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Roma ve Berlin askeri pakt yapacakla 

Üç 
zihniyet .. 

F. R. ATAY 

Versay muahedesi yalnız zafer 
hakkına dayanan bir nizam kur
muıtu • Eski fransız Başvekili 
Andre Tardieu'nün bu nizamı 
bugün bile müdafaa etmesini 
mazur görmek lazımgelir. Cle
menceau'nun en yakın emektatı 
olduğu için, muahede biraz da 
onun eseridir. 

Son bir yazısında, Clemenceau 
ile beraber, İngiliz mukavemeti
ni nasıl kırmıt olduklarından 
bahsediyor. Andre Tardieu, eğer 
Fransa, 1932 ye, yani Herriot ik
tidara gelinciye kadar devam e
den politikada sebat etmiş olsay
dı, Veraay sisteminin bugünkü 
peritanlığa uğramıyacağı iddia
sındadır. İtte harpsonrası tarihi
ne hükmeden zihniyetlerden biri 
bu idi: milletler, muzaffer ve 
mağlup, iki sınıfa ayrılmışlardır. 
MağlUp sınıf, siyasi ve milli bir
çok haklardan mahrumdur. Mil
letler Cemiyetinin vazifesi, bu 
nizamın sarsılmasına müsaade 
etmemektir. Çoktanberi bizzat 
Fransa'da da itibardan düşmüş 
olan bu zihniyete karşı ilk isya
nı, bizzat muzafferler arasında 
görüyoruz: Uzak - Şark'ta Ja
ponya ve Akdeniz' de İtalya, 
zafer muahedelerinin kendile
rini kafi derece doyurmamış 
olduğunu iddia ederek, Mil -
Jetler Cemiyetine meydan oku -
mağa başladılar. Versay ve Ce
nevre tesanüdünün bozulmasın. 
dan pek tabii olarak mağluplar 
dahi istifade ettiler. 
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Cümhurreiaimiz. J 
Milli Şel lamet 
lnönü clün tehir 
hipodromunu fe • 
reflenclirerek ilk
bahar at ;yarqla
rının birinci.ini 
alaka ile aeyret
mitlerdir. Reami
miz, Milli Şefi fe· 
rel tribününde, 
fahri yaverleri 

Maverayi Erdün 
Emirinin oilu E
mir Nail ve Dahi-
liye Vekili B. Fa
ik Ôztrak ile bir
likte kofUları ta-

kip buyururlar -
ken göatermekte
dir. 

................................ 

Nevyork sergisindeki 
paviyonumuzun resmi 
açılış töreni yapıldı 

Nevyork, 7 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muha'.:>iri bildiriyor : 
Nevyork dünya sergisindeki pavyonumuzun resmi açılışı dün yapıl -

mış ve bu merasim Türk. Amerikan dostluğunun çok candan bir teza • 
hürü şeklini almış, memleketimiz 

~hakkında amerikalıların beslediği 
saygı ve sevginin derecesini ortaya 
koymıya giizel bir vesile olmu§tur. 

Tören devlet pavyonumuz önünde 
yapılmış ve söylenen nutuklar radyo 
ile Amerika'nın her tarafına verilmiş-
tir. 

Bando Amerika ve türk marşlarını 
çaldıktan sonra Nevyork Times baş • 
muharriri eski türk dostu Doktor 
Findlay kısa başlangıç nutku ile Ata • 
türk'e ait hatıralarını ve türk inkila -
hının manasını anlatarak Vaşington 
büyük elçimizi hazır bulunanlara tak
dim etmiştir. 

Büyük elçimizin nutku 
Büyük elçimiz Münir, derin alaka 

88. Abdülhalik Renda ıJe Rana ı (Sonu 3 üncü sayfada) 
Tar han gardan çıkıyorlar L. -------·-----

Tahran'a giden heyet 
dün Ankara'ya döndü 

Bir Alman gazetesine göre 

Yapllacak paki cenber 
siyasetine bir cevapllr 

B. Bek'in nutku, Roma ve Berlin'in "çember,, 

hakkındaki kanaatini değiştirmedı 
Milan, 7 a.a. - ltalya hariciye nazın Kont Ciano ve alman hariciye 

nazırı Fon Ribbentrop arasında yapılan müzakereler neticesinde bugün 
aşağıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir : 

Fon Ribbentrop ve Kont Ciano 

"iki memleket hariciye nazırları
nın 6 ve 7 mayısta Milano'da yap -
tığı konuşmalarda bugünkü umumi 
siyasi vaziyet itinalı bir tetkika tabi 
tutulmuş, iki hükümet noktai naza
rmm tamamiyle biribirinin aynı ol -
duğu bir kere daha müşahede olun -
muş ve iki devlet münasebetlerinin 
siyasi ve askeri bir pakt ile kati ola
rak te!.'-'İtine karar verilmiştir. Bu 
suretle ltalya ve Almanya Avrupa 
sulhunun teminine müessir bir tarz
da yardım etmek emelindedir . ., 

B. fon Ribbentrop, sabahleyin şeh
ri gezmiştir. Saat 13 te iki nazır, Sor
mani sarayına gitmişler ve orada bele
diye erkanı tarafından şereflerine ve
rilen bir ziyafette hazıı; bulunmuşlar
dır. 

( Sonu 8. inci sayfada) 

Ukranya'lllar olonya 
ile tesanüt halinde 

Dört Leh genci "canlı torpil,, olmak 
için hükumete müracaat ettiler 
Varşova, 7 a.a. -Polonya mebusan meclisi kanunlar encümeninde 

Ukranya partisinin parlamento grupu namına söz söyliyen mebus Sk -
rypnik, ukranyalılarm Polonya devletinin bütün müdafaa gayretlerine 
müstenit olarak hareket edeceklerini bildirmiştir. 

Polonya matbuatı gerek bu beyana
tı gerek Ukranya mıntakalarının hava 

l'RAN'DAN NOTLAR müda!aa. i~tikraz~arına mühim meblağ 
larla ıştırak etmış olmalarını Ukran-• . yalıların Polonya devletıne karşı olan 

.... .. ' "" ' · hareketlerinde mühim bir değişiklik 
YAZAN suretinde telakki etmekte ve bunun 

Mümtaz Faik FENlK da sebebi Almanya tarafından takip 

Bugün ilk yazı 

Düğün yapan Tahran 
S inci sayfadadır 

edilen siyasetin Ukranyalıları müte
essir etmiş olduğunu söylemektedir. 

''Canlı torpil,, olmak i.tiyen 
gençler 

Varşova, 7 a.a. - Lutonstanski a -
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Romanya Hariciye Nazı 
B. Galenko 

B. Gafenk 
Ankara'y 
gelecek 

Bükreş, 7. a.a. Dün akşam 
panın muhtelif hükumet merk 
rine yaptığı seyahatten dönen 
ciye nazın Gafenko, bu seyahat 
ticelerinden memnun olduğunu 
cilere söylemiştir. 

B. Galenko Ankara'ya gel 
Ankara, 7 a.a. - Romanya 

ciye nazırı Gafonko, resmi bir 
rette bulunmak Üzere 17 m 
Ankara'ya. gelecektir. 

B. Potemkln Sofy 
Sofya, 7 a.a. - Sovyet Harici 

miser muavini Potemkin bugün 
den sonra Ankara'dan buraya 
ve Başvekil ve Hariciye Nazırı 
ivanof'la yaptığı uzun müla 
sonra kıral tarafından kabul ol 
tur. 

Potemkin saat 22 de Bükreş'e 
ket etmiştir. 

Çağrı 
* Bütçe encümeni bugün !ıaat 

toplanacaktır. 

İngiliz zihniyeti iptidadanberi 
daha uysaldı. Bu uysallığı sade
ce İngiliz hodbinliğine atfetmek 
doğru olduğunu zannetmiyoruz. 

Ayrıca :; ıncı sayfamızda düğüne 
dair şimdiye kadar hiç bir A vru
pa ve Amerika gazetesinde inti
şar etmemiş resimler bulacaksı

nız. 
Dünkü spor hnreketleri 

Bilakis İngilizler, eğer bariz hak- B. Abdülhalik Renda ve vekiller, 8. Rana T arhan'ı karıılarlarken 
.sızlıkları tamir etmek, beynelmi-

k 1 Gümrük ve İnhisarlar vekili B. Ran~ 1 
lel konferanslarla ihtilafları a • T h · · · d ı k T h ar anın reısliğın e o ara a rana 
dırmağa yardım etmek, Avrupa giden heyetimiz dün öğle üzeri saat 
kıtasının bir kısmı üzerindeki 12.10 da hususi trenle şehrimize dön -
ağır tazyik havasını hafifletmek müştür. 
imkanları bulunursa, sulhun da- Heyetimiz İstasyonda, Meclis Re
ha kolay ve harp kazançlarının isi B. Abdülhalik Renda. İktisat Ve
daha ucuz muhafaza edilebilece- kili B. Hüsnü Çakır, Sıhhiye Vekili 
ği mütaleasında bulundular. iki B. Hulusi Alataş, Ziraat Vekili B. 
zihniyet arasındaki tezat ve bun- Muhlis Erkmen, Riyaseti Cümhur U
dan doğan karşılıklı müsamaha- mumi Katibi B. Kemal Gedeleç. Ha
lar, birçok emrivakilerin, Versay riciye Vekaleti Umumi Katibi B. Nu-

man Menemenci ogwlu, Gümrük ve İn
nizamını altüst etmesine sebep hisarlar Vekaleti Müsteşarı B. Adil 
oldu. İngilizler ve onlarla bera-
ber eıkidenberi barışçı safta kal- Okuldaş. Hariciye, Gümrük ve İnhi · 

sarlar Vekaleti erkanı. İran Büyük 
mıt olanlar bu cereyanın hızına 
b 

Elçisi B. Fahimi ve elçilik mensup · 
ir had olacağı hususunda, niha- ları, Ankara Emniyet Müdürü B. Şi-

yet pek acı hayal sukutlarına uğ- nasi Turğa, Anadolu Ajansı Umum 
radılar. Müdürü B. Muvaffak Menemenci oğ-

Çünkü üçüncü bir zihniyet, lu, gazeteciler ve diğer bir çok zevat 
beynelmilel her türlü elbirliği te- tarafından karşılanmıştır. 
tehbüslerini reddederek, sulhu, Ayni trenle, düğün töreninde bu -
Yalnız bir taraflı kazançlar için lunmak üzere lrana giden muhafız 
vasıta olduğu kadar kabul ede - alayından müfrez kıtamızda gelmiş b:k, ~atta silahsızlanma gibi har- ve alay komutanı Albay Tekçe ile 

nıhayet vermek istiyen gay-ıalay subayları tarafından karşılan · 
(Sonu 8 inci sayfada) mııtır. 

1 İlkbahar atyarışları başladı 

İlkbahar at yanılarının birincisi dün ıeh.ir ipodromunda yapılmıı; ve çok kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından heyecan ve alaka ıle takip edilmlıtir. Yukarıdaki resimden de 
anlaşılacağı üzere, bu koşular Ankara'nın ıık bayanlarımn yeni bahar tüvaletlerini teş -
lnr etmelerine de vesile tqkil etmiıtir. Koıular hakluncipi yazımız 8 inci sayfadadır. 

Dün milli kü
me maçlarında 

Galatasaray An -
kara Gücünü la -
tanbul'da 2 - 1 
yenmiı ve /zmir -
deki Doğon apor -
Atef spor maçı 
da 1 - O Doğan 
apar lehine neti -
celenmiıtır •. 

Ankara'da 300 
den çok ı:porcu • 
nun İştiriikiyle at
letizm nıüsaba . 
haları yaptlmııtır. 

Gazi Enstitüsü 
Kon aer vatu varı 
22 • O yenmiştir. 

Kızlar v~ erkek
ler arasındaki vo-
leybol maçlariyle, 
büyük Kırkpınar 

güreşlerine ve di -
ğer spor hareket
lerine ait haber
lerimiz 6 ncı aay
famızdadır. 
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DÜNYA HAıtB!ERLERI 
Sovyetler ve Garp 

demokrasileri 
Tecavüze ve emrivaki politikaaı

na kal'§• lngiltere tarafından teıki
line çalıtrlan aalh cephesine ııovyet
lerin de almmalan İçİD yapılan te • 
tebbiia heaiz müalııet netice nırme
mİftir. Fakat tetel»bü• neticesiz kal
mq deiildir. lagiltere. bu teıebbü
aü yapmakla ..,.yellerin ıulh cep
hesi içindeki roUeriaİll ehemiyetini 
takdir etmiı olclapnu anlatmıı olu
yor. So.,.etler .&e ceplaeye iştirak et

Ukranya'lılar Polonya 
ile tesanüt halinde 

Çin kıtaları 
KANTON 

Dört Leh genci "canh tdrpil11 olmak 
için hükumete müracaat ettiler 

(Bqı 1 inci sapada) 

meli prensip iti~ kabul etmiı dında üç kardet ile So.zyczka ismin-
olmakla menfaatlerinin demokrat deki bir arkadqları, ihtilif suhuru 
de.tellerle if birliii yapmakta ol- takdirinde kendilerinin .. canlı torpil,, 
duğUD9 söetermit olwyorlar. Fakat gibi lrullanılmalarını bükümete teklif 
iki tarafm noktai"lıazan henüz telif e~i§elr ve bu suretle Japonlara im
edil- iftir'. laplis ve franaız ga- tisal eylemitlerdir. 
zeteleriaia )'llZd......... bakılacak Bu 4 genç, düpnan ıemilerine kar· 
ohana ihtilaf fU noktadadır. fi bizzat sevk ve idare edecekleri tor-

laslitere. _.,.etlere, Polonya ile pillerin içine konulmaia amade ol -
ka11ılıkh bir makavele imzaladık- duklarını beyan etmiılerdir. 
taa ••Romanya ile Yun••iatan'a Bu gençler, aynı umanda diğer po
•arantİ wrclikt• .,... Yan&flDlf- lonyalıların da kendilerini takip et· 
tır. Bu dnletlere teminat verir Yer- meleri için bir beyanname netretmif
mez, inciJiz hükümeti, aynı temina- lerdir. 
ta aovyetleri de iftirik ettirmek ia- Gazeteler, bugün de Uç yeni giSniil
temiflir. Sovyetler, ltir defa, böyle lünün arzıhizmet edecetini haber yer 
bir emrnoaki kart...-d• lnrakıhnak- mektedirler. 
taa hotialllllaautlardır. Avrupa ad- Hava müdafaası için toplanan iane 
h-un iatikran için giritilec:ek te- kayıtları, kapatılmııtır. Muvakkat ra
ıebbiiae iftir&kleri iateniyona, ka- kamlara göre toplanan iane yekftnu 
rar vermezden evel, kendilerine de 400 milyon zloty'den fazladır. 
aonalmasnu ve birlikte tedbir alın- "Bir alman • leh i.filQ/ı henii~ 
maamı iltizam ediyorlardL Buna miimJriinclür,, 
karıa lasiltere hükümeti, gerek Po- Varıova, 7 a.a. - Yarı resmi gaze-

rafından vadedilmit oldupnu yazı • 
yor. 

Nitiniti gueteai de prld Prusya -
mn Almanya'dan ayrılmasının ve ko
ridor tesia edilmeainin coğrafya ve 
ırk bakımından bir ıuunusluk tqkil 
ettiğini kaydetmektedir. -
General Weygand 
Bükreş'ten ayrtldı 
Bilkret. 7 L&. - General Weygand 

bu&iln Bükreı'ten hareket etmiıtir. 
Hareketinden evel, dün alqam dönen 
Hariciye Nazın Gafenko ile uzun bir 
ınülikatta bulunmuftur. 

General Weygand Romanya'dan ay 
nlırken Baıvekil Kalinesko'ya gön
derdiği bir telgrafta canlı bir vatan
perverlik ve milletin istikbaline sar -
aılmaz bir iman besliyel) Romen mil
letinin şarki Avrupa'da en mühim 
maddi ve manevi kuvetlerden birini 
tCfkil etmekte olduğunu ve Avrupa
nın sulhçu devletleri arasındaki teş
riki mesaide kendisine düıen vazife
yi yapacak bir vaziyette bulunduğu
nu yazmııtır. 

Varoılannda 
Hong - Kong, 7. a.a. - Çintiler ta

rafından bildirildiğine göre, Çin kıta
lan Kanton tehrinin banliyösündeki 
şimendifer istasyonunu zaptetmitler • 
dir. Japonlar 100 den fazla ölü terk
ederek çekilmitlerdir. Kanton tchrin
de örft idare ilan edilmlttir. 

Tehdit altında bulunan mıntakaya 
süratle Japon takviye kıtaları ve tank 
lar gönderilmittir. Öyle anlatılıyor 
ki, eğer Formoae adaaından gönderi
len japon kıtaları süratle yeti§Dlezıe 
Kanton ıehrinde japonların vaziyeti 
çok mütkillletecektir. 

Tiençin'cleki imtiyazlı bölge 
oe japonlar 

Tiençin, 7 a.a. - Doqıei ajansının 
bir tebliğine göre, Tiençin'deki aske
r! japon makamları bir beyanname 
neırederek Tiençin'deki ingiliz ve 
fransız imtiyaz mıntakalarının orta -
dan kalkması lizımgeldiğini ilan et
mitlerdir. 

imtiyazlı mıntakalar makamları tet 
hi§çileri himaye etmekle ittiham edil
mekte ve eğer bunlar hattı hareketle
rini değiıtinnezlerse japon orduau -
nun kendisini müdafaa sulhu ve ua
yiıi muhafaza için icabeden tedbirle
ri alacağı bildirilmektedir. lonya'ya ve serek diler iki Balkan te Polska, bir alman • leh itillfı ak

devletine ıaranti verirken, iatical dinin henüs mümkün olduğunu, yal
etmek mecburiJ'etinde bulunduğu • yalnur: tek taraflı fedakarlık fikrinin 
nu mizeret olarak ileri ıürebi- bertaraf edilmesi lizımgelmekte bu. 
lir. Fillaakika Çekoalovakya'ıun lundutunu yeniden yazmaktadır. 
parçalan-a• " Arnavatluk'an it- Bu gazete bitıfaua diyor ki: Pıpa Hifler' ı lllr mesaj yollllRI' 
aıali karpamda lnıiltere derhal ÜÇ Yeni itlif, Lehistan'ın Roma - Ber- ' 

H1rvat milli temsil 
heyeti toplanıyor 

devlet• saranti vermemit olsaydı, o- lin mihverini hesaba katması kabilin
toriter d_.letler, emrivaki politika • den, Polonya - İngiltre itilifınııı mev
larmda devam etmek ceaaretİDİ cudiyetini heaaba katmalıdır. Al • 
kendil.-inde görebilirlerdi. lnsilia manya ile Polonya'nın Danzig'deld 
garantisi RomanJa ve Polonya üze- menfaatleri yekdiğerile imtizac ve 
rillcleki alman tazJikİDİ hafifletmit- mütekabilen birbirini itmam etmek • 
tir, Sovyetler de bunu takdir ebnit tedir ve akliaelim, iki memlektio an· 
olacaklardır. ~ lmir bulmımaktatlır. Fa-

Fakat Lasillıln ile._.,..._ iP Irat tek tanıôı fedaklrhldar mukabi • 
ra•••• ... illtlllf. ~- • ~~ Hnde bir lyl komtuluk aiyueti .a4iai 
mesele, aalh cephesmm gemtbsı- kabul etmiyecefb. 
.tir. İngiltere bunan ancak tecavüzü D · ,. Pol · • ___ .... _ _._ , __ .... • 

1 
anzıg ın onya ıçın 

~ -ar Sentf o ınaamı ve ~L • • 

bu hudada ap==a ... ia~. 5"- snemı~ 
yeti• Ue, kollektif ı..r.t aiateminin Loııdra, 7 a.a. - Bucünkii paete-
ihyasma taraftardırlar· H• halde ler bilhma Alman • Polonya m6na • 
üç küçük Balbk d..letiae de -Ee- acbetlerile metiul olmaktadır. 
toa~ ı...ao.a ye Litvanya - p- Gueteler damil'in Polonya i~in 
r-ti ftllilmeaiade ,.ar ediyorlar. bayati bir me1ele oldupna çthlldl 
lhtilafm 1nı aafhacla bulanduia hir Dansig'ln baltak denizinde polonya
aınıda, ..,,,..ı laaricİ7• komiseri Lit· nın kilidini tetirli ettlilne dair Var • 
vinof'- iatifa11, IOVJ'.tlerle sarp fOV8 hUkOmetl tarafından ileri aürli
demokraaileri arumdaki miinaae- l~ noktai ~ müttefikan tastik e
lııetler etrafmcla birçok cledikoclular dıyorlar. 

Vatikan, 7 a.a. - Papanın milmea- Zağrep, 7 a.a. - Hırvatların lideri 
aiti Monsenyör Onenigo tarafından Maçek yarın için hırvat milli temsil 
Hitler'e yapılan ziyaretle Papanın heyetini içtima davet etmiştir. 
Paria mümeaiU Valerio Valeri tara - Bu heyet, geçen kanumıevel se -
fından Bonnet'ye yapılan ziyarete bü- çimlerinde kendi intihap mıntakala -
yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. nnda eberiyet kazanan 100 kadar 

Dolatan bir pylaya &fire Oraenigo, hırvattan mUrekkeptir. Bunlardan an
Hitler'e Papa'mn bir meujım tevdi cak 47 sinin mebualuiu kabul edil • 
etmlftlr. miftl. 

Nevyork sergisindeki 
• pavııonumuzun resmi 

açdıs töreni yapıldı 
Jostlufıınun 

halini aldı 
Türk - Amerikan 

bir tezahürü 
Tören, 

canlı 
yaprlmHma sebep tetkil etmittir. .. S~day T~ı, Polonya tanfınclan 
Hariciye komi•riDin iatifaa1 etra· goaterılen umın lncitiz garantisinin (Baıı 1. iaci aylada) ı 
fmdaki tefairler töYle hülaaa edile- kıymetine büyük bir delil tqkil et _ ile dinlenen nutkunda 1ergiye büyük 

tiğini yazıyor ölçilde ittirlldmizin Amerika'ya doat-

T iiri malları oe Amerika 
müdehlilri 

l»ilirı · Her sahada yeni iktisadi varlıklar 
"dclia - Oblerver gazetesi d - ı dl luiumuzun ve barıt aevciuıizin ifade • 1 - Bir ı ya son, ba iatifa e !OY e • \_ yarattınız. Bu'"in Amerika müstebıı· -

Y
or al olduğunu tebar\b ettirmiı ve ya - ·--

aöriipaeler üzerine hiç bir teair yap- : ki için türk tütünü, inciri, halısı tif -
llUJ'•c:aldır· Esasen l..ihinof'wı iati • . . "Lon~ra, ve t~ymia nehri İngiltere nnı yilkaek prensiplere göre bazıda - tiii, en yüksek kalitenin alametidir. 
fan, aiyasi olmaktan ziyade tahai ıçın ne ıae Danzıg ve Vlstül nehri nan kuvetlerin ilk lafında yilrilmek Buna mukabil Amerika'nın mühim" • 

de Pol · · od için icap eden bütün vmıfları baU ol • aelııeplerdea ileri ıehnittir. l..itvinof, onya ıçın ur_ milfterilerinden biri bulunuyoraun .. • dutumuzu ileri drmtifdlr. -
haata idi; yahat da yoralmuttu. Bi • Japon •aetelerine •öre Bu terakkinize verdiiimlz ehemiyet 
aaenaleyh çekilmek iatiyorda. SoY- Tokyo. 

7 
a L _ Japon matbuatı Heyetiuıiz reiai Vedat Nedim Tör, dolayıaiyledir ki hükümetinizin bize 

yetlerde harid politibJ'a iıtikamet Polonya harica:ye n'"•ı B k'" t- tUS lnkillbının, bant. demokrasi ve verdiği bina ve aergilerden dolayı 
._ ... lar d lil 'd' a· - n ec ın nu tolerana teklinde verdiii yilkaek ne - mi ık 

•ereal '""ı. Li·~ • f'e , ~atif~ ır .h. anba'. kunu mevzuu bahsederek Polonya'nın i l . h i 1 ımettar ı duyuyoruz. 
... 

..__._ t ce erın er ki wwvvonumuzda nuı ....,,rk d 1 t b" d T. k' 

•
ey ........... ua u ası ıç ır aldığı vaziyeti manbbıs .__.___.__ r-·ı .a.u eve ınasın a ur ıye'nin 

.. d i ti 
uı.uum& ifade olundupnu anlatmııtır. a ·ya ile A da · 71 e lf nnez. tadır. ~ vrupa arasın kı baila-

• 2 :- D~~l~ t~aan1• • sö"::,.~i~a Asahi Şimbun gueteai, Damiı'in yeni Tiirlriyc'nin teralılıilcri yıcı rolünü timsalini gösteriyorau-
.. !~ .. __. enaea ı en . se. ~· Almanya'ya iadesi ve koridordan bir nus. Serginizin mUkemmeliyetinden 
~~f garp demokraailenyle .lf Alman yolu yapılmuınm Polonya _ Birletik Amerika Devleti adına u • dolayı sergi heyeti reisini tebrik ede • 
lairliii 7apıha~ama ~aftar~ ":ti.. nın mevcudiyetini tehdit edemlyec:e- mumi komiaer Flenn tarafından IÖY • rim. Bu aerginin Amerika halkını bil· 
fan, aovyetlenn kendi budu.lan ıça- iini çünkü Polonyaıwı ildi dl ld lenen milhim nutuktaki ıu aözler A • yük demokrat milletinizle daha bü • 
ııae çekilerek yabuzlık siyueti takip menfaatlerinin t" . ~ ır merika'nın cümhuriyet Tilrldye'sini yOk bir anlatma içinde kaynaıtıraca _ 
edecekleri mlaasma delalet eder. garan w ya ta- kendine ne kadar yakın tuttupu or • iına eminim. Bununla milletler arası 

3 _ Almanya •• ltalya kaynak- taya koymaktadır: "Burada temsil e • ıulh ve anlapnaya büyük hizmette 
iv.ad- selditi anlatılan diğer bir tefair, aovyetlerle lnsiltere araam • dilen milletler araaanda bilhuaa Tir - bulunuyorsunuz. Birlepk Amerika 
tefaire söre. 90YJ'etler, Almanya ile dairi mflzakereleria uzayıp ptmeai· ldye'ye eoılot geldin• diyorm. Çinkii Devletleri, namına Türkiye'yi en sa -
aalqacaldardır. Dİ otoriter memleket mathuatmm bilhaua TUrkiye'nin aerıtaindedir ki mimi surette selamlarım.,,, 

4 - Sonuncu l»ir tefair de Litvi· iatiamar etmekte ıec.ilaaediklerini Nevyork dllnya terıiainln prenıipi o- Paoyonlanmazın uyandırdığı 
"°f'un iatifaamda, SOVJ'etlerin kol· söatenaeai itil»ariJI• entereaaadD'. lan .. yarın dünyası,. fikrinin elle tu • takdir laiJeri 
lelıtif bant aitemincl• urarcian vaz· O halde seride iki tık kalıyor ki tulur timsalini gCSrmllf oluyorus. Av • Bundan 10nra ıerıi namına reis 

( D u N K o ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
VAKİT 

İngiliz - Sovyet müzakereai 
il. Zekeriya Sertel, bil bqmakalede, 

1Ulh çenberini tcais için 7apılan miiza -
kerelerin en miihimmi sovyeUerle in&iliz
ler araıında haftalardanberi devam eden 
müzakereler olduiunu söyliyerek, bu 
müzakerelerin, baılancıcı ve aefahati hak
kında malimat verdikten aonra, iki tara
fın da hlll birbirine oyun oynamakta de
vam ettiiini söylüyor ve ıovyeUerde Lit
vinof çekildiii &ibi inıiliderde de Çeın
berleyn çekilmedikçe tam bir anlatma -
ya varmalan siiç olacaimı ilive ediyor. 

Metodik çalqmamn faydalı 
neticeleri 

"Giinlln metıeleleri" ıiitanunda, vlli 
L6tfi Kırdar'ın icraatı hakkmda tafıi -
llt verilerek ıimdiye kadar yaptığı ıeh -
r~ ait itler slkrediliyor ve ıenelerdenbe -
n atalete abtmıt olan lıtanbul'da bir ha
re~et, bir canlanma, bir faaliyet batla • 
dıgmı, L6fi Kırdar'ın ilmitlerimlsi hop 
çıkannadıtuu söyledikten IOllr&, onun 
faaliyeti uyninde ıdırin her etin bi -
!a.z d~ ııtlzelleteceiine, ve diritecetine 
ıtımat ızbar ediyor. 

Halk ve memurlar 
B. Felek, kendi sütununda, Adliye Ve

kl!etinin, halka iyi muımele etmelerine 
d~ır ol~:ak icra dairelerine ıönderdiği ta
mım munaaebeti1le, memurların halka 
ya~ttkları fena muamelelerden ıiklyet 
edıyor ve memurun, halkın itini görmek
le mlikellef olduktan baıka rejimi halka 
ıevdlrecelıc ve tirin cöaterec:elc vasıtaların 
batmda da devlet memmlarının fertlere 
kartı gösterecekleri hiiuıil muamelenin 
~tundutunu, abi hareketten iı sahibi • 
run hllldimet bpısma UJ'll muhabbet ba
lemesine mini olduiuna ilbe eclİ70r. 

Dikkat 
.. "Günün meseleleri,. ıilt1111a mabarrirL 

btttÜ!' teraknsa rafmea, badutlar111112 -
d~n ıçen ecnabl propacancluınıD suete 
ıu.tunlarma kadar cirdiiiai eöylii10r ve 
mıaal olarak, alman paetelerinin .,, Ud 
günkü tehdidamiz ya2Wnm buı su!te
lerde, birin.ci aayfada miltalea ilive edil
ll'!eden .biiyillt puntolarla intitar ettiiini 
zıtrettalrten 10nra, bunun bir bati oldaia· 
n~ .Y•ZJ70r "Pro~a~anda iıte bö:rle lrm
dıaıni aescUrmebızın içimise IOlaılıu A 
man dikkat" cUyor • ' • 

lnanü'nün hatayblua 1elim 
ve 1evaili 
Ant:-lı:ra'~i mahabirladen alcblı bir 

haben neerecli10r ve Hatay cimlnırreiai 
Tayfur Sökmen'in, Antalrya'da beyanat
ta bulunduğunu IÖylüyor : 

.:·~,U!i Şefimiz, Cumburrci&i 1&met t • 
aoaii nmı 1elliri ve mababbctbü setirmelr
le 1-hti"'1!L 

Hata)' ve hata:rblar her bımsi mm va 
~ tapalar da ber baasi wakU ida • 
r- ............ da anawataadua ana,,._ 
1&111179 .... telwnmll ed-. ......... 
mJJ"Ol')u. 

28 :rdhk bir blcnn nud mut " riba 
olft iM bu dnn ele bö.J'lace ri17a ft .... 
si olacaktır.,. 

SOi POSTA 
Harp ihtimalleri k&1111ında 
prensiplerimiz 
Maabi~n B~rsea, her ıün ıütanunda, 

beynelmilel 11,..ı vaziyetin peritanlıiı • 
nı anlatarak, her milletin ve her ferdin 
h.~C!' her tin "ne yapacaiım 7., diye d.._: 
tunl!'ıre mecbar olduiu bu umumi vui -
7~~ ı~ı~e. en miiaait mevkide bulllllUl 
T';"'lrıye nı~ dahi, hüriyet ve iıtildllini 
müdafaa içın buciin her zamandan aiyade 
u.yanık ba~~ya mecbur otdutmuı ai5)'
lı10r !~ ~:rte samanlarda bizim riayet 
edeceııımıa baıhca prenıipleri töyle A'"· yor : ,. 

.ı - Dliaya sulhun& hizmet etmemia 
milın!rün oklaia müddetçe bu inanlılr ,,.. 
zifeaınden kaçmmamalr. 

2 - Dünya harbine mlni olsmaaak bi
te, hudutlarımıaa selmeınnini temine ça• 
hımak. 

3 - Zaruretler, harbi de emredecek o
luna kabule hazır olm&71 mtmam&lr ve 
b~zırhiı ona ıöre ileri sötiinnelr. aullı le
hınde her ıeye rası olan Tllrldye':ri ıul
ha cltltman edecek olan teY. hiri:ret ve ia
tilıclllimizi tehdit edecek her bansi bir 
vasiyettir. 

Muharrir, vasifelerimisi de töyle uyı
yor: "GönUlmk allı, bfamıa l1IDr do
lu, fakat blr elimi• kılıçta dilft7a wlraa _ 
tmm lnlripf tanllll inançla. ıiUdlnJa. i _ 
timatla takip edecefis." 

lngiltere'nin Sovyet 
tekliflerine cevabı 

a.a. Matbuat Servısı 

Bir banka hikayesi 
Burhan Cahit, Sabahtan sabaha auta -

nunda, Esnaf bankasının 700 bin lira ıcr
masinin sırf bankacılık kaidelerine rıayet 
edilmediği için mahvoldugunu soyluyor 
bunun bir derı teıkil etmesi kuracagı -
mu: her hanaıl bir muesaesenin hısım, ak
riba dost, ahbab kayıracak bir me'kel de
iil mutdıaaaiı ellerde memlekete servet 
ve refMI getirecek bir milli ibide olarak 
kabul edilmesi lüzumunu hatırlatıyor. 

CUMHURİYET 
Beck'in nutku 

Nadir Nadi, baımakaleıinde, Kolo -
nel Beck'in Hitler'in nutkuna verdi -
fi cevabın, dunya efkln umumiyesi ta -
rafından tasvip edildiıini .oyliyerelı:, mıt
kun esaslı noktalarını tebarüz ettiriyor 
ve Daıuig yüzünden harp çıkmıyacağı -
nı ifade etmiye imltln olmadığını, bava • 
nın, bir tek kıvılcımla ortalığın altüst o
labilecegi kadar elektrikle duruldugunu, 
Danziıı iıi bir anlaşmıya baglanaa bile, 
dünyanın harp tehlikesini atlatamıyaca -
ğının unutulmaması llzım geldiğini soy -
lüyor. 

Bir nahiye müdürü 
Peyami Sefa, .. Hldiıeler" sütununda, 

Buru'run Soiukpınar nahiyesi müdurfi 
Sulhiddin'in kaçakçılar tarafından öldü -
rülduııiine dair Climhuriyet"te çıkan bir 
yazıyı aıev%uu bahis ederek, vakayı o ya-
21dan naklen tekrar ettikten 10nra, o na
hiye müdurünün, sosyal hedef, mili he • 
def için can vermeyi mükafat sayan bir 
kahraman oklucunu ııôyluyor. 

YEii SABAH 
Kanıız zaferler 

Hüaeyin Cabit Yalçm, Hitler'in ka -
sandıiı nferlerin kansıshcııu. onun kaıı 
dökmekten nefret ettiııi ıeltlinde tefsir
cdilerek bunun bqeriyet için büyiik bir 
teminat say:rlabilecetini, anc:alı. Hitler'in 
hiuiyatı hakkında bu hlilnnil verebilmek 
için ona delllet eden vakıaların bira& da
ha Nilam olması iktiza edeceğini 10yle
dikten sonra, Sar itcalinden bugune ka -
dar olan biltlln iatill hareketlerinde kan 
dökülmemit oJmaunı sırf 'alman kuveti 
Jıcartı9111da mukavemet göıterllmemıı ba
l~ndan '!liltevelli.t bir muiyet teş
kil etm~z ıekıtde tavaıf ediyor, bundan 
IOlll'a bır avuç yabancı millet topragını 
~ dökmeden ,ilhak imklm olmadrgına 
ıore, Almanya nın bundan sonraki tarzı 
~elıceti Führer'in, kan dökmemekle if. 
~~ hakkı olup olmadıimı cöıterece • 
iuu ilive ediyor. 

SOll m&UF 
Ba\kan birliti 

Etem İs.set Benice, ba )'Uısmda bup 
ibtitaalinln bir bsırp sibi dln:rmnn 
bqmcla dolqtıiı IOll a)' içinde vuıyetl 
• s{:rade auan dildrati celbeden b6I • 
plerclen biriahdll lwlbnJer ohmlt oJda -
im. uman nman NJbn birlltinin da
lılmau, Yaaoslavya'nm ayntn.a, Ro. 
maa:ra'bm lllibv•e Utibala ilatimallerill
d~ baluıedilmit bulandatu. RGmaa)'a ba
ricıye nazın ile B. Marlroviç'in Bedin'l 
aiyaretlerinin ba 101~ p)'ialan tak -
Tiye eder adcledi1diğini yazdıktan sonra, 
balkan devletlerinin aon buhran devre • 
ıindeki imtihanı muvaffalriyetle bun
mıt olduklarım ve Belırad'da Romanya 
ve Yugoslavya hariciye nazırlannm ıö • 
rUımelerinl müteakip nqredilen tebli • 
iin balkan birliıinin c:anhlısnu bir bre 
daha ortaya koyarak fiaplleleri bale et
miı balundaiuna eö:rlemeltteclir . 

Büyük Millet Mecliai hütçe 
encümeninin dikkat nazarına 

M. Dalkılıç bu mataJeainde, barem ta
naaa liyihumın mıiaalreresine blıtlanıl
mıt olduğunu ve oireniJdiilne söre ba 
içtima devresinde katiyet kesbedecek olan 
ba liyihanm yeni mali ıene batından iti
blıren nıeriyete sireceiini kaydettikten 
IOlll'a Türkiye cümhuriyeti hülttimetinin 
memardan ehliyet, liyakat, diiriıtUUt ve 
ener/1 beklemekte oldutunu ve bu dört 
YUJ tuı biç birinin tek batma kifi ol -
mad!I~, tU halde B.M.M. btidce eneli -
m~ ll~yı t~ik ederken liri ana 
pren11p üzerınde dıkkat ve itina ile dur
mak vuiyetinde bulımdııtamı Ye banla _ 
nn da, 1 • memur alınırken aranılac:alr 
vasıflar, müenideler 2 - mennır terfi •e 
terf}hlerinde konulacak vasıflar ,,. Jlll -
enıdeler ve bu mley)'ideleria ne gibi 
te1ler olma11 !hım ıeldicini yumaltta
dır. 

lzmir Belediye Reisi 
Ankara'ya geliyor 

aeçip iaailiz teklifiai kaW etmeie hanlarcl- l»iri, IOVJ'etlerin, yalnız· rupa'run olpnlqmHlndan uıdarc:a Wbalen nutuk söyliyerek türk muvaf· 
t .... yül etmeleri siW lrir mi.na gÖI'• Irk ıiyaaetine ıeri dönmeleri, diferi evel ıls medeniyetin olgunluk çatma fakiyetinl tebarilz ettimıit ve sergi 
lbel&tetlir. de kollektif barq meaeleainde urar- ıelmiı bulunuyonunuz. Bu,un de ber gayelerinin tahakkukunda Türkiye'· Moskova'ya yollandı lmıir: (Huıuıl) - Belediye Reisi 

Bualarm haasial doiru., Litvi· d- TAZSeçİp demolcraallerle l»ir an- aabadald terakkinizle bizi bayret• dil· nin büyük hine ve rol aldığını anlat- Dr. lf.ehcet Uz, bugün Ankaraya ha -
llof iatifa edeli, aradan di ~ t giia laf!lllP varmalanchr. Bu iki tıklan ftlrmektealnis. mııur. Londra, 7 a.a. - Taaruzlara Jrarp reket etmiıtir. Belediye Reisi Reisi -
leçtiği halde h•ib bu auale kati ikincisi daha varit söriiniyor. Çün- Atcıtiiri oe lnönifniin Jliaafirlerimiz devlet pavyonumuz- ~r m~kave~t tqkilib vücuda seti· cümbura İzmir ıehrinin tazimlerini 
C:..ap •ermek miimkan deiildir. idi Litviaof'un öteclenl»eri, kollektif önılmifi oltuttla.- da tiirk inldlabının sembollerle ve fo • rilm~~ne dair İn&iltere'nin Scwyet ve İzmirlilerin mili! tefe olan tahas-
F abt iatifama, Moakova'dan selen Nnt aiateminin hararetli taraftan tomontajlarla ifade tarzım hayranlık- teklifıne mukabil cevabı dün akpm ıiirlerini arzedecek, fuar ve belediye 
~lenle iddia edildiii sibi, hiç olduia mal6mdar. Gerçi •a ideal Son on bet yıl içinde ilbamktr A • la kartılamıtlardır. Moskoftdaki lnpltere bUyük elçiai • ifleri hakkında allkadar ma~arla 
bir aiyaai mina ifade etmediii ve bir aiatemdir. Fakat lqiltere'7• aö- tatiirk'ün ve bu.ıün ismet lnönü'nlia Diler pavyonumuzun mimarisi, ter· ne g8nderllmlttirr. temaslarda bulunacaktır. 
Y~lnız ahi aebeplenl- ileri seldiji re, bilh.... harici politikada her önderliği altıacla ... rilran ballanın tib9U, milze eıyamız çok belenilmİ!. Bu haberi teyit eden resmi mahfil-
bir ihtimal olarak bir tarafa bU"a• zaman idealin arkumcl- koful•· aziz pı:ensipleri olan aulh, terakki ve tir. ler İngiliz blyük elçiılnln Molotof'la 
lıd..atnlw. Gerçi ecwyet dıt politika· maz. Böyle l»ir sisteme pli clöamek· demokrui prensipleriyle yepyeni bir Amerlka'nın resmi hayatını, fikir ve en kıu bir müddet içinde görilfecelfni 
11 talua politikaar delil, parti politi- te W,qün ciddi mahzurlar yardJr. millet yarattıms. iktisat varlıfını temsil eden bina ya • bildirmektedir. 

lzmir'deki maç 

~lldar. Fakat ba, her memleket Bu mahzurlann izaleai ae lnsiltere- Bb amerikalılar IOSyal terakkinin kın phaiyet pavyonumuzda tilrk ye- ----fl" dotradar. Ve Wr pha parti po- nin, ne aovyetlerin ellerinde delil • .uratine alıptısdır. :rüat on bet yal aıek ve içkilerinden mUrekkep Bile Alman fı.losu Lı.zbon'da 
itikaa... tedvir etmek iatemes ve clir. O halde realiat hareket etmek içinde Türkiye ctimhuriyetinin bu ... yeıneği yemitler, ikram edilen ılgara • 

lsimr, 7 a.a. - Bugün yapılan A· 
tefapor - Doğanspor milli küme iM

çını Dotanspor takımı 1 - O m.a
mııtır. 

C1'ut da eclemeue, çekilir. Slhi ... icap ecliJ'or. Sov7etlerin kollektif badaki siirati bbi hayret ve takc:lirlU ıanınızı belenmitlerdir. 
li '- ıelinceı bu ela maimi deiil.W-. bantta lll'art, 1rir el birlilin• maai içinde bıralmuttır. Umumi heyetini - Bundan batka mlaafirlerimbin hep-
.• halele misak...._ • nuik olmasa da bu el hirlifiıüa t ... iahü zin bütün makanizmumı on bq yıl alne burada huırlanan albllm ve bro -
'- aafbaya sirctiii ltir anda Litri- uzak bir iti7e atacaimcl- ecwyet • içinde detiıtirerek bugiln demokratik ptrlerden kollekaiyonlar hltıra olarak 
~· aai tehire malaal ~ ler, ltö7le Wr politikayı kendine mal devletler kardefllllne cirmlı bulunu - nrilmlftir. Bu gibi merasimler u bir 
:- İatifa ......., uacak ..... bek- ebnif ol- barlci7e komiaerillİ de- yonunuz. Bilbau bdınlılm umu • dlDID drdiip halde bu toplantı .. • 
~ liftlnnek lat.-it olabllirler. Bu n • mi bayata girmesini temin etmekle, miın lbir han içinde eaatlarca devam 
~ederin Almaap ile aalat- zi)'8tte _.,..tlerle lngiltere n harf lnldlAbı gibi hareketlerle Tlrld - etınittir. 

llaQ l.tediJd.ı halglrwtleki fi7ia 4la Franaa anamda bir ...&apna pek ye, dünya milletleri araında blylk te- Bu meruimde buraya gelmlt bulu • .._.tw ~ propqancla· )'alma olaaabdJr. rakkl adımJanm atmıı balamlllkta • nan 40 kiplik tiirk turiıt grupu da ba-

• :'l!llUlikWr .... lıaalalaltilil'. a. A. 1- ESMER dır. .ar bulunmqtar. 

-
Halkevinde 
Konferans 

Lisbon, 7 LL - Buraya gelen Al· 
man filosunun kumandanı amiral Bo
ebmyedi ve ecnebi partecilere yap
uıı beyanatta Alman filoaumm ı. · 
panya nlanadald hareketlerinin be • 
defierine dair ecnebi memlebtlercle Hallınl Bqanlıtmdan : 
dolafmıt olan pJia)ana ayduıma Bqüıı -t 16.30 da evimiz aalonun-
pyler oldutuna 86ylemlt ve bir ta • da Bay NanılWı Ataç tarafından ye
lim w terbiye ..,abadnia .....-11 . al filr b•klnnda bir musahabe yapıla-
balmoldu&uma Ulft etmiftlr. caktır. Herkes gelebilir. 
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Macaristan totaliter 
devletlerin yanında 
Macar hükümeti kati olarak vaziyetini tayin 
etmiıtir: Roma ve Berlin kabinelerinin ar
dında yer almııtır. 

Le Tempı 

P ek karışık ve ıuratlc de· 
ğişen bir enternasyonal 

vaziyetle bilhassa alakalı hü • 
kumet merkezleri arasında dip. 
omatık faaliyet inklıafta de • 
vam ediyor. İngiliz kabinesi 
diın uzun boylu muzakcrclerde 
bulunmuştur ve iki totaliter 
devletin ıiddct yoliylc genişle
me hususundaki her tUrlli yeni 
teşcbbiıslerinc mani olmak için 
giriı;ilmıt olan gayretlere ener
jik surette devam etmek müna
ıip olacağı kararına varmıştır. 

Londra ve Paris'in Moskova 
ile görüşmeleri ingiliz mahfil
lerinin söylediğine nazaran Ü· 
mit kırıcı'' bır yolda devam et
mektedir; Ankara ve Atina ile 
sıkı temaslar muhafaza edil -
mektc ,ve Bükrcş'lc Varıova 
arasında gbriış teatileri ilerle
mektedir. Bunların neticelen -
me&i Rusya ile varılacak an • 
lışmaya baglıdır. Diğer tar~f
tan, B. Gafenco'nun Rom~ yı 
ziyaretinden sonra, Belgrad da 
tevakkuf edeceği teeyyüt et • 
mcktedir. Kendisi Londra ve 
Paris'tc elde ettiği malQmatı ve 
Romanya'nın aldığı durumu B: 
Markoviç'c bildirmekten gerı 
kalmıyacaktır. Bu malumat 
belki de Yugoslavya'yı, Rom_a • 
Bedin mihverinin siyasetıne 
karıı tesis edilmek yolunda o
lan tedafüi sistem karşısında 
kendi mcvkiini tayin huı;usun • 
daki verecfllii karar üzerinde 
düşünceye sevketse yeridir. 
Nihayet, B. Gafenco ve Mar • 
koviç'in Bcrlin'i ziyaretlerin • 
den sonra Macaristan başve -
kiliylc dış bakanı halen alman 
hükümetinin misafiridirler. 
Bunların Führer'lc ve B. Rib
bcntrop'la görüşmeleri Maca
ristan'ın vaziyetini tespit et • 
mck neticesini doğuracaktır. 

Macaristan için alman ve i · 
talyan tazyiklerine mukavemet 
imkanları hakkında fazla haya
le kapılmış olan yoktur. Bu 
memleketin Almanya ile olan 
miıştcrek hududu pek naziktir 
ve Roma protokollerinden bi
ri Macaristan İtalyan ntifuzu • 
nun tamamiylc tibijreti altın -
da bulunmaktadır. Ustelik Ro
manya ve '\ u oslavya ile arala· 
rında müh arazi davaları 
vardır. Ger Roma ve Bedin • 
in tavıiyel üzerine Yugos -
lavya ile b r al şekli tasavvur 
edilmiı bul:ı uyor. Bu hal ıek
lini Yugoslavya'ya karıı olan 
bütün taleı le inden vaz geç • 
mck sureti le macarlar ödiye
ceklerdlr. Fakat Belgrad'ın, bu 
mcııılekctlc omanya arasında 
muallakta b lunan meseleler 
~ı.-...1 ... u..... ... ~ı.... 
bir saldrrm z ık paktı akdet -
miyc yana:ş cağı henüz hiç de 
muhakkak eğildir. Hakikat 
halde, Buda e te hükümcti için 
zevahir ku; nlmak ııartiyle, 
Macaristan cma - Bcrlin mih
verinin arzularını yerine getir
meye amade r. Macar baıı ve
kilinin Beri n' ziyaretine mu
kaddime olr k üzere, macar 
kabinesi erk geçen gün ıöy
lediklcri nu klarda dünya iki 
erupa ayrıld takdirde Maca
ristan'ın kcr. ine yegane yar
dım etmiı o an iki totaliter 
devletin tarafın ıtutması icap 
e<Jcccğini söylemiılcrdir. Ger
çekten, bir ç ay evci, kont 
Ciyano, mac r hükUmctinin an
tikomintem Utma girmesini 
ve Macarist n m Milletler ce
miyetinden t ekilmesini elde c· 
deliden beri m car dıı siyaae -
tinin veçhesi aç kça tebariız et
mlıtir. Alma y 'nın resmen ic
ra edebilcccg esirin dışında, 
ılman naayor. l - sosyalist pro
paeandaaı M caristan'da bil • 
hassa faal gö unmektc ve ora
da iç nizam çı~ devamlı bir 
tehdit tcokil et ektedir. 

N c de o sa. dün Bcrlin'dc 
almar. dış bakanının 

macar devlet a amları şerefine 
verdiii ziyaf tte söylenmiş o -
lan sözler bil sa hararetli ol
muştur. B. vo ibbentrop son 
seneler hidis~ rinin eski ve 

sadık alman • macar dostluğu
nu sağlamlaştırdığı vakıası Ü • 
zerinde israr etmiş ve kendi • 
sinden zorla alrnmıı olan bazı 
toprakların Macariıtan'a avde
tinden dolayı duy~ğu mem • 
nuniycti izhar etmiııtir. "Bu 
vakıa ile, ve Macaristan'ın an
tikomintern pakta girmesiyle, 
Almanya ile dost devletler ara
sında yeni rabıtalar teessüs et
miştir. Sarsılmaz karıılıkh iti
mada istinat eden iı birliğimiz 
mcmleketlcrimizin menfaatine 
olarak ve dost İtalya ile sıkı 
bir irtibat dairesinde daima 
daha velut olacaktır, demiştir." 
Alman dış bakanı bu iş birli
ğinin ıulh için bir zaman ola • 
cağını da ilave ctmiııtir. Diğer 
taraftan kont Teleki de, "Nas
yonal • sosyalist Alma~y~ . ile 
Führer'inin hayret vcrıcı ıc -
raatına" hararetli takdirlerini 
beyan ettikten sonra, alman ve 
macar milletleri arasındaki 
dostluk üzerinde israr etmiı; ve 
macar milletinin alman mille -
tine olan duygularının son za -
mantardaki hadiselerle kuvct -
lcnmis olduğunu ilive ctmis • 
tir. "Macar hükümcti, mihver 
devletleriyle bu güvenli birlik 
siyasetini devam ettirmeye ka
ti surette azmetmiştir, ve ayni 
dostca ve sakin duygulan taııı
yan herkesle birlikte çah5maya 
amadedir" Görüldüğü gibi ma
car hükümcti kati olarak vazi
yetini tayin etmiştir: Roma ve 
Bcrlin kabinclerinin ardında 
yer almıştır, bundan böyle dış 
siyasetini onların arzularına 
tibl kılacaktır. 

Orta ve ııarki Avrupa'daki 
vaziyetin tam olarak takdiri i· 
çin bu vakıanın hesaba katıl -
ması lbımdır. Macaristan'ın 
ıulha ihtiyacı vardır; bilhassa 
Tuna havzasının sağlam bir or
ganizasyonunda siyasi ve ikti • 
aadi emniyeti bulmıya ihtiyacı 
vardır. Üzerinde yürüdüğü yo
lun kendisine bu emniyeti ve
rebileceği muhakkak değildir. 
Gerçi, bilhassa faşist hiıküme
tin yardımı sayesinde, Slovak
ya ve Karpat Riıtenyasmda a
zımsanamıyacak bazı topraklar 
kazanmıştır. O kadar hararetle 
aradığı Polonya ile müşterek 
hududu da kazanmıştır: fakat 
bu yeni ıart milli siyasetine 
faydalı olacağa benzemiyor: 
çilnkti Polonya eimdi kati ola
rak cermen -italyan genhılemc
slnc karıı istiklillerini muha -
faza etmek azminde olan dev -
Jetler zümresine iltihak ctmiı • 
tir. Bundan böyle Polonya'nm 
mukadderatı Romanya'runkinc 
baihc\Jr; ve romıın_ milletinJn 
alcyhınc olarak Macanstan m 
taleplerine müzaharet edecek 
olan her halde Polonya olmı
yacaktır. Bazı ııazetclcrin is • 
tihbaratı, kont Tcleki'nin B. 
Fon Ribbcntrop'la görüımeleri 
esnasında Slovakya'run aleyhi
ne Macaristan'a yeni tavizler 
yapılması görüıU!milı oldu • 
ğundan bahsetmektedir. Şimdi
ye kadar bu rivayetler teeyyüt 
etmiş değildir, fakat teeyyüt e
decek olursa, orta Avrupa'da 
yeni sarsıntılar beklemek li -
zımdır. Ki bu da yeni tehlike
ler doiurmadan vukua ııclccck 
deiildir. 

Le Temps 

Napolyon 

devrinde 

Arnavutlar 
1797 de Campo - Formis mu

ahedesi Vencdik'i, Korfu ada
sını ve Vencdik cümhuriyeti • 
nin fısgalindc olan Arnavutluk 
sahillerinden bazı yerleri Fran
sa'ya vermişti. 

Arnavut ıcfleriylc ilk temaa
larımız fena olmadı. Bunların 
içinde en kudretlisi, evcli fran-
11zlara kar'3ı oldukça müsait 

davranan Tepedclenli Ali 
paşa oldu. Bonapart'a mektup 
yazarak ondan topçuluk hak -
kında malUmat istedi, o da ken
disine iki topçu assubay gön
derdi. 
Mısır seferi, bu kadar dosta

ne bir şekilde başlamıı olan 
münasebetleri bulandırdı. Türk 
• rus donanması Korfu'ya taar
ruz ederek fransızları oradan 
çıkardı ve Tepedelcnli Ali pa
ıa vaziyetten istifade ederek 
Prevezc'dc garnizon kurmuş 
olan 400 fransız askeri üzerine 
15.000 kişi gönderdi. 

Adctcc İlstünlüğün altında 
fransızlar ezilince Tepcdelenli 
Ali paşa ölülerin kafalarını 
kestirdi, yaşıyan yüz elli kişi
yi kendisine takdim ettirdi. 
Sonra onları kesilmiı olan iki 
yüz elli ba&ın yanına götürdü 
ve sopa altında onları ustura i· 
le bu başların derilerini yüz -
meye mecbur etti. 

Tepcdclenli Ali paşa sonra -
lan bu fransızları öldürmüş 
:>lduğuna nadim oldu. Bunların 
askeri bilgilerinden istifade e
debilirdi. Aradan bir muddet 
eeçtikten sonra bir İtalyan ge
:nisinin kaptanı Mısır'dan bir 
caç fransız zabitini Fransa'ya 
eetirirkcn bunları satmayı ken· 
disinc teklif etti. 

Teklif pek hoıuna giden Tc
pcdelcnli pazarlık etmedi ve 
istihkam şefi Poitcvin, topçu 
albayı Charbonncl, bahriye su
bayı Bouvicr, Mısır fen ve sa
nat komisyonu azasından biri 
olan Bessi~res ve üstelik Mal
ta enkizitörü Marco Gucrini'
yi altın bahasına satın aldı. 

Tcpedelenli Ali paşa derhal 
bu kölelerin ihtiaaslarından is
tifadeyle meşgul oldu. İşine ya
ramıyan Gucrini'yi rahat bı -
raktı, fakat iıtihkfi.m subayiyle 
fen adamını, Yanya'nın tahki • 
mindc kullandı ve albay Char • 
bonnel'i topçu kuvetlerinin 
tanzimine memur etti. Bahriye 
ıubayı bir işe yaramıyordu, A
li onu Fransa'ya ııöndermcyc 
razı oldu. Papazı da ayni şekil· 
de başından savacaktı, fakat bu 
adam, esaret arkadaşlarının 
hayreti arasında müsliımanlığı 
kabul edip Mehmet efendi adı
nı aldı. Paşa derhal onu katip
liğine tayin etti ve sonra dıı 
bakanı yaptı. 
Paısa alış verişinden mcm -

nundu, bilhassa albay Cbar • 
bonncl'dcn pek hoşnuttu. Bu a
dam bir kaç harap topu tamir 
ettinniı;ti. Ali paşadan1 harmin
dc itina ile muhafaza ettiği ha
van topunu kendisine vermiye 
ikna etmiş ve bunları ial&.h et
tikten sonra arnavut topçula -
rını talime baıılamıştı. 

Ali p~ arbk ln.naıa aüaw
larını köle gibi telikki etmiyor, 
onalara dost muamelesi edi -
yordu. Eveli onları sıkı bir ne· 
zarct altında bulundurmuşkcn 
bu nezaret yavaı yavaıı gcvııe
di ve günün birinde albayla ar
kadaşlan paşaya kal"lı pek na
zik davranmıyarak Korfu'ya 
kaçtılar. Arnavut lı:ıtalarmın 
fmsız usulü talimi bu kadarla 
kaldı. 

Ayni iı daha sonraları, Ar
navutluk'un dışında ve paşanın 
tahmin e<Jcmiycceğl bir ı;ckildc 
yeniden baısladı. 

Bu tcpcdelenli Ali yaman a
damdı. Yavaş yavaı kendini pa
ditahın nüfuzundan kurtarmış 
ve otoritesini biltiln amavut 
ıcfleri üzerinde tesis etmi5tir. 
Gc.rçi bu hususta mukavcmct
ler olmadı değil. Berat paşası 
İbrahim ona karşı mycadelc 
etmey ckalkıştı. Bu kavgaların 
rürültüsü o zaman Avrupa'yı 
sarsan ıil&.h oğultuları araaın • 
da kayboldu. Bu vakaların da
ha a!ikilnctli :zamanlarda umu
mi siyaset üzerinde tesiri ola
bilirdi. 

1809 da İbrahim pasa, elin
de bulunan Valona'yı Napol -
yon'a vermeyi teklif etti. On -
:lan sadece iki bin askerinin 
40.000 kuruş aylığını ödemesi
ni istiyor, buna mukabil, hatti 
Türkiyc'ye karıı bile Fransa'
nın tarafını tutmayı teahhüt e
diyordu. 
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Yirmi senelik anlaşmazlığa 
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nihayet veren bir itilaf : 

Sırp . Hırvat bar1ıması 
Zağrep"te imzalanmış olan SIIP - lurvat anlaşması. Yugos

lavya'nın istikbali içia ağır bir tehlike teşkil eden ve her tür
lü birleştirme gayretlerini beyhude kllan yirmi senelik bir 
ihtilata nihayet vermektedir. 

Hemen hemen ayni dili konuşacak kadar yakm akraba O· 
lan sırplarla hırvatlar arasında derin uddiyetler tezahür edi· 
yor ve bazan had bir sa/baya vauyordu. On asırdan /azla bir 
zamandanberi Belgrad şarka, Zagrep'se garbe teveccüh et
mişlerdi. Biri romen kilısesiae bağlıydı. Fakat Belgrad, a
detce üstünJUkle beraber, bir asırdan ziyade zamandanberi 
küçük bir müstakil kırallığrn merkezi olmak itibariyle dev
let duygusuna ve tecrübesine malikti, halbuki Zagrep daima 
yabancı bir boyunduruk altında daima devlete karşı isyankar 
bir halde yaşamıştJr. Bunun neticesi olarak dizginleri Bel· 
grad eline aldı ve Zagrep'i izinde yürümeye mecbur etti. 

Tuna muvazenesi Yugoslavya"yı komşularmdan korlı.mıya
cak bir emniyet içinde bulundurduğu müddetce bJrvatlar 
Belgrad'a karşı, !talya'nın gizli müzaharetine istinat eden ve 
hattl zaman zaman Hab.~burglar taralrna da bir göz atan ay
rılmalı. tehdidini bir silah gibi kullandılar. Fakat Anşlus'la ve 
mihverin begemonyasiyle birlikte kendileri için sırplarla, yu
goslav devletini içten takviye edecek ve bu suretle dış taz
yik/re karşı daha mukavim kılacak bir "anlaşma" zemini bul
malı.tan başka selamet yolu kalmadığrnı anladılar. 

Maalesef Maçek'in bu hususta yaptlğı bütün teşebbüsler, 
her şeyi vadeden fakat biç bir şey vermiyen Stoyadinoviç'in 
politikası yüzünden akim kıldı. Öyle ki h1rvat şefi sırp mu
halefeti ile birleşti. Progrımı hükümet mevkiine bir koılis
yon kabinesinin gelmesi ve geniş surette federal karakterli 
yeni bir anayasa tanzim etmek maksadiyle bir müessesan mec
lisinin intibabuu girişmekti. 

Fakat, hadiselerin tızyiki ıltmda ve bugün Yugoslavya'
nın komşuları diş bilerken devletin bünyesini alt ıist etme
den doğacak tehlike karşısmda B. Maçek programrnı hafif
letmiştir. Huvatistan, Slovonya ve Dalmaçya, yani hırvıt· 
/arm ekseriyette bulundukları yerler birleşecelc ve muhtar 
bir idari birlık vücuda getirecektir. Bu sayede ayni şekilde 
idari muhtariyt verilecektir. Bu anlışma;yı tatbike memur hü
Jcıimet bugünkü bükümet partisiyle bırvıt köylü partisinin 
mumessillerinden miırckkep olaca.ktJr. 

Yugoslavya'nm dahili inkişafı bakımından bu anlaşma ne 
kadar ebemiyetli olursa olsun, enternasyonal vaziyet bakı· 
mmdın dshı az ehemiyetli değildir. Çünkü B. Maçek'in ardrn
da bırvatlarla birlikte B. Stoyadinoviç'in mihverin vesayeti 
altına girme politikasma muhalif ve memleketlerinin ananevi 
dostluklarına sadık kalmaya azimli bütün sırplar yer almış
tı. lç işler bakanhğının gizleme temayüllerine ratmen bu te
mayül son intihabatta muzaffer olmuş ve Führer rolünü oy
namak istiyen adamın sukutunu intaç etmiştir. 

B. Maçek'in taraldarlaunın bükümete girmesi mihverin 
tazyikine kuvetli bir mukavemet unsuru teşkil edecektir. 
Halkın tezahürleri bu mukavemetin delillerini bize her gün 
getirmektedir. Hiç süpbesiz Yugoslavya'nın bugün Roma -
Berlin mihverine muhalefet siyaseti takip edebileceğini san
mak bata olur. Coğrafi vaziyeti, bilhassa Arnavutluk'un işga
linden beri buna imkin vermemektedir. Fakat, dahilde vah
deti temin ettiği takdirde, dışarının da yardımı ile bütünlü
ğünü ve batta bir dereceye kadar istiklalini muhafaza etmesi 
mümkündür. Onun içindir ki B. Markoviç'in Berlin'i ziyareti 
bu hususta bilhassa bedbin görünmeye bak verdirmez. 

H ez halde ıurp - brrvat ih,tiUlının lt•lli ltuctinl:O Y•ai;,•dn 
lstlltran hususundaki Umıtleri arttıracak bir keyfiyettir. $im
di geniş bir milli birlik kabinesinin Yugoslav;ya'nın iç barışı
ru tamamlaması ve ona bütün gayretlerini istiklalinin muha
luasına hasretmek imlcinını bahşetmesi temenniye değer. 

Edith Bricon 
LA REPUBLİQUE 
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Bu malOmatı çok meraklı ve 

son hadiselerin bir aktüalite 
havası verdiği bir kitaptan alı
yorum. Bu kitap 1914 de B. 
Augustc Boppc'in neıretmiı 
olduğu tetkik eseridir. Ayni za-
manda hem diplomat, hem de 
tarihçi olan B. Boppc ıarlı: ta· 
rihine karııı pek büyük bir ali
ka duyuyordu. Osmanlı impa -
ratorlutunun menkıbelerini hi
kayede daima üstat olarak kal
mıştır 

B. Auguste Boppe, Nicole 
Papa& Oglan tarafmdan ku -
manda edilen "Şark avcıları" -
nın mevcudiyetini ortaya çı • 
karmıştır. Arnavut alayı hak • 
kındaki mal\ımatrmızr da ken
disine borçluyuz. 

Bu alayın hususiyeti ıurada
dır ki hiç bir zaman Arnavut • 
luk'ta hizmet ctmcmiıtir. Ger
çi amavutlardan mürekkepti, 
fakat meşhur Ali paıanın va -
tanlarından kovduğu ve yunan 
adalarına kaçmıı olan ama • 
vutlardan. 

Tilsitl'den sonra ruslar fran
sızlara bu adaları iade ettikle
ri zaman, bu mültecileri de bi
ze bıraktılar, ve bunlar Fran -
sa'nın hizmetine girdiler. Bun
lar iyi cengaverlerdi, fakat di
siplinli asker olamıyorlardı. 

Ccsar Berthier bunları dağ 
barplcri için fransrz alaylarına 
ilhak edilecek hususi bölükler 
halinde teşkilatlandırmayı dü -
şündü. Bundan vaz geçmek 
mecburiyetinde kaldı. O zaman 
imparator ada amavutlarının 
hususi bir alay teşkil etmeleri
ne karar verdi. Bunlara kuman
:lan olarak Mısır seferine işti
rak etmiş olan subaylardan al
bay Minot'yi tayin etti. 

Minot, bu adamları Avrupa 
uıulü orııanizc etmekten ziya
de onlara babaca muamele ede· 
rck kendilerini imparatorun 
hizmetine kazandırmak mak • 
sadiylc hareket etti. Onun dü -
şüncesincc arnavutlar fransız 
subaylarınnı emri altında ada • 
ların müdafaasında kullanılma
lıydı. 

Albay Minot, ıcflerinin ida • 
resi altında muhtelif kabile -
leri bir araya getirmeyi düşün
dü ve bütün bu birliklerden 
oldukça mütecanis bir kıta YÜ· 
cuda ııetirdi. 

Garibi şudur lı:i, B. Boppc'in 
işaret etmiş olduğu gibi, yu -
nan istiklali kahramanlarının 
ekserisi, birinci Napolyon'un 
arnavut alayında subaylık et • 
mişlerdir. 

Erler ve ıubaylar zcnein 
milli kıyafetlerini taııyorlardı. 

Askeri hizmetleri pek iyi ol • 
madı. 

Bu yüzden Napolyon bu as· 
kerleri kendi hizmetinde bırak
mıyarak Napoli kıralına gön • 
dcrmiyc karar verdi. Ne zaman 
fena askerlere rastlasa bunları 
Napoli'ye göndermekten hali 
kalmazdı. 

Fakat imparatorun emri ye • 
rinc getirilmedi. Arnavutlar a
dadan ayrılmak istemiyorlardı. 
Murat da maiyetindeki hay • 
dutların çoğalmasından hoınut 
olmadığını ııizlcmiyordu. Ar -
navutları zorla rötürmck icap 
edecekti. Minot bundan vaz 
geçti, 

1812 de Minot bunların ara-
11nda imparatorun muhafız kı • 
tası için bir bölük seçmeyi tek
lif etti. Teklifine cevap alama
dı. 1813 de, arnavut alayı "mu
kaddes ıahsın muhafazası için" 
ecdatları gibi giyinmiı ve si • 
l&.hlanmııs askerlerinden üçünü 
mümessil gönderdiler. 

1813 de Ftansa'ya gelen bu 
arnavut ıilahşörleri harp ba -
kanına takdim edildiler. Ba -
kan, bunları elbiselerinden a • 
yırmak kabil olamıyacağınr an
layınca kendilerini Mem1Qk'1er 
kıtasına verdi. Bu suretle sa • 
rıklarla şalvarlarını muhafaza 
edebildiler. 

Georges Girad 
La Figaro'dan 

Ölçüsüzlük! 

Napolyon 
bu yüzden 

mahvoldu 
D Ur.tatörler, Napolyon'un 

dersinden mütenebbih 
Jlmahlar. Faka tolamıyacaklar. 
Napolyon'un elinde, o zamanki 
devletlerin hepsine üıtün bir 
devlet varken, bu devleti tuta
madı. Fransa, daha 1789 da Av
rupa'nın en kudretli ,en ehe -
miyctli ve en zengin bir devleti 
idi. 

Düıünclim ki Fransa'nın nü
fusu o zaman 25 milyondu. Ya
ni İngiltcre'nin nüfusundan üç 
miıli fazla idi. Kesafet itiba • 
riylc bütün ~omıu devletlere 
faikti. İhtilal, Fransa'nın hu -
dutlarını Alplcre ve Ren'e ka
dar eötürdilğü için, Fransa'nın 
o zamanki kudretini de çoğalt· 
mııtı. Ondan sonra Napolyon, 
bu mesaha sathına İtalya'nın 
yarıımı, Almanya'nın muazzam 
bir kı&mını ilhak etti. Bu mem
leketler Napolyon tarafından 
viliyetlcrc parçalandı. Fransız 
devletinin etrafında çep çevre 
müttefik veya muti devletler 
vardı. İspanya Jozcf'in elinde, 
Holanda Luli'nin, Vestcfalya 
Jcrom'un, İtalya Öjen'in elin
de idi. Bunlardan baıka Var-
5ova'büyük dokalığı ile İllirya 
viliyetlcri vardı. 

Napolyon, Ren konfedcraa • 
yonunun himiıi olduğundan iı
viçrelileri himaye ediyordu. A
vusturya mağlup olmuı, kızınr 
Napolyon'a vermişti. Prusya 
ezilmit, hiç mesabesine inmiıı
ti. Bir fransız mareıalı İsveç 
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PAZARTESİ: 8.5.1939 
12.30 Proeram. 
12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
leri. 

1~.15 - 14 Müzik (senfonik 
pliklar). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (neıeli müzik) 

P.) 
19.00 Konuıma (doktorun sa

ati). 
19.15 Türk müzili (halk mu -

sikiıi) halk türküleri ve o • 
yun havaları: Sadi Yaver A· 
taman. 

19.35 Türk müziği ( karışık 
program) Çalanlar: Hakkı 

Derman, Eırcf Kadri, Hasan 
Gür, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. 

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

veliahdı olm.ııtu. Alman prens 
!eri itaat altına alınmıştı. Sak· 
ıonya kıralı gibi bazıları sonu
na kadar Napolyon'a sadık kal
dılar. Danimarka, boğazlan 
Franıa hesabına elinde bulun -
duruyordu. Fransa Avrupa'nın 
hikimi idi. Avrupa'dan hariç 
yerlerde mühim bir ıey yoktu. 
Müttehit Amerika o zaman he
nüz eenç, kendi üzerine kıvrıl· 
mış, cıki dünyanın kavcalarına 
karşı lakayıttı. 

Fransa'nın batında bir dahi 
vardı. Bu eef sahibi mutlaktı. 
Fransa'nın kıymetli askerleri 
vardı. Franaız ordusu hemen 
çeyrek asırda.beri muzaffer o
luyordu. Kıra ablokasına rağ
men Franaa'nın nüfuzu ağır 
deiildi. 

Fransa bir çok milletleri hü
riycte kavuşturmuı, bir çok ar
zuları yerine ııetirmişti. İhti -
lil, ilk şiddetini kaybetmi15ti. 
Katolik dünyaaı düşman de -
iildi. Binaenaleyh Fransa, dip· 
lomatik ve askeri bakımdan ta· 
arruz cdilcmiyccck bir vazi -
yettc idi. Daha imparatorlu -
iun başlangıçlarında, bu muh -
teşcm kuruluıun bozulmıyaca -
ğını bütün Avrupa anlamııtı. 
Ve Avrupa'nm hakla da var -
dL 

M emleket ilhakları haşin 
bir ıckilde olmuş, sü

ratlc ilerlcmiıti. Fransa, fütu
hatı ile birliklerini biribirine 
kalbetmlıti. 1792 den sonraki 
memleket llhaklan evcil Av -
rupa'yı enditelendirmiı, daha 
ıonra onu büsbütün korkut -
muştu. Kuvet önünde hep bo -
yun eğmislcrdi. Fakat kılıca 
kılıç çckilmiıtir. Diğer cihet -
ten, fransız ordusu günden gü
ne digleıcrck kıymetini kaybe
diyordu, fakat bilhaaaa impa -
ratorluğun in11111, fevkalbeşer 
bir manzara alıyor, kendiıini 
yaratandan kaçıyordu. 

Baılancıçta Napolyon kon • 
ıüldil, her ıcyi elinde tutuyor 
ve her ıcyi bizzat yapıyordu. 

Sonra iıler berbat olmağa baş
ladı. Artık imparator, kendi a
iırhğiyle uçuruma yuvadanı -
yor, demekti. 

Asker yoruldu. Zabitler yo
ruldu, ıiltem bozuldu, umumi 
efkir bitap düıtu. Halbuki e • 
vclce umumi cfkS.r askerle be
raber yürüyordu. Muhasımla -
rın mukavemetleri günden gü
ne büyüdü. Girisilcn iş günden 
güne geniıledi. Bununla bera • 
ber milletler kolaylıkla itaata 
alınıyorlardı. 

O ölçüsüzlüie raimcn Na
polyon mağlup olma -

dıkça her ıey ayakta kaldı. İm
paratorluk sistemi birlikte tah· 
dit edilir. Napolyon Avrupa'yı, 

20.15 Türk miıziği (Klasik pro 
gram) İdare eden: Mesut Ce· 
mil Ankara radyosu küme he· 
yeti (Bestekar Rahmi beyin 
hatırası için eserlerinden 

mürekkep program. 
zı.oo Knuşma. 

21 .15 Esham, tahvilat, kambi -
yo • nukut ve ziraat borsası 
(Fiyat). 

21.25 Neşeli Plaklar - R. 
21.30 Müzik konuşması (pan • 

tatonizm). 
21.45 Muzik (hava sazları, o -

da muzigi). 1 - Mozart. 2 -
Klarnet ve Gagot için Diver
timento No. 4 (Si bemol ma • 
jör) Allegro Adagio Larg-
hetto Rondo (Allegretto). 
Menuetto • Trio. Klarinet • 
ler - Hayrullah Duyğu, Mah
mut Ziya Eı;kin. Fagot -
Hasan Ergün. 2 - Blum • 
Deutto (o fagot için). Alleg
ro moderato Rondo (Alla 
brcve). Andante. 1 • Hasan 
Ergün, Mustafa Scnar. 

22.15 Müzik (küçiık orkestra • 
şef: Necip Aşkın) 1 - Schn
eidcr - Meşhur Röfrenlerden 
- Potpuri. 2 - Ganglbcrger -
Efsaneler ormanında. 3 • 
Stolz - Viynnada ilk bahar. 
4 - Paul Lincke - Olur, olur, 
olur (şen parça). S - j. Stra
uss - Hayat size neşe ver -
sin (vals). 6 • L~har • Göt
tergrattc operetinden potpu
ri. 

22.45 Müzik (virtüozlar - Pl) 
2300 Son a.jans haberleri ve 

yarınki program. 
23.15 -24 Müzik (cazbant - Pl.) 

belki de bütün dünyayı biye • 
rasi ile organize edilmiı bir 
kombinezon olarak teUikki edi
yordu. İspanya meselesi, ka -
ra ablokası ve Rusya seferi 
hep bundan ileri gelmiştir. 

ısız de Napolyon'un sergü • 
zcşte atılmasının sebebi, ken • 
disinin mağlup cdilemiyeceği -
ni göstermek istemesidir. Ta 
Rusya'ya kadar gitti. Mosko -
va'da durdu. Kış geliyormuş, 
düşünme<Ji bile .. Talibe güven
di. Mağluplar, Napolyon'a 
Moskova bozgununun başlan
gıcına kadar yardım ettiler. 
Kinlerini ta oraya kadar gizle· 
diler. 1812 eylül - teşrincvcl ...• 
İşte Napolyon gerisin eeriye 
dönüyor: o zamanın tarihçisi, 
bu kadar muhteşem bir feliket 
anlatmadı. 

N apolyon niçin yuvarlan
dı? 

Bunun üç sebebi var: cveli 
müttehit devletlerin maddi 
kudretleri gelir. Sonra, cihan 
umumi efkirının Napolyon a -
lcyhinde oluşu, Tilsit denbcri 
Avrupa sergüzeşte doymuştur, 
sulh istiyor. Bazı zamanlar, in
san çılgınca sulha düşkün olur, 
fakat kotü bir ıekildc. .. 
UçüncüıU, Napolyon yalnız 

bitap duıımcdi, ayni zamanda 
Fransa onu istemedi. Zira 1918 
de, Fransa 1792 gibi hareket e
demezdi. Fransa'ya karııı yal .. 
nız fransız ayaklanmadı, fran
ıızlarm bliyilk bir ekseriyeti 
biribirini terkettilcr. 

Dördüncü bir sebep olarak: 
Napolyon her taraftan taarru • 
za uğradı. Fakat hata etti, zab
tctmiş olduğu bu kadar gcniıı 
araziden hiç bir şey tcrket • 
memek istedi. İtalya da asker 
bulundurdu, '200.000 kişilik bir 
ordusu Almanya'da idi. Napol
yon bu orduyu Fransa'da harp 
olurken, Ren nehrinin beri ta -
rafına geçirecektir. (Aynı ıeyi 
1918 de Lüdcndorf da yapmı11-
tır. Garp cephesinde taze ku -
vetleri kalmamı:.i, Rusya'da yüz 
binlerce kişilik bir kuvct alı • 
koymuştur.) 

1913 yılı Fransa için bir fe
laket serisidir. İki buçuk sene 
talih, hep fransızların aleyhi -
ne dönmüştur. Ne 1814 de va
ıiyctte bir vuzuh vardı, ne de 
Vatcrlo'da ... 

Zannediyorum ki, Napolyon
un misali bugünün diktatörle • 
rine bir ders olmıyacnktır. Zi
ra, ne kadar yüksekte bulu -
nurlarsa bulunsunlar ne fert • 
ler, ne milletler, tarihin dersin
den ibret almazlar, bu. adetleri 
değildir. Bunun içindir ki, ta· 
rih, misalleri yeniler durur. 

Piyer Dominik 

KURBAGA DAMGASI ] 
Allahtan yaralanmamıştı. Müthiş bir 

heyecan içinde idi. 

- Haberler mükemmel! dedi. 
Genç kız israr etti : 

lunduğu yeri yeniden tetkik için bir 
kibrit daha çaktı. Gözleri elektrik 
kablosuna takıldı. Birden kafasında 

bir fikir parladı. Ayaklarının ucuna 
basa basa odanın öbür ucuna kadar 
gitti, kabloyu tuttu, ve olanca hızı ile 
kendine doğru çekti. Bu siklete ta
hammül edemiyen izolatör yerinden 
koptu, ve iyi bir teaaduf eseri, ses 
çıkarmadan, şöminenin önündeki öte
beri yığının üzerine düştü. Yarım sa
at, bakır elektrik tellerini dıtarı çı
karabilmek için kabloyu saran kauçu
ğu sökmeye çalıttı. Elleri kanadı, tır
nakları kırıldı. Fakat yarım saat son
ra kablonun bir ucu açılmış bulunu
yordu. Kapı dışarıya doğru açılıyordu. 
Demir levhayı aldı, kapının önüne 

yerleıtirdi. İçeriye girmek için mu
hakkak levhanın üzerinden geçmek 
lazım gelecekti. Sonra elektrik telle
lerini perçin deliklerine bağlamağa 
başladı. İşini bitirdiği anda merdiven
den hafif ayak sesleri ititildi. 

ğını levhanın üezrine bastı, bir an ha
reketsiz kaldı, sonra sarsılarak sırt 

üstü merdivenlerden aşağı yuvarlandı. 

-~ ~ 
Yazan: E.dgar W ALLACE 

- İşte d s larınızdan biri M. John
son I 

Filozof, el erini genç kıza uzattı. 
- Çok m teessirim, Mlle Bennett, 

çok rnütees ırim. Sizin için ne büyük 
acı. Size ne gibi yardımda bulunabili
rim? 

Genç kız gözleri minnet yaşları ile 

dolu başını lladı. 

- M. Johnson, çok naziksiniz. Ra
ye karşı da ok iyi hareket ettiniz. 

Elk, ona b ronuzda vazife vermit ol-
duğunuzu yledi. 

- Oh. bundan bahsetmeğe bile Hi
zum yok. Ra •i çok severim. Onun bir 

çok meziyetleri vardır. Babanızın bir 

ıeyden hah r yok, değil mi? Allaha 
şükür 1 J oh son, hadiseyi nasıl öğren· 
miş olduğunu anlattı. Bunun üzerine 

genç kız: 

- İnşallah gazeteler bahsetmez, 

dedi. 
Broad: 

- Demek Silenıkiden öğrendiniz, 
dedi. Tabii bu ona iyi bir reklam mev

zuu teıkil ediyor. - Sonra mevzuu de
ğiştirmek için ilave etti. - Nasıl yeni 

işinizden memnun musunuz? 

- Hala aklım ermiyor. Maitland ne 
diye böyle hareket etti? Bakın, söy-

lemeği unutuyordum, bu gün Kur
bağalardan ilk ihtarnameyi aldım.Ar
tık, ben de mühim bir şahsiyet oldum, 

sayılır. 

Eski bir portföyden bir kağıt çıkar
dı. Üzerinde yalnız dört kelime yazılı 
idi: "Bundan sonra sıra sizindir!,, 

Bu yazının altında kurbağanın işa

reti vardı. 

- Bu adamlara ben ne yaptım, an
lamıyorum. Fakat beni öldürmek is
tedikleri aşikar. Geçen gün çayıma 
zehir karıştırarak beni öldürmek is
tediler. Allahtan ilk yudumda içime 
bir şüphe girdi. 

Bu sırada içeriye, Elk, girdi. J ohn
son almış olduğu tehdit mektubun

dan ona da bahsetti. 

J ohnson, pfak sökerken yanların
dan ayrıldı. Elk, onu kapıya kadar ge

çirdi, ve tenha yoldan ağır ağır gidi
şini seyretti. J ohnson köşeyi döner
ken yanına bir adam yaklaştı, sonra 
bir silah patladı. johnson sendeledi, 
ve hasmı kaçmağa başladı. Bir saniye 
içinde, Elk, filozofun yanına koıtu. 

- Bir şeyi yok. Yalnız biraz sar
sıntı geçirdim, diye mırıldandı. Bu 
şekilde hucuma uğrayacağımı hiç tah-

min etmezdim. . 
Elk, hadisenin nasıl ceryan ettiğini 

sordu. 
- Bir adam yanıma yaklaştı. İsmi

min J ohnson olup olmadığını sordu. 
Sonra ne olduğu anlamağa vakit kal • 

madan ateş etti. 
Elk, J ohnsonu, "Harley Terrace,, ı 

muhafazaya memur iki polisten biri 
ile evine gönderdi. Sonra genç kızın 
yanına döndü. 

Saat 6 oldu. Dickten henüz bir ha

ber yoktu. Saat 7 de genç kız acına -
cak bir halde idi. Bütün gece iki er
keği hayrette bırakan bir cesaret gös

termişti. Fakat meşum saatin yaklaş -
tığı şu anda artık tahammülü kalma
mıştı. Saat "7 buçukta, Newbury po • 

lis komiseri telefn etti. 
- Yüzbaşı Gordon, Dictoyu terke -

deli bir saat oluyor, dedi. 
Elk, donmuş kalmıştı. Saate baktı. 

Bir saat kalmıştı. Gloucestere yetişe
bilmek için 60 dakikası mevcuttu. 

Bu anda içeriye, yemeğe odasına 
geçmiJ bulunan Ella Bennett girdi. 

Genç kızın yanında rnüki.lemeye de -
vama cesareti olmayan Elk derhal te

lefonu kapadı. Genç kız: 
- Ne haber var, M. Elk? diye 

sordu. 
Elk gülümsemeye çalışıyordu. 

- Ne diyorlar? 
Elk telefona doğru bakarak: 

- Kim ne diyor? diye sordu. Bir ah
bap beni yemeğe davet ediyordu. 

Genç kız, yarı tatmin edilmiç bir 
halde odadan çıktı. Elk, Brod'a işaret 
etti. Hafif bir sesle: 

- Gidip bir doktor bulun, dedi. 
Genç kızı 12 saat uyutabilecek bir i
laç getirsin. 

Broad: 

- Ne için? diye sordu. Haberler 
kötü mü? 

Elk başını salladı. 
- Ray'i kurtarmağa imkan yok, de

di. Hiç bir imkan yok ! 

Kısım: WVI 
Firar 

Dick, kulağını tahtaya dayamış, ve 
şu sözleri işitmiştiı '.Kurbağa onun 
öldürülmesini istiyor.,. Kuruyan du
daklarında müstehzi bir tebessüm be· 
lirdi. 

Hagn: 

- Herif, hiç kımıldandı mı? diye 
sordu. 

Bir ses cevap verdi. 
- Hayır, uyumuş olmalı! Sabahı 

bekleyelim. Bu karanlıkta bir ıey ya
pamayız. Birbirimizi vururuz. 

Bu fikir, ekseriyet tarafından ka
bul edildi. Dick, 6 sestefrik etti. Bu-

Sabah olmuştu, güneş fabrikanın 
cam tavanından içeriye sızıyordu. Bir 
fısıltı işitti, sonra kapı sürgüsünün 
sesini duydu. Elektrik düğmesinin 
bulunduğu yere kadar kaydı, ve düğ

meyi çevirdi. 
Kapı şiddetle açıldı, içeriye giren 

adam levhanın üzerine bastı. Bağır
mağa vakit kalmadan, onu takip e -
den ikinci biri de bayğın yere yu • 
var lanmıştı. 

- Ne oluyor? Ha~n bağıryordu. 

Koprak merdivenleri çıktı, bir aya-

Fazla beklemedi. Elektrik lavhası

nın üzerinden atladı, Hagn'ın hare
ketsiz vücudunun üzerinden geçerek 
merdivenlerden indi. Küçük yazıhane· 
de kimseler yoktu. Masanın üzerinde 

tabancalarından biri duruybrdu. Onu 

aldı, koşarak boş salonu geçti, ve açık 
bir kapıdan bahçeye fırladı. O anda 
bir ses işitti. Geriye döndü. İki adam 

üzerine atılıyordu. Tabancasının te
tiğini sıktı. Bir tık oldu... Hagn ta

bancayı boşaltmıJtı. 

Brovning tabancası boş ta olsa yine 
mükemmel bir silahtır. Dick Gordon, 
yanına yaklaşan adamın kafasına ta -
bancayı olanca kuvveti ile indirdi. 
Sonra koşmağa başladı . 

Binada, altı kişi olduğunu hesapla
makla yanılmıştı. En az 20 kişi mev
cuttu. Ve bunların hemen hepsi onu 
takip ediyorlardı. 

Yola atlamak istedi. Arada yalnız 
çalıdan bir set vardı. Fakat çit ayni 
zamanda dikenli telle de çevrilmiıti. 

Dick bir geçit aramak için vakit kay• 
betti. Yer taşlıkt, Dick'in ayakların· 

da çorapları vardı. İstediği gibi iler· 
leyemiyordu. Adamlar yaklaşıyorlar· 
dı. O zaman derhal istikamet değiş • 
tirdi. Üç binadan ikincisine doğru 
koşmağa başladı. 

(Sonu var) 



Şişmanhğa ameliyat 
olur mu? 

Gazetecinin mesuliyeti 

-------

IÇimizdeki ,eytan 
Tefrika No: 36=Y azan: Sabcıllalıin ALI 
o.. ...... eliDi bıralamt, elektriii ._... 

it. U.S _... SUPM ,.,ıer lıiç de i7i batiha ltlrakacak 
_,.. Ujildi. ()nada bir maaa ve üzerinde ,... 
a:illl • ....,..., JINJD bir örti varch. Yıkanmamq 
Wr _, .._.._, üaerbad• kuraımaı eabunlarla, Wi 
OIWfa d...,_du. Söniik bir ampül, kirli penbe i· 
..... Wr ~almada, ancak JIULNYI n civa• 
llQI ....... lQ'or, odum diier kuaalamu loı wa· 
~· .......... kapmm arkHma gelen bir karyola 
a...W. ı.pnıilmiı pbi darma dajnuktı. A~ak ta
...,. .. aran yorganla ... , .. bir pikenla tlÇlan 

,..,.. ı.t.r ~ela. Macide korka korka W. a
._ ~ il..ıedi.Oaier eJbMleld ha....ı. lllr keaua 
~ ..... kapb tahta .. iakemlQİ g.aç la· 
sa ,...._.. ve laemen ortablı toplamafa ko,.t
....... Acele hareketlerle trat takxDıımı, banlann 
:r ..... duraa bir kelebek. boyt1Dbajwya Wr ..... 
6rı ... ...,...... aı.... ""1i. Y•t•i• ~ Y.....,. -.Jtaulan bir takım kirli m.-diller, bir pi• 
..._ .......... çdrmlı •• bualan sdf ._... 
......................... tan.ftald eaki •• ~ 
.... ~ ................ .Staöald~ ........ ...., ............. " .... .. 
... .. .. .. ...... .....,.,. .... 11'11 ... ..... ,. .... ~-- .. .. 
~ .... , ....... , ........ kir·--
te ••@• 

Tma 14 Nl- -Tanan na-
111 aylarca ltlten meufeleri 

aatler içine 11fdmmpa, Tahran da 
blııblr pceJi bltiba lhtipmlyle 
cl8rt ı&nln içine tophyablJmlttir. 
Bu, oetnin. ellencenbı bir rekoru
dur. 

Bqlannda buram 1Matam lrarJar 
tllten. Blblrtls dallanma a&netten 
bvruhmıt eteldedacle '8Pılmıt 
tehrin lfiM atn-den. burutmn, 
belki Nevyork aergiıine rekabet e
debilecek derecede lhtfpmla süs
lendiğini tahmin edemezdim. Nev
york aergiaini görmedim. Fakat id
dia edebilirim ki 1931 enternasyo
nal Padı Sergiıi, Tahran'm bugün
kü manzaruı karıısında biraz utanç 
duyar. 

GüseJlik. manzara ve bey~can av
cılıit yapmak için Okyattoe dalga
larını aşan turistlerin, Kazvin'den 
Tahran'a kadar uzanan'" uhkla
nnda seraplar dumanlanan sakin 
ovadaki dümdh, tatau yoldan l'ah· 
ran'a dolna eoa etiratle ka)'IMJD&
lanna inun hakikaten acıyor. 
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lıilecelfnbıi tahmin edv miydiabl 
Evet, Nil ftdisindeki ehramlan o. 
ııl hayret ve takdirle 1eyredenıe
niz, Tahran Mlreklaruıdaki taklar 
karıısında da o kadir sevk ve heye
can duJ'Bl'llmz. 

Her tarafta ayrı ayrı, aynı ince
likle çalıtılmıt- laf aban iti bir gü • 
müt tabaka üseripM, bir liru laa
lııının meneviılerinde, bir minya
türün Adeta mikroüojla &'i'riinebi
len detaylanndla uuıı uzun ifliyen 
lran zevkinden ve sabrından daha 
u bir ICY bekliyeltilir misiniz? Şu 
var iri, hepıi cmıeı olan bütün ba 
eserler hep bir araya ıelince daha 
batka bir ahenk ve bir nümari een
fonisi yaratı7or. Bütüll tak1'.r bir 
1Utin muhtelif Pl\l'.çaları &ibi biri
birine ıeçmiftir. Ve bunlar, hep bir 
araya gelince, minenin U.erindeki 
zevk, neıe ve ıe,vinç yelkovanının 
intizamla ifltdiiini 1örü1oruz. . 
En ufak bir hıyebanda bile altın 

renkli bir Dara. bir Sfenb 
var. Keyhuarev askerlerinin yaldız
la kabartılmıt adaleleri, teker telı:er 
itlenınff, ve mehfp sabllannda 

aJDI .mi bJemi.,. itim,,. ... 
n ~t-

iran ıenitHll " ..,tallli eeven 
bir memlekettir. ZWkiade, MTin- ••·-
clmle '" bulana tulMrlac1e de 
.,. ceıdtllli " -.ıa1111 farkedl
)'OrU. Her .,..._ llalıls _..,.,,.. 
ı._ bal Wnalara llüblı 11r nn, 
....... Meta .. ..,.. .... ,...._ 
..... ı.ııı. lmDlmclıt- ..... 
calı ...,__ A,a--.. albn· 
at ilahlar ..... m11n 8adnde ilahlar 
oklup mNıt ~ llraan, 
mennlfİerinf olrttJ'lll'Ü yliritdtlltl
nüz zaman bir ıervet bir ihtipm 
okyanoau içinde ~ çcıık 
iyi anlıyorsunuz. Bütün İran balkı 
sok eevdlli lefine omm '"illi ot· 
lana ve lıllllr'111 ..n Pr111111ine 
kalfl tflkraıı hlllerilli ohak Oıhtk aJn.. 
tıyor ... 

Tahran fhncll, tileden llenls .,..,. 
van bir kadehe dl~mlf ....,...,. 
kapıp sibl kaynıyor " MiHl tıp
kı onun ~. on binlerce ima Jra. 
Jalıahtı halinde IOlraklardald Jra. 
buıdan t:apyor_ 

Hayyam'ın cloldaP, blJlffll 
yerburua.. 

Eğer usun yollar, bus ltepler, u• 
çurumlu clallar "'P ta seraplan yır .. 
tarak, aer•plardald ıulann toslu 
renklerini geçetek, daima gtlneıe, 
hep gUneıe dolru gltmemlt ol•y
dım, kendimi, herhangi bir Avrupa 
tehrlnde peklll •nabllirdim. Fa-
kat bir Avrupa tebri Tahran'dald r------------------..;._ ___ _ 
kadar ptılt 98 Mfalt a.dclelere, ve --~ 

1tenuıanac1a bir naaua paletinden Llnclbergh halkın 
fıfkırmt ftl'p1ar ....... bo)M; .. 
ria -- ailltllrl &iWt~,.ı.a-

Bu akp1111 -

=:-ıuı:.~ === tecessiistntleı 
o nmd tablada nüleri ve engbı-

tam aat dokuda 

ULUS Sinemasında 
Jllt ile i111a na.wu, luan hun- L..._1. IMi' 
rımu d8lla lYi btr aa,. ptli'ebiıtr. • ..... nu, .. Fevkalade- lldlwre oı.ta 

1enema6-,....m.d-Bt1ıı, düjihı yapan Tahran'm UUi 
.duvl.kh çehreli cleiititr. Eler bu 
telli duyalı, kaldırsanız ve Tah· 
ran'ın üzerindeki düğün makiyajı
nı bü~ bir süngerle iilsena de 
altınduı onma ud .,sebıesiııl. ve bu 
çebrenln narbı ve~ batı. 
fQU ~ iyi ı&reblliıJinb. 

DtilOn, bu eailam ricada .... 
sevkli bi~ ter.ti ,~ ... tl!PU· 
rllll n ..-.. ... tll>btlu g1,.ur. 
ınittiı'. 

S okaklan dolaııyorus, kenartlnn• 
daki oluklardan mütemadiyen 

ıular akan asfalt, bir Uftura bya· 

11 kadar parlak ve dU.. Yalnu le
vent kavaldann SU"boı gölgeleri bu 
aafaltlar Uzerinde bfee lıaftt ya
tıyor. Bütiin evlerden bayraklar 
tallaıuyor: Jtf11ır ve !raıı bayratla· 
n: yefll sanlo Uzeriııde Uç yıldıd 
karp lftlba ile alnıu açmıt, narin 
hlWler gWtıyor. Bwııı lran'uı ye-
til kırmm beyaz Trikoloru sarıyor, 
lılıaırlı ıtrensn Pnnye ltall Veli· 
ahdi ile evleniyor. 

CaddeJıd p59rken AIUlOdİfOr· 
auu ki, BbW!&evl ile Anlaa kol
kola linDitlel' J(lriyorlar. Jılıtli"ID 
bU.tUn ebramlarıaı Tallnıt"da ,ere-

--------·------
Madde .. ...._ hem etrafı tetkike deY .... 

diyor, hem de tirli tqler cffitiial,...a. Odanm, ne 
tarafa baktıtnu Wr tlifll keetlr .... 111 .,........ 
tinde kaim, tiJii._ bil~ •.-taran ....... 
ler" .......... .._ ..,._.._~ olaa J• 
leriade .u. ta~ tlileri döldilait ye ,.,. 

lammt lmnıialar Tardı. Yerin ...... ...._ la_.. 
&-ten eski" k...aeflllit •İl' hali, .,.. Wfu ....ı 
merdlftade cömaeden tikadiii ~ ...., .,.aldlarM 
m pakiıyorcla. B• emacla kendi lr......_t 

"Hiç kimle tarafmdan aörllmecl• -.,. b
dar pldlk. Acaba w •aman ~· ,. .... birini 
alarak mı plirdif Belki de. .. Obmi. .. 9lr samınkl 
Omer'le baafinldi 0...r'i lmWriae ~ 
deira delil- Saaki ..._ eski M~l N• ·---Ari* ....................... 70lr-~ 
dW kl• ıı. Wle -.~ Omerin de hif 
0 ............. •iittiii ....... ır. •• Şu ..... 

.__._..,. k..t. 
..ıs; ~-· _,. r • -•• .. ,. 

Oac p ...... cartafmı t .. Jia ...., ~ 
--- ........ .ıthiı temis .. ltq- .. &ıtlJI 
..amitti. y.,.._. bnarlanm dikkatle ... ,... 

....... ---~· ..... ~Sonra. p. 
•İP a711i ...,,tan Wr kat .ta t...U. pijama plr.,.cbj, ,... ..... ~ 

M.W. lı9lrrar •• 1na ..,_ kallai liltlad~ f&l'P.' 
,.Jıcltlla.111• 

.......... 1'-• ~tacaila hal... ,......,. wiT 
Taltif........,_ Sanki ._.:ra ı.-..ı ....... Y.. 
ınb'W111 .... , ......... ~ ~ ,. .. 
... ~ Seeel..ı.Ji..ı ............. 
Wrlikte ;ratinNIHJbm- Fakat t.a ~ .. leill -W. ._ ............. , ................ 

1937 de1Jberi A mıprcla bulenaa 
lnefhur amerikaı:ı ta)'Ylll'eclsi Lind
berg geçenlerde ~zil bir tekilde Aki· 
tanya vapuriyle Amerika'ya gitti. 
Lindtierg, bmulaıı ild 1e11e ~ı de bir 
kere gitmift orada bnu ile 1*abcr 
it .,. bdat' kalunftL 

1f"70l'kt'a ..-. ı.berfere= 
Lind&.rı lf~rk tıma..,. 
N"'10~aba-.adıa tl6k1-
bulwıuyordia. lbhtuDil& r&mrce kifl 
Wk117brdu. Vapilr .. rilltuna ya
Ufmldan &iall poUıler ftPUl'll ~ıııt
mtfo Lindbtrr'hı bulunduju yeri aıkı 
bir nezaret altına almıflardL 

Mqhur ta~ecl)'l tık ıellınhyan. 
amerikan ~c11ıp milmeuili olıııut
tur. Ltndberı, bu mUmenlte : pzete
cilere .ayle de a1Wı qkına beni ra-
bateız etmealnler. Çilnkü kendilerine 
bu aeyahatinün aebeplerlni a81llyemi
,.ilm-.. 

Bq Rollerde : 

Jean Murat • Viviane Romaııce 

limdlye kadar çevrilen cauıluk 
filatleriDia ea atbc1i. 

Ayrıca: Metro Jurnal eJı IOJt 
H&Tacllller. 

Lin4bftı'ln Avrupa'da gazetccile- İzdihama mahal bl1D1mak için 
re gCSrünmeden Amerika'ya gizlice numaralı Mletlerln nelden tedit-
geliıtnden meraka düpn amerikahlar rl1d rica olwıur. Tel: 21'3. ıtm iba tek ~ ..-m -
~tt;bütün meraklamnata baflqaaıJar- ... t1tuatı ....... biı.ai ~ 
. . . ......................... . 
Amerikan mebualar meclı•i haracl- n ......... ,_. 

ye komisyonu reiıi Bloom, Linclblrı- huanla tarahıdık kamum• tMil I· lltb• .. -~ 
2 in yakında bu komiayona çıı.:.pıu 1 tin y&J.>llan teklifterl tetkik etmekte ili wi ......,. ••• •'-' ~~ 

bildirmiıtir .. ]Jloom komi.yonun hali oldutunu ela hattrlatmıttar. Nlllİllılli BAl'DAR 

mu Jaknlcla, tl 7am Mf18d- ıörr11ıu.. .. Hat. 
ti ôpebilecelba-.. lvet. .. Heaa ....ı örceii• .• A
man ;varabW ae kadar 9t•WD•sca f87ler llfielnl-
,...,.._, ...................... Ubll .. 
JWt.. aa}'lhnm... 8lr kUlll w;,le fe71 .... • 11tuııtr 
mw? Onun halinde Wr ı.~111• sinni7orııma. A•· 
ba •nl ..,._ ~ _, 8eDd a. ....... 
hali onu mahoap etti " pprttı. Mat k d ....... 
...... ne ......,.... .... , ... laer feyi bil .... k sel· 
dlm. Yana iter feJi dlsellirbııl. hn o._ temiz •e 
tertipli kanu ofacalım. •• "• denaek? ~ 
Fakat niUh olimı&lds ki. .. Ah, it• 7aptıfwm hiç 
doira deiU- Herbtia aaul ajsmcla ....... 
ima? ... Fakat,...._.... ilana ne daait1iml .. Orie 
Ya. .._ ae't •• Soma nilrlla da ol--... Olacaits 
tabii. Fakat ._ anda bu na..ı •--r Aw.. ... 
••ellr? .. haa ..... •ı• • .._......, ... 
tialeriaedtfmlf,Mmlanher..W...._tara
.. ..... Fakat y,te •• siıel deil mlT. 

O.-. k -.d. cakelini .... •7Ü bplanm çı. 
lranmt. terlild...ıiii ........ aWwiı ldiçik .... 
........ Jn. .., .. .,. WiUUD& atarak,...... .... 
tarı çdrmqtı. MaaWe ·~ ....... ,...... 
den fırladı. Bavul- ...t• acele .......... •• Mr 
secelik çak.., W ..., ......... batla .. Şalle. 
ce ı&ıialeliJ'le blclalt ..... ,1intii mlthit W.. 
korlnaıia CU'PIJ"ôtthl. O.., h •da lceri &iri•...., ............... ~ ........ ~"' 
aftJ&CUb. ..................... .... 
..~ ............ ~~...-..- ..... .....,.,._.,;, ~ ,.....,. .... ... ,. ............................. ... .......,... ............. ~ ..,. 
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Atletizm müsabakalarında 
iyi dereceler elde edildi 

~eni Ankara rekorları tesis edildi 

Kü~ükler 1500 metrelik kotutla 

Ankara bölgesi atletizm ajanlığının 
tertip ettiği teşvik müsabakaları üç
yüze yakın atletin iştirakiyle yapıl
mıştır. Müsabakalarda iyi dereceler 
elde edilmiş ve bilhassa yeni Ankara 
rekorları tesis olunmuştur. Teknik 
neticeler şudur: 
110 engelli gençler: 

(14 genç iştirak etti). 
1 - Reşit (T.C.L. 19.2, 2 - İhsan 

A.L. 20,4, 3 - Nihat İn. usta. O. 20,6, 
4 - Hikmet Sanat O. 20,6, 
110 engelli büyükler: 

1 inci grup 
ı - Faik 

0

Önem 16, 2 - Hayri öz. 
oğlu 18,1, 3 - Ziya 19,1. 

il inci grup 
I - Kamil D.S. 18,3, II - Celil H. 

t. Y. 19,5, III - Halim G.S. 19,6. 

1500 gençler: 
(15 genç iştirak etti). 
1 - İsmail Köktürk T.C.L. 2.44,2 

(Ankara rekoru), 2 - Askeri A.L. 
4.44,3, 3 - Saim Polis koleji 4.47,5. 

1500 büyükler: 
(6 atlet iştirak etti.) 
1 - Galip 32 inci Alay 4,22,9, 2 -

Ök"keş A.G. 4.32,5, 3 - Orhan A.E.L. 
4.39,9. 
100 M. gençler: 

(27 genç iştirak etti.) 
1 - Mehmet D.S. 12,4, 2 - M. Ali 

,_...,,..._ Polis K. 12,4, 3 - Süreyya E. L. 12.5. 

15 M. kıilar 
(6 kız iştirak etti.) 
1 - Melahat B.T.E. 11,2, (Ankara 

.......... rekoru), 2 - Fahamet B.T.E. 11.9, 
3 - Mualla B.T.E. 12.4. 

Faik atlarken 

400 M. Büyükler : 
(6 kişi iştirak etti.) 

1 - Nuri D.S. 54.1, 2 - İbrahim H.t. 
Y. 57.6, 3 - Mithat A.G. 57.7. 

- '----------------·-------.... 5.000 M. Büyükler: 

Kırkpınar güreşleri bitti 

Başta leT<irdağ-.fl Hüseyin 
birinciliği kazandı 

11 Kurtderel i 
Hüseyin'e 

kemeri /1 Tekirdağlı 
dün törenle veri idi 

Edime, 7 (Telefonla) - Bugün Kırkpınar giire§lerinin son günü ge
çen iki güne nazaran daha heyecanlı ve güzel oldu. Etraftan güre§leri 
takip etmek üz~re gelen kalabalığın sayısı bugün daha çoktu. Halk Sa
rayiçi'ni günün erken saatlerinden itibaren doldurmuştu. On seneden -
beri hiç teaadiıf edilrniyen bu kalabalık önünde gÜre§ler daha heyecanlı 
ve cazip bir ıeki almıştı. 

Öğleden eve saat 9 da mektepliler 
arasında atletizm müsabakaları vardı. 
Bu müsabakalar yapılmakta olan gü
reşlerin bu büyük ve geniş hareketi 
yanında aynı a ika ile takip edildi. 

Umumi müfettışlik öğle üzeri Edir 
ne mebuılarına ordu müfettişi Orge
neral Fahrettin Altay, Korgeneral Sa
lih Onurtağ ve yüksek komuta heye
ti ile Beden Ter iyesi Umum Müdür
rü Tümgeneral Cemil Taner şerefine 
bir ziyafet ver ı 

Yemekten sonra misafirler gene 
iÜret meydanına gittiler. Müsabakala 
ra aynı heyecan e ıevkle devam edil
di ve akpm üstu neticeler alındı. Bun 
ları aıraıiyle b 1 iriyorum: 

Deıte: 
Birinci Kırkla eliti Mehmet, ikinci 

Kemalpafah İsmail. 

Kü~ük orta: 
Birinci Kar mürselli Hilmi, ikinci 

Gereçburunlu Mehmet Ali. 

Büyük orta: 
Birinci Bandırmalı Şükrettin, ikin

ci Edirneli H seyin. 
Bundan ıon a Başaltı güreşlerine 

başlandı. Bu gUreıe Günanlı Hüseyin 
ile Süleyman ştirak ettiler. Fakat 
her iki tarafın a çok sert güreşme
leri yüzünden ıki pehlivan da başla
rından yaraland klan için doktor işe 
müdahale etti ve daha fazla güreşe 

devam etmelerıne müsaade etmedi. 
Böylelikle batal ı birinciliği bu iki 
pehlivan arası da paylaşıldı. 

En ıonra ya an başgüreflerde bi
rinciliği Tekirdağlı Hüseyin aldı. İ
kinciliği de, Karacabeyli Hayati ka
zandı. 

Bunlardan batka başa iştirak eden 
YarımdUnya Süleyman Molla Meh • 
met, Manisalı Halil Lüleburgazlı Ali 
Ahmet Pehlivanköylü Mustafa dün . 
denberi her biri diğeri ile birer sa
atten fazla ıüren sok çetin güreJler 

yaptıkları halde yeniıemediler, ve 
neticede bunların arasında Ali Ah -
met ve Molla Mehmedin güreşleri ha
kem heyetince çok ustaca ve entere
san görüldüğünden Partinin Ankara
dan gönderdiği saatlerden ikisi de bu 
pehlivanlara verildi. Güreşler arasın
da Adalı Halil ve Kurtdereli için bi
rer dakika ayakta duruldu. Kırkpı • 
nar ağası mutat ananevi merasimle 
seçildi, partinin gönderdiği saatler 
güreş galiplerine hakem heyeti reisi 
Kırklareli mebusumuz B. Şevket Ö
dül ve Edime valisi B. Niyazi tara· 
fından takdirkar sözlerle verildi. En 
sonra ordu müfettişi Orgeneral Fah
rettin Altay, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünün hazırladığı altın ke • 
meri Başpehlivana alkışlar arasında 
verdi. 

Güreılerden sonra, Beden Terbiye
si Umum Müdürü Tümgeneral Cemil 
Taner ile görüştüm; kısaca şunları 
söyledi: "- Türkün ananevi bir spo
ru olan güreş işiyle çok sıkı bir suret
te meşgul olacağım. Burada gördü
ğüm istidatların yetişmeleri için la · 
zım gelen tedbirleri alacağım, bir gü
reş birliği kuracağım ve Trakyan'ın 
diğer vilayetlerinde de ıpor işlerini 
tetkik ettikten sonra Ankara'ya döne
ceğim . ., 

Trakyada bugünlerde bu güreşler 
vesilesiyle görülen misafirlerin dışın
dn Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsün 
den gelen kafile de göze çarpmakta
dır. Ziraatçilerimiz burada zirai tet
kiklerine batlamıtlardır. 

Bundan batka şehirde dün ve bu · 
gün mahfel, park, gazino gibi yeni 
eğlence yerleri de açılmıttır. 

Son günlerde Trakya'nın her tara • 
fına mebzul tekilde düşmekte olan 
yağmur da halkımızın sevincini artır· 
maktadır. 

(6 atlet iştirak etti.) 
1 - Mustafa D.S. 16.27,6, (Yeni 

Ankara rekoru), 2 - Ali M.G. 16.37,5, 
3 - Halil D.S. 18.27.S. 
Kızlar yükaek atlama: 

(5 kız iştirak etti.) 
1 - Mübeccel B.T.E. 1.15, 2 - Me

lek B.T.E. 1.15, 3 - Fahamet B.T.E. 
1.10. 

Kızlar uzun atlama: 
(12 kız iştirak etti.) 
1 - Fahamet B.T.E. 4.23 (Ankara 

rekouru), 2 - Melahat B.T.E. 4.16, 
3 - Mübeccel B.T.E. 3.79. 

Küçükler 3 aılım: 
(14 genç iştirak etti). 
ı. - Nihat 11,57 inşaat usta okulu, 

2 - İhsan 11,38 E.L., 3 - Necmi 11,6 
İnşaat Us. Ok. 
Cirit atma gençler 

(13 genç iştirak etti.) 
1 - Ragıp E.L. 37,52 (Ankara re -

koru), 2 - Osman E.L. 35,50. 

300 M. Gençler: 
(30 kişi iştirak etti.) 
1 - Ahmet E.L. 39.9 (yeni Ankara 

rekoru), 2 - Ömer E.L. 40.1, 3 - İb· 
rahim E.L. 40.5, 

100 M. Büyükler: 
( 12 kişi iştirak etti.) 
1 - Fikret G.B. 11.7, 2 - Etem H. 

t. Y. 11.9, 3 - Muhsin H. t. Y. 11.9. 

300 M. gençler 
(16 genç iştirak etti.) 
1 - Orhan E.L. 10.31.3, (Ankara 

rekoru), 2 - Askeri E.L. 10.32.8, 3 -
Remzi A.G. 10,33. 

3 x 50 M. bayrak kızlar: 
(4 takım iştirak etti.) 
1 - B.T.E. A. takımı, 2 - B.T.E. 

B. takımı, 3 - Maarif C. Lisesi takı
mı, 4 - D.S. takımı. 

Oç adım büyükler: 
( 12 atlet iştirak etti.) 
1 - Abdurrahman H.l.Y. 13.60, 

2 - Galip H.t.Y. 13.36, 3 - Jerfi G. 
L. 12.41. 

Gençler yükıek atlama: 
(14 genç iştirak etti.) 
1 - İbrahim E.L. 1.45, 2 - Bahaat· 

tin G.L. 1.45, 3 - Nejat E.L. 1.40. 

Büyükler yülr•ek atlama: 
(8 atlet iştirak etti.) 
1 - Jerfi G.L. 1.68, 2 - Faik 1.68, 

3 - Galip H.İ.Y. 1.65. 

Gülle büyükler: 
(10 alet iştirak etti.) 
1 - Ziya H.1.Y. 10.38, 2 - Mehmet 

H.t.Y. 10.09, 3 - Orhan H.t.Y. 10 
metre. 
Gençler gülle atma (5 Klg.): 

(16 atlet iştirak etti.) 
1 - Nihat İnşaat usta Ok. 11.91 

(Ankara rekoru), 2 - Selahattin İn
taat usta Ok. 11.21, 3 - Avni Sanat 
okulu 11.02. 

. 
lstanbul' da ki ikinci maçında 

AnkaragücÜ takımı 
Galatasaray'a 2-1 yenildi 

Kızlar araıında 15 metre 
birinciai 

Voleybol maçları 

Mülkiye Ziraat Enstitüsü 

müsabakası yarada kaldı 
Dün yüksek mektepler arasında vo

leybol müsabakalarına devam edilmiş
tir. Dünkü maç Mülkiye Ziraat Ens
titüsü takımları arasında idi. Takım
lar neticeye yaklaşmak üzere olduk -
!arından müsabakaların alakalısı çok
,du. Bu sebeple maçın yapılacağı Mül
kiye mektebi sahasında yüzlerce ta -
lebe ve halk toplanmış bulunuyordu. 

Maç zamanında ba§).adı ve oyunun 
birinci devresini Ziraat Enstitüsü ka
zandı. İkinci devrede de oyun heye -
can ve hararetle devam ederken bazı 
seyirciler arasında çıkan münakaşa -
lar maalesef bir kavga şeklini almış 
ve polisin hadiseye el koyması icap 
etmiştir. 

Hakem bu vaziyet karıısında maça 
devam imkanını bulamadığı için oyu
nu tatil mecburiyetinde kalmıştır. 

Kızlar arasında 
voleybol 

Dün 19 Mayıs Stadyomunda yapı -
lan atletizm müsabakaları arasında 

kız taleblerde voleybol maçlarını oy -
namışlardır. 

Dünkü müsabaka Gazi Terbiye Ens
titüsü ile Konservatuar arasında idi. 
Bu maçı Gazi Terbiye Enstitüsü kız
ları kazanmıştır. 

lzmir'de Greko - Romen 

güreş birincilikleri 

İstanbul, 7 a.a. - Milli küme maç
larına bugün Şeref stadında devam e
dildi. Müsait bir havada oync.nan ma
çı dört binden fazla bir seyirci kala
balığı takip ediyordu. 

Sahaya evela Ankaralılar çıktılar. 
Halkı selamladılar ve şiddetle alkış -
landılar. Kısa bir fasıla ile de Galata
saray gözüktü. Sarı-kırmızılılar bir 
alkış tufaniyle selamlandılar. İki ta
kım dizildiği zaman Ankara Gücünü 
şu kadro ile görüyoruz: 

Natık - Enver, Salih - Abdul, 
Semih, İsmail - Vehap, Fikret, Mu
zaffer, Fahri, Hamdi. 

Buna mukabil galatasaraylılar da 
şu takımla oynuyorlar: 

Osman - Faruk, Adnan - Mu· 
sa, Bedii, Yusuf - Necdet, Salahat
tin, Buduri, Murat, Sarafim. 

Hakem Adnan Akın. 
Ankara takımının dünkü kadro

sunda ufak fakat neticesi itibariyle e
hemiyetli gözüken bir tebeddül ol
muş, Vahap sağ açığa alınmı~. İstan
bul'a gelmekte bir gün geciken Mu
zaffer ortaya alınarak ankarahların 

en büyük noksanın olan delicilik te
min edilmişti. 

Oyuna galatasaraylılar başladılar, 
İlk dakikalarda top hep ortalarda do
laşıyor, İki taraf da sert, seri ve ener
jik. Mamafih galatasarayhlann ya
vaş yavaş daha ağır basmıya başladık
ları, Ankara kalesini tazyikleri altına 
aldıkları görülüyordu. 

Bir gün evci Beşiktaşa çok düzgün 
bir oyun çıkaran ankaralılar bugün tu
tuk ve şuursuz oynuyorlar. Galatasa
rayın daha ziyade sağdan inkişaf e
den hücumlannı Ankara Gücü müda
fileri durdurdu Topu ileri veriyor
lar. Fakat Galat, y muavin hattı 
bu topları iade etmekte gecikmiyor. 
Bunun tek sebebi hücum hattının an
laşamamasıdır. Bu hattın ortasına bü
yük bir kıymet verilerek koyulan Mu· 
zaffer, bir gün cvelki Vahabı adeta a
ratmaktadır. 

I ki gol Ü•tüate: 
Galatasaraylılar yedinci dakikada 

birinci gollerini kazanmıya muvaffak 
oldular. Buduri, güzel bir pası şahsi 
bir gayretle tamamladı ve sıkı bir şüt-

le topu kalenin üst sol köşesinden ağ
lara taktı. 

Bu sayı ankaralıları bocalatır gibi 
oldu. Galatasaraylılar bundan istifade 
ettiler ve gene Buduri, iki dakika 
sonra ikinci golü attı. 

Ankaralıları bu golden sonra biraz 
daha canlı görüyoruz. Yusutun bu
gün çok bozuk oynamasından istifade 
eden Vahap Galatasaray sahasına teh
likeli olabilecek inişler yapıyor. Fa
kat Adnanla Faruk Ankaralı muha
cimlere göz açtırmıyorlar ve tehli
keyi uzaklaştırıyorlar. 
Penaltı ve gol : 

13 üncü dakika: gene Vahabın in
dirdiği bir hücum, Yusuf topu kesti
ği halde ayağından kaçırdı. Fikretle 
Adnan topa aynı zamanda ~ıktılar. 

Karambol sert oldu ve Fikret düştü. 
Hakem penaltı verdi. Hamdi sıkı bir 
plase ile topu ağlara taktı. 

Oyunun devamı daha ziyade Gala
tasaray lehine bir inkişaf gösteriyor. 
Sarı - kırmızılılar şimdi daha ziyade 
soldan akıyorlar. Bu hiicCimlar haki
katen sıkı ve tehlikeli oluyor. 17 inci 
dakikada Buduri, 23 üncü dakikada 
Murat sayılık fırsatları kaçırdılar. 

26 ncı dakikada Salahattin attığı en
fes bir firikik vuruşu kalenin üst di
reğine çarparak avuta gitti. 

Ankaralılar 30 uncu dakikadan son
ra Galatasaray'ın üstünlüğünü berta
raf etmeğe muvaffak oldular. Osman 
Hamdinin ve Fikret'in uzaktan atıl
mış şiltlerini kolayca kesti. 

Devre sonuna doğru iki tarafta da 
fazla gayret göze çarpıyor. Galatasa· 
raylılar birinci devreyi sayı avantajı
nı muhafaza ederek, ankaralılar bera
berliği kurtararak bitirmek istiyor
lar. Bu mücadele içinde devre niha
yetlendi ve galatasaraylılar faik vazi
yette sahadan çıktılar. 

ikinci devre: 
İkinci devre başladığı zaman gene 

galatasaraylıları Ankara kalesi önün
de görüyoruz. Ankara bu tazyiki kısa 
bir zamanda kaldırdı ve oyunu Gala -
tasaray yarı sahasına nakletti. Anka
ralılar vaziyeti kurtaracakları ümidi
ni veren bir gayretle oynuyorlar. Ga-

(Sonu 8 inci sayfada) 

.. 

İzmir, 7 a.a. - Greko - romen gü
reş birincilikleri bugün güzide bir 
davetli kütlesi önünde Doğanspor ku
lübünde yapılmıştır. Neticeler şunlar 
dır: 

Dühkü maçı kazanan Gazi Terbiye En.titü•ü takımı 

56 kiloda Üçok'tan Talat, 61 kiloda 
Alsancak'tan Şefik, 66 kiloda Alsan
cak'tan Feridun, 72 kiloda Doğanspor 
dan Tahsin, 79 kiloda Doğanspordan 
Hasan, 87 kiloda Yamanlardan Musa, 
rakiplerini yenerek sikletlerinin şam
piyonları olmuşlardır. 

Ağır siklette Doğanspordan Meh
met rakipsiz olarak birinci ilan edil
miştir. 

YOksek mektepler futbol ma~ları 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Konservatuvarı 22-0 yendi 

~==============================================~ 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç. Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 

Ankaragücü 10 6 1 3 26 16 23 
Fenerbahçe 6 5 o 1 15 6 16 
Beşik tat 7 4 o 3 16 7 15 
Demirspor 6 3 1 2 13 9 13 
Vefa 7 3 o 4 18 14 13 
Doğanspor 7 2 1 4 10 22 12 
Ateşspor 9 1 1 7 6 28 12 
Galatasaray 6 3 o 3 6 14 11 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıştır. Buna 
nazaran hükmen galip Beşiktaş'm lehine 2. hükmen mağ
lup Galatasaray'm aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hükmen mağlup takımlara ayrıca sıfır puvan verilmek -
tedir. 

Yüksek mektepler puvan cetveli 
Maç. Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 

G. Terbiye E. 4 3 1 o 32 1 11 
Mülkiye 3 2 1 o 18 1 9 
Hukuk 3 2 o 1 10 9 7 
Konservatuvar 3 1 o 2 11 29 5 
Ziraat Enstitüsü 2 1 o 1 3 5 4 
Dil Tarih F akültcsi 3 o o 3 1 26 3 

Dün yüksek mektepler fotbol maç
Konservatuvar maçı vardı. Saat onda 
Ankaragücü sahasında yapılan bu maç 
cpice bir kalabalığın toplanmasını te
min etmişti. 

Oyun Necdet Ulutan'ın ida • 
resinde ve samimi bir hava içinde de

vam etti. Gazi Terbiye Enstitüler mü
sabakayı 22 - O gibi bu güne kadar An
kara'da görülmiyen bir gol farkiyle 
kazandı. 

Aşağıdaki cetvelin tetkikinden an -

]aşılacağı üzere Gazi Terbiye Ensti • 

tüsü bu maçla yüzde doksana yakın 

bir ihtimalle yUksek mektepler şam

piyonluğunu kazanmış sayılabilir. İ -

kincilik mülkiyede gibi görünmekte 

ise de, bu takımın vaziyeti Zirat Ens

titüsiyle yapılacak maç neticesine 
bağlıdır. 

Roma at yar1şlar1 
Roma. 7 a.a. - Beynelmilel Roma 

at yarışlarında kadın süvarilere malı -
sus büyük mükafatı "Montcbello,, 
atile Düşes Morignano - İtalya - ka
zanmıştır. 

Kapitol mükafatını "Accrobate., a
tile Belçikalı mülazım Poıwiek ka • 
zanmııtır. 



" 
Iran' da yapılan boy düğün 

J\la Hazreti hümayun Celalin meydanında beyaz at üzerind(> 4 

.... 

/ 

Solda: Vala Hazret Veliaht refi
kası Pren•e• Fevziye ile beraber
yukard a Veliaht Melike Nazlı ve 
Prenses Fevziye ile konufuyor. -
Aıağıda yuvarlak re•İm, Şehin
ıah Hazretleri Prense• Fevziye -

nin anne•i Melike Nazlı •• 

- . "" ......... -.,. 

• 

Tahran •okaklarında yapılan Karnaval'dan bir görünü§ 

• 

Emcediye stadyomunda e•ki Mııır ve lranlı kıya/etlerine ıirmİf 
lranlı kızlar jimna•tik harekatı yapıyorla 

• 

• 

Yukarda solda: Şehinşah Haz.retleri Melike Nazlı ile beraber. 
yukarda üstte, türk heyeti reisi 8. Ali Rana Tarhan, lran Harici

ye Nazırı S. E. Muzaffer Alam ile görüıüyor 

Şehinıah Hazretleri Tahran 
garında genf evlileri bekliyor 

--

Emcediye stadyomunun ıenlikler yapılırken manzarası 
lran imparatoriçesi PrensPI 

Fevzqe ile beraber otomobil.de 

Türk heyeti reİ•İ B. Ali Rana Tarhan ve türk kıta•ı subayları Iraktan ge,erken Irak zabitleri arasında 



Askeri mektepler şampiyonası 

Dttıı İatanbul' da büyük ve 
gttzel bir tören yapıldı 

İstanbul, 7. LL - Askeri liseler 1 
1938/39 senesi apor müsabakalarile bu A k • • • • t k 
sene bu liselerden Harp okuluna ge- n Q fQg UCU a 1m1 
çen talebelerden yüksek derece alan • 
lara mtikifat dağıtma tareni, dün tak
sim stadyumunda parlak bir tekilde 
yapılmı§tır. 

Galatasaray' a 
yenildi 

Roma Ye Berlin 
askeri paki 
yapacaklar 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
ltalyan mahfillerinde 

memnuniyet 
Almanya ve İtalya hariciye nazır

ları arasında yapılan konutmalar ne -
ticesinde neşredilen tebliğ, ycılnız si -
yasi mahafiJde değil, bütün italyan 
efkarı umumiyesince de büyük bir 
memnuniyetle karıılanmıttır. 

Dünlıii /ıotalar yalnu: büyüklerde değil, küçükler tuaında da 
derin bir alôka uyand,,mııtı-

Saat 1,30 da tünel istikametinden 
İstiklll caddesini takiben sıruile ku
leli, maltepe, deniz ve buna liseleri 
ve her birinin önünde kendi bandoları 
olduğu halde 6 muhtelif spor kıya -
fetleriyle ve muntazam bir yi1rllyÜf -
le taksim meydanına gelmiıler ve A
bideye bir çelenk koyduktan sonra 
ayni muntazam yilrüyiltle bllyiik ka· 
pıdan Taksim stadyumuna Jirerek sa-

Bap 6 ıacı sayfada) 
latuaray müdafaasının vakit vakit ya
nldığı görülüyor. Osman yedinci da
kikada ve gene 13 üncil dakikada iki 
muhakkak golil sakatlanmak tehlike
ıini gase alarak kurtardL 

Siyasi mahfillerin kanaatine göre, 
iki memleket arasında siyasi ve askeri 
bir paktın imzası fevkalide bir hadise 
olmayıp iki milletin mukadderat bir
liğinin tabii bir neticesidir. Milino
da verilen kararların bütün teferrüa
tını tesbit için etraflı müzakereler ya
pılacaktır. İ lkbaharatyarışları 

hada yer almıılardır. 

15 inci dakikadan aonra galatasa
raylılar yeniden vaziyete Mkim ol
mağa bqladılar. Ankaralıların yorul
dukları açıkça glSrülUyor. Takımın 
en iyi oyuncuau olan Semih, maçı çı
karabilmek için Adeti nefesini idare 
ediyor. Vahap yorgun, müdafaa oyun
cularında da, enerjik oyun görülmü
yor. 

Gene siyasi mahfillerde ıuraaı 
kaydediliyor ki demokratik memle
ketlerin pazarlık usulleri timdi alcte
dilen anlaşmalar üzerinde hiç bir tesir 
yapamaz. Bu anlatmalar italyan ve 
alman genel kurmayları arasında 'lıkı 
bir iş birliği kurmaktadır. 

V'" ut .. 
Koıuların birincisi 

Clttn İpodromda yapıldı 

Stadyumda 10.000 e yakın halk bu -
lunuyordu. Balkonda Vali, İstanbul 
Komutanı, yüksek rütbeli .zabitan gö
ze çarpıyordu. Kilrallye gelen liseler 
müfettiti Kurmay Albay Adil Türer, 
kısa bir hitabe ile mükifat tevzii me
rasimini açımı. talebeleri ve hocaları
nı gösterdikleri bapnlı çalıflD&lar -
dan dolayı tebrik ve meruimde hazır 
bulunanlara tetekkilr etmiıtir. 

Oyun Galatasaray lehinde cereya
nını muhafaza ederek devam ediyor. 
Galatasaray muhacimleri kalecinin za
yıf oluıundan istifade ederek şilt ata
cak yerde mütemadiyen paslatıyor
lar. Bu yüzden sayı adedini arttırmak 
kabil olmuyor. 

"T arilıi. ehemiyet kazanacak 
bir pakt,, 

lf omru - Nazlı çifti bir 

mukabil 26-50 lira 

liraya 

getirdi 
Bundan sonra müsabakalarda kua

nanlara müklfatlar tev.ıi edilmit ve 
ayrıca liselerden harbiyeye derece ile Sarı • kırmızılıların lehine üstüste 
geçenlere ve lisan derslerinden iyi de- korner oluyor fakat netice yok. Son 
rece alanlara da mükif atlar veril • dakikalarda Ankaralılar yeniden Ga -
mittir. lataaaray kalesini sardılar. Adnanla 

Berlin, 7 a.a. - "Deutscher Di
enst" azetesi İtalya ile Almanya a
rasında siyasi ve askeri bir paktın 
imzasını mevzuu bahsederek diyor 
ki : 

Yübek Y8J'lf ve ial8h encümeninin tertip etmİ§ olduğu ilkbahar at ya
ntlannm birincisi dün ıehir ipqdromunda yapılrnı§tır. 

" Bu paktın tarihi bir eehmireti o
lacaktır. Bu, Hitler'le Musilini siya

setlerini idame ettirecektir. Aynı 

zamanda alman ve İtalyan milletle· 
rinin duyduklarına ve azimlerine de 
tamamiyle uygundur. 

Havanın güzel olutu dolayısiyle yanı yeri pek kalabalıktı. Milli Şef de 
Y8l'lf yerini ,ereflendinniıti. Tam vaktinde'başlıyan koıular çok heye -
canlı olmuı ve dünkü nüshamızda bildirdiğimiz favorilerin hemen hepsi 
derece ahmtlardır. 

Mükifat tevzi meruimini bir geçit Faruk, rakip muhacimlere sayılık fır
resmi takip etmit ve bundan sonra mu- sat vermemeğe gayret ediyorlar. Ha
aikili jimnastik, boka, gülle, savurma kemin düdüğü oyunu bu sıralarda bi
topu, cirid, disk, ve bomba atıfları ya- tirdi. Bu tekilde galataaaraylılar saha Diğer taraftan bu pakt, alman ve 

İtalyan hükümetlerini müıterek ar
zularından ve iki millet arasındaki 

teaanütten kasten §Üphe etmek iati
yen ecnebi matbuatının uydurma 
neıriyatını da katt olarak tekzip et
mektedir, 

Birinci lrııa: 

Yeniler koıusu: üç yqında ve hiç 
koıu kuanmamıt yerli yarımkan İn
giliz erkek ve dip taylarına mahsus
tu. İkramiyesi 320 lira meaafeai 1000 
metre idi. Sait Halim'in İbnı Radyo 
ismindeki tayı bqlangıçta geri kal· 
masına ratmen gayet kolaylıkla birin
ciliği aldı. Zaman 1,07 dakikadır. Müı 
terek bahis pnyan 160 kurut verdi. 

llıinci ltoıu: 
Raibet koıuau: Uç Jatında ve hiç 

k;ya girmemi§ baHabn arap erkek 
ve dip taylara mahsustu. ikramiyesi 

pılmııtır. dan 2-1 galip çıktılar. 
Kısa bir istirahatten aonra, proğra· Bugün ankaralılar fena ve bozuk 

mm ikinci kısmı ıUretlerle bqlamıt- oynadılar. Bunun sebebi bir gün evci • 
tır. Serbeıt, Greko - Romen, Jijitau ki mağlubiyetin asabiyeti ve takımın 
ve bundan sonra manialı yanıtar, ce- yorgun oluıu imildir. Galatasaraylı
saret talimleri, bendbol ve hokey mü- lara gelince, tamamen canlı ve gayret-
sabakaları yapılmııtır. li bir oyun çıkardılar. 

Çok muntazam bir tekilde yapılan 
bu hareketleri, stadyumu dolduran 
halk takdir ve iftiharla uzun müddet 
alkıtlamı§lardır. 

Tam bir intizam ve disiplin dahi -
linde program saat 18 e kadar devam 
etmiştir. 

Zürih'te büyük 
bir sergi açıldı 

"Çenber siycuetine kati 
bir dqrbe,, 

İtalya ve Almahya Milino'da bu 
paktla İngiltere ve Frama'nın mih

ver memleketlerine karıı olan teca
vüzi çember siyasetine kati bir dar • 
be indirmişlerdir. Polonya hariciye 

b;sa.:.-.-..ı~lftı;-11111191lt1:!ı* ........ lft'llrtdS;;""lhmır-..-

ZUrih, 7 a.a. ZUrih'te İsviçre ser - nazırı Bek'in nutku çember siyaaeti
gisi, merasimle açılmıttır. 3000 metre nin hakiki hedeflerine dair Alman· 
murabbaı geni9liğinde bir sabayı işgal ya ve İtalyJ'nın kanaatteı;kd: c:lo~ -

~.--.111 ..... ~ ..... ~u.1--. .............. ~~-~~---~r.; .. ~~~tU. JıU1'ınc>·~ .. .,.. iktt
gi, tsviçre'nin her sahada gösterdiği sadi ve askeri çember teşebbüslerine 

ıa beraber ileriye fı Jıyan Salihattin 
Böke'niıı Atkın ismi eki tayı güzel 
bir kotu ile birinci, ki boy ara ile 
Mergup Dinçel'in Di ç :smindeki ta· 
yı ikinci, Yapr Güçl 'nün Örnek is
mindeki tayı ilçtincü ldu. Zaman 57 

X Belgrad - Naip Prens Pol'un faaliyet hakkında kısa bir fikir ver • karşı koymak yolunda en kati adım 
İtalya seyahatine 8 mayısta çıkacağı- mektedir. atılınııtır. İtalyan - Alman paktı 
nı ve Yugoslavya'ya 14 mayısta döne- İsviçre konfederasyonun reisi, bu harp kundakçılarının tehlikeli teteb
ceğini teyit eder mahiyette ne reamt münasebetle bir nutuk söylemiştir. büslerine karşı aşılmaz bir kaledir.,, 
ne de yan reaml hiç bir malOmat yok- Mumaileyh, merasime ittirik edense- Mihver siycueti yeniden· 

saniyedir. Müıterek bahis aırasiyle Bayanlar laem lıopılan aeyredi -
Ganyan 200, pllae 135 ve 205 kuruı yarlar, laem de yeni tuvaletlerini 

tur. firler heyetine hitap ederek, İsviç - teyit edildi 
X Nevyorlr. - Tayyareci Kokkina- renin bütün memleketlerle iyi geçin- Londra, 7 a.a. - "Presa Auocia-

ki, yakında Moakova ile Nevyork ara- mek ve bunların her birile insanlığın tion", Milano'da neıredilen tebliğ 
sında muntuam bir bava 1ervisi ih- teıriki mesaide bulunmalc hususun- hakkında şöyle yazıyor: vereli. gÖ•teriyorlardı ••• 
das edilectiini beyan etmittir. daki arzusunu teyid etmiştir. " Roma • Berlin mihveri siyaseti 

Çakal kOfuaU: dör ve daha yukarı 
yafta" hiç kotu kazanmanuı halis
kan arap at ve kısraklara mahsustu. 
lkralniyeat 255 lira, mesafeai 1600 
metre idi. Start verild ii .saman Cey
lintek derhal ileri geçe ek dığerleri
ni bir iki at boyv açtı Sülün bundan 
beş altı boy gerisinde rahat gidiyor
du. Viraja geldikleri vakit Sülün ha§· 
ta giden Ceylintek v Çelenk'e yak-
laıtı. Diislükte iae cokey Davudun 
gayet güael idareai sa eainde uraaiy-

X Romia - Musolini'nin 14 mayıs· Reis, her tilrlil tehdidin İsviçre - timdi yeniden teyit edilmit bulunu-
ta Torino'yu ziyareti eınaaında mil· lilerin müdafaa azmini arttıracağını yor. Bunun İngiltere ve Fransa tara
hiın bir nutuk aöyliyeceti, siyut mah ve altı aıırlık bir hayata malik olan fından aarfedilen gayretlere bir kar • 
fillerde beyan edilmektedir. Duçe, bir milltin teslim olmıyacağını söyle §ılık olduğuna ıilphe yoktur. Alman-
bilhaua franms • italyan münasebet- mittir. ya ve İtalya bundan böyle bütün mil -
terinden bahaedec:ektir. nasebetlerine hikim olacak bir askeri 

X Roma - Von Brauhiç, italyan Alman ittifak yapınıılardır. 
Afrikaaı milltepn Tenıui ile bahri- Sömürge Bilhassa §Uraaını kaydetmek l&zım-
ye mUsteprı Cavaguari'yi ordu er - dır ki bu tebliğde mihver devletleri-
ktnıbarbiye reiai marqal Badoglio'yu kongresi Viyana' da nin sulhçu niyetleri ehemiyetle beyan 
ve faıiıt milisleri erklnıharbiye reiıi olunuyor. Hatırlardadır ki bundan bir 
general Pruue'yi ziyaret etmiıtir. toplanacak kaç gün evet Çemberleyn avam kama· 

X Atina - Atina'ya alman sanayi- rasında yaptığı beyanatta İngiltere'-
cilerinden mürekkep bir heyet gel - Viyana, 7 a.L - 14 ten lS mayısa nin bir ademi tecavüz paktı yapmak 
mittir. kadar Vlyana'da toplanacak olan se- için Almanya ile müzakereye hazır 

Gazetelerin bildirdiğine glSre heyet nelik alman müstemleke kongreainde olduğunu bildirmitti.,, 
alınan mensucatı için Yunanistan'da bayraklar uılarak eaki Kiao - Çeu al- Lela • Alman anlaımalıfı 
mahreç bulmak imktntarını araıtıra- man protektoraıındald alman kıtala- ve ltalya 
caktır. rının batıruı tbiz edilec:ektir. Roma, 7 a.L _Bugünkü İtalyan 

le Çelenk ve Ceylintekı geçerek ya · 
rım boy ara ile birine , Ceylintek i
kinci, Uç boy ıeriden Çelenk üçüncü 
oldular. Zaman 1,58 dakikadır. Müt -
terek ı.hiı ganyan 230 pllae aıruiy-
le 140 ve 180 kurut ve di Miifterek balaae iftiralı eden ve 

at •~erken derin derin düfiinen 
X Berlia - Alman iktıaat ııuın Alman mtlateıııleke birlilinin tefi gazeteleri, Roma • Berlin mihveri dev-

ve Almanya Bankalı reisi Punk, bu general fon Epp, ıu beyannameyi neı !etlerinin daimt surette ibrazdan bi
akpm Berlinden Bale gitmittir. Funk rotmittlr: li kalmamıı oldukları samimiyet ve a
enternuyonal tediyat bankasının do- "Milatemleke kon1fesinin gayeye dilet sayesinde beynelmilel vaziyetin 

Dörwliincii lota: 
Keçiören koıusu: Dört ve daha yu

katı }'aftaki baliüan ineilb et ve kıs
raklara mabaua bandika tı. İkramiye-
si 350 lira mesafesi 1800 metre idi. Bu 
koıuya kayıtlı hayvanlardan yalnu 
B. Ahmet Atman'ın Özdemiri koıma
dı. Yanı diğer altı at ve kısrak ara
sında yapıldı. Startla beraber Cifcap 
derhal bap geçti ise de Tomru hemen 
50 metre içinde yakalad ve 200 metre 
kadar bqbap gittiler. Bu vaAyet ta
bii yatÇa küçük olan Cı capı öldürdü. 
Ve Cifcap geri kaldı. Geride kalan 

Ba,,,,,.Iar tla ek•ik değildi ••• 

ru derhal bqa geçti. Fakat Bintepe kımıncu heyeti umumiye toplantısı- varmak için btltiin kuvetlerin toplan- müsait bir surette inkipfının ümit e
muım iatihclaf etmektedir. Bu gaye, 

derhal bücQm ederek U.lh•ru g..,.ti. Vi- na ittirlk edecektir. dilebileceği mütaleaaım ileri sürmek-... -~ bizden çahnmıı olan mUstemlekelerin 
raja kadar önde giden B. Celil Baya- X Le Bourı« - General Dykea i· ladeaini temin etmekten ibarettir. Bü- tedirler. 
r'ın Bintepesine diğerleri çatamadı- le Ale:undr ve diler birçok hıciliz yük alman milleti, dünyadaki saha • Binnetice, Almanya'nın itidali ve 

. . subaylarını hamil bir askeri tayyare )ardan ve müttefiklerden hi1Sesini al- Polonya'nın realizmi sayesinde Al-
lar. VıraJda Uğur tekrar hücOm ede· Hendon'dan aut 17 de Parlı'e celmit- manya - Polonya meselesinin halli 
rek Bintepe'yi yakaladı. Bir iki yüz t" mü, milli ve ırki ıerefini tamamiyle mümkün olabilecektir. 

kad ba b . . B f ır. ihya etmek için yapılan mücadelede İ metre ar ş aşa gıttıler. u ır· x Roma _ İmparatorlugu" n senei Vice d' talia gazetoainde Virginio müttefikan aealnl yWraeltmekte ve 
sattan istifade eden Ahmet fnegöl'iln devriyesi ıenliklerine ittirik edecek h 'inl Gayda, bu münasebetle ıu noktaları i· Fü rer takip eylemektedir.,, 
Nazlısı Ant bir hücQm ile Bintepe ve olan general Franc:iaco Garcia Elca- pret etmektedir: 
Uğuru geçerek öne dii§tü. Bintepenin mez ile İspanyol askert heyeti evell 1 - Danzig'in Akıbeti, bizzat telair 
kıh .. .1\-t-- w N 1 bi bo kırat, llCSnra da Muaollni tarafmclan Yunanistan ihtiyat sekeneai tarafından tayin edilmek ge-

sı ucuuwuına ragmen az t r y kabul dilml tir rektir. 
ara il~ '.kolaylıkla birinciliği aldı. Bin- X ;.DIJO !,_ Von Ribbentopun me- I 2 _ Almanya ile Polonya arasında 
tepe ıkinci, sonradan hUcOm eden ai arkadap olan merkut Amıpa it- tayyareci eri Sİlôh muallak bulunan mealeleri halletmek 
Frlı üçüncü oldu. Bu yantta rekora- leri mlltebuaıaı Klelat, dGn KaU11U'a altlna l"QJCılrdl için Almanya ile yeniden miisakere-

Üç 
zihniyet .. · 

(Başı ı inci sayfada) 
retlerin milletleri tereddiye uğra
tacağı, zaifin kuvetliye boyun 
eğmesi ezeli bir hakikat olduğu, 
dünyanın büyük bir kımunı ele 
geçirerek doymuı olanlamı vazi
fesi, dünyanın geri kalan kısım
larının da diğerlerinin iktısadi 
veya siyasi hakimiyetleri altına 
geçmesine yardım etmekten iba -
ret bulunduğu fikirlerini öne sü
rerek, yeni ve sonu gelmez bir 
mücadele devrinin bqlamıt ol -
duğunu ilin ettiler. Harpte hiç 
bir menfaati olmıyan bir aürü 
hür milletin bu üç zihniyetten 
hangisine taraftar olduktan ko • 
laylrkla anlqılabilir. Tecavüz 
fikrinden uzak, bütün milli ku -
vetlerini memleketlerinin imar 
ve inkitaf ma hasreden bu millet
ler için, ne birinci, ne de üçüncü 
zihniyetin müdaf auında kendi
leri ve baıkaları için ne menfaat 
olabilirdi? Bilakis tecavüz ve ge
niıleme politikasının, diier bü -
tün kuvetleri müdafaadan aciz 
bırakarak, alabildiğine p.lılan
ması nihayet, ister istemez bu 
hür milletlerin zaraınna olabilir. 
Fakat dahası var: ıenitlemeci ih
tiras, hiç bir noktada durunaz 
ve nihayet yeni bir cihan harbini 
tutu.tturur. Bu harpten ıalip ve 
mağlup, herkeı en ağır kaJ"IPla
ra uğrıyacak, bel~i de, bazı mü· 
tef ekkiTlerin aöylediii bm'e, 
garp medeniyetinin hazin inlara
zı tahakkuk edecektir. 

Adil bir sulh nizamına vücut 
vermek için mütemadiyen, her 
ıeye rajnıen çalqmak lizımdır. 
Sulh kelimesinin bqına lidil. YU

fım koyuşumuzun sebebi qikir· 
dır: bi2 bummla yalnız bir tara
fın lehine ve kazancına defil, 
her tarafın klrma. ve fayduma 
bir aulh nizamı m'1radedi,.,.vz. 
Bu nizam toprak fütuhatı ve 
milli hüriyetlerin izaleai ile ta • 
hakkak etmez: bu nizam, bey-
.a.ttel, ımnwa.&i - miira 
vatlı bir elbirliği fikrini, bütün 
enditelerin ü.tüne ıeçirmek ve 
onmı ıerçeletnıeai için elden ıe
len her türlü cehdi pstermelde 
vücut bulabilir. 

Maziye delil, i.tikbale he.ka • 
bm: her geçen sün masidir. 
1918 in hatumı ileri sürerek 
1938 de tıpkı o kadar •ahim hak· 
ıızbklar yapmak, mazideki hak-
11zlıklara istinat eden inti·kam 
ve mücadele halini ebedi,.en de
vam ettirmekten bqka ne qe 
yarar? 

F. R. :AT AYJ 

İspanya' da 

250.000 asker 
terhis ediliyor 

Madrid, 7 a.a. - 1927, 28 ve 29 ku
ra efradının terhisine dair dün gene
ral Franko tarafından imsalanan emir 
name neticesinde 250 bin uker evle· 
rine dönecektir. 
Bunların 15 mayısta ordudan ayrıl

maları Madrid'de yapılacak zafer ge
çit resmini ihlll etmiyecektlr. Esa
sen bunlar daha timdiden doldukları 
mıntakalara sevkedilmiglerdir. Terhia 
leri oralarda yapılacaktır. 

lhtikarla mücatlele 
Burgos, 7 a.a. - Nazırlar meclisi, 

fahit Hatlarla kösele satan Malaga 
ıehrinde kain S ticarethaneye 24.000 
ile 200.000 pezeta arasında tehalüf e
den para cezaları vermiıtir. 
Diğer cihetten iate komiserllii yi

yecek tevJ:iatı hakkındaki nitamname 
ahkimına mugayit hareket eden bazı 
ticarethanelere bUylk ~ Ce%alan 
tarhetmiıtir. 

Komiaarj viraja doiru y;waı yavq 
öndeki grupa yaklafb ve birer birer 
ceçti. Fakat ne kadar hilcQm etti iae 
Tomruya yakl"f"'Ut kıamet olmadı. 
Yanı bu vasiyette Tomru'nun birinci
liği ile bitti. Komiur ikinc.i, Şıpka 
üçüncü oldu. Zaman , 1 d.ıkikadır. 
Müıterek bahia ıanyu 180 kunlf, 
pllae sıruiyle 120 ve lM kuruı verdi. 

lın1JD1mı1tır. Müıterek bahis ganyan plmittir. Mumaileyh. Almanya ile 7 ~ tere giripnek Polonya'ya aittir. 
1150 kur\lft pliae sıraaiyle 170, 120, Litvanya arasında bir ya1aıılık huaule Atina. 7 LL - Gutelerde buaabah Gayda, netice olarak, Fransa ve ve Balkanlarda tesis .tdJrriatediği İ-
135 kurut vereli. plmeal lmktnlarını arqtıracaktır. neırolunan bir emirname ile. bir ta - İngil~er~'yi yarıova hükümetini. Ber- talyan nüfmu mahvol~. Bu, i-

Bu hafta çifte bahis iki tane ldl. X Touloa - J'ranas mabmlan, kım ihtiyat tayyareci ıubaylan 60 gUn Un hükümetıne karıı haamane bır ta- talyan aiyaaeti için bir lağat Y..e me-
ırranaa'ya kartı mtlkerreren hUMUDe- için sil&h altına çalrılmııtır. Bu çağ- vır takınmağa teıvik etmlt olmakla mat meselesidir.,, 

Birinc:i çifte bahis ikinci ve Uçünc:U tini izhar eden ttaıya'mn Sainte • rılma isim tayini auretile yapılacak· mUahaze ey!emekted!r: Populaire ıazeteai de töyle diyor: 
koıular arumda idi. Atkın • Sülün Muime konaoloahuıeai memurlatuı- tıı. ltalyan dıplomaauı '!lımazda.. "İtalyan matbuatı, Berlin _ Roma 

• çiftini bulabilenler bir liralanna mu- dan Oion Dantrea'mn franaz toprak· Emirnamede bunların iktidarları Parla, 7 L L - Pars• gazeteleri, mihverinin dayandığı tesanüt kaide -
Sülün koıuau: Dört." daha yukan kabil 6,50 Ura aldılar. lanm terketmeal lçln 15 gtlnl6k blr askeri mabmatca tecrilbe edilmek il- italyan diplomuialnin çıkmu bir lerint bozmadan İtalya ile Polonya a-

yaftaki bu kofuya gelınctye kadar ka· İldnc:i çifte bahis d8rdtinctl ve be· mühlet vermiılerdir. zere davet olundukları tarih olunu - vaziyete diltmüt bulundufunu ve ye- raıındaki milna1ebetleri idame için 
nnçlan Y~~-~ ~!'-doldur- tinci koıular ara1tnda icil. Nuh • X Bıatiılava, - Milli müdafaa na• yor. cine aellmet ümidini de Polonya ile dehtetli bir müvuene gayreti urfet -
mıyan yer ,. _ ___.. l.1.&5uaa at ve zırı ıeneral Catloa, Slonkya'da u • Diler taraftan bir emirname ile de Almanya arasında hakemlik yapmak- mektedir. Şuruı kaydedilmek lazım -
kısrakların& mahsuatu. tkramlyeai 320 Tomru çiftini bulanlar favori olan kert hbmet mUddetinin 18 ay devam 1932 il& 1937 kura efradının mUtehaa- ta gördUğUnU tebarilz ettiriyorlar. dır ki tecavilze kartı umumi mukave-
lira, m.eaafeai 1600 metre idi. Bu ko-(Bintepenin yarıp kazanmlmuı dola- edec:efinl beyan ktmiftir. 21 yqına aıa ihtiyatları da sillh altına çağrıl - Figaro diyor ki : met imkanları arttığı niabette iki dik-
ıuya yedi yarımkan iftirik etti. Start yıaiyle bir liralarına mukabil 26,SO li· ıelen gençler 6 ay it hizmeti, bir 11e- mııtır. Bunlar bilhaua fima1 mınta - "Eğer İtalya, Polony~'yı terkede- tatörlük arasında menfaat ve cörüt 
ile beraber Ali Rıza Gürügilr'iln Uğu- ra aldılar. ne de•••• hbmetl ~· kalan ile bazı adalar halkıdır. cek oluraa ötedenberi Tuna havzasına ayrılıkları da artmaktadır.,, 
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· .-\.: .. :Vilôyetler · 

Su tesisatı 
T Siirt Belediyesinden : 
1 - Usulü dairesinde ilan edilmiş 

v_e Siirt belediye encümeninde ihale
sı .. yapılacağı. Tesbit edilmiş olan 
Sııı: şehrine isale edilecek suya ait 
eksıltmeye nisanın 20 inci gUnü• saat 
11 kadar talip zuhur etmediğinden i
hale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli 120000 lira olup 
2~90 sayılı kanunun 16-17 ci maddele
rı?e uygun 7250 liralık muvakkat te
ınınat. 

1 
3 - Bu müddet zarfında teklif edi-

ğecek bedeller haddi layık bulundu -
u takdirde ihale 20-5-939 gününe 

raatlıyan · ·· ·· t 1 ı de s.. cumartesı gunu saa 
ıtrt bel d' . d 1 caktır ~ e ıye encümenın. e yakpıb~ -

ı · · ~artnameler altı lıra mu a ı -
ınde verir 

4 
ır. 

1 - Bu husus hakkında fazla izahat 
a tnak . . d' 1 . h ıatıyenlerin bele ıye er ımar 
/Yeti fen şefliğine ve Siirt bclediye-
ıne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1496) 11467 

Hükumet konağı yapflrilacak 
'..I ç.llakkale Nafıa Müdürlüğün
qell: 

Yel k- l{apalı zarf usulü ile eksiltmi
§if 0nulan iş 37796 lira 2S kuruş ke· 
t ,__~delJi Gelibolu hükilmet konağı 
e"lllıl . 
2 ınşaatıdır. 

f' - Müteahhit mayıs 938 nihaye-
ıne k d J k · ğ a ar asgari 3000 lira ı ış yapma 
a ~tcbur olup bu para 938 yılı büt-

Çtsın .. ba 
ı_ •• e mevzu tahsisattan ve mut'! -... ı., d . d k' h . 
t e 939 yılı bütçesın e ı ta sısa-
ınctan . 

3 ödenecektir. 
dif - İhale 1 ı 5. 939 tarihine müsa
tn" Perıernbc günü saat 15 de Nafıa 

~dürıug· ü binasında toplanacak ko-
mı8., k .ron huzurunda yapılaca tır. 
l' 

4 
- Eksiltmeye girebilmek için t:\ 

~Plcrin 2834 lira 72 kuruşluk muvak
ti at. teminat yatırmaları ve ihale ta-

T. C. l İ R AA T BANKA S 1 
Kuruluı tarihi : 1888 

Sennayeıi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirat ve ticart her nevi banka muameleleri 

!,!. 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplannda 
· en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı-

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4.000 .. 
100 .. so .. 5.000 .. 
120 .. 40 ,, 4.800 ,, 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aıağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur•alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 BirinciHnun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. hındcn bir hafta evel vi15yet maka

~1~" lllüracaatla alacaktan ehliyet 
• •1lı:ası ile 939 yılı Ticaret odasına 

~t.~~kafilnı kom~yona ibraz etme- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Ctı lazımdır. 

5 
- Bu işe ait keşif evrakı ve şart 

naltıeler Nafıa ınUdürlüğünde para
sıı Olarak görülebilir. 2739/1500) 

11494 
,.. . . 

Şose tamırı 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün-

""" : J_ Ekalltnıeye konulan iş: Çanak 
kal _ Balya yolunun ı :-ı-000-15+030 
kilhıetrelcri arasındakı 1326S metre
lik ıose tamiratı esasiyesi olup keşif 
bedn 29011 lira 65 kuruştur. 

2_ Bu işe ait evrak ve şartname 

şu nardır . 
A_. Eksiltme şartnamesı, 
B_ Mukavele projesi, 
C ._ Bayındırlık işleri genel ıart-

nam~i 
D _ 'fesviyei türabiye, şose ve klir 

gir ~şaata ait fenni şartname, 
E ._ }lususi ve fenni şartname, 
F '- J{eşif cetveli metraj cetveli ve 

fi yat bordrosu, 
G ..._ Malzeme grafiği, 
tstlk]i]er • .ı : '1amcleri ve evrakı 

Çanalacale Nafıa müdürlüğünden be
delsiz01arak görebilirler. 

3 -İhale 18 s. 939 tarihine raslıy~~ 
perşel\be günü saat ıs de Nafıa ~u
dürlütü binasında toplanacak komıa-
yon hıtzurıında yapılacaktır. . 

4 - tnşsat ınüddeti mukavele tarı
hinden itibaren 1180 iş günüdür. 

5 - Ekfiltrne kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. . . 

6 - Ek'iltnıeye girebilmek ıçın ta-
liplerin 217S lira 87 kuruıluk m~.v~~
kat temin•t vermeleri ve ihale gunun 
den niha)et 8 gün evetine kadar vi
layet maıcamına müracaatla alacakla
rı ehliyeti fenniye vesikası ile 939 y~
lına ait ticaret odası vesikasını komıs 
yona verırıeleri Uizımdır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün "e saatten bir saat evetine ka· 
dar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi lazımdır. Posta ile gönderi
lecek ınektupıann nihayet ıaat 14 de 
kadar gclmi~ olmaları lazımdır. 

Postııdaki olıın gecikmeler kabul e-
dilmeı.. (2808 1536) 11525 

Pazarhk ilanı 
Eski~chir Nafıa Müdürlüğün· 

den: 
24. 4. 939 tarihinde kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zu
hur etmiyen li:skişehir - Sivrihisar 
yolunun 13+000 - 21 !- 920 kilomet
releri arasında 19094,60 lira keşi! be
delli şose esaslı tamiratı 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
ve evelce ilan edilen şerait dairesin
de bir ay müddetle pazarlığa çıkarıl
mıştır. İsteklilerin şartnamede yazılı 
vesikaları hamilen vilayet daimi en
cüm .. ,,ine müracaatları. 11530 

Şose tamiratı 
Eskitehir Nafıa Müdürlüğün

edn: 
24. 4. 939 tarihinde kapalı zarf usu-

BUZ SATIŞI ·-•il!-. .:!.11111il111 111111111 -
Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse

ıelere menba ıuyundan yapılmıı 15 kiloluk temiz buzun 
beher kalrbı 1 mayıı 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Orman Çiftliği Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Ka-

laç kard~lere müracaat edilmesi ilin olunur. Tel: 1451 

':ili llF . . . . . . .... . . . . . . . ............... --·. .. . ... ... . ................... . 
.. ....................................... ............ .. . ... . . ... . ··- ··--·. . .. 

liyJe eksiltmeye çıkarılıp talibi z_ü
yolunun 27 + 000 - 30 + 700 kı • 
lometreleri arasında ( 14779.44 ) li
ra keşif bedelli şose esaslı tami 
rtı 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 

maddesine tevfikan ve evelcc i 
Jan edilen şerait dairesinde bir ay 
müddetle pazarlığa sıkarıtmııtır. ts
teklilerin prtnamede yazılı vesikala
rı hamilen viliyet daimi encümenine 
müracaatları. l 1531 

Pazarhkla eksiltme ilanı 
Kayıeri Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse
ride yeniden yapılacak olan ve talip 
zuhur etmediğinden dolayı bir ay müd 
dctle pazarlığa konulan Keyseri hü
kümet konağı inşaatıdır. 

2 - İnşaat vahit fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 - 938 mali yılı isinde 2S608 lira 
ve 93g senesin~ sari olmak üzere 90 
bin liralık havalesi nisbetinde iş yap
tırılacaktır. 

4 - Bu ite ait ıartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A - Silsilei fiyat, 
B - Fenni ve huaust şartname, 
C - Rayiç, 
D - İhracat fiyat cetveli, 
E - Mukavele, projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, 
F - Yapı işleri umumt, fennt şart

namesi, ıose ve k~rgir inşaat tesviye· 
i turabiye fenni şartnamesi, 

S - İstekliler: bu evrakı Kayseri 
Naıfa mlidlirlüğünde görebilirler. 

6 -Muvakkat teminat (7030) lira
dır. 

7 - Eksiltme müddeti 21. 5. 939 ta
rihinde hitam bulacaktır. Talip olan
ların bu tarihe kadar ve her gün Na· 
fıa mUdUrlüğUne müracaat edebilir-
ler. 11532 

Alınacak elektrik 
enstilasyon 11alıemesi ilam 
Çankın Belediyeıinden : . 

ı - Elektrik enstilasyonu için tu
zum g8rülen malzeme ve teferruatı 
16-4-939 tarihinden 16-5-939 tarihine 
kadar ve bir ay mUddetle kapalı %arf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ketif tutarı (5676) lira (50) ku 
rutşur. 

3 - Şartname resiml•d ve diğer 

evrakları belediye dairesinde her gün 
görülebildiği gibi iatiyenlere de bila -
bedel gönderilir. 

4 - İhalei katiyeai 16-5-939 tarihi
ne müsadif salı günü Çankırı beledi
yesinde saat ıs de encümeni beledi
yece icra kılınacaktır. 

5 - Arttırma ve ekıiltme ve ihale 
kanununun kapalı zarf hakkındaki 
şeraitine göre verilecek teklif mek
tupları eksiltme aaatinden bir saat 
evveline kadar belediye riyasetine ve
rilmiı olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat (426) lira· 
dır. 

7 - Fazla malCımat almak iatiyenle 
rin tifahen ve tahriren Çankırı bele
diyeaine müracaatları ilan olunur. 

(28~8-1606) 11564 

Halkevi binası yaphrila<ak 
C. H. P. lıtanbul ilyönkurul Ba§· 

kanhğından : · 

4. 5. 939 perşembe günü saat (15) 
de lstanbulda C. H. P. İlynkurulu 
binasında kapalı zarf usuliyc eksilt
mesinin yapılacağı lstanbulda cum
huriyet, Ankara'da Ulu&, 1zmirde A
nadolu gazeteleriyle 15, 20, 2S Nisan 
939 tarihlerinde ilin edilmiş olan 
(129.262) lira keşif bedelli Kadıköy 
halkevi binasının bir kısım inıaatı 
şartnamelerinde tadili icap eden bazı 
hususattan dolayı tehir edilmiş ve bu 
tartname ve teferrüatı kimilen hil
kümıüz kalmııtır. 

Ekıiltme yeniden tanzim edilmiı o
lan şartname ve teferrüatına göre 17. 
Mayıs 939 çarşamba günü aynı komis 
yonda saat (lS) de yapılacaktır. 

Tadilen tanzim olunan mukavele
name, eksiltme p.rtnameııi, ke§if hU
Jlsaıı, husuıt tartname, proje ve buna 
mü tef errl evrak (650) kurut mukabi
linde ilyönkurul başkanlığı mUrosun· 
dan verilecektir. Evelki ekıllttne ilim 
Uzerinc bu bedeli vermit olanlara al
mıt oldukları evrakın iadesi mukabi
linde yukarıda yazılı mQaddel evrak 
parasız verilecektir. 

Muvakkat teminat, (7,714) liradır. 
tıtektilerln teklif mektuplarını ve 

İstanbul vilayetinden eksiltme tari· 
hinden (8) gün evel ahnmıı ehliyet ve 
939 yılına ait. ticaret odası vesikaları
nı havi kapalı zarflarını 17. Mayıı 939 
çarşamba gUnU saat (14) e kadar C. 
lf. P. İstanbul tlyönkurul başkanlı
ğına vermeleri. (2920/1583) 11571 

Satılık : 

Satılık apartman - Cebecide mUl
kiye mektebi civarında üç ve S 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 caqdesi No. 
1 1502 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimlak haricinde inşaata hazır 

asfalt üzeri ve gerilerinde çok ucuz 
Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 

Satılık arsalar - Yenişehir İsmet 
İnönü asfaltında onar metre inşaat 
cepheli 380 ve 388 metre Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 1514 

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 

mek istiyenlerin her gün saat 13-14 
ve 18-19 arasında Yeni§Chir Kazımöz
alp caddesi No: 52/A ya müracaatları. 

1639 

Acele satılık ev- Maltepede hakim 
ve manzaralı yerde durağa yakın 920 
M. arsa bahseli 4 odalı ehven bedelle 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 16Sl 

Kiralık: 

Ucuz acele devren kiralık daire -
Kalorifer vebolit ves:ıir fenni tesisat
ları havi. Yenişehir Demir tepe Emek 
ve Dural apartmanlarına müracaat. 
Tel: 3295 1522 

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 N o: 
126 da S oda tam konfor mobilya ve 
telefon. Aynı eve ve Tel: 3485 - 51 

Küçük ilôn şartları 
Dört aatırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kurus 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuru5 

Dört defa için 80 Kurus 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuru5 alınır. M csc15 10 
defa neşredilecek bır ilin için, 140 
kuruş alın:ıcaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kclıme arala
nndakl boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bır ktiçuk ilan 
120 harften ib:ıret olmalıdır. 
Dört satırdan fada her satır için 
beher seferine aynca on kurus alı
nır. 

Kuç{ik illinlann 120 harfi gcçmc
mcsı lazımdır. Bu mıktan geçen 1-
linlar ayrıca rıul tarifesine tfibıdir. 

Kiralık mobilyalı 1 oda - Arman 
sokak No. 1 de güzel mobilyalı ve 
banyolu oda kiralıktır. 1653 

Kiralık kat - Üst kat iki oda bir so
fa bir küçük odıı elektrik havagazı 

banyo Yenişehir İnkı15p caddesi 
No. 11. 

Telefon: 26SS 1656 

Aranıyor : 
S:ıtılık arsalar - Maltepe ve her 

Bayram C. No. ı 1 • • s 
re müracaat. 1556 ------

yerde istenilen ebatta parsellenmiş u- Kira.~ık - Aile içinde ayrı bölük 2 
cuz ve Kızılırmak caddesinde 2 apart- oda muşterek konfor, vekaletlere 5 
mantık Tel: 2406 Bayram caddesi No. dakika "26 lira" Y. Şehir meşrutiyet 
1 1Sl6 C. Yenikalık S. 15 No. 2. Kat. 1557 

Acele satılık arsa - Yenişehir Se
lanik cad. 423 m2 Cebeci Atilii asfal
tında 428 M2 arsa uygun fiyatla veri-
lecek. Tel: 1538 1529 

Acele satılık arsa - Jandarma oku
lu yanında 550 M2 Maltepenin en ha
kim, en gUzel yerinde 560 M2 arsa eh
ven fiyatla verilecek Telefon 1538 

1530 

Kiralık - Yenişehir Emciler cadde
si Emek Ap. No: S iki oda bir vesti · 
yer mutbak banyo 37 lira. Kapıcıya 
müracaat. 1570 

Kiralık daire - Yenişehir bakan -
hklar doğusunda akay sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban -
yo, Tel : 1452 A. Kaplan'a 1582 

Aranıyor - Bahçeli evlerden ev 
alınmak isteniyor ~cvrctmek istiyen
ler tip numarasını ve şeraitini posta 
kutusu S2 ye bildirmeleri. 1580 

Aranıyor - "Mobilyalı veya mo
bilyasız kalorifer tertibatını haiz 5 ve
ya 7 odalık bir apartıman aranıyor. 

Gazetemiz ilan memurluğuna müraca-
at. 1~7 

Aranıyor - Orta ya§lı bir karı ko
ca için temiz mobilyalı. Konforlu bir 
oda aranıyor. 

Işıklar caddesi yüksek Ap. No. 8 e 
yaziyle müracaat. 1642 

Acele kiralık apartman - İsmet İ • 
Satılık arsa - Ayrancıda Fransız nönil caddesi sondurak 28 numaralı 

sefarethanesi yanında 3000 küsur MZ apartmanda beı büyük oda bir küçük 
arsa çok ehven fiyatla verilecek. Te- oda bir hol ayrıca iki hizmetçi odası 
lcfon 1538. 1531 garaj daimi sıcak au kalorifer parke 

iş verenler : 

Mürebbiye aranıyor - (Uç yaşın
daki bir kız çocuğu için almanca ve
ya fransızca bilir bir mürebbiye aran
maktadır. Ankara Yenişehir lsmetpa
şa caddesi No. 10 a müracaat edilme-

300 liraya satılık kapalı lort otomo
bili - Bahriye caddesi Çocuk Esirge 
me kurumu bekar apartmanı No. 8 de 
Zekiye müracaatları. 1535 

Satılık arsa - Yenişehir, meşruti· 
yet cad. Atatürk bulvarlyle birleşti . 
ği nokta yakınında, dört kat, apartman 
lık, ada 1084, parsel 1, Telefon: 3563 

1575 

Satılık arsa - Yenişehir, Sıhat ve
kaleti karşısı, İlkiz caddesi, merkezi 
noktada üç kat · apal'tmanlık arsa, ada 
1149, parsel 23, Telefon: 3S63 1576 

Satılık kahve - Bankalar caddesi 
ÇiSjinyurt sokağındaki kahve Bent -
ler azimet dolayısiyle müsait bir fi -
yatla devren satılıktır. 1577 

Satılık - Dükkfinlarla apartman, 
gazino ve 1okantasiyle otel veya res
mi daire yapmıya elveri§li Ankara 
Yenişehirde 8 asfalt yolunun birleşti
ği en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbaı arsa satılıktır. 

inşaat ruhsatı dahi hazırdır, talip · 
terin Ankara posta kutusu 52 adrese 
mektupla müracatları. 1581 
Satılık ev - Hacıdoğan'da ayda 4S 

lira iratlı beş odalı ev ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tel: 2487 1593. 

Satılık hane - Fransız sefareti kar
şısında ayrı inşata müsait 1300 metre 
arsa iki katta 9 odalı evi ile beraber. 
8000 lira. Tel :5843 1594 

Satılık yatak odası takımı ve bir ha
lı Çankaya Eczanesine müracaat 1595 

Acele satılık - Cebeci'de hastane 
arkasında Elmadağ caddesi Uatünde 
5 dönüm bağ ev v~ ahıriyle ucuz be · 
delle. Tel. 2406 Bayram caddesi No: 1 

1600 

bütün konforu haiz 1596 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 22 numaralı müstakil hane ehven -
fiyatla kiralıktır. Aynı evin birinci 
katına müracaat. l 599 

Kiralık - Yenişehir Setanik cad. 
bahçeli iki katlı 6 odalı telefonlu 35 
No.lu müstakıl bir ev kiralıktır. Faz
la malflınat için Tl: 1907 No. ya mü -
racaat. 1606 

Kiralık - fobilyalı oda, 15 lira, 
aile nezdinde, Bayan için, Sıhiye kar
ıısı ilkiz sokak No. 20 Mahir Ap. da-
ire 5 1608 

Kiralık oda - Şehirde bir fransız 
aile nezdinde mobilyalı bir oda kira
lıktır. Posta kutusu 466 ya mUracaat. 

1609 

Kiralık apartıman - Altııar odalı 
ve tam konforlu iki daire kiralıktır. 

Çankaya postanesi yanında Yeşil a
partıman. Aynı apartımanda orta ka-
ta müracaat. 1616 

Kiralık - Daire ve dükkan. Kon
forlu. M. Hukuk Cad. Maliye bahçe
si karıısın~a No. 51 Erek Ap. kapıcı-
ya müracaat. 1617 

Kiralık - Jandarma ;nektebi ya
nında havadar 3 oda bir hol mutfak 
banyolu apartıman katı ehven fiyat. 
İçindekilere müracaat. 1626 

Kira/Jk dair~ - Saman pazarı kur
şunlu cami karşısı No. 84 Alim bey 
Ap. 2. ci kat tam konfor banyo hava 
gazı saire. Kapıcıya mUracaat. 1630 

Bah~eli evlerden acele kiralık ve 
satılık hane - Sahibinin taşraya azi
meti dolayısiyle Bahçeli evlerden 27 
numaralı D 4 tipinde muntazam bah
çeli ev acele kiralık veya devren satı-

si.) (Telefon: 2051). 1646 

/• 

· Kazalar 

Gemi işletme imtiyazı 
Birecik Belediyesinden : 

(13500) lira muhammen bedelli Fı
rat nehri üzerindeki gemilerin işlet

me imtiyazı 1 Haziran 939 dan 31 ma
yıs 940 a kadar kapalı zarf usuliyle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Şartname 
her zaman belediyeden istenilebilir. 
İhale 15 Mayıs 939 pazartesi günü sa
at 14 de belediyede yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde yedi buçuk teminat
lariyle beraber ihaleden bir saat evel 
zarflarını vermeleri ilan olunur. 

11529 

Zahire loncası yaphrllacak 
Alatehir Belediyesinden : 

Alaşehir belediyesince yaptırılacak 
olan 6935 lira 46 kuruş bedeli keşifli 
zahire loncası inşaatı 28. 4. 939 tarihin 
den itibaren yirmi glin müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 17. 5. 
939 çarşamba gliniı saat 10 da belediye 
encümeni huzurunda yapılacaktır. İs
teklilerin şartnameyi görmek ve iza
hat almak Uzcre her gün belediye 
muhasebesine müracaatları. 11S91 

Belediye binası inşaah 

Satılık arsa - Yenişehir Sıhiye ve - hktır. 
kaleti yanında sağlık sokak 490 .M. Müracaat: Merkez Bankası Sene
acele satılık. Tel: 1449 1601 dat Şefi Hikmet Alganer. 1633 

Alaşehir Belediyesinden : 
Alaşehir belediyesince yaptırılmak 

ta olan belediye binasının 8879 lira 
40 kuruş bedeli keşifli bakiye inşaatı 
28. 4. 939 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. İhale 17. S. 939 çarşamba gii
nü saat 11 de belediye encümeni hu · 
zurunda yapılacaktır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek ve izahat almak üzere 
her gün belediye muhasebesine mü -

Satılık ev - Önccbeci orta mektep 
arkası Uğurlu sokak No: 18 iyi irat 
getirir iki daiteli tam konforlu ev sa
tılıktır. Alt kattakilere müracaat. 

1603 

Satılık - 5000 liraya satılık hane. 
Yenitehirde merkezi bir yerde. ~. ıc· 
hir Tuna cad. No: 34 Adli. Saat 18 den 
sonra müracat. 1607 

Satılık - 120 liraya kelepir bir ye
mek odası takımı Yenişehir Kızılay 
karşısında Küflü apartımanı kapıcı-
sına müracaat. 1619 

Satılık - 1937 modeli Foıt kam -
yonu görmek isin Zincirli cami taksi
sinde Ayaıh Ahmede müracaat edil· 
meıi. 1620 

Satılık Şam işi salon takımı - Şam 
işi gayet şık iyi muhafaza edilmiş bir 
salon takımı azimet dolayısiyle gayet 
ucuz olarak 300 liraya satılıktır. Her 
gün 17.30 dan 19 a kadar Kavaklıde
re, Özdemir cad. 80 numaraya müra-
caat. 1634 

Satılık Av tüfeği - L. S. 911 /Mod 
Wıncheııter - Trade Mark Reg. U. S. 
a. Fgn. markalı otomatik olarak 5 fi
şek atar bir av tüfeği satılıktır. Gör· 

Kiralık mobilyalı apartman - Ata
türk bulvarında üç oda sıcak su kon
forlu mobilyalı daire beş ay kiralık • 
tır. Yenişehir postrestant Burhan 
Varlı. 1635 

Kiralık oda - Bol gUneıH, bliyük, 
muşambalı aile nezdinde mobilyalı. 
mobilyaaız Yenişehir, Ölçerler ıokak 
No. 2 birinci kata müracaat. 1641 

racaatları. 11592 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
. ..., . -

Kiralık - Ankara Vilayeti binası : DANSI NG MELEGI -
arkasında Fırat caddesi tahta konak E : 
karşısı 9 No. lu asmalı hane 2 oda 1 = Simone Simon E 
mutfak 20 lİrL 1648 ':itlllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

Florya plajları kiraya veriliyor 
İstanbul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli 26101 lira olan Florya plajları kapalı zarfla arttırmaya 

konulmuştur. Arttırma 22-5-939 pazartesi günü saat ıs te daimi encümende 
yapılacaktır. Şartnamesi 130 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden 
alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 1957 lira 57 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflannı yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. Bu saatten aonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(3040-1638) 1168'1 
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Polis karakol binası yaptırllacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi i

dare Heyetinden : 

1 - Eksiltme günü talip zuhur et
mediğinden Çankayada yaptırılacak 
polis karakolu binası inşaatı eksiltme
si ıs Myıs 1939 Pazartesi günü saat 
(on be§te) T. B. M. M. İdare heyeti 
odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Fenni evrak T. B. M. M. İda
re Heyetinden alınacaktır. 

3 - Keşif bedeli 31994 lira 50 ku
ruştur. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2399 lira 
62 kuruşluk banka teminat mektubu 
getireceklerdir. 

5 - Pazarlığa girecekler 2490 sayı· 
lı kanunun 2 ve 3 cu maddelrinde ya
zılı belgelerle en az yirmi bin liralık 
bu gibi bina işi yaptıklarına dair ve
saik ile birlikte pazarlık gün ve saa
tında T. B. M. M. İdare Heyeti oda-
sında bulunmaları. (ı667) 11685 

Milli Müdafaa 8. 

3 kalem kutu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(3000) üç bin lira olan üç kalem kutu 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 10. mayıs 939 çar· 
ıamba günü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminat (225) iki yüz yir
mi beş lira olup şartnamesi parasız 

olarak her gün M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı k nunun 2. ve 3. maddlerinde 
yazılı lgeleri ile birlikte ihale gün 
ve saa ıde M.M.V. satın alma komis
yonun:la hazır bulunmaları. 

(1467) 11455 

Sahra pili ahnacak 
• M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
misyonundan : : 

1 - Hepsine 7600 lira tahmin edi
len 10000 on bin tane sahra pili kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - E iltmesi 15. 5. 939 pazartesi 
günü aa t U dedir. 

3 - İlk teminatı 570 lira olup tart· 
namesi k misyonda görülür. 

4 - Ekıiltmeye gireceklerin kanu
ni teminnt ve 2490 sayıl kanunun 2, 3, 
maddeler n le yazlı belgeler ve bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine dair Ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir
likte zarf} rını behemhal ihale saatin
den bir sa t eveline kadar M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1573) 11547 

Muht lif tezgah alınacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan: 

ı - 4 ta o muhtelif ·tezgah alına 
caktır. Muhammen bedeli (4000) lira 
olup ilk teı ınat miktarı 300 liradır. 

2 - Açık e siltrnesi 18. S. 939 per· 
şembe güni.ı aat 15 de vekalet satın 

alma komis) nunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi komisyondan alına

bılir. 

.1. - İstek ilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat mektup veya mak 
buzlariyle mu yen saatte komisyon-
da h•ıhınmal (1584) 11572 

Muhtelif malzeme 

alınacak 

Muhabere filôması 
olanacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 
takım muhabere filaması açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13. 5. 939 Cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 112 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştiğal ettiklerine dair 
Ticaret Odasından alacakları vesika
larla birlikte muayyen gün ve vakıtta 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (1648) 11668 

Harp paketi satın 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satrn Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(54.000) elli dört bin lira olan 
(150.000) yüz elli bin adet harp pake
ti kapalı zarfla 26. Haziran 939 pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 3950 lira olup şart
namesi 270 kuruş karşılığında M. M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalarla ve bu gibi işlerle 
meşğul bulunduklarına dair Ticaret 
Odasından alacakları vesaikle birlikte 
teklif mektuplerını eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar behemehal 
Ankara M. M. V. satın alma Ko. na 
vermiş bulunmaları. (1649) 11669 

Muhtelif ebatta lôstik 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif 
ebadda 16 adet iç ve dış lastik 10.5.939 
Çar~anba günü saat 11,30 da pazarlık
la satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin belli gün ve saatte 
M. M. V. satın alma kmisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (1672) 11670 

Pazarlık surelile u~uı elbisesi 
cilası ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 3000 adet uçuş elbisesi cilası
na istekli çıkmadığından yeniden pa
zarlık suretile satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 2250 lira olup ilk te
minat miktarı 168 lira 75 kuruştur. 

2 - Pazarlığı 15. 5. 939 Pazartesi 
günü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzla
rile komisyonda bulunmaları. 
(1674) 11671 

Hangar yapttnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 27265 lira 53 ku

ruş olan Ankara'da bir adet hangar 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Eksiltmesi 25-5-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 2045 lira olup şart
namesi 136 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni temiant ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti· 
caret odasından alacakları vesikalarla 

kuruşu havi teklif mektuplarını mez -
kur günde 14.30 za kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa -
yılı kanunun 2 ve 3; maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tücca'rdan oldukları • 
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1475) 11582 

200 ton döküm koku ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 200 ton döküm koku askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 25.5.939 perşembe 
günü saat ıs te kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (750) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3; maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkOr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(ı476) 11583 

2 adet takım bileme 

tezgôhı alı nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira o
tan 2 adet takım bileme tezgahı askeri 
fabrikalar umum üdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 28.5.1939 çar
şamba günü saat 14.30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (337) li
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu -
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur ·gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1468) 11607 

2 adet satıh taşlama 

tezgôhı allnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 4800) lira o
lan 2 adet satıh taşlama tezgahı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28.6.1939 çar
şamba günü saat 14 te açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (360) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele -
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1471) 11609 

1 O adet hassas küçük 

torna tezgôhı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o
lan 10 adet hassas küçük torna tezga
hı askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 26.6. 
1939 pazartesi günü saat 15.30 da ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat (675) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14.30 za kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
} ılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kur iün ve saatte komisyona müra -

birlikte zarflarını ihale saatinden be
M. M. V t".k leli Satın Alma Ko· heme hal bir saat eveline kadar M. M. 

caatları. (1472) 11610 

2 adet masa makkap 

tezgôhı ahnacak 

misyonundan • 

1 - 2000 , det çenber tokası, 1500 
kilo balye ip , 000 metre kanaviçe, 
250 kilo karf çe çivisi açık eksiltme 
ile satın alın c ktır. Hepsine tahmin 
edilen fiyat ?. 9 lira 25 kuruştur. 

2 - Eksiltme 13. S. 939 Cumartesi 
günü saat 11 Ankara M. M. V. sa· 
tın alma kmi yonunda yapılacaktır. 

3 - İlk temi atı 189 lira 69 kuruş
tur. 

4 - Şartnam si ve nümuneleri her 
gün komisyon a görülebilir. 

S - Taliplerin belli gün ve saatte 
kanuni teminat e bu gibi işleri yap
tıklarına dair Ticaret Odası vesika
larile birlikte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları ilan olu-
nur. (1624) 11667 

V. satın alma komisyonuna vermele -
ri. (1678) 11679 

Askeri Fabrikalar 

17 5 fon döküm kumu ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5125) lira O· 

lan 175 ton döküm kumu askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 25.5.1939 perşem -
be günü saat 15.30 da kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliı>lerin 

muvakkat teminat olan (459) li!s (38) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğii Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1000) lira o
lan 2 adet masa makkap tezgahı aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 26.6.1939 pa
zartesi günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (75) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol • 
madıklarına ve bu işle alakadar tüc -
cardan olduklarına dair ticaret odası 

vesik.asiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (1473) 11611 

2 adet ıakuli ve 1 adet uf ki 
üniversal freze tezgahı ah nacak 

A.Jkeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlÜğü Merkez Satın AJma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (14.400) lira 
olan yukarıda yazılı üç adet Freze 
tezgahı Askeri 'abrikalar umum .li
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 26. 6. 1939 pazartesi günü saat 
ıs te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon • 
dan verilir. Taliplerin muvakat temi
nat olan (1080) lirctyı havi ~k1 · Z mek 
tuplarının mezkur günde saat 14 de 
karı1r komiı;,;ona . tmL :.ri ve kendi 
!erinin de 2490 · ayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki ..-esaiklc ko.~isyoncu 

olmadıklarına ve bu işle alak_.;,ır tüc 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur giin ve saatte · ,_ 
rr • yona müracaatları. (1474) • • ·:2 

A adet hak tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin cJilı..n bedeli (9000) lira o· 
lan 4 adet Hak tezgahı Askeri Fabri
kalar u. ı müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 28. 6. 1939 çarşam 
bu günü saat 15.30 da kapalı zarf ile 
ihale e..::lecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (675) lirayı 
havi teklif mektı·. 'arını r.ıc_kur gün
de saat 14.30 za kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vc3a 
ikle komisy.:mcu olmadıklarına ve 1m 
işle alakadar Tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiyle mez -
kur gün ve saatte komisyona müraca-
at l;ı.rı. (1528) 11613 

2 adet ıakuli rende tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (7200) lira o
lan 2 adet şakuli Rende tezgahı Aske
rt Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 28. 6. 
1939 çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (540) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez • 
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk -
}arına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü~ 
racaatları. (1529) 11614 

20 Ton Gliserinin eski ilanları -
nın hükümsüzlüğü ve ihalenin 
pazarlıkla yapılacağı hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

12-6-1939 pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edileceği 25, 27, 29 
nisan ve 1 mayıs - 1939 tarihlerinde i
lan edilen 20 ton Gliserin pazarlıkla 
ihale edilmek üzere yeniden ilana ve -
rildiğinden bu malzeme hakkında mez 
kOr günlerde çıkan ilanlar hükümsüz
dür. (1629) 11519 

15 Ton Bohçalık saçın eski ilan
larının hükümsüzlüğü ve ihale -

nin pazarlıkla yapılacağı 
hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

5-6-1939 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği 18, 20, 22 
ve 24 nisan - 1939 tarihlerinde ilan e -
dilen 15 ton bohçalık saç pazarlıkla 
ihale edilmek üzere yeniden ilana ve· 
rildiğinden bu malzeme hakkında 

mezkur günlerde çıkan ilanlar hü -
kümsüzdür. (1530) 11620 

2 Ton Klorat Dö Potasm eski 
ilanlarının hükümsüzlüğü ve 
ihalenin pazarlıkla yapılacağı 

hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

12-6-1939 pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edileceği 24, 
26, 28 ve 30 nisan - 1939 tarihlerinde 
ilan edilen 2 ton klorat dö potas pa -
zarlıkla ihale edilmek üzere yeniden 
ilana verildiğinden bu malzeme hak -
kında mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (1631) 11621 

20 ton gliserin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 
Tahı- ·n edilen bedeli (13.000) :::a 

olan 20 ton Gliserin Asked Fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al 

ma komisyonunca 26. 5. 1939 cuma 
günü sat 14 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (975) lira ve 2490 nu 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları -
na ve bu işle alakadar Tüccardan ol -
duklarına dair Ticaret odası vesika -
siyle mezkOr gün ve ıaatte komisy1,,. -
na müracaatları. (1532) 11522 

2 ton Kloraf Dö Potas ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alına Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o
lan 2 ton Klorat dö Potas Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 22. 5. 1939 pa· 
zartesi günü · ~,,t 14.30 da pazarlı! :a 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (52) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2, ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
Tüccardan olduklarına dair Ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(1633) 11623 

15 ton boh(alık sac alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.500) lira 
olan 15 ton bohçalık saç Askeri: Fab · 
rikalar umum müdürlüğü m:rke. ı

tın alma komisyonunca 26. 5. 1939 cu
ma günü sat 15 te pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (787) lira (50) kuruş 
ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad -
delerindeki vesaikle komisyoncu • -
madıklarına ve bu işle alakadar tile -
cardan olduklarına dair Ticaret oda~ı 
vesikasiyle mezkOr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. {1635) 11625 

4 kalem vida hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

26.5.1939 cuma günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edileceği ilan 
edilen dört kalem vidanın ihalesi 
görülen lüzuma binaen Haziranda 
yapılacağından bu vidalar hakkında 
4 Mayıs 1939 tarihinde çıkan ilan 
hükümsüzdür. (1690) 11655 

Dört kalem vida 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

3000 Adet S X 50 ının. Dip Vidası. 
5000 ,, 5.50 x 35 ,, Ku1ak vidası 
2000 ,, 6 x 40 ,, Kulp vidası 
2500 ,, 4 X20 ,, Menteşe vidası 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o
lan dört kalem vida Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
Alma Komisyonunca 5.6.1939 Pazar
tesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (375) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıkları ve bu işle alakadar tücar
dan olduklarına dair Ticaret Odası 

vesikasile mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1691) 11656 

Tesviyeci 
ve tornacı 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 
Kırıkkaledeki fabrikalarımızda ça

lıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihan
ları yapılmak üzere Kırıkkale gurup 
müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zey
tinburnu silah fabrikalarımız müdür
lüklerinden birine müracaatları. 
(1658) 11672 

100 ton hamızı azot, 300 ton 
Elektrolit bakır ve 200 ton 

Elekf rolit tutya hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

20-6-939 salı günü saat ıs te, 22-6-
939 perşembe günü saat 15 te ve 22-6-
939 perşembe günü saat 15,30 da kapa 
lı zarfla ihale edilecekleri ilin edilen 
100 ton hamızı azot, 300 ton elektrolit 
bakır ve 200 ton elektrolit tutya pa -
zarlıkla ihale edilmek üzere yeniden 
ilana verildiklerinden bu malzemeler 
hakkında 2 Mayıs 1939 tarihinde çı -
kan ilanlar hükümsüzdür. (1659) 

kırıkkalede kanal inşo 
Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satın Alma t 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (22,000) 
olan Kırıkkalede Kanal inşaı:;ı }. 
keri fabrikalar Umum Müdürlüğiı 
tın alma komisyonunca 25-5-ı939 ~ 
şembc günü saat 16 da kapalı zar 
ihale edilecektir. Şartname parasıı 
larak komisyondan verilir. Taliple 
muvakkat teminat olan (1650) Jirt 
havi teklif mektuplarını mezkur gı; 
de saat 15 şe kadar komisyona verıf 
!eri ve kendilerinin de 2490 ::;ayılı ! 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa; 
le mezkur gün ve saatte 
müracaatları. (1650) 

komisyo: 
ııt 

100 ton hamızı azot ahnaca 
Askeri Fabrikalar Umum rJ 

dürlüğü Merkez Satın Alma 1' 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (26.000) ti 
olan 100 ton hamızı azot Asked Fıı 
rikalar Umum Müdürlüğü merkez Si 

tın alma komisyonunca 31-5-939 ÇS 
şamba günü saat 14,30 da pazarlık 
ihale edilecektir. Şartname (1) Ji 
(30) kuruş mukabilinde komisyonda 
verilir. Taliplerin muvakkat temirı 
olan (1950) lira ve 2490 numaralı Jc1 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesai~ 
le komisyoncu olmadıklarına ve it 
işle alakadar tüccardan olduklarııı 

dair ticaret odası vesaikasiyle mezkCı' 
gün ve saaatte komisyona müracaatlt 
rı. (1661) 11675 

100 ton toleol ahnacol 
Askeri Fabrikalar Umum Mli 

dürlüğü Merkez Satın Alma J<O' 
ttıisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) Ji!a 
olan 100 Ton Toleol Askeri Fabrik8 
lar Umum Müdürlüğü merkez satı~ 
alma komisyonunca 31-5-1939 çarşaft\' 
ba günü saat 14 te pazarlıkla ihale e• 
dilecektir. Şartname (1) lira (50) ktl' 
ruş mukabilinde komisyondan verili!· 
Taliplerin muvakkat teminat oları 
(2250) lira ve 2490 numaralı kanunıı.11 

2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kortı15 

yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka' 
dar tüccardan olduklarına dair Tici!' 
ret odası vesikasiyle mezkür gün <le 

saatte komisyona müracaatları. 
6 (1662) 1167 

200 ton Elektrolit tutyo 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 46.000) lira 
olan 200 ton elektrolit tutya Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29-5-939 pa
zartesi günü saat 16 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname (2) lira 
(30) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (3450) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (1663) 11677 

300 fon Elektrolit bakır ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (210.000) lira 
olan 300 ton elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29-5-1939 
pazartesi günü saat 15,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname (10) li
ra (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (11750) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin -
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1664) 11678 

Hava Kurumu 
~ 

Bakır tel alınacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün -

den : 
1) Telefon hattı için 3 m/ m lik 

5900 metre bakır tele ihtiyacımız var
dır. 

2) Muhammen bedeli (5560) L. ve 
muvakkat teminatı (417) liradır. 

3) İhale 22. 5. 939 Pazartesi saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle yapıla

caktır. 

4) İdari şartnamesi isteyenlere 
her gün Türkkuşu satın alma amirli
ğinden verilir. Fenni şartnamesi Dev
let Posta T. T. İdaresinin şartname
sidir. 

5) İsteklilerin artırma - eksiltme 
kanununda yazılı şartlara uygan o
larak kapatılmış zarflarını yazılı gün
de saat 14,30 a kadar Tk. Satmalma 
Amirliğine vermiş olmaları ilan olu-

11673 nur. 1650 
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Satıhk hayvan derisi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
l - Muhafız alayına ait iki adet 

hayvan derisi arttırma suretile 11.5. 
939 Perşembe günü saat 10 da komis
yonda satılacaktır. 

2 - Derileri gormek istiyenler 
alaya pazarlığa gireceklerin teminat
larile birlikte belli gün ve saatte 
Ankara Lv. amirligi satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
(1679) 

Bo_ş teneke satışı 

11649 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

l - Harp okulunda mevcut 360 a
det boş teneke satı1ac~k.tır. Teneke
ler mahallinde görülebılır. 

2 - Taliplerin 11.5.93.9 · - ~erşenbe 
&Ünü saat 11 de LV. amırlıgı satınal
rna komisyonuna gelmeleri. 
,(1684) 11652 

60 ton palatis ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
ı _ Garnizon birlik ve müessese

leri ihtiyacı için 60 ton patates açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Tahmin bedeli 4200 lira olup 
lnuvakkat teminatı 315 liradır. 

3 _ Eksiltmesi 24. 5. 939 Çar anba 
tiinü saat 10 dadır. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
tne günü 2490 sa~ılı J<~nunun 2, 3, ün
cü madelerinde ıstenılen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
'le teklif mektuplarını Ankara Lv. a
lnirliği satın alına komisyonuna gel-
tneleri. (170S) 11682 

iç işler Bakanhğı 

İskilip kasabası su projesi 
ı anıimi i~i eksiltmesi 

Dahiliye V ckalctinden : 

İskilip kasabası içme su tesisatı e
tilt ve projeleri tanzimi işi pazarlıkla 
ksiltıneye çıkarılmıştır. 

1 _ lşin muhammen bedeli 1500 li-

radır. . 
2 _ !steklıleı bu işe ait şartname, 

oroje ve sair evrakı bilabedel Ankara 
'la dahiliye vekaleti belediyeler imar 
ıeyeti fe? şefliğin~e.n veya İskilip 
telediyesınden alabılırler. 

3 _ Eksiltme 20 mayıs tarihine ras
ıyan cumartesi günü saat 1 ı de !s
ilip belediyesinde toplanacak eksilt
ıe komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

:kJiterin aşağıda yazılı teminat ve 
::saiki ayın gün saat 10 a kadar ko
lisyon reisliğine teslim etmiş olma
lrı Jlzımdır. 

;,. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
i ci ı:tıaddelerine uygun 112 lira 5 
kıruştuk muvakkat teminat. 

B .,,... Kanunun tayin ettiği vesika
Ja. 

(; _,,.. Kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince eksiltmeye girmeğe bir manii 
blltund13dığına dair imzalı bir mek: 
tul> 

' M" k t> -", u~a asaya iştirak edecekle-
rin sıl ı~lerınde sahibi ihtisas yüksek 
müheııdıs_ veya tnühendis olmaları 
şart J~ugundan isteklilerin bu husu-

f.ilk eden ve 'k . ıu te b b sı alarmı teklıf zarf 
lariyJe ~ra ~: vernıeleri lazımdır. 

Pofta ı e gonderiJecek teklif mek
tupls'<ının iad.eli teahhUtlil bulunması 
Ulzuııd1.r· Bu ılş hakkında fazla izahat 
alms1' ısteyen ~~in Belediyeler imar 
heyet! fen !cflıgine ve İskilip Bele
diyefıne muracaat etmeleri. 

(1526) 11S22 
_..r---------:....;:.:.:.::__:.:::..=--

' 
Kültür Bakanhğı 

Yabancı dil sınavı 
Maarif Vekilliğinden : 

1 - Devlet . ~emurJarı maaşlarının 
tevhit ve teadulune dair olan 8 ;Mayıs 
1929 tarihli ve •1452 sayılı kanunun 
yedinci rnaddesıne göre 14 üncü ve 
J 1 inci derece~erden bir derece daha 
yüksek m.e~urıyetle.re alınmalarını is
teyenler ı~ın, Vekılliğimizce kabul 
olunan talımatnamc hükümleri daire
sinde, İstanbul Üniversitesi ile An
kara Tarih. - Dil • Coğrafya Faktilte
sinde, 31 May~s 1939 Çarşamba günil 
bir yabancı dıl sınavı yapılacaktır. 

2 - Sınava girmek istiyenler 2S 
Mayıs tarihine kadar bir dilekçe ile 
Vekilliğimize müracat etmelidir. Bu 
dilekçeye hangi garp dilinden nerede 
sınava girileceğinin yazılması ve di
lekçe sahiplerinin mensup oldukları 
dairede alınmış hüviyetleriyle maaş 

derecelerini gösterir tasdikli bir belge 
ve ayrıca 4,5X6 boyunda dört foto-. 
graf göndermeleri icap eder. 

3 - Sınavda garp dilinde yazıl
m~_ş en az üç sahifelik bir parça 
Turkçeye ve Türkçe yazılmış bir iba
re garp diline çevrilecektir. Sınavda 
lugat kullanılmıyacaktır. Her iki ter
cümeyi doğru yapanlar muvaffak ol-
muş sayılacaklardır. (1665) 11645 

Bir memur alınacak 
Maarif Vekaletinden : 

Zat işleri dairesine imtihanla 14 
lira aylıklı bir memur alınacaktır. 
Taliplerin en aşağı orta mektepten 
mezun olması ve daktilo bilmesi 

şarttır. 

939 Mayısının 18 inci günü im
tihan yapılacaktır. 17 inci günü ak
şamına kadar evrakı müsbitelerile 
birlikte Zatişleri Dairesine müraca-
atları. 11654 (1686) 

·. ·. · D. Demiryollar1 

· Memur alınacak 
O. D. Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

Devlet demiryolarının istasyon ve 
gar işlerinde çalıştırılmak ve yetişti
rilmek üzere aşağıdaki şartları haiz 
olanlardan yüz -cıemur alınacaktır. 

Şartlar şunlardır: 

a - Türk olmak, 
b - Faal hizmetlerde çalışmasına 

mani sıhhi lıir 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 istidalarını 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 miiracaatları
nı ona göre yapmaları ilan olunur. 

(1364) 11393 

40 ton pamuk yağı ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 
ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 17.5. 
1939 çarşamba günü saat ıs de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1260 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklif~erini 
aynı gün saat 14 d: kadar komısyon 
reisliğine vermelerı Hl.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden İz • 
mirde mağaza şefliğinden dağıtılacak-
tır. (1543} 1158S 

Kömür ve makine 

deposu yaptınlacak 
D. O. Yollan Satın Alma Komis

yonundan : 
Karabük istasyonunda yapıla:.ık 

kömür deposu ve yolları ile ma~ı~e 
deposu inşaatı kapalı zarf us~nlu ıle 
ve v~· idi fiyat üzerinden eksıltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 - Bu i§in muhammen bedeli 
120.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait jartname 
vesair evrakı devlet demiryollarının 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden (6) 
lira mukalıainde alabilirler. 

3 - Eksiltm:: :::2. 5. 939 tarihinde, 
pazartesi günü .. aat ıs de Ankarada 
D. D. Yolları yol dairesinde toplana
cak ... .:rkez ı inci komisyonunca ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekt:!::rin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları Hizımdır. 

a) 2490 .;ayllı kanun ahkamına uy -
gun olarak. 7250 liralık muvakkat te
minat, 

, ) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
lar, 

c) Muhabere ve münakale vekale -
tinden musaddak ehliyet vesikası, 
(Ehliyet vesi~aıı .:için ihal.e ~arihin _ 
den en az sekız gun evci bır ıstida ile 
müracat edilmesi ve bu vesikanın ve
rilmesine esas olacak belge ve bonser
vislerin i&tidaya raptı lazımdır.) 

~1595~ 11615 

Bak1r lokomotif 0<aklan 
ve tef erruah ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 496,100 lira olan 
62 kalem bakır lokomotif ocakları ve 
teferrüatı 20 Haziran 939 salı günü 
saat l 1 de kapalı zarf usulü ile Anka
karada idare binasında satın alına -
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (23594) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 -a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (2480) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (1597) 11627 

Kömür boşaltma ve 

yükletilmesi 
O. O. Yolları 2. ci İtlctme Arttır

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Ankara deposuna 1 Haziran 939 

tarihinden sı. 5. 940 tarihine kadar 
gelecek takriben 40.000 ton maden kö
mürünün vagonlardan stok yerlerine 
boşaltılması ve stok yerlerinden ma
kinalara yükletilmesi ve depo ile ci
varının temizlenmesi işi 24. 5. 939 ta
rihine rastlayan Çarşanba günü saat 
15 de Ankara'da ikinci işletme bina
sında toplanacak komisyonda ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli l 1200 liradır. Bu 
işe girmek istiyenlcrin 840 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını, kanunun tayin ettiği 
vesika ve beyannamelerile birlikte 
tekliflerini kanunun tarifatı daire
sinde ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Şartname ve mukavele projeleri 
ikinci işletme kaleminde parasız da
ğıtılmaktadır. (1700) 11686 

Ankara Valiliği .,. 

Kapah zarf usulile arthrma ilinr 
Ankara Valiliğinden : 

939 mali yılına ait taş, kum ve saire
den alınacak rüsumun bir seneliği 
kapalı zarf usulile artırmaya çıkarıl
mıştır. Muhammen bedeli 22576 lira
dır. 
İhale 2S. 5. 939 Perşenbe günü saat 

on beşte vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. İstekliler artırmaya gir
mek için muhammen bedelin % 7,5 
nisbetinde 1693 lira 20 kuruşluk mu
vakkat teminat mektup veya makbuz
larile Ticaret Odası ve itibarı milli 
vesikalarını teklif mektuplarile bir
likte artırma, eksiltme ve ihale kanu
nu hükümleri dairesinde ihale günü 
saat 14 de kadar daimi encümen riya
setine tevdi etmeğe mecburdur. 

Devlet Hava Yolları 

Tayyare meydanı ve 
asfalt pist yaptırılacak 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - Devlet Havayolları Ankara, A
dana, İstanbul tayyare meydanlarının 
ptanlarının tanzimiyle Adana ve İs
tanbul meydanlarının asfalt pist in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli keşif {346.304) lira (72) 
kuruştur. 

3 - İhale 18-5-939 perşembe günü 
saat 11 de Umum Müdürlük binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat, (17603) li -
radır. Teminatı nakden vermek isti · 
yenlerin, Ziraat Bankasındaki 3667 
numaralı idare hesabına yatırmaları 
lazımdır. 

5 - Keşif ve buna müteferri evrak 
(17) lira (32) kuruş mukabi \inde U 
mum Müdürlükten alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin, mu 
habere ve münakale vekaletine ihale 
tarihinden en geç sekiz gün evvel İs· 

tida ile müracaat ederek ehliyet vesi
kası almaları 15.zımdır. 

Bu istidalara buna benzer işlerı 
yaptıklarına dair işi yaptıranlardan 

aldıkları vesikaları raptedeceklerdir. 
Zamanında müracaat ctmiyenler ve 
ehliyet vesikası alamıyanlar eksiltme
ye giremezler. 

7 - Taliplerin teklif mektuplarını 
en geç ihale zamanından bir saat ev
vel eksiltme komisyonuna makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı 

itibare alınmaz. (1590) 11556 

Ankara ikinci Noterliğine : 

Tebliğ ettiren : Ankara Belediyesi 
İmar Müdürlüğü. 

Tebliğ edilecek olan: Dua tepede 
kadastronun 285 inci adasının 20 N.lu 
parselindeki ahşap hanenin 1/ 4 his
sesinin mutasarrıfı Ahmet kızı Ayşe. 

Duatepede yeşile kalbedilmek üzere 
istimUiki takarrur eyleyen ve dört 
hissede üç hissesi hazineye izafeten 
İmar Müdürlğü namına tesçil olunan 
kadastronun 285 inci adasının 2Q No. 
lu parselindeki ahşap hanenin dört 
hissede bir hissenin mutasarrıfı olan 
ve ikametgahı malCtm olmamasından 

hissesinin "yüz elli., lira mukabilinde 
istimtak edileceği tebliğ edilemiycn 
Ahmet kızı Ayşe'nin ; 
Tebliğ mahiyetinde olan işbu ilanın 

neşri tarihinden itibaren on beş gün 
içinde istimUik bedeline, hak ve hisse
ye müteallik bir itirazı varsa 2497 nu

Gümrük ve i. B. 

1 adet lahammur kabı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün· 

den : 

I - İdaremizin Paşabahçe müskirat 
fabrikası için plan ve şartnameleri mu
cibince 7 adet maa teefrruat tahammur 
kabı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Montaj dahil olarak muham -
men bedeli sif 23.000 lira, muvakkat te
minatı 1725 liradır. 

III - Eksiltme 11 mayıs 939 per · 
şembe günü saat 15 de Kabataş'ta leva· 
zım ve mübayaat şubesindeki alım ko -
misyonunda yapılac?lktır. 

IV - Şartname ye planlar her gün 
sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel 
mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isti
yen firmalar verecekleri malzemenin 
tefeı ruat ve evsafını gösterir tekli fi e
rini münakasa tarihinden on gün eve
line kadar inhisarlar umum müdürlU· 
ğü müskirat fabrikalar şubesine ver · 
meleri ve münakasaya iştirak vesikası 
'!imaları Hi7.ımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazı

lı vesika ve% 1.5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek· 
siltme günü en geç saat 14 de kadar yu
karıda adı geçen komisyon başkanlığı
na makbuz mukabilinde vermeleri ıa · 
zımdır. (1922/ 1069) 11093 
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J Siğora kôğıdı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün· 

den : 
1 - 19/ IV / 939 tarihinde ihale e

dilemiyen 25000 top sigara kağıdı 
şartname ve nümuneleri mucibince a
şağıdaki izahat dairesinde yeniden ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

il - Sigara kağıdı topları 30 tef
rikli 660 X 700 eba'dında olacaktır. Bu 
eb'atta veremiyenler kısmen 528 X 700 
veya 352 X 700 eba'dında verebilirler. 

III - Alınacak sigara kağıtlarının 
muhammen bedeli 600 X 700 eb'ad üze 
rinden sif İstanbul 192 kuruş hesabile 
48000 lira olup % 7,5 muvakkat temi
natı 36000 liradır. Yukarda yazılı di
ğer iki ebatta kağıt vermek istiyenler 
dahi 600 X 700 eb'adı esas olmak üzere 
fiat teklif edecekler ve her eb'attan 
ne kadar miktar kağıt vereceklerini 
mektuplarında kayıt ve tasrih ede -
ceklerdir. Bu takdirde fazla işçilik 
farkına karşılık olmak üzere teklif o
lunan fiatlardan 528 X 700 eb'adı kağıt 
!ar için % 1,5 ve 352 X 700 eb'atlı ka
ğıtlar için % 3 nispetinde ayrıca ten
zilat yapılacaktır. 

IV - Eksiltme 15/V / 939 tarihinde 
pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname ve nümune her gün 
sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
baş müdürlüklerinden 240 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektubunu ve % 7,5 
teminat parası makbuzu veya Banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek ka
palı zarfları ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mezkQr komisyon bat
kanlığına makbuz mukabilinde ver
miş olmalıdırlar. (2758-1503) 11483 

Tuz çıkarma ve taşıma işi açık eksiltme ilônı 
Ankara inhisarlar Batmüdürlüğ ünden 

Beher 100 

Tuzlanın 

adı 

kilosunun 
muhammen 

fiyatı 

kuruş Sa. 

Mürettebat 
mikdarı 

Kilo 

-------- ---------
Akça koyunlu 
Ali baba 
Çoğul 

Keçeç 
Sarı kaya 
Yerli 
Çankırı (yalnız-

8 
t, 

8 
6 
8 
6 

1000000 
500000 
900000 

2700000 
600000 
500000 

Tutarı 

Lira Kr. 

800 
zoo 
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 tuzlalarımıı:dan 1939 yılı için tuz çıkarma ve an

bara taşıma işi 24-4-1939 tarihinden itiabren yirmi gUn müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuıtur. Beher yilz kilosunun muhammen bedeli ve ilk te -
minat paralan hizalarında göıterilmittir. Şeraiti anlamak ve daha fazla iza
hat almak iatiyenlerin timdiden baş müdürlüğümüz tuz fen 9ubesine ve ya
hut mahalleri tuzla memurluklarına müracaat etmelidir. Her tuzla için ay
rı ayrı yapılacak olan açık eksiltme ve ihale ı 7-5-1939 tarihinde saat on beş
te bankalar caddesinde bat müdürlük binasında müteşekkil komisyonda ic-
ra edileceği ilan olunur. (1527) 11507 

Teklif mektuplarını posta ile gö?
dermek isteyenlerin bilumum vesaık 
ve teminat mektup veya makbuzlarile 
teklif mektuplarını ihale günü sa~t 
14 de kadar vilayet daimi encümen rı· 
yasetine tevdi edilebilecek bir ş~kilde 
taahhütlü olarak postaya vermesı şart-

maralı kanunun 6 ncı maddesine tev- -------------------------------

tır. 

fikan, yazı ile Ankara Vilayetine mü-
racaat etmesi lüzumunun ve aksi tak
dirde istimlak muamelesinin kasbi 
kat'iyet edeceğinin mallımu olmak ü
zere gazete ile ilanen tebliği zımnın
da 6 nüsha olarak tanzim olunan işbu 

Muayyen saattan sonra gönderile- ilandan bir suretinin dairenizde sak-
cek teklif mektubları kabul edilmez. !atılmasını ve diğer musaddak suret-

Şartnamesini görmek ve fazla iza- !erden birinin ilanı müteakip daire
hat almak iıtiyenlerin hususi muha· ı mize gönderilmesini rica ederim. 
ıebe tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne (1696) 11680 
müracaatları ilun olunur. (1697) 11681 -----

Kiralık mağaza ve evler 
Ankara Valiliğinden : 

31-5-939 tarihinde icar müddetleri hitam bulacak olan idarei hususiyeye 
ait aşağıda numaraları mevkii ve.icar müddeti ile muhammen bedelleri yazılı 
mağazalar ile iki hanenin 18-5-939 perşembe günü ihaleleri icra lulınaca -
ğından taliplerin % 7,5 nispetindeki teminatlariyle birlikte yevmi mezkfır
da vilayet daimi encümenine ve şartnamesini görmek istiyenlerin de husu
si muhasebe tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Mağaza Muhammen bedeli 
No: &U Mevkii Lira K. 

15 Bankalar caddesi 900 00 
17 .. 720 00 
21 

" 1080 00 
23 

" lSOO 00 
29 

" 900 00 
4S 

" 1080 00 
51 ,, 2010 00 
53 

" 1560 00 
55 .. 1659 96 
57 .. 1800 00 
4/64 ,, 5448 00 
62 " 1200 00 
60 .. 1200 00 
48/5 .. 1200 00 
48/4 .. 1200 00 
48 " 1200 00 
46 " 1200 00 
44 .. 1080 00 
34/36 .. 4320 00 
32 ,, 1200 00 
22 ,. 1933 32 

5 ,, ve kızıl bey sokağı 933 36 
7 ,, .. .. 500 04 

9 .. .. .. 500 00 
11 .. .. .. 513 36 
13 " ,, .. 500 76 

68 ev Çakır mahallesi 420 00 
,,.. 

3 Öksüzce 206 00 1 11548 
" 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --
Lise -- mezunu -- gençler 

----aranıyor -- -- -- Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : --------- -- -- Türkkuıu. teıkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler =: 
=: üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadiyle yetiştiri- ~ 
E lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. =: 

Aranılan belli ba .. lı tartlar ,unlardır: · ,.,::;. ·,ı..>..~ =-
1 - Türk soyundan olmak, ·~, ... ~~~ := 
2 - İyi hal ve töhret sahibi bulunmak, := 
3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak, := 

---------- 4 - Boyu 18 yaıında olanların 1.60 dan, 20 yqında o- =: 
=: tanların da 1.63 den aşağı olmamak, =: 

5 - Lise mezunu olmak. =: 
En az 18 en çok 20 ya§ında olmak. =: ---- -lstekJilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat = -- -:= etmeleri lazımdır. Bu tarihten ıonra sıhhi muayeneler ya- =: 

=: pılarak lnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf- := 
§ fakiyet gösterenler kabul edilecektir. := 
:= Daha fazla malumat almak iıtiyenlerin Türkkutu ıube- ~ 
= lerine müracaat etmeleri ilan olunur. 1437 = 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ır;a= 

Ankara Belediyesi 
resi abonleri için ıu saati alınacak
tır. 

2 Bu gibi su ıaatleri imal eden 
fabrika ve mümessillerinin saatleri-

s u Saati. alınacak nin evsaf, şeraiti ve fiyatlarını göste· 
rir teklif mektuplariyle birer saat nü 
munesini 15. Haziran 939 tarhine ka-

Ankara Belediyesinden : dar Ankara belediyesine göndermclc-
1 - Ankara belediyesi suişleri ida- ri (1363) 11374 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyeainden : 

Cinsi Mahallesi Ada Muhammen B. Muvakkat Te. 
Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hane Eski kurtuluı 
İstasyon civarı 1310 6 60 00 4 50 

Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma ıuretiy • 
le satılacaktır. İhalesi 15-V-939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin 
imar müdürlüğünde müteıekkil komisyona müracaatları (1572) 11546 



Türk köylüsü 
En dayanıkh, halis yünden yapılmış 

elbiseleri yahnız 

SÜMERBANK 
Yerli Mallar Pazarlarnnda 

bulacaksın 
• 

Takımı: 569 kuruştur 
1624 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 
Puarlıbız aatıı mecburiyetine dair kanun ahkamına ay

kırı hareket fiillerinin tekerrürü ıe.bit edilen ataiıda ad
reei JUJlı-clükkinlar cezaen kapablmıfbr. 

1 - Atpazarmda 167 numaralı Hasan Hüseyin Kalaycı
ya ait hazır elbiseci dükkanı (3) gün müddetle. 

2 - Birinci Anafartalar caddesinde İstanbul Eczanesi 
kartıımda 95 numaralı ve Zehra Hasköy' e ait tuhafiye ma-
iuaıı (3) sün müddetle. (1698) 11683 

4 memur alınacak 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından : 

Bankamızda bazı münhallerin doldunılmuı için 4 me
mura ih pç vardır. Atide ıöaterilen mevzulardan tabi tu
tul.caklan imtihan ve müsabaka neticeainde muvaffak ol
dukları takdirde alınacak namzetlerin almanca veya Fran
uxadan birine liyikiyle vakıf olmalan birinci f&l'ltır. Bu
nun için ılk imtihan ve müsabaka bu iki lisandan yapılacak 
ve bunda muvaffak olanlar dijer mevzulardan imtihan ve 
müsabakaya dahil olac•klvdır. IC•u-·lara 140 ile 190 
lira anamda hir mut verilir. imtihan ve müaı.kaya ~
yum 29 uncu pazartesi pnü bqlanacaktır. Namzetlenn 
Türk olman ve 35 yqmı mütecaviz buhmm•ma11 liznndır. 
Müncaatlar 25 mayıa aJqamma bdar Bankaıım idare 
Merüsiade memurin aerviıine veya latanbul tubeainde 
Müdüriyete yapılmalıdır. Ankara'da Umum Müdürlük ve 
latan bul' da tubemiz binasmda icra edilecek imtihan ve 
müaabakanm mevzuldı tunlardır: 

1 - llduat, 
2-Maliye, 
3 - Hukuki mal6mat (bilhaaaa medeni ve ticari hukuk) 

Dünyanın en eski ve en iyi 
Tırq Biçaııdır. 

Ankara' da sabt deposu 

KAGIT(I M. NEDİM İRENGÜll 
(1-59) Tel: 2246 

1342 

Hakiki 
Kütahya kireci 

İstasyonda Yeni Yakacak 
Pazarında satılıyor 

Tel: 1475 1510 

İ stor mütehassısı----
Pencerelerin dıtında bulunan 

ISTORların tamir temizleme ve 
yağlama i,teri ile yenilerinin mon
tajları teminatlı olarak yapılır. 
Ankara P. kutusu 443 No. ya mü-
caat edilmesi. 1635 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci Göz 1ıutaıık1arı 
ıınıf mütehauı11 
!stanbul Haydarpa .. Haıtanesl ubık 
ıöz miltehau111 ve Gülhane Hutanesi 
ubık ıöz baı munini. Jılua:rene: u
bab: Si dan 151 a kadar. Belediye 11ra11 
TalH Ap. kat: 1 1573 

TJ:3592 ---

İstasyon No: 211 Must. •a 
Dural Yıldıa lmbnalmt depo -
sunda atılır. llenfutinl lleftft 

ufraıın. Tel: 3295 

Zayi makbuzlar 
5655 No. ve 7.7.938 T. 
5645 " 7.7.938 " 
5647 " 7.7.938 " 

16337 " 
12.9.938 .. J 

6420 " 13.7.938 .. 
6421 " 13.7.938 " 

A- 5- t! 

Bar

aak la-

rımızda 

kanlanmı

zı emerek üre

yen ve bizleri 

ıayri tabii bir çok 

tekillerde rahatsız e

den ıolucanlardan 

( iSMET SOLUCAN 

BİSKÜVİT)İ 
sayesinde tamamen kurtulduk. ea. 

yet neı' eli bir sıhhat& kavuıtuk. Ha. 

kikaten her çocuk senede iki üç kutu 

iSMET SOLUCAN BJSKOVITl behe

mehal almalıdır. Tesiri kat'idir. Her Eczanede 

20 kuruıtur. 

BETON KARIŞTIRMA Makineleri 
Otto KAISER K. G. F ABRIKASI MAMULATINDAN AMER iKAN SiSTEMi TAMBURLU 
ZİNCİRLİ, MAZUT VE BENZiNLE İŞLER, HER TAKA TIE BETON KARIŞTIRMA" 

MAKINELERl STOK HALiNDE MEVCUTIUR. 

Umum Türkiye yegine vekili: 

"Tİ TAŞ,, 

MAKİNELER: 
Ticaret Türk Anonim Şirketi 

MEŞHERiNDE 

görülebilir. 

TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
Ankara: Koçak Han - Uluı Meydanı P. K. : 196. Tel 2306- 2338 Telı. TITAŞ. 

latanbul: Tq Han-Bahçekapı P. K.: 448. Tel. 23247 - 23271 Telı. TITAŞ. 

Zayi makbuzlar .:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

4 - H.ap ve Hendae. 1647 
24649 No. ve 26.10.938 T. 
24648 .. 26.10.938 " 
22909 " 18.10.938 " 
24652 " 26.10.938 " 

Yukarıda numara ve tarihleri göt • 
terilen Gümrük beyannamelerinin 
makbuzları Sultan harmmı yanfımnda 

----'--------------------- yandıiından yenilerini çıkaracaiım· 
dan eskilerin hükmü yoktur. Yukarıda numara ve tarihleri göa -

terilen Gümrük beyannamelerinin 
makbw:lan Sultan bammn yanğınında 

------------ yandılından yenilerini çıkaracağım-

~ Kıymetli sanatkörımız 1 - -- -- -
i SAFİYE I 

DAKTİLO KURSU 
Huinn tefk lltına mahsus olan FEVKALADE devresini açmııtır. 

Kayda devam edilmektedir • . 
Her cUn iki Nlt den göıterilir. 2 ayda diploma verilir. Tahıll aran
mabısın her ee alımr. 

llemurlw Kooperatifi, kat 1 Tel : 3714 U502 

..atııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -- -!ULU PİYANGOGİSESİ~ - -5 Yeni tertip biletlerini aatmata bqlamıfbr. Bu defa da ta- S 
5 IHoiai ULUS GIŞESl'nden deneyiniz. Amorti Ye ikramiye- S 
5 I• derhal venlir. Adrea: U L U S meydanı Yeni Sinema· S 
5 yamada tütiincü Ali Tümen. 1498 S - -'"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

iNŞAAT YAPTIRACAKLARA MOHIM iLAN 
Kütahya kirec aamnu tanıtan Yeni Ktitahya Puanncla kirecin 

toa• (15) lira. Sanayi caddesi No. 65 Telefon: 3820 

~'""""' M. Nedim İ rengün 1111111111~ - -- -- -
§ Ktl ıt ticarethanesi i - -- -5 Her nevi matbaa klf ıtları karton •e mukına amballj •• kese S - -: lrllıtlırmm ye fiyatlarını ticarethınemlsden sormadan bqka : - -: yerden mUbayu etmeyiniz... Menfutinls icabıdır. : - -- -- -5 Her nevi kırtasiye § - -- -5 Toptan Ye perakende en ucuz fiyatlarla matramncla aablır. S 
5 Yenihal No: 1-59 TI: 2248 1171 : - -- llllfr' 

- -- -Şekeroilu Limited Şirketi. 7037 

~ ve arkadasları § - -~ Kemani NecatiTokyay, Kemençeci § 
Zayi - 37878 numaralı ithalld be- dan eskilerin hükmü ~o~~~· 

yannamesine aid 1513 No. lu 30.1.939 Abdullah Öıner Mıdıllılı ve Or-
eünlü cümrük makbuzu zayi edil· takları. 7038 - -

~ Aleko, Klarnet Sükrü, Cümbüı Cemal, § mittir. Zayiinden yenisi alınacağın· -----------
dan uyi olan makbuzun hükmü yok- - -tur. Hayim Rekanati 7039 

'TiMi_,.. 12 ..... . ..... _ .., ..... , .... "" ,. ................. ........... 
~ ..... ........ 

U L U 8 - 20. inci JJ1. - No: 6379 

lmtlyas tahlbl 
Nal'ettia K&mil SUNER 

Umumi neırlyatı ldar~ eden 

Yan ltlerl MldOrll 
Mümtaa Faik FENiK 

ULUS Basllllfti ANKARA 
llathu mldlrl ı All Raa BASKAll 

Bahll meraklllaları 
Emuli bulunmıyan fidanlardan Or

taköyde Vulin bahçesinde bulabilir
ıini%. Kaplar içinde çok çeıit fidanlar, 
kamelyalar, manolyalar, çamlar, 150 
çeıid Avrupa ıüller, çok çetid SUS 
fidanları, top akasyalar, salon ye,il
liklerl, yemiı acaçlan ve saire ve sa-
ire. 7036 

- -§ Piyanist Yorgi § - -5 den miirelrhp biiyülı tirit maailti laeyeti = - -- -- -5 10 Mayıı Çarpmba ,Unü akpmı Halkevinde 5 - -5 11 Mayıs Perıembe ,Unü alqamı Yeni Sinemada 5 - -- /iti büyült ltonNr Hrecelrtir. = = -= Biletler Hallreoinde oe Yeni Sinemada Nhlınalttadır. Yerleri- 55 -= nm lrapatmaltta acele edind. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

YENi SiNEMALAR us 
BU GECE 

Gayet etlenceli orijinal mevzuu 
ıösleri kamqtıran nefiı dekorları 

ve fevkallde müzikleriyle seyrine 
doyum olmıyan hakiki pheaer 

UÇAN VALSLAR 
Bat Rollerde : 

Fred Astaire - Ginger Rogers 

Gündüz 14,45 • 16,45 - 18,45 
1eanılannda 

HALK 
BU GON BU GECE 

İki büyük macera filmi birden 

1 - Taksi Haydutlan 

2 - Pekos Kralı 

Seanılar: 14,30 - 16,30 • 18,30 
Gece 21 de 

BU GON BU GECE 

Ebedi w luin bir qkıa biklyeainl 
canlan4ıran tilrkçe MS:r.:lü " 

arapça prkılı 

Askın goz yaşlan 
Bq Rollerde: Abdülvahap • Necat 

• 
Seanslar: 

12,30 da ucuz halk matineıl 
ARTİSTLER •e Modelleri 12,15 Halk matineti 

Gece için nwııaralı biletlerinızi öfleden tonra 
cUndilzden tedarik ediniı:. PARISTE BULUŞALIM 15,30 • 18 de ve Gece tam 20,30 da 

ı:ıı 5 ==il~: ı:ı ı:ı == 5 il:= ı:ı:: ı:ı: c 1 = 5 ı::ı 5 il ı:ı ı::ı: ı:ı 5 ı=: ı::ı ı::ı == = c = ı: ı: 5 =o 5 ı:ı c ı:ı 5 ı: ı:ı ı:ı J::: ı:ı ı:ı ı:ı::::: 5: ı:ı ı:ı ı:ı::: 
Yeni Sinemada Varyete numaralarında: JUL A REYES alkıtlar toplamakta devam ediyor 

Aynca: Her akpm varyete prosramında: Akrobat Yıldızlar ROSlTA veALEXENDRE fevbllde numaralar .. 


