliaht refikası 
Prenses Fevziye ile birlikte Mazen
deran'a hareket etmiştir. 

Kıraliçe Nazlı ile İran ve Mısır 
prensesleri de birlikte Mazcnderan'a 
gitmişlerdir. 

Kont Athlone riyasetindeki ingiliz 
heyeti Türkiye yolu ile İngiltere'ye 
dönecektir. Heyet 3 mayısta T\)ros 
ekspresiyle Ankara'dan geçecektir. 

Dük dö SpoJette riyasetindeki İtal
yan heyeti de Toros ekspresiyle pek 

Her taraftan tebrik telgrafları 
geliyor 

Tahran, 30 a.a. - İran gazeteleri 
Veliahdin izdivacı dolayısiyle Ata 
Hazreti Şehinşah ile yabancı devlet 
reisleri arasında teati edilen telgraf
ları neşretmektedirler. Gazetelerde 
Reisicümhurumuz İsmet İnönü ile 
Atahazret arasında teati olunan tel -
graflar bunların en başında yer almış 
bulunmaktadır. 

lran'da kalan yabancı heyetler 
ziyaretler yapacaklar 

Tahran, 30 a.a. - İran mahsulleri 
sergisi dün Şehinşah tarafından açıl
mıştır. 

Henüz İran'da bulunan yabancı he
yetler memleketin tarihi ve manzaralı 
yerlerini görmek üzere şimal ve cenu
ba gideceklerdir. 

Prensip itibariyle türk heyetinin 
salı günü Tahran'dan ve 5 mayısta da 
Musul'dan hareketi mukarrerdir. He
yet bu takdirde 7 mayısta Ankara'da 
bulunacaktır. 

fillerinde dönen bir şayiaya göre, ha
len İspanyol sularında bulunan alman 
filosu şimal denizinde üslerine dön
meden önce İtalyan limanlarını ziya
ret edecektir. Bu haber, şimdiye ka
dar reşmcn teyit edilmiş değildir. 

ŞANSINIZI 
Bir defa denemek ıçın yeni 

tertip piyango biletlerinizi Halk 
Pasta salonu yanındaki ŞANS 
GlŞESl'inden alınız Ti: 3168 

1541 

Vilôyetler 

Halkcvi binaSI yaphnlacak 
C. H. P. İstanbul ;ıyönkurul Ba~

kanlığmdan : 

Tahran Türk Büyük 
elçiliğindeki ziyafet 

4. 5. 939 perşembe günü saat (15) 
de 1stanbulda C. H . P. İlynkurulu 
binasında kapalı zarf usuliye eksilt
mesinin yapılacağı 1stanbulda cum
huriyet, Ankara'da Ulus, İzmirde A
nadolu gazeteleriyle 15, 20, 25 Nisan 
939 tarihlerinde ilan edilmiş olan 
(129.262) lira keşif bedelli Kadıköy 

halkevi binasının bir kısım inşaatı 

şartnamelerinde tadili icap eden bazı 
huşusattan dolayı tehir edilmiş ve bu 
şartname ve tefcrrüatı kamilen hü
kümsüz kalmıştır. ve B. B. Rônô Tarhan 

teati ettikleri . " 
samımı 

Afôm'ın 
nutuklar 

Eksiltme yeniden tanzim edilmiş o
lan şartname ve teferrüatına göre 17. 
Mayıs 939 çarşamba günü aynı komis 
yonda saat (15) de yapılacaktır. 

Tahran, 30 a.a. - Anadolu Ajansının gönderdiği hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Tadilen tanzim olunan mukavele
name, eksiltme şartname&i, keşif hü
lasaı;ı , huşus'i şartname, proje ve buna 
müteferri evrak (650) kuruı mukabi
linde ilyönkurul başkanlığı mürosun
ı:lan verilecektir. Evelki eksiltme ilanı 
üzerine bu bedeli vermiş olanlara al-

Dün akşam 8. Rana Tarhan, Saadabat paktı devletlerinin murahhas 
heyetleri şerefine Türkiye Büyük Elçiliğinde büyük bir ziyafet vermiş -
tir .. 

Ziyafette İran vezirleri, meclis re
isi, saray nazırı, hariciye erkanı, Af
gan ve Irak delegeleri, tlirk heyeti ve 
gazetecileri hazır bulunmuştur. Ziya
feti, samimi bir hava içlnde geç vakte 
kadar süren bir ıüvare takip eylemiş
tir. 

B. Rana T arhrın'ın nutku 
Ziyafetin son1arına doğru B. Ra

na Tarhan, aşağıdaki nutku söylemiş
tir: 

"- Sadabat paktını imza etmiş o
lan dost memleketler mümessillerinin 
bu kardeşlik masasının etrafında top
lanmakla beni bahtiyar kıldıkları bu 
dinede, son günlerde yaşanan mesut 
hadiselerden sonra kalblerimizi dol -
duran &evinç hissiyatını ifade için söz 
almak imkanını bulduğumdan dolayı 
kendimi bahtiyar addederim. Bu me -
sut hadiseler arasında, pakt konseyi -
nin altes veliahtin evlenme şenlikle -
riyle aynı zamana tesadüfünü bilhas
sa kaydetmek isterim. Bu evlenme ile 
iki şanlı hanedanın birleımesi temhir 
edilmiş, bu toplantıda da qort dost 
memleket arasında mütesanit menfaat
lerini yakından alakadar eden mesele
ler hakkında mevcut tam görüş muta· 
bakati müşahede ve tesbit edilmiştir. 

Heyetimize llÖ•terilen iyi kabul 
İran hududuna girdiğimiz dakika

dan itibaren gördüğümüz hararetli ka 
bulden ve. Tahran'daki ikametimiz 
müddetince hakkımızda ibzal edilen 
çok kardeşçe ihtimamdan dolayı ek
selans?ırına en samimi tetekkiirlerimi 
bildirmtk benim için zevkli bir vazi
fedir. 

Keza huduttan itibaren geçtiğimiz 
şehirlerde ve bilhassa büyük ve gü -
zel payitahtınızda gördüklerımizden 
dolayı hissettiğimiz hayranlık ve se
vinci de kaydetmek isterim. lıan mil
leti tarafından majeste Şehinşah Peh
levinin kudretli idaresi ve yiıksek di
rektifleri altında bütüin sahalarda bu 
kadar az zamanda başarılan terakki 
muazzam ve her türlü sen~nın üstün
dedir. Bu terakki ve başarılar karde§ 
milleti şerefli mukadderatına doğru 
yürütmektedir.,, 

lran Hariciye Nazırının cevabı 
Bu nutka, İran hariciye nazırı B. 

Alam şu suretle mukabele etmiştir: 
"- Kendi adınıza ve Sadabat pak

tı memleketlerinin mlimessilleri na -
mına söylediğiniz güzel sözlerden do 
layı teşekkür ederim. Pakt• konseyi 
toplantısının veliahtin izdivacı ile ay
nı zamana tesadüfü, aziz misafirleri -
mizin burada mevcudiyeti dolayısiyle 
hissettiğimiz sevinci arttırmıştır. Pa-
yitahtımıza gelmekle, yeni bir dost
luk delili gösterdiğinize bunu ziyade
siyle takdir ediyoruz ve size derin 
bir surette minnettarız. Ekselansınız, 
İran'ın mufahham hükümdarım Ma -
jeste Şehinşahın idaresi ve yi.iksek di
rektifleri altında başardığı terakkile
re işaret ettiniz. Aramızdaki ikameti
nizi ve bu gayretlerimizi mi:Ji3hede ve 
tesbit etmenizin dostluğumuzu daha 
ziyade takviye edeceğini ve sağlam 
kardeşlik zencirimize bir halka daha 
ilave edeceğini ümit ediyoruz. 

Tam görüş birli~i 
Bu sabah bizi yakından alf\ kadar e- mış oldukları evrakın iadesi mukabi

den meseleleri gözden geçirırken ek- tinde yukarıda yazılı mfiaddcl evrak 
selansınızın işaret ettiği veçhile, dört parasız verilecektir. 
mmeleketin mümcsısilleıinde her za - Muvakkat teminat, (7,714) liradır. 
man olduğu gibi tam bir görüs birliği- İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
ne tesadüf ettik. Dünyanın en nazik İstanbul vilayetinden eksiltme tari· 
bir devre geçirdiği şu sırada bu görüş hinden (8) gün evcl alınmış ehliyet ve 
birliği çok rahat verici ve kıymetli bir 939 yılına ait ticaret odası vesikaları· 
şeydir ve bilhassa kayıt ve işarete ta- nı havi kapalı zarflarını 17. Mayıs 939 
yıktır. Bu dostluk ve hu karde§liğin çarşamba günü saat (14) c kadar C. 
daima ğlam v sarsılmaL bi kilde H. P. İstanbul İlyönkurul başkanlı
kalması temennisinde bulunmakla, ğına vermeleri. (2920/ 1583) 11571 
burada toplanmış olan bütün mümes - • 
sillerin hissiyatına tercüman olduğu- Bina 1 nşaatı 
mu zannederim.,. 

Fran .. z heyeti Ankara'ya 
il eliyor 

Adana, 30 a.a. - Tahran'dan av
det eden general Veygand'ın riyase· 
tindeki fransız heyeti pazartesi günü 
Ankara'da bulunacaktır. 

Heyet, bugün, Toros ekspresiyle 
Tahran'dan şehrimize gelmiş v.-: An
kara'ya geçmiştir. Veygand'ı Adana 
valisi karşılamış ve uğurlamıştır. 

Manş kıyılannda 

500 seneden beri 

Fransız filosunu 
gözliyenler var ! 

İngiltre'nin Manş denizi sahilinde 
Vinçelsi isminde bir ingiliz limanı 
vardır. Bu limanda 500 sencdcnberi 
bir adam bulundurulur. Bu adamın i
şi gücü, elinde uznu bir dürbün, Manş 
denizinden lngiltere'yc: taarruz ede
cek fransız donanmasını gözetlemek • 
tir. 

1435 tenberi birçok seneler geçtiği, 
tngiltere'nin fransız istilasından zer
re kadar korkusu kalmadığı halde, bu 
gözetleyici hala burada, yıkık bir ku
lenin dibinde sabah ak am ufuklara 
bakar durur. 

Şimdiki bekçinin ismi Bıırden'dir 
ve 80 yaşındadır. İhtiyar Barden, ge
çen gün dürbünü ile Manı dalgaları
nın üzerinden ufuklara bakarken bir-
bir arkasına bir surü harp gemilerinin 
belirdiğini görmüştür. Fakat bunlar 
fransızlar.ın değil, almanların harp 
gemileri idi, İspanyol sulanna gidi
yorlardı. 

İhtiyar memur, fransız donanması
nı beklerken alman donanması gördü
ğü halde eski anane gene baki kalmış
tır: Barden gene hep fransız donan -
masını gözler durur ...• 

Bu adam gayet ufak bir aylık alır, 
fakat buna mukabil oturduğu evin, 
sarfettiği kömür, elektrik ve suyun 
paarsı hükümet tarafından verilir. O
nun için bu iş, o civar halkınca epey 
karlı telakki edilmektedir. 

Erzurum Türk Hava Kurumu 
BaşKanhgından : 

V ılayet merıı:ezinde yeniden yapıla
cak olan hava kurumu oinasının l Ma
yıs 939 dan 22. Mayıs 939 tarihine 
kadar (22) gün müddetle 20,000 lira
lık ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 22. Mayıs 939 pazar
teşi günü &aat 16 da Hava kurumu bi
nası içinde teşekkül edecek komis
yonca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (1500) lira· 
dır. 

3 - İstekliler bu işin evrakı fenni· 
yesini Erzurum hava kurumu merke
zinden alıp okuyabilirler. 

4 -Eksiltmeye vilayet makamından 
bu işe mahsus olarak ehliyet vesikası 

a1mış olanların iştirak edebilecekleri 
ve ehliyet vesikası istihsali için eksilt 
me gününden sekiz gün evci istida 
ile vilayet makamına mUracaat edile
rek o zamana kadar yapmış olduğu iş
lere dair vesikanın lcffedilmesi. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
iyice kapatılmış ve mühür mumu ile 
mühürlenmiş olduğu halde birinci 
maddede yazılı gün ve saatten bir sa
at eveline kadar komisyon riyasetine 
vermeleri mecburidir. Postada vuku
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1506) 11568 

~ehir haritası yaphhlacak 
Eskiıehir Belediyesinden : 

Eskişehirin 1/1500 ve 1/2500 mik
yaslı hali hazır hartaları Uzerinde ya
pılacak tashihat ile gayri meskun sa
hadan 120 hektarlık bir kısmın yeni
den hartaları alınması i!i ile ı 100 
hektara varan 1/5000 tekaumetre u
mum harası 7250 lira muhammen be· 
delle 8. 5. 939 gününe rastlıyan pazar 
lesi günü saat on bete kadar yirmi 
gün müddetle· açık eksiltmeye ko
nulmuttur. Talip olan1arın şartname
sini parasız almak üzere Eskişehir 
belediyesi !en memurluğuna müraca
atları ve 545 lira muvakkat teminat 
ile eksiltmeye girebilecekleri ilan o-
lunur. 11444 

Elektrik işleri 
Siirt Belediyesinden : 

1 - 24 Nisanda ihalesi mukarrer 
motör veya lokomobil dinamo tel ve
saire elektrik malzemesine ait teklif
ler muvafık grülmediğinden ihale 24 
mayıs çarşamba gününe tehir edilmiş
tir. 

Tekirdağ Belediyesinden : 
Kapalı zarf us 1iyle ck!i.iltmeye ko

nulan ve 28.23 lira bedeli keşfi bulu
nan mezbaha binası h kkındaki vaki 
teklif haddi Uiyik görülmediginden 
bir ay içinde pazarlıkla yaptırılac~
ğından isteklilerin 23. 5. 939 salı gu
nü saat 15 e kadar Tekirdağ belediye 
reisliğine müracaat etmeleri il5n olu-
nur. (2797/ 1534) 11523 

3 otobüs alınacak 
Trabzon Belediye Encümenin

den: 
1 - Trabzon şehir dahili ve sayfiye 

lerindc işletilmek üzere mübayaası 
pazarlığa bırakılan üç otobüse ait şart 
namenin artırma, eksiltme ve ihaleler 
kanununun 12 ci maddesine istinaden 
tadil edilerek yeniden münakasaya 
vazı karar altına alınını ve sözü ge
çen otobüslerin mübayaası on beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Otobüslerin 939 modeli Ford 
veya Şevrole marka hiç kullanılma
mış makine ve §aseler üzerine şartna
mesi dahilinde karoseri imal edilmek 
suretiyle vücude getirilecektir. 

3 - Otobiislerin muhammen bedeli 
11100 liradır. 

4 - Muvakkat teminat "832" lira 
"50" kuruştur. 

5 - Kati teminat ihale bedelinin 
% 15 şidir. 

6 - Bu otobüslere ait şartname ve 
modeller yalnız altı kuruşluk posta 
pulu gönderilmek suretiyle bilabedel 
belediye fen heyetinden alınabilecek
tir. 

7 - Eksiltme 6 mayıs 939 cumartesi 
günü saat 10 da belediye encümeni o
dasında icra kılınacaktır. 

8 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

9 - Teklif mektupları 6 mayıs 939 
cumartesi günü saat 9 za kadar ihale 
komisyonu reisi o1an belediye reisine 
makbuz mukabilinde teslim edilecek-
tir. (2905/ 1582) 11550 

/ Kazalar 

Kirahk Kaphca 
Haymana Belediye Reisliğinden ı 

Haymana belediyesine ait Kadın ve 
Erkek kaplıcaları aşağıdaki şart1ar 
dairesinde 1 Haziran 939 tarihinden 
itibaren üç sene müddetle icara ve· 
rilecektir. 

ı - Artırma kapalı zarf usuliyle o
lacaktır. 

2 - İhale 15 mayıs 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
Haymana Belediyesinde müteşekkil 

komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfların saat 14 de ka· 
dar komisyon riyasetine verilmesi la
zımdır. 

4 - Üç senelik icarın bedeli mu • 
hammeni olan 24 bin liranın o/0 7,5 nis 
petinde muvakkat teminat akçesi o -
lan 1800 lira ihaleden evvel Belediye 
veznesine yatırılmış olacak ve ihaleyi 
müteakip bu teminat bedeli ihalenin 
% 15 tine iblağ edılecektir. Teminat 
olarak devletçe muteber esham ve 
tahvilat ve Banka mektubu ve gayri -
menkul ipoteği de kabul edilir. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin 
Haymana Belediye reisliğine müra -
caat etmeleri ilan olunur. (1395) 

11383 

Su projesi yaptınlacak 
Zile Belediyesinden : 

Zile kasabası içme suyu tesisatına 

ait etüd ve projelerin tanzimi işi pa -
zarlığa bırakılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2000 
liradır. İstekliler bu i c ait şartname 
proje ve sair evrakı bil:ibedel Anka
rada belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden veya belediyeden alabilirler. 

2 - Pazarlık 17-5-939 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat 11 de bele
diyede toplanacak encümence yapıla
caktır. 

3 - Pazarlığa girebilmek için is -
teklilerin aşağıdaki yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve saate kadar encü
mene teslim etmiş olacaktır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16-17 inci 
maddeleri mucibince 150 liralık mu -
vakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika -
lar ve 4 üncU madde mucibince pazar
lığa girrniye bir mani bulunmadığına 
dair imzalı bir mektup ve pazatlığa 
iştirak edeceklerin su işlerinde ihti
sas yüksek mühendis veya mühendis 
olmaları şart olduğundan isteklilerin 
bu hususu tevsik eden vesaiki lazım
dır. 

4 - Teklif mektuplarının ihale gü
nU olan 17-5-939 tarihine kadar mak
buz mukabilinde Belediyeye verilme
si ve teklif mektuplarının da iadeli ve 
teahhütlü olması lazımdır. Fazla iza
hat almak iatiyenlerin belediyeye ve 
Ankara fen şefliğine müracaat etme-
leri. (2713-1489) 11462 
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Milli Müdafaa B. 

Kaputluk kumaş 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonundan : 

1 - 1000 metre hava rengi kaput
lu kumaş satın alınacaktır. Muham
men bedeli 3800 .. ra olup ilk teminat 
miktarı 285 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 3. 5. 939 çar
şamba günü saat 11 de vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümunesi ve fenni evsafı her 

gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 

teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyonda bulunmaları. (1380) 

11376 

128 ton Benzol alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 -128 ton Benzol alınacaktır. (Mu 
ham.men bedeli (40960) kırk bin do· 
kuz yüz altmış lira) olup ilk teminat 
miktarı (3072) üç bin yetmiş iki lira
dır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 5. 
939 pazartesi günü saat 15 te vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

3 - Şartnamesi 2 lira 5 kuruş muka 
bilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
üncü maddelerinde yazılı vesaikle bir 
Iikte ilk teminat ve teklif mektupları 
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. (1512) 

11498 

Seı ğı bezi allnacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 -Eksiltme günü talibi tarafından 

verilen fiyat layik had görlümiyen 
300.000 üç yüz bin adet sarğı bezi 8. 
Mayı ~39 pazartesi günü saat 11 de 
pazar ıkla satın alınacaktır. 

2 - Hepsine tahı:ıiin edilen fiyatı 

35.000 otuz beş bin lira olup ilk temi
nat (3625) üç bin altı yüz yirmi beş 

liradır. Şartnamesi 175 kuruşa M. M. 
V. satın alına Ko.dan alınır. 

3 - Pazarlığa girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncli maddelerinde yazılı belgeler
le ötedenberi bu gibi işlerle meşgul 
bulunduklarına dair vesaikle birlikte 

muvakkat teminatı 900 liradır. 
3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba 

günü saat 16 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1188) 11378 

125.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırkağaçta bulunan kıtaat ih

tiyacı için 125.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakkat teminatı 1172 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba gü 
nü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1389) 11379 

125.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Menemendeki bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 125.000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakkat teminatı 1172 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birl~kte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(139,0) 11380 

Boş teneke satışı 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulunda mevcut 360 a
det boş teneke satılacaktır. Teneke
ler mahallinde görülebilir. 

2 - Taliplerin 2. 5. 939 salı günü 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1601) 11561 

Elektrik tesisatı 
pazarı k gün ve saatinde Ankara M. Ankara Levazım Amirliği Satın 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. Alma Komisyonundan : 
... (1574) 11570 

Muhtelif tezgah alınacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - 4 tane muhtelif ·tezgah alına 

caktır. Muhammen bedeli (4000) lira 
olup ilk teminat miktarı 300 liradır. 

2 - A-rık eksiltmesi 18. 5. 939 per
şembe gtnü saat 15 de vekalet satın 

alma k misyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi komisyondan alına

bilir. 
4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü

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

~~~~~~~~~~~~~-

.. 
Levazım Amirliği 

· 17 . 00 kilo un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Manisa'da bulunan kıtaat ihti
yacı içi ı 170.000 kilo un kapalı zarf
la eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 21250 lira olup 
muval kıt teminatı 1595 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba gü 
nü Sac t 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile b rlıkte ihale gün ve saatinden 
en gec ir saat evetine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1387) 11377 

96.000 kilo un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Turgutlu, Uşak, Salihlide bu
lunan kıtaat ihtiyacı için 96.000 kilo 
un kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 12000 lira olup 

1 - Askeri tevkifhanesinin elek-
trik tesisatının bozuk mahallerinin 
tamiri pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Taliplerin 35 lira teminatlariy 
le birlikte 3. 5. 939 çarşamba günü 
saat 10 da Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

{1602) 

Anbar tamiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Sarı kışlada tümen teçhizat anbarı 
tamir ettirileceğinden taliplerin pa
zarlık için 5 mayıs 1939 cuma günü 
saat 9 da ve şartnameyi görmek üzere 
her gün Sarı kışlada müteşekkil ko
misyona müracaatları. (1604) 11563 

Mutbak ocakları tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirl?ği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Depolardaki muhtelif ocakları 

keşifnam.e ve krokisine göre pazarlık 
la tamir ettirilecektir. 

2 - Ocakları görmek isteyenlerin 
Depolar komutanlığına keşifnamesini 
görmek isteyenlerin ve pazarlığa gi
receklerin 57 liralık teminatlariyle 
birlikte 4. 5. 939 perşembe günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği" satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(1599) 11576 

Muhtelif kaplar ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarı ya -
zılı ve nümuneleri komisyonda mah
fuz kahlar pazarlıkla satın alınacak

tır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 3. 5. 939 çarşamba gün saat 14 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma komis 
yonuna gelmeleri. 1603 

900 Adet Parselen tabak 
300 ,, Çay fincan 

30 ,. Sürahi. 
11577 

Askeri Fabrikalar 

300 Kg. lık2 adetdevvar 

pota ocağı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o
lan 300 Kg. lık 2 adet Devvar Pota 
Ocağı Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 12-6-1939 pazartesi günü saat 
14,30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (337) lira (50) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesika 
siyle mezkilr gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1459) 11481 

20 ton Gliserin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan~ 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 20 ton gliserin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 12-6-1939 pazartesi gü 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi· 
lecektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (975) lirayı havi tek 
lif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 249(} sayılı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gü ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (1460) 11482 

Dört kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindiri ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o
lan dört kalem ve ceman 20 takım 
Hadde silindiri Askeri Fabrikalar u
mum müdürliiği.i merkez satın' alma 
komisyonunca l 9. 6. i 939 pazartesi gü 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Ş:ırtnanıe parasız olrak komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat (487) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde sa
at 14 cie kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerin de 2490 numaralı kanu
nunun 2. ve 3. maddlerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar Tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle 
gün ve saatte komisyona 
atları. (1470) 

mezkur 
müraca -
11566 

30 ton lüleci kili alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satln Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen (3000) lira olan 30 
ton Lüleci kili Askeri Fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 19. 5. 1939 cuma günü 
saat 14 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (225) lira ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez
~ur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1477) 11567 

Kimyager 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

Küçük Yozgatta çalıştırılmak üze
re kimyager alınacaktır. İsteklilerin 
istida ile umum müdürlüğe müracaat-
ları. (1586) 11573 

Bayınd1rl ık B. 

Muhtelif levhalar. 

alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
10.5.939 çarşamba günü saat 15 de 

Ankara'da Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisY,onun· 

da 3700 lira muhammen bedelli 264 a
det kilometre 324 adet meyil ve 429 a
det münhani levhalarının açık eksilt
me usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefrrüatı be
delsi21 olarak malzeme müdürlüğün

den atınabilir. 
Muvakkat teminat 277 lira 50 kuruş

tur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 15 de mezkur komis
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(1437) 11470 

Pazarhk usulile eksiltme ilan\ 
Nafıa Vekaleti Samsun Su l§leri 

8 inci ~ube Mühendisliğinden : 
Pazarlığa konulan iş : 
1 - Hamzalı bataklıkları isHih ka

nalları ile Aptal Irmağı islah kanalı 

işlerine yaptırılacak 6 adet Betonar
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 

Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruş olan 
bu iş, 25. 4. 939 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlık suretiyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiyat üzerin
den ve pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 25. Mayıs 1939 tarihi
ne rastlıyan perşembe günü saat 15 de 
Samsun'da Su işleri 8 inci şube mü
hendisliği binasında eksiltme komis
yonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesiı bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, su işleri fenni şart
namesi, hususi ve fenni şartname ve 
projeleri 180 kuruş mukabilinde Sam 
sunda Su işleri 8 inci şube mühendis
liğinden alabilirler. 

5 - Pazarlığa girebilmek için is
teklilerin 2665 lira 86 kuruşluk muvak 
kat teminat vermesi ve mümasil işleri 
yaptığını gösterir vesika ibraz etmesi 
ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az 8 gün evel ellerinde bulunan bütün 
vesikalariyle birlikte ve bir istida ile 
idareye müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar pazarlığa iştirak edemezler. 

(2955/1592) 11574 

D. Demiryollar1 

Memur alınacak 
D. D. Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

Devlet demiryolarının istasyon ve 

gar işlerinde çalıştırılmak ve yetişti
rilmek üzere aşağıdaki şartları haiz 
olanlardan yüz ınemur alınacaktır. 

Şartlar şunlardır: 

a - Türk olmak, 
b - Faal hizmetlerde çalışmasına 

mani sıhhi bir arızası olmadığı idare 
nin sıhat kurulunca tasdik olunmak, 

c - Yaşı otuzdan yukarı olmamak, 
ç - Askerliğini yapmış olmak, 
d - Liseden mezun olmak veyahut 

lise derecesinde tahsil gördüğünü ma· 
ariften tasdik ettirmek, 

e - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç 
bir şekilde mahkumiyeti olmadığını 

tevsik etmek, 
f - Bu ilanda yazılı şartları kabul 

ettiklerini mübeyyin bir taahhütname 
ve noterden musaddak kefaletname 
vermek, 

3 - İsteklilerin iı;tidalarını ve yu
karıdaki şartları haiz olduklarını 

gösterir vesikaları Ankara, Afyon, 
İzmir, Adana, Malatya, Balıkesir 
Haydarpaşa, Sirkeci, Kayseri ve Er
zurum işletme müdürlüklerine ve 
Mudanya, Trabzon işletme amirlikle· 
rine tevdi edeceklerdi. 

4 - Sıhi muayenelerinin yapılma

sı için istidalarındaki adreslerini va
zıhan yazacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için işletme mer
kezlerindeki garlarda asılı bulunan 
ilanları okumalarını ve müracaatları· 

nı ona göre yapmaları ilan olunur. 
(1364) 11393 

Gümrük ve İ. B. 

Dolma tüfek kapsülü 

alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - 34. IV. 939 tarihinde kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacağı ilan edil
miş olan 400.000 kutu dolma tüfek 
kapsulü münakasasında şartname ha
ricinde teklifatta bulunulduğundan i
hale olunamamıştır. 

II - Pazarlık 3. V. 939 çar§amba 
günü saat 13.30 da Kabataşda levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 25876 lira 
muvakat teminat 1940.70 liradır. 

IV - Şartnameler her gün 149 ku
ruş bedel mukabilinde yukarıda sözü 
geçen şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle mezkut' komisyona gel 
meleri ilan olunur. _(2849/.1556) 11541 

f - 5 - 1939 ' 

Tuz çıkarma ve taşıma işi açık eksiltme ilônı 
Ankara inhisarlar Ba§müdürlüğ ünden : 

Beher 100 
kilosunun 

muhammen Mürettebat 
fiyatı mikdarı Tuzlanın 

adı kuruş Sa. Kilo 
_....;;_ ____ ----------
Akça koyunlu 
Ali baba 
Çoğul 

Keçeç 
Sarı kaya 
Yerli 
Çankırı (yalnız-

8 
4 
8 
6 
8 
6 

1000000 
500000 
900000 

2700000 
600000 
500000 

Tutarı 

Lira Kr. 

800 
200 
720 

1620 
480 
300 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 

60 
15 
54 

121 
36 
22 

50 

50 

taşıma) 3 20 3500000 1120 84 
Yukarda adları yazılı tuzlalarımızdan 1939 yılı için tuz çıkarma ve an

bara taşıma işi 24-4-1939 tarihinden itiabren yirmi gün müddetle açık ek -
siltmeye konulmuştur. Beher yüz kilosunun muhammen bedeli ve ilk te -
minat paraları hizalarında gösterilmiştir. Şeraiti anlamak ve daha fazla iza
hat almak istiyenlerin şimdiden baş müdürlüğümüz tuz fen şubesine ve ya
hut mahalleri tuzla memurluklarına müracaat etmelidir. Her tuzla için ay
rı ayrı yapılacak olan açık eksiltme ve ihale 17-5-1939 tarihinde saat on beş
te bankalar caddesinde baş müdürlük binasında müteşekkil komisyonda ic-
ra edileceği ilan olunur. (1527) 11507 

[ Mu~~~~: .. ~~,!!ünakale .. B.:~ 
350 tqn mazot ahnacak 
Muhabere ve Münakale Vekale

ti İstanbul Elektrik İ§leri Umum 
Müdürlüğimden : 

1 - İdaremiz ihtiyacı için muham
men bedelli "23450" yirmi üç bin dört 
yüz elli lira tutan 350 ton mazot ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 26. 5. 939 cuma günü 
saat 15 de idarenin tünel başında Met 
ro han binasının beşinci katında top
lanacak arttırma eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler idarenin 
levazım dairesinden parasız olarak te 
darik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

"17 58. 7 5" bin yedi yüz elli sekiz lira 
yetmiş beş kuruştur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 No. 
lu kanunun ahkamına uygun olarak 
ve eksiltmeden en az bir saat evel ko
misyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilmesi lazımdır. (2818/1537) 

11569 

Tar1m Bakanlığı 

Bir muhasip alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 

1 - 120 lira ücretli Karacabey Me

rinos yetiştirme çiftliği mesul muha
sipliği münhaldir. 

Müsabaka ile bu vazifeye mü· 
nasibi tayin edilecektir. Taliplerin 
15. 5. 939 gününe kadar hüviyetleri, 
tahsil vesikaları, bonservisleri ve doğ
ruluk kağıtları ile birlikte Ziraat Ve
kaleti Veteriner işleri umum müdür
lüğüne müracat etmeleri: 

2 - Müsabakaya iştirak edecekle
rin muzaaf usulü muhasebeye vakıf 

olmaları şarttır. (1593) 11575 

Ankara Belediyesi 

Su saati ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara belediyesi suişleri ida
resi abonleri için su saati alınacak

tır. 

2 Bu gibi su saatleri imal eden 
fabrika ve mümessillerinin saatleri
nin evsaf, şeraiti ve fiyatlarını göste
rir teklif mektuplariyle birer saat nü 
munesini 15. Haziran 939 tarhine ka
dar Ankara belediyesine göndermele-
ri (1363) 11374 

Elbise ve kasketahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye için yaptırılacak olan 
92 kat elbise ve kasket on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur .. 

2 - Muhammen bedeli (1741,50) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (131) lira -
dır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör -
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 
müdürlüğüne ve isteklilerin de 9 - 5 -
939 salı günü saat 10.30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

(1490) 11463 

Oda vedıvaryaphrtlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi binası Cebeci 
asfaltı üzerine yaptırılacak kapıcı o
dası ile etraf dıvarı yapılması on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul-
muştur. 

Satıhk 
Ankara Belediyesinden 

j 2 - Muhammen bedeli 3736,09 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 280,50 lira~ 
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 12/5/939 cuma 
günü saat 10,30 da Belediye Encüme· 
nine müracaatları. (1492) 11465 

Dıvar yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hal arkasındaki helanın mek
tebe b'akan cephesine dıvar çekilmesi 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (611,60) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 52 liradır. 
4 - Keşif ve şartnamesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 12/5/939 cuma 
günü saat 10,30 da Belediye Encüme· 
nine müracaatları. (1493) 11466 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için bastırılacak 
olan 2,500,00 bilet on beş gün müd• 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (937,50) li• 
radır. 

3 - Muvakat teminat (71) liradır. 
4 - Nümune ve şartnamesini gör• 

mek isteyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 12. 5. 939 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatlarL (1538) 

11511 

Kahp ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Mecra inşaatında kullaınlacak 
büzler için dört çeşit ölçüde 12 şer a· 
gızlıkları ile beraber kalıp alınacak• 

tır. 

2 - Muhammen bedeli 580 liradır. 
3 - Muvakat teminat 43,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen• 

!erin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12. 5. 939 cuma günil 
saat 10,30 da belediye encümenine mil 
racatları. (1539) 11512 

30 ton mazot ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için alınacak olan 30 
ton mazot on beş gün müddetle açılc 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3900) lira• 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (292,50) lira 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen• 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12. 5. 939 cuma güna 
sat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1540) 11513 

Vesaiti nakliye sahiplerinin 
nazan dikkatine 

Ankara Belediyesinden : 
Bisiklet, motosiklet, yük ve bine~ 

arabalariyle kamyon ve taksi otomo' 
billeri resminden mayıs sonuna katla! 
borçlu olanların listeleri 22 .4. 939 ta' 
rihinden itibaren umumi mahallere a• 
sılmıştır. Alakadarların mezkur tari~ 
ten itibaren on gün içinde borçlarırı1 

ödemedikleri takdirde % on zammiJe 
ve tahsili emval kanununun hükümle' 
rine tevfikan tahsili cihetine gidilece' 
ğinden tebliğ makamına kaim olma1' 
üzere ilan olunur. (1589) 1155Z 

Su kesilecek 
Belediye Reisliğinden : 
Şebekede yapılacak tadiiat dolayı· 

siyle 2 mayıs salı günü saat 8 den ıs 
e kadar Bahçeli Evlerin suyu kesile' 
cektir. (1596) 11558 

an kaz 
Cinsi Mahallesi Ada Parsel Mu. Bedeli %7.5 T. minat1 

Lilra. Ku. Lira. Ku. 
Ahşap hane Duatepe. 285 22 550 00 41 25 

Yukarıda muhammen bedeli yazılı (6) kapı numaralı ahşap hanenin el'I' 
kazı arttırma suretiyle satılacaktır. İhalesi 8 .. V.939 pazartesi günü saat ıS 
de yapılacaktır. Taliplerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona nıiİ' 
racaatları . . (1462) 11474 
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zarf usulile 

Kayseri C. H.P. İlyönkurul Başkanlığından : 
~ :-- Ek iltmeye konulan iş, Kayseri' de yapılacak Halk

evının sathızemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapıl -
nıakta olduğu cihetle sathı zeminden itibaren binanın he
yeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

inşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi ( 127. 749 lira) 
~ır. ~u bed~li keşifte~ sathı ze~in~ kadar yapılan temel 
afrıyat ve ınşaat keşıfnamedekı nısbet üzerinden tenzil 

ed~ldikten sonra geri kalan kısmın heyeti umumiyesi ihale 
edılccektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 
A) Eksiltme şartrnamesi . 

A.8) Eksiltme şartnamesine ek şartname 
B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık işleri Genel şartnamesi 
D) Keşif, cetveli, silsilei fi at cetveli, metraj cetveli 
E) Proje ve sair evrak 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri 
Parti Başkanlığında görebilirler. 

3 - 29 Nisan 1939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
eksiltmeye konulan bu kurağm ihalesi 18 mayıs 1939 per
§enıbe günü saat 11 de Vilayet parti merkezinde 1lyönku
rul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa Müdürlü. 

ğünden alınmış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası 
ye~ikasını ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru 
ıstıhdam eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir 

s~at evveline kadar Parti Başkanlığına makbuz mukabi
lınde verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul 
edilmez. 1554 

,:!ll11ıı1111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııı1.. -- --§ULUS PİYANGO GİSEsi= 
- -E Yeni tertip biletlerini satmağa batlamıştır. Bu defa da ta- -
E liinizi ULUS GlŞESl'nden deneyiniz. Amorti ve ikramiye- -
E ler derhal verilir. Adres: U L U S meydanı Yeni Sinema- : 
S. Yanında tütüncü Ali Tümen. 1496 -
~ -•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Yeni Müdür OSMAN SEN CER idaresinde 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
Nefis yemek Muntazam servis Güzel müzik 
ve iç açıcı manzarasiyle ANKARA'nın nezih bir toplantı 
yeridir. Bu temiz vasıflariyle bahar ve yaz mevsimine gir-
mekte oldu~nu ayın mü t.e.ril :i 2 r.--~ 
'.Butun fiyatlarda tenzilat. Öğle tablidotu 80, akşam tabli-

dotu 90 Kr. Yüzde 10 garsoniye yoktur. 1561 

• 

inşaat yapanlara 
..... 
lı En sağlam yapı yapan en verimli, en sıkı, en tutkun ve kuvetli, yüzde 

Çtcn fazla fire vermez, en ucuz, kireç 14 senedenberi denenmi§ olan (Öz
~enel fenni Kireci) dir. Beyazlığa ve sair gösterişlere bakarak çürük ve 

of kireçler kullanmaktan sakınınız. 
Besim Özgenel Posta caddesi No. 26 Tel: 2568 1272 

~ıııııııırıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. - -§ Lise mezunu gençler aranıyor ~ 
~ ~ 

~ Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

1 
-----

::::: 
§ -::::: 
~ ::::: 

--::::: -

.. T~rkkuşu teşkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler 
Jzerınde öğretmen olarak çalışmak maksadiyle yetİ§tİri-
ecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. 
Aranılan belli başlı şartlar şunlardır: 
l - Türk soyundan olmak, 
2 - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak, 
3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak, 

I 4 - Boyu 18 yaşında olanların 1.60 dan, 20 yaşında o-
anların da 1.63 den aşağı olmamak, 

5 - Lise mezunu olmak. 
En az 18 en çok 20 yaşında olmak. 
İsteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat 

et~cleri lazımdır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler yaf 1 k~rak İnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf. 
a ıyet gösterenler kabul edilecektir. 

--------
--
-----------
----§§ I J?aha fazla malumat almak istiyenlerin Türkkuşu şube- _ == erıne nıüracaat etmeleri ilan olunur. 1437 = 

":il ı 1111ıı111111111111111111111111111111' ,. • '11111111111111111111111111111111111W 

Hint yağı alınacak 
Türkk • .. ••w•• 

d uıu Genci Dırcklorlugun· 
en: 

1) 28. 4 1939 .. .. k k · ı 
nıe 

1 
• cuma gunu açı e sı t· 

ila/~d~{1a ihalesinin yapılacağı önce 
lesi ist~~l~ 2000 kilo Hintyağının iha 
1939 cumaı -~~~unmadığmdan 12. 5. 
tır.. gunu saat 15 e bırakılmış-

2) Şartnam . . 
~mirliğind csı Turkkuşu satın alma 
tedir. en parasız olarak verilmek-

3) lsteklil . 
Tk. genel d' erın yazılı gün ve saatte 

ırektrlUgüne başvurmaları. 
1548 

Devlet Or~an iş. · · 

Satılk köknar tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Karabüke 28 kilometre mesa

fede bulunan Büyük düz bölgesinin 
Mancarcı deposunda istifte mevcut 
"1624" adet muadili "1118" metre 
mikap "0,10" desimetre mikap kök
nar tomruğu açık arttırma ile satıla • 

caktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut ve kabukları soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartna-

- -· - .. 

TAYYARE SEFERLERİ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren Tayyarelerimizle Yolcu, Posta ve Ba-

gaj nakliyatına başlanacaktır. Sa ti 1 ık : 

Ankara - İstanbul 
Ankara - Adana 
Ankara - İzmir 
İstanbul - İzmir 
İstanbul - Adana 
İzmir - Adana 

Bilet Fiyatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Lira 
21 
30 
32 
33 
35 
34 

Lira 
29.75 
42.35 
45.15 
46.55 
49.35 
47.95 

(Gidiş - Dönü§ biletleri bir ay muteberdir) 

Vakti Hareket Cetveli 

(Pazardan maada her gün) 
İstanbul - Ankara 

Yeşilköyden Hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

14 45 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

15 05 

Adanadan Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

16 00 

lzmirden Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

Ankara - Adana 

Ankara - İzmir 

Adana - Ankara 

Ankara - İstanbul 

İzmir - Ankara 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Adanaya Muvasalat 
Saat Dakika 

16 55 

lzmire Muvasalat 
Saat Dakika 

17 55 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

11 20 

Yeşilköye Muvasalat 
Saat Dakika 

18 00 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

12 00 

Tayyare Y olcularmı Meydanlara nakledecek 
Otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 

lstanbulda 

Saat 8,15 de Taksim meydanından kalkacak ve saat 8,30 da Karaköy yatak
lı Vagon Acentasına uğrayacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

Ankarada 

İzmir ve Adana Yolcuları saat 14,20 de ve İstanbul Yolcuları Saat 15,30 da 

crkcz P.T.T. binası önünden kalkacak .otobüsle meydana bideccklerdir. 

Adanada 

Saat 8,50 de Yeni Otel önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

Jzmirde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 
Tayyarelerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal otobüsle şehre nak
lcdileceklerdir. 

Yalnız İzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir İstasyonuna kadar 
otobüsle nakledile~kler ve Saat 18,27 de hareket edecek Trenle Alsancak 
İstasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletleri: 

Ankara, Yeşilköy, Adana, İzmir meydan müdürlüklerinde ve Yataklı Va
gon Şirketinin Beyoğlu, Karaköy ve Ankara Acentalarında satılır. 
Fazla tafsilat için Meydan Müdürlüklerimizle Yataklı Vagon Acentaları-
na müracaat edilmesi. (1547) 11540 

Hissedarlar toplantısı 
Türkiye palamutçular Anonim Şirketinden : 

27 Nisan 1939 tarihinde İzmir Ticaret odasında yapılan 
Umumi heyet toplantısında duhuliye varakası alan 99039 
hisseyi temsil eden zevattan asaleten ve vekaleten 89392 
hisseyi tenX'il eden zevat hazır bulunmuş ise de İktısat Ve -
kaleli Komiseri tarafından hissedarana gönderilen daveti
yelerin teahhütsüz olarak gönderildiği halbuki Ticaret 
kanunu mucibince davetiyelerin teahhütlü olarak gönderil
mesi lazımgeldiği ve yalnız bu formalite noksanlığından 
toplantınrn tehiriyle davetiyelerin kanuni tekilde gönderil
mesi beyan edilmiş olmasına binaen 22 Mayıs 1939 pazar
tesi günü saat 15 te İzmir Ticaret odasında tekrar toplanıl
masına şirket idare meclisince karar verildiği. binaenaleyh 
hissedarların toplantı gününden on gün evveline kadar tir
kete müracaatla toplantıya girme kartı almaları ilan olunur 

1 D A R E HEYETi 

MÜZAKERE RUZNAMESi 

1 - idare heyeti ve murakip raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tasdikile idare heyetinin ibrası 
3 - T emmetlüün sureti tevzii 
4 - Nizamname mucibince müddetleri biten iki azanın 

yerlerine kendilerinin ve yahut batkalarınm seçilmesi 
5 - Murakip intihabı ve tahsiaatının belli edilmesi. 

1555 

Satılık otomobil - İyi kullanılmış 
dört kişilik Opel marka bir otomobil 
müsait fiyatla satılıktır. Telefonla 
1216 ya müracaat. 1434 

Ucuz satılık arsalar - Maltepe jan
darma okulu yanında istasyon arka
sında imarca parsellenmiş küçük çap· 
ta münferit inşaata elverişli. Tl: 1538 

1458 

Satılık hisse - Küçük evler yapı 
kooperatifinden bir hisse satılık· 
tır. Müracaat Şoförler cemiyeti Ali 
Eracar. Telefon, 3808. 1460 

Satılık apartman - Şehirde Neca
ti okulu civarında 5 daireli 255 lira i
ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. 1 A-

14 75 
Acele satılık aprtman - Şehirde 

Himayei Etfal arkasında 5 kat 5 daire 
manzara bol güneşli 16000 lira borçlu 
Tel: 2406 Bayram Caddesi No. 1 

1476 

Satılık aprtman - Cebeci'de oto
büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük
kanlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi 
N~l 1~1 

Satılık apartmanlar - Yenişehirde 
bulvar Üzerlerinde 10, 8, 3, 5, daireli 
tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad· 
desi No. 1 1482 

Satılık apartman - Cebecide mül
kiye mektebi civarında üç ve 5 daireli 
tam iratlı borçlu yolculuk hasebiyle 
Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 1501 

Satılık - Bahçeli küçük evler yapı 
kooperatif hisselerinden satılık hisse 
vardır. Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
1 1502 

Satılık arsalar - istasyon arkasın
da istimlak haricinde inşaata hazır 
asfalt üzeri ve gerilerinde çolC ucuz 
Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 

. 
Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için SO Kuruı 
İki defa için SO Kuruş 
Oç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçuk illinlardan beı de
fa51 içın 10 kuruş alınır. M esel!i 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
lı:uruş alınacaktır. Bir kolay Irk ol
mak uzcre her satır. kelime arala
rındaki boşluklar mustesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıcferine ayrıca on kuruıı alı
nır. 

Küçük ilanların 120 hadi geçme· 
meai lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık oda - Bir bay için mobil· 
yalı veya mobilyasız. Sağlık bakanlı

ğı otobüs durağında No: 10 Bakkal 
Mehmet Mustafaya müracaat. 1491 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad
desi 22 No :Ju müstakil hane ehven 
fiyatla kiralıktır. Aynı evin ı. ci ka-
tına müracaat. 1494 

Kiralık - Etfaiye meydanında Be
lediyeler bankası arkasında Pamukçu 
apartmanında kiralık daireler vardır. 

1517 . 

Ucuz acele devren kiralık daire -
Kalorifer vebolit vesair fenni tesisat
ları havi. Yenişehir Demir tepe Emek 
ve Dural apartmanlarına müracaat. 
Tel: 3295 1522 

Kiralık oda - Taşhan civarında a
partmanda banyolu adres: Anafartalar 
Halil Naci müessesesinde Sigorta şe
fi Adnan Özkan. Sabah saat 9 • 10. 
Akşam 6 • 7 de. 1533 

Kiralık konforlu oda - Güzel ve 
geniş manzara. Hükümet caddesi 
Şemsettin apartman daire 8 müracaat. 

1534 

Kiralık - Karaoğlan caddesinde 

Satılık arsalar _ Yenişehir İsmet merk~z apartmanını_n asma ~atı dev
İnönü asfaltında onar metre inşaat ren kıralıktır. Her ışe elverışlidir. U
cepheli 380 ve 388 metre Tel: 2406 lus matbaası karşısında kahveci Ce-
Bayram C. No. 1 1514 mal'e müracat. 1542 

Satılık villa bağ ve bahçe - Keçiö
rende Kubbeli mevkiinde 7, 3, 2 odalı 
Sulu meyva ve bağlı 300 dönümden 
fazla toptan ve perakende Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 ıı=ıs 

Satılık arsalar - Maltepe ve her 
yerde istenilen ebatta parsellenmi§ u
cuz ve Kızılırmak caddesinde 2 apart
manlık Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
1 1516 

Satılık ev eşyası - Orta masasiyle 
(9) parça salon takımı (1) büfe (1) 
aynalı konsol (2) komodin. Bahçeli ev 
ler. Otobüs üçüncü durak. No. 32 

1528 

Acele satılık arsa - Yenişehir Se
lanik cad. 423 m2 Cebeci Atila asfal
tında 428 M2 nrsa uygun fiyatla veri-
lecek. Tel: 1538 1529 

Satı/Jk arsa - Ayrancıda Fransız 
sefarethanesi yanında 3000 küsur M2 
arsa çok ehven fiyatla verilecek. Te-
lefon 1538. 1531 

Acele satılık arsa - Jandarma oku
lu yanında 550 M2 Maltepenin en ha
kim, en güzel yerinde S60 M2 arsa eh
ven fiyatla verilecek Telefon 1538 

1530 

300 liraya satılık kapalı lort otomo
bili - Bahriye caddesi Çocuk Esirge 
me kurumu bekSr apartmanı No. 8 de 
Zekiye müracaatları. 1535 

Kirahk : 

Kiralık daire - Yeniıehir Karan· 
fil sokak §eker şirketi yanında 5 oda
lı ve 1 hol konforlu ve bahçeli daire-
ler. Tl: 3515 e mliracaat. 1454 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı 
karşı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 
4 oda 1 hol, hava gazı, elektrik, ban-
yo 40 lira. Kapıcıya mliracat. 146~ 

Ehven fiyatla devren kiralık - Ka 
loriferli sıcak sulu üç oda bir hol İz
bede sandık odası, Yeni ehir Menek-
şe S. 4 kapıcıya. 1474 

Kiralık. oda - Konforlu güzel bir 
oda möbleli möblesiz kiralıktır. Kı
zılay karşısında Paşakay apartmanı 
kapıcıı:;ına müracaat. 1483 

Kiralı~ oda - 2 vestiyer geniş ta
ras kalorıfer yaz kıı her gün sıcak su 
tam konforlu. Yenişehir Atatürk bul-

Kiralık oda - Aile yanında bir ba
yan içindir. Yenişehir Meşrutiyet cad 
desi Yeni Kalık sokak No. 10 1544 

Kiralık kat - 5 odalı ve tekmil müş 
temilatı ve bahçeli bir kat kiralıktır. 

Maltepe Oflas sokak No. 7 Bakkal 
Ramize müracaat edilmesi. 1549 

Acele kiralık - Bahçeli evler No: 
126 da S oda tam konfor mobilya ve 
telefon. Aynı eve ve Tel: 3485 - 51 
re müracaat. 1556 

Kiralık - Ankara vilayet arkası 
İnkilap mahallesi Fırat sokağı No: 9 
da 2 oda bir mutbak 20 lira. 1557 

iş verenler : 

Aranıyor - Bedia Terzihanesi için 
iyi dikiş bilen bayanlara ihtiyaç var
dır. Kınacı apartmanı daire 3. Yenişe-
hir Havuz başı Ti: 3837 1519 

Kasiyer aranıyor - Kasiyerlik yap 
mağa muktedir bir bayana ihtiyaç var
dır. Bankalar caddesi Yıldız kırtasi· 
ye mağazasına müracaat. 1524 

Aranıyor - Kolay işte az ücretle 
çalışacak genç bir bayan. Borsa Tako 
pulos yazıhanesi saat 1 - 2 arasında 
müracaat. 1558 

Tapu ve Koda'stro . 
. 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı

ğından: 

Dikmen nahiyesinin Kızılyokuş 
mevkiinde şarkan Dikmen yolu tima· 
len ve garben milli emlak cenuben 
Seyit işğalinde bulunan tarla ile mah
dut 7352 M2 miktarında verginin 78 
tahrir ve kapı No.lu 3676 lira kıyme
tinde bir kıta tarla esasen hali yer
lerden bulunması dolayısiyle Ankara 
defterdarlığı tarafından tesçili talep 
edilmiş ve tapuda kaydına tesadür' e
dilememiş olduğundan fenni ve huku 
ki vaziyetinin tesbiti için 12. 5. 939 
tarihine mlisadif cuma günü saat 10 
da mahalli mezkure tapu ve fen me
murları gönderileceğinden bu yer hak 
kında bir hak iddia eden varsa o gün 
tahkik memuruna ve yahutta sicil mu 
hafızlığına müracat eylemeled lilzu
mu ilfin olunur. (1605) 11578 

mcsi Ankarada orman umum müdür
lüğünde ve orman baş mühendis mu
avinliğinde, İstanbul"da Orman baş
mühendis muavinliğinde ve Kara • 
bük'te devlet orman işletmesi revir 
amirliğinde görülebilir. 

varı Yenige Ap. No. g 1486 -------------
4 - Tomrukların muhmamen bede- _:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllrh. 

li "9" lira "50" kuruştur. Kiralık apartman - 4 oda ı hol =u -
5 - İsteklilerin %,5 muvakkat pey banyo . mutbak Demirtcpe Yaltırık : ÇAN VALS LA 5 

akçesiyle 8. 5. 939 günü saat "'14" de caddesı asfalt köprüniln ba§ında No. : • . : 
Karabilk'teki revir merkezine müra- 37. Görmek ve görüşmek için Telefon = Fvaıde Astaıre Ginger Rogere 5 
caatları. (2760/1504 11484 1616 1487 ~ı1111111111111111111111111111111111111r 



Yeni ESCHEBACH 
gaz aletler ini gör
düm, hakikaten harı
kulade dirler. 

r.5ahimi ! .. Bende 
görmeğe gitmeli-

,..,,.. ______ ~ .... w----. yim; benide çok ,..._ ...... 

'• '• 
" 

alakadar ederler. 

ESCHEBACH ne dir? 

KA LITE 
( Dünyaca tan1nmı,br ) 

TASARRUF 
(cereyandan) 

KOLAVLIK 
(kullanışta) 

demek t ı r. 

Muhtelif modelleri görmeğe ge,liniz her halde size en uygun 

.ol 

Tediyatta 

suhüiet 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

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

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ : ANKARA 
~ubeleri - İstanbul, İzmir 

. 
lımit, Adana, Eskişehir Ajanları: Bursa, 

------------------------------------= Yapılacak ve yapısına batlanmıf meskenler için vatan- := 
datlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder §§ ------------------------------

Mevcut gayri menkuller 
karşıhğjnda ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 8 1/ 2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekıpertiz ücreti ( 1.000) liraya kadar 

= istekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç 
:; edildiği takdirde 1 liradan aıağı olmamak üzere ay-= rıca lira başına on paradır. -= Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kartı· 
§ lığında Banka muameleleri yapar. 

-----------------------------------------------= Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 1551 E: 
-::;;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııji:' 

Türk Hava Kurumu 
27 inci tertip piyango biletlerinizi 

Memurlar Kooperatif Şirketi 
Gitelerinden almağı unutmayınız 

SATIŞ YERLERİ: 

Meı Mağazası 

Yenişehir şubesi 

Bahçeli evler şubesi 

T. C. Ziraat Bankası 
Türkiye İş Bankası 
Türk Ticaret Bankası 1553 

Halkın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

1 Mayıs 1939 tarihi·nden itibaren kasap dükkanlannda 
satılan kuzu etlerine bat ve ciğer ilavesi menedilmiştir. Et 
fiyab yine 40 kunıttur. Sayın halka ilan olunur. (1607) 

11565 

.:!J 1111111 iLAÇLARINIZI 1111111~ 
§ S k E · nden yaptırınız. Avrupa ve yer-~ 
:; a arya czanesı li ilaçlar her çetidini (Kodak):: 
:= marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- :E 
5 mizde bulabilirsiniz. İt Bankası kartııında. Telefon: 2018 :E 
-::;;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
.Jlflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .... - -- -= -~ 80 seneden fazla bir tecrübe mahsulü. § --BDU-RL-R Bi-RAD-i;RLER ·ANKARA· 

--REVU E SAA TLARI § -
------

i M R E N Lokantasmda Pogani orkestrası 

T ôkatlıyan salonlarında uzun müddet bütün lstanbul halkını sanat ve nezahat kudretleriyle 
hayran bırakan BUDAPEŞTE Müzik aleminin yıldızlanndan mürekkep P A G O N 1 

Oskestraaı size neıeli saatler geçirtecektir.... 1562 

Kirahk köşk 
Keçiörende çift asfalt yol ü
zerinde Bahçesi suyu ve kon
foru havi kötk kiralıktır. Ke
resteci Hüseyin Güllüoğluna 
müracaat. Telefon: 3747 

DIŞ TABiBi 

Daniyal Tuna 
Kooperatif arkasında Ali Naz

mi apartmanındaki yeni muaye
nehanesinde hastalannı kabul et 

.. __________ .. mektedir. 1560 

Cebeci Haıtanesi --. 
Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hü.snü Taray 
Adliye kötesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti 3485 - 16 1507 

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

Modeller en son ve zarif tekildedir. 
Ankara' da satıf yeri: Riza Gözlükçü, 
Bankalar caddesi 8 7176 

----------------ı:;,,,,,, ••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.~ 

U L U S - 20. inci yıl. - No : 6372 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi ANKARA 

~Matbaa müdürü ı Ali Rıza BASKAN 

BUZ SATIŞI 
Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse

selere menba suyundan yapılmıt 15 kiloluk temiz buzun 
beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Kalaç kardetlere 

müracaat edilmesi ilin olunur. 1525 

YENi Si NEMALAR sus · 
Bu gün bu gece HALK BU GÜN BU GECE 

BU GECE BU GÜN BU GECE Bir kadın ve memleketi için vahti 
Gaby Morlay ve Fernandel Gayet eğlenceli ve heyecanlı ormanlar arasında dolatan bir 

tarafından oynanan 
sahnelerle dolu adamın esrarlı macerası 

HERKÜL Canbazhane çocuğu Sonsuz mücadele 
Gündüz Baş Rollerde 

10 • 12 - 14.45 - 16.45 - 18.45 Seanslar: 

Seanslarında 
Jaki Kuper - Vallas Berri 

10 ve 12 ucuz matineler Seanslar: 

KUTUP YILDIZI 10-12 - 14.30 - 16.30 - 18.30 Öğleden sonra 

Gece 21 de 14 - 16 - 18 - ve Gece : 20,30 da 

Ye~i =s=i~~~~d~ v~~;~t~ =~~~~r~ia=r~~Ja=: =juiJi3ı~EvEs ~i~ı;1~~ \~~l~ak~~ d~~~r:ı =e3di;~/ = 0 = = = = = 

Ayrıca: Her akşam varyete programında : Akrobat Yıldızlar ROSİTA veALEXENDRE fevkalade numaralar 


