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ADiMi% ANDIMIZDIR. Sayfamız 

Milli Şef İnönü'den 
Hatay'hlara selôm ~· 
B. Tayfur Sökmen Hatay'a döndü l 
ve büyük tezahürlerle karşılandı 

il• • 

~ntakya 8 a a A A h b. · ı ·ıd· · D l R• .. · · - nadolu Ajansının hususı mu a ırı oı ırıyor : 
ev et eısı Tayf S"k d.. H • d.. ·· P · t d H • ur o men un atay a onmuş ve ayas ıs asyo~ 

knun la atay ın her tarafından gelen istikbalcilerin tezahüratı arasında 
arşı anmıştır. 

Yeni 
-ı Başvekil, konsoloslar, alay komutan 

1 vekili, vekiller, mebu~lar, müsteşa~~ar: 

• 

ispanya 
yüksek mahkeme, adlıye, zabıta mulkı 
ve askeri erkan ile belediye reisleri 
memurlar, gazeteciler ve çok kalaba -
lık güzide bir kütle, karşılayıcılar a -
rasında bulunuyordu. Devlet reisinin 
bindiği otomobili elliden ziyade oto -

F. R. AT AY mobil takip etmekte idi. 

Bugü·nlerd b" 
Frank l e ır münasebetle 
bir h 0 s~anyasını temsil eden 

t eyetın bazı azaları ile 
anıştrk E k. l li z · s ı spanya, bir hay-
. arnandanberi kara ve de-

nız k ' 
ve b.t ornşuları için bir huzur 
dah-}. araflık unsuru idi. Acaba 
ni l 

1 1 harp faciasından çıkan ye
b ti 'Panya beynelmilel münase -c:kt e;de nasıl bir istikamet ala
d .. 1 

• General Franko'nun ken
l 

1
: 1•ne Yardım eden totaliter dev

... ~ ere sevgi ve itimat gösterece
gıne şüphe yoktu. Fakat acaba 
u Yardım, yalnız bir ideoloji 

garreti ile mi yapılmıştı? lspan
ra Ya giden yabancı kıtalar, za-
erden sonra, burasını kolayca 

bırakıp gidecekler mi idi? İspan
Ya, Fra·nsa'nın komşusudur ve 
Septe boğazına yapıfılctır. Eğer 
Yeni bir harp olursa, F ransa'yı 
Üçüncü bir hudut ile mefgul et
inek ve boğazı İspanyol müdaha
lesinin tehdidi altında bulundur
nı9:k şüphesiz, lruvet muvazene
lerı üstünde derin bir tesir yap
ınaktan hali kalmaz. 

lakenderun'a girerken 
İskenderun'un giriş yerinde devlet 

reisi, sıra ile bir müfreze jandarma, 
izciler ve bir kıta asker tarafından 

selamlanmıştır. Devlet reisi orduevi -
ne gitmiş orada halka hitaben bir nu
tuk söylemiştir. 

!skenderun'dan Antakya'ya gelen 
Sökmen burada da coşkun bir surette 
karşılanmış ve doğruca halk partisi -
ne gitmiştir. İskenderun'da irat ettiği 
nutku parti binasının önünde Antak -
ya halkına tekrar etmi~tir. Devlet reisi 
nutkunda demiştir ki : 

Milli Şel'in hataylılara aelamı 
"- Büyük türk milletinin ruhun

dan fışkıran samimi sevgi güven ve 
(Sonu 8 inci sayfada) 

Roma' daki · at 
koıulart bitli 

Roma, 8 a.a. - Bugün binicilik mü
sabakalarının sonuncusu olan kıra! 
mükafatı koşuları yapılmı§tır. 

İtalyan Filipponi birinci, ingiliz 
Friedberger ikinci, alman Mucken
berger üçüncü gelmiştir. 

Müsabakaya iştirak eden yegane 
türk atı Yıldız olmuştur ve bu at ü
zerinde Gürkan dokuzuncu gelmiştir. 

Kıral mükafatından evel yapılan 
Lido müsabakasında da ltalyan Con
forti birinci, Polonya Skulie.ı ikinci, 
Türk Gürkan UçUncü ve gene türk 
Polatkan dördüncü gelmiştir. 

Genel Kurmay Başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak Maarif Vekili B. Ha
san - Ali Yücel'le birlikte Sergievinde açılan Birinci Türk Neşriyat Sergi
sini ziyaret etmiştir. Resmimiz Maarif Vekilini, Stand/ardan birinin önün
de Marcşal'a izahat verirken göstermektedir. 

Kamutayın dünkü toplantısında 

Almanya ile kredi 
itilôfı kabul edildi 

Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin 

a~faşmanın esaslarını izah etti 
Kamutay dün B. Refet Canıtez (Bursa) in reisliğinde toplanmıştır. 

Haziran - Ağustos aylarına ait raporun verildiğine dair Divanı Muhase -
bat tezkeresi okunduktan sonra Çoruh Mebusu Asım Us, İçel Mebusu 
Ferit Celal Güven, Muğla Mebusu Yunus Nadi, ve Sivas Mebusu Nec
mettin Sadak'ın teşrii masuniyetlerinin kaldırılması hakkındaki tezkere
lerde bahis mevzuu olan hadiseler, matbuat kanununa aykırı hareketlere 

temas ettiğinden ve anayasanın 
12 ve 27 inci maddelerinde yazılı 
cürümler dışında olduğundan, da • 
hilt nizamnamenin 180 inci mad -
desinin ikinci fıkrası mudoince ta -
kip ve muhakemesinin devre sonu -
na bırakılması hakkındaki muhtelit 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Fakat general Franko, tabii 
kaYnakları zengin olmakla be -
raber, ecnebi kredisine muhtaç, 
dahili harp ile tahribe uğrıyan, 
fakirleşen bir memlekete sahip 
olacaktı. Berlin ve Roma, ideo
loji payıtahtları iseler de, altının 
merkezleri değildirler. Acaba fa
şizmin yardımı ile harbi kazanan 
İspanya, sulhta muvaffak olmak 
için Paris ve Londra'ya mı dö • 
necekti? Kahinler dahili harbin 
talihi döndüğündenberi bu sual
lere müspet menfi cevap ara
makla mefgul oldular. 

Bir memleketin mukadderatı
nı idare eden bir şef, yalnız hiı 
ve hatıra sevki ile, şüphesiz ne 
davasına, ne de vatanmm men -
faatlerine hiyanet edebilir. Yeni 
lspanya'nın vaziyet ve vazifesini 
yabancılar değil, bizzat memle • 
ketin sahipleri tayin edecekti. 
İspanya rejimini değiş~!r~işse 
de, coğrafyadaki mevkıını de -
ğ~tirmiş değildi. 

İngiltere'nin Sovyet 
tekliflerine cevabı 

Moskova'ya bildirildi 

O güne kadar biz dahi sa -
dece ecnebi neşriyatın tesiri 
altında idik. Yeni ispanya hak
kında J)ek az şeyler biliyor -
duk; ancak akdenizli bir devlet 
olarak onun hakikatini öğren
mek istiyorduk. Heyet azasından 
bir zate, son derece tabii bir sual 
iıniş gibi, "- Ecnebi kıtalar ls
panya' dawn çekilecek midir?,, di
ye sordugu~uz ~anıan, ihtilal ve 
iç harpte muessır rol oynamış o
lan muhatabu~/z hayretle yüzü
müze b~ktı:. -. ~ğer hu suali 
lspanYa yı vbılmedıgı?iz için sor-

oldugunuzu hılrneseydim 
mUŞ d 1 d d. ' 
h k ret sayar mı.,, e ı. Ve ila-

a a a· b' 'llA d ~ . ·"- ız ır mı ı ava için 
ve ettl ·leriınizle boğazlaştık. ls
karde~ n büriyeti ise, milli da _ 
panya nı mukaddesidir!,. 
valarrn .en mukadderatına kendi 
Kendı k olan, binaenaleyh 

B. Litvinof'un istifası yüzünden 
Sovyet dış politikası değişmiyecek 

Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin 

B. Potemkin Bükreş'te 
Moskova, 8 a.a. - İngiltere büyük 

elçisi bugün saat 16 da Molotof'u zi -
yaret ederek Sovyetlerin mukabil tek
liflerine ingiliz cevabını tevdi et -
miştir. İngiliz cevabı şu iki noktayı 
ihtiva etmektedir: 

1 - Sovyetler Birliği kendi şark 
hudutlarındaki devletleri tek başına 
garanti edecektir. 

2 - Eğer bu garanti neticesinde 
Sovyet Rusya bir harbe girişmrk mec· 
buriyetinde kalırsa İngiltere Sovyet
lere yardım edecektir. 

İngiltere büyük elçisi, Litvinof'un 
istifasının Sovyet harici siyasetinde 
bir değişikliğ i tazammun edip etme
di ğini de öğrenmiye çalışacaktır. 

B. Litvinof'un istilası aovyet 
politikasını d eğiştirmiyecek 
Londra, 8 a.a. - Öğrenildiğine gö

ki elçisi vasıtas~!ı: yen_i nok~ai. n~ar Bükreş, 8 a.a. _ B. Potemkin öğle 
l~rını So~yet~ huku~etıne bıldır~ış: üzeri Sofya'dan buraya gelmiştir. Mu
tır. Bu sıyası noktaı nazar teatılerı. 1 maileyh öğle yemeğini B. Gafenko ile 
yapılırken, bu sorulan suallere alenı ı birlikte yemiştir. Burada ne kadar 

(Sonu 8. inci sayfada) kalacağı belli değildir. 

Roma siyasi mahfillerine göre 
• . . ""il 

ltalyan -·Alman paktı 
Berlinde imzalanacak 

İtalyan yüksek askeri şurası toplandı 

paktın vaziyeti 
kanaatinde 

Londra ve Paris, 
değ işti rm iyeceğ i 

Roma, 8 a.a. - Ribbentrop ve Ciano buraya gelmiş ve halk tarafın -· 
dan alkışlanmışlardır. Nazırlar, Villa Estede verilen dinede ve dineyi ta· 
kip eden baloda hazır bulunduktan sonra Ciano geceleyin Roma'ya dön
mi.iştür. Ribbentrop bu akşam veya yarın sabah Berlin'e hareket ede -
cektir. 
Siyasi italyan mahfillerinde beyan ,-

olunduğuna göre alman - İtalyan itti- ! 
fakının ana hatları tesbit edilmiş oldu __ 
ğundan muahede metni süratle tanzim - :i 
edilecek ve hariciye nazırı Kont Cia
no haziranda Berlin'e giderek muahe
deyi orada imza eyliyecektir. 

Tribuna alman - italyan ittifakının 
Polonya'ya Almanya ile müzakerelere 
girişmek için yeni bir fırsat verdiği 
mütaleasında bulunmaktadır. 

ltalyan aakeri şiiraıı toplandı 
Bugün neşredilen bir tebliğde deni

liyor ki : 
"Yüksek askeri şura Venedik sara -

yında Musolini'nin riyaseti altında 

toplanmıştır. İçtimaa veliaht ile ma -
reşal Badoglio ve mareşal Graziani ge
nel kurmay reisi general Pariani, ge -
nel kurmay erkanı ve bütün kolordu 
kumandanları iştirak etmiştir. 

Efradın hazırlanması, hudutlarda 
teşkilat yapılması ve ordunun takvi -
ycsi için alınan tedbirler tetkik edil -
dikten sonra Musolini tamamen son 
ordu tahsisatı hakkında talimat ver -
miştir.,, 

Roma. 8 a a. - Buglin Roma çiM 

varında manevralar ve hakiki endaht 
talimleri yapılmıştır. 

Kral, Mussolini Alman ordusu 
başkumandanı general Brauchitsch ile 
İspanyol ve Japon askeri heyetleri ve 
İtalyan generalleri hazır bulunmuş -

(Sonu 8 inci sayfada) 

B. Acemoviç'in refikasiyle birlikttt 
Ankara garında alınmış bir resmi 

1 

Yugoslavya'nın 

Ankara El~isi 

ıehrifllizden ayrıldı 
Yugoslavya'nın Ankara Elçisi Mös

yö Acemoviç ve zevcesi dtin akşam 
şehrimizi terketmişler, ve istttsyonda 
kordiplomatiğe, hariciyemize ve ıehri
mizdeki yüksek cemiyete mensup ~ir-

( Sonu 8. inci sayisda) 

Mühim bir eroinci. 
çetesi yakalandı 

Yahya Kemal Hüseyin Sami 

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son günlerde mühim bir eroin kaçakçı 
şebekesini meydana çıkarmış ve bütün faillerini , kaçak eroin, ve afyon 
kullanmıya mahsus vasıtalariyle birlikte yakalamıştır. 

T ahkikatımıza göre , şebekeyi teşkil eden adamlar bir müddettenberi 
gizli bir surette bu işle meşgul oluyorlar ve lstanbul' dan getirdikleri ze -
hirleri bazı kimselere satıyorlardı. 

Ankaramız gittikçe artan nüfusiy-~ -
1 b.. "k b' h' h 1" 1 kl ....................................... -... e uyu ır şe ır a ıne ge me e ., 
beraber, bir iş ve çalışma merkezi hu- 1: . 
s~si?'~tini taş~ması it~b.ariyle gizli. ve • ıran' dan notlar 
kırlı ışler daıma polısın nazarı dık -
katini celbetmektedir. Bu şebekede i
şiyle güciyle meşgul ankaralıların a
rasında zehir satıcılığı yaparken po
lis memurlarımızın şüphelerini Üzer
lerine toplamıştır. 

Şüpheli tavurlar 
Bilhassa, Devlet Havayolları Umum 

Müdürlüğünde müstahdem bulunan 
Yahya Kemal sık sık İstanbul'a gi
dip gelmektedir. Fakat her seferin
de Ankara garına inmiyerek Gazi, E 

YAZAN 

Mümtaz Faik Fenik 
İkinci yazı bugün 5 inci 
sayfamızdadır. 

Sadabat pakti 
haki~ ol~c·tasını milli menfaat
kendı pohtt d. tayin, teshit ve 
l .. ken ı k l ere gore l n Fran o span-
idare edece~ 0 ~tikasınm ne ola. 
yasının yenı po hadiseler göste
cağ1nı zam~n v:ıen bir telgraf, 
recektir. Dun .. g binlerce askerin 
ispanya' da yuz lduğunu bildi. 
terhis edilmekte ~cı sayfada) 

re Sovyetler birliği sefiri Maiski bu
gün İngiltere hükümetine Litvino
fun istifasının Sovyetler Birliğinin 
siyasetinde hiç bir değişiklik husule 
getirmiyeceğini bildirmiştir. Mosko · 
vadaki İngiltere sefirinin Molotof ile 
yapacağı mülakat neticesinde Sovyet 
harici . siyasetinin katiyetle taayyün 
etmesı ve siyasi mahfillerde hisse- • 
dilen endişenin bu suretle tamamile 
zail olması beklenmektedir. 

Avam Kamarasında 
Londra, 8 a.a. - Avam kamarasın

da müteaddit suallere cevap veren 
Çemberleyn demiştir ki: 

~ timesut ve hatta daha ileri istasyon
larda kalmakta ve şehre otomobille 
inmektedir. Bundan başka p61isin giz 
1i işlerinden şüphelendiği kimselerle 
sıkı fıkı ahbaplık halindedir. 

Birinci neıriyat sergiai halk taTalmdan büyük bir al.aka görmek
tedir ve her gün yüzlerce ziyaretçi sergiyi gezmektedir. Resmimiz, 

mektep kitaplarına ayrılan Standı tetkik eden ge~ 
kızları göateriyor 

Konseyin toplantısına ait hiç 
bir tarafta çıkmamış resimler 

altıncı sayfamızdadır. 

"-İngiltere hükümeti Moskovada-

Bu gencin üzerinde takipleri tek
sif eden emniyet memurları, nihayet 
mayısın ikinci günü gene hir İstan -

{Sonu 8. inci sayfada) ._, •••••••••••••••••••••••••• , , • , ••••••• r 



İnsan ve kültor : 

Papa'nın barışı 
On ikinci Pi de, harbi önlemek 1 ralarda, Duçe aile, devlet ve din 

bahainde kendine düfeD vazife7i ye- namına konuımuıtu. Papalık ma· 
rine ıetirmeie çalııtı. Bertin Ye Pa· kamı ile aruı fnkalide i~ idi. Bu 
ris'te 7 .. tıiı tllf81tltüalerden bqka, hal, Avusturya meselesi ortaya çı· 
kendi banımın iki prensipini koy· kıp Dollfuu'da mümeasilini bulun. 
du: ca büsbütün bariz bir hal aldı. Fa· 

1. Aldabcı doktrinı.cl.a kaçmı· kat Dollfuaa'an katlinclen aoma, t. 
larak fmler Ye Yicdaıı)U' arumda talya hükümetinin Almanya'ya yak· 
bant; latmuı niıbetinde, Papalıktan a-

2. Menfaat ihtiraalannı durdura· zaklaıtıiı görüldü. Nihayet Schuch· 
ralc, milletler arasmda barıı. nig'ia ve onunla birlikte <~ütün A· 

Papanın, ha iki prtmaip alnma, watmya hüldimetinia tufi199i ile, 
..... ıa AIJD&Dya ile meYCUt fakat fqizm n katolik kW...i anamda· 
tatWkten ~ çok dfitmüt konkorda· ki münuebet MiabGtiiia ıersinletmit 
to bahıiade, azami fedakarlık ya· oldu. Fakat, Avuaturya'yı teda et· 
pacafı aöyleniyor. Yani, ban§ fikri· mek mecburiyetinde kalmakla Pa· 
nin ilerlem .. i ajnma, katolik kili· palaiı kızdıran Duçe, onu ba sefer 
aeai de yapılması mümkün kolaylık· Macaristan iatildalini müdafaa et· 
ları yapmafa hazırdır. mekle yatııtırmağa muvaffak oldu. 

Geçenlerde ıönderilip teliniz Katoliklik politikaaı balwwndan, 
kalan Rooae•elt'in meaajmdan IOD• AYUatarya'nm yerini Macaristan al· 
ra, acaba bu hareketin ne dereceye mıı oldu. 
kadU' müabet bir tesiri olacaktır? itte, Papanm ba Hferki banı te
Çünkü Papanın bu teşebbüsünü, 1- şebbüaü ve bununla birlikte ylirüt • 
talya • Almanya arasındaki aakeri mek İltediii yeni kilise politikası 
ittifak takip etmiftir. Ba ittifakta, tam •e ııcaiı ııcafma bu münaae
bir haknndan, Papalık mak•m•JUl betlere Ye bundan batka da beynel
da t.Yc:ih edilen bir cevap vardır. milel politikanın en hid devresine 
Papalık, her ne kadar İtalyan dıt tesadüf etmektedir. Ve görüyoruz 
politikau üzerinde aöa sahibi deiil· ki, Papa'ya henüz bir cevap veril
ae de, İtalyan efkin umumiyeainde meden, iki devlet araaındaki ittifak 
müeuir olmak itibariyle, bant gibi aktedilmittir. Halbuki, Papa'nm 
imani ıöaüktütii kadU' bir dq po • diifündüiü, belki de bir bant teşeb
litika ID8n1l1I olaa bir m ... lecle m6- büaü ile birlikte, Almanya ile olan 
talea ~an etmekle, bUvaaıta da ol- konkordatoıunu kurtAnp kurtara· 
-. Wr ~iyet alıyw elemektir. mıyacaiım tesbit etınekti. 

lta17a'ela fatiam t....U. ettiii 11· Burhan BELGE 

ORTA TEDRiSAT MUALLIMLIGI iÇiN 

Namzetlerin imtihan 
programı hazırlandı 

Maarif Vekaletinin rta tedrisat muallimliği için ilk mektep muallim
leri arumda bir imtihan yapacağım yazmqtık. Vekalet bu imtihanlara 
girecek ilk mektep mu llimlerinin hangi derelerden imtihana tibi tutu • 
lacağmı da tesbit etmittır. 

Türkçe grupu muall mllği için ya· 
pılacak yuıb ve sözlü amtibanlarda 
liselerin IOD aınıflaruun edebiyat ko
la_tllrk edebivatı tari ı müfr~datı, 
tlfrkçe modern bir eCleb metnin ızahı, 
türkçe bir kompodıyo 'IOrulacaktır. 
Bundan batka imtihana recek mual
lim. orta mektepte bir urkçe denini 
talebeye verecek veya o derai için ha· 
aırlıyacaiı plinı imtihan beyeti önün
de isab edecektir. 

Tarih ve coiraf ya ırupu muallim· 
liği için yapılacak yazı ve ıözlü im· 
tihanlarda, orta mektep ede liselerin 
ikinci devruinde okutulan tarih ve 
coğrafya müfredatı, ha ıta resmi, or
ta mekteplerin yurd bil&ıai müfreda· 
tı sorulacaktır. Bundan bqka imtiba· 
na girecek muallim, orta mektep ta· 
rih, cofrafya ve yurd b giai mevzu. 
lan hakkında talebeye ç den vere· 
cek veya bu dersler içi bazırlıyaca

ğı plinlan imtihan bey t önünde i· 
sah edecektir. 

Matematik pupu mualllmliii için 
yapılacak )'Ulh ft .a. imtihanlar· 
da orta mektep matema k müfredatı, 
1İ8e ikinci devre 8çünc8 sınıfın ecle
blyat kolunda okutulan cebir Ye koa· 
mofrafya müfredatı llae ikinci devre 
birinci ve iklnd sımflan da okutulan 
cebir n ıeometri mtıfredatı sorula • 
caktır. Bundan bqb lmtlhana pre · 
cek muallim, orta mektep aritmetik 
w ıeometri mnaulan llakkında tale
beye iki deıs verecek nya bu dersler 
için hazırlıyacağı plinlan imtihan be 
yeti önünde izah edece ır. 

Fizik, kimya ve tabii 1 mler pııpu 
muallimliği için yapıla k yazılı ve 
aözlfl imtihanlarda lise kinci devre 
birinci ve ikinci ıınıfla da okutulan 
fizik, kimya müfredatı e llçllncU sı· 
nıfın edebiyat kolunda öıterllen fi
zik, kimya müfredatı, se ikinci dev· 
rede okutulan tabii il mler müfreda· 
tı sorulacaktır. Bundan bqka imtiha· 
na girecek muallim o a mektep fi· 
zik ve tabii ilimler me uları hakkın

da iki den verecek. bu denlere ait 
tecrübeleri yapacak, v a bu dersler 
için hazırhyacafı plin a ı imtihan be 
yeti önünde izah edece ve bu dersle
re ait tecrübeler yapacalrtır. 

Yazılı ve sözlü imt nlara giren· 
l«in imtihanlarında, namzetlerin or· 
ta mekteplerde muvaf akiyetle den 
verecek derecede olgu olup olma 
dıkları dikkate almaca ır. 

Çağrı 
• Adliye Encümeni bugiln saat 

15.30 da toplanacaktır 
x Maliye Encümeni 9-V-1939 aa1ı 

lünü öjleden sonra ırup içtimaını 
müteakip toplanacaktır. 

x İktisat Encümeni bugün C.H.P. 
pup içtimauıdan aonra toplanacak· 
tır. 

lzmir Belediye Reisi 
şehrimizde 

İzmir belediye reisi B. Behçet Uz 
dün tchrimiae gelmittir. B. Behçet Uz 
tchrimi.ıde bir kaç gün katacak ve bu 
müddet içinde İzmir belediyesine ait 
itler etrafında veWetlerle tcmular 
yapacaktır. 

Trabzon'da orta ticaret mektebi 
binası yapbnhyor 

Maarif Vekaleti Trabzon'da yeni bir 

orta ticaret mektebi lnpaına karar vcr
mittir. Vekilet bu mektep için Trab • 
.ıon'un merkui yerinde bir araa iıtim· 
ilk etmittlr. 

Mesut bir nik&h 
Sıhhat ve içtimai Muannet Ve • 

kileti Umum Sıtma Mtlaldele ili -
fettiti Dr. Rottil Geren'in km SU • 
heyli Gerenıe, Ziraat Bankui Leva
vazım amiri Cemil Eren•m otlu Hay-
dar Eren°ln nikah törenlerinin her iki 
ailenin Ye dostlarının husurlyle diln 
saat 16,30 da Belediye Evlenme Sa • 
tonunda yapıldığını memnuniyetle 
haber aldık. Yeni evlilere audetler 
temenni ederiz. 

Bugün, Mayıs'ın dokuzu oldu • 
ğuna göre, ü.ıerimlen üç gün geçti: 
6 Mayıs Hıdrellezdi. 

1 Mayısı bahar b.ıyramı olarak 
hbııl ettikten sonra, galiba, bu JıMJ. 
rellez güaiJali siz Ye ben, bir ço;u • 
mu• unutmıq, gitınifiadir. 

Efsane o gBn Hızır Ue llyas'ıa 
biribirlt1rine buluftuğuau, t•biat ye
fillilinia ondan sonra lct1maliae yak· 
/qmağa bafladığını söyler. 

Bu gOnkiJ dBnya hadiseleri için
de. efsane devirlerinden lcalan bu 
tabiat bayramını unutmamızı tabii 
bulmalıyı&. 

Kulların bu bahar bdar sıkıldığı 
pelc •• mevsim kaydedilebilir. F• • 
icat bu sıkıntı, öyle llayuıa altıncı 
gfJaiJ llyu'la bulupa Hızır'ıa ye • 
ti~bilt1c:.ği aevidea değildir. 

Ona 1ermi7t11fi7le birlikte t•YT• 
reye atlayıp gittiği MBnib'te Bit • 
le~le, llusollni ilt1, Daladyt1 ile g~ • 
rBpn Çemberlt1yn bile çar• bula • 
mamııtı. Hayali Hısır mı bulacak! 

Bundan dolayMlır 1ıi bu s.ae bMl· 
relles •Mİ• S«lasa, surnas,. ve 
peırelsiz ıertJ ılttl .... 

T. l. 

B. Nurullah Ataç'ın 
Halkevindeki 
konferansı 

Dün saat 16.30 da balkevi konfe
rans salonunda değerli münakkidi· 
miz Nurullah Ataç "Yeni tiir" hak· 
kında bir konferans vermiıtir. Salon, 
edebiyatçılarla ve edebiyat meraklı· 

lariyle dolmuıtu. Nurull&h Ataç, eski 
tiir telikkiıi ile buıünkll tiir ıörU· 
tünil mukayese etmiı n yeni pir Ye 

yeni pirlerimize temaı ederek de
mittir ki: 

" Bizde tiir anlayıp yi1.S aeneden 
fula bir zamandır inhitata utrmnıt
tır. Her yeni hareket muhakkak ki bir 
akli tesir doiuracaktı. Yeni pirler 
de büyük bir anlapnazlıkla karıılqtı· 
lar. Bugilıı biz bir ıüphe ve inkir dev· 
resi ıeçiriyorua. 

Servantea Don Kitotu tövalye ede· 
blyabna ve Miki llava'ın muaikide 
orkestra teflili klillk muaiklye bir 
tokattı ve onu inJrt.tdı. Orhan Veli· 
nin tiirleri de &fık edebiyatına bir to
kat oldu. Onun tiirleri nki, eaklleri 
yıkan ve mahveden bir sanattır: o, 
şairane ilcm kurmuyor, onda lhtllllci 
bir ruh vardır. 

Konferans alika ile dlnlenmiftir. 

Nafia Vekalellnde 
yapllan nakiller 

19 Mayısta 
Şenliklere 3.000 

talebe iftirlk edecek 
Ankara mektepleri 19 mayıs ıpor 

ve gençlik bayramı günü yapılacak 
tcnlikler için hazırlıklarına devam et· 
mektedirler. Bu sene tchrimizdeki 
tcnliklere 1800 erkek ve 1200 kız ol· 
mak flaere 3000 orta mektep ve liıe 
talebesi lttirlk edecektir. Talebe, 
haftanın muayyen günlerinde Anka· 
ra ıtadyomunda idman provaları yap· 
maktadır. DUn aaat 15.30 da kız tale
be provalara devam etmittir. Provalar 
18 mayısa kadar devam edecek ve bu 
samana kadar iki kere de umumi pro
va yapılacaktır. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
de tqkilltına bir tamim yaparak bü
tlln apor tetckkUllerinin 19 mayıs 

spor ve ıençlik bayramı pnliklerine 
İftirik etmelerini bildirmiıtir. 

Yalova kazası Bursa 
vilayetine bağlanıyor 
Dahiliye Veklleti, Yalova kazası

nın latanbul Viliyetinden alınarak 
Bursa Viliyetine baf lanmaıı hak • 
kında bir kanun projesi hazırlamıt • 
tır. Vekilet projenin hazırlanmasını 

esbabı mucibe liyihaıında izah eder
ken ezcümle Yalovanın Buruya kara 

İstanbul Viliyeti yapı ıtleri mi· yolu ile bağlı bulunmasını ve Bursa 
marı B. Tank Sarp yapı itleri umum Viliyetine bağlı kazaların ortasında 
müdürlğü merkez proje büroaıına. olmuını, fırtınalı havalarda kaza hal
Muğla Vilayeti yapı işleri dördüncü kının İatanbula itlerini görmeğe git
sınıf fen memurlarından Bekir Ulken mekte mütkülita tesadüf etmelrini, 
yapı işleri umum müdürlüğü merkez Buraanın iıe yaz ve kı?, gi.dit ~~ g~· 
binalar fen hey'etine, Manisa yapı it· litde halkın kolay~ gıdebılec~gı bır 
leri üçüncü sınıf fen memurlanndan merkez olmasını zıkretmektedır. 
Naim Kurıunlu yapı itleri umum mü-
dürlüğü binalar fen heyetine, Buna 
Vilayeti yapı itleri üçüncü ıınıf fen 
memurlarından Aaaf Çınar Samsun 
Vilayetine, Muı Viliyeti birinci unıf 
fen memurlarından Hüınü Özcar Er· 
zurum Vilayetine, Gümüıhane Villye· 
ti üçüncü sınıf fen memurlarından 

Ragıp Kimyo oilu Sinop Viliyetine, 
Malatya Viliyeti üçüncü sınıf bat fen 
memurlarından Ömer Lütfi İnal 
Burdur Viliyetine. yapı itleri umum 
müdürlüğü dördüncü ıınıf fen me • 
murlarından Mu.zaffer Arı İstanbul 
Viliyetine, Diyarbakır dördüncü aı • 
nıf bat fen mem1ı1rlarından Nurettin 
& .... 1.... '.:-""-'- Vlta,,...-. fo-1 
yapı işleri ikinci sınıf fen memurla • 
rından Ömer Selim Sun Seyhan Vili· 
yetine, Çorum yapı itleri resuamı 
Cemal Unr yapı itleri umum mildir· 
ıup teaiaat bilroeıı re....ııtma, 
Zonpldak Viliyeti tlçtlndl llDlf fen 
memurlarından Yahya Blrebl ltlae 
Villyetine. Kırıehir Viliyeti dlrdtln· 
cü sınıf bq fen memurlarından Hallı 
Meriç Bakitchir Villyetlne, Yo.pt 
Viliyetl nafia mlldllril N.- Ölçen 
Kocaeli dardilncü sınıf bq mWıen • 
disliline, Seyhan Viliyetl üçilnctl •· 
nıf memurlarından Tulıul Peldk İç· 
el Viliyeti fen memurlutuna naklen 
tayin edilmltlerdir. -
Kır,elıir'de bir okubna 

cemiyeti kuruldu 

Cürüm delilleri 

kaybolmaktan 

korunacak 
Ölüm ve acır mahiyette mü~aair fi

il gibi mühim ve müstacel hidiaeler • 
de adli amirlerce ite el konuncıya ka· 
dar delillerin kaybolmasından korun-
muını temin yolunda lüzumlu görü
lecek tedbirlerin alınmasına dair Mil
li 'lıllldafaa V ekiletince allkahlara 
w~ Winl1!!r'yaıfltmıfbr. Aettfye Vekl'-
leti de bu husuıta teıkilatına ayrı bir 

tamim yaparak askeri kazaya tabi cü
rümlerde bir taraftan aalihi)'etli as· 
lı:eri makam ve drciler haberdar e· 
dilmekle beraber diğer taraftan da 
askeri muhakeme uıulü kanunu hü· 
kUmleri dairesinde muamele yapıl· 

muını bildirmittir. 

İstanbul'da yerli 

lıtanbul, 8 (Telefonla) - Ticaret 
Vekileti btagiin milli sanayi birliiine 
on birinci yerli mallar Hrgiainin Ga
latasaray liıeıinde açılması için der-

llerked Kırıehirde olmak. AnJm. hal hazırhklara batlanmaaını bildir • 
ra Ye htanbul'da birer mllmelalll bu- mittir. Ticaret Velrlleti sanayi bir • 
hmmalr Usere bir "'Gençler okutlm liğine serginin on senelik bir tecrübe 

• t 0

" k 1 cemCeıy~ ı t utahru ~1uıtur~ d bul ve tekimUl devresi geçirdiğine göre 
mıye , aı ça5ın a unan • . 

fakir, zekiaı ve çalıfkanlıfı ile tanın- T8rk mıllt sanayii yerh mamulit ve 
mıf, tahsile devam edecek geliri bu· munuatının yükseklik ve mükemme
lunmıyan çocukların tablillerlni te· liyetini her cihetten tcmıil edecek 
min edecektir. 

Cemiyet, timdiden hayırsever ze
vab ha kaydına bqlamıttır. 

Y anl,.lara tleuam/ 

Gaaetelerimiain metinl..Wen 
batlıklU'IDa da halatan clil 7aa
btları elnam etm.kteclir. Din 
bir arkael&fllD, okuduja ...... 
zetenin ilk aayfumcla Pft .atan 
üzerine 38 paato U. dim1miı iç 
aabrlık Wr bathlı slet.rdi. Bat
bk ...... 1 

" 8erlin, Roma'ela S6Ye7ı'e 
karp Iİmfek gihi hir darbe ........ 

·~ Cümleyi ......-~ .-taka 
ölçüaüne ........ ,. .............. 

Söz lıimin1 

Bay Hitler'den sonra Bay Bek 
kon11tta. Onelan IODI'& ela V &l'fO
•• bumı "m Berlin'e aittir" cll· 
7or. 

Berlin'in bu rimleJi ~ 

bir tekilde olmaıı için çalıtılmaıını 
istemit n bazı tavsiyelerde bulun • 
muftUr. 

calau •nm17cwam. Çünkü Ber
Ua, ...... aöıriia kendisine ait ol· 
.... baaatinde Mtil midir? 

Krlıg1an eapana/ 

Eaki çek ordaaa ıenel kanna7 
INıtkam ile aralanacla alb .....,. 
ral W... 140 aaba,'m Praı'· 
ela lalYwaitecle siraat kunlarau 
tlldp ettild.W, ba tahalli bitirir 
bitirma ele çiftliklere çekilip si· 
raatle 1lfratacMlanm bir ıuete 
7UIJW. 

T ....... midafaa elmek laaaa...._ _.._..._.~ 
1Ma11mi ....... ld, o topraiı ekip 
biçmekte ıöatermealer 1 

Şaplta moJalanl 

Kadm f&pkalarmm ne akla, 
haple ıelmez biçim •• tekillere 

Hava yollannda tesisler 

Bu yıl 1.320.000 lirahk tesisler 
ve malzeme alınacak 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünün 938 mali yılı büdcesine 
telsiz istasyonlan kurulması. tayyareler aatm almması, pietler, istasyon 
binaları, hangarlar, atölyeler, su tesisatı inpeı suretiyle meydanların ia
lahı için tahsisat konulmuıtu. 

Tclois iatuyonlan için eilıulann 

1 

mukavele tarihinden ancak on ay için· 
de imali mümkün olduğundan ve bun
lann memleketimize geldikten oonra 
tecrübe ve muayeneleri için asgari 
dört aylık bir zamana ihtiyaç bulundu· 
ğundan bünların bir sene içinde ta • 
maıiılanmalarına imkAn görlilmemiıtir 
Diğer taraftan idarenin esaı ihtiyaç • 
tarından olan tayyarelerin satın alın • 
ması için ihtiyaca göre yapılması ikti· 
za eden etüdler ve bu etildler için fir • 
malarla yapılan temaslar idarenin bü
tün mesaisine rağmen yeni bitirilmif, 
bulunmakta ise de firmalar malt sene 
sonuna kadar tayyareleri teslim etme • 
yi teahhüt etmemitlerdir. Bu tayya -
reler için bu sene teahhüde giritilme
diği takdirde önümüzdeki ıerviı dev
resinde açılması mukarrer Adana • İz· 
mir hatları itletilemiyecektir. 
Meydanların islihı için de bütün ha· 

zırlıkların tamamlanmıı olmaaına rağ· 
men mevsim geçmit olduğundan bu 
sebepler dolayııiyle 938 blldceaine ko· 
nulmuş olan tahıiaatla, hava yolları 

hizmetleri için 939 mali yılına geçici 
teahhütler icrasına ıelihiyet veren bir 
kanun projesinin hazırlanmasına lü • 
zum hasıl olmuıtur. 

Proje ıudur : 
• -Devlet hava yolları umum mil -

dürlüğü 938 mali yılı büdce kanunu -
na bağlı A cetvelinin 10 uncu tesisat 
masrafları faslına mevzu tahıiaat ile 
mezk6r kanunun betinci maddesi mu• 
cibince bu idarmin 937 mali yılı büd· 
cesinden bu faali devrtdilen tahaiaa • 
tın baliğ olduğu 1.320.000 liradan kar· 
tılığı mevkuf tutulmak suretiyle tel • 
ıiz istasyonları tesiıi ve meydanların 
islahı, tayyare ve yedek malzemesi 
ve meydanlara ait emniyet ve hizmet 
vasıtalarının satın ahnmaıı, iıtaıyon 

binası, hangar, atölye iDfUI, telefon 
ve su teıiaatı vilcude getirilmesi için 
939 ve 940 mali yıllarına geçici teah
hütlere giripiye Münakallt Vekili 
mezun bulunmaktadır.,, 

öviz kaçakçılığı 

t ıhkikatı ilerliyor 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Evvelki 

gün bildirdiğim büyük döviz kaçak
çılığı ip ile alakalı makamlar ehem • 
miyetli surette metful olmaktadırlar. 
Kaçakçılığın İstanbul'un en büyük 
dört bangerine taallü etmesi büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. Bir iki 
güne kadar bütün tahkikatın bitirile· 
rek meselenin aydınlanacafı umul. 
maktadır. 

Müruru zamana 

Acı bir kayıp 
Ziraat Vekaleti Heyeti TeftitlJe 

Reisi Bekir Şahle bir müddettenberl 
müptela olduğu butalıktan kurtula· 
mıyarak iki gün evel gözlerini hayata 
yummuıtur. 

8 eylül 1313 te Halkalı Ziraat mek
tebini bitiren mumaileyh memuriyet 
hayatına Adana nümune tarlaları mil· 
dllr muavinliği vuifesiyle batlamıt. 
sıraaiyle Anatlya ve Alaiye Orman 
müfettitliklerinde bulunmut. sonra 
Konyaya orman bapllfettiti tayin 
edilmit, uzun müddet mıntaka müfet• 
tiıliği ve Orman Umum Müfettitliil 
yapmıt. 1 mayıı 1336 da Orman U
mum Müdürlüğüne getirilmiı 338 se
nesi ikincitetrin aonuna kadar bu va· 
.ıifeyl ifa ettikten ıonra İktıaat Ve. 
kllcti birinci sınıf orman milfettitli· 
ğine getirilmi~. 27-10-929 da ikinci 
defa Orman Umum Müdürü olmut ve 
29.3.937 de Ziraat Vekaleti Teftiı h .. 
y.a m.ıl~e tayin edilmitti. 

Bulunduğu :tiei- vat1fede m!rU\$ 
lüiü, liyakati ve bütün yurddqlara 
kartı hayırhahlığı ile tanınan Bekir 
Şahle ölürken yüksek ve kıymetli va
zifeler bapran, vicdanlı, temiz bir in· 
aan hatırası bırakmıt bUtUn tanıdık· 
lanna acı g8z yatları d8ktürmUftGr. 
40 seneyi geçen memuriyet bayatı ve 
fahıiyeti Türkiye ormancılık tarihi -
nin saygı telkin eden bir feragat ve 
namuıkarlık nümuneaidir. Ufulil her
kesi fakat bilhuaa ormancı meslek
dqlannı çok müteeuir etmittir. Ke
derli ailesine bapafı dileriz. 

Deniz llsesl meıunlan 

buaiin dipl0111 alacakl• utnyacak hazine 

tahvillerinin kuponlan 
Yüzde 2 ve yüzde 5 faizli hazine 

tahvillerinin iki numaralı ve yüzde 
5 faizli 1933 ıeyrüıefain hazine tah· 
villerin bir numaralı kuponları 30 
mayıı 939 günü akpmından sonra 
müruru .zamana uğrayacaktır. Maliye 
Vekaleti teşkilatına bir tamim yapa
rak bu tarihten aonra kupon bedelle
rinin ödenmemesini bildirmittlr. 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Denla 
liaeıinden mezun olan talebe yarın 

merasimle deniz harp okuluna ıeçe
cektir. Hefbeli adadaki mektepde bu 
münasebetle bir merasim yapılacak 
ve Donanma Umum Komutanı Amiral 
ŞUkril Okan yeni deniz aubaylan • 
mı.ıa diplomalarını verecektir. 

girdifini ve ıirmekte olduiun11 
biliyorsunuz. Bütün banlar yetİf
miyormuı gibi, timdi bir de bun
ların içine muhtelif havalar çalan 

kutulU' yerleıtirilmeie batlandı· 
iını öfreniyoruz. 

Şimdiye kadar, f&pkumı yeni. 
lemek iıtiyen bir kadmm ileriye 
ıürdüiü sebepler tunlar olabili· 
yordu: 

- Yeni f&pka isterim: on bet 
gündenberi bu renkler detiıti 1 

- Ba biçim f&pkaları arhk si· 
yemem. Bir hafta öace bunlar de
mode olmaı 1 

- Paria'te bu türlü taPkalan 
beienmiyorlal'IDlf: ben bunlarla 
elilemin içine çıkamam! 

v... .... • ... 
Eter yakarıda naklettiiimia 

haber doiru İM o zaman taPka 

deiittirmek için tö1le sebepler ele 
ıöaterilecektir ı 

- Şapkam, artık modaıı ıeç
mit ılov fokı'larla, eakimit Lam. 
bel vok'lar ça)J7ar. Ba f&Pka~ 

lb-clep~I 

Diyarbakır'da ısı 29 
dereceye çıktı 

Dün tchrimisde haft açık ıeçmli 
rüzlir timali garbidcn saniyede bir 
metre kadar hızla eunittir. Günün en 
yükıek ıuhuneti 27 derece olarak 
kaydedilmittir. Yurdda bava orta ve 
cenup Anadoluıu bölgelerile Ege ve 
Karadeniz kıyılarının garp kısımla • 
rında açık, diğer bölgelerde u • 
mumiytele bulutlu geçmittir. 24 saat 
içinde doğu Anadolu belgelerine dü
ıen mevzii yağııların metre murab • 
batna bıraktıkları su miktarı Ağrıda 
5, Trabzonda 4, Ardahanda 2, Kanta 
1 kiloıramdır. 

Rilzıirlar orta Anadolunun garp 
kısımlarında prktan, Kocaelide ti -
maiden diğer bölgelerde prpten aa • 
niyede en çok S metre kadar hızla 
eamittir. Yurtta en dütük ıuhunetler 
sıfırın UıtUnde Ulukıtla ve Kayseri de 
3, Afyon, Kütahya ve Karsta 4, Kır • 
tehlrde 5 derecedir. En yüksek ıuhu • 
netler de Adana, Konya ve Balıknir
de 25, Malatya ve Erdncanda 27, Dl· 
yarbabrda 29 derecedir. 



1::::~:~:~::::::~?.:~:!:±.:~:~~:::ı DÜNYA HABERLERİ 
Almanya- ltalya ittifakı 

Jtalya'dan Yerilen lıalterlere l'Ö
re,Alma.D Hariciye Vekili Von Ri· 
bentroP ile ltalya Hariciye Vekili 
Kont Ciano arumda birkaç gün. 
d•betİ fimali ltalya'da devam e
den müzakereler iki devlet araara • 
da aiyasi ve askeri bir ittifak iınza. 
ıanmaaiyle neticelenmiftir. Bu ha
ber kartıamda derhal akla gelen •u· 
al tudurı 

_ ltal,a ile Almanya arasında 
bac(in• kadar bir ittifak yok ınu İ· 
di? 

Zagrep'te 
hôdiseler 

Zagrep, 8 a.a. -B. Maçck tarafın
dan davet edilmiş olan milli hırvat 
heyetinin ikamet etmekte olduğu bi -
nanın yakininde bir takım hadiseler 
olmu~ur. Binanın önünde toplanmıt 
olan halk arasında bir münakap çık • 
mıt ve bu münakaşa bir az sonra bir 
arbedeye tahavvül etmiştir. Bir deli-

Filhalrika otoriter devletler ara- kanlı askeri hırvat teıekkülüne men -
smda birkaç seneclenberi devam sup birisini rUvelverle öldürmüştür. 
den İl birliiİ o derece •kıdır ki b. Mütecavizin yugoslav nasyonalist
lai• yeni bir haber l'lbi gelen, bir !erinden mi yoksa Belgrad'ın olduğu 
ittif~~abl~~f~'~til, fhndiye kadar Maçek'in düşmanı olan iftirak· 
kadar uv7•• ar !ttı -.uı ınevcut ol- çı hırvatlardan mı olduğu malfım de
maJllUldır. Hakik~t ıudur ki bugii. ğildir. 
ne kadar Almanya.yı ltalya'ya bağ- Hırvat mümeıaillcr heyetinin 
lıyan ...ı.._...-, ant!"oınintern pakt. hnlerana 
tan ibaJ'eltil'• ~aluındar ki bu pakt Zagreb, 8 a.a. - Hırvat milli mü-
önc:e, Aba&DJ& ale Japonya arasın- messiller heyeti Maçek'in daveti üze· 
d a.••1•n••ıtı. Ve ltalya L rine bu sabah aaat 9 tta esnaf cemiye-a iltihak • uuıaa 
.......... • ·~·· Pakt bu dn- ti binasında toplanmıt eve 27 nisan 
letlerİ J»epelmilel ihtilal letkilab o- tarihli anla1manın Niyabet meclisi 
lan ııo-int_..• kal'fl •iitterek tecl- tarafından reddi üzerine ortaya çıkan 
bir .._.Jı ~ahh~i ile bağlamak- vaziyeti tetkik etmiftir. 
tadır. ~:m.:;-ua!enı Pakt, iamin- Bu toplantıdan evel Maçek'in evin· 
dea de _...a aca1r1 iiaere, komia- de, hırvat reislerinden ba§ka müsta
ternia proPAlr&adaama ka ... , 1nii•t kil demokrat partisi mümenilleri ile 

_..ıb" almak • • "'I' -r e-
rek t... ar 1mald ıçua Yapılmıt bir parlimento müttehit muhalefet erki· 
anla .... 0 d a beraber, hAkikat • nı ve milli parti reisinin ittirtkiyle 
te ~ternd ea, hatta Ruaya'dan bir konferans akdolunmuttur. 
zi,ad• ıa: ~ınod lcraailerine ve mü- Hırvat mümeaailleri heyetinin mü • 
daf ...... ~ç. .. ttletlere k&rfı ya- zakereleri saat 12.45 e kadar ıUrmUt 
pıbDlt ~~lıtalaf nıahiyetini aldı. 1- ve öğleden sonra tekrar aut 17 de 
talJ•.. manya bundan aonra bir toplanılmıgtır. Bu aqam veya yarın 
t .US ve emrivaki port·k kati bir karar verilmesi muhtemel· eca d H b ı ı aama 
batl•d ~· ter iri zayıf buldukla- dir. 
n ceP~•JI a~yi~ etıneie ve her 
-ı:JerilJ8 keatırdıkleri ~::._ go • .1.. -~wıo mem-
1~ asta aya koyuldular. Her 

--~te bu devlet· b .. d. - . te,_--- . m ın ıgenne 
Alman Silezyasında 

Polonya'h halk tethlı 
ediliyor 

lnglllz Kıralı Amerika yolunda 

Empreşs ol Awıırıliı, I •·•· - "Royter Ajansının ltmuııl muhabirinden : 
ôll•ye lcıdar iılın bir sis içinde yolumuza deYım ettilc. Ara sıra v•purumuzun çıldı

fı düdiiJ:/ere lırllYattiJrlerin dlJdilil•ri inıimam Hli7or Ye bu sesler deniıde korkunç i . 
lcisler 117andırr,ordu. SHt Sfllise dolru sis hissolunur derecede ualmıştır. ~imdi lcur
ıuni n 7afmurlu bir •öl altında 70/umuH devam ediyoruı. 

(Yulcarıdıii uısim, ICırılı t•şıy•n Empress ol Austrıli• transatlantilini gösteriyor). 

Alman çemberi 
karşısında Polonya 

VarJova, 8 a.a. - Müpbitlerln aöy • 
ledifine göre Polonya hUkUmeti Po
lonya'nın Almanya tarafından tama • 
miyle muhasara edilmesine mani ol • 
mak için bir yandan Litvanya ile bir 
yakınlık vücuda getinniye bir taraf -
tan da Macaristanın bitaraflığını te -
mine çahımaktadır. 

Sureti umumiyede aannedildiğine 
göre Ciano ile Fn Ribbentrop aruın • 
da yapılan ıörilfiUCler eanuında bil -
hassa Danziı meselesinden bahaedil -
mittir. 

it"'~ ue Polonya 
Öğrenildiğine ıöre İtalya Alman • 

ya'ya her cephede müzahir olacak fa -
kat Almanya ile Polonya araanda çı· 
Iracak bir harpte rol oynamayacaktır. 

Cinliler Nançang·ı 
kuşattılar 

Çunkinı, 8 a.a. - Kiangsinin mer· 
kesi olan mnçanı Çin kuvetleri ta
rafından tamamiyle muhaaara edil -
mittir. Çok tiddetli bir muharebe ol
maktadır. Çin kıtaatı mezkür ıehrin 
dıt mahallelerinden biri olan Lientay
gı zaptetmi§tir. 

Han nehri cephesinde japonların 
Hankovun garbinde nehrin öbür sa· 
biline geçmek için yaptıkları bütün 
teıebbüıler yeniden akim kalmıştır. 

Alman filosu 
dolaşmıya 

devam ediyor 

~~·!~ Bu tecavüz politikaunı 
.......--- ıçan karıdannda bir maka
~ ~epheai bulunmadıkça, iki 
~ içın daha kati ve taahhütleri 
ct.ı- DIUayYen bir anlatma )'apmı· 
ya lls1llll Yoktu. F allat eon haftalar 
i~• tecayijz •• emriYaki politika
_, inlenıelc içia Jiasil_..'aia IWer
Ull altında Wr mabYemet cepheai 
~ia ltMl•nauıtır. İqiltere 
,. franaa araamdaki münuebetler, 
tıltiin nainaıi:rle bir ittifak eeldini 
abmfbr. S. ittlfalaa ltiae Polonya 
da aJm••fbr. Ramaaya ._ Ynn•ni• 
td'a ftl'İl- S&raatiler bir ~aflı 
ohaalda ...... .._, '* .._.19tl• de 
jngiliz cephesine İttirlk ebniı sayı • 
tabilirl~r •. ~etlerin_ de aulh cep
hesine ııtırakleri bahia •nsaadur. 
Hüliaa ıün ıeçtiqe .. kavemet 
cepheai kuvetletınektedir. Alman
ya'nm bu sulh cepheai bakkmdaki 
noktai aaaan malU..dur: alınanlar 
bunu, doirU y~lıt bir ~111lterleme 
aiyuetİ telakki .etmektedirler. Ve 
lıattl ln,Utere'DID 9811l .. rleclikten 
sonra bir harbi Provoke edecetm. 
elen de korlanaktaclırlar. Banan 
içindir ki her ihtimale kartı hazır
lıldı a.uı_...k lizumunu hiaaetmit-
1 rdir ,Askeri ittifakı doiuraa ... 
;..._ İ.uclar. Bu ittifakla alınan •e 
italyan orduları, donamnalan ve 
lıava ~eri arasmda aıka bir el
ı,-rı· fi kul'Ulacakhr. Esaaen bö,.le 
_:k:,; hir ittifak!• tamaml&DllUyan 
siyasi ittifakın manası ,oktur. Aske
ri ittifak ile iki otoriter devlet mu
kadderatlarını biribiriyle baltamı, 
oluyorlar. Artık bazı framızlann 
aan" lınit ettikleri ribi ltalya'yı 
AbDaDP'dan ayırmak ltahia IDeY· 

aau olama&• 

Buna rağmen Almanya qlıbi ihtimal 
Vqoft, 8 a.L - Gazeteler, alman llacariıtan.y& Slovakya'yı tablme 

ıile.syuında klin Goastrelitz'de po- yahut da Romanya'dan mütalebatta 
lonyah halkın ıoven alman unsurlar bulunmağa sevkedecektir. Polonya 
tarafından tethiş edilmekte oldukla - llacariıtan'ın bir alman tuyikine 
nnı baber wrmektedirler. mukavemet etmiyeceğini bildirdiii i-

Madrit, 8 a.a. - Doyçlind kruva. 
zlSrU Vigo'da ve dokuzu denizaltı ol· 
malı: Uzere 22 gemi de Ferol'da demir
lemlılerdir. 

Polonyalılara aid evlerden bir çok- çin lılacariıtan'tn Romanya ile dosta-
lannın camlan kmlmıfttr. ne milauebetlerini idame etmesini, 

Laypzig gemisi Pontevedra'da ve 6 
destroyer de Villa Farcia de Laroda· 
da bulunmaktadır, 

Polonya lilanile din ayini yapan teminen Budapefte nezdinde ciddi t!
polonyahların fotografları alınmak- tebbtlalerde bulunmıya baflamtttır. 
ta. isimleri kaydedilmekte ve kendi· 

Alman filosu ıerefine ıenlikler ya
pılmııtır. 

• •• 
Roma. 8 LL - lld alman deetroye

ri Malaga'dan Cenova'ya gelmiıtlr. leri tehdit olunmaktadır. 
Kurjer poranny gazetesi, Grosa· İtılya Kuıh Berlln'ı mi ..... Danimarlıa a,ıltlannda 

Kopenhag, 8 LL - Verilen maJQ. 
mata ıöre, 35 ıemiden mürekkep bir 
alman filoıu evelki gece Jütland'ın 
batı aahillerinde Gröntöj önünde de
mirleıniı ve dün bütün gün Danimar
ka kara suları içinde sahilden 8 mil 
mesafede manevralar yapmıştır. 

trelitz nahiyesinde kiin Jedyn'den al· 
dığı ~(\mata göre orada polonyalı • 
lara aid olan son mektebe taarruz e· 
dilmiı ve mektep binası yıkılmııhr. 

İmidlnice'de 150 alman kiliseıinln 
duvarlarına kilise papasını ve lehleri 
''henilz vakit varken almanyayı ter • 
ke., davet eden yazılar yumıılardır. 

Dzierkonice'de alman· leh palttı· 

Bertin, 8 a.a. - tararla dolatan ta • 
yialıra göre, ltalya kıralı mayıs 1938 
de Hitler'in kendisine yaptıit zlyare • 
ti iade makaadiyle 28 mayısta buraya 
gelecektir. Hitler'in dofumunun yıl • 
d6nUmü milnuebetiyle tehirde kuru • 
lan taklar, kıratın ıelmeslne intizaren 
yerinde bırakılacaktır. 

Filo dUn akpm yeniden Gröntöj 
önünde demirlemiıtir. 

nın feshinden sonra bir tebliğ neı • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! redilerek leh liaanile ayin yapılmaaı 
menedilmittir. 

Böyle bir askeri ittifaka Japon • 

ya'am da alınması diifünülmüttü. 
Japon ıazeteleri bir müddettenberi 
.._ ittifakm Japonya'ya temin ede

ceii faydalar n sararlar üzerinde 
durmakta idiler. Ve faydalarından 

ziyade zararlan Ye tehlikeleri teba· 

riiz ettirilmekte idi. Aulatılıyor ki 
Japonya, antikomintem p .-!tb bir 
askeri ittifaka tabYil etmek isteme· 
miıtir. 

Almanya'Jalıi leldilerin bir 
filıayeti 

Varıova, 8 a.a. - Almanya'da mu • 
kim polonyalılar, alman dahiliye ne • 
zaretine müracaat ederek 17 mayısta 

yapılacak nüfuı tahririnde kullanıla • 
cak uıulleri protesto etmiglerdir. Bu 
usuller, polonyalıların kendi milliyet· 
lerini beyan etmelerine mini olacak 
mahiyettedir. 

Filiıtin'li bir şef 

Suriye'den kaçtı 
Londra, 8 a.a. - Berut'tan bildiril

diğine ıöre, 12 nisanda fransız ma • 
kamları tarafından Palmir'de tevkif e· 
dilmiı olan Filistin araplarının eski 
kumandanı Arif Abdurrazak arkada • 
ıiyle birlikte firar ederek Suriye hu • 
dutları haricine çıkmaya muvaffak ol
muıtur. İngiltere hükUmeti Abdurra· 
zak'ın kendisine iadesini talep etmiı -
tir. 

B. Loyd CoK ve medl•' 
askerlik kanunu 

Filhakika Japonya 'nm böyle bir 

ittifaka Sİnneain Amerika'yı lnrilte 
reye daha aiyacle :raldqtU'acaktı. 
Şu halde bir harp çaktıta •aman, Ja
ponya, ,...... Lasiltw., , ...... '" 
SoTyet Ruqa De «lep, Amerika ile 

de kartıl•ıacaktı- 86,le Wr YUiyet· 
te Almanya " ltal:ra Japonya'ya 
yanbmda bulmııamaalar. Japonya 

bu .. beple ittifak teklifini reddet· Londra, 8 La. - Bu&Un Avam Ka • 
mit olacaktır. Ve Japoa:ra'am itti· maraaında mecburt askerlik kanunu -
faka ,irmiyec:efi aalafl•ıınca Al· nun ildncl kıraatinde söz alan Loyd 
llUUIJ& •e ltalJ'a, aralannda ild ta- Corc kanunda derplı edilen mecbu • 
raflı ittifaka İlllSalamqlanlır. rt ukerlifin klfi olmadığım tayle • 

Aft'llP• ma.u-..i ..... aala mlı ve demiıtir Jd : 
bir Alman • ltalJ'U it Wrliiiae da- .. - İnglltere'nln Potonya'ya, Ro • 
yanclıfmd~ ~~ ittifak bu manya'ya ve Yunaniıtan'a verdill üç 
1ah..-.Y1 de~tirmiJW. Yalnız garanti mesuliyet duyuJmabızın gi
•••i,..tİ daha SIJ'&de wsuhlatbr· riplen taahhütlerdir. tnılltere bu te • 
makt.4ır· abhtltleri hiç bir zaman yerine ıetire-

A. Ş. ESMER miyecektir.,, 

D o o N o l E R 

Sahnemizin istikbali 
ltlaaril o.Jıillili, ........ d~l• Aniarc'cl• 6aluncın nqriyat 

müntea,,l...U.e, euellıi altfCUn •iial bir airprü laıqırlamlfh. 
Anltara ICollNnHlfaoari,fJ ollUll lroynancla çallfOll tiyatro ue opera 

melıteplerinin Nnelerdenberi laaliyetf• baluncluia malıimJur. Falcat he
nü.11 illr m•.1IClnlCll"lllı oermernif olan 6a ...oı müe ..... lerinin çallfl'l'Z 
taralan oe eWe ettiltleri neticeler, Nluteıniain UtilılHıliyle laiç fiiplaeü 
pir ,,.JıutJ .. llhiltalı ol .. lilıir .,. .....ı flllamlan için laenü.11 tamamiyle 
meçlaal bir lteyliyet olmalrt- plrmq clefil"i. 

Anlı.,.. '-uerHtu.,.,....sn .. rnpatilı ..ıonunda, tamamiyle bir aile 
malriti İfİmfe .-Prclifimi.11 laot .,. i.ıiladeli •atlerde ba bir tiyatro .,._ 
)'CI mualri ... a......,..a1,y,. clefil, lıqm•ti ondan dab.q büyük olan bir atöl· 
Y• me..u;,,ı. lrarıdQftılt. Bm ler• utui/•a olaralt ÜJlerinde çallfmlf ol· 
dairi,,,.. IHll'salCll'I salan oe l••onnİ eclen, ••ne G)'nİ ıekilde b.fUırlamıt ol
daltlan ,,;,,.. Nlanelerini lrefllli ltqaletleriyle .,. hblrı bir derN1Nde ol· 
Jaia Pbi feıruil eden lru .,. erlrelr ttılehler, 1ı ... .11amanda 6a Nnat ya
.,..,.,,,, .,.,..,_, elaıa ....,.,..,. laalılrattl• ald 6ir lilıir edinmeye imlra 
uenlili İçinllir lıi Wl"- ela.,,.q.tliydi. 

Bircl•IHre '-• oeri1mif oe ltiF luuırlılraa ,,.,.,.,,.... çı1r.,.dmq olan 
h •Mflerle 6ia 6ir _,.,. 7f1W..,.. defil, dofruılan dofraya melrtep fG
llf'Jlalarının öaünii H ltolıiM ,,.aiiJlii •örrnelı lırNtınt elde etrnif olclalı. 
Ba ybcfendir iti, ~ lrapuaadt111 çılıarlıen clayclufumu mem· 
naniyef• tam 6ir İfİmflf .,. iltila,,,. laiM de elrl•nmit balanayorda. 

K.,.,,,..,.. rılr....ıan oe crncd bef on Jalrilıalılt 1ı ... temrinlerle bm 
lrendilerini Pd•ren •e'9'l•rin plt iyi Nçilmİf oe metotla 6ir .anat ltiil
tiiriyle teçlai.11 eclilmif oldulıltınıUia o ma..ın.reyi .. peclenler iltilalı et· 
miflerdir. 

Unatmqoluıa lıi _,.,........,. mütalıNl ...,.atlrôrlcıruu ~etittirnwlı 
wui/e.qfe mühllel olan ti7f1fro .,. opera melttepleri dalaa ~ .. rtç bi
rer miieueNclirler. Henü daluı feflıilcilou tamam1omcı1ı.,. 6iuof hncli 
ted.U elem_,__ da ~lı ffldlıiind• olan 6a tecriihü miie• 
....ı.rcfe "- .......,, • ........, olon Mticeler, NlanemİJIİn idikbali laa
---'• W.. •mlliy« N imit Hnliii ~bi, Nnatlrcin, lrendi melrte6inde 
,,__ ..... ltiltür .,. teltaUtle terlals ederelr 791İf1İrme aaaliinin ne 

lımar iMıhfli 6ir )ıol °"'""""'• lais ıipla• 'bıralımamalıtaclır. 
J' GfGI' NABi 

( D O H IC U ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
TAN 

Müıpet itler -
Sabiha Zekeriya Sertel, ıöriitler aii • 

tunundaki fıkruında, maarif vekili Ha
san Ali YUcel'ln,.illaarif vektletini bü
rokrat zihnlyetlntWn lnırtardıiını, latan· 
bul valisi Lütfi Kırdar'ın vi1l7ete ıeldi· 
ii zamandanberi yaptıiı lılerle hiç bir 
valinin teıebbiia etmediii nııtalara baı 
vurdujunu hatırlatarak, icraatta paranın 
esas delil, bir vasıtadan ibaret olduiUnu 
aöyliiyor, cümhuriyet inlullbının impara
torluiunu yalnu ıiyast bakımdan deiil, 
iktisadi, içtimai, kültürel bakımdan da 
tamamiyle tadiye ettiilni illveden son
ra "Şimdi bu tasfiyenin en büyük feyiz
lerini bütün sınai kuruluıta olduiu ıibi 
bu ıon müspet iılerde de ıörüyoruz" Di
yor. 

CUMHURİYET 

Harbi iıtiyen kim? 
Nadir Nadi bualinkü baı makalesinde, 

demokrasiler ıibi totaliterlerin de sulh 
taraftarı oldukları iddiasında bulunduk
larını aöyliyerek, "berkesin arzusu sulhu 
korumak, ona blıımet etmek ise, barbı is
tlyen kimdir?" sualini Irat ediyor ve har
bı sosyal bir hldlıe olarak tarif ve harbe 
mani olmanın milletler ıibl devlet adam
larının da elinde olmadıiını lııab ettikten 
sonra, belki de samimi olarak sevdikleri 
sulhdan bahsederek kabahati baıka tara
fa atmaca çahımak en mak\ll hareket tar
zı olduğunu söylüyor "hte çekiç ıtırül
tüıüne karııarak kula&ımıza ıarpan" sulh 
seslerinin Hıl minbı budur diyor. 

Elzem bir müeaıeae 
Nalına mıhına muharriri, birinci neıri

yat lı:onıreı;min faydalı çahtmalarrnı te
barüz ettirditi bu fıkrasında, bir neıri:rat 
ve propaıanda umum müdürlüiii kurul
ma111 libumunu ileri sürüyor. 

ikinci tabı 
Sınaetti~. Karanakcı, tetkikler Ye de • 

nemeler ıutwıanda, matbuatın totaliter 
ve demokrat rejimlerde ayn a7T1 YUlf• 
lar tatıdıiını bab ederek aözii ttlrk mat
buatına ıetlrlyor ve Türldye'de, bWrii • 
metin, her memleketten ziyade matbuatın 
irşadına, müzaharetine muhtaç olduiunu 
söyledikten sonra, bütün sinirlerin ıer
ıin olduiu ıu sırada bazı ıazetelerin lü
zwnauıı yere ikinci tabı çıkararak bütün 
hemıerilerini heyecana diltUrmesini ten
kit ediyor ve buna bir nihayet vermek 
mecburiyetini hatırlatıyor. 

İKDAM 
Miralay Bek'in nutku 

Ahmet Aiaoila, bu bapnakalede Le -
histan hariciye nuın Bek'bı aa*'i etra· 
fmda mtitalea ,Urütmekte n timdi her 
ıeyia Hitler'ia iradesine tabi oldaitına, 
Almuı7a, ltaıya'yı aabir n ulmlrlr ba
luna iradenin bomba sibl pathyacajmr, 
balamana m•ullyetleri batlaalarma yfilD,. 
lemeaia de eoa •m•nm maltarederindea 
oldaiunıa ıı6ylemekteclir. 

YAllT 
Ta•auutta eamimiyet iater 

Aaım Ua, ltalya'nın, Almanya ile Le. 
histan arasında mutavaaaıt rolü yaparak 
Danzlı'den dolayı bir harp çıkması ihti· 
maline mani olacaiı meselesine tahsil et
tiii bu baımakalesinde, İtalyan baıveki· 
linin Çekoslovakya buhranında da böyle 
bir aulhperverllk rolü oynadıinu hatır· 
latıyor, cihan efkln umıamiyeainia bu ... 
mimi tavaaaut arzusu arkasında ikinci 
bir çehre cördiliünil ve itimadı aaraıldı
iını anlatarak İtalya baldkaten AYnıpa 
sulhunu mubafuayı arına ediyorsa bey • 
nelmilel büyük bir konferans. kunalarak 
milletler arasmda devamlı bir aulh reji
mi teaiılni kabul etmni lbım selece -
iini, akai takdirde bu aulh arzuswıun ... 
mimiyetine iıwulmıyacatuu illve edi • 
yar. 

Devletin yapacafı itler 
Sadri Ertem, "İpretler" ltituauada. 

devletin ferdler gibi çabpuyacqı, il n· 

Franaa'daki dotum 

Parla, 8 a.a. - Demokrasi meselesi 
lehinde Franaa'da faaliyette bulunan 
"milli ittihat" teıekkülünün reisi baı
vekil Daladiye'ye bir mektup gönde
rerek timdiden lhım gelen tedbirler 
alınmadıiı takdirde memlekette do • 
tum azlıfının elli ıene ~nra Fransa 
nüfusundan altı milyon kitinin eksil
mesine sebep olaca&ını bildirmiı ve 
neticesi Franaa için pek vahim olacak 
olan bu halin önüne geçilmeıi için 
allratle tedbirler alınmasını talep et· 
mittir. 

Dr. Şaht Meksika'da 
Vqington, 8 LL -Vqincton pet

rol mahfillerinde dönen bir pylaya 
g6re doktor Şaht halen Mekıika'da 
bulunmaktadır ve Almanya lehine bir 
anlatma akdi için Cardenalla temua 
çalıpnaktadır. 

Bundan baıb, Amerib ile Mek· 
sika aruındaki petrol mlbakereleri 
de nihayet bulmak lbere oldulu için, 
Vaıington petrol mahfilleri Şaht'ın 
Mebika'da bulunmuının ~ mtıza • 
kerelere zarar vermesinden endite et
mektedirler. 

.... M•tbuat s~;a 

panuyacağı iddiasında bulunanlara cevap 
veriyor •e bu iddianın haksız olduğuna 
aöyliyerek, devletin, kalem efendisi ru
huna ve kırtasiyeciliğe nihayet vermek, 
bir mUhendia, bir fabriktör gibi çalışmak 
suretiyle muvaffak olacağını izah ediyor 
ve "De•letin iktisadi teıebbüslere ıirmc
alni aırf bu yüzden faydalı bulmıyanlar 
aonuna kadar haklarını muhafaza edemi· 
yeceklerdir" diyor. 

( ll:inci tabı) 

Nahiye müdürünün ölümü 
karııımda bükümetin vazifesi 

M. Dalkılıç, Soğukpınar nahiyesi mil • 
dürünün kaçakçılar tarafından vazife ha
linde ı;ehit edildığini mevzu ittihaz et• 
miı olduğu bu makalesinde bu gibi va • 
zife kurbanlannm vazife uğrundaki p -
badet veya malllliyetlerinin arkalannda 
kalan çocuktan ve aileleri için ebedi bir 
refah müeyyidesi olması Ul.zım aelmekte 
olduju miıtaleasında bulunmaktadır. 

SON POSTA 
Deiitmesi elzem iki politika 

Muhittin Birgen "Her gun" tutunun • 
da, Almanya'nın hayat sahası politikası
nın, alman milletinin karnını doyurmak 
ve fabrikalarına ham madde temin etmek 
hedefini haklı bulmakla beraber, muhtaç 
olduiu müstemlekeleri, kendi toprakla
rını vaktiyle elinden alan inailizlerle 
franıızlardan istemeyip de kendisiyle 
karırhkh hlinnet esasına müstenit an • 
laımalar yapmı:ra taraftar balkan mem • 
leketlerinde aramaaınr ve İtalya'nrn R~ 
ma imparatorluğu kurmak hayaline müs
tenit harp siyasetini tenkit ediyor ve geo 
rek Flihrer'in, &erek Du~enin politikala
rını deiiıtirmiye mecbur olduklarını. 
bu deiişmcnin de yakında vukuunu tah • 
min ettiğ ini, aksi takdirde her ikisi de 
etraflarında yalnız husumet birlifini &'ö
receklerini ilive ediyor. 

Türkiyenin dıt siyaseti ve bunvıı 
doju Avrupa muvazenesindeki 
rolü 

Eft?eldi General H. Erkilet, hariciye 
veldlınin bir fransız gazetecisine •aki o
l~ beyanatı nılinasebetiyle, Turkiye'nin 
bıtarafbk ıi711etinin yalnız sulha hiz • 
met eden mahiyetini tebarüz ettirerek 
türk -: )'Unan dostluğunun ve balkan pak
tının bu esasa istinat ettiiini, sulh an • 
laımaları yapmak tarafsrzlık demek ol • 
nıadıiını, söylüyor ve kuvetli, dürüst 
sulhsever bir Türkiye'nin bugün Avru ~ 
pa ile Aıya'nın mtiltekasındaki denizle -
re, boiazlara ve topraklara hükmetmesi 
yalnıs A vnıpa'nın degil, bütün dünyanın 
banıı için güzel bir talih oldugunu ili • 
ve ettikten toma. tilrkiin ıiyasetl blta -
raflık olmakla beraber, bir ıUn harbe sir-
mek mocbıui)fc,iuılo uhru, 1.dı. bqma::-·~
da bırakılsa sene en ıerefli bir l1llh elde 
edinceye kadar devam ve ıebat ecleceii-
ne itimat edilmeaini aöylilyor. 

ltter inan ister inanma 
fmros kuuı Po•ta ve telıraf ıefinln 

haıtaJanarak tedavi edilmek üzere İıtan
bal'a ıeldi&i ıilndenberi ora Postanesi • 
nin havale muamelesini tatil ettliini yal. 
mı mektup alıp verdiiinl yazıyor. ' 

SON TELGRAF 

Türk • Sovyet dostluğu 
Etem İzzet Benice, bu makalesinde 

Potemkin yoldaım Ankara'daki ikameti
nin ve climhurlyet riclli ile miillkat ve 
temaslarının iki doıt •e komıa devlet a
raaındaki samimi ıorllt ve çahıma mev
sularını uilamlaımıı buldugunu, Türki· 
ye Ye sovyet Rus:ra arasındaki dostluk 
münasebatının yapmacık ozeni içinde 
bllkfim suren bir dostluk olmadıitm, her 
iki memleketin lnıruhq ve lrurtuluı ve 
ilerleyiı yollan içinde ve ıeride bırak • 
tıklan kara ve karanlık ıilnlerde birbir. 
lerinin candan dostlutanu kazannuı ol • 
duklarını yazdıktan aonra hükümetimis 
tarafından notrolunan tebliiin anane'ri 
tlirk • aovyıt doatluiwıun bir kere da. 
ha tecellisine fırut vermiı bulunduiu -
nıa beyan etmektedir. 

TOlt Amerika lk•el 
anlapnasımn tatbikatı 

lıtanbul. 8 (Telefonla) - Yeni 
Türk - Amerika ticaret anlaımaaı 
için İstanbul gümrüklerine cumartesi 
günü telefonla verilen emir üzerine 
derhal tatbikata geçilmittir. İstanbul 
gümrüklerinde yeni anlaşmanın tat • 
bikatı beklenerek tenzilattan istifade 
edebilecek bir çok eıya ve bu arada klil 
liyetli miktarda otomobil, radyo ve 
bunlara aid parça bulunmaktadır. Bun
ların sUr'atle piyasaya sevkine baı -
!anmııtır. 

Ziraat Enstitüsü 

talebeleri Edirne'de 
Edime, 8 a.a. - Yüksek ziraat mek· 

tebinden bir sınıf muallimleriyle bir· 
likte otobüslerle Edirne'ye gelmit ve 
tetkiklerine batlamııtır. 

Trakya'da Ziraat ve 

Veteriner iJleri 
Edirne, 8 a.a. - Umumt müfettfı • 

lik ziraat ve veteriner mütavirleri üç 
dört &ündenberi tetkiklerde idiler . 
Döner dönmez milphede raporlarını 
çok ümitli olarak vermi§lerdir. Kül
tür ve ekonomi müpviı"leri de on cün 
sürecek tetkik seyahatleri için hare
ket etmiılerdir. 



Hitler harbetıneğe 
karar vermiş midir ? 

Hitler'in muvaffak olmak için bugüne kadar 
takip ettiği usuller nelerdir? Sivil Şef ve sivil 
diktatür macerayı daha ileriye kadar götüre
cek midir? 

YAZAN: 

Pi.yer Dominik 

T otaliter devletler ger -
çekten harp yapmayı 

düşünüyorlar mı? Tabii bunu 
yapabilirler, daha doğrusu, iç
lerinden en kuvetlisi, birlik şe
fi, şansoliye Hitler her an bu
nu yapabilir, fakat buna karar 
vermiş midir7 Yoksa harpten 
iırkuyor mul Evcla Führer'in 
bir sivil olduğunu müşahede e
diyorum. Harp esnasında, 19ı4 
de gonulliı yazıldığı halde, 
Hitler en küçük bir cüzütamda 
bir şef olarak kendini göster -
miş değildir. O sadece bir ne
fer olarak kalmııtır. Buna mu
kabil, daha sonralan. kuvetli 
bir hatip iken, Münib isyanı es
nasında çılgınca bir harekette 
bulundu. Açılan ateş altında, 
birdenbire kendini yere attı, bu 
ani hareketiyle kolunu kırdı, 
ve arkadaşlarından biri tara -
fından geriye goturulüp bir o
tomobile konularak oradan on 
kilometre mesafeye kac;tı . Bu -
nun zıddına olarak Ludendorff 
yurumekte devam etti. Gciring 
de ayni fjeyi yaptı ve hatta si · 
!ahlarını almıya çalışmak için 
bir müfrezenin üzerine yurüdü. 

Ludendorff ve Göring as -
kerdirler; H itler değildir. Ve 
asker olmıyan bu neviden a -
damlar (Robespierre de böy -
le idi) metodlarını anlamadık, 
lan, sevk ve idaresini üzerle -
rine almıya muktedir olmadık
ları için daha ziyade harba 
muhaliftirler. 

Harp esnasında Napolyon 
hiıkiımran kalıyordu. Daha 2 a
fustos 1914 de fransız hükü -
met! boyun eğdi, hukmeden 
Joffre oldu. Ayni harp esnasın
da ikinci Wilhelm ve Beth -
mann - Hollweg de iktidarı 
kaybettiler. Harp halinde şan
söliye Hitler ne yapabilir? Ge
neral Keitel veya bir başkası 
birinci safa fırlıyacaktır. Bir 
sivil diktatörun harp yapmakta 
menfaati yoktur; diktatör ic;in 
bu boyun eğmek demektir. E -
usen harp en büyük tehlikedir, 
şansöliye H itl e - Gob -
bels'in daima t k arladığı gibi 
- tehlikeden k 

Üstelik, iktid ele almıya 
çalıştığı esnad i vaziyetini 
müııahede edeli İsyan günü 
mlistesna, Hitle hiç bir zaman 
bir kuvet dart cs hazırlamış 
veya emretmi5 d eğildir. Hiç 
bir zaman. 

Taraftarlar t p ııyor. Onları 
heyecanlandırıy r her şeyden 
once o t>Uyli.!& b ı vropa1ı<111a .. -
cıdır. Bundan buet. Adede 
ciıvenlyor. 1ntit at tam onun 
işidir. 

1919 dan 1933 c kadar olan 
devre tamamen bo.ıyük seçim 
mıicadeleleri iç e geçmiştir. 
Nasyonal - sosyalı t partisinin 
sokakta değil, ş v eya bu se -
cimde muzaffer olması mevzu
bahisti. Hakikat n de, fon Pa
pen'in büyiık rol vnadığı ka • 
ranlık manevral rdan sonra 
Hindenburg, Hi er'i, reylerin 
""c de 45 ini top! ır. ış olduğu i
cin iktidar mevk ne çağırdı. 
Bundan daha drmokratik bir 
ıey olamazdı. Lr ı ı'in iktidarı 
ele alması şekliy e kıyaslayın. 
Moskova'da bir a lık şiddet 
yoliyle hakim oh u,ıtu. Berlin
de, ekseriyet de e -bile, az • 
lıkların en kuvetl 5 lir ki adeta 
meşru olarak ik u hakkını 
istemiştir. 

Hitler, 1919 d 1933 e ka-
:lar Almanya'da yap:nadığı şe • 
yi ı933 den sonra Avrupa'da 
neden yapsın? ı 9 3 den sonra 
da, evelce olduğu gibi, Hitler 
ürkütme ve tehd t metodunu 
kullanacaktır. Çil ku hasımla • 
rını hep bu meto la yenmiştir. 
Fakat daha ileri g t:niyecektir. 
(Her halde bugl e kadar da
ha ileri gitmemi tır ve bugün 
ıitmeye cesaret e etmiyece
ği suali varit olm ktadır.) 

Hitlcr'in (mart Hl36, mart 

ı938, eyliıl ilk teşrin 1938, mart 
1939) butün muvaffakiyctlcri -
ni ilk esası muazzam vasıtala· 
rın veya bir muazzam vasıtalar 
zevahirinin teksifi olan yeni 
bir taktiğe borc;lu olup olmadı
ğı sorulabilir. Esasen Hitler 
her yerde alman ordusunun, al· 
man havacılığının kuvetini 
neır ve ilan edecektir ••. Propa
gandası hiç bir tenkide imkan 
vermiyecektir. Belki kendisini 
olduğundan kuvetli gösterecek 
fakat her halde olduğundan az 
kuvetli göstermiyecektir. 

Böylece cvela vasıtaların 
teşhir edilmesi. Sonra, ııifahi 
tehdit ve tethiı,ı. Hasımlarına 
harp fikrini telkin ediyor, mu· 
hayyelelerinin onları rahatsız 
edeceğine giıvcniyor. 

Üc;üncü olarak da - rejimi 
buna kolaylıkla imkin verir -
slirprizli hareketlerin tesirine 
ehemiyet verir. Kuvet darbe -
!erinin ekserisi İngiliz bakanla
rının tatillerine gittikleri cu -
martcsi akıamları yapılmıştır. 
Hasım tam bir istirahat ha · 
!indeyken askeri vasıtaların 
birdenbire teşhiri ve şiddetli 
şifahi tehditlerle harekete ge -
cer. Diğer taraftan manevrala
ra hep o başladığı ic;in, hasım 
daima manevi sarsıntıya ve 
sürprize uğrar. Kendisi bun • 
dan masundur. Sinirleri gevşi
yen hasımlarıdır. (Fakat şu ya
kınlarda, B. Chamberlain bam 
başka türliı bir manevra çevir
di, ve cümhurreisi Roosevelt'
in mesajı her halde diktatörle
rin beklemedikleri bir ııeydi .). 

O ç usul: vası t ırın teşhi
ri, şifahi tehdit, ıürp -

riz şeklinde hareket, ı936 da 
Fransa üzerinde muvaffakiyet 
kazanmı$tır, fakat bu seçim 
zamanında olmuştur ve üstelik, 
anglo • aakson ileminin nazar
larında Hitler haklı cörünü -
yordu. 

1938 martında ayni taktik 
Schuschnigg'in ve ayni zaman
da dünya kamoyunun üzerinde 
mlikemmelen muvaffak olmuıı
tur. Fakat iki ,aheser eylül -
ilk te$rİn ı938 ve mart 1939 ha
reketleri olmuştur. Eylül - ilk 
te$rinde, tedhis usulü garp 
devletleri , yani Çekoslovakya
nın müdafileri üzerinde tatbik 
edilmiştir; 1939 da, bilakis, 
bizzat çekoılovak ıefleri üze • 
rinde. 

Tebarüz ettirilmesi lazım 
ceıeu dördüncü bir usul de ha
rekete geçmeden evci ya hu -
mı tek basına bırakmıya, ya -
but da gözetilen devletin için
de yardımlar aramaya çahs • 
maktır. Diğer bir tabirle, öyle 
hareket eder ki, tehdidin tesi
rine, tehdide uinyan için yal
nız kalmış olmak hissini, kol
Jektif bir tehdide maruz bulun
mak (Berlin, Varşova ve Bu
dape$te'nin birden hücumuna 
maruz kalan Çekoslovakya'nın 
kaziyesinde olduğu gibi), veya 
hiyanete uğramak hiHİ (Sc -
huschnigv;'in ardında Seyss -
İnquart, Bene•'in ardında Hen
lein, Hacha'nın ardında Tisao'· 
nun vaziyeti ribl) eklenir. 

Bütün bunlar su götürmez 
surette b!iyük siyasetti ve 
Machiavel 1936-37-38-39 sene
lerindeki alman uıulleri önün
de eğilirdi. Fakat bütün mese
le, sivil şef, sivil diktatör, Hit
ler'in, dünyanın 'bugünkü ku • 
vetler muvazenesi karıısında 
macerayı daha ileri gwtürmiye 
karar vermiş olup olmadığını 
bilmektedir. Bugün metodu bi
lindiği ve manevrası dört kere 
t·" 1il edilmis ve ispat edilmiş 
oldujiu için, bunun aksine ina -
nılabilir. Meğer ki bir müttefik 
onu siirüklemiye muvaffak o -
labilııin. 1914 de de halin böyle 
olduğu söylenecek. Aksini id -
dia etmiyorum. 

Pierre Dominique 
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Vaziyette sükunet var mı ! 
Bauları bir tevakkuf ve sükunetten bahsediyor. itiraf e• 

derim ki ben vaziyette ne bir tevakkuf, ne de bir sükunet gö
rüyorum. 

Almanya, tıbkı Çeko - Slovakya'ya yaptılı gibi, Lehistan'• 
karşı da bir manevra Jcullanryor. Bir taraftan tehdit, bir ta
raftan da, hakiki maksatlarını gizlemek için propaganda ya
pıyor. 

Hkikatcn, Bohcmya'da yaptılı gibi, Almanya Danzig'de 
de straıejık mevkileri ele geçirmek istiyor. Almanya, Dan
zig'dcki bu stratejik mevkileri ele geçirince yeni yeni fütuha
ta teşebbüs edecektir. 

Almanlar, geçen alustos ve eylülde takip ettikleri senar
yo'yu değiştirmekte fayda görmüyorlar. Bu suretle psikolo • 
jinin zaallığını gösteriyor; çünkü, geçen eylülde kafi olan, 
bugün kati değildir. Lakin, 1919 mayısı, J eylıilüne hiç ben
zemez. Herkes tehlikeyi anladı ve gözünü açtı, viitlerin de
ğeri nedir, bunu pek 8.la olçtu. Butün milletlerde itimat kal
madı. 

Lehli/er alman/arın Danzıg'e yerleşmesine razı olmıyacak
lar, Rahmetli Milletler cemiyeti tarafından tatbik edilen hi
mayeyi polonyalılar kendilerine bir hak olarak telakki edi
yorlar, Bu himayeyi. en esıı.~lı bir rmnıyet endişesi ile deruh
te ediyorlar. Bundan haşka, polonyalılar Danzig şehrinin ve 
limanınrn yedi asırdanbcri kendilerine ait olduğunu iddia e
diyorlar. Korkunç komşularının Danzig'i ellerinden alması
na katiyen müsaade etmiyecekler. Hiç şüphe yok ki sulhcu 
bir rejim tesis etmek olan her türlü müzakereleri reddetmi
yorlar. Fakat bu miızakelere. bugünkü hava içinde imkan 
yoktur. Çünkü alman korkusu ve şüphesi vardır. Polonya'nın 
11/manlardan korkm:ısına ve şüphelenmesine sebep Almanya 
ile Rusya arasmda bir yakınlaşma imkanıdır. 

Dikka tedilirse, Hitler son nutkunda Sovyet Rusya aley
hinde bir şey soylememiştı"r. Sonra Berlin'le M oskova ara -
sında sefirlerin sılc sılc gidip gelmesi kayde değer. Diğer ta
raftan lngiltere de Sovyet Rusya ile yakınlaşmağa çalışıyor, 
lngiltere düşünüyor ki alman üstünlüğünü önlemek için, mil
letler ne kadar toplansa gene azdır, Bir koyde yangın çıkıp 
da onu önlemek için herkesin bir dizi olması gibi ... Yalnız ln
giltere'nin bu fikri, tehlikenin ne kadar vahim olduğunu gÖs· 
termeğe kili gelebilir, 

Kuvetlenmeğe devam edelim. Sinirimizi zabtedelim. 
L'İNTRANSİGEANT 
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B. Litvinof'un 

istifası 

etrafında 
Moskova hükümeti, İn - • 

giltcrc ve Fransa ile mem • 
nuniyetle bir siyasi ve as -
keri ittifak aktedeceğini ve 
bu suretle de şarki Avrupa
daki orta ve küçük devlet
lerin kendiliklerinden Rus
ya tarafından garanti edil -
miş bulunacağını bildirmiş· 
ti. Bittabi alakadar memle
ketler Rusya'yı kendi ta
raflarında görmek için ona 
da sarih işbirliği garantile
ri vermek mecburiyetinde
dir. 

Pöti Parizyen 
"Rusya'da olan bitenler, 

fransızlar için anlaşılmaz 

şeylerdir. Her defasında 

aldanmak tehlikesi vardır. 

Bir çok defadır söylediği -
miz gibi rusların adeti ay
ni zamanda üç siyaseti bir 
arada gütmektir ... Bu do -
lambaçlı ve karışık yolların 
içinden ancak onlar çıka -
bilirler. Kim bilir belki de 
bugün üç değil dört siya -
set takip ediyorlar. Daha 
fün Ankara'da türklerle 
:nüzakerede bulunan Po -
temkin'in ne olacağını ve 
Molotov'un da hariciye ko
miserliğinde kalıp kalmı -
yacağını bilmek çok alaka· 
1ı bir mevzudur." 

Figaro 

Epok, bir rus - alman mu
karenetinin ihtimalsiz ol -
duğuna kati olarak hüküm 
verilemiyeceğini yazıyor 

ve bu felaketli mukarenete 
mani olacak bir siyasetin 
takip edilmesini ötcıienberi 
tavsiye ettiğini hatırlatı -
yor. 

Övr, Litvinov hadisesini 
ancak bazı tahminlerle i
zah etmek mümkün olaca -
ğını kaydettikten sonra bi
linmesi lazım olan asıl me
selenin Sovyetler birliği • 
nin ideoloji bakımından de
ğil fakat ameli v~ siyasi ba
kımdan hangi tarafa tema
yül edeceği olduğunu ve 
bunu ise ancak bizzat Rus
ya'nın söyliyebilcceğini e
:ıemiyetle tebarüz ettiri -
yor. 

"Jurnal de Moscou'nun 
30 nisan tarihli son nüsha
nnda Stalin'in imzasiyle 
jÖyle bir başlık vardı: Biz 
tecavüze uğrıyan ve vatan
larınnı istiklali uğrunda 
mücadele eden milletlerle 
beraberiz. 

Binaenaleyh, bütün ze -
vahire rağmen nikbinliğe 
temayül edebiliriz. Kim bi
lir belki de Moskova hü -
kümeti Faris ve Londra hü
kümetlerini kararsızlıktan 

çıkarmak istemiştir." 
Ordr 

"Hitlerin maksatları hu
susunda sovyet erkanının 

gaflete düşebileceklerini 
zannetmiyoruz. Gene zan -
netmiyoruz ki Sovyet erka
nı Rusya ile Hitlerci Al -

/,:======================================================" Fakat, Hagn arabayı tahrip ettirme
mişti. Belki de kendi kullanmak ni -
yetinde idi. 3 dakika sonra, Dick, 
yüzü gözü Hagn'ın tırnak izleri ile 
dolu, elbiseleri param parça, her ye· 
ri kir içinde otomobiline atladı, ve 
son süratle Gloucester'e doğru git -
meğe başladı. Saatinin durmuş oldu· 
ğunu bilmiyordu. Mamafi bilmiş olsa 
idi, gene bundan daha süratli gide
mezdi. 

Ks~~BAGA DAMGASI 1 
Y azan: Edgar WALLACE 

Fakat haydutl r yine peşinde idi - Dicke saldırdı. Bu Dickin selameti 
Jer. En önde gelenin nefes alışını oldu. Kollarını tutanlar şefleri rahat
bile duyuyord Dickin artık kuvveti ça hareket edebilsin diye geri çekil
kalmamıştı. T o esnada, duvarda diler. Dick te bundan bilistifade 
bir yanğın imdat zili gördü, ve derhal Hagn'ın suratına bir yumruk yapış

Elkle olan konu masını hatırladı. El- tırdı. Herif olduğu gibi yere serildi. 
leri ile camı l ır :iı. Ve zile bastı. O Kendisini tekrar tutmalarına vakit 
sırada da hasımları üzerine çullan • bırakmayan Dick, bu sefer olanca sür'
dılar. O mitsiz< e çarpıştı. Fakat bu ati ile sokak kapısına doğru koşmağa 
kadar kişiye k, r ı her nevi mukave - başladı. 
met faidesizdi. Fakat zaman kazan -
ması lazımdı. 

- Çekilin yanımdan, diye bağırdı. 
Hagn öldü. 

Bu söz hiç t yerinde olmadı. Çün
kü, tam o esn da yandaki binadan, 
Hagn adamakıllı sersemlemiş bir hal-
de, fakat sapa lam çıkıyordu. Hid-
detten bembcy kesilmişti. Dickin 
anlamadığı bir lısandan bir . şeyler 
söyleniyordu. Diek, bunun isveç lisa
nı olduğunu tahmin etti. 

- Senin hesabını ben temizliyece
ğim. Sen de elektrik levhasının tadını 
tadacaksın, pis herif! 

Dickin yüzüne bir yumruk salladı, 

fakat o başını çevirince yumruk du
varı buldu. Bunun üzerine, hiddetle 

Kapıya geldiği zaman arkadan ge -
len adam da onu yakalamıştı. Dick 
sıyrıldı, ve sendeliyerek sokağa fırla
dı. Bu sırada da çan sesleri işitildi ve 
itfaiye arabaları göründü. Bu beklen
miyen müdahale karşısında demir par 
maklıklara biriken adamlar dona 
kaldılar. Sonra avları ile meşgul ol
maktan sarfı nazar ederek geriye 
döndüler, ve kaçmağa başladılar. 

Dick, itfaiye kumandanına vaziyeti 
anlattı . Biraz sonra ikinci bir araba 
daha göründü. İtfaiye neferleri gö -
zü pek insanlardır, Kurbağalardan 
korkacağa benzemezlerdi. 

Hagn yakalandı, arabalardan birine 
tıkıldı. Dick saatine baktı, 6 idi. En
dişe ile otomobilini aramağa başladı. 

Swindon'u delice bir hızla geçti, 
Gloucester şosasına çıktı. Saatine 
baktı. Saat gene altıyı gösteriyordu. 
Dick bir titreme geçirdi. Azami sü
ratle gidiyordu. Fakat yol bozuk, ve 
virajlı idi. 

Birden lastiklerden biri patladı, o
tomobil az kaldı bir hendeğe y uvar
lanıyordu. Dick kazayı zorlukla at
lattı, ve patlak lastikle ilerlemeğe 
devam etti. Sürat tabiati ile yarı ya
rıya azalmıştı. Dick, katetmeğe mec
bur olduğu mesafeyi düşününce ü -
mitsizliğe kapıldı. 

Nihayet Gloucester kilisesinin ku
lesi göründü. Tam bu sırada ikinci 
bir lastik daha patladı . Jantların ü -
zerinde otomobili sürmek lizım gel
se, gene ilerliyecekti, duramazdı. 

Fakat sürat son derece hafiflemişti, 
ve dakikalar mütemadiyen geçiyor -
du. 
Şehrin sokaklarını geçti. Yollar 

çok kötü bir halde idi. Bir otobüs ö
nüne çıktı, seyrüsefer kaidelerine ri
ayet etmiyerek gaza bastı, ve ileriye 

manya arasında bulunan 
devletlerin ortadan kalk -
masını kabul edebilsin. Ve 
nihayet bugün yapılmakta 
olan infirat manevrasının 

bütün Avrupa siyaseti üze
rinde yapacağı tesirleri de 
Sovyet Rüesasının-icabul e
deceğine ihtimal vermiyo -
ruz." 

Popüler 

İngiltere' de 

mecburi askerlik 

tecrübesi 
İngiltere'de mecburi as

kerlik hizmetinin tatbiki, 
Avrupa kıtasında alaka ile 
takip edilen bir tecrübe
dir. Kendi müdafaalarını 
lüzum gördükleri şekilde 

tanzim etmek hakkını, hiç 
kimse ingilizlere çok gör -
mez; ancak, mesek başka 
bir zaviyeden, yani, İngil· 
tere'nin başka milletlerin 
askerleriyle harplerini ya -
pabildiği günlerin artık 
geçmiş olduğu görülünce, 
ingiliz kabinesinin vermiş 
olduğu kararlar, daha zi
yade ehemiyet kazanmak
tadır. Nitekim cihan harbi 
de bunu isbat etm:ı?tir. İn
giltere, para değil, kan da 
dökmek zorunda kalmıştı. 

Çurçil, harbe dair yaz
mış olduğu mühim eserin
de, amerikalıları, az kan, 
fakat çok para dökmüş ol
makla ve hatta bu paraları 
tekrar geri istemekle itti
ham etmiştir. Çürçil, en
teraliye borç bilançosunda 
paraya karşı kanın mah -

sup edilmesini t alep etmiş 
ve bu takdirde bile, amer i
kahların üste tediyede bu
lunmak mecburiyetinde ka 
lac:akları neticesini çıkar

mıştır. 

Fakat, işler bambaşka 
bir cereyan almıştır; ame -
rikalılar, sızdırmak ne 
mümkünse, hepsini sızdı
rıp almışlardır. Bereket 
versin, cihan ekonomi buh
ranı gelip çatmış ve bu şe
refli oyuna bir nihayet ver 
miştir. 

Amerika, bugün de hala 
bitaraflık kanunu denilen 
bir kanunla t üfek hedefin
den uzak kalmak suretiyle, 
bütün kazanç imkanlarına 
kapıları açık tırakmak 

kastiyle hareket ediyor. 
Ancak, bu ticari görüşe, 

İngiliz sendikalannın ve 
solcu muhalefetin de işti
rak etmekte olmaları, çok 
enteresan bir meseledir. 
Sendikalar, İngiliz işçisine 
bu davada düşen vazifeyi, 
müttefiklere harp malze
mesi imal etmek, orta sını
fa mensup olanlardan teş -
kil edilecek olan bir hava 

müdafaasiyle kendilerini 
korumaktan ibaret görmek
tedir. 

Bilhassa bu mahfiller, 
çember içine alma işinin 
başında yürümektedir. De· 
ruhte edilmiş olan yarım 

miş, fakat parlamentoda, 
düzineden fazla garanti 
de, bu mahfillere kafi gel -
memektedir. Bunfar, kabil 
olsa, Çemberle-yn'i müm -
kün mertebe daho. ziyade 
harp tehlikesine sürükliye· 
ceklerdir; fakat, buna rağ
men, kendilerini asker ya
pıyor diye de, başbakanı 

sözünü tutmamış olmakla 
ittiham ediyorlar. Çember
leyn ise, mecburi askerli
ği, sulh zamanında tatbik 
etmiyeceğine dair söz ver· 
bugün yaşadığımız günle
rin, hiç bir suretle "sulh 
zamanı,, denecek bir mahi· 
yette olmadığı iddiasiyle 
kendini müdafaa etmiştir. 

İngilizlerin yaptıkları 

bu tecrübenin pRikolojik 
tesirlerine bizzat İngilte
re'de şahit olacağız. Hatta, 
ferdin devletle olan müna
sebeti etrafındaki görüşün 
bile, bir reviziyon'a tabi 
tutulması ve İngilizlerin 
de yabancı memleketlere 
dair yürütmekte oldukları 
mütalealarda daha temkin
li olmaları beklenebilir. 

Doyçe A lgemayne 
Saytung .s. 

İngiliz K1rahn1n 

Kanada ziyareti 
İngiliz Kıral ve Kıraliçe

; i, imparatorluk taciylc 
kendilerini süslemek için 
Hindistan'a değil, Kanada 
ile Birleşik Amerika'ya ae
yahat etmekt edir. Hiç !ÜP 
hesiz ki, bu tercih sebebi, 
hintlileri teskin edebilecek 
bir tarzda izah edilmiştir. 
Zaten demokrasi ile idare 
edilen bir cihan devletinde 
bundan bedihi bir şey ola
maz. 

Kıratın Amerika seyaha· 
ti, mart ayında biraz şüphe
li görünmüştü. Diğer ta -
raftan, Avrupa'da her an 
bir harbin patlaması ihti • 
mali olduğunu ileri süre • 
rek, hafta tatilini bile feda 
eden Cümhurreisi Ruzvclt, 
Kıral ve ailesinin göster -
miş olduğu bu cesarete, her 
halde hayran kalacaktır. 

İlk önce, Kıral Corc ile 
Kıraliçenin "R epulse'" de· 
rotnotu ile seyahat etmesi 
kararlaştırılmış olduğu için 
gerek kendilerine, gerek 
maiyetindekilere, derotnot
ta yeniden kamaralar in· 
şa edilmişti. Fakat, Çcm -
berleyn'in parlamentoda 
söylediği gibi, "Repulse,, 
nin bugünlerde Avrupa su-

J • ._, • .lJVJ 

(_R_A_o_ v_o_ ) 
T Ü RKiY E 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. lll2 Kcs./120 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m.151115 Kes./ 20 Kw. 
'1'.A.P. 

31.70 m. '4(;5 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

SALI: 9.S.1939 

12,30 Program. 
12.35 Türk müziii (Pl.) 

~· 

ı3.00 Memleket ~aat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 Müzik (karışık program 
- Pi.). • 

13.45 - ı4 Konuşma (Kadın ıa-
ati). 

ı8.30 Program. 
ı8.3S Müzik (Oda müziği) Pi. 
ı9.00 Konuşma. 

ı9.1S Türk müziği (fasıl heye
ti) Tahsin Karakuş ve arka
daıları. 

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

20. ıs Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Ru~en Kam, Cevdet 
Kozan, Reşat Erer. Okuyan
lar: Muzaffer İl kar, Sema -
hat Özdcnses. ı - Andonun 
hüseyni peşrevi. 2 - Suphi 
Ziya'nın hüseyni şark: (Fer
yat ediyor bir gül için). 3 -
Rahmi beyin hüseyni şarkı: 
(Acep nazende ljahsun.) 4 -
Faiz Kapancı'nın şarkı: (A
man dağlar canım dağlar), S 
- Kanun taksimi: Vecihe. 6 -
Tabi efendinin hüseyni yü -
rük semaisi: (Ben gibi sa 
na.) 7 - Andonun hüseyni saz 
ıemaisi. 8 - Bimen şanın sc
cih şarkı: (Sunda ic;sin yar 
elinden). 9 - Seıılh şarkı: 
(Sevda okunur). 

21.00 Konuşma, 

2ı.ıs Esham, tahvilat , kambi -
yo • nukut ve Ziraat borsa -
SI (fiyat) , 

21.25 Neşeli pUiklar - R. 
2ı.3o Miızi k (radyo orkestra -

sı - şef : Hasan Ferit Alnar) 
1 - W. H . Mozart - Sih irli 
flüt operesinin u vertürü. 2 -
Van Beethoven - 3. cü sen
foni (Eroika ). Allegro con 
brio Scherzo Marda funeb
re F inale. 

Z2.30 Müzik (operetler • Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 
23.ıS- 24 Müzik (cazbant - Pl.) 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER : 

18 Hamburg - 19.45 Droyt -
viç - 21 Laypzig, Roma -
21.30 Strazburıı. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: ı6 Königsberg - ıg 
Bertin - 20 Brüksel - 20.30 
Paris - Eyfel kulesi - 21 
Milino. 

ODA MUSlK1Sl: 15.25 Ham
burg - 18 Beromünster -
ıs.ıs Doyçland Zender -
20.15 Varşova . 

SOLO KONSERLERİ : 18.30 
Kolonya - 18.SS Beromüns
ter - 19 Königsberg, Viya -
na - 19.30 Strazburg - 21.40 
Münih - 22.20 Doyçland 
Zender - 22.35 K openhag 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.): 2ı.1s Doyçland Zender 
- 21.40 Droytviç. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR : ı7 Brüksel - 18 
Viyana - 20.15 Laypzig -
21.35 Floransa - 22 M ilino. 

HAFİF MÜZİK: ıs.20 Layp. 
zig, 19 Münib. 

HALK MUSİKİSİ 18.20 
Breslav • 

DANS M0Z1Cl: 20.15 Ber -
lin , Kon igSberg - 22.15 Bel
grad - 22.20 Münih - 22.30 
Ştütgart - 22.35 Kolonya -
22.40 Droytviç - 22.45 Pa
ris - P .T .T., Sofya - 23 Mi
llino - 23.S London - Ree • 
yona! - 23.30 London Rec • 
yona!. 

iki mimar arasında 
- Planın çok güzel ama, koridora neye b. 

kadar ehemiyet verdin ? 
- Mütterim Polonyalı da onun için ... 

(Intransigeant'dan) 

!arından ayrılması muvafık 

görülmemiştir. Kıral ve Kı· 
ra1içe, şimdi, Empress of 
Australia" transatlantiği i
le Kanada'ya seyahat edi -
yor. Mamafih bu gemi Al -
manya'da inşa edilmiş ol -
duğu için, buna da itiraz e· 
dilmiştir. Bereket versin,, 
bu geminin makinelerinin 
1ngilterede yapıldığını söy
lemek suretiyle, Çember -
leyn, itiraz edenleri teskin 
edebilmiştir. 

Kıral ve Kıraliçe, bu Ka· 
nada seyahatinden tabiati
le istifade ederek, Birleşik 

Amerika'ya da gidecektir. 
Cümhuriyet idarelerinde 
kırallar büyük bir şaşaa i . 
le karşılanıp ağırlanmakta 
olduklarından, (Buna ge : 
çcn yıl Fransa'da şahit ol
duk) Gerek Vaşington'da 
gerek diğer devletlerde bü
yük törenlerin yapılması 

beklenebilir. Bundan 150 
yıl evci İngiltre'den ayrıl
masını icap ettiren demok
rasi menfaatleri, bugün 
Birleşik Amerika ile Bri -
tanya'yı tekrar birbirine 
bağlamaktadır. 

Doyçe Algemayne Saytung 

geçti. Bir meydanda büyük bir saat 
gördü: sekize iki vardı. Hapisaneye 
yüz metre kalmıştı. Dick dişlerini 
sıktı, ve allaha yalvardı. 

Dick, ümitsizlikle bağırdı : 

- Ya kilisenin saati... 
- K ilisenin saati 4 dakika geridir. 

Korkarım, ıu anda Carter ölmüş bu
nuyor I 

nı tavsiye etti. Genç adam, dışardaki 
temiz havayı derin derin teneffüs et
mekten; mavi semayı, güneşi son bir 
defa görmekten büyük bir saadet duy
du. Büyük caddeye saptığı esnada sa

at sekizi vurdu. Dick teessürden çıl
dıracaktı. 

Getirdiği kağıttan başka hiç bir 
şey idam hükmünün infazına mani 
olamazdı. Bir kaç saniyelik bir ge -
cikme için, Ray hayata gözlerini ka
pıyacaktı. Dick, otomobili hapisane
nin önünde durdurdu, ve sendeliyerek 
kapıya koştu. Ost üste zili çaldı. Ka
pıyı açmağa gelen yoktu. Dick ço
rabını çıkardı, ayakları kan içinde i· 
di, evrakı aldı. Yeniden, hiddet ve 
ümitsizlikle zili çekti. Kapıdan bir 
kapak açıldı, ve bir gardiyanın karan
lık yüzü göründü. 

- Giremezsiniz, dedi. İçeride ne 
cereyan ettiğini biliyor musunuz? 
Dick, bitkin bir sesle: 

- "Home Office"den geliyorum, 
dedi. Bir haber var. Bir tehir emri 
getiriyorum. 

Kapak kapandı, bir ebediyet kadar 
uzayan bir kaç saniye sonra, anahtar 
kilidin içinde döndü, ve ağır kapı a
çıldı. 

Dick soluk soluğa: 

- Ben, cinai takibat servisinden 
yüzbaşı Gordon'um, dedi. James Car
ter için bir tehir emri getiriyorum. 

Gardiyan başını salladı. 

- Hüküm beş dakika evel in faz 
edildi, dedi. 

Kısım: XXXVll 
Esrarengiz adam 

Rahat bir geceden sonra Ray Ben
nett uyandı. Ve yatağının üzerine o
turdu. Bütün gece yanından ayrıl -
mıyan gardiyan yerinden kalktı, ve 
yanına yaklaştı. 

- Elbiselerinizi giymek ister mi
siniz, Carter? Diye sordu. Hapisane 
müdürü, belki mahkum üniformasını 
giymek istemezsiniz, diye -düşündü. 

Ray, minnettarlıkla bağırdı: 
- İyi keşfetmiş! Ve pantolonu gi

yerken: "İyi bir elbiseye benziyor!" 
Dedi. 

Gardiyan, öksürdü. 
- Evet, iyi bir elbise, dedi. 
Fazla bir şey ıöyliyemedi, fakat 

yüzünden ta§kınlık okunuyordu. 
Çünkü bu elbiseler diğer bir ölüm 
mahkOmunun sırtından çıkarılmıştı. 
Buna rağmen, askılarını iliklerken, 
Ray'in elleri bile titremiyordu. Za -
vallı elbiseler 1 Ancak böyle acı vesi
lelerle işe yarıyorlar. Ray, bu elbise
lerin üçüncü bir tecrübe geçirmeme
lerini temenni etti. 

Saat 6 da kahvaltı getirdiler. Son
ra papas içeriye girdi. Bir müddet 
konuştular. Bunu müteakip gardiyan, 
Ray'e avluya çıkıp biraz hava alması-

Kendisine bu iyiliğin yapılmasında· 
ki sebebi keşfediyordu. Yandaki oda -
da hazırlanan sehpayı muayene ede • 
ceklerdi. Cesaretinin kırılmasına ma
ni olmak istiyorlardı. 
Yarım saat sonra tekrar höcresine 

döndü. 
- İtiraf edecek bir şeyiniz var mı, 

Carter? Carter hakiki isminiz mi? 
Ray cevap verdi. 
- Hayır, efendim. Bu isim benim 

değildir. Fakat zararı yok! 
- Bu adamı siz mi öldürdünüz? 
- Bilmiyorum. Onu öldürmek ister· 

dim. Belki de ben öldürmüşümdür. 
Saat sekize 10 kala hapisancnin mü

dürü geldi, elini sıktı. Saat mütemadi
yen ilerliyordu. Ray, kapının açık ol
masından saati görebiliyordu. Müdür, 
bunun üzerine kapıyı kapadı . Sekize 
bir kala kapı tekrar açıldı. Ray bir an 
için sükünetini kaybetti. Çabuk çabuk 
içeriye giren adama sırtını döndü. El
leri bağlandı. Adam bu işi yaparken: 

- Allahım, sen beni affet, allahım 
sen beni affet! Diyordu. Bu sesi du -
yan Ray geriye döndü. 

Cellat, John Bennett'ti !. 
Baba ile oğul, cellat ile ölüm mah

kOmu biribirlerine baka kaldılar. Zor
lnkla işitilebilen bir sesle, John Ben -
nett bir isim mırıldandı : 

(Sonu var) 

< 
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Kızların acelesi 
art.yormuş ••• 

. -5-

------·-----

'Gün için 
Bir gezinti günu 

sonunda müşahedeler 

Kız çocuk her yerde erkek çocuk. 
tan daha çabuk büyür ve biiluğ ya. 
§ına daha çabuk eri§ir. Onun için 
her memleketin kanunlarında da 
kızların evlenebilmek ya§ı erkekle
rinkinden daha küçük gösterilir. 
Hatta, bizim kanunumuzun dediği 
gibi "mücbir bir sebeı>" bulunursa 
annasinin kendi yaşıtlan olan kız • 
)ardan daha erken evlenmesine i . 
zin verilir. 

Kızları~ büluğ yaıı • erkek ço. 
cuklarmkınden daha küçük olmak· 
la beraber - her yerde bir olmadığı 
nı da tabii bilirsiniz. Sıcak memle. 
ketlerin kızları soğuk memleketle • 
ti~ ~ızlarınd~n daha erken büluğa 
e~.ıt~~le~. Bu ış de. iklimin tesiri pek 
buyuktur, mesela, İngiliz aileleri 
}lindistan'da Yerleştikleri vakit ilk 
birkaç ?.e~~in kızları lngilter~'de 
kalan. b';1yuk. anneleri gibi geç bülu
ğa erıştıklerı halde sonra onlar da 
yerli Hint kızları gibi çabuk büyiir
Jer. 

dalarında 1905 den Önce doğmu~ 
kızlarda büluğ ya§ı 15,7 olduğu hal
de 1915 yılmdanberi doğan kızlar· 
da 14,48. Filiı>inli kızların Avrupa
da ve Amerika'daki kızlar gibi mo· 
dem hayat sürdüklerine ve saat 
dört çaylarına devam ederek kok • 
teyl içtiklerine dair bir haber de 
yoktur •.• Hele ömürlerinin en büyük 
kısmını buzlarm arasında geçiren 
Eskimo kızları. Onlarda bile büluğ 
yaıı 1893 de 19 ile 20 ya§ llrasında 
olduğu halde 1935 te 15,5 ya§ında 
olanlar büluğe ermiıler ... 

Melike Nazlı mermer saraya giriyor V eliorhdin zevcesi Prenses F ev:ziye 

Geziniz, eğleniniz, tatil günleri
nizi evlerinize kapanarak geçirme· 
yiniz, diyoruz. Tabiatı dunnayıp ö
vüyoruz. Çalııabilmek için dinlen• 
menin zaruri olduğunu dilimiz dön· 
düğü kadar anlatıyoruz. Bu tavai· 
yelerimiz en aamimi kanaatin ifade· 
aidir. Gezmenin bir nevi haylazlık, 
gülüp eğlenmenin i.deta hayasızlık 
telakki edildiği devirlere yetişmif ol· 
duğumuz için bu geri terbiyenin İn· 
san dinamizmini nasıl kaybettirdiği
ni, hareketsizliği fazilet sayan ce
miyetin gamdan ve kasavetten na• 
sıl kurtulamadığını, ve neıesizlik a• 
ııl olunca ruh ve ahlak hastalıkla· 
rmın o cemiyete nasıl musallat ol
duğunu bin misaliyle görrnüı bulu• 
nuyoruz. 

Bütün dünyanın kızları anne ol -
makta acele ediyorlar demektir. 
Bu da dünyada insanların sayısı pek 
çoğalacağını gösterir. Sadece, kızla
rm annelik vazifesine erken başla -
dıklarından değil. Bir taraftan da 
bu vazifenin daha ziyade devam e· 
deceği için. Çünkü bir kız ne kadar 
erken anne olabilecek hale gelirse, 
kadın olduktan ıonra da o kadar 
geç annelik vazifesinden tekaüde 
çıkar. Tabiatin tekaüt kanunu yir
mi yaşından önceki hizmeti hesaba 
kattıktan başka, bir kız tabii 
yaştan ne kadar önce iıe baılamışsa 
tekaüde çıkarılmak yaşı o kadar 
çok ileriye götürür. 
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Düğün gecesi Genç nesiller ise pintice hayatın 
aleyhindedirler; geziyor, gülüyor 
ve eğleniyorlar. GüneJ, su, dağ ve 
kır onlarındır. Bütün temennileri• 
miz bu nesillerde tahakkUk ediyor. 
Daha neşeli, daha mesut, daha tak· 
rak olmalarım diliyelim: gülmeği 

bilenler ya§AIDağı da bilirler. 

Tahran, 26 Nisan - Bol püskür
me yıldızlı, koyu kadife bir 

gece. Tahran'da düğün gecesi. Bu 
gece Gülüstan bir sihir alemi halin
dedir. Bütün ışıklar bütün yollar 
Gülüstan'a doğru akıyor. 

İçtimai hayatın - iklim kadar de· 
iilse de_ - gene epeyce tesiri görü -
Jür. Şehırlcrdeki küçük bayanlar bi
raz cılı~ b~le olsalar, köylerde ya • 
tıyan gurbuz kızlardan daha küçük 
yaşta kendilerini bilirler, Şehirde 
aynı e~de Yaşıyan köylü bes1eme 
kı:t ~vın küçük bayanına nispetle 
hayhce gecikir ... şehirli kız da fab
rika'da Yahut ağırca herhangi bir 
hte çalıtırsa, kendisi gibi çalışmı -
yan yaşıtlarına nispetle geç kalır. 
B.u farkları izah için başka türlü 
bır .se~ep akla gelmediği için, bol 
yeyıp ıçerek rahat yaşıyan kızların 
CJaha erken genç kız olduklarını 
ileri sürerler. 

Fakat bu haber, timdiki annelere 
ve babalara da bir vazife verecek· 
tir. Kızların, sağlık bakımından, en 
nazik zamanı büluğ yaşına eriıtikle
ri yaştadır. Kızların sftğlığma daha 
erkenden dikkat etmek lazım ola-

Sarayın bahçesinden içeri giriyo
ruz. Her taraftan ışık huzmeleri 
yükseliyor. Dev gibi çınar ağaçları 
yeri değil semayı gölgeJiyor. Baha
rın ilk hararetiyle henüz tomurcuk
larından fırlamış, küçücük yaprak
lar, kundaktan her nasılsa kurtu -
lan birer çocuk eli gibi mütemadi
yen hareket ediyor ve mütemadiyen 
düğüne alkış tutuyor. ~kb~ A.~ 

Bir de soyun büluğ yaşı üzerine 
tesiri olduğu sanılarak, anne kaç 
yatında kendini bilmişse kızı da ay· 
nı Yatta büluğa erer, derlerdi. 

Hudut ve sahillerle vakıflar 
Umum Müdürlüklerinin 

1939 bütçeleri 

Yerlerde bilyardo çuhası kadar 
yeşil halılar uzanıyor. Çimleri ha
fif bir rüzgar yalıyor ve yaladıkça 
adeta ıslatarak parlatıyor. İç bah
çeden hafif hafif musiki nağmele
ri geliyor. Nağmeler fiske fiske 
dökülüyor. Ve mermer sütunlara 
çarparak tınlıyor .•. 

Halbuki bu fikrin pek de doğru 
olrnadığı yeni tetkiklerle meydana 
çıkıyor. Kızlarda bülui yaşmm za
ntan geçtikçe küçüldüğü, kızlann 

anne olmak için gittikçe daha da 

Hudut ve sahiller sihat umum mü -
dürlüğü ile vakıflar umum müdürlü -
ğünün Büyük Millet Meclisince mü· 
zakere ve kabul edilmiş olan 1939 blid· 
celeri dünkü resmt gazetede çıkmış -
tır. G iriyoruz. Bu sefer uzun boy

lu, kırmızı fesli Mısır asker
lerinin iki tarafta kurdukları çit a
rasından geçiyoruz. Mısır askerleri 
uzun mızraklarına dayanarak mü -acele ettikleri anla§ılıyor. 

Amerika'da Çinc;inati üniversite 
sinde profesör Milis kendi memle -
ketinde, 1844 yılından 1916 yılına 
kadar doğmuş ya§h ve genç 581 ba
yanm hangi tarihte adet günlerini 
görmeğe baıladıklarını tahkik et • 
miş. Hekimin bunu sormaktan sıkıl
maması· meslekten dolayı • pek ta
bii ise de amerikalr bayanların pek 
hususi hallerini o kadar kesin ola -
rak kaydedilmi§ olmaları doğrusu 
takdir edilmeğe değer. 

Sinemasında zelerdeki mankenler gibi hare • 
ketsiz duruyorlar. O kadar dekor 
hissini veriyorlar ki insan geçerken 
sanki çarparak bunlardan birisini 
düşürmekten korkuyor. 

BugUn ve bu gece 
bu mevsimin en gUzel filmi 

VAZİFE 
UGRUNDA 

Mısır ırkının kıraliçe Nazlı'nın 
çehresindeki beyazlığına, askerler
de güneş biraz kahve rengi katmış. 
Yüzleri koyu balmumu gibi parlı
yor ... 

Baş Rollerde : 

Bu bayanlardan 1844 yılında do
ğan ve şimdi 95 YatU\da bulunan 
Bayan 15 yaşında kendini bildiği 

JEAN MURAT 
V1V1ANE ROMANCE 

Gene bu mızraklıların trabzan 
yaptıkları merdivenden yukarı çı
kıyoruz ve taht salonuna giriyoruz. 
Davetliler dolaşıyor ve üç gece evel 
bir defa daha gördükleri hediyele
ri tekrar tekrar zevkle ve' takdirle 
seyrediyorlar. Bu akşam salonda 
başka bir hususiyet var. Kadınlar 
baştan aşağı beyazlar giymişler, bu 
bakir beyazlık siyah fraklarla ne 
kadar zevkli bir ahenk vücuda ge
tiriyor. Salonun bütün avizeleri ya
nıyor. Binlerce ışık menşurlarda 
kırılarak halılara dökülüyor ... Gü
lüstan sarayının içinde güzellik es
rarengiz bir buğu halinde tütüyor. 

h lde ondan sonra doğnıu• olanlar-a , . 'k ,.. 

Şimdiye kadar çevrilen casusluk 
filmlerinin en güzeli. 

() büluğ yatı gıttı Çe küçülmüş ve 
1;16 yılından so~ra ~oğanlar da 13, 
ıs ya§ına kada~ ~nnuş. ~üz yıla ya
kın bir zarnan ıçınde, §oyle böyle, 
iki yıllık fark de~ek. Henı de bu 

Ayrıca: Metro Jurnal en son 
Havadisler. 

l li yıldanben artıyor ..• 

12,15 ucuz matinesinde 

Danielle Darrieux'nün 
fark e .. 1 y 

Kızların bu ug Ya§ın_ın zamanla 
.. ülrnesi yalnız Amenka'da değil; 

kuç 'e JS68 yılında Vasati büluw 
Norve~ ~ iken 1905 te 14,S. g 
yaşı 1 ' büyümekte acele etnı 

Kızların e-

ŞAFAGA 
DÖ N ÜŞ Eski vazolar tezhibler, minyatür

ler içinde gördüğünüz kapalı İran 
kadını tipinin, suare elbisesi içinde 

. . deniyet hayatına bağlamak 
lerını ıne k ç ·· k '" F 

y 1 ınıynca . un u İllpin a-dogru o a 

~ ~\ 
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Azıcık kıınıldadı ve karyolanın çıkardığı ses 

Maddenin ba~ını 0 t~.r~fa Çevirtti. Genç kız onun 
...,1.. oldugunu gorunçe giilüınsedı" Bu onun 

uyanµ> :ır • b" • ' 
b z ve tiındı araz zayıflanıı§ gibi duran yüzüne 

eya b · cazib · 
dayanılmaz ır y. e venyordu. Hiç bir sözün 
'f de edeıniyecegı k~dar kuvet ve samimiyetle: 
ı a kkÜr ederını. Seni · · "5 na teşe . sevıyorum. Bem saa· 

a . ·· ! dıyen bu teb ·· . 1 d ötiırun " essurn delıkan ının 
ete g • k kokusu gib · 1 

. . bir çıçe 1 Yayı •Yor ve onu sık sık 
ıçıne I ağa şevkediyordu. 
nefes a ın J d Ki r 

yerinden .fır a 
1
' r 1 hal.~y~ ~alınayak basa • 

·de'yı kucakladı ve Y\lzunu .. .. d k Macı 
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. onun yuzun e 
ra tuttu. ıraz evel ....;,_ 11· ~ • • • d k"kalarca .. "4.6.e ıgını teapıt et· 
t.~. ıboynund ok§uyor ve Parmaklarını ensesindeki 
ıgı l rın arasma sokarak k 

k rcık saÇ a k" d genç ızın ba9ınr 
ıvı ~ u re ıyor u. 

k d' e dogr ~ 
en ~:ibirlcrinden yaynldıktan sonra Ömer acele 
.. ~ · Tabii olınaga çalıtan bir sesle: 

gıyın ı. heınen daireye gidip para bul y 1 
"Ben maga ça •· 

!" dedi. . ... 
§ayım . el tekrar gulutnsedi: 

Macı. e nımda biraz bir 
"Benıın ya . fey var... Ay ba§ına 

'el re edcrız ... Zaten çok da kalın d '" 
kadarı ad şarı çıktı. Bir müddet a ı. 

öıner 1 • sonra madamla 
eferek. 

beraber g b' · h'b" 
ıcarırnı ızım ev aa ı ı trıadanıl" d" t k "Jtte ıye a -

llim etti· 

Tel: 2193 

Kırk bet, elli yaşlarmda görünen madam siyah 
elbiseli, kır saçlarını başının arkasında topuz yap· 
mı§ asık au1'atb bir kadındı. Hiç bir şey söylemeden 
Macide'yi uzun uzun ıüzdükten sonra bir kere de 
Ömer'e baktı ve bozuk bir türkçe ile: 

"Pek memnun oldum!" Dedi, Macide'ye döne• 
rek ilave etti: "Size yanınızdaki boş odayı vereyim. 
Biraz daha geniştir. Şimdi temizler, süpürürüz, he· 
men bugün geçersiniz I" 

Ömer Macide'yle beraber küçük bir lokantada 
yemek yedi ve tramvaya atlıyarak postaneye git
ti. Genç kız ise odayı değiştirmek üzere m.adamm 
yanma döndü. 

Ömer taı merdivenleri atlıyarak çıkıp daireye 
geldiği zaman ortalıkta kimselerin bulunmadığını 
gördü. Herkes yemeğe gitmiş ve daha dönmemişti. 
Masasma geçip oturdu, önünde duran he§ on kağıdı 
defterlere kaydetti, bir çoğunun neye ait olduğunu 
unuttuğu diğer defterleri karıştırarak yaJ>ılacak iş 
aradı. içinde bundan sonra vazifesine dört elle sa
rılması ve aldığı parayı hak etmesi lazım geldiğini 
söyliyen bir his vardı. Hayatta tabanlannı sıkı ola
rak baaabileceği bir yeri olmalıydı. O zamana ka· 
dar duymadığı bu ihtiyaç onu evela sevindirdi, son· 
ra düşündürdü. Bu kadar çabuk değişmeğe mi baş· 
byorum? dedi. Bu sırada tek tük gelmiye başlıyan 
memurlar devamlılığı ile şöhret alnu§ olmıyan ö . 
mer'i orada görünce hayret ediyorlar, kısaca se -
lam verdikten sonra yerlerine gidiyorlardı. 

Ömer kalkıp da onlara teker teker: "Evlen -
dİıJI ... Bugün evlendim. Artık aile sahibiyim... Bir 
çoklarınız gibi artık ben de ekmek parası düşünce· 
siyle buraya gelip gideceğim ve amirlerimi kızdır
maktan kaçacağım!" demek iıtedi. Sonra: "Ne ev· 

l
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Mümf az Faik Fenik 
.................................................... 
de bu kadar güzel olabileceğini 
hatıra getirebilir miydiniz? Step 
güneşlerinin bronzlaştırdığı bir ten, 
zeka ile parlıyan süzgün siyah göz
ler .. , Yuvarlak bir çehre ve bu çeh
reyi harikulade bir zevkle çerçeve
liyen abanoz rengi siyah saçlar ... 

Kadınlar bir sıra diziliyorlar. Bu 
siyah senfoninin arasında telgraf 
işaretlerinde çizgiler arasına karı
şan noktalar gibi sarışın ecnebi, 
türk kadınları, kızları görünüyor. 
Hayatlarında belki ilk defa ve hat
ta son defa intizamla dizilen bu tu
valetli kadınlar uzaktan bakıldığı 
zaman duvarların muhteşem çinile
ri üzerine yapışmış fresk hissini 
veriyor. 

Derken bir kıpırdama oluyor. 
Gelinle damat geliyorlar. Ve 

bu saadet hıyabanının arasından i
lerliyerek geçiyorlar. Prenses bu 
aksam uzun etekli gelin elbisesi 
giymiş, eteklerini gene beyazlar giy
miş dört tane kız çocuğu taşıyor. O
nun arkasından Melike Nazlı'nın 
ve İmparatoriçenin arasında vakur 
adımlarla yürüyen Şehinşah Haz
retleri ilerliyor. Prensler prensesler 
kendisini takip ediyorlar. 

Mesut kafile tahtın önüne gel
diği zaman durdu. Bir İran şairi 
burada uzun bir kaside inşat etti. 
İran dilini pek iyi bilmediğim hal
de harikulade bir şeyler söylediği
ni anlıyordum. Çünkü çok ahenk
tar sesini dinliyen bütün İran ka
dınlarının küçücük fakat kızıl du
daklarının hazla yayıldığını görü
yordum ... 

Ş imdi genç evliler önden, öte

• kiler biraz arkasından ilerli
yorlar .. Gelin hanım, uzun kirpik
leriyle siyah ve sevimli gözlerinin 
ışığına diyafram yaparak etrafını 
selamlıyor. Geçtiler ve büfeye doğ
ru ilerlediler ..• 

Bu akşam büfede uzun fesli, nar 
şerbeti rengindeki cepkenleri ve 
şalvarları sırmalı Hüddam hizmet 
ediyor. Çünkü bu akşam Melike 

Nazlı'nın davetlisiyiz. Binden faz. 
la misafir mükellef masaların ba
şında toplanmış. Viski ve şampan
ya şişelerden değil adeta oluklar
dan akıyor. 

Dışarda mütemadiyen havai fi
şekleri atılıyor. Lacivert, yumuşak 
Tahran gecesi mütemadiyen renk 
renk şahaplarla yırtılıyor. Pencere
den baktığınız zaman sanki sema
daki bütün Kehkeşanların Gülüstan 
sarayı üzerine toplandığını bütün 
kuyruklu yıldızların sevimli Mısır 
Prensesine peyk olduğunu hissedi
yorsunuz. Vakit gece yarısını hay
li geçiyor. Genç -evliler bu gece Gü
lüstan'dan mermer saraya gidiyor
lar. Kalabalık gelinle damadı takip 
ediyor. Havai fişekler serpantin gi
bi yağıyor. Mızıka İran milli mar
şını çalıyor. 

işte bu efsane düğünü böyle bitti. 
Ve bir mesut aile böyle kuruldu. 

Tav1anlr kazasında büyük 

bir yanam oldu 
Dahiliye Vekaletine gelen malUmata 

göre Tavşanlı kazasına bağlı Domaniç 
nahiyes,i Çukurca köyünde büyük bir 
yangın olmu§tur. Mehmet Kaygısız is
minde birinin evinden dikkatsizlik ne
ticesinde çıkan ateş, kısa zamanda ge
nişlemi,, ve 20 ev, 1 baka! dükkanı, 
27 ahır, 27 samanlık, 1 cami ve bir mek 
tep tamamen yandıktan sonra söndü -
rülebilmiştir. 

Dıtardan imtihana girecek kızlar 
askerlik dersinden imtihan 

verecek 
Maarif Vekaleti, dı§ardan orta 

mektep ve lise bitirme imtihanlarına 
girecek kızların da, kız talebe ıçm 
mecburi bir ders olan askerlik der -
sinden erkekler gibi imtihan verme -
terini kararlaştırılmış ve bu kararını 
teşkilatına bildirmiştir. 

Pencereden düşen bir kadın 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Nefise 
adında bir kadın evinin penceresin -
den sokağa bakarken, sokağa düşmüş, 
hastahaneye kaldırıldığı sırada öl • 
müştür. 

Şu harikulade mevsimde bir cu
martesi akıamı, bir pazar günü 
çiftlik toseaine çıkmız: çoluk ve ço
cuklariyle yollara dökülmüş olanla • 
rm manzarası zevkinizi arttıracak, 
tabiatm güzelliklerinden faydalan • 
mağı bilenlerin ıüratle çoğalmakta 
olduğunu görmekle göğsünüz kaba· 
racaktır. 

Bu pazar günü ben de Çiftliğe 
gittim. Sıcakta bet altı kilometre 
yürüyenlerin gazinolardan birinde 
bir masa başına geçip bir bardak 
bira içmek hakları değil midir? Fa• 
kat, bu bakkmrzı kullanamıyacağı -
ruzdan korkarım: bardaklar, tabak· 
lar ve çatallar kirli, fiyatlar yük• 
sek, servis berbattır. 

Tiksinerek masa başından kal· 
kanlann derhal evlerine dönerek bu 
mütahedeyi unutmaza çalışmak 
hakları değil midir? Fakat, bu hak· 
kIDJZı da derhal kullanamryacağı
nızdan korkarım: otobüs servisi he
nüz başlamamı,, taksiler dağ ba
tında imi§çesine fırsattan istifadeye 
kalkı§ıtıış, tren hıncahınç dolmut
tur. Lakin, gitedeki biletçi merdi
venlerinden insan hevengi sarkan 
bu trene artık kimsenin binemiyece
iini düıünmeğe lüzum görmiyerek 
bilet kesmekte devam ediyor. 

Müıahedelerimi kaydediyorum: 
bir lira fazla verir ve kalabalığı ya
rarak öne geçebilirseniz taksi bulup 
evinize dönebilirsiniz. Gi~eden ka
f aamı içeri sokan bir zatla bilet ke
aen memur arasında ıöyle bir mu· 
havere cereyan ediyor: 

- Trende yer yok, bileti geri a
lınız. 

- Yer yoksa neye bilet aldınız? 
- Yer olmadığmı siz bilecek ve 

bilet vermiyecektiniz. 
- Gelecek trenle gidersiniz! 
Gezmeği, eğlenmeği, yemeyi ve 

içmeyi de tetkili.tlandırmağa ve 
halkın bütün bu ihtiyaçlariyle ya

kmdan alikalanmağa mecburuz. 
Gazinocunun, toförün ve bilet me

murunun keyiflerine tabi olmak -
tek kelime ile - elim değil midir? 

Na.uhi BAYDAR 

lenınesi? Ortada ne nikah var, hatta ne de bir nitan 
yüzüğü ... Bana gülerler. Hem ne diye söyliyeyim? 
Dünyada insanlar kendilerinden batkasınrn itiyle 
ali.kadar olurlar mı? Belki dedikodu için ara sı
r.a ... " Dedi. 

büsbütün tuhaf neyse, ııud olsa dayanamaz, söy
ler ... " dedi ve hafıza döndü: 

"Ben evlendim. Biliyor musun?" 
Hüsamettin efendi biraz canlandı, merak ile 

sordu: 
Fakat veznedara meseleyi açmadan duramıya

caktı. Hem ondan bir kaç lira da borç istiyebilirdi. 
Macide'nin ay batma yetecek kadar paraııı olaa bi
le, tramvay parasını da ondan alacak değildi ya? 

Kalktı ve Hüsamettin efendinin odasına gitti. 
Kapıdan girer girmez bir an ıaıaladı. Belki bir haf
tadanberi görmediği veznedar adam akıllı değiı
mitti. Tra§ı her zamankinden fazla uzamış, gözleri 
çukura kaçmıt ve yiizünün ifadesi harap, hatta bi
raz da vahşi bir mini almıttı. Omer ilk ıöz olarak: 

"Ne o Hafız bey? Seni iyi görmedim?" Dedi. 
Veznedar gözlüğÜnü alnma kaldırarak a-enç a

damı bir kaç dakika süzdü. Fakat Ömer onun 1-!a -
kı§larının kendi üzerinde olmadığını, sadece aklını 
toparlamak için gözlerini rast gele bir yere çevir
diğini farketti. 

Tekrar sordu: 
"Bir haftadır görüıemedik •.• Size mühim hava-

dislerim var?" 
Hafız efendi: 
"Otur, anlat bakalım!" dedi. 
Fakat bunu laf olsun diye söylediği, zihninin bu 

işlerle meıgul olmayıp batka yerlerde dolaıtığı bel
li idi. 

"Daha evel sen anlat.. Bir şeye canınız sıkılı -
yor ga]iba ?" 

' 'Hadi, beni sorma da, lafma bak •.• Ne var?" 
Omer içinden: "Allah, allahl ... bizim hafıza ne 

olu;r.or? ••• Geçen gün de bir acaİP.,ti. Fakat buıün 

"Ne zaman? Kiminle? Nerede? Hiç haberim.iz 
yok yahu?" 

Ömer güldü: 
"Haberiniz olacak a-ibi değildi. Ben bile nasıl 

olduğunun hala farkında değilim, hakikat olan bir 
ıey varsa, bugün evimde bir kanm bulunduğu ve 
benim elime baktığıdır!" 

Hüsamettin efendi onu merhamet ifade eden 
gözlerle süzdü: 

"Allah bahtiyar etsin.. Sonunuz hayırlı olsun. 
Ben seni aklı baımda bir çocuk bilirim ... " 

Omer onun "bilirdim" demek Üzereyken kendi· 
ni topladığını f arketti. Güldü. 

"Fena mı yaptım!" 
"Yok canım, her halde iyidir." 
Omer bir kaç kelimeyle batından geçenleri an• 

latmaia çalııtı. Bir çok yerleri değiştirerek söylü· 
yor ve kendisine bunu "kızı fena vaziyete düşürmek 
doğru değil, gıyabında da olsa hiç kimse onun hak· 
kında münasebetaiz ıeyler düıünmemelidir" diye İ• 
zaha çah§ryordu, 

Hikayesinin aonlannda Hafız Hüaaınettin'in 
tekrar düıüncelere daldığını, hiç bir ıey dinleme • 
diğirıi gördü. Canı sıkılarak kalktı, odaııına döndü 
ve il "'fama kadar masasında gayret ve çalışkanlık 
hisl<.-riyie dolu olarak bot oturdu. Bir kaç kere ka • 
lem amirine giderek defterler hakkında bir takım 
izahat iıtedi. Muhatabı bu malumatı "adam mı 

(Sonu var) 
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1 Tahran' da saadabat paktı konuşmaları 

TürJ: Heyeti Ata Hazret tarafından 
kabul ediliyor 

B. Ali Rana Tarhan lran ffariciye Nazırı 
S.E. Alamla beraber rtada görülen 

1'ard'esiilü ıııat, lran Tesr a t u ........ M'üdür.ü 

1 
Son Ekselans H ıayiıncab 

1 ~ 

B. Ali Rana Tarhan ve Cumburreisliği 
Başyıveri B. Celal !r n Başvekili ile 

konuşuyor ı 

Türk heyeti reisi B. Ali Rana Tarhan Orgeneral Orbay I ran V eziricengi ve H ava 
ve Büyük Millet Meclisi Reis Vekili kumandanı ile konuşuyor 
B. Refet Canrtez lran Hariciye Nazrrı 

ile konuşuyorlar 

Kazaen patlıyan tabanca Aras nehri kabarıyor 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Eyüp 

Şehrimize gelen malUmata göre kar- de Otakcılarda Cemile adında genç 
ların erimesi, devam eden yağmurla • 

t · · 1 k b A h · haf"f bir kız sabahleyin oynarken elindeki 
rın esırıy e a aran ras ne rı ı 

bulduğu bir yerden taşarak bir kı _ tabanca patlamış ve kurşun kalbine 

sım çiftliklerin arazisini basmıştır. l isabet ettiğinden derhal ölmüştür. 
İğdır kazasının Başköy nahiyesine 
bağlı Çiftlik, Aratan köy~eri su bas- Ticaret müsteşarı lstanbul'da 
kını tehlikesi altında bulunmaktadır. 

Civar köylülerin yardımiyle Aras neh
rinin bu mıntakada taşması kısmen 

önlenmiştir. 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Ticaret 

Vekaleti Müsteşarı B. Halit Nazmi 
bazı hususi işleri için !stanbula gel -
miştir. 

Kırkpınar gtıref)erinden görtınütler 

~ 

Çankırı'dan bir görünüş 

Çankırı yeni ve güzel eserlere kavuşuyor 
Çankırı (Hususi) - Çankırı eski- 1 

nin ölçüsüz geriliği içinde solgun ve 1 
harap, bakımsız ve viran halde cüm
huriyete kavuştu. Vilayet oldu. Bir 
müddet kendi yağiyle kavruldu. Ha -
fif bünyesini besledi. Soluk çehresi-

1 ne Iayik olduğu güzelliği vermeğe 

çalıştı. Cümhuriyetin büyük nimetle
rinden o da istifade etti. Şimendife-
re kavuştu. 

Çankırı'da yeni bir hamle başladı. 

Birkaç yıl içinde güzel evler vücut 
buldu. Şehrin eteklerindeki binalarla 
süslendi. Geniş caddeler açıldı. Par - . 
keler döşendi, ağaçlandı. Mektep, has- ·~ 
tane yapıldı. Çankırı bu suretle ge
nişledi, güzelleşti ve yıl, yıl ihtiyaç
ları giderildi. 

Bu yıl Çankırı birkaç esere birden 
kavuşacaktır. Bunlar arasında Nafıa 

binası kübik olarak yapılmış ve inşası 
bitmiştir. Yeni büyük bir hastanenin 
alt kısmı ikmal edilmek üzeredir. 
Yüzme havuzu inşa ediliyor. Orta 
pazarda dükkanlar yapılmaktadır. 

Şehri hastaneye bağlıyan çay üzerin
deki köprü beton olarak yapılmakta -

dır. Bunlardan başka yakında 56 bin 
lira keşifli bir Halkevi binasının te
meli atılacaktır. Şehirde hususi inşa
at da hayli göze çarpmaktadır. 

Yeni elektrik tesisatının kurulması 
yolunda iki senedenberi çalışılmakta
dır. 

Bir mebusumuzun kültürseverliği: 
............_.~-----~-----~-----~-------~-----~----------

Abdülhak Fırat evini 
talebe yurduna verdi 

Erzincan bölge futbolcuları 

' , 

Fakat bununla beraber bugün bu 
imar hareketlerini Çankırı için az gö
renler de vardır. Az görenler Çankı-

rıya her şeyi yakıştırdıkları için bü
tün medeni ihtiyaçların bir an evel 
yapılmasiyle büyük güzel şehirleri -
miz gibi modern bir •ilayet olmasını 
istiyenlerdir. Bu istek kadar tabii bir 
şey olamaz, fakat zamanın kısahğı -
nı, bütçe imkanlarını, Çankuının a
sırlarca ihmal edilmiş olduğunu göz 
önünde tutanlar bu eserleri bile kafi 
görmektedirler. Ne olursa olsun Çan
kırı bugün adım adım ilerliyen bir 
yurd köşesidir. Gönül öyle istiyor ki 
bu güzel yurd, iktısadi ve ticari ha
yatta bugünkü durgunluğu bir an e
vet kaybetsin. - Kadri Karman 

Erzincan, (Hususi) - Erzincan mebusu B. Abdülhak Fırat, 
kale civarmdaıki bahçeli büyük evini talebe yurduna tahsis etmiş. 
tir. Senede 300 lira kira getiren bu ev, şehrimizde tahsilde bulu~ 
nan fakir çocuklar için bir talebe yurdu haline konacaktır. Bu 
suretle fakir olan ve kasabalardan gelen talebeler okuma imka
nını bulacaktır. 

Yurda bir muallim nezaret edecek- j 
tir. Mebusumuzun gösterdiği bu bü- ı 
yük şefkat ve kültür severlik karşı- ı 
sında gençlik çok mütehassis olmuş- Adanada ziraat 

Aydın'ın 

imar planı 
kabul edildi 

Aydın, (Hususi) - Nafıa vekaleti 
mütehassıslarından yüksek mühendis 
Hilmi Baykal tarafından tanzim edi
len Aydın şehrinin imar planı beledi
ye meclisi tarafından müzakere ve 
tetkik olunarak aynen kabul olunmuş
tur. 
Taplantıda imar planiyle ötedenbe

ri çok yakından alakalanan ilbayımız
la umumi meclis azaları da vardı. 

tur. Valinin başkanlığında belediye, 
reisi, kültür direktörü ve orta mektep 
müdüründen mürekkep bir komisyon 
teşkil edilmiştir. 

Spor çall§maları 

Vilayetimizde spor işleri büyük bir 
hızla ilerlemektedir. Kayak, futbol, 
binicilik ve diğer spor şubeleri üze
rinde çalışılmaktadır. Spor bölgesinin 
atlı kolu her pazar yirmi beş otuz ki
şilik bir atlı gezi tertip etmektedir. 
Bu hafta da şehre altı kilometre u
zaktaki Vaskert köyüne gidilmiştir. 

Bölgemiz futbol takımı bir maç 
yapmak üzere Kayserideki Erciyas 
futbol takımını şehrimize davet et
miştir. Mayıs içinde yapılacak olan 
karşılaşma için takımımız çalışmala

ra başlamıştır. 

B. Müfit Necdet'e ;,ten 
el çektirildi 

Deniz ticaret umum müdürü ve eski 
İstanbul deniz ticareti müdürü B. Mü
fit Necdet'e Muhabere ve Münakale 
Vekaletince görülen lüzum üzerine iş
ten el çektirilmiştir. 

Belediye meclisi azaları toplantı 

vaktinden çok evel eksiksiz olarak 
toplanmışlardı. Reis Etem Menderes 
celseyi açtıktan sonra mütehassısın 
izahnamesi okı.mdu. Mütehassıs, plan 
hakkında çok esaslı malUmat veriyor-

lacak yardım hakkında tatminkar izadu. Bundan anlaşıldığına göre imar 
planı, şehrin bugünkü ve gelecekteki hat verdi. 

amelesi i~in 
paviyonlar 
yaptırllıyor 

Adana'da İ.§ yerine gitmeğ(? 
hazırlanan ameleler 

nüfus vaziyetleri, mektepler, parklar, Celse açıldığında azadan Osman Adana, (Hususi) - Çok mühim bir 
stadyom, hipodrom, istasyon, mezba- Akçasu söz alarak. valimize alakasın- ziraat merkezi olan Adana'da öteden
ha, hayvan pazarı, büyük ve küçük sa- dan dolayı teşekkür etti. Ve planın beri ziraat amelesinin ekim mevsimin
nayi mıntakaları, yeşil sahalar, şehrin de sıhi şerait altında barındırılması aynen kabulünü teklif etti. 
ve hinterlandının zirai, iktısad1, tica- mevzuu üzerinde durulmakta idi. Vi-
ri vaziyetleri dikkate alınarak tanzim Planın imar ve sıhat encümenine layet, önümüzdeki sene ziraat amele

sinin barınması için sıhi amele pav· 
3-'onları inşa ettirecektir. 

olunduğu gibi, belediyenin mali kud- havalesi hakkında iki azanın teklifi 
reti de dikkate alınarak yapılmıştır. reddedilerek plan 22 azadan 20 azanın 
Celseye yarım saat ara verilerek aza- ittifakiyle aynen kabul ve tasvip O-

T ürkün tarihi ve milli sporu olan güreıin ihya- nı yazmı§tık. Yukardaki resim, Tekirdağlı ile lara plan hakkında şehir haritası ü- lundu. · 
şr için Edirne'de tertip edüen Kırkpınar gürey- Afyonlu Süleyman'ı güre§e başlamak üzere zerinde izahat verildi. Bu meyanda Şehir planının yapılması ve beledi· 

Ziraat ameleleri bu pavyonlarda pa
rasız olarak iş mevsimi devamınca is~ 
tirahat edebileceklerdir. Bu pavyonlar 
Amerika işçi pavyonları tipinde ola • 
caktır. 

l rinin çok büyük bir alaka ile karşılandığını, gösteriyor. Diğer resimler, seyircileri ve güreş- ilbayımız söz alarak planın tatbiki ye meclisi tarafından kabulü bütün 
~n seneden daha parlak neticeler alındığı- lerden diğer intibaları canlandırıyor. için vilaY.et hususi idaresinden xapı- halkı çok sevindirdi. - o. Becerik ____ .......,.._....._~----~-------'._ ______ ~~~----~-=-----------------=----------- ~~----~~~----------------~~~~~~~~~~~ ------~----~------~ 
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Eski ve yeni 
genç kızlar 

Bu sözleri 17 ya§ında bir genç kız 
söylüyor: 

Bugünün asri genç kızı, cüret ce
saret, irade ve nihayet §ahsiyet iti
bariyle yirmi yıl önceki genç kızdan 
üstündür. Buna üç §ey sebep olmu§
tur: 

Evela harp: babalar, karde§ler 
cephelere gidince kadınlar ve kızlar 
yalnız kaldılar. Bu yalnızlık onlara 
hayatın bütün güçlüğünü, geçinme
nin ne demek olduğunu, tahammü • 
lün lüzum ve ehemiyetini öğretti. 
Genç kızlar bu suretle hayatın • sır
rına vakıf oldular. 

ikincisi: harp sonu talim ve terbi· 
yesi kızlara çok itimat telkin etti, 

' bundan batka her tarafta bat göste
ren erkeklerle müsavi olmak cereya 
nı ümitlerini ve hele müsavi olmala
rı kuvetleri arttırdı. 

•'· ' Üçüncü sebebi de spordur. Spor 
gençleri ve kızları biribirlerine da -
ha fazla yakla§hrdı. Artık kızlar sı
kılmaz, ve kaçınmaz oldular. Evel
ce erkeklerden endişe eden kızlar 
göğüslerini güne§e, ve temiz havaya 
kar§ı ap açık bulunduraınıyorlardı. 

Artık §imdiki kızlar tehlikeli yer
lerde erkekten medet ummuyor. Bu 
c~aret ve cüreti spor temin etmittir. 
Genç kızlar için fazla açık, fazla 
serbest diye söylenilen sözler erkek· 
lere minnet etmediklerinden ve spo• 
run kendilerine verdiği kudretten i • 
leri geliyor. Yalnız dü§ünmelidir ki 
bu serbestlik ve cüret yann icap e • 
derse mücadele edebi1eceklerini 
gösteriyor. Üzerine ağır vazjfe alan 
asrın genç kızı artık güzel gençler, 
mehtaplı alemleri düşünecek vakit 
bulamıyor. Fakat kalbindeki mavi 
çiçek solmuş değildir, kökleri daima 
derindedir. Bugünün genç kızı müs
takil kadmlık vazifelerini ümit ve 
ne§e içinde ifa etmeği kendine §İar 
edinmİ§tİr. 

mmmmmm:ıma-nmmmmnmıı:nm.mımınmmmmmmm 

Hol r ivud'taki yı ldızlarin 

zayıf lama metodu 

Siz de üç.ay içinde 
dört veya aiti kilo 
zayıfhyabilirsiniz 

S ık sık tartılan kendisini daha iyi bilir; ken
disini iyi tanıyanın sıhati daima iyidir. Bu 

söz sıhat için sıhatli bir düsturdur. 
Zayıflamak güçtür. Fakat eğer kendinizi her 

zaman tartarak ne halde olduğunuzu öğrenmezse
niz, bu güçlük daha çok artar. 

Size bazı yemekler tarif edeceğiz. Eğer, bu tav
siyelerimize riayet edecek olursanız üç aya kalma -
dan 4 - 6 kilo zayıflarsınız. Bu tarif edeceğimiz ye
mekler, amerikan usulüdür. Bu usul Holivud'da 
çok itibar görmektedir. 

Sabah uyanınca: büyük bir bardak dolusu por
tokal suyu için. Yarım saat sonra: şekerli veya 
sütlü bir şey için.fakat ikisini birden içmiye kalk -
mayın. 

• 
O~leye kadar acıkırsanız: bir bardak tomates 

suyu için. Öğl e yemeğinde, 'uir kaç salata
lık meyva. 150 gram balrk tavası çiy tornates ve 
kavrulmuş mısır buğdayı. Meyva kompostosu. Ya
rım fincan çay veya kahve. Ekmekler kızarmış ol
malı. 

Akşam yemeğinde: kızarmış ekmek. Biraz be
yaz peynir. T omates salatası. 

• 

Koyıı renkte hastrclan yapılmıı ve açık mavi. açık 
penbe tüylerle süslenmiş güzel bir baJhar §apkası. 

Sabahleyin uyanınca: müsavi miktarda karış- / 

tırılmış bir bardak portakal ve erik suyu. 
Yarım saat sonra: şekerli veya sütlü sıcak bir şey 

ıçın. 

• 
Fakat şekerle kaymak kanşmryacak 

Öğleye kadar acıkırsanız: bir bardak toma
tes suyu. Öğle yemeğinde: bir portakal. sakta. 

Bir küçük piliç budu. 
Taze fasulye. Bir marul göbeği. Külde pişiril -

miş bir tane elma. Yarım fincan çay veya kahve. 
Akşam yemeğinde: sebze salatası. Kızarmış ga

yet ince bir ekmek dilimi. Çay veya kahve. 

• 
Uyanınca: bir portakal şurubu. 
Yarım saat sonra: şekerli veya sütlü çay 

veya kahve. Fakat ikisi birden karışmryacak. 
Öğleye kadar acıkırsanız: bir bardak tomates 

suyu. 
Öğle yemeğinde: sebze çorbası. 150 gram kı -

zarmış biftek. Taze fasulya. Lahna ve turp salata
sı. Erik. Yarım fincan çay veya kahve. 

Akşam yemeğinde: iki tane patates. Azıcık 
tereyağı. Biraz yoğurt. 

• s abah uyanınca: bir bardak erik suyu. 

Yarım saat sonra: sütlü veya şekerli sıcak 
bir şey. 

Öğleye kadar acıkırsanız: bir bardak kereviz 

Havaların güzelleşmesi ve ılıklQ§ması, açık renkli 
halil robların da çıkmasına yol açh. işte size, üze
rinde siyah pualar bulunan sarı renkte krep dö 
auadan bir öğle sonu robu. Ôn kısımla yaka ve etek· 

lerdeki parçalar siyah üzerine beyaz pualıdır. 

suyu. 
Öğle yemeğinde: salatalık meyva. Bir dana • 

böbreği. Külde pişmiş soğan ve patates. Şekerli 
meyva. Bir bardak çay veya bir bardak kahve. 
Akşam yemeğinde: balık ıs karası. Limonlu çay . 

• 
S abahleyin kalkınca: istediğiniz meyvadan 

büyük bir bardak meyva suyu. 
Yarım saat sonra: sütlü veya şekerli sıcak 

bir şey için. 
Öğleye kadar acıkırsanız: bir bardak kaynamış 

sebze suyu. 
Öğle yemeğinde: 150 gram balık. Fırında piş

miş patates. Karmbahar salatası, çay veya kahve. 
Akşam yemeğinde: bir kaşık dolusu kaymakla 

taze sebzeden salata. T ereyağla kızarmış ekmek. 
istediğiniz bir meşn .. 'Jat. 

• 
Dikkat ederseniz, yukarıda saydığımız yemek

lerde tereyağı çok az kullanılmıştır. Sebzeler fırın
!an çıkmış, etler ve balıklar kızartılmıştır. Salata· 
lar, iki kaşık suyu, zeytinyağı ve azıcık da toz şeke
ri ile yapılır. 

Bu yemekler insanı şişmanlatacak hususiyet
ler bertaraf edilerek tanzim edilmiştir. 

Lacivert renkte hasıTclan yapılmış, penbe reı~"te 
grogren kurdele ve aynı renkte tüyle süılenmi§ 

şapka 
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Kamutayın dünkü toplantısında 

Almany_a ile kredi 
itilafı kabul edildi 
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Milli Şef 
İnönü'nden 

Hatayhlar'a selam llalyan -Alman pakti 

9 - 5 - 1939 

l_e ı_e_Lı_v_oG_-R_A_F_Y A_.I 

Ticaret Vekilimiz 8. Cezmi Erçin 
anlaşmanın esaslarını izah etti 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 

imanla baş yaptığı Milli Şef kahra
man İnönü'niln sizlere selam ve mu
habbetini getirmekle bahtiyarım. (şid
detli alkışlar ve yaşasın sesleri). Türk 
milletinin, türk vatanının ayrılmaz 
bir parçası olan Hatayın da koruyucu
su olan kahraman İnönü, Ebedi Şef 
Atatürk'ün millete son armağanı olan 
Hataya şiıpdiye kadar olduğu gibi 
hundan sonra da her türlü llıtuf ve 
muzaharette bulunarak Atatürk'ün 
büyük ruhunu şad edeceklerdir. Bir 
müddettir cihan ufkunu saran kara 
bulutların tesadilmünden hasıl olan 
şimşek ve kıvılcımlar bir kı!ım yer -
leri yakmış, bir takım devletleri hari
tai alemden silmiş ve geri kalan kil -
çük devletleri de silmek için uğraşı
yor. Bu korkunç zamanda en emin ve 
en müsterih ülke en mesut ve en bah
tiyar mıntaka Hatay'dır. 

Berlinde imzalanacak 
Şehrimizde çıkan bu edebiyat ve 

fikir mecmuasının 19 uncu sayısı da 
zengin yazılarla çıkmıştır; içinde; 

Halil Vedat Fıratlı'nın Rıfkı Me
HH Meriç'in, İskender Fikret Akda • 
ra'nın, Zeki Faik l:ıer'in, Fuat Ömer 
Keskinoğlu'nun, Z. Cemal Boran'ın, 
Reşat Cemal Emek'in, t. H. Ertay -
lan'ın, Nurettin Şazi Kösemihal'ın, 
makale ve şiirleri vardır. 

(Ba~ı 1 incı sayfad~) 

encümen mazbataları kabul edil -
miştir. 

Van mebusları Hakkı Ungan, İbra -
him Arvas ve Münip Boya'nın seçim 
mazbatalarının kabulünden sonra 
Ticaret Vekili B. Cezmi Erçin söz al: 
mış, şunları söylemiştir : 
. "- Muhterem arkadaşlar; Türkiye 
ıJe Almanya arasında imzalanan kre • 
di anlaşmasına ait kanun Hl.yihası iki 
gün evel tab ve tevzi edilmiştir. Layi
hanın, yüksek heyetinizce maJUm olan 
müstaceliyetine binaen ruznameye a -
lınmasını ve müstacelen müzakeresi -
ne müsaade buyurulmasını istirham e
deceğim. (Muvafık sesleri). 

Reye konan teklif kabul edilmiş • 
tir. 

Bafra'nın Demşek köyünden Hüse -
yin oğlu LQtfi Tanrıver'in öllim ceza
sına çarptırılması hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası kabul edildik • 
ten sonra ilk müzakeresi yapılacak 

maddelerin müzakeresine başlandı : 

deti zarfında Almanya ile mevcut ti -
cari tediyeler aryaşması meriyet mev
kiinden kalktığı takdirde muamelede 
bir tebeddül olmıyacaktır, yeni tak -

sitlerin türk parası tutarı ile türk 
mallarının mübayaa ve ihracı temin o
lunacaktır. Kredi anlaşmasının esas 
hükümleri bunlardır. Teferruat ma • 
hiyetinde olmak üzere, Türkiye bükü -
meti tarafından siparişlerin verilmesi 
sırasında ecnebi mütehassıs ve eksper
lerle istişare muvafık görüldüğü tak -
dirde Almanya hlikümcti Türkiye hü
kümetinin bu yolda göstereceği arzu -
sunun tahakkukunu teshil etmiş ola -
caktır. 

Keza Almanya'dan ihraç edilecek 
malların nakliyatında mutat ve normal 
tahmil şartlarına uygun bir fiyat ve . 
rildiği takdirde Alman vapurlarından 
istifade olunacağına, ancak kafi isti -
ap hacmini haiz türk gemilerinin o ta
rihlerde alman limanlarında bulunma
sı halinde nakliyatın bunlarla yapıla -
cağı zikrolunmaktadır. 

Anlaşmada hamulenin alman sigorta 
kumpanyalarına sigorta ettirileceği -
ne dair bir hüküm bulunduğu gibi al -
man firmalarının münakasa ve talep -
lere iştiraklerinin temini için Türkiye 
hükümetinin yapmak niyetinde oldu -
ğu muayyen işlerden alman hükümeti· 
ni zamanında haberdar edebileceğine 
dair hükümler de bulunmaktadır. 

Ana vatanın kucağındaki Hatay 
Çünkü Hatay çok kuvetli ana va

tanın sağlam ve sıcak aguşuııda yaşı· 
yor. Müşfik nazarları altında bulunu· 
yor. Ana vatanın sıcak ve lfıtufkar 
sinesinde geçirdiğim 21 gün zarfında 
ana vatandan uzak kaldığım dokuz ay
lık tahassürlerimi tadil ve tahfif et-
miştir. Ana vatandan ayrı ve uzak ya
şamak değil 9 ay, 9 gün de olsa, bize 
elem veriyor. Nasıl bir evlat annesi
nin, velev muvakkat de olsa, hicranına 
tahammül edemezse, Hatay ve hatay
lılar da herhangi bir nam ve unvan ta
şısa ve herhangi bir şekil ve- idarede 
bulunsa ana vatandan ayrı yaşamağa 

asla tahammül edemiyor ve edemez. 
20 senelik hicran nasıl mazi ve rüya 
olmuşsa devrei tevakkuf da bir rüya 
ve mazi olacaktır. 

. 
ltalyan yüksek askeri şOrası toplandı 

· Londra ve Paris, paktın • • 
vazıyetı 

değ işti rm iyeceğ i kanaatinde 
(Ba~ı 1. inci sayfada) j 

Ç enberi eme tehditlerine 'V' • 
mukabele için... 1. enı 

Bertin, 8 a.a. - "Havas,, matbuat 
mahfilleri, Roma - Berlin siyasi ve • 

askeri ittifakının nefret ve infialle 'spanya~ 
reddedilen çenberleme tehditlerine .l ~ 
mukabele için ve tesanüd boşluklarına 
çare olmak üzere yapıldığını bildiri -
yorlar. 

Bununla beraber halk, Roma -
Bertin anlaşmasının resmi vesikalara 
neden ihtiyaç gördüğünü merak et -
.nektedir. 

Siyasi mahfiller, ittifakın Berli -
nin mütevazi ve namuskarane teklif -
lerini reddetmek istiyen Polonya tah
rikatına bir cevap olduğunu kayıt ve 
Polonya ile Londra - Faris üzerine 
milthiş bir tesir yapacağını zannedi
yorlar. 

/ngiliz mahlillerine göre 
vaziyette değiıiklik yok 

Londra, 8 a.a. - İtalya ile Alman
ya arasında bir askeri ittifak akti me
selesi hakkında parlamento mahfille-

(Başı 1 inci sayfada) 

riyor. Bu haber, zafer geçidin
dec. sonra vuku bulacağı ili.n e
dilmiş olan ecnebi kıtalarrn çe
kilişi havadisi ile tamamlanacak 
olursa, birçok tereddütler timdi
den zail olmağa hatlryacaktır. 

Gönül, yeni lıpanya'nm sene -
lerdenberi harp tehlikesi altında 
huzur ve emniyetini kaybetmit 
olan Akdenizi, eski istikrarına 
kavptturmıya çalıtan bir i.mil 
olmasını arzu ediyor. 

F. R. ATAY 

• 

lngillere'nin Sovyel 

Askeri memurlar kanununa bazı 
maddelerin ilavesine ve 2505 sayılı ka
nunun 6 ve 7 inci maddelerinin ilgası
na dair olan 3280 sayılı kanuna ek ka -
nun projesi, devlet hava yolları hizmet 
leri için 1939 mali yılına geçici teah -
hüt icrası hakkındaki kanun layihası 
ve istatistik umum müdürlüğü teşki -
latı hakkındaki 2203 sayılı kanuna 
bağlı B ceh .linde tadilat yapılması -
na dair kanı n projesi ile ordu subay -
lar heyetine mahsus 863 sayılı terfi 
kanununa ek kanun layihalarının ilk 
müzakereleri yapılarak kabul edildi -
ler. 

Menafi ve arzularımıza uygun bu -
lunan bu anlaşmanın meriyet mevkii -
ne konulmasına yüksek müsaade ve 
kararlarınızı istirham eylerim.,, 

Riyaset, encümenin müstaceliyet 
talebini reye koyduktan sonra, proje -
nin maddeleri okundu ve Iayiha açık 
reyle kabul edildi. 

rinde böyle bir ittifakın aktedilmesi 
ile vaziyette bir değişiklik olmıyaca -
ğı söylenmekte ve bu ittifakın belki 
de Japonya'nın bu ittifaka girmek hu

Hataylıların ıevgi tezahürleri susundaki tereddüdünü gıdereceği tekliflerine cevabı 
Ticaret Veküimizin beyanatı 

Bundan sonra, Türkiye ile Alman -
ya arasında 16 ikinc nun 939 tari -
hinde Berlin'de imza} an kredi anlaş
masının müzakeresin aşlandı. Söz 
alan Ticaret Vekilimız B. Cezmi Er • 
çin anlaşma hakkında ş t beyanatta bu
lundu : 

Anlaşmanın eıculan 
"- Muhterem arka şiar; 

Yükto:ck huzurunuz takdim edilmi§ 
bulunan 150 milyon m rklık kredi an
laşması, Alman firma arından kredi i
le mübayaatta bulunma selahiyeti • 
miz esas itibariyle mahfuz kalmak 
şartiyle bize mevcut m kavele §artla
rına nazaran vade, fai ve tediye ba -
kımlarından daha mü t şeraitte Al
manya'dan mübayaatta >ulunmak im
kanlarını bahşedecektır Açılan kredi
den istifade yolu şöyle o acaktır: Tür
kiye hilkiimetinin Alrnanya'ya ver -
mek arzu ettiği sipari lere müteallik 
tediyatın icrası için Reichs Bank'ın 
sanayi kredileriyle me gul olmak üze
re vücuda getirdiği (G ld Skontbank) 
nezdinde 150 milyon ma klık bir kre
di açılacaktır. Türk ye de usul ve 
mevzuatı dairesinde hü Umetçe alınan 
firmalarına yapılacak parişlerin be • 
deli Almanya'da kredi ı açan (Gold 
Skontbank) tarafından alman firma -
larına peşin olarak öde cek ve buna 
mukabil Türkiye hükü ti de, banka 
tarafından firmalara ya ı acak tediya
ta tekabül eden miktarı rda Reich -
mark üzerinden tanzin edilmiş hazi -
ne bonolarını bankaya evdi edecek • 
tir. Bu bonolar banka a afından te • 
diyatın lSzimülicra oldu u tarihler -
dan itibaren %5 faize t tutulacak -
tır. Bankaya borçlanıla mebn!iğ 6 ay
lık taksitlerle on senede odenecektir. 
Taksitler türk parası o rak Türkiye 
ile Almanya arasında m cut ticari te
diyelere müteallik anla a mucibin • 
ce Cümhuriyet Merkez ankasındaki 
Almanya kliring hesabı a yatırılacak
tır. Bu suretle Türkiye kümeti borç 
tan ibra edilmiı ve bon 1 rını istirdat 
etmiş olacaktır. 

Kredinin müddeti 
Krediden istifade iç n anlaşma bir 

vade göstermektedir. Bu vadeye göre 
siparişlerin 31 kftnunuevel 1941 tarihi
ne kadar verilmiş ol sı lazımdır. 
Almanya'ya yapılacak ıparişlerin bir 
kısmı, Türkiye'de icras azım gelen 
ameliyata da şamil olalı eceğinden a
çılacak krediden ne miktarının bu ka
bil ameliyata tefrik edil ileceği bak -
kında anlaşmada hüküm mevcuttur. 
Bu hükme göre bu nev imeliyati da 
ihtiva eden siparişlerin 20 sine ka -
dar miktarı Türkiye'de rfedilebile -
cektir. Kredi anlaşması kmüne tev -
fikan Türkiye hüküm t tarafından 
icra edilecek tediyatın vamı müd -
detince Almanya'ya baz türk malla -
rının ihracını tezyit etmek üzere Tür
kiye hükümeti taraflı dan kolaylık 
gösterilmesi hususunda ıki hükilmet 
anlapcaklardır. Bu hususta dahili ih
tiyaç ve ve teahhütlerimizin evel emir
de nazarı dikkate alınacağı ve ihracat 
disponibiliteleri dahilinde Almanya'
ya ihraç müsaadeleri verileceği tabii -
dir. Kredi anlaşmasının meriyati mUd-

Kamutay yarın saat 15 de toplana -
caktır. 

Macaristan ve 
mihver devletleri 
Budapeşte, 8 a.a. - Başvekil Kont 

Teleki, 28 ve 29 mayısta yapılacak o
lan seçim münasebetiyle dün kendi 
dairesi olan Szeged'de söylediği nu -
tukta ezcümle demiştir ki: 
"- Macaristanın mihver memleket

leriyle olan münasebetlerinin vasfı 
samimi dostluktur. 

Yugoslavya ile dostluk bağları git
tikçe kuvetlenmektedir. 

Macaristan tamamen müstakildir. 

Karpat, Macaristan teşkilatına isti
nat eden bir muhtariyet alacaktır. 

Silahlanma faaliyeti arttırılacaktır. 

Habe_şistan'da ölen 

siyah gömlekliler 
Roma, 8 a.a. - Nisan ayı içinde Ha

beşistanda siyah gömleklilerden yir -
mi altı zabit ve nefer ölmüştür. Bun
Jardan ikisi maktül düşmüş, biri al
mış olduğu yaraların tesiriyle ölmüş, 
yirmi üçü hastalıktan vefat etmiştir. 

Lord Halifaks 
Paris'e gidiyor 

Faris, 8 a.a, - Fransa Hariciye na
zırı Bonne cumartesi günü Paris'e 
gelecek olan İngiliz hariciye nazırı 
Lord Halifaks ile görüşecek ve ondan 
sonra birlikte Cenevre'ye hareket ede
cektir. 

Naip Prens Pol 

İtalya'ya gidiyor 
Belgrad, 8 a.a. - Naip Prens Pol ve 

zevcesinin İtalya'ya yapacakları se -
yahatta hariciye nazırı Markoviç de 
refakat edecektir. 

Yugoslav gazetecilerinden mürek -
kep bir heyet ltalya'ya hareket etmiş
tir. 

Tekirdağ'da muhtar 

kursu açıldı 
Tekirdağ, 8 a.a. - 1939 yılı muhtar

lar kursu bugün Halkevinde valinin 
bir söyleviyle açılmıştır. On gün sil
recek olan bu kursa Tekirdağ merke
zine bağlı altmış muhtar devam ede
cek. Kendilerine vali ve devair mü -
dürt eri tarafından muhtelif dersler 
verilecektir. 

Devlet reisi nutuklarının sonunda ilave edilmektedir. 
ana vatanda büyüklerimizden ve me
bus arkadaşlarından gördüğü te • 
veccühe karşı şükranını söyliyerek 
demiştir ki: "Büyük Ebedi Şef Ata
türk'ün manevi huzurunda eğilir, 

Milli Şef !nönü'nün tazimle ellerin -
den öperim.,, 

Devlet reisi, kendisine sevgilerini 
izhar eden hataylılara candan gelen 
en samimi teşekkürlerini beyan et • 
miştir. Bir müddet partide dinlenen 
ve kendisini ziyarete gelenlerle has
bihal eden devlet reisi harbiyedeki i
kametgahına dönmüş ve gece lskende
run'da çocuk esirgeme kurumunun 
balosunda bulunmuılardır. B. Sök
men'in Hatay'a avdeti dolayısiyle şe
hirler türk ve Hatay bayraklariyle do
nanmış gece tenvirat yapılmıştır. 

Yugoslavya'nın 

Ankara El~isi 

~ehrimiıden ayrlldı 
(Başı 1 inci sayfada) 

çok zevat tarafından uğurlanmışlar -
dır. Mösyö Acemoviç memlektinin 
mümtaz bir diplomatı olduğu kadar, 
Ankara'da bulunduğu müddetçe, Yu
goslavya - Türkiye dostluğunu kuvet
lendiren ve Balkan Antantı rabıtala
rının inkişafına hizmet eden bir şah
siyet olarak tanınmıştır. Muhterem 
zevcesi dahi, muhitimizde unutulmaz 
bir hatıra bırakıyor. 

Dün öğleyin Dış Bakanımız Saraç
oğlu ve zevcesi kendilerine Marmara 
köşkünde bir veda yemeği vermişler 
ve yemekte hariciyemiz erkanından 
başka Balkan antantı mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Hariciye Vekilimizin Ziyafeti 

Hariciye Vekili ve Bayan Şükrü 
Saraçoğlu, Yugoslavya Elçisi ve Ba
yan Acemoviç şerefine, Türkiyeden 
müfarakatleri münasebetile, dün Mar
mara köşkünde bir öğle ziyafeti ver
miştir. 

Bu ziyafette hariciye yüksek me
murları, Yugoslavya elçiliği erkanı 
ve Balkan antantı memleketlerinin, 
Bulgaristan'ın ve Mısır'ın diploma
tik mümessilleri bulunmuttur. (a.a.) 

Sıhiye Müsteıarı 

İstanbul' da 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vek!Ieti Müste

şarı B. Asım bugün şehrimize geldi. 

Yalova kaplıcalarının Sıhhat Vek:l -
Jetine bağlanması etrafında tetkik -
terde bulunmak ü.ıerc :Yalovaya gi -
decektir. · 

Aynı mahfilJerde izhar edilen ka
naate göre, bu pakt bilhassa tecavüz
lere karşı bir mukavemet cephesi kur
mağa çalışan Fransa ve İngiltere'nin 
bu gayretlerine bir mukabele teşkil et 
mektedir. Bununla beraber vaziyette 
bir değişiklik yoktur. 

Gazeteler de aynı fikirde 
İtalyan ve alman erkanıharbiye gö

rüşmeleriyle mareşal Göring'in ziya -
reti Almanya ile İtalya arasındaki sı
kı teşriki mesaiye bir misal teşkil et
mektedir. 

Bu ittifakla bir ihtilaf zuhuru ha
linde İtalyan'ın bitaraf kalması ihti
n:ıali de ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Bu sabahki gazeteler bilhassa İngi
liz • Sovyet müzakereleri ve Alman -
İtalyan paktı ile meşgul olmaktadır -
lar. Gazetelere göre, Mil!no paktı 

kimseyi hayrete düşürmemittir, zira 
filen mevcut olan bir vaziyeti huku
kan tanımaktır. 

Ruhi bir teıir huıule 
getirmek için 

Paris, 8 a.a. - Selahiyetli mahfil -
lerde izhar edilen kanaate göre, yeni 
İtalyan • alman askeri ittifakı vazi
yette bir değiıiklik husule getirmi -
yecektir. Bu ittifakın akdi keyfiyefı 
diğer devletler üzerinde ruhi bir te
sir husule getirmek maksadiyle esa
sen mevcut olan bir vaziyete diploma 
tik bir vesika ile maddi bir şekil ver
mekten ibaret kalacaktır. 

Varıova mahfillerinin fikri 
Varşova, 8 a.a. - Gazetelerin kana

atine göre, Milano anlaşması hiç bir 
ıeyi değiştirmemiştir ve bilhassa Al
manya'nın batı devletlerinin hattı 

hareketine cevap olarak yaptığı bir 
manevra olarak tefsir edilmelidir. 

Bütün gazeteler, Milano görüşme
lerinin Almanya'nın zaferiyle netice
lendiğini kaydediyorlar. 

Hükümetin naşiri efkarı olan Kur
er Poranny soruyor: 

"İtalya bir Avrupa devleti vaziye
tini terk mi ediyor?,, 

Milliyetperver Kurper Warsawski, 
Milano neticesini ve Berlin'in yaptı
ğı tazyikle İtalya'nın çekingen hattı 
hareketi arasında bir mutavassıt tar
zı hal olarak tefsir etmektedir. 
Diğer hükUmet gazeteleri, pakta 

mübalağalı bir ehemiyet atfetmiyor -
lar. 

• 

ihtiyarlar mektebi 
Böyle bir mektep nerede olur? -

Tabit Amerika'da... · 
Amerika Birle§ik Devletlerine dahil 

İllinuva devleti dahilinde Elgin teh -
rinde doktor Şarl Şarp bundan epeyce 
zaman evel bir mektep kurmuştu. Mek
tebin talebeıi günden gUne kalabalık -
laımaktadır. Bu mektebe girmek için 
bir tek tart var: Yetmit yaşından aşa
ğı olmamak ... 

İhtiyarlar mektebinin en yaılı tale
besi Krista isminde 107 yaıında bir 
kadındır. Uçlincil sınıftadır. Bu tale
be mektebe, Uç senedenberi muntaza -
man devam eder. Yalnız mektebe hep 
araba ile gelir gider. 

(Başı 1 inci saylada) 

cevaplar vermekliğimin doğru olamı
yacağını mebuslar pekili takdir eder
ler.,, 

Çemberleyn, işçi mebusu Hender -
son'un diğer bir sualine cevap vere
rek lngiltere'nin hedefi Rusya ile en 
kati teşriki mesaiyi elde etmek oldu
ğunu bildirmiıtir. 

Londra mahfillerinin mütalecuı 
Londra, 8 a.a. - Royter ajansı bil

diriyor: Moskovadaki ingiliz büyük 
elçisinin bugün öğleden sonra Molo
tof'u ziyaret ederek ingiliz teklifleri
ni tevdi etmiıı olmaıu, Litvinof'un çe
kilmesiyle sovyet harict siyasetinin 
değişmiyeceğine dair İngiliz makam
larının menuniyet verici teminat al
mış olduğunu ve İngiliz tekliflerinin 
karşılıklı bir anlaşmaya esas tetkil e
deceği ümidinde bulunduğunu göste
rir. 

İngiliz cevabı hakiki bir ittifakı ta
zammun eden rus tekliflerini kabul 
etmemekle beraber, Sovyetler Birli -
ğinin ıark ve cenup hudutları kom -
şularına bir t~cavilz takdirinde kar. 
şılıklı teşriki mesai esasına istinat et
mektedir. 

Şurası ehemiyetle kaydediliyor ki, 
bu anahtarlar dahilinde akdolunacak 
bir anlaşma, siyasi bir çenber siya
seti suretinde tefsir edilemez. -

Mühim bir eroinci 
~efesi yakalandı 

(Başı 1. inci sayfada) 

bul seyahatinden dönen Yahya Ke
mal'in üstünde ve eşyasında araştır
malar yapmııılardır. Memurların ka. 
rakola daveti üzerine titremeğe baş
lıyan kaçakçının ceplerinden ve çan
tasında ıs gram Eroin ve bu zehiri 
kullanmağa mahsus iki iğne ile bir 
enjeksiyon aleti bulunmuştur. 

Çetenin diğer efradı 

Bundan sonra tahkikat derinleşti

rilmiş ve Yahya Kemal'in eroinleri 
verdiği ve sattırdığı phıslar da birer 
birer tesbit edilerek yakalanmıılardır. 
Bunlar, Sami Cura, Şoför Hüseyin, 
Tarık Kamuran, goför Rasim Dentaı, 
şoför Burhan Ozhor. Şoför muavini 
Burhan ve şoför Halit Kıvan adında
ki şahıslardır. 

Sami Curanın Uzerinde 16 parça es
rarla 42 gram afyon, §Of ör Hüseyin -
in üzerinde 3.5 gram afyon bulunmuı
tur. Şebekenin satıcılarının da Rasim, 
Burhan, Halit ve ıoför muavini Bur
hanettin oldukları anlatılmıttır. 
Hazırlık evraklarının cümhuriyet 

müddeiumumiliğine tevdiinden ıonra 
bunlardan Yahya Kemal ve Sami tev
kif edilmişlerdir. Diğerlerinin muha
kemelerine gayrimevkuf olarak devam 
olunacaktır. 

Oluş'un kitaplar, mecmualar, 
notlar ve tenkitler arasında; sutu -
nu da kıymetli tetkiklerle doludur. 

Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Karadeniz'de iki 
vapur çarpıştı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bugtin 
Deniz Ticaret Müdürlüğüne gelen ma
IUmata göre Karadeniz Ereğlisinde 
bir deniz kazası olmuş Tilrk bandıralı 
İstikbal vapuru ile İtalyan bandıralı 
Sitta Bergama vapurları şiddetli su • 
rette çarpıımıılardır. Gelen haberlere 
göre istikbal vapuru kömilr almak 
üzere Ereğli limanından Çamlıya &i
derken açıkta limana girmek üzere 
olan İtalyan vapurile kar§ılaşmııtır. 

İki vapur birbirlerine pek yakın 
bir mesafede iken yanlıJ bir manevra 
yüzilnden Sitta Bergama vapuru ta • 
tikbal vapurunun sancak tarafına ıid
detle bindirmi1tir. Bu müsademe ne -
ticesinde İstikbal vapurunda üç met
relik bilyilk bir yara açılmıştır. Yal • 
nız yara ıu kesiminden yukarda oldu
ğu için vapur batmaktan kurtulmuş 
ve derhal limana iltica etmiştir. Ala
kalı makamlar kaza hakkında tahki • 
kata başlamışlardır. 

Karaya oturan bir alman vapunı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Alman 
bandıralı Mitapuer petrpl gemiıi Şar

köy civarında karaya oturmuıtur. 

Kurtarılmasına çalışılmaktadır. 

KÜÇÜK 01$ HABERLER 1 
X Londra - Sir Arthur Street, ha· 

va mUsteıarlığına tayin edilmiıtir. 

X Roma - Belçika akademial, bu 
sabah Prens de Piemont, İtalya maa
rif nazırı B. Bottai, Belçika maarif 
nazırı B. Carton de Wiart, Belçika 
bUyük elçisi ve Roma valisi hazır ol· 
duğu halde mutantan merasimle kil· 
tat edilmiıtir. 

X Bari - Onuncu Bari gark fua
rında bu sene dördilncil defa olaralC 
beynelmilel bir matbuat sergisi açı
lacaktır. 

X M oskova - Askeri akademiler
den mezun olanlara Kremlin sarayın
da diplomaları verilmiştir. Voroıilov, 
Katinin ve Molotov'un tebriklerinde~ 
sonra sarayda bir resepsiyon yapıl
mış ve meraaimde Stalin ve diğer bil· 
yUkler de hazır bulunmuglardır. 

X Bari - Şark fuarı mlidilriyetln· 
de Belçika'nın husuat bir pavyonla 
ittirak ederek yerli ve müstemleke 
mahsullerini teşhir etmeğe karar ver
diği resmen bildirilmittir. 

X Orleans - Jandrak §enlikleri 
başlamııtır. 

X Budapefte - B. Heryo, Lion be
lediye reisi sıfatiyle davet e<füdi~l 
Nevyork sergisine, şimdiki vaziyet 
dolayısiyle gidemiyecektir. 

X Pudapeşte - (D.N.B.) 40 sene· 
denberi parlimentoya dahil bulunan 
kont Bethlen, bu intihabata namzetli
ğini koymaktan imtina etmiştir. Par
lamento mahfillerinde söylendiğine 

göre, Naip Horty, kont Bethlen'i l · 
yan meclisinde yer almağa davet e• 
decektir. 

X Brüksel - Bundan dört hafta e· 
vel silah altına çağrılan ihtisas sahibi 
efradın bir kısmına mezuniyet veril -
mittir. Bu hafta sonunda da takriben 
2000 ihtiyat terhis edilecektir. 

X BDkre~ - Kıral Karol büyük 
amcası ve Romanya'nın ilk kıralı bi
rinci Karol'un Tuna sahilinde bulu. 
nan Turnuseverin şehrindeki anıtı· 
nı açmııtı. Bundan 73 sene evel bi -
rinci Karol bu şehirde Romanyaya a
yak basmııtı. 

X Kattoviç (D.N.B.) - Posenden 
öğrenildiğine göre üç yüz kadar alman 
ikamet ettikleri hudut mıntakasından 
tardedilmiıtir. 

X Varşova - Sovyetlerin eski A. 
tina elçisi Şaronfun Varıova büyük 
elçiliğine tayinine Cümhurreiıi mu -
vafakat etmittir. 

X Paris - Nazırlar meclisi çarşam 
ba gUnU veya perıembe sabahı Rei
sicilmhurun riyaseti altında toplana -
caktır. 

X Vat§Ova - Polonya hariciye na
zırı Bcck bugün İngiltere büyük el
çisini kabul ederek uzun bir millikat
ta bulunmuıtur. 

,. 

• 
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H i K A y E 
ucus 

re alınmıyarak sahibine ret olunur. 
Bu inşaata dair fazla tafaillt iıteyen
Ier bir mektupla Kastamonu Nafıa 
müdürlüğünden sorabilecekleri ilan 

Kibar ôsık' ~ .. 
[ __ A ____ N ___ o __ A __ c ___ !. f '{i'~'~'~""I 

NÖBETÇi ECZANELR 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 
Perı;cmbe 
Cuma 
Cumarteıi 

; Ankara eczaneai 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

~HALKEVLERI DERGiSi] 
- -- ÜLKÜ'nün Mayıs 1939 tarihli : 

olunur. (1565) 11543 

İlk okul binası yaphnlacak 
Yazan: Miklas Lörinez 

(Erkek geniş bir kolt .. .. 
müş, gazete okuyor K uğa gomul
lıkla, kocasının gaz· t ~rısı sabırsız. 
bekliyor.) e eyı bırakmasını 

Bayan (daha fazla b 
harnınü1·· k ı ~ eklemeğe ta-u a madıgında . • 
hareketle seslenir). K n. sınırli bir 

B (h. · arnıllo ı ay ıç oralı olma ~ 
vam eder.) z, okumaga de-

Bayan (biraz bckl d" 
rar seslenir·) Karn·ıeı ı~ten sonra tek 

• ı o lıtitrn" 
&un ? Sana söyl'' • x ıyor ınu-uyorurn 

Bay (Başını gazeted . 
dan): ne istiyorsun? en kaldırma-

Bayan: seninle biraz k 
tiyorum. onuşmak is-

Bay (öfke"yle) . t 
h~ B' . am sırasını buld 

d. ıraz sabret G un 
makale oku · a.yet enteresan bir 

B yorum şırndi. 
ayan (başını 

bakar). bana d uzatarak gazeteye 
B · a anlat. 

ma ay (tehditkar bir eda ile): anlat-

k 
ğa değer bir ıey değil. Bir koca 

arısını boğnıu§. 

de!~yan: karısını mı boğmuş? Ne-

h Bay: gazete okurken kendisine ra-
at verınedifi için. 
Bayan (korkuyla): Ben B 

Seni rahatsız etm· .•. en .•. 
nım? ıyorum değil mi ca-

Bay: pek Ali k ıı. 
rica ederim b" ' pe cıll. Yalnız çok 

• ıra.z •us da 1 okuyayım. u gazeteyi 

Bayan (bir müddet 
kinerek sorar). k susar, •onra çe

. o uman b·t• 
haber verirsin deg~il i .~ ın~e bana 

Ba ( • m gt.izehm? 
Y gazeteyı masasının U .• 

rakır): vaz geçtim ok ıtune bı-
Bayan: Kamili umıyacağırn! 

b. o, sana çok mUh. 
ır §ey söyliyeceğim ! un 

Bay: söyle bakalım seni d" ı· 
rum. ' ın ıyo-

d 
Bay.an: hayati bir mesleden hah 
eceğım. se-

Bay: peki canım. Seni dinı· 
dedik ya ı ıyoruz 

Bayan· ama d lm 
ı :ı •• • , arı ıyacaiına d . 

eve 4 soz ver. aır 

ğı!~y: söz veriyorum. Darılmıyaca-
Bayan : yemin et. 

sö Bı?: allah rızası için artık kUi Ne 
Y yeceksen söyl A b · 

Ust olmuı B" d e. sa ım zaten alt 
Bayan:. K~~ ·~1 sen sabrımı tüketme. 

demez. Susar.) ı 0
••· Ben •.• (Devam e-

Bay: A .... Nerede 
Canım çıkar şu b ~~e çıldıracağım ... 
dan!... a ayı artık ağzın. 

Bayan: Karnillo ~ 
landım. ··• en ..• Ben nişan. 

Bay (hayret ve k 
kadının yüzüne barı ınt1ı~ . içinde 
inanamaz. Birde ar. fıttıklerine 

n sorar)· ne d d" ? 
Anlamadım? Sen ne oldu.n? e ın 

Bayan: nişanlandım 1 
Bay: nipnlandın mı? B 

mek? Yoksa çıldırd u da ne de-
ın mı? Se b . 

karım değil misin? Sen· 1 n enım 
tarif ettiği bütün f ın ~· kanunun 

b. . ormalıtelere u 
gun ır §ekılde evlenmedik • y-
ıenedenberi bir arada ya mı? Uç 
yuz? Evli bir kadının bi~a~~yor ?1u
nişantanrnası nerede görUımJkasıyıe 
den duyulmuş? ı. kım-

Bayan: unuttun mu Kam·ıı 
diğimiz zaman b" b" . . ı o, evlen-

. . ır ırımıze ne vadet 
ını§tık? -

Bay: hatırlı yamıyorum. 
Bayan: birbirimizi katiyen ld 

ğ d 
. a at . 

mıyaca .ı~ı~a aı.r söz vermiştik. Her 
hangi hırımız talıh ve tesadüf"" 

. 1 Ü il b" . un sev-
kıy e g n n ınnde bir başkasını se-
vecek olursak, bunu gizlemeden k •. 1. ~. • açı • 
ça soy ıyecegımızi vadetmemi" mı· 
idik? :s 

Bay: demek, şimdi sen başka bi • • • .. 
1 

rını 
sevıyorsun oy e mi? 

Bayan: evet Kamillo. Ben, bir baş
~asın.ı se~iyorum. Bunu senden giz
lıyebıllrdım. Fakat, böyle bir hareke-

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

ti hem çirkin hem de verdiğimiz söze 
aykırı bulduğumdan, aı:ıkça Eöylüyo
rum. 

: Halk ve sakarya ,. 
: Ece ve Çankaya .. 
: Sebat ve Yeniııehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkallde bir has
uhk vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler baatanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

: 75 inci sayısı çıkmıştır. İçinde- § 
_ kileri sırasiyle yazıyoruz: : 
: 23 Nisan Fuad Köprülü. - Mil- : 
: li Şef'ten Halkevlerine direktif- E 
: Ier. - Anadolu Mektebinden bir _ = hatıra. Ş. A. K. - XVI - XVIII = 
: inci asırlarda saraylardaki Sanat : 
: ve sanatkarlar ile Osmanlıların -

Lüzumlu Telefon Numaralan E Avrupa sanatı için olan ehemiye-: 
Yangın ihbarı: (1521). _Telefon müraca- : ti. Hcinrich Glück (Almancadan -

at: Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası: : çeviren: Cemal Köprülü). - Ö- : 
(2341-2342). - Elektrik ve Hava&azı a- : lümünün 112 nci yıldönümü mü- • 
rıza memurluğu: (1846). - Mesajeri - h •· h -
Şehir Anbarı: (3705). _ Taksi telefon _ nasebetiyle Bet oven ın ayatı : 
numaraları: Zincirlicami civarı: (2645· : ve eserleri. Cevat Memduh Al- : 
1050-1196). - Samanpazarı civan: (2806 : ter. _Kültür teorileri hakkında 
-3259). - Yeniıehir, Havuzbaıı Bizim : Prol. Dr. Şevket Aziz Kansu. -= 
takıl: (3848), • Çankırı caddesi, Ulus 

Tekirdağı Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

Çorlu İlçesinde yeniden inşa ettiri
lecek 6 sınıflı ilk okulun kapalı zarf 
usuliyle konulduğu ekıiltme müddeti 
bittiği halde talibi bulunmadığından 
işbu inşaatın 17718 lira 2 kuruştan i
baret bedeli keşfi ve şartnameleri mu
cibince 26. 5. 939 günü akşamına ka -
dar olmak üzere bir ay pazarlık sure
tiyle eksiltmeye konmuştur. İıtekli • 
lerin 1329 lira muvakkat teminatlariy 
le birlikte vilayet daimi encümenine 
müracaatları lüzumu itan olunur. 

(3007 / 1610) 11600 

Kalorifer lesisah yaphnlacak takıiıi: (1291 }. - htanbul taksisi: (3997} : İki kız kardeş ve bir delikanlı -
Devlet demiryolları Gar istihbarat ve : (Hikaye) Nahid Sırrı. - Başka : 
miıracaat memurluğu: <1788>· : memleketlerde beden terbiyesi : Kastamonu Daimi Encümenin-
Otobüslerin ilk ve son seferleri - Niizhet Abbas. - Köyümden tür-E den : 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulua M. na 7.00 
Uluı M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. don Cebecı'ye 7.00 
Cebeci"den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 
Aı. fabrikalardan Cebeci'ye -.-
Yeni11chir"den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 
S. pazarı'ndan Akkoprü'ye 6.15 
Akkoprü'den S. pazarına 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Uluı M. dan Bahçeli evlere -.-

23.00 : küler (Şiir) C. Miroğlu. - Gaz- : 1 - Kastamonu vilayeti merkezin • 
23.20 : neli Mahmut, Gazne Devletinin = de inşa edilen kırk yataklı Hastane -
23.00 : menşei ve karakteri meselesine : nin sıcak autu kalorifer tesisatı için 
23.20 : dair A. Yakuboyskiy (Ruscadan : Nafıa vekaletince tanzim edilen umu
~g:~ - çeviren: A. Caferoğlu). - Milli : mi ve fenni şartr-"Ilesine göre yapı -
21.00 : edebiyat devri şiir sahasında A- : lan (16296) liı 35 kuruşluk evrakı 
21.so : şık Tarzı tesirleri Fevziye Ab- _ keşfiyesine göre yapılması 27. 4. 939 
~~:~g - dullalı. - Ortazaman Türk - İs- : dan bir ay müddetle pazarlığa konul-
23.00 : lam dünyasında yaşanan hayata - muştur. 
23.00 - dair Prof. A. Mez (Almancadan : 2 - İstekliler bu işe ait evrakı };.:~· 
i7."ÖÖ : çeviren: Cemal Köprülü). : fiye ve umumi ve fenni ş •. ·tn ... nesini 
23.00 = NOTLAR ve İKTİBASLAR - ve mukavele suretiyle eksiltme şart -
23•00 Ankara Mahkemei Şer'iye si- : namesinin Ankara, İstanbul ve Kas -
~:~~ : cillerinden tahliller Hasan Feh- : tamonu nafıa müdürlüklerinde göre -

: mi. - Halıcılık hakkında tetkik- : bilirler. 
_ Jet H. T. Dağ/ıoğlu. E 3 - İhalesi 22 mayıı 939 pazartesi 

-.-
20.00 Bay (öfkesini yenmek için dudak

larını kemirir) : kimmiş bu serseri? 
Bayan: terbiyeli, kibar ve oldukça § 

gilzel bir delikanlı. 

Ulus meydanıyle İltasyon arasında her :E AYIN HABERLERİ : günü saat onda Kas~amonu :aimi en-
beı dakikada bir ıefer olup tren zaman- : = cümcni tarafından yapılacaktır. 
lan seferler daha 11ltur. Altıncı Büyük Millet Meclisi : 4 - Eksiltmeye girebilmek için 

: - Yeni kabine - Dünya içinde : Bay: benden daha mı güzel? § 
Bayan : doğruyu söylediğim için sa

kın gücenme Kamillo. Evet, senden 
daha yakışıklı. 

Ulus meydanıylc Yeniıchtr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vaaati her beı dakikada; sa· 
at 20 den 21 e kadar her on dakikada; aa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeı, yirmi ve otu.ı dakikada bir mun· 
taraman 1eferler vardır. 

Bay: onu hakiki bir aşkla seviyor
sun, öyle mi? 

Bayan: maalesef. § 
Bay: benden ayrılıp, onunla mı ev

leneceksin? 

Akıamları Ulus meydanından saat 23 de
ki ıon seferlerle bunların Ulus meyda
nına doniııleri sinemaların dairlıı saati· 
ne tabidirler. Bayan: evet. 

Bay: kararın kati mi? 
Bayan: çok kati. 
Bay (müteessir bir sesle): bu va

ziyet karşısında boyun eğmekten 
başka yapacak bir şey kalmadığını 
anlıyorum. Kler, seni tahmin ettiğin
den daha çok sevdiğim için saadetine 
engel olmak istemem. Yalnız bir şar-
tım var. 

Bayan: söyle bakalım şu şartını . 

Bay: o, serseri herif gelip, seni ben
den istesin. 

Bayan: buna ne lüzum var? 
Bay: senin böyle geylere aklın er

mez. Bakalım seni istiyen adam bir 
aile reisi olabilecek kabiliyette mi? 
Kazancı senin refahını temin edebi
lecek mi? Benim hayatta tecrübele
rim senden ~ok daha fazla olduğu 
için bir adamı görür görmez hükmü
mü verebilirim. 
• Bayan: peki, Kamillo. Senin dedi
ğin olsun. O halde müsaade edersen 
sesleneyim de buraya gelsin. 

Bay: seslenecek misin? Herif bu
rada mı yoksa? 

Bayan: evet. Yandaki odada bek
liyor. 

Bay: Biraz evel ben orada idim. O
dada kimseyi göremedim. 

Bayan: gardrobun içinde oturuyor, 
onun için görememişindir. 

Bay: pek ala. Çağırda gelsin baka
lım. 

Bayan (seslenir): Bardoşi !... Bar
doşi ! ... 
Bardoşi (içeri girer) 
Bayan: sizleri tanıştırayım.... Ko

cam ...• Nişanlım ..• 
Bardoşi (hürmetkar bir reveransla 

eğilir) : müsaade ederseniz, bayan 
Kler ile evlenmeğe karar vermiş ol
duğumuzu arzedeyim. 

Bay: aziz dostum, şimdi merasimi 
bir tarafa bırakalım. Açıkça, erk~kçe 
konuşalım. Sen kurulmuş bir yuva
nın içinde rahat ve mesud yaşıyan bir 
kadını, kocasından istiyecek kadar 
küstah bir adammışsın, Bu anlaşıldı. 
Ancak, karımın şahsi hiç bir servet 
ve geliri yoktur. Bundan haberdar 
olduğunu tahmin ederim. Fakat, ka
rım fakir bir ailenin kızı olarak ye
tişmiş olmasına rağmen, yalnız tuva
let masrafına ayda üç yüz liradan faz 
la para sarfeder. Bu parayı, ben bütün 
gün çalışarak, didinerek temin ede
rim. Sen, karıma benim yanımdaki 
hayatını devam ettirebilecek misin? 
Aylık kazancın nedir? Evela bunu 
anlı yalım? 

Bayan: bundan daha tabii bir şey 
olur mu? Bardoşi, meghur bir ressam
dır. Müthiş para kazanıyor. 

Bay: rica ederim, yavrum. Sen li
kırdıya karışma. Ben şimdiye kadar, 
tanınmıg ressamlar araıında Bardoşi 
ismini duymadım. 

Bardoşi (kızarır. Şaşkın bir halde 
kekeler): beni ... Tahkir ediyorsunuz .. 
Buna bakınız yoktur ... 

Bay: azizim, boş Uifları bırakalım. 
Ben kimseyi tahkir etmiyorum. Böy
le bir niyetim de yok. Sen biraz evel
ki sualime cevap ver. Nasıl? Karımın 

Poıta saatleri 

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

mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpaıa'7a 

' 

: Her sabah 8.20. Her 
a.kpm 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
ıembc, Cumartesi, 
Toros ıllrat.) 

Samsun hattı - •: Herıiin !>.35 (Kayse
ri, Slvaa, Amaaya bu 
bat iizerindedir.) 

Diyarbakır hattı 

Zonculdak hattı 

: Her &ilD 9.35 

: Her ailn 17.08 

Ankara Borsası 

8 Mayıa 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıhıı F. Kapantı F 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Biıkreş 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moııkova 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.4475 
67.6750 
50.8350 
21.56 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.55 
23.9025 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.4475 
67.6750 
50.8350 
21.56 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.55 
23.9025 

ESHAM VE TAHVtLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 
1938 %5 
İkramiyeli 

19.-

19.-

19.05 

ısı.-

masraflarını karşılayabilecek kazan
cın var mı? 
Bardoşi (şüpheli, şUpheli bir erke

ğin, bir de kadının yUzilne bakar. 
Sonra çekinerek sorar): Hakikaten 
bayanın serveti yok mu? • 

Bay: bet paraaı yoktur. 
Bardoti (kendini toplar. Tam bir 

avantUriye tipidir. Dudaklarında sah
te bir tebessümle söyler) : ben zaten 
şaka yaptım. Evli bir kadını yuvasın
dan ayıracak karakterde bir adam 
olmadığımı takdir ettiğinizi zannede
rim. 

Bay (alaylı bir tebessümle bayanın 
yilzilne bakarak sorar) : buna ne bu
yurulur, sevgili Kler? 

Bayan (öfkeden titremeğe başlar. 
Nefretle Bardoşi'ye haykırır): al
çak! .•. Seni ... Senin gibi rezil bir he
rifi kocama değişeceğime inandın 
h5.? ! ... Defol!. •. Çabuk defol evimden!. 
Gözüm görmesin seni!... 

Bardoşi (sessizce odadan çıkar). 
Bayan (kocasının göisUne yaslanır. 

Hıçkırıklar arasında mırıldanır): Ka
millo ... Benim sevgili kocam ... 

: Türkiye. : yüzde yedi buçuk teminatı olan 
- HALKEVLERİ HABERLERİ : (1222) lira 23 kuruıluk verilecek ~e-
- İhtilaflar hakkında N. K. - =-- minatın 241)0 sayılı kanunun 16 ve 17 
: Halkevleri çalışmaları - C. H. : inci maddelerine göre Kastamonu da-

-
P. nin tertip ettig~i müsabakalar : imi encümeni namına her hangi Zira-

at bankasına yatırılarak makbuzunun 
: - Ressam Cemal Benim'in ve ta- : - - Kastamonu vilayetine gönderilmesi 
: lebelerinin sergisi - Halkevleri : ve bu igi yapabileceğine dair ihale 
: neşriyatı. gününden bir hafta evci bulundukları 
E: FİKİR HA YATI : viliycte müracaat ederek alacakları 
: Bir okuyucunun notları - Ncş-: ehliyet veıikasiyle 939 senesi ıicilli 
: riyat Kongresi - Resim sergi- _: 
: sinde _ Süleyman Bahri. Nahid : ticarette kayıtlı olduğun.- dair vesi -
:_ Sırrı. --- kanın ihale saatinden la akal bir .at 

evel Kastamonu daimi encümenine 
§ BİBLİYOGRAFYA : gönderilmesi ıarttır. 
: Donald Everet Webster, "The : 5 - Posta ile gönderilecek teklif 
: Turkey of Atatürk, Social pro- : k 1 · ı "k 1 • d l" h =- cessin the Türkish reformation" --- me tup arıy e vesı a ar ıa e ı taa • 

hütlü olması ve ihale saatine kadar 
: Peyami Ermen. - Nahid Sırrı komi yona elmiş bulunma ı rttır. 
: "Anadolu Yol Notları" F. Ab- : Postaların gecikmesinden dolayı za-
:E dullah. :E manında gelmiyen teklif mektupla· - -;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=° rı nazarı itibare alınmaz. Bu hususa 

dair faa:la tafsit:t isteyenler bir mek-

Vilôyetler 

Muhtelif in11af münakasası 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün· 

den: 

1 - Kastamonu vilayet merkezin
de projeleri mucibince inşa edilmek
te olan Adliye binasının Mayıs 939 ta
rihine kadar bitecek olan betonarme 
temel inşaatını müteakip kargir dıvar 
ve çatı aksamına ait tanzim edilen 
.26193. lira .26. kuruşluk evrakı keşfi
yesine göre yapılacak bu inşaat kapa
lı zarf usuliyle ve bir ay müddetle ek
siltmeye konulmuş ve müddeti içinde 
talip çıkmadığından .2490. sayılı ka
nunun 40 ıncı maddesi mucibince ve 
komisyonu karariyle tekrar bir ay 
müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 20 Mayıs 939 cumartesi 
günü saat 11 de Kastamonuda Nafıa 

dairesinde toplanacak eksiltme komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu kısma ait inşaat 940 senesi 
15 Mayısta ikmal edilmiş bulunacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için % 
7,5 dan 1964 lira 50 kuruşluk verilecek 
teminatın 2490 sayılı kanunun 16 - 17. 
inci maddelerine göre eksiltme komis 
yonu namına Kastamonu nafıa mü
dürlüğü adresine her hangi bir Zira· 
at bankası veznesine yatırılarak mak
buzunun komisyona gönderilme -
si ve nafıa vekaletince evelce kendile
rine verilmi§ müteahhitlik vesikası ile 
ihale gününden bir hafta eveline ka
dar bulundukları vilayete rumen mü
racaat ederek bu inşaatı yapabilecek
lerine dair alacakları ehliyet vesikası· 
nın ve 939 yılı T. C. Odasınca tescil 
edilmiş vesikaların ihale gün ve aa
atinden H\akal bir saat önce Kastamo
nu nafıa dairesinde toplanacak ko
misyona gelmi§ bulunması şarttır. 

• 
5 - Posta ile gönderilecek teklif 

mektuplariyle istenilen vesika ve mak 
bw:Jar iadeli taahhütlü gönderilmesi 
ve ihale saatine kadar komisyona gel
mig bulunması lazımdır. 

6 - Postaların gecikmesinden dola
yı zamanında gelmiyen teklif mektup 
ları ve evrakı müsbiteler nazarı itiba-

tupla Kastamonu daimt encilmenin • 
den ıorabilecekleri ilan olunur. 

(1622) 11616 

Mezbaha yaphnlacak 
Samsun Belediye Reiıliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Sam
sunda Çarıamba şoseıi güzergahında 
Mert ırmağı ile koşu yeri arasında 
yapılacak mezbaha inşaatı. 

Muhammen keşif bedeli 84562 lira 
99 kuruı olup kapalı zarf uıuliyle ek
siltmiye konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiyat üzerindo;:n veri
lecektir. 

3 - Bu işe ait ıartname ve evrakı 
saire aşağıda yazılıdır. 

A - Yapı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri gt'nel şart

namesi, 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve 

fenni ıartnamesi, 
E - Fenni şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetveli, 
G - Proje ve sair evrak, 
C - Ve D fıkrasındaki evraktan 

başka diğer evraklar taliplt:rine 423 
kuruş mukabilinde belediye heyeti 
fenniyesince tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 5478 
lira 15 kuru§tur. 

5 - Eksiltme 12.6.939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşte 
Samsun belediyesinde müteıekkil be
lediye encümeni tarafından yapıla

caktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için Samsun Nafıa Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonu mahsusundan 
bu işi yapabileceğine dair vesika ib
raz etmesi ve inşaatın ı]evamı müdde
tince diplomalı bir mühendis. veya 
mimar ve yahut fen memuru istih -
dam ve ticaret odasından kayıtlı ol
duğuna dair senei maliye vesika ib
raz ve yapı eksiltme şartnamesinin 
4 üncü maddesindeki vasıfları haiz ol
ması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir ıaat evel bele • 
diye encümen riyasetine makbuz mu • 
kabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihnrında tek
lif mektuplarının yazılıtında ve bu 
zarfların tevdiinde ve poıta ile gön4 

derilmesinde taliplerin 2490 &ayılı ka
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerinde 
ve bu huıustaki ıartname hükümleri
ne harfiyen riayet etmeleri lüzumu i-
l&n olunur. (3013/1640) 11630 
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Köprü yaptırılacak 

Tunceli Nafıa Müdürlüf.ündenı 

1 - İhalesi 2-5-939 salı günü saat 
ıs te yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 31.000 lira keşif 
bedelli Ovacık köprüsü inşaatına mez 
kQr gün ve saatte talip çıkmadığın
dan bu inşaat 2-5-939 tarihinden itiba· 
ren bir ay müddetle pazarlığa konul
muştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D - Keşif hulasa cetveli 
E - Köprüler fenni şartnamesi 
F - Husu si şartname 
G - Feni şartname 
H-Proje 
İstiyenler bu işe ait evrak ve şart• 

nameyi 2 lira mukabilinde Tunceli 
Nafıa Müdürlüğünden satın alabilir· 
ler. 

3 - Pazarlık Tunceli Nafıa Müdür· 
lüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için is
teklilerin 2325 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

'A - Ticaret ve sanayi odası vesi
kası. 

B - İhaleden en az 8 gün evvel 
Tunceli vilayetine müracaat ederek 
bu işe girebilmek için alınmış ehliyet 
vesikası. (1711). 11693 

H id ro elektrik tesisatı 
Muğla Belediye Reisliğinden ı 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan iş, kanal, cebri isale bo
rusu, santral binası ve 300 KV A Tür
boaltematör, on yedi buçuk kilomet
relik yüksek voltlu havai hat, trans
formatör binaları ve tesisatı ve tcfer· 
ruatından ibaret hidro elektrik tesi
satıdır. Şehir tevzi şebekesi hariçtir. 

2 - İşin muhammen bedeli 64955,85 
liradır. 

3 - İstekliler bu işe ait evrakı üç 
lira 25 kuruş mukabilinde Muğla bele 
diycsinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 19 haziran 939 tarihi
ne rastlıyan pazartesi günü saat 16 da 
Muğla belediye dairesinde belediye 
encümenince yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin: 

A - 249cr-sayılı kanunun 16 ve ı 7 
inci maddelerine uygun 4497 lira 80 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
larla asgari 65000 liralık elektrik işi 

yaptığına dair nafıa vekfHetinden mü
teahhitlik vesikası göstermeleri la. 
zımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
belediye reisliğine verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların teah
hürle gelmesi nazarı itibare alınını -
yacaktır. (1712) 11694 

Parti ve Halkevi binası 

yaphnlacak 
C. H. P. Seyhan il yön kurul Bat

kanlığından: 

1 - Adana - Yeni istasyon arasında 
ve asfalt cadde üzerinde inşa edil -
mekte olan parti ve halkevi binasının 
(9897) lira (80) kuruş keşif bedelli 
dahili ve harici sıva işleri ve (4151) 
lira (26) kuruş keşif bedelli ahşap 

parke döşeme ve Linolyom ferşi ve 
(6559) lira (Sl) kuruş keşif bedelli 
muhtelif karo mozayik şap ve döşeme 
itleri açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işlerin eksiltmesi ayrı ayrı 
29. 5. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat (15) te Adana'da C. H. P. 
binasınd ateşekkül edecek komisyon
da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işlere ait keşif e\·· 
raklarını görmek için parti başkan -
lığına müracaat etmelidir. 

4 - İsteklilerin her iş için ayrı 
keşif tutarlarının % yedibuçuk nis -
betinde muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işleri yapmıya iktidarları oldu
ğuna dair yine her iş için ehliyet ve
sikası almak üzere ikinci maddede 
yazılı günden (8) gün evvel vilayet ·e 
mUracaat etmeleri lazımdır. 11702 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri Nafıa Müdürlüğünden ı 

1 - Eksiltmeye konulan İ§ Kay • 
seri hUkfunet konağı inşaatına lüzum 
olan kum, çakıl, moloz taşı, kiremit, 
muhtelif eb'atta kereste kireç ve 370 
ton çimentodur. 

2 - Bu malzemenin bedeli 25608 
liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve sair ev
rak Kayseri nafiasında görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 1921 liradır. 
5 - İhalesi 23. 5. 939 da saat 14 de 

nafia dairesinde yapılacaktır. Talip 
olanların teklif mektuplarını o tari • 
he kadar komisyon reisliğine tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 11703 
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beş kuruş kıymet biçilen 8000 metre -
den 9000 metreye kadar kışlık elbise
lik kumaş 10.5.939 çarşamba günü saat 
onda kapalı zarf usuli ile satın alına
caktır. SÜMER BANK 

Milli Müdafaa 8. 

500 kilo Goodrich solüsyon 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
misyonundan : 

saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 

1 
en geç bir saat evetine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Tophane Lv. 
amirliği satın alma komisyonuna ver 
mel eri. 

(1S98) 11559 

saat 11 de Çorluda kor satınalma ko
misyonunda K. zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli lira o-
lup muvakkat teminatı 4574 liradır. 
Şartname, keşif ve projelerini 3 lira 
24 kuruş mukabilinde Çorlu'da kor 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

2 - ~artnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
istiycnlerin 1856 lira 25 kuruşluk ilk 
teminat banka mektubu veya vezne 
makbuzunu muhtevi teklif mektubu
nu en geç belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (1452) 

11472 

Bayındırı ık 8. 

1 - 500 Kilo Firesten - Goodrich 2 adet arazoz alınacak 
selüsyon satın alıncaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 24_90 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Çorlu satın al

Nakliyat yaphrıfacak 
Muhammen bedeli 1800 lira olup ilk 

teminat miktarı 135 liradır. 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : ma komisyonuna vermeleri. Nafıa Vekaletinden : 

2 - Açık eksiltmesi 11. 5. 939 per -
şembe ~ünü saat 15 de vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Kor ihtiyacı için iki adet ara· 
zoz 15 mayıs 939 pazartesi günü saat 
16 da kapalı zarf usuliyle alınacak
tır. 

(1714) 11696 1- Diyarbakır - Cizre hattının 35+ 
455 inci kilometresi ile 51 +845 inci 
kilometresi arasındaki demir köprü • 
lerin Diyarbakır'dan iş başlarına nak
li işi kapalı zarf usulü ile münakasa
ya konulmuştur. 

3 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya maklmzlarıyle 

komisyona gelmeleri (1642) 11631 
2 - İki arazozun muhammen bede

li 8966 lira olup iki pey parası 673 li
radır. 

Askeri Fabrikalar 

Muhtelif ebatta lôstik 

al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif 
ebadda 16 adet iç ve dış lastik 10.5.939 
Çarşanba 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 

21 kalem htrdavat malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Ordu ihtiyacı için 27 kalem hır
davat malzemesi 10.5.939 çarşamba gü
nü saat 11 de pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Y .-safları her gün M. M. V. sa
tın alın komisyonunda görülebilir. 

3 - liplerin belli gün ve saatte 
Ankara da M. M. V. satın alma komis
yonunda bulunmaları ilan olunur. 

(1676) 11691 

Benzol ihalesi tehiri 
M. M . Vekaleti Satm Alma Ko

misyon ndan ı 
128 te n benzolun ihalesi görl11en lü

zum üzerıne tehir edilmiştir. 
(1718) 11699 

Deniz Levazım 

Elbise i ıayak kumaı alınacak 
M. 

Alma 
• V. Deniz Levazım Satm 

omisyonundan : 

l - Tal'.min edilen bedeli "67200" 
lira olan "24000" metre elbiselik şayak 
kumaı 9 mayıs 939 tarihine rastlayan 
aalı günli saat 14 de kapalı zarfla alın
mak üze e eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 1 k teminatı "4610" lira olup 
ıartnam sı bergün komisyondan "336" 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İste lilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı a~ilinde tanzim edecekleri 
kapalı t k if mektuplarını en geç belli 
gün ve tten bir saat evetine kadu 
Kasımp. şa'da bulunan komisyon baş
kanlığına vermeleri. (2679-1464) 11475 

Levazım Amirliği 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - 3 20 ton eşya, erzak, ve mal
zeme n kliyesi kapalı zarfla eksiltme 
ye kon:ılmuştur. 

2 - T hmin bedeli 5057 lira olup 
muvakkat teminatı 380 liradır. 

3 - Eıcsiltmesi 15. 5. 939 pazartesi 
günU sıat 15 dedir. 

4 - E siltmeye gireceklerin. eksilt
me gün 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü mad terinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
t ; bir s at evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vcrmele· 
ri. (1567) 11544 

Battaniye af ınacak 
Ank ra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ordu hastaneleri ihtiyacı için 
2300 A. battaniye K. zarfla eksiltme· 
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 19550 lira olup 
muvakkat teminatı 1466 lira 2S kuruş 
tur. 

J - Eksiltmesi 16. 5. 939 salı günü 

3 - Şaı.tname ve evsafını görmek 
istiyenler her gün Çorlu'da kor sa· 
tın alma komisyonunda görebilirler. 

4 - ıstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evci teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. 

(1600) 11560 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

ri ihtiyacı için 23.000 kilo beyaz pey
nir K. Z. eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 10350 lira olup 
muvakkat teminatı 9i5 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 25.5.939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tck
lifmektuplarını Ankara LV. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

1704) 11687 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Koıniayonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 100.000 kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 100.000 lira olup 
ilk teminatı 6250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25 mayıs 939 per
ıembe günü saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara LV. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1707) 11688 

Battaniye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
2000 adet battaniye müteahhit nam 

ve hesabına alınacaktır. Açık eksilt · 
mesi 25.5.939 perşembe günü saat 15 
de İstanbul Tophanede LV. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Tahmin bedeli 20000 lira ilk temi· 
natı 1500 liradır. Şartname ve nümune· 
si komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli sa· 
atte komisyona gelmeleri. (1682) 

11689 

Cepanelik yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorluya yakın bir mesafede 

dört adet cephanelik kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 1710 lira 25 kuruş

tur. 
3 - Eksiltme 24-5·939 çarşamba 

günü saat 16 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi
nat ve teklif mektuplarını Çorlu kor 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1713) ll695 

Elekf rik kuvet merkezi ve sair 
tesisat inıaah 

50 adet kokil ve başlığı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (17.010) lira 
olan 60 adet kokil ve başlığı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 21.6.939 çar
şamba günü saat 15 te kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız o -
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1275) lira (75) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla· 
rı. (1457) 11581 

1 ton kalay varakı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : ı 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o· 
lan bir ton kalay varakı Askeri Fal, • 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 18. 5. 939 per
şembe günü saat 15 te pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin ınu -

vakkat teminat olan (225) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyo -
na müracaatları. (1620) 11605 

2 ton kibriti antimon 

alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alır.a Ko
misyonundan : • 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o
lan 2 ton kibriti antimon Askeri Fab
rikalar umum mil ··1rlü '.: ii merkez sa -
tın alma komisyonunca 18. 5. 1939 per 
şembe günü sa' 14,30 da pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartname parasız o· 
!arak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (105) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele · 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık 
!arına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi · 

2 - Bu işin muhammen bedeli kırk 
bin liradır. 

3 - Münakasa 17.5.939 tarihine te -
sadüf eden çarşamba günü saat on beş· 
te vekaletimiz demiryollar inşaat dai
resindeki komisyonda yapılacaktır. 

4- Mukavele projesi, eksiltme şart
namesi, bayındırlık işleri genel şart -
namesi ve koli listesinden mürekkep 
bir takım münakasa evrakı iki lira mu· 
kabilinde demiryollar inşaat dairesin
den tedarik olunabilir. 

5 - Bu işin muvakkat teminatı 3.000 
liradır. 

6 - Bu münakasaya girmek istiyen
ler 2490 numaralı kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve ve
sikalarını ve mezkur kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlıyacakları fiyat tek
liflerini havi zarflarını l 7.S.939 tari -
hinde saat on dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demiryollar in • 
şaat arttırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonu reisliğine teslim etmeleri la
zımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif -
!erde vaki olacak teahhür nazarı dik -
kate alınmaz. (1575) 11S87 

Kium Özvural hakkmda 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığından : ı 

Mardin Gümrük Muhafaza Taburu 
eski hesap memuru Kazım Özvural 
hazineye 379 lira 29 kuru~ borçludur. 

İki senedenberi alakadar makam
larca yapılan araştırmalar neticesin
de nerede bulunduğu anlaşılamadı

ğından bu borç kendisine tebliğ edi
lememiştir. 

Mayıs 939 nihayetine kadar Güm
rük Muhafaza Genel Komutanlığına 

müracaat etmediği takdirde hakkında 
gıyabi muamele yapılacağı ilan olu-
nur. (1668) 11646 

:. ·.Ankara Valiliği 

Kaphca icarı ve pazar yeri 
rüsum tan 

Ankara Valiiiğinden : 

kasiyle mezkur gün ve saatte komis · Kızılcahamam kaza merkezinde 
yona müracaatları. (1621) 11606 26.50 lira muhammen bedelli iki kap-

15 adet muhtelif torna 

tezgôhı alınacak 

A~keri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira o
lan 15 adet muhtelif torna tezgahı as
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer· 
kez satın alma komisyonunca 26.6.1939 
pazartesi günü saat 14.30 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) 
lira mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4250) lirayı havi teklif mektpplarını 
mezkur günde saat 13.30 za kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1469) 11608 

Jandarma 

lıcanın icarile mezkur kazaya bağlı 

ve 1091 lira muhammen bedelli Ya -

banal>at, güre~ ve sey pazarları rüsu
mu 1 Haziran 939 mali yılından 31 Ma
yıs 939 gayesine kadar bir ~ene müd
detle 5. 5. 939 dan itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış ol -
duğundan taliplerin ihale günü olan 
25. 5. 939 perşenbe günii saat 15 de 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde
ki teminatlarile birlikte kaza kayma -
kamlığına müracaatları ilan olunur. 
(1717) 11698 

D. Demiryollar1 

Elektrik Mühendisi aramyor 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

tfuıden : 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Çorlu insan hastanesi civarın- <ııhk elbiselik kumaı alınacak 
da hastane, kor karargahı, ordu evi 

Devlet Demiryolları cer servisinin 
elektrik şubelerini müstakilen idare 
edecek mühendise ihtiyaç vardır. 
Taliplerin askerlik vazifelerini bitir -
miş olmaları §arttır. İhtisas ve kabili· 
yeti imtihan neticesinde beğenilen -
lere 208 liraya kadar aylık verilecek
tir. Taliplerin hüsnühal ve diploma 
kağıtlarile en geç 8. 6. 939 tarihine 
kadar Ankara cer dairesine tahriri 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

ve komutanlık evleri binalarının e - · Jandarma Genel Komutanlığı 
lektrik cereyanlarını temin için bir Ankara Satın Alma Komisyonun· 
kuvet merkezi binası ile mütemmim dan : 
tesisatı inşaatı 26-5-939 cuma günü 1 - Bir metresine iki yüz Y.etmiş (1720), 11700 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 

Müdür( üğünden · 

Fabrikamız mamulatı kösele ve muhtelif derilerinin satış yeri 1935 
senesindenberi İstanbul'da Sirkecide Sansaryan hanının altındaki 
mağazada, 1938 senesinin nihayctindenberi de Sirkecide Köprülü 
hana nakledilmiş olduğu ilan olunur. 

Ankara Belediyesi 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için bastırılacak 
olan 2,500,00 bilet on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (937,50) li
radır. 

3 - Muvakat teminat (71) liradır. 
4 - Nümune ve şartnamesini gör

mek isteyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 12. 5. 939 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (1538) 

11511 

Kalıp ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Mecra inşaatında kullaınlacak 

büzler için dört çeşit ölçüde 12 şer a
gızlıkları ile beraber kalıp alınacak

tır. 

2 - Muhammen bedeli 580 liradır. 

3 - Muvakat teminat 43,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen· 

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12. 5. 939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine mü 
racatları. (1539) ll512 

30 ton mazot ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için alınacak olan 30 
ton mazot on bet gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (3900) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (292,SO) lira 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 12. 5. 939 cuma günü 
sat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1540) 11513 

70 fon sulf afdalomin ahnacak· 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri Süzme havuzları için 
alınacak olan 9800 lira kıymeti mu -
hammineli 70 ton sulfat dalomin kapa 
lı zarf usuliyle on beş gün müddetle 
eksiltmey konulmuştur. 

2 - İhalesi 23. S. 939 salı giinü sa· 
at 11 de belediye encümeninde yapıla 
caktır. 

3 - Muvakat teminatı 735 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen -

!erin her gün yazı işleri kalemine mü
racaat etmeleri ve isteklilerin de tek -
lif mektuplarının 23. 5. 939 salı günü 
saat ona kadar encümene vermeleri i-
lan olunur. (1650) ll'i32 

20 tüp Klor gazı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

rin her gün yazı işleri kalemine ve is· 
teklilerin de 23.5.939 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra· 
caatları. (1651) 11633 

Orman koruma 

2700 takım kıJhk elbise ah nacak 
Orman Koruma Genel Komu• 

tanlık Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma Genel Komu• 

tanlık kıtaları ihtiyacı için 2700 ta• 

kım kışlık elbise kapalı zarf usulü i· 
le ihalesi 11 mayıs 939 perşembe gü • 
nü saat 15 te Ankara'da Yenişehirde 
komutanlık binasındaki satın atma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28350 lira 
muvakkat teminatı (2126) lira 25 ku· 
ruştur. 

3 - Şartnameler ( 1) lira ( 42) kil' 
ruş mukabilinde satın alma komisyo• 
nundan alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya· 
zıh vesikalarla beraber teklif mektuP 
larını ihale saatinden bir saat evvelİ' 
ne kadar komisyona vermeleri ilatl 
olunur. ((1507) 11486 

5000 metre kapotluk kumaş 
ah nacak 

Orman Koruma Genel Komıl' 

tanlık Satın Alma Komisyonundaıı1 

1 - Orman Koruma Genel Komıı • 
tanlık kıtaları ihtiyacı için (5000) 
metre kaputluk kumaş kapalı zarf u· 
sulü ile ihalesi 10 mayıs 1939 çarşafll' 
ba günü saat ıs te Ankara'da Yenişe
hirdc Komutanlık binasındaki satırı 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (15500) li
radır. Muvakkat teminatı (1162) lir• 
50 kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün parası• 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yı· 
zıh vesikalarla beraber teklif mektu~ 
tarını ihale saatinden bir saat evveli' 
ne kadar komisyona vermeleri ilaJI 
olunur. ((1S08) 11487 

Erat muşambası ahnacak 
Orman Koruma Genel Koın\I 

tanlık Satın Alma Komiayonundaıl ' 

1 - Orman koruma genel komutarı' 
lık kıtaları ihtiyacı için (1500) ade; 
Erat için mamul muşamba kapalı zat 
usulü ile ihaleıoi 10 mayıs 939 çarşal11' 
ba günü saat 11 de Ankara'da Ycnişe· 
hirde Komutanlık binasındaki satl11 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lir" 
muvakkat teminatı 787 lira 50 kurur 

1 - Su idaresi süzme havuzları i- tur. 
çin alınacak 20 tüp klor gazı on beş 3 - Şartnameler her gün parasıl 
gün müddetle açık eksıltmeyc konul- olarak komisyonda görülebilir. 

muştur. 4 - İsteklilerin şartnamesinde },,. 
2 - Muhammen bedeli 1700 liradır. zıh vesikalarla beraber teklif mektllf 
3 - Muvakkat teminatı 127,50 lira- tarını ihale saatinden bir saat evveli' 

dır. ne kadar komisyona vermeleri ilall 
4 - . Şartnamesini görmek isti yenle- olunur. (1509) 11488 

Bir senelik • 
ıaşe eksiltmesi 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 1 Haziran 1939 dan 31 rrıl 

yıs 1940 tarihine kadar bir senelik iaşeleri aşağıda gösterildiği üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Azami adet Günlük ia e muhammen bedeli 

(585) talebe 
10 muit 

(150) Müstahdemin 

(54) kuruş 
(54) ,, 
(30) ,, 

105,329,70 
1,971,00 

16,425,00 

123,72S,70 
bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin (1) haziran 1939 tarihİl'I 
müsadif perşembe günü saat (11) de Rektörlük binasında müteşekkil kO 
misyonda ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (7436,30) liradır. Teklif mektupları ihale saatiıı 
den bir saat evvel kabul edildi. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Dait' 
Müdürlilfüne müracaatları. (1692) 11690 

• 
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9-5 - 1939 

Hava Kurumu · 

Bakır ve pirine malzeme 

ah nacak 
' Türkkuşu Genel Direktörlüğün • 
Oen: 

1 - Türkkuşu ihtiyacı için bakır 
ve pirinç malzemesi alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2.150) Ji. 
ra, muvakkat teminat (161) lira (25) 
kuruştur. 

3 - İhalesi, 10. 5. 1939 çarşamba 
günü saat (15) te açık eksiltme ile 
yapılacaktır. 

4 - İsteyenlere şartnamesi para
sız olrak Türkkusu satın alma amirli 
ğinden verilir. ~ 

5 - Taliplerin teminatları ile bir
likte, yazılı gün ve saatte Türkkuşuı 
na mliracaatları 1383 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Merkez Tapu Sicil!, Mu
hafızlığından : 

Ergazi köyil civarında Türk kuşu 

alanında kalan arazilere tasarruf id -

dia edenlerin tasarruf hakları tetkik 
edilmek üzere 25. 5. 939 Perşenbe gü

nU öğleden sonra tetkik ve tahkikat 

yapılacağından bu yerde arazisi bu -
Iunanların tasarruflarım isbat ede -
cek ve11ikalarile birlikte muayyen 
günde mahallinde hazır bulunmaları 

ve bu tahkikatın neticesine göre mu -
amelesi ikmal edileceğinden sonradan 
vaki olacak müracaatların nazarı iti
bara alınmıyacağı ilan olunur. 1674 

/ 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
f Şuhut Belediyesinden : : 

' Kapalı zarf usuliyle mlinakasaya 
konulduğu evelce ilan oluna 18963 li
ra 49 kuruş bedeli keşifli Şuhut kasa
basının Nafıa vekaletinden musaddak 
projesi mucibince yaptırılacak elek • 
trik ve makine tesisatına talip zuhur 
etmediğinden bu defa 3. 5. 939 günün
den başlıyarak bir ay zarfında işin 
pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

l - İhale Şuhut belediyesinde top
lanan encümen tarafından yapılacak -
tır. 

2 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 
kuruştur. 

3 - Bu ite ait proje hi.ilasai keşif, 
~abeıne montaj şartnameleri hesa -

1 
at ve tnünakasa şartnamesi mukave • 

be Projesi bir lira mukabilinde Şuhut 
elediyesinden alınabilir. 

t' 4 - İstekli olanlar Nafıa vekale -
ındcn e.ltnmış enspektörlük vesikası 

\'e buna .. · 1 . ~ d • muması tesıat yaptıgına a· 
ır alınmıı bonservislerle bu müddet 
z:ında her giln Şuhut belediye en • 
~ enine müracaat edecekleri ilan o-
unur. (3001/1609) 11596 

Elektrik tesisatı 
Sivrihisar Belediyesinden : 

Sivrihisar kasabasının elektrik tesi-

ULUS 

zarf usulH-e eksiltme 
Kayseri C. H.P. İlyönkurul Başkanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan it, Kayseri' de yapılacak Halk
evinin sathızemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapıl -
makta olduğu cihetle sathı zeminden itibaren binanın he~ 
yeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

İnşaatın heyeti umumiyeıinin bedeli keşfi (127.749 lira) 
dır. Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar yapılan temel 
hafriyat ve intaat ke§ifnamedeki niıbet üzerinden tenzil 
edildikten sonra geri kalan kıamın heyeti umumiyesi ihale 
edilecektir. 

2 - Bu iıe ait ıartnameler ve evrakı saire şunlardır: 
A) Eksiltme ıartmamesi 

A.B) Eksiltme tartnameıine ek fartname 
B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık itleri Genel ıartnamesi 
D) Keıif, cetveli, ıilsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
E) Proje ve ıair evrak 

lstiyenler bu ıartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri 
Parti Başkanlığında görebilirler. 

3 - 29 Nisan 1939 tarihi·nden itibaren 20 gün müddetle 
eksiltmeye konulan bu kurağın ihalesi 18 mayıs 1939 per -
ıembe günü saat 11 de Vilayet parti merkezinde llyönku
ruJ tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ekıiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa Müdürlü -

ğünden alınmıt ehliyetname ile cari senenin ticaret odası 
vesikasını ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru 
istihdam eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir 

ıaat evveline kadar Parti Batkanlığına makbuz mukabi
linde verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul 
edilmez. 1554 

.:!JJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. -----------------------------------------------

--
Alakadarlar1n nazar1 dikkatine -

------
Demir ve tahta f abrikalarr Türk Anonim ~irketi ------

Müdürlüğünden : -----Bazı vilayet ve kazalarımızda, İstanbullu Mehmet Şük- -
rü Susever isminde bir şahsın şirketimizin memuru olduğu- = 
nu ve kendilerine acentalık teklifinde bulunup hu vesile = 
ile de bir takım firmalan dolandırdığı tirketimize vaki mü- :::: 
racaatlardan anlaşılmaktadır. = -Böyle bir memurumuz olmadığı gibi tarafımızdan veril- = 
miş fotoğraflı ve tasdikli bir vesikayı ibraz etmeden her- :::: 
hangi bir ıekilde olursa olsun namımıza iş görmek istiyen· = 
lerin derhal zabıtaya teslimi ilan olunur. 1681 =: - -
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Heyeti Umumiye toplanbsı 
Türkiye palamutçuları Anonim Şirketinden : 

Şirketimizin lzmir Ticaret odası salonunda 22 Mayıs 939 
pazartesi günü saat 15 te yapılacak Heyeti umumiye top -
lantıaı ruznamesine bazı hissedarların talebi üzerine aJağı
daki maddelerin ilave edildiği ilan olunur. 

1 - Şirketin palamut ticareti idaresi ve e~kali üzerinde 
müzakere icrasiyle nafi tekillerin tayin ve tespiti, 

2 - Şirketimizin yüksek niıpette hissedar olduğu Türk 
Sanayi ve Ticaret Anonim şirketindeki alakasından, daha 
ziyade menafi temini hususu üzerinde müzakere icrası. 

1680 

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 
Bayram C. No. 1 1 ·• 5 

Satılık arsalar - Maltepe ve her 
yerde istenilen ebatta parsellenmiş u
cuz ve T{ızılırmak caddesinde 2 apart
manlık Tel: 2406 Bayram caddesi N o. 
1 1516 

Acele satılık arsa - Yenişehir Se
lanik cad. 423 m2 Cebeci Atiıa 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 güzel yerinde 560 M2 arsa eh· 
ven fiyatla verilecek Telefon 1538 

1530 

Satılık arsa - Ayrancıda Fransız 
sefarethanesi yanında 3000 küsur MZ 
arsa çok ehven fiyatla verilecek. Te-
lefon 1538. 1531 

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

Satılık arsa - Yenişehir, meşruti 

yet cad. Atatürk bulvariyle 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 apartmanlık arsa, ada 
1149, parsel 23, Telefon: 3563 1576 

Satılık kahve - Bankalar caddesi 
Çiçinyurt sokağındaki kahve Bent -
ler azimet dolayısiyle mUsait bir fi · 
yatla devren satılıktır. 1577 

Satılık - Dükkanlarla apartman, 
gazino ve lokantasiyle otel veya res· 
mi daire yapmıya elverişli Ankara 
Yeni~ehirde 8 asfalt yolunun birleşti
ği en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbaı arsa satılıktır. 

1nıaat ruhsatı dahi hazırdır, talip · 
lerin Ankara posta kutusu 52 adrese 
mektupla müracatları. 1 58 1 

Satıl ık ev - Hacı doğan' da ayda 45 
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 beraıber. 
8000 lira. Tel :5843 1594 

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

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

1600 

satı 29 4 939 . . rih· · · tanhınden29. 5. 939 ta - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1
1ne kadar otuz gün müddetle ka

!:a ı zarf usulilye münakasaya konul

Satılık arsa -.Yenişehir Sıhiye ve -
kaleti yanında sağlık sokak 490 .M. 
acele satılık. Tel: 1449 1601 

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

.... u!tur. 

'l'esisat. b. · · k. .. \re d" v . · ınsı ma ıne ve teferruatı 
di kıgerı de santral binasiyle ahgap 

re ler olm k .. . . 1 
her "k· . a uzere ıkı kısım o up 
ihat 1 ısıde birden veyahut ayrı ayrı 

e olunabilecektir. 
Makine ve tef ·· b" · · k erruatı olan ırıncı 
ısmın bedeli muhaınmeni "22852" li

ra 85 kuruş "k· . . 
nı h ve ı ıncı kısmın bedeh 

u amıneni "6048" l proje! . . iradır. Tesisatın 
ri gib"e~ını ~elediyede görebilecekle -
zu ed ı lennı ve mali şartlarını da ar-

en er beled" d 
canen isti 'e . . ıye airesinden mec-
29 5 939 y hılırler. Kapalı zarfların 

· pazartesi ·· .. d kadar bel d" gunune saat 14 e e ıye e .. 
§arttır. ncurnenine vermeleri 

Haddı la"yık .. . goruJd·•v.. · .S. 939 pazart . . . .. ugu takdırde 2Q. 
hisar beledi esı g~nu. saat' 15 de Sivri-
cümeni tara~7n:aır~sındc belediye en
t.r. Şartnam d an _ıhale!li yapılacak -
beraber 3 7 es e ~ıkredilen vesaikle 
hut Bank: ' temınat akçesinin veya
ne konulm mel~tunun zarfları içerisi-

ası azımdır. 
(3012/1639) 11629 

SO çift öküz al.nacak 
Haymana H""k"" den : u umct Tabipliğin • 

14. 4. 939 t . . 
müddet) k arıhınde on beş gün 
meye k e apalı zarf usuliyle eksilt _ 
n.. 

1 
on ulan 60 çift ökiıze ihale gtl-

h
u 0 an 24. 4. 939 tarihinde talip zu· 
ur etın d•vo e ıgındcn artırma ve eksilt • 

me v ·h d . c ı ale kanununun 40 ıncı mad -
esı rnucı·bı" b. · · d · nce ır ay ırın e hazıne 

menf · ,, aatıne uygun olmak şartiyle P.a-

zarlıkla alınacağından :aı~~. olanl~rın I Bir ampermetre ikaz dinamosu için 
Haymana hükumet tabıplıgıne mura- Üç sigorta dahili montaja mahsus. 
caatları (1715) 11697 Bir kilovat saat sayıcısı 380 volt 

El k "k f . I "h f • 1 h" • 3 X 100 amper için. 
e iri eSISa 1 1 a eSI e lfl 4.) I Mermer tevzi tablosu 1000 X800 

Çine Belediye Reiıliğinden: Mm. eb'adında a~ağıdaki aletlerle 
Ulus gazetesinin 14, 19, 24, 29 Nisan komple monte edilmiş halde 

939 günlü nüshalarında intişar eden Üç ampermetre O - 150 amperlik 
ve 12. 5. 939 tarihinde ihalesi yapıla- taksimatlı 
cak olan kazamızın elektrik tesisatı Bir üç kutuplu şalter 3 X 150 am-
bazı tadilata tuzum görüldüğünden per için 
tehir edilmiştir. İhale gününü ayrıca Üç sigorta 100 amperlik 
ilan edileceği ilan olunur. Üç üç kutuplu 9alter 3 X 150 am -
(1724) 11701 per için. 

k 
. f 9 sigorta elli amperlik 

Osmaniye Elektrl tesısa rna 1 üç kutuplu şalter 3 x ı5 amperlik 
3 Paratöner tertibatı 400 volt için 

ait teklifname 1 kilovat saat sayıcısı 4 nakilli üç 

Osmaniye Belediyesinden : 
1.) I 60 Kw. lık 400/231 voltluk elli 

periotluk üç safhalı alternatör ikaz 
dinamosu ile birlikte dakikada 1000 
devirli. İkaz dinamosuna ait §Önt mu
kavemeti, temel civataları kasnak ve 
kayış gergi tertibatı alternatörle bir
likte teslim edilecektir. 

2.) 4 Kablo intiha kutusu. 
3.) I Demir saçtan mamul iki sa • 

halı ceryan tevzi tablosu aşağıdaki 
alet]erle komple monte edilmiş halde 

Bir elektromanyetik ampermetre 
O - 150 amper için 

Bir elektromanyatik kilovat.metre 
O - 500 votluk. 

Bir elektrodinamik kilovat metre 
O • 75 kilovat için. 

Bir voltmetre komlitetorü. 
Bir üç kutuplu otomatik yağlı şal

ter 3 X 100 amper için 
İki ihbar lAmbası 
Bir volsetre ikaz dinamosu için 

safhalı. 

400/ 231 voltluk ceryan 3 X 25 am-
per için 

Bir arazoz alınacak 
Bor Şarbaylığından : 

1 - Belediyemiz ihtiyacı ıçın bir 
adet arazoz 20 Mayıs 939 cumartesi 
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. 

2 - Arazozun muhammen bedeli 
beş bin beş yüz lira olup ilk pey pa
rası dört yliz on iki lira elli ku
rugtur. 

3 -Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün Ankara, İstanbul, Mersin ve 
Bor belediyelerinde görülebilir. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve 
Uçiincti maddelerindeki belgelerile 
birlikte belli gUn ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını encümene 
vermiş bulunmaları. 

1603 

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

Satılık Şam lşi salon takımı - Şam 
işi gayet §ık iyi muhafaza edilmiş bir 
salon takımı azimet dolayıaiyle gayet 
ucuz olarak 300 liraya satılıktır. Her 
gün 17 .30 dan 19 a kadar Kavaklıde· 
re, Özdemir cad. 80 numaraya müra-
caat. 1634 

Acele satılık ev - Maltepe de hakim 
ve manzaralı yerde durağa yakın 920 
M. arsa bahçeli 4 odalı ehven bedelle 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 1651 

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

Satılık - 524 modeli Fiat markalı 
otomobil satılıktır. Görmek istiyen -
ler saat 11-13 e kadar Polonya Sefa -
retine müracaatları lazımdır. 1662 

Satılık hane - Cebeci Attilla Cad. 
Dörtyol otobilı durağında kirgir iki 
kat 10 numaralı hane ıatılıktır. Sahi
bine müracaat. 

Özbey mahallesi Pilav oğlu 
sokak No. 24 1664 

Satılık ,otomobil - Opel marka 
938 model küçük tip otomobil satılık
tır. Bahçeli evler No. 8 milracaat. 

1665 

Satılık arsa - Şurayi Devlet itti
salinde bahçeye nazır, önü ve arkası 

yol kıymetli bir ana. 2988 telefon 
numarasına müracaat. 1671 

Satılık hisse - Küçük evler yapı 
kooperatifinden bir hiase satılıktır. 
Şeraiti anlamak istiyenlerin 3714 nu -
maraya telefo netmeleri. 1676 

Satılık - Yeni meclise yakın Aşağı 
Ayrancıda 1800 m. Eğlence otobüs 
durağında 30 metre asfalt cepheli 
1120 metrelik arsalar. 1046 Tel. Su -
ner. 1677 

Satılık - 5620 liraya iki müstakil 
ev birden mülkiye mektebine bitişik 
köşede. Y. Ş. Tuna C No. 34 Adli. 
saat 18 den sonra. 5000 liraya ilan et -
tiğim ev satıldı. Müracaat edilmemesi. 

1678 

Motosiklet satılıyor - İngiliz Tri
yofu sepetli çok az kullanılmış saat 
5 • 6 Saman pazarı Bo&aziçi Çaye -
vinde Envere müracaat. 1679 

Kiralık : 

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

Kir:ılık kat - 5 odalı ve tekmil ınü11 
temilatı ve bahçeli bir kat kiralıktır. 

Maltepe Oflas sokak No. 7 Bakkal 
Ramize müracaat edilinesi. 1549 

Acele kiralık - Bahçeli evler No: 
126 da 5 oda tam konfor mobilya ve 
telefon. Aynı· eve ve Tel: 3485 - 51 
re müracaat. 1556 

Kiralık - Yeni§ehir Emciler cadde
si Emek Ap. No: 5 iki oda bir vesti • 
yer mutbak banyo 37 lira. Kapıcıya 

müracaat. 1570 

Kiralık daire - Yeni§ehir bakan· 
lıklar doğusunda akay sokak Fethi 
B. kötkü ileriıinde 3 oda 1 hol ban -
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a 1582 

Acele kiralık apartman - İsmet t -
nönü caddesi sondurak 28 numaralı 

apartmanda beş büyük oda bir küCjük 
oda bir hol ayrıca iki hizmetçi odası 

garaj daimi sıcak su kalorifer parke 
bütün konforu haiz 1596 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 22 numaralı müstakil hane ehven • 
fiyatla kiralıktır. Aynı evin birinci 
katına müracaat. 1599 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. 
bahçeli iki katlı 6 odalı telefonlu 35 
No.lu mlistakil bir ev kiralıktır. Faz
la mal\ımat için Tl: 1907 No. ya mü -
racaaL 1606 

Kiralık - Mobilyalı oda, 15 lira, 
aile nezdinde, Bayan için, Sıhiye kar
şısı llkiz ıokak No. 20 Mahir Ap. da-
ire 5 1608 

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

1609 

Kiralık apartımın - Attııar odalı 
ve tam konforlu iki daire kiralıktır. 
Çankaya postaneıi yanında Yetil a
partıman. Aynı apartımanda orta ka-
ta müracaat. 1616 

Kiralık - Jandarma :.nektebi ya· 
nında havadar 3 oda bir hol mutfak 
banyolu apartıman katı ehven fiyat. 
İçindekilere milraca.at. 1626 

Kiralık daire - Saman pazarı kur
şunlu cami kar9ısı No. 84 Alim bey 
Ap. 2. ci kat tam konfor banyo hava 
gazı aaire. Kapıcıya mtiracaat. 1630 

Bahçeli evlerden acele kiralık ve 
satılık hane - Sahibinin tafraya azi· 
meti dolayııiyle Bahçeli evlerden 27 ' 
numaralı D 4 tlplnde muntazam bah· 
çeli ev acele kiralık veya devren satı
lıktır. 

Müracaat: Merkez Bankası Sene-
dat Şefi Hikmet Alganer. 1633 

Kiralık mobilyalı apartman - Ata· 
türk bulvarında Uç oda aıcak au kon
forlu mobilyalı daire bet ay kiralık -
tır. Yeniıehir po11trcstant Burhan 
Varlı. 1635 

Kiralık oda - Bol güneşli, bUyUk, 
muşambalı aile nezdinde mobilyalı. 
mobilyuız Yenitehir, Ölçerler sokak 
No. 2 birinci kata müracaat. 1641 

Satılık - Piyano 150 lira ayrıca 
salon takımı. KtzımC:Szalp caddesi Ke
mah apartman daire No: 6 1645 

Kiralık kat - Uıt kat iki oda bir ıo· 
fa bir kUçük oda elektrik havagazı 
banyo Yeniıehir lnkılip caddesi 
No. 11. 

~elefon: 2655 1656 

-11-

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kllçillı: llinlardaıı: 

Bir defa için 30 Kuru;ı 
İki defa için 50 Kurut 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük illnlardan her de· 
faıı için 10 kuru1 ılınır. Meıell 10 
defa neıredilecek bir ilan için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolayhlı: ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boliluklar müıteına, 30 harf 
itibar edilmiıtlr. Bir lı:ilçlilı: ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her ıatır için 
beher ıe[erine ayrıca on kuruı alı
nır, 

Küçük tıanlann 120 harfi geçme· 
mesi llzımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pal tarifesine tabidir. 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol 2 bal
kon 1 mutbak banyo elektrik hava -
gazı. 55 lira Yenişehir Devlet Şurası 
arkası Yiş sokak No. 23 Basri Bey 
Ap. 2. Kat. 1658 

Kiralık oda - Mobilyalı ve tam 
konforlu bir oda kiralıktır. Atatürk 
bulvarı Vardar Apartmanı 31 numa -
maralı dükkana telefon 3130. 

1659 

Kiralık ev- Bahçeli evler ikinci du
rak No. 19 geniş antre, kış bahçesi, bü
yük salon, hizmetçi odası bodrum, 
konforu tamam. 1660 

Kiralık ev - Bahçeli evlerde 76 
numaralı manzaralı, 8 odalı, garajlı 

ve geniş bahçeli müstakil ev kiralık-
tır. İçindekilere müracaat. 1663 

Kiralık oda - Bir Bayan için aile 
yanında 15 liraya bir oda kiralıktır. 
!tıklar caddeıi Yükıek Apartman dai
re No. 12 - Kapıcıya müracaat. 1669 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evlerden e'f 

alınmak isteniyor devretmek istiyen
ler tip numarasını ve şeraitini posta 
kutuau 52 ye bildirmeleri. 1580 

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

Gazetemiz ilin memurluğuna müraca-
at. 1627 

Aranıyor - Orta yaılı bir karı ko~ 
ca için temiz mobilyalı. Konforlu bir 
oda aranıyor. 

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

Aranıyor - Çocuklarını BER:r..1N
DE emin nezaret ve ihtimam altında 
okutmak iatiyenlere Berlinde gayet 
namualu, hayatı hususiyede Almanca 
konuıur ilmt bir türk doktorunun ai
lesi nezdine alır. Ankara'da Adliye 
caddesi Altansokakta avukat Bahane 
müracaat. 1661 

Kayıp aranıyor - Çankırı Karataş 
Hamam civarında Tabakhane mahal
lesinde 11 numaralı hanede hissedar 
olan Şakir oğlu Etem Ragıp 35 sene
denbcri kayıptır. Mahalline gelmesi 
ilan olunur. 1668 

iş verenler : 

Mürebbiye aranıyor - (Üç yaşın
daki bir kız çocuğu için almanca ve
ya fransızca bilir bir mürebbiye aran
maktadır. Ankara Yenişehir İsmetpa
f& caddesi No. 10 a müracaat edilme-
si.) (Telefon: 2051). 1646 

Mür~bbiye aranıyor - Yeni doğmuş 
bir çocuğa bakmak için bir Alman 
mürebbiyeye ihtiyaç vardır. Taliple. 
rin tekliflerini N. D. adreıile Ulusa 
göndermeleri. 1666 

Mürebbiyelik aranıyor - Fransızca 
ve Almanca bilen bir Alman bayanı 
birinci sınıf aile nezdinde çocuk mü
rebbiyeliği arıyor. Ulus'ta E. F. ru -
muzuna müracaat. 1673 

Elektrik tesisatı ilam 
Milaa - Küllük Nahiyeıi Küllük 

Köyü Muhtarlığından : 

K6yUmüzde yaptırılacak elektrik 
tesisatı için yapılan il~n üzerine mu• 
ayyen gilnde talip zuhur etmediğin -
den eksiltme iti on gün müddetle tem
dit edilmiıti. Arzu edenlerin 15.5.939 
Pazartesi gilnü köy odasında müte -
§ekkil komisyona milracaatları ilan 
olunur. (3159/ 1710) 11692 

Satılık arap kısrağı 
Ziraat VekAletince müseccel, bine -

ğe, damızlıla ve yarı§a müsait ve ya
rıı kazanmıı anası babası tanınmış 
arızuız çok asil beı yaşında (1.55) 
lrtifaında bir arap kısrağı satılıktır. 
Talip olanların görmek üzere Polat
lı'da hUkQmet baytarlığına milraca -
atları 1672 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 310 No. lu motoıiklet numaramı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es _ 
kisinin hükmü yoktur. Saim. 1670 
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~--------------------------.. , Sütçüler aleminde bir hadise ... 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiştir 

Mİ ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

SUT MAKlNELERtDIR. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bo
zulmaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. 

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

Ankara satış yerleri: 
M. NEDİM İRENGUN Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 
YUSUF ESEN DEMİR ve OÔULLARI Anafartalar Cad. N: 105 
Tl: 2454 1123 

1 

Ziraat, inşaat, yangın ve 
sair su işlerinde en kulla
nışlı ve en elverişli ve en 
amansız çalışan 

BERNARD Marka 
bilhassa müteahhitleri 

alakadar eden 

Motopompların 
her boyundan daima depo

larımızda mevcuttur. 

KATALOK, İZAHAT ve TEKLİF İLK TALEBDE GÖNDERİLİR. 

1ürkiye merkez deposu: Türk - Avrupa Limted Şirketi • İstanbul, Galata 
Perıembc pazar 61 1652 

..1ıııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. -----------------------------

ROMANYA BÜYÜK ELÇILİGİ 
Büyük salonlar, Hizmetçi odalar ve 

garajli büyük bir ev arıvor 

-------------------------Müracaat yeri: Tel. 2283 ve 2882 1618 = --- -
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

PARKE KALDIRIM TASLARI 
E~kitehir n Şakir Çiftliğinde emsali nadir olan (HEKTER) namı di -

ğer kaldırım şları çıkarılmaktadır. Bu taşların sağlamlığı mühendislerle 
in§l&t sahipleri tarafından her zaman tecrübe ve takdir edilmiştir. Arzu 
edilen büyükluk ve şekilde imal edildiği gibi her tarafa nakliyatı da temin 
edilir. Toptan alanlara büyük tenzilat yapılır. Eskişehir Mutalp caddesin
de No: 68 fırında: İbrahim İlyas Özcan ve İrfan Turhanlı adresine müra-
caat edilmes • 1655 

.:!JI 111111 İLAÇLARINIZI 1111111~ 
§ S k E · nden yaptırınız. Avrupa ve yer-=: 
E: O arya czanesı 1i ilaçlar her çeşidini (Kodak) :: 
:= marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- := 
:= mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşısında. Telefon: 2018 =: 

':Siiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Marka 

Satışa yeni çıktı. Halis beyaz mer
merdendir. Her hususta piyasadaki 

mozayiklara faiktir. Nümunelerini 1 
görmeden mozayik almamanız men -
faatiniz icabıdır. İstenilen numara ve 
tabii renkleri de vardır. 

Toptan satış yeri: Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 

Perakende satış yeri: Hasan Bal-
dudak Telefon: 1423 1571 

Samanpaıarmda bulunan 
AKAY KİTAPEVİ 

I - Almanca, fransızca, İngi
lizce kitap ve mecmuaları doğ
rudan doğruya getirtmeğe başla
mıştır. En ucuz ve en çabuk ora
dan temin edebilirsiniz. 

II - Türkçe bütün neşriyat ve 
ucuz kırtasiye orada bulunur. 
Telefon: 3585 1621 

Dudaklanmz irin: Yenilemeye I~~~~ kl\Jmadan bütün gün 
) dayanan buyuk Fransız markası 

RUJ "GUITARE,, 
Serbestçe yiyiniz, içiniz, banyo alınız, öpünüz, RUJ GUl
T ARE silinmez ve dudaklardan iz vermez. Tecrübe ediniz 
başka ruj kullanmıyacaksınız. Ufak tübü 35 Krı. Büyük 
tübü 100 Krş. Lüks tübü 200 Krş. Repnjlar 70 ve 125 Krı. 

Ankara Satış yeri: ŞARK MERKEZ ECZA T. A. Ş. Ana-
fartalar caddesi. 7042 

.ıl l llll 11111111111111111111111111111111 L - -
~ Halk Opereti ~ - -: Pek yakında Ankara'da : -.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

Sayın müşterilerime 
Senelerdenberi Kütahya namiyle 

Bayanlara müjde 
Mevsim modellerine ve zevki

nize uygun Rob ve Mantolarını
zı yaptırmak fırsatını buldunuz. 
Şehrimize yeni gelen terzi Bel -
kıs Avunduk'un beraberinde ge
tirdiği modelleri görünüz. 

Adres: Bakanlıklar karşısında 
Çankaya Polis merkezi yanında 
Olgunlar sokağı No. 6 1667 

maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek ..:::::==::=========~ 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalışarak aynı taşı kullan -
maktayım. Piyasada . tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o
lan kireçlerimin satışını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 
Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 Mehmet Çavuş 

.. --Satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma • 
mlıl 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

_, •....•...............................• '-

Ucuz kiralık ev 
Yenişehirde Yüksel cadde Mi

mar Kemal mektebi karşısında 

Ateş Hakkı apartmanı birinci da-
iresi ucuz kiraya verilecektir. 
Parkeli altı oda ve geniş salon. 
İçindekilere müracaat. (Telefon 
2488, 3130). 

"' •• 111. 1111. 111. 1111. 1111. 111111. 1 •• 11. t" 

Cebeci Hastanesi -
Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köşesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti 3485 - 16 1507 

r 

FOSFARSOL . 
KAN, KUVET, iŞTİHA ŞURUBU 

Umum doktorların müttefikan tak• 
dir ve milyonlarca vatandaşa itimatla 
tavsiye ettikleri en mükemmel bir ku
vet şurubudur. Daima kanı tazeleyip 
çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. 
Her zaman gençlik, dinçlik verir, ze
ka ve hafıza kudretini yükseltir. Si • 
nirleri, adaleleri kuvetlendirerek, uy
kusuzluk, halsizlik, fena düşünceleri 
giderir. Vücut makinesine lazım olan 
bütün enerji ve kabiliyeti vererek da
ima azim, irade, neşe sahibi eder. Mi
de, barsak tembelliğinden ileri gelen 
muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği 
ve ademi iktidarda şayanı hayret fay
dalar temin eder. 

FOSFARSOL'u 
Diğer bütü-n kuvvet ilaçlarından 

ayıran başlıca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvet, ittiha 
yaratması ve ilk kullananlarda bile 
micize tesirini derhal göstermesi
dir. Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlike· 
li hastalıkların nekahat devrelerinde 
en mükemmel bir derman şurubudur. 

Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini 
haizdir. S: 

HER ECZANEDE BULUNUR ~ 

.:!J 111111111111111111 BUZ SATIŞI ·-il!:. 

':ili 

Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse
selere menba suyundan yapılmıt 15 kiloluk Lemiz buzun 
'beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Orman Çiftliği Bira fabrikası ile Ankara acea1temiz Ka

laç kardeşlere müracaat edilmesi ilan olunur. Tel: 1451 
............................................................................................. ·-··-·····--···· ................................. .. 
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~DAKTİLO KURSU~ - -- -: Haziran teşkilatına mahsus olan FEVKALADE devresini açmıştır. _: 
: Kayda devam edilmektedir. E 
: Her gün iki saat ders gösterilir. 2 ayda diploma verilir. Tahsil aran- : 
: maksızın herkes alınır. : 
: Memurlar Kooperatifi, kat 1 Tel: 3714 1602 • E - -- . -
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 
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--------- SAF i E -- -------
--- ve arkadaşları -- ------Kemani NecatiTokyay, Kemençeci ------ ------~ Aleko, Klarnet Şükrü, Cümbüş Cemal, 
- -Piyanist Yorgi § - ---- -= den mürekkep büyük türk mu.iki heyeti = - -- -=:ıo Mayıs Ça11amba günü akta.mı Halkevinde Telefon: 2653:= - --=: 11 Mayıı Pertembe günü akşamı Yeni Sinemada =: 
=: iki büyük kon•er verecektir. Telefon: 3540= = Biletler Halkevinde ve Yeni Sinemada satılmaktadır. }'erleri- ;: - -=: nizi kapatmakta acele ediniz. 1657 = 
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YENi SİNEMALAR sus 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6380 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umum1 neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa müdiiril : Ali Rıza BASKAN 

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

BU GÜN BU GECE 
Ayaklarına bütün gönüUeri takan, 
neş'elerine bütün hayatları bağlı
yan danslariyle cihanı çıldırtan 

Dans Perileri 

GINGER ROGERS. ve 
FRED AST AIRE'in 

Son şaheseri 

UÇAN VALSLAR 
numaralı biletlerinizi gündüzden 

tedarik ediniz 
Seanslar: 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük macera filmi birden 

1 - Taksi Haydutlan 

2 - Pekoı Kralı 

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

12,15 Halk matinesi 

PARİSTE BULUŞALIM 

Bu Gece 20,30 da 
Genel istek üzerine 

KİT ARALAR 
ÇALARKEN 

Baı Rolde TINO ROSSI 

Gündüz: 
12,30 - 15,30 - 18 seanslarında 

· son olarak 
AŞKIN GÖZ YAŞLARI 

12,30 seansı tenzilatlıdır 

: :Y~di:Si~~~~d~ =va=r;~;e= ~~~:aı~~~J::= JULlA: REYES :alkı;i~ \~~İa~~kt~ :de~~~: :Ji~~:::::::::;:: :ı 
Ayrıca: Her akıam varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROSİTA veALEXENDRE fevkalade numaralar 


