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..-·················· ················································ ····· ············ ·······································~ - -i Milli Şef 19 Mayıs Stadmda i 
Dün Beıikta$ • An

karaıücü maçı oyna· 
nırken milli Şef, Cüm· 
burreisi İsmet İnönü 
19 mayıs stadyomunu 
ıereflendirmlelerdir. 

Maçın en heyecan-
lı bir anında cözleri· ı 
ni şeref tribününe çe
viren ankarahlar, bü
yük şeflerini kendi a
ralarında görünce, coş
kun bir ıevinçle ken
disini alkışlamışlar 

ve "Yaşa ı Varol Mil
li ıefl" diye bağırarak 
büyük tezahüratta bu
lunmuşlardır. 

Reislclimhur maçı 

takip buyurmuşlar ve 
ayni tezahürler ara
sında Çankaya'ya dön
müşlerdir. Yandaki 
resim milli Şefi ıeref 
tribününde Dahiliye 
vekili B. Faiz Öz -
trak ve Hariciye ve • 
kili B. Şlikrü Sarac
oflu ile birlikte maçı 
takip ederlerken ıös
termektedir. 

Ruzvelt'in 
• 

mesaıı 

N. A. KÜCÜKA 
Bir iki gündenberi barometre sa· 

laha doğru bazı iıaretler kaydet· 
mektedir. 

Bugün elimizde mevcut malUnıa
ta ıöre vaziyetin hakiki aiınaaını 
tahlil etmek ve bunun üzerinde 
kati bir hükme doğru gitmek zama
nı henüz gelmedi. Fakat diplomaai 
sahaamda iki ideoloji, iki prensip, 
kuvetle çarpıımakta devam etmek
tedir. Ajanslarm, gazetelerin ver· 
diii haberlere bakılacak olursa, 
ıiındi de demokrasi i.lemi, cüretle 
ve cuaretle taarruza geçmiı gibi gö
rünmektedir. Birkaç gün evel ( Çem· · 
herleyn) Balkan devletlerine ve 
Lehistan'a kati teminat verdiği gibi 
bugün de (Ruzvelt) totaliter dev
letlere açık va kati bazı sualler tev
cih etmiştir. Bu suallerin, totaliter 
devletler aleminde, nasıl bir tesir 
yaptığınm aksi henüz gelmedi. U · 
kı .. ı.unu günün en ehemiyetli hadi
selerinden ın .. & •.-lakki etmek icap e· 
der. AV1'Upa buhranı bo.9lıry• lıdan· 
beri birçok vesilelerle totaliter dev
letlere karıı olan fikirlerini serbeat· 
çe aöylemiı olan Ruzvelt bu meaajı 
ile artık en sarih vaziyetini almıt o· 
luyor. Birleıik Devletler Cümhuri· 
yeti kurulahdanberi (Monro) nun 
ortaya attığı, ve bu devletin en aziz 
ve mukaddes prensiplerinden sayı
lan kaide, artık bu beyanattan son· 
r~ tarihin malı olacağını hükmet· 
mek icap ediyor. Daimi bir inkılap 
içinde dönen kainatta değiımez hiç 
bir iyman hiç bir kaide yoktur. Her 
§ey, tabii,' aosyal ve ekonomik tesir • 
lerin altında yeni ıartlara uymak 
zaruretindedir. Dinamizmini kay· 
betmiı müesseseler, nih~.ye! bir iske
letten baıka bir ıeY degıldır. Monro 

k "d . Amerika ile Avrupa arasın· 
aı esı, A 

da günlerce mesafe varken ve me· 
rika'nın Avrupa ile bu kadar ya• 
kından ekonomik ve sosyal bağlarla 
b ~ 1 1 d v ı b·ır zamanda konul • ag ı oma ıg .. 
mut ve o zamanki tartlara gore ga· 

b . f'L · 0 fadesiydi. Bu yet esaslı ır ı .. rın 1 

fikri Amerika devleti tiındiye kadar 

k dd b. anet gibi sakladı. mu a es ır em 
(c 'h h b. de) Amerika'nm har-

ı an ar ın d . 
be girmesi Avrupa'ya yard~ an zı-

.. ugrama • 
yade kendisinin tecavuze . . 

·k d · lerının eın· aından ve Amerı a enız 
niyetini kaybetmesinden ileri g~l-

. t• ş· d. Birle•ik Devletlerın 
mıt ı. ım ı ,.. A 
cümhurreisi doğrudan doğruya v-
rupa mes~leleriyle alakalanıyor. 
Ç .. k .. b 1 ·1el meseleleri dar un u eyne mı . k.l 
bir muhit içinde münferit bır te. ~ -

b ·· ·· polıtık d e mütalea etmek ugunun 
·· artık "e ekonomik icaplarına gore . 

mümkün değildir. Anlatılıyor kı de· 
. · 'k ·1 bir kat 

1 
• • • 

BiR MURACAAT 
DEGİL, BİR İHTAR! 
Nevyork gazeteleri, mesajın böyle 

ettiğini söyliyorlar telô kkisi icap 

Mesaj en hararetli tecerrüt 
taraftarlarını bile sevindirdi 

Vaşington, 16 a.a. 
- Alelacele içti
maa davet edilmiş 
olan ve binaena
leyh, ancak birkaç 
gazeteciden mü -
rckkcp bulunan 
matbuat konferan
sında B. Ruzvelt, 
Hitlcr ve Musoli • 
ni'.ye gönderilmiş 
olan meaajı oku
muş ve tefsır et
miştir. 
Müşarünileyh, bu 

.mesajın gönderil
mesinden önce hiç 
bir devletle istişa
rede bulunmamış 

olduğunu söylemiş 
yalnız evelki gece 
telgrafla cenubi A· 
merika hükümetle
rine malumat ver
miş olduğunu be
yan etmiştir. 

Cümhurreisi, bu 
mesajı son haddi • 
ne varmış olan ger 
ginliklerle yeniden 
çıkması muhtemel 
buhran arasındaki .. 
fasıladan bil isti fa. 
de bu mesajı gön
dermiş ve bunun 

(Sonu 8 incide) 

Ruzvelt 

Amerika Cümhurreiıi B. Ruzvelt 

l!lX!(llO!Oro:ıt 

• 
mesaıı karşısında 

Almanya mônalı bir 
lôkaydhk gösteriyor 

n11"1krası cephesı Amen a ı e . 
d"ha kuvet kazanını§ demektir. 
R1ızvelt, mesajından birkaç gün e -
"el garp medeniyetini yeni cereyan · 
lftrm yıkmasından muhafaza edece· 
iini söylemişti. Bu vaziyet kart~sın· 
d, Amerika'nın yolu ve cephesı a -
çıktır. Avrupa'da çıkacak bir muha· 
rebede Amerika'nın bulunduğu ta· 
rafın daima ağır geleceği askeri ~~~ 
hakikattir. Umumi harbin verdıgı 
tecrübe meydandadır. Buna kar§• ı 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Mihverin tavrı menfi 
Mesaja verilecek cevap için Roma 

ile Berlin arasında müzakere yapıhyor 
Münih, 16 a.a. - Nasyonal - Sosyalist mahfilleri Ruzvelt'in mesajı 

hakkında manalı bir lakaydilik göstermektedirler. 
B. Hitler ve BB. Ribbentrop ve Dietrich bugün de Münih'tedirler. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Hatay devlet reisile 
Baıvekil Ankara'ya 

hareket elliler 
İskenderun, 16 a.a. - Antalya me • 

busluğuna se~ilmiş olan devlet reisi 
Tayfur Sökmen'le Antep mebusluğu
na seçilmiş olan başvekil Abdürrah -
man Melek Ankara'ya hareket etmiş -
ler ve Payas istasyonunda vekiller, 
mebuslar, konsoloslarımız, zabıta ve 
mülkiye erkanı tarafından ugurıa.1 -
mışlar<'hr. Devlet reisine meclis reisi, 
başvekile de adliye vekili vekalet e
deceklerdir. 

Arnavutluk lacı dün 

İtalya Kırahna 

takdim edildi 
Roma, 16 a.a. - Arnavutluk heyeti, 

prenseslerin, B. Musolini'nin, hükü • 
met ve kordiplomatik azasının iştira
kiyle cereyan eden sembolik bir mera
sim esnasında Arnavutluk tacını İtal
ya kıratına takdim etmiştir. 

Façyolar ve Korperasyonlar mecli· 
si ile ayan meclisi, kıratın "İtalya ve 
Arnavutluk kıralı ve Habeşistan im· 
paratoru" unvanını kendisi ve halefle
ri için kabuletmiş olduğuna dair olan 
kanunu alkışlarla kabul etmiştir. 

Marsilya konsolosu hariciye 
nezaretini tanımıyor 

Marsilya, 16 a.a. - Marsilya'daki 
Arnavutluk konsolosu Tiran'da hari · 
ciye bakanlığına bir mektup göndere· 
rek, herhangi bir Arnavutluk muvak
kat komitesinden sadır olan emre ita
at edemiyeceğini bildirmiş ve buna bi· 
naen "Arnavtluk hür bir memleket i · 
ken kabul ettiği,, Marsilya konsolos • 

luğu•·ı~zifcsinden istifasının kabulü· 
nli rica eylemiştir. 

Amerika arnavutları istiklcille
rinden vaz ttecmiyecekler 

Nevyork, 16 a.a. - 200 Arnavut 20 
şer kişilik gruplar halinde Arnavut
luk konsolosluğuna giderek "aşağıdaki 
karar suretini vermişlerdir : 

"İstiklalimizin ilgasını hiç bir za
man gönül rızasiyle kabul etmiycce
ğiz.,, 

200 polis asayişi muhafazaya me
mur edilmi~ bulunuyordu. 

"Sald1ray /1 

İstanbul' da 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Alman

ya'da yapılan Saldıray denizaltı gemi 
miz bugün saat 11 de Çanakkale'den 
geçti. Limandaki gemiler düdükle 
kendisini selamladılar. Gece saat 20 de 
İstanbul limanına girdi. Bugünlerde 
~erasimle türk bayrağı çekilecektir. 

Tahran'da Lcilezar'ın donanmış manzaraBı 

İRAN'DA BAYRAM SEVİNCİ VAR 

Düğün hazırhkları 
hararetle ilerliyor 

Mısır Kiraliçesi, İran Veliahdi 
ve Prenses Fevziye Tahrana geldiler 

[Düğün töreninde bulunmak üzere Tahran'a giden 

Yazı İşleri Müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bildiriyor) 

Tahran, 16 - Gümrük ve inhisarlar vekili B. Rana Tarhan'm re
isliğindeki murahhas heyetimiz bu akşam Tahran'a geldi. Heyetimiz ve 
yann Tahran'a muvasalat edecek olan askeri müfrezemiz hudutdan i
tibaren hususi ve samimi bir misafirperverlikle karşılanmıştır. 

Bütün İran coşkun bir sevinç için-ı-
de düğün günlerine hazırlanmaktadır. 1 DR 'd 
Majeste kıraliçc Nazlı ile Mısır pren· , Omanya Q 
seslerinin ve maiyetlerinin Bender 
Şahpur'e muvasaletleri tarihi olan 14 
nisandan itibaren lran'da şenlikler 
başlamış bulunmaktadır. Tahran'da ve 
geçtiğimiz yerlerde resmi ve hususı 

binalar kamilen Mısır ve İran bayrak
Iariyle bezenmişti. 
Mısır kıraliçesiyle İran veliahdı, 

prenses Fevziye ve maiyetleri Bender 
Şahpur'a Mohammed Ali El - Kebir 
yatiyle saat onda gelmişlerdir. Yat li 
mana girdikten sonra, majeste İran 
imparatoriçesi, prensesler ve maiyet· 
!eri yata çıkarak misafirlerine hoş 
geldiniz, demişler ve kısa bir istira
hatten sonra yatı beraberce terketmis 
lerdir. 

Majesteler hazırlanan hususi tren· 
de şahinşah hazretlerinin vagonları -
na binerek Tahran'a müteveccihen ha
reket etmişlerdir. İran ve Mısır bay· 
raklariyle süslü limanda ve güzergah 
ta halk veliahti ve prensesi coşkunca 
alkışlamıştır • 

Ahvaz'da 
Tren öğleye doğru Ahvaz'a gelmiş 

ve yemek burada yenmiştir. Yemek
ten sonra şehirde bir gezinti yapıla
rak saat 15 te Tahran'a l:areket edil -
miştir. Ahvaz, Endimeşk, Dorud, A· 
rak ve Gom istasyonlarında memur· 
lardan başka, izci, mektepliler misa
firleri selamlıyorlar ve vagonlara bir· 

( Sonu 8. incı sayfada) 

Kırahn reisliği 
altında bir 

toplantı yapıldı 

Romanya kıralı Karo/, Veliaht 
ve general T eodoresku ile 

birlikte 
Bükreş, 16 a.a. - Dün saat 17 de 

sarayda kıral Karol'un reisliğinde 

( Sonu 8. incı sayfada) 

Dün bütün yurdda spor hareketlerine devam 
edildi. İstanbul' da milli küme maçında Vefa 
lzmir'in Doğanspor takımını 6 - 2 yendi. An
kara' da Beşiktaş Ankaragücüne de 1 - O mağ
lup oldu. Mektepliler arasında futbol ve vo
leybol müsabakalarından baıka, bisiklet ve 
atletizm müsabakaları da yapıldı. 

Bütün bu hareketlere ait haberlerimiz (7) -
inci sayfamızdadır. Yukardaki resim Hakkı 
ve Rıdvanın Ankaragücü müdafaasiyle arala
rında geçen çetin bir mqcadeleyi göstermekte
dir. Natık, bir kafa vuruıiyle kaleye girecek 
olan topu, yumrukla uzakla~tırıyor. 



İnsan ve kültür : 

Mesaja cevap ne olabilir? 
En büyük demokrasinin cümhurre

isi, cuma günü verdiği nutukta hem 
yeni dünyanın eski dünyaya yapacağı 
bir hizmet olabileceğini işaret etmiş 
hem dünya politikasında amerikalıla· 
rın 11öz sahibi olduklarını ileri sür
müştü. 

tedir. Buna göre, italyan matbuatın -
dan da başka türlü bir reaksyon bek
lememek lazımdır. Fakat bu, Alman
ya ile İtalya'yı temsil eden iki dev
let adamının mutlaka aynı şekilde ce
vap vereceklerini yani Roosevelt tek
liflerini bir kalemde reddeceklerini 
ispat etmez. 

Evlenme evrakının parasız 
olması hakkında proje 

Encümenlerin tadil layihası 
üzerinde yaptıkları tetkikler bitti 

Altın, pl6tin ve gümü 
eşya damgalanacak 

Bu gibi eşyanın ayarları tesbit 
Altın, platin ve gümüşten yapılan her nevi eşyaya damga 

ması mecburiyetini koyan kanun projesi, Kamutay encümen 
ce tetkik edilmektedir. 

Bir gün sonra, Roosevelt'in italyan 
baş vekili Musolini ile alınan şansöl
yesi Hitler'e bir mesaj gönderdiği ha
beri, arkasandan da mesajın kendisi 
geldi. Cihan vekayiinin en ziyade ça· 
tallaştığı bir devrede, gönül isterdi ki, 
türk efkar umumiyesine, mesajın had
dizatinde pek uzun olmıyan bütün 
metni arzedilmiş olsun. Avrupa rad • 
yolarından fransızca, almanca, ingi -
lizce ve saati saatine verilen bu mesa
jın gazetelerimizde ancak kısa bir hü
lasası intişar etmiştir. Halbuki mesa
jın kendisi bir çok ince tahliller ihti· 
va ettiği gibi mantıki silsilesinde de 
birinci derecede bir diplomatik fiilin 
bütün ölçülülüğünü gösteriyordu: bir 
kelime ve bir edatı bile fazla değildi. 

Ehemiyetine gelince, bunda da te· 
reddüde mahal yoktur. Son kırk sekiz 
saat içindeki umumi gerginlik havası, 
Roosevelt'i, denilebilir ki, Amerika'
dan Avrupa'ya nakletmiştir. Cham • 
berlain'in, Godesberg'e uçuşu gibi bir 
hal karşısındayız. 

İngiliz başvekilinin o günkü uçuşu 
olmasa idi, İngiltere'nin vereceği ga
rantiler ve girişeceği bazı mesuliyetli 
işler için bütün imparatorluk efkar u
mumiyesini sürüklemek, belki de kabil 
olmıyacaktı. Onun gibi, bu sefer de 
Roosevelt tarafından gönderilen ba -
rış mesajının, Amerika efkar umumi
yesi için, ayni maksada matuf bir ha
reket olup olmadığı, üzerinde ciddi -
yetle durulmağa değer bir sualdir. 

Roosevelt, tekliflerini iki müşahe -
deye istinat ettiriyor: 

ı. Dünyanın işlerini bu tarzda yani 
müstakil milletleri ortadan kaldırarak 
halletmekte devama imkan yoktur. 
Çünkü bu un sonu harptır. 

2. Bir harp olursa bunun ne galibi, 
ne mağlubu ne de bitarafı mesut ola
caktır. Bu harp, dünyayı uzun müd -
det yaralı, harap ve betbaht bırakacak-
tır. 

Tekliflerine gelince, bunların ba -
şında, harp istemediklerini mütead -
dit vesilelerle ilan etmiş olan Hitler 
ve Musolini'nin, mesaja ilişik listede 
isimleri yazılı devletlerden hiç birine 
tecavüz etmi)eceklerİlli beyan eyle • 
meleri talelıi geliyor. Listede isimleri 
yazılı devletler mihver periferisine 
hemhudut yahut yakın olan devletler
dir. 
Eğer bu kabul edilirse, Roosevelt, 

bütün bu devletlerden bir mukabil te
minat alaca ını vadediyor. Ve on se
nelik, cesaret edilirse hatta yirmi beş 
senelik bir ulh devresi içinde iki e
sas davanın halline çalışacağını söy
lüyor: 

a) Silahsızlanma, 
b) Yeni b r cihan ekonomisinin te

mellerini atmak. 

Fakat Roo evelt, şunu da ilave edi
yor ki, bu dfivaların halledilebilmesi 
için masaya oturmak kabul edildikten 
sonra, silahları gardropta bırakmak 
lazımdır. Zira, silahlı adamların ye
şil masa etrafında anlaşmalarına im
kan yoktur. Yani, kabul edilen barış 
devresi esnasındaki bütün müzakere
ler bir karşılıklı tehdit usulüne de -
ğil bir karşılıklı anlaşma ve uzlaşma 
zihniyetine dayanmalıdır. 

Mesajının bir noktasında, kendisi -
nin bu teklifleri yapmasından bir zaf 
yahut korku manası çıkarmanın hata
lı olacağını? Kendisinin bu mesajı 
mesuliyet hissi ile hareket eden bir 
devlet adamı sıfatiyle gönderdiğini 

ve bugünkü giınde, hiç bir devlet ada
mının ne kendi milletini ne de başka 
milletleri bir harbe sürüklemek hak -
kını haiz olmadığına kani bulunduğu
nu iyice tebaruz ettirmeyi ihmal et -
mi yor. 

Amerikan se latosunun en mesut ve 
en selahiyetlı bası ile temas ettikten 
sonra kaleme alınıp gönderilen bu me
sajda, nihayet ne isteniyor? Tecavüz 
yapılmıyacağının teahhüt edilmesi, 
bir harbin ör ime geçilmesi, bir müd
det için kati bir barış havasının ha
} im olmasından istifade edilerek her
kesi memnun b rakabilecek ekonomik 
bir anlaşmaya varılması ve silahsız -
lanma işinin halli. Çünkü Amerika 
efkarı umumıycsi gibi Roosevelt de 
o kanaattedir ki, bütün bu politik buh 
ranın sebebi cihan ekonomisinin müz
min ve tahripk r bir çıkmaza girmesi 
ve bir de, silahlanmakta devam eden 
milletlerin ya seri bir iflasa yahut da
ha seri bir felakete yani harbe gide
cekleridir . 

Avrupa demokrasileri ile Avrupa
nın mihver devletleri arasında bir ne
vi aracılık yaı mak teklifi olan bu me
saj, acaba ne netice verecektir? Av
rupa demokrasilerinin buna derhal ve [ 
kayıtsız a_şrtsız ıltihak etmiş oldukla-

Amerika'nın, bitaraflık kanununu 
değiştirmek isteyip bu arzunun bazı 
tecerrüd taraftarı mahafilce müspet 
karşılanmadığını bildiğimize göre, bu 
mesajın gayelerinden birisi, belki de 
bu mahafili, fili deliller getirmek su
retiyle ikna etmektir. Alınan ve İtal
yan diplomasilerinin gözünden böyle 
bir noktanın kaçmasına imkan yok -
tur. İşte bu sebeple, verilecek cevap
ta, amerikan efkarı umumiyesinin gü
cendirilmesinden çekinileceğini bek -
lemek yersiz değildir. Kaldı ki, mesa
jın üsliıbunda ve mantık silsilesinde, 
reddolunduğu takdirde, bir nevi harp 
mesuliyeti yüklemek gibi bir maksat 
vardır. Diğer taraftan, mesajın bazı 
şartlar dahilinde de olsa, kabulü, Hit
ler ile Musolini'nin hiç olmazsa mu -
kabil taraf kadar sulh taraftarı olduk
larını gösterecektir. Şartlara gelince, 
bunların başında, önce "çenber,, yahut 
"sed" politikasından vaz geçilmesi, 
ikincisi de Almanya'mn müstemleke 
talepleri ile İtalya'nın son zamanlar
da Fransa'ya karşı ortaya attığı talep
ler hatıra gelebilir. Yani ve hususi 
davalardaki "sulh olma" usulünde ol
duğu gibi, bir nevi hulasai hesabiye 
çıkarılabilir. Aksi takdirde yani tam 
bir red ile, mihver, lüzumsuz bir me
suliyet almış olur. 

İşte bu mülahazaların sevkiyle, me
saja mihver tarafından verilecek res
mi cevabın mihver matbuatının dedi
ğine pek de uygun olmaması, muhte
meldir. 

Burhan BELGE 

Gayri mübadillerin bir 
müracaati 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Gayri 
mübadillerinin bazılarının istihkak 
mazbatalarında istihkakları ingiliz li
rası, yahut drahmi olarak yazılır. Bun
ların tediyesinde ecnebi paraları gün
lük rayiç üzerinden ödenmekte idi. 
Gayri mübadiller Maliye Vekaletine 
müracaat ederek bundan zarar gördük
lerini bildirerek, tazminini istemişler 
dir. 

Leyli mekteplerin ücretleri 

Önümüzdeki sene leyli yatı mek -
teplerinde talebeden alınacak ücret -
ler Maarif Vekaleti tarafından tespit 
edilerek vilayetlere tebliğ edilmiştir. 
Buna nazaran: 

Evlenme evrakından alınan ve tayyare resmi hakkındaki kanu
nun hususi bir kısmını teşkil eden maddeleri tadil ederek, evlen
mede kullanılan evrakın bazılarını kıymetsiz hale koymak sure
t~yle bunların parasız satılmasını temin eden kanun projesi üze. 
rınde Kamutay encümenlerinin tetkiki bitmiıtir. Proje önümüz -
deki haftalarda ruznameye alınacak ve umumi heyette' müzakere 
edilecektir. 

Evlenme işlerinde kullanılan evrak
tan alınan parayı kaldırmak suretiyle 
evlenmeleri teşvik mahiyetinde olan 
bu projenin mucip sebepler mazbata
sında hükümet şunları söylemekte
dir: 
"- Evlenme işlerinde kullanılan 

evrakın 28-5-934 tarihli ve 2459 sayı
lı kanunun 5 inci maddesi mucibince 
kıymetli evraktan olarak bastırılma -
sının ve ayrıca damga resmine tabi 
bulunmasının evlenme işlerimizi mas
rafa sokarak evlenmelerin azalmasın
da bir amil teşkil eylediği yapılan 

tetkiklerden ve alınan şikayetlerden 
ve gerek parti kongrelerinde tesbit e
dilen dileklerden anlaşılmıştır. 

Bu sebeple tatbikinde devam edil
mesi büyük mahzur ve mazarrat do -
ğuracak olan şimdiki şeklin değişti
rilmesini ve evlenme evrakının kıy
metsiz ve pulsuz olarak muameleye 
konmasını teminen bir kanun projesi 
hazırlanmıştır. Projeye evlenmelerin 
doğrudan doğruya evlendirme memur 
ları tarafından nüfus idarelerine bil
dirileceği hakkında bir kayıt ilave 
edilmek suretiyle, tescili için kocanın 
müracaatini beklemek zarureti orta -
dan kaldırılmıştır . ., 

Encümenlerin temennileri: 
Projeyi tetkik için dahiliye, maliye 

encümenleri, esas itibariyle layihayı 
tamamiyle maksada uygun bulmakla 
beraber, evlenme mevzuu üzerinde ba
zı temennilerde de bulunmuşlardır. 

Dahiliye encümeni mazbatasında di -
yor ki: 
"- Milli kudret ve servetin esası

nı teşkil eden ntif usu artırmak ve bu
nun artmasına engel olan bütün se
bepleri ortadan kaldırmak devlet için 
ihmali asla caiz olmıyan ve ifası en 
elzem olan bir vazifedir. 

Bu bakımdan ehcmiyctli bıf adırn 

releri bu ihbarlara müsteniden evlen
meyi nüfus kütüklerine kayıt ve tes
çil ederler. Türkiye haricinde yapı
lan evlenme akitleri de konsolosulk -
!ar tarafından hariciye vekaleti vası
tasiyle bildirilir. 

Ancak, Türkiye haricinde yapıla
cak nikahlardan türk konsolosları ta
rafından yapılanlardan başkasında 
evlenme akdinin nüfus idaresine bil
dirilmesi mecburiyeti kocaya aittir.,, 

Proje neşri tarihinden yürürlüğe 

girecektir. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz 
name §udur: 

B - ~ahili nizamname mucibince 
bir defa müzakereye tabi olan mad
maddeJer: 

X 1 - İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1938 mali yılı bütçe
sinde münakalae yapılmasına dair ka 
nun teklifi ve büdçe encümeni mazba
tası, 

X 2 - Orman umum müdürlüğü 
1938 mali yılı bütçesine munzam tah
sisat verilmesi hakkında kanun layi
hası ve bütçe encümeni mazbatası. 

Çağn 
X Divanı Muhasebat encümeni bu

gün saat 10 da toplanacaktır. 
X Dahiliye encümeni bugün umu

mi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Milli Müdafaa encümeni bugün 
umum\ heyet içtimaından sonra top-

lanacaktır. 
X Meclis hesaplarının tetkiki en

cümeni bugün umumi heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

X Maliye encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

Bu projeye memleket içinde satılığa çıkarılan; altın, plati 
gümütten mamul eşyanın değerinden fazlaya satılarak halk 
fal edilmesine ve zarara uğramasına meydan verilmemek ve 
tekirlerin suiistimallerine nihayet verilerek emniyet ve iti 
alış veriş yapılmasına imkan vermek üzere hazırlanmıştır. . =-=ı Projenin esaslar: 

1 Stanbu l'un İma rf Kamutay encümenlerinde tadil 

3 milyon lira sermayeli 
bir şirket kuruluyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesinin belediyeler bankasın -
dan alacağ· 5 milyon liralık istikrazla 
yapacağı işler için bir program hazır
lanmıştır. Bu programa göre, 3 milyon 
liralık mütedavil sermayeli bir şirket 
kurulacaktır. Şirket imara muhtaç 
yerlerdeki binaları satın alarak yıktı
racak ve bu arsaları bina yaptırmak 
istiyenlere satacaktır. Bu suretle mo
dern mahalleler meydan getirilecektir. 
Bu usul ilk defa Eminönün'den Ata
türk köprüsüne kadar olan sahada tat
bik edilecektir. 

Bir milyon lira ile otobüs getirtile
cek ve geri kalan para ile de stadyom 
yapılacaktır. 

İstanbul'da bir 
L~niz kazası oldu 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Bugün 

öğleden sonra Beşiktaş iskelesinde 
garip bir deniz kazası olmuştur. İs
keleye yanaşan Boğaziçi vapuru deni
zi dalgalandırmış. Bu sırada o civarda 
bir kaç arkadaşiyle birlikte sandalla 
gezmekte olan Hüsnü Gedik sandalın 
sallanmasından korkarak "- Batıyo
ruz" diye bağırmış ve kendisini denize 
atmıştır. Bu sırada vapurun pervane
sine rastlıyan bacağı parçalanm~tır. 
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rıyan projenin ilk maddesine 
memleket içinde satılığa çıkarıl 
nevi altın, platin ve gümüşten 
e§ya ile kaplama ve yaldızlı mas 
ayar derecelerini ve mahiyet 
gösterir devlet damgası vurdur 
sahipleri mecbur olacaklardır. 

Pırlanta, elmas ve sair kıymet] 
larla işlenilen ve taş kıymetleri 
esas olan eşya ile vezni üç gr 
aaşğı olan mamulata damga vur 
mecburiyeti yoktur. Bu sureti 
proje bazı muafiyetler koymuş b 
maktadır. 

Altın eşyanın ayarları binde 
580, 750, 915 ve gümüş eşyanın 
lan binde 800, 900, platin eşyan 
binde 950 olduğu takdirde ayar 
gösterir devlet damgası vurula 
Altın ve platin ayarında binde b 
gümüşte binde 12 niza.mi mfi 
vardır. 

Altın ve gümüş kaplama eş 
(kaplama) ve yaldızlılara (yal 
kelime ve remizlerini ihtiva eden 
let damgaları vurulacaktır. 

Altın ve platin gümlış eşya il• 
lama ve yaldızlı eşya damga vurq 
mak üzere cevherlerinin tahlili il 
yarlarının tesbiti için darpane ve 
ga matbaası müdürlüğüne ve m 
kez ile vilayetlerde bulunan d 
memurluklarına ibraz olunacaktı 

Yukardaki hükümlere göre taci 
ya amilleri tarafından tevdi olun. 
bütün eşya için amili veya tacir v 
hut maden vekilleri tarafından b 
yanın cinsi, mahiyet ve ayar vez , 
rini gösterir bir beyanname veril 
mecburi olacaktır. Sair şahıslar 
olup satışa çıkarılan münferit eş 
beyannamelerinde ayar ve mahiy 
rinin gösterilmesi mecburi olmıy 
tır. 

olarak telakki edilebilen bu layiha 
hakkında hükümetin ileri sürdüğü 
sebepleri yerinde bulan encümenimiz 
layihanın esas itibariyle kabulünü mu 
vafık görmüştür. Ancak izdivaçların 

vukuuna engel olan mühim sebepler
den birinin de her kazada doktor bu
lunmaması yüzünden kanunun emret
tiği muayene keyfiyetinin fevkalade 
müşkülata maruz kalmasıdır. 

X Adliye ve Teşkilatı Esasiye en
cümenleri muhteliti bugün saat 16 da 
toplanacaktır. Dün Akhisar'da ~uhnot 

Gerek bu noktai nazardan gerek 
doğan çocukların ölümden korunması 
bakımından memleketin bu acıklı boş 
luğunu bir an evel doldurmak için 
tedirler alınmasın encümenimiz hü
kümetten bekler.,, 

X Arzuhal encümeni bugün uın__JJ.~ 
mi heyet içtimaından aonra toplana• ~ 
caktır. 

Halkevinde konferans 

Galatasaray lisesinde 240, İstanbul 
ve İzmir'deki liselerle Ankara İsmet 
paşa enstitüsünde 200, Erenköy kız li
sesinin ilk kısmı ile Balıkesir lisesin
de 175, Erzurum lisesinde 165, Adana, 
Bursa, Edirne, Konya, Sivas ve Kars 
liselerinde, Çanakkale, Manisa orta 
mekteplerinde ve sanat mekteplerin
de 150, Trabzon lisesinde 145, Kasta -
monu, Gaziantep, Yozgat liseleriyle, 
Bolu, Aydın, Maraş orta mekteple -
rinde 140, Afyonkarahisar ve Kütahya 
liseleriyle Bilecik ve Niğde orta mek
teplerinde 120 lira alınacaktır. 

Projenin metni: C. H. P. nin tertip ettiği konferans-
Encümenlerin üzerinde yaptıkları lar serisinden olmak üzere, bugün sa

tadillerden sonra projenin ilk madde- at (18) de tarih, dil, coğrafya fakülte
si şu şekli almıştır: si doçenti Niyazi Çıtakoğlu (Tür ki -

Dün şehrimizde hava az bulutlu geç
miş, rüzgar şimal garbiden saniyeae 
bir metre kadar hızlaeımliştir. En yük
sek auhunct Z3 derece olarak kayde
dilmiştir. 

Darpane ve damga matbaası mü 
lüğü ile damga memurluklarına 
rilecek olan eşyanın tahlili netic 
de belli olacak ayarı bunların be 
namelerindeki nizami ayarlara u 
çıktığı takdirde devt-• uamgası :'-1 
};.,...ı..uı, Ayarları beyannamedek~ 
yarlardan aşağı çıkanlar, sahiplerl 
muvafakati şartiyle daha d~ağı 
nizm.i ayar dcı ecesi üzerinden d~ 
galanacatkır. Bu şekli kabul etmi~ 
lerin eşyaları ile ayarları en aşa~ 
yar derecesinin aşağısında tesbit 
nan eşya alakadarları huzuriyle 
larak geri verilecektir. 

Tıbbi Konferans 
Dr. Necmettin Güleç tarafından, 

gıda maddelerinin tahlili ve kontrol
larında yeni usuller ve prensipler hak 
kında bugün saat 17.30 da Merkez 
Hıfzıssıha müessesesi konferans sa
lonunda Tıbbi bir konferans verile
cektir. 

Ulus' da çıkan ilanlardan birisinin 
üzerinde §Öyle bir başlık gördüm: 

"Sanatkar aranıyor" 

Bu ilanın ne türlü sanatkar aradı
ğını metnini okuyanlar anlarlar. Fa
kat bize bu fıkrayı yazdıran o metin 
değil, bu başlıktır: 

- Sanatkar aranıyor! 
Biz dtt. yıl/ardanberi onu 

yor muyuz? 
aramı-

Edebi esere, şiire, hikayeye, ro
mana, tenkide, hülasa, edebiyatın 

her çeşidine ihtiyacımız var: 

- Sanatkar arıyoruz! 
Resme, dekorasyona ihtiyacımız 

var. 

- Sanatkar arıyoruz! 
Operete, operaya, türk kelimele

rinin ahengine ve cihan musikisi-
nin esaslarına uygun, dinleyici/eri 
alzp sürükliyecek her türlü beste
lere ihtiyacımız var: 

- Sanatkar arıyoruz/ 

"Tayyare resmi hakkındaki 2459 I ye'de göçmenlerin yerleştirilmesinde 
numaralı ve 28. 5. 934 tarihli kanunun coğrafi noktai nazarlar) mevzulu bir 
5 inci maddesine bağlı listenin (ev- konferans verecektir. 
lenme evrakı) başlıklı kısmı aşağıda- Bu konferansa herkes gelebilir. 
ki şekilde değiştirilmiştir: .,11••n1111111111111111u111111ıu11111•ı._ 

Birinci sınıf evlenme cüzdanı 300, 
ikinci sınıf evlenme cüzdanı 100; ü
cüncü sınıf evlenme cüzdanı 25 ku
ruş. 

Ailede çocuk hayatlarım biri
birine ekliyen en sağlam düğüm
dür. 

Evlenme akitleri, evlenme memur-
ları tarafından doğrudan doğruya nüJ iSMET lNÖNÜ 
fus idarelerine bildirilir. Nüfus ida- -. 

······································'"' 

- Sanatkbr arıyoruz! 
Ah, ne olurdu, bizim aradığımız 

sanatkarı da gazetelere bir ilan ver
mek suretiyle bulmak mümkün ol
saydı/ 

T. 1. 

Hava kuvetleri ve 

Bir sürat asrı olan asnmızda 
en ileri giden §eylerin batında 
"tayyare,, gelir. Alman filozofu 

Kayzerling, bu aara "toför aarı,, 
diyordu. Bu ismi değittirip "tay-

yare asrı", "pilot asrı" da diyebili· 
riz. 

Her ne kadar bugün havacılık 
bir hayli ileri gitmişse de hava 

Bu terakkiye kimlerin mani ol· 
duğunu söylersem §&§maz mıın
nız? Karikatüriıtler 1 

Balon, ilk defa olarak on seki
zinci asırda Fransa ihtilal harp

lerinde askeri hizmette kullanıl
mı§tı. 1 793 ıeneainde sıkı§ık bir 

vaziyete dÜ§en bir fransız askeri 
kıtaaı, bir balon uçurarak Assam

ble National'e müstacel bir mek
tup göndenni§ti. Fakat bu balon, 

İçindeki mektupla birlikte dü§ma· 
nın eline geçmiıti. 

l 794 te mare§al Jourdan Ae· 

rostiers ismini verdiği bir havacı

lar kuveti vücuda getirdi ve Şarl
rua yakınlarmda Avusturya ordu-

Yurdda hava; umumiyetle açık geç- Alınacak damf!a resmi: 
miştir. Rüzgarlar Trakya, Ege, Akde-

niz kıyıları ve doğu Anadolu'da cenup 
ve cenubu garbiden, diğer bölgelerde 

umumiyetle şimali garbi istikametin
den saniyede en çok 5 metre hızla es
miştir. 

En düşük suhunetler sıfırın altında 
Ulukışla'da 1, Kayseri ve Sivas'ta 2, 
Erzurum'da 3, Kars'ta 8 derecedir. 

En yüksek suhunetler de Edirne ve 
Bursa'da 25, Balıkesir, Manisa ve A
dana'da 26, Akhisar'da 27 derecedir. 

dığı zaferde en büyÜk rolü hu ta
rihin ilk hava kuvetleri oynamıt· 
tı. 

Napo):)ron Bonapart'ın yaptığı 

muhaı:cbelerde her halde, hava 

kuvellerinin çok yardımı olacak 

ve bu sayede de askeri havacılık 

çok ileı·Jiyecekti. Fakat ne çare 

ki buna karikatüristler mani ol
dular : 

Napolyon İmparatorluk tacını 

giydiği zaman bu balonlardan bi

riıine tacın bir kopyası konulmu§, 

Paris'ten uçurulmu~tu. Bu balon, 

Roma'da karaya düştü, içindeki 

kopye taç da Neron'un mezarı .sa

yılan yere konuldu. 

Bu hadise ve kazayı o zama

nın karikatüristleri o kadar mer

hametsizce sarakaya aldılar ki 

nihayet hiddetlenen Napolyon 

hava kuvetlerinin kaldnılmaıı İ· 
çin emir verdi. 

Damga resmi olarak altın ve pl 
maddelerin her gramından on k 
ve gümüş eşyanın beher gramın 

25 santim alınacaktır. Altın ve pl 
eşyanın kaplama resmi beher p 
dan yirmi beş ve gümüş kaplama 
yanın her parçasından da on ve 
dızlıların beher parçasından yedi 
çuk kuruş olarak alınacaktır, 

Yukardaki hükümlere tabi eş 
dükkan ve mağazalarında bulund 
funili ve sahipleri bu projenin tat 
tarihinden itibaren altı ay içinde cı 

pane ve damga matbaası mildürli 
ile damga memurluklarına beyanı 
meleriyle müracaat ederek mevcu~ 
yayı damgalattırmak mecburiyeti 
olacaklardır. Bu gibilerden alına 

damga resminin nasıl alınacağı y 
lacak bir nizamname ile gösterilec 
tir. Diğer hakiki ve hükınl eşhj 

sahip oldukları eşya satılığa çıka 

madıkça bu mecburiyete tabi olıru 
caktır. Darpanece evelce damgalanı 
olan eşyaya yeniden damga vurul: 
yacaktır. 

Tüccarın yabancı memleketler4 
getireceği bu projeye tabi eşya anı 

damga memurlukları teşkilatı yaı: 

mış olan mıntakaların gümrükleri 

den sokulabilecektir. Bu gibi eı 

gümrük idarelerinde mühürleneı 

damga memurluğuna sevk ve dam 
}andıktan sonra iade edilecektir. 

Beraberlerinde şahsi istimaline m 
sus olarak beraber getirecekleri, 
proje hükümlerine giren eşya, sat 
ğa çıkarılmadıkça devlet damgas 
tabi olmıyacaktır. 
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Harp mi ? sulh mü ? 
Polon,.a ile laıiltere arasm.Aalri 

karııhldı yardım mukavelesine ve 
lagiltere ile Franaa tarafmdala llo -
lllanya'ya ve Yunanistan'• verilen 
garantiye raimen, mihver deTfetle
riy)e demokrat cleYJetler ar...-ki 
--...betler laer gün t.iraz daha 
aerginlepnekteclir. Almanya'nın ve 
ltalya'nın, bu in&iliz teteb.,.._e 
kal"§ı ....ı -kabele edecekleri ma
hUn deiildir. Fakat Hitler'in ve l\4u.. 
IOlini'aia, ellerini kollarını bail~• 
raık. l.giltere'ain otoriter devletlere 
kup f,ir ittifak tel»ekeai kurmaama 
ae7irci kalacaldan ıüphelidir. Her 
illi tanaf da pkmaz içine girmif lnı~ 
hınayor. lnsiltmre hayati menfaat -
&erini.._ ... için böyle bir ted
ltire münıeaat etmek mecburiyetia
declir. Küçük deYletler, balya Ye 
>.lmutya tdafmclan verilen temi -
1'ata rağmen, e-i!retlerini tehlike
de ıör.tükleri içia lııgiltere'nin u
zattıjl eli almalı mecburiyetinde
dirler. Ahaaaya Ye l~ya da malı -
•at ve gayeei - ol..,... olsun, etrafla 
rma \tir ittifak ..ı.ekesinia kurul -
nıasma mani olmak mecburiyetin
dedirler. Ve bütün alakadarların 
lıaakh ....... ~ ............. --
t....,._J ....... lıtetl• tehlike.i 
~ ... fa.it .... daİft içine p.. -.w , •. 

Aı riluı e.. '•ıTıia a....tt. 
.. - .. ltetleri fa.it ..... içimdea 
....-...~m -ahı.et
-.-. Cb'wı iıi ...iti .... ffı;t
ler w. ~.,. söwdelııliii 111.r 

..... ;.1a •-ılilwl••·· .. -6 ~ _ ........ : 

Ruzvelt'in mesajından, sonra 

Hitler ve Musoiini 
kaçamakh yollara 
sapomıyacaklar 

Par is gazetelerinin tefsfrleri 
Paria, 16 a.a. - Bütün gazeteler 8. Ruzvelt'in teı~bi.iıü~ü bü

yük bir memnuniyetle ka11damaktadır. Gazeteler, ~o.tenmı ol
duğu cesaretten dolayı Amerika Cümhurreiaini tekriın etmekte-
dirleı-. 

Muhtelif gazeteler, Amerika Cüm
hurreiainin bu teşebbüsü hakkında 
mütalealar yürütmekte ve diktatürle
rin ümit edilen yolda yürümelerinden 
ıüphe etmektedirler. Mamafi gazete
lerin umumi cdaaı, iki diktatürün ka
çamaklı yollardan gidemiye.cek b.ir 
bale getirilmiş oldukları suretındedır. 

Y " I'' " ... _ , a eve ~ ya nayrr. ,, 

Pöti Parizyen, diyor ki: 
.. Ruı:velt, vaktiyle Vi1son'un yaptı

'1 pbi. Almanyaya maskesini indir -
mesini ihtar etmektedir. 

La Viktour, yazıyor: 
'"Mesajın uyandırdığı en büyük ala

ka, iki diktatörü kaçamaklı yollardan 
• demiyecek bir hale getirmesi ve 

onlan .. evet" yahut "hayır" demeğe 

mecbur etmesidir ... 
Pöti Jurnal gazetesinden: 

'"Büyük Amerika Cünohuriyctinin 
Reisi, vazifesini yapmış ve tamamiy
le yapmıştır.,, 

Figaro gazetesi diyor ki : 
"Bu teklif, bizzat ifadesi ile, "haya

tı ihtiyaçlar" İ!lin kuvete müracaat 
zaruretini müdafaa eden bütün de1a
ili çürütmektedir. 

Sulltu yapınıılı ltU.ım! 
Lö Jurnal'dcn: 
"Bu plan, pek necip bir telakki mah 

sulüdür. Tahakkuku, daha ziyade güç 
tür. Sulhu istemek kafi değildir. Sul
hu yapmak lazımdır.,. 

Ordr gazetesinde Pertinax, şöyle 
diyor: 

"Bir saldırmazlık teahhüdünün, bü
tün dünya tecavüzün tarifinde muta
bık kalmı§ olmadıkça, hakiki bir e
hemiycti o1amıyacağını unutmamak 
lazımdır . ., - A.-Pla ._.,..ıh .ı- mil-

a..ı ·- ....... ~ --------------------------------
Yeya ariistemlekelerine müseHih R lf • k J 
kuvetlerinizin taarruz etmiyeceiine uzve mesaıı arşısınaa 
dair teminat vermeje hazır IBJSllllZ? 

Ruzvelt, bundan sonra bütün Av
l"Upa ve yakın fark devletlerinin i -
•İmlerini saymaktadır. Ruzvelt,..m 
l>u letebbiiaüncle öyle kestirme yol
dan yürüyüt Yardır iri ancak ameri
kanvari tabiriyle vuıflancbn.labilir. 
Böyle bir müdahaleaia lüzmnunu 
iDıam eden aebepler beİki de bizim 
görebilclifimizden daha derin Ye 
daha tehlikelidir. Filhakika aon bir
kaç SÜD içinde ıarbl Akclenizdea 

Almanya mônalı bir 
· · ıôkaydhk gösteriyor 

Mesaja verilecek cevap için Roma 
ile Berlin arasında müzakere yapıhyor 

müheyyiç haberler ıelmeğe batla- (Başı 1 ıncı sayfada) 1 gazetesinin dünkü resmi tefsirleri ile 
mııtır: cenubi Fransa'da askeri lıa- Bu llllthfillerde gazetelerin menfi alman gazetelerinin umumiyetle yap
zırlılda.rdan ~. lnsilte...- ftriJecefi hakkındaki görüfle- hk1an tefairat alman siyasi mahfille
llin Cebelüttank ltoia.ZJDda altbiı ~~.:it edilmektedir. rlnin Ru.ıvclt mesajı karşısındaki 
ihti~ ~ h-kk-.da _......_ Bu cnapta kullanılacak fonrriil Ro- menfi hattı hareketlerini sarih bir su
ıeliyol'. Al•an cL..ea•ası '- m - - ile Berlia araaındll mibakere edil- rette göstermektedir. 
tak&7& doira hareket ebniıtir. Tan- mektedir. BB. Bitler Ye MuM>lini'nia Buı yabancı mahfiDer fon Ribben
ca'ya karp bir hareketten fÜpM • - noktai nazarlannı resmi yoldan daha ttop'un bu it için B. Hitler'le görüt
clilmektedir. insanlar badiaeler üze- evel tarih ettikleri isin, cevap ver - mek üzere Münih'e ektiğini aanneti
rine bakim iken, timdi hadiseler in- mekte istical liizuamna hiuetmedik- ler. Bu doiru değildir. Fon Ribbeıı
aanlar üen.. bakim o&mıya baıla.· lcri iddia edilmektedir. trop daha cuma günü akşamı B. Hit
llUtı. Hiç w kUYetia mukavemet Hükümet mahfilleri bu ~csajın m~- ler'in yıl dönümü şenliklerinin pro
ebDeje ma1a~-.. olmamiı müthit easir olacatında şüphe edıyorlar ... zı- gr•nm teepit tmek üzet alman si
ltir çan cla.ü,... Ve dün,....n bir ra Almanya ile lt.alya'nıa ~na ~uaa- yaai tcflerinin yapacağı toplantı için 
«iefa daU •• ,.... alallete dojru aü- it bir cevap vernııyecekle.rının pphe- hareket etmiştir. 
riikti ai& bulundufunu kaydediyorlar. Resmi beyanat mevcut ohmnwlrle 

Yf"• f • b" mahl--L E---•.c :..~ı.-.. !L __ı1.. beraber, Münih ile Roma anamda te-ltte Ruzvelt e aaneYI .ır • ~ .,.. .. nuulll', ~ _,. 
wilM IMı çarkı tera- !evırmek ıçın pcy2 amlHirllffl mMlann devam ettiii mubaklraktır. 
lan-~li lrollarnu aabmf bulunuyor. Berlin, 16 LL - ~euta~ Dienat Ji'üJuer'le Daçe arasında bm anllll-

M ·-affak olacak mı? franaa Ye ıuc.t.csi, B .. Ru.ne1t ın mnaıı hakkın- ma hasıl olduktan sonra B. Runelt-
-~ rb ı ı d in mesajına cevap teıkil etmek üaere 1n 'it Ranelt'"m teklifini de a da toY c ıyor · ba .ır..ı sannedilmek 

lr gıbale:mi Jerdir. fakat asıl meae- Evcil ta~:_i~ e~.ek, sonr~ Brış bir tebliğ neıredileee.. -
a f I hük.. amberlıgı rolunü oynama_.. u tedir. 

le, teklifin Almanya ve tal~~I ~- ~~:efa tesadüf ettiğimiz bir politika Senato 6ahİ• .meoma ol.111naz! 
metleri tarafından kabul ,e 

1
:..; ~eğildir. .. .. Bcrlin, 16 a.a. - Frankfurter Zei-

dir. ltalya'da ve Almanya ~a • Gazete B. Ruzvelt'in bu teıebbü&u- tung gazetesi "statüko hailesi,, başlı
uınumiye, teıebbüa ya~~dı t~~·f= nU tereddüt ve fÜphe ile k~pl~ta ğı altında yazdığı bir makalede ez-
ıni dört aaat aonra henuz le 1 

• •'Almanya, müzakerelerın ve ada -r r dyoau ve. . .. cümle diyor ki: 
haberdar değildi. Ber ın. a . .' let beklemenin feci bir vuıyete mun- "Avrupa'nın kati ve nihai realitesi 
düa,.a haYadialerini ven~ken, C:U: cer olabileceiini kendi nrarına.ola - şudur: henüz yapılacak muahede ta
n:.- annheu"z en ehemiyet.lı ha•adı~ı rak te""riibe etmiıtir" demektedır. 

.... s-r 1 etmecli. ..... dilleri 'Ye yeni bir İ•tikamette halJe-
o1- iN ha~• t_. a.i • "Muai yanlıt bir aJre•e dilecek rok mühim ve çok ciddi eko-'"' fmd apılan bu te- __ !ı • • r ~ 
.,.uavell tara an 'J' • • ta ııönJenımıttır . ., nomik vaziyetler mevcuttur. 
tebbüae kartı almacak vazı!e~ t: Gazete, biraz ileride şöyle diy~r: Bu şartlar içinde ne burada ne de 
Yİni için alman ve İtalyan hük~ "Dünya. yabancı menfaatJerın ° - biç bir tarafta statüko mevzuu bahso-
lerinin temasta bulundukları bıldı ~ yuncatı haline gelmek istemiyen ~ lamu. Eier batı devletleri tadil poli
rilınekteclir. Bu temaslardan son~ kendi mukadderatlarını bizzat. kcndı- tikasına halisane ve faal bir surette 
alınacak olan ,...siyete göre de efka- teri tanzime mecbur olan hayatıyet do- i§tirik etmek iatemezlene, bu tidilde 
... ummniyeye iatikamet yerilecek - lu milletlerden mürekk~p~ir. Bunda~ doğrudan dofruya alakadar olanlar 
lir. Diier taraftan Berlin'in " '!00 başka B. Ruzvelt asıl mühı~ olan ıeyı bunu kendi teşebbüsleriyle baUetme -
- , b n"kan müdahalesın- unutmuıtur ki, bu da doktrınal muha- - b J --Ll d 
·d•• a nm u amelmadıklanna delilet sebenin milletleri kanlı bir ke!mekeı ge mec ur o a'WIA ar ır. 

en memnun o kt • . e kuvet1e- Lebistan'a gelince, guetc lngilte-

B. de Valera'ya göre 

''İşimiz artık 
allaha kaldı ,, 

"Sulhu ancak o 

kurtarabilir,, 
Londra, 16 a.a. - Bugün Clare 

Kontesindeki Elliı'te bir nutuk söy -
liyen B. de Valcra, barışı ancak alla
hın kurtarabileceği kanaatinde bu
lunmu!ftur. 

Beynelmilel münasebetlerda artık 
kuvet hakim olmakla beraber, İrlanda 
Ba~vekili, Rooıevclt tekliflerinin red 
edilmiyeccğini ümit etmek istiyor. 

B. de Valera, İrlanda için müdafaa 
tedbirleri alınması lüzumunda ısrar 
etmiştir. 

İrlanda hükümcti ihtilaf halinde bi-
taraflığını muhafaza etmek istiyor ve 
başvekilin mütaleasma göre bunun i
çin en iyi çare de kimsenin İrlanda'ya 
hücfim edebileceği ümidinde bulun
mamasıdır. 

İrlanda yakında birkaç bin gönüllü 
kaydedecektir. 

Nihayet B. de Valcra, hükümetin 
iki lrlanda'nın birleşmesi gayretine 
fasılasız devam etmekte olduğunu i -
lave eylemiştir. 

18 yaşından 40 

yaşına kadar 

Yabancılar da 
Fransız ordusuna 

girebilecekler 
Paris, 16 a.a. - resmi gazete, harp 

halinde miUetin teşkilatlanması hak
kındaki kanunla asker toplama kanu
nunun iltica hakkından istifade eden 
yabancılara da teşmili hakkmda bir 
karam~ neşretmiştir. 

Bu kararnameye göre, 18 yapndan 
40 yqına kadar olan her yabancı ba
rış zamanında fransız kıtalannda bir 
teahhüt imzalıyabilecektir. 

Milliyeti olmıyan yabancJlarla ilti
ca haklrlndan istifade eden yabancı
lar ll temmuz 1938 tarihti seferberlik 
kanununa tabi tutulmaktadır. Bun
lardan 20 yaşından 48 yapna kadar o
lan erkekler barış zamanında Fransız
ların tabi olduğu müddet kadar as
iırerlilr hizmetine tabi tutulacaklardır. 
BWl111l tarsı diler bir karaname ile 
tayin edilecektir. Bu kararname Fran 
•"da iki aydan az kalanlarla turizm 
kartını hamU bulunanlara şamil de
lildir. 

Frans1.z - İngiliz 

garantisi için 

B. Metaksas'ın 
teşekkürü 

Atina, 16 a.a. - B. Metaksas, Yuna 
nistan'ın bütünlüğü hakkında Fran-

sa ve İngiltere tarafından verilen te
minatı aldığını bu iki memleket elçi
lerine tebliğ etmiş. Yunanistan'ın de
rin minnettarlığını bildirmiştir. 

lacağını zannediyorlar. 

ed b" t lam haberler aızm• • içine sokan ve nızam unsur v re ile olan yeni Polonya doatlupnun 
d ~n ..:. ~ 'dan gelen in,aniJ'-:t rini tehdit eden beyne.tmilcl kuv~tJer- Polonyaya hiç bir fula emniyet ka- riyor: 
t& ır' • I e . a alman milletinin bll' le tcsviycsidir. Bolşevızm müsavı hak- zandırmadığını iddia etmektedir ve B. Ruzvelt'in mesajı hakkındaki res-

ltalyan mahlillerinin tavn menli 
Roma, 16 a.a. - Havas ajansı bildi-

dazanye enne - BerHn'deD ka malik bir partöner ad ve tellkki e- mi battı hareketin menfi olduğu an -ef d ha kanmıyacagı . • ilave ediyor: 
b"ld~ .1~ B t h ·n edr'..::ceii ii- dildiği müddetce yeni bir nızam tesı- taşılıyor: faşist mahfiller mesajı to -1 ıra ıyor. u, a mı - "mkSn kt " Bu dostluiun Polonya'yı alman - taliter devletleri ıon sözlerini mutla-~ Vil ' "insaniyet naaanye- ıine ı yo ur. · d Leh komşuluk meselesini daha u ob-
l eı:e, ~ wı -· da mnu • Gazete mesajın yanlış hır a rcse ka söylemek vaziyetine düşürmek için 
e~, bar ıymadır'. Rci= dilet,, U,. gönderildiği neticesine varıyor. jektif veya daha az ciddi bir ıuret- bir manevra olarak tavsif etmekte ve 

lllı bır anlaımadan eve a "h tt te mütaleaya aevkctmiyeceğini ümit mihver hiç bir kimseyi tehdit etmedi-
tiyo Almanydnın tavrı •arı ... ,e e ediyoruz. 

F~Uaft· '-lar ı'IL .;:.zlerdir· Dah .. • menli . ği halde mesajda bu mihverin barıp 
.. - a .... --"' n _ _. Sırcuı.z bu -~~Jalaa hl"k "h d"lme c101- ruau aöz deır:.:ı de intıba. Son ao- Berlin, 16 LL - DeutMO&&er ıe._, ,,.... te ı eye koyduğunun ı su e ı • 

•• deTI tler Roma, 16 La. - İtalyan matbuatı sinden dolayı hiddet göstermektedir-
•'1 IÖylemek İçİD otoriter • B. Ruzvelt'in mesajını tefsiratsız lcr. Bununla beraber bu mahfiller ba -
'&1eık cliifüaeceklerdir. .~~~ ~~· d politikasmda aym reaksiyonu neşretmektc ve yalnız bunun Alman- rııın mihver için meşru telakki edilen 
l•ek Hitler •• ıwek M...-UU • h:aul• ıetirebilir. Hitler "' ~uaoli- ya'da bir manevre ve selih yerine haklardan va.z geçmek manasına gel • 
lii.. dün,.a efk&n umumiye~. taa- ni, tarihe ve insanlığa kHartı af!" m

1
e-h hayret ve aksülamel uyandırabilecek meai icabedeceğini ve ancak alman ve 

"ibU.. mazhar olan bu teklıfı red r et altındadırlar. arp mı su bir mahiyette sırasız bir müdahale o- İtalyan isteklerinin tatmin edilmesi 
etınenin kolay olmadıimı takdir et- =~~ Her ikiai de Hitler'Vin "'::...:~~ tarak telikki edildiğini kaydeylemek- demokrasilerin totaliterlere karp bas
lllekteclirler. Meaaj battan •ta~ lini'nin ellerindedir. • _..uuu tedir. mane makaadlardan vaz geçmeleriyle 
dikkatle okuawıca ıümul Ye ehenu· ~ bir devrinde inaanbğm mukad- Gazetelerin bu ıükQtuna rağmen. temin edilebileceğini ilave eylemek -
>'•ti anlatılır. Çemherleyn'in A~~· dıç tı, busünkü gibi, iki ve hatta ltaıya'nın bu huıuıtaki resmi hare- tedirler. 
ta'ya sidip Hitler ile anlapnak ıçın b:,":damm ağzmdan çıkacak söze ket hattının Almanya'nınkinden pek Bundan başka ayni mahfiller konfe
,._Phiı teıebhüaii -dıran t~flan baib kalnut deiildir. Harp mi, aulh farklı olmıyacağına muhakkak nua- ransa ve müzakere usullerine muhalif
••rdır. Busünk6 ingiliz polıtikaaı, ü? Yalnız mesajı yolbyan Ruz- riyle bakılıyor. Bununla beraber, Ro- tirler ve meselelerin çok müteaddit 
0 teıebbüaün neticeeiz kalmaam~~ m l deiiJ, bütün inaanlık hu sualin ma yabanca mahfillerinde baıılan bu ve karışık olduğunu ve ancak birer bi-
~aa Wr ...ıuiJOD oldaia sabı, :: ..... beldİ70"· hattı hareketin Amerika ile bütün ir- rer ele alınabileceğini teyit edir.or -
·~it tarafmdan yapılan ~ A. Ş. ESMER tibatları keamiyecek tarada idareli o- Jar. 
~ 1Mticeıiz kalması da Amerika 

c D U N K U ) 

iSTANBUL gazeteleri 
CUMHUR im 

Objektif bir mesele: Balkan 
konfederasyonu 

Yunus Nadi, son vaziyette Balkan dev
letlerinden her birinin kendi başının ça
resine bakmak zaruretinde kaldığını bal
kanlılar "Balkanlar balkanlılanndır'" düs
turuna bedel ittihaz etselerdi bu şaşkın
lıga duşmelerine mahal kalmıyacak ol -
dugunu soyliycrek Balkan kon~ederas
yonu teşkili fikrini mudafaa edıyor. 

Atatürk sağ olsaydı 

Peyami Safa, hadiseler arasında sütu
nunda, "Bugiin Atatıirk sa~ olsaydı ne 
yapardı?'' di7e soranlara "Buiün Ata -
tiırk sağ olsaydı şimdi tnöniı'nün yaptı
gınr yapardı" cevabını verdikten sonra, 
buıunlrii davanın bir yandan V crsay dev
letleri anSinda, bir yandan müstemleke
cilerle mahrum devletler, ideolojiler ara
sında oldugunu Ataturk de bildiğini, biz 
Versay d~ında bulunduğumuzdan dava
nın şimdiden hudutlanmn: haricinde ol
dağnnu, ne zaman iki taraftan birinin 
gozleri ba hudutlar üstiınde parlars;ı o 
zaman yuimbden fırhyacağrmın, bita
raflıgmıızı terke mecbur kalacağımız gün 
bu&\ın olmadığını söylayor ve Atatürk 
sağdır ve türk milletinin dehasını temsil 
etmek bakımından şu hakikat riyazi bir 
~lamlılı:la doirudur: "Ataturk - İnönü"' 
diyor. 

Milli birliğin kuveti 

"Nalına mıhına" muharriri, incllizce 
bir mecmuadan yeni Turkiye bü,,Uk Mil
let Meclisi'nin birleşik, mütecanis mahi
yetini tebarüz ettiren bir yuıyı iJrtibas 
ediyor ve bu dogru göniş ba~alarmdan 
da olsaydı bütün ecnebi ilcm Türkiye'
nin sarsılmaz birligini ve bundan docan 
kuveti daha İJi anlar, bir takım mali hül
yalara dıi enler de bulunmazdı diyor ve 
cümhııriyet Tüd:iye'ainin. me,rutiyet, 
Umumi harp Ye miıtarekcoin ilk )'11Ian 
Turkiyc'sine z.erte kadar benzemediğini 
izah ederü. d\ııınanların bekledikleri ih
tilaf, ayrılık, çekişme yerine milli bün
yemizde daima artan bir kuvet görecek
lerini, onun için, guriıltüye pabuç bırak
madan hi<Jisatr çelik bir kale sclabetiyle 
seyrettigimizi ı;öyliıyor. 

Amerika denıohaailere ne 
yardım yapabilu 

TAN 

M. Zekeriya Sertel bu baş makalesin
de Ruzvelt'in demokrasilere yardım va
deden nutkunu mevzubahis ederek Ame
rika'nın bu yardımı ne şekilde yapabile. 
cciini mutalea edi7or. Ve bitaraflık ka
nwıu kaldırıldıktan sonra Ruzvelt"in fik
ri demokrasilere maddi manevi biitüa 
kavetleriyle yardım etmek oldaiunu, oa
lann Amedka &ibi zenahı bir yardım 
kaynağına sahip olnıarannm başlı balPlll 
bir kuvet olduğuma aöyJi17or. 

Betinci devlet: T"ürkiye 

Aka Gündüz bu baılık altında .P•dıil 
makalede umumi siyasi vaziyeti• yan 
Vl13Uhtan kurtufmUf gibi CÖrüneQ llOll 
şeklini mlitalea ettikten SOllra Türld:re'
nin en emin vaziyette bir m~m)clıe( ol
duğurıu &oyluyor. Bil•a•a mali YuiJ'oetİ
miziu saglamlıııı iıseriııdo bYetle israr 
ederek Türkiye'yi, Londra - Paris - Ber
fin - Rouıa ile beıinci devlet Tirldye'nin 
mali, iktisadi, siyasi -.e tulhu koruyucu 
müe11scselerinden l.ir sanmıya bile ıüphe 
ctmeği manevi dıişmanlık defilM bile en 
az ahmaklık diye tavsif ediyor. 8-ıka
daki üç buçuk kuruş üzerinde endiıeye 
duşen gafillere "Avrupa sulhu " emni
yeti, beıinci lruvetli söz sahibi olaa Tiir
kiye'ye emniyet edilirken Ollların bir bç 
kunışu dccll, bir c;ok milyonlar haJdi 
haydi emniyettedir." İhtarında buhanu -
yor ve tiirlr milletine aaman altından )'ii
rütülmeııi ihtimali olan sulara karşı uya
nık davranmasını ta.siye ediyor. 

VAKİT 
Garantiden sonra 

•·•·Matbuat Servısı 

ler varken sulhun uzun ıilreceiine ina
nılamıyacağını, sulh ile benliklerinden 
mahrum edilmiş milletlerin de nihayet 
kendi mukadderatlarını ellerine almaları 
sayesinde ancak hakiki surette bir sulh 
temin edilebilecefini yazıyor. 

Rüıvet ve suiistimal 

lnkılibın meşalesi sütunu muhariri, 
İstanbul zabıtasma mensup bazı memur
ların ruşvetten zan altına alınmalan mu
nasebetiyle yazdığı fıkrada, suiistimal 
yapanları ibret olmak üzere mutlaka ce
zalandırmak lüzumunu ııöyliyerek başka 
memleketlerde memurların husuıi haya
tı hakkında da araştırmalar yapıldıiı. -

az maaşlı bir memurun eglence yerlerin
de ıtezmeğe, apartımanlar yapurmağa na
sıl imkan bulduğu sorulmadıkça ve suç
lular beş, on giinliik bir zan altında kal
makla iktifa edip serbest bırakıldıkça 
bizde rüşvetin ve sulistimalin azalmıya
cağım yazıyor. 

AKŞAM 

Manasız telkinler 

"Dikkatler" sütunu muharriri, bazı ,a
zetelerin "rahat uyuyalım" "korkmaktan 
korkalım", "musterib olun." şeklinde 
mütemadi telkinlerde bulunduklarını 
halbuki korkan, uykusu kaçan biglne dıi
ıen zat bulunmadığını, gaflet uykusuna 
yatm13 olmamakla beraber uykumuzu ra
hat uyuduğumuzu söyliyerek a11l heye
can verici manzaranın bu cibi n~riyatta 
olduğuna ipret ediYor ve bele korkmak 
bu milletin ananesine girmediğini llive 
ile "'Soğuk kanlı, mUsterih ve basiretll
yiz. Böyle neşriyata lüzum yoktur' diyor. 

SON POSTA 

Hayat sahası, emniyet sahası 

Muhittin Birgen, .. Her gün" ritunun
da Almanya ile İtalya'nın hayat sahası 
diye yeni bir politikanın peıine takıla
rak aenişleyip 7ayıldıklannı, ba poditi
kanın Balkanlar'da hı.ızur Ye emniyeti 
kaçıraracak dereceye ccldicini llÖ7ledik
ten sonra, Almanya ile Türkiye arasın
daki eski münasebatı, alman matbuatının 
bugüne kadar Türkiye hakkındaki dostca 
neşriyatını te-barüı ettiriyor ve Alm1n
ya icin bir hayat sahası n•sıl meuubahis 
ise Türkiye için de bir eami7et sahası
nın böylece mevıı.ıbahiı oldqunu bun -
dan sonra İtalya ile Almann'nıa Bal -
kan'larda atacakları ilk admı, bu emniyet 
aahasma teca•üa demek olac:aimı. Tilr
kiye Alman7a'ıua bayat lıaldmu ve bu -
dutlannı ne derece7e kac!ıtr riaırete mec
bursa Almaa:pa'nuı da Tiir~'aia hant 
hakkına o derece riayete nıec:bar bulun
duğunu. Almanya ile Balkanlann Ye bil
h:ıssa Türk:yc ile Altnanya'ıım karp kar
şıya aec;ip d~c;a ve aerbcstc:e ba nUı i
çinde kon:ııpnatan takdirinde ber IC7iD 
yoluna gideccliııi 1UJJ'Or, 

Muhtemel harp ..,. l"urkiye 

MulUttin Blrs• ba ballık altında,__ 
dıiı makalede, inailiz ve fransız ııaran
tileri tzerine ai7ad n~ ı•sia
likte haııl olan llafifliiin 1MI llUUticlen 
ziyade. İn&'iltere ile Fraaaa'm artM ba
reketo eec;nıei• karar vorıaiı ıörlnme ~ 
lerindm miitenllit oldQjua iaah ettik
te~ ı~r;a. aözi :ı'iirkb1'79 .-tir.relı, 
T!1rkıJte !1•.n bu dunya vaziyetini aöa ö
nüne setırıp hesaplarını yaptıgını ve ken
disini tehlikede ıörmedifini lnrvetleri
nin, kendisiai temi11a1 altında tatmağa 
kafi .telik~i ettiiinl ve Türlrl79'nln temi
~~ ı~!nıyec~l sftııi, teminat bahshtde 
T!!rkı1e ye müracaat YUku balmaaı itile 
mumldln olduf1mu llhe ediyor. 

MHU Müdf aa l»ütçeei 

Ankara'dan aldıtı bir telefon haberine 
atfen, 1939 büdc;c projesi üzerindeki tet
kiklerin ilerlediıini, maaraf büdceainde 
t~~arnı_fa aa~ml riayetle milli aiidafu 
~'!dceaınde ıınk~ niapetinde aam icra11 
ıçı~ ıt?~l!e~ mec:lısinde OAlb bir cere)"atl 
ae&ıldıcını yazıyor. 

SOll IRGUF 
Sulhu garanti -
Dü~yayı tehdi tedcn harp kasırgasının 

Amerika'da da teeirini IÖet•nmı oMa-' 
i!-'nu me.vzubahis eden makale muharri
rı, Aıııerı~a reiaicümhunuıun mesajı lnır
ıısın.d~ Hıtler. v_e Musolioi'nin cevabı ne 
olabılır? ,Sualını irat ediloor. 

HARfD 

Sadri Ertem, bll baımalnı1ede demok
rasi !erin verdıkleri teminatın ciddiyeti
ni, yapyacatmua gUnlerin iıpat edececi
ni söyledikten sonra bu teminatı mıite -
akip mı.atecavizlerin, tecaviize devama 
yahu~ tecavuzun duıımaaı, veyahut hor 
şeye raimea harbin patlaması aeklindı 
ıiç ihtimale yer veriyor. Ve son zaman
lardaki mütevali sıirprizlerle biribirin -
den ayırmak lbııu aeldiiini söyliyerek N" • 1... • '"' • 
demokrasilerin harp yapacaklarına dair ~·n oır umumi harp olamaz? 
ciddi bir ipret ıörülürse harbıu tcabhür Mak 1 .• 
edeceğine ıüphe olmadığını, fakat bugün dem k a e.f"u.harrırı. bu yaz!stnda, yalnız 
degilse yarın barbut muhakkak old~u- . 0 rası erın değıl, otorıtcr devletle-
na ilave ettikten sonra Türkiye'nln dost- f'ndade ~rb1ederniyecelcleri mevauu etra-
luiuna her kesin kıymet Yerdiği bir dev- ın mı.ıta ealar aerdctmektec;lir. 
let mevkiinde olduauııu izahla bu mevkii '-
ıuuhafazaya kudreti olan bir devletin 
dünyaya milH birlik cümlesinden aiikibı 

"~Jttle bakmadan baıka7apacak bir 1 Befrı·ka'd b• 
ıeyı kalnuyacaiını yazıyor. ~ a 1 r 

YEiii ~J~ katolik kabine 
Buhran Niçin? 

Hıiseyin Cahh Yalçın, bu ba1Qtakal1-
de her hanai devlet adamının sözlerine 
bakılsa mutlaka sulh taraftan garüldü
iiini, ilııinci mı.ıhakiralı: olan noha kimıe
dea lı:arıtımıdakine itimadı bulunıaama
ıına mukabil aerek mihver devletlerinin 
gerek demokrasilerin aynı maksat için 
çalışır gibi hareket ettilı:lerlnl buna raf
men neden dola1ı anlaimldıklarına bir 
tür~ü akıl erdirmek kabil olmadığını sö:r
ledı1ı:ten sonra iki taraftan birinin sami
mi olmadığına hükmetmekten başka man
tıki çare bulwınıadıfuıl ya&ıyor. 

İKDAM -Salaha doğnJ 

Ahmet Aiaoalu bu maıkal~e ıi1asi 
vaziyetin bir parça sallh kesbettllinl 1-
zab ettikten sonra bunun yarın bir sulla 
ile neticclenebileceiioi fwt düa•tör-

kurulacak 
Br~k~I 16 a.a. - Sosyalistlerin 

hilanunıyet göstermemeleri iberine, 
~· Picrlot üç taraflı bir kabine te§ki
lındc:n vu ecçerek iki gün zarfında 
bir katolik kab1ne1i tetlriline teves
sül etmiftir. 
, Başvekil gazetecilere verditi be
yanatta dcmiıtir ki : 

.. _ Sosyalistlerin hareket tarzını 
kabul edemezdim. Zira bunlar ancak 
kongrelerinin tasvibinden sonra mü
zaharet edebileceklerini bildirmişler
dir. 

B. Pierlot yarın liberal katolik bir 
kabine tefkiline muvaffak olabilece
ği ~dindedir. 



İngiltere -İtalya 
karşı karşıya .. 

Mihver devletleriyle demokrasiler 

arasındaki bir harp ne netice verir 
Yazan: Vis - amiral C. V. Usborne 

[Bu makalenin muhar
riri büyük harpte ~arki 
Akdeniz filosunda çaht· 
mış ve son günlerde Bal
kan memleketlerinde yap 
tığı bir seyahatten dön
mü,tür.] 

K uvet siyasetinin terimle-
riyle söylemek lazımsa, 

Arnavutluk, uzun zamandan be
ri, İtalya'nın askeri işgali için 
acık duruyordu. İtalya'nm 1937 
de Yugoslavya'ya böyle bir ha
rekette bulunmıyacağmı vadet
Jnesi ve 1938 de İngiltere ile 
'yaptığı anlaşmada Akdeniz sta
tükosunu bozmamayı teahhüt 
.etmesi de zamanımızda muahe
delerin ve teahhütlerin bir kıy
meti, bir değeri kalmadığına i
ki delildir. 

!talya'nın on senedenberi is
tediği zaman yapabileceği bir 
işi neden şimdiye kadar bırak
tığını anlamak çok güç bir şey 
olmasa gerektir. 

Evela, bir çok aslan payla
rının Almanya'ya düştüğü şu 
sıralarda İtalya'nın da bu işten 

'kendine pay çıkarmak istedigi 
• nlaııtlıyor. Arnavutluk da fet
lıeôilmesi gayet kolay olan ya
'lc•n bir memle!{etti. Ondan srn
ra . dt-n:okrasiler daha ku,·et
.Jendikten sonra. boyle bir ma· 
ceraya gir işmek çok teh!iıı:cli 
olabılirdi. 

Arnavutluk, daima İtalya i
çin strateji bakımından ehemi
yet arzetmiştir. 

Büyük harpte Sırbistandan 
ilerliyen düşman ordularına 
karşı sol cephesini teşkil etmek 
vazifesi ltalya'ya düştüğü za
man o, gene Arnavutluğu işgal 
etmişti. Burada kendisine sağ
lam bir ayak basacak yer sağla
mak iç'n İtalya, burada birçok 
emekle ve paralar harcamış
trr. Şirr:d ki Arnavutluk işgali, 
Balkan ara karşı bir hareket 
olmakla b eraber, aynı zamanda 
Adriyatık denizi bakımından da 
ehemiy tlidir. İtalya'nın bu de
tıizde h c; bir limanı yoktur, de
nebilir. H albuki Valona, büyük 
gemiler n barınması için tesi
sata müsa t olduğu gibi burada 
büyük bır mendirek yapmalı: da 
mümkünd ur. 

Korfu'n ın bombardımanını 
da hatırdan çıkarmıyalım. Bu
ranın es sen yapılmış limanını 
ele geçirmek ve ilhak etmek 
arzusunun İtalya'da şiddetle 
özlendiği muhakkalı:tır. Falı:at 
buna ne yunanlılar tahammül, 
ne de İngiltere müsamaha ede
bilir. 

[1913 senesinde bir italyan 
memurunun öldürülmesi üzeri
ne Sinyor Musolini Korfo'yu 
bombardıman etmiş, fakat yu
nan hükümt>ti tarafından tazmi
nat veril nce Kor/o tahliye e
dilmişti.] 

M ih\ er ne kadar kuvetli o-
lurs olsun, İtalya, Al

manya'nın tehdit edici duru
mundan p ek ala haberdardır. 
Almanlar şımdi Sloven hudu
dunda asker toplamaktadırlar. 
Şayet ara arında siyasi bir ih
tilaf çıkacak olursa o zaman 
Almanya D lmaçya sahillerini 
işgl edece t ı r. 

Arnavutlugu işgal etmek su
retiyle İtalya, kendi istiklalini 
muhkemle t i rmiş oluyor. Hatta 
!talya'nm almanların Akdeni
ze doğru ılerlemelerine mani 
olması hu~ ~sunda Yugoslavya
ya yardım a bulunacağı bile 
tahmin ed lebilir. 

lir. Çünkü şimdi arkasında 1-
talya bulunacağı için Yugos
lavya'nın alınanlara mukave
met etmesi hemen hemen im
kansız bir hale gelmiştir. 

Mihvere muhalif olduğu hal
de Yugoslavya'ya bitaraf kal• 
mak siyaseti zorla kabul etti
rilmiş, hatta bu memleket bu 
işgali tebrik etmek zorunda 
kalmıştır. 

Yugoslavya'nın 18 tümenlik 
kuveti ve seferberlik halinde 
1.250.000 asker çıkarabilecek 
olan ordusu, demokrasi cephe
sinden ayrılmış ve kendi top
raklarına dokunulmaması için 
harbe girmemek, hatta işgali 
hoş görmek vaziyetinde kal
mıştrr. 

İtalya'nm kendi donanması 
ile başaramıyacağı denizaşırı 
dava ları da vardır. Bu uzak 
memleketlere, önce filosunu 
kuvetlendirmeden büyük ordu
lar göndermek de, herhalde, 
sağlam bir iş olmasa gerektir. 

İtalya'nın, on iki adalarda 
Sard; •va ve Mayorka'daki ku-
vetl uiç olmak üzere Ha-
beş i da, Trablusgarp,te, İs-
panya ve Arnavutlulı:'da büyük 
kuvetleri bulunuyor. 

İngiltere ve Fransa ile bir 
harbe giriştiği takdirde bu İtal
yan kuvetlerinin yaşaması ve
yahut ölmesi buralarla deniz
den muvasala temin etmesine 
bağlıdır. İtalya'nın 120 deniz-
altı gemisi ve Savoya bombar
dıman tayyareleri sayesinde İn
giliz ve fransız zırhlılarını saf 
dışına çrkarıp bu münakaleyi 
temin edebileceği iddiası ise 
iiUlcak bir teori'den fazla bir 
şey değildir. 

İhtimal ki İtalya'mn planı, 
deniz kuvetleri bu kuvetle
ri tecrit etmiye muvaffak ol
madan, Trablüsgarpten ve Ha
b,.ş:stan'dan süratle hareket e-
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derek Mısır'ı ve Sudanı işgal 
etrniyt- kalkışmak olacaktır. 

E ğer bu plan muvaffak o
lacak olursa, meseleyi 

İngiltere'nin aleyhine çevire
cek ve Süveyş kanalı ile İsken
deriye limanını elden çıkara
caktır. Bu da yeni bir fikir, ye
ni bir tasavvur değildir. 1935 
senesinde de aynı tehditle kar
şılaşmıştık. Buna karşt İngilte
re'nin de bir takım mukabil 
tedbirleri vardır. Trablusgarp
taki İtalyan ordusunun arkasın
da bir de fransız ordusu bulun
duğuna göre bu mukabil ted
birlerin alınması daha kolay o
lacaktır. Sonra böyle bir taar
ruz ilk ayında muvaffak olamı
yacak olursa ,ondan sonra de
niz kuvetleri meseleyi bir hale 
yola koyarlar. 

Eğer İtalya, Almanya ile bir
likte demokrasilere karşı fili 
bir mücadeleye girişecek olur
sa o zaman bunun neticesi, şu 
sualin cevabına bağlı olacak
tır: 

- İngiliz deniz kuveti bir 
gerçek midir, bir hayal midir? 

Eğer bu kuvet bir hakikatse, 
bütün o denizaltı kuvetlerine 
ve tayyarelere rağmen bizim 
ordumuz, İtalya'yı hakiki bir 
abloka icine alacak, bund::tn da 
yalnız İtalya sıkıntı iç inde bu
nalmakla kalmıyacak, onun de
niz asın toprakları da birer bi
rer düşecektir. 

Yok böyle olmayıp da Akde
nizde su üzerinde yürüyen zırh
lıların hareketi imkansız oldu
ğu tahakkuk edecek olursa o 
zaman da gene uzaklardaki ab
luka devam edecek, bu müddet 
zarfında biz, Akdenizdeki ku
vetlerimizi de müessir bir hale 
getirmek için lüzumlu tedbir
leri alacağız. 

Netice olarak vasıtalarımı
zrn ve servet kaynaklarımızrn 
bolluğu yüzünden, büyük harp
te de tecrübesi görüldüğü gibi, 
işin sonunda bizim galebe ve 
zaferimiz gerçekleşecektir. 

Bütün bu mutalea ve muha
kemeler gösterir ki bir mihver 
• demokrasiler harbi, Almanya
yı ne hale getireceğini bir tara-

fa bırakalım, İtalya için çok 
tehlikeli olacaktır. Bu sebeple 
bütün muahedelerin çiğnendiği 
ve yırtıldığı ve kuvet siyaseti
nin alıp yürüdüğü şu devirde 
ltalya'nm kendisini böyle bir 
tehlikeye atmamasmr hem o
nun, hem de bütün dünyanın 
sulhu için temenni ve ümit e
delim. 

- THE DAİL Y TELE
GRAPH AND MORNİNG 

POST-

Mihver harekette 

demokrasiler sükutla 
Mihver gene harekete 

geldi. Fakat bu sefer faci
alar Adriyatik sahilinde 
cereyan ediyor. 

Son macera, evela şayi
alarla, tekziplerle başladı. 
arkasından endişeler du
yulmağa başladı. Sonra bir 
süknet. 

İtalyanlarla Arnavutlar 
arasında müzakereler ol
muş, Arnavutlukta "karı

şıklık" çıkmış diye duyul
du. Nihayet İtalya'nın şu 
karariyle karşılaşıyoruz : 
ültimatum. Donanma ile 
35.000 kişilik bir ordunun 
arnavutluğa ihracı ... 

İtalyan teşebbüsünde bu 
kadar bariz "alman damga-
sı" görülmez Göring'le 
Gaebel seyahate çıktılar, 

İnsbrük'te mihverin askeri 

şefleri bir toplantı yaptı
lar... İtalya arnavutlukla 

dişini bilemiş oldu: Akde
niz meselesi vahamet kes
bediyor. 

1927 muahedesiyle ital
ya, arnavutluk kıral sülale
sini tutmak için bir hak ka 
zandığını iddia etmiştir. 

Fakat bu hakkını hava
dan tatbika kalkmak için 
muahedeyi çiğnemiye, hi
maye bahanesiyle arnavut
luğu hükmü altına almağa 
ne hakkı var 

İşte Arnavutlar bunları 

söylüyorlar. Söylüyorlar a
ma Avrupada dinliyen 
kim? Avrupa böyle şeyle
re artık kulağını çoktan ka 
pamıştır. Arnavutlar, ken
dilerinden çok kuvetli bir 
düşmana, istiklallerini mü
dafaa edeceklerini bildir
diler; ve ilk italyan kıta
larını püskürttüler ... 

Evet, arnavutlar mağlup 
oldu, kuvetleri azdı, fakat 
boyun eğmediler ve çalış

tılar. Gösterdikleri cesa
ret tesirsiz olabilir, fakat 
asla faydasız değildir. 

Bu hadisenin neticesi ne 
olacak? İngiltere artık Yu 
nanlıların deniz üssü olan 
Korfu'ya güvenemiyecek. 
Yugoslavya ve Yunanistan 

tehdit altına girecek. Bel
grat bu işte garip bir kay-
gısızlık gösterdi. Anlaşı

lan ansızın olsun bu hadi
seden hayrete düştü. Fa
kat fransa da az hayret et-
medi değil... Fakat İtalyan 
darbesiyle beraber bir de 
alman darbesi olseydi ace
ba Yugoslavya ne diyecek
ti? 

Akdeniz statükosu için 
bir ingiliz - italyan anlaş-
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ması olmasına rağmen şim 
di İtalya Tiran'dadır. Bu 
statüko ne oldu? 

İngiltere acaba bu anlaş
madan vaz mı geçecek ? 
Böyle bir hareket yaparsa 
doğru olur ama, şurası mu
hakkak ki Avrupa işleri 

düzelmez. 
İtalya, suyu bulandırdı

ğı için çok memnundur. 
Çünkü artık serbest ser
best İspanyaya elini uza
tabilir 

Almanya'ya gelince, Al
manya Akdenize tek göz
lükle bakıyor ve gülüyor. 
Gülüyor, çünkü İngiliz -
polonya ittifakının intika
mını Akdenizde almıştır. 

Polonya'ya gelince: o
nun gülmeyi hiç canı iste
miyor. Çünkü başından al· 
man tehlikesi bertaraf e
dilmiş değil... 

(Paris - Soir) 

Roma hadiseleri 

nasıl kar~ıhyor 

Roma'da Balkan millet • 
lerini ve hususiyle Yuna • 
.uanistan'ı teskin etmeye 
matuf bir gayret sezilmek· 
;te ve totaliter devletleri çe
virmek maksadiyle İngil -
tere'nin yaptığı manevraya 
iştirak etmemeleri tavsiye 
edilmektedir. Deniliyor ki: 

TÜRKiYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

T. A. Q. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

T. A. P. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 

PAZARTESİ - 17.4.939 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 Müzik (Senfonik mü
zik - Pi.) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Cevat Memduh -

Keman ve literatürü konuş
ma. Pliklarla misaller.) 

19.00 Konuşma (Doktorun saa-
ti) 

19.15 Tüıık müziği (Halk tür
küleri ve oyun havaları) Sa
di Yaver Ataman tarafından. 

19.35 Türk müziği (Fasxl heye
ti - Karışık program). Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, H asan 
Gür, Basri Ufler, Hamdi To
kay. 

,.Z0.00 Ajans, meteoroloji ha
berleril ziraat borsası (fiat) 

20.15 Türk müzigi (Klii..sik pro
gram). Ankara radyosu kü
me heyeti. İdare eden: Mes
ut Cemil. (Hicaz köçekleri) 

1 - Acem kızı. 2 - İndim git
tim. 3 - Baharın zamanı. 4 • 
Güzel gel aklımı aldın. 5 -
Gönüller kaprct. 6 - Bir sevda 
geldi başıma. 7 - Şuhi sitem -
kar. 8 - Gene yeşillendi. 9 -
Yalvarırım kuzum sana. 10 -
Oyun havası ve devri turan. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21 .00 Konuşma. 

21.15 E sham, tahvilat, kambi • 
yo - nukut borsası (fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Folklor çeyrek saati -

Halil Bedi Yönetken. 
21.45 Müzik (Türk müzik bir• 

liği korosu) 1 - Mozart - Sa
bah şarkısı. 2 - Schubert -
İhlamur ağacı. 3 - Weber • 
Barkarol. 4 - Mendelssohn -
Demirci. 5 - Mendelssohn -
İlk bahar. 6 • Zeki - Kema -
nım. 7 - Zeki - A11kım. 8 • 
Hasan Ferit - Bahçe dtvarr. 
9 - Ulvi Cemal - Ağlama yar. 
10 - Cemal Reşit - Çayır ince. 
11 - A. Adnan Saygın - And. 

22.10 Müzik (küçük orkestra 
- şef: Necip Aşkın) 1 - Zieh
rer - Şetsmayister operetin
den vals. 2 - Lincke - Kap
ri İtalyan serenadı. 3 • J. Stra 
uss - Hayatm zevkleri valsi. 
4 - Noack - Köy hikayeleri. 
5 - Föderi - Viyana şarkısı. 
6 - Vollgraf - Kalbim aşkı 
hasretle bekler. 

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

ve yarınki program. 

Haber verildiğine göre, Ankara "Türk Müzik Bir
liği" korosu bu ayın 17 sine rastlıyan pazartesi akşa
mı saat 21.30 da Ankara radyosunda ikinci konserini 
verecektir. Geçen sene teşekkül eden birliğin korosu 
25 kişiden mürekkeptir ve ekserisi yüksek tahsilleri
ne devaıv eden müzik öğretmenleridir. 

"- !talya'nın Arnavut -
luk'da vücudu yeni hiç bir 
mesele ihdas etmez. Ama -
f.,rutluk yerinde ve hudutla-
rının çerçevesi içinde kal - Koru'nun garp müzisyenlerinin en güzel parçala • 
maktadır. Arazi tadilatı rından seçtikleri şarkılar türkçe söylenecektir. Res-
yoktur. Hiç bir komşu ve mimiz bu heyetin Radyoevi'ndeki provaları sırasın - • 
ya uzalı:: memleket için teh- 1 da alınmıştır. 
dit yok, bilakis İtalya ile ı___ 
Balkan memleketleri ara - ----------------_..;.. __ 
smda daha kesif bir sulh başvekilinin Büyük Millet 
ve medeni işbirliği için se- Meclisi'nde yaptığı beya • 
bep vardır. nata ve bilhassa nutkunun, 

"Yunanistan'ı tehdit e • ordusu sayesinde, Türki -
den bir tehlikeden bahsedi- ye'nin kendi bitaraflığını 
liyor ve bunu önlemek için müdafaa edecek mevkide 
bir yunan limanının ingi • olduğunu söyliyen pasajına 
liz donanmasının emrine hususi bir ehemiyet atfe -
verilmesi lüzumundan hah- dilmektedir. 
sediliyor. Bu şayiaları ya
yanlar Yunanistan'a hiz -
met etmiyor ve onun.J.ay
ti m n.&....ı1erıne aykırı tav
siyelerde bulunuyorlar. 1-
talya'nın tehdit etmediği 
ve tehdit etmek niyetinde 
de olmadığı Yunanistan'ın 
yeni bir vesayet altına gir· 
mekte ve bu suretle ltalya
ya hasmane bir cephe al
makta ne menfaati olabi -
lir?" 

Atina hükümetine doğ • 
rudan doğruya veya bilva
sıta ihtarlarda bulunulur
ken Romada "Türkiye'nin 

Türkiye kamoyunun dar 
bir bitarafh6• nıutemayil 

olduğu ötedenberi mah1m 
olmasına rağmen resmen 
\.bitaraflık" sözünün kulla
nılması ilk defa vaki oldu
ğuna i~aret ediliyor. 

Roma'da radyolar ve ga
zeteler "İslam aleminin in
giliz - fransız propaganda
sına aldanmadığını" geniş 

neşriyatla ilan ediyorlar. 

Tunus'taki faaliyetine kar
şı yeniden hücumlar taze
lenmiştir. Yarı resmi bira
ğız daha dün Arnavutluk'
un İtalya tarafından işgali 
keyfiyetinin Fransa'nm 1-
talya'ya borçlu olduğu sö • 
mürge tavizlerinin tasfiye
si manasını asla ;ı .. ..ı ı:: ede
miv ... ,.-~mı ve Tunus, Sil -
veyş ve Cibuti meseleleri
nin değişmemiş kaldıgını 
söylüyordu, hatta İtalya' -
nın bugün daha mücerret 
garantiler istiyecek mevki
de olduğu da ilave edili • 
yor. 

Öte taraf t n İtalya'nm Arna
vutluğu işgal le acele etmesi, 
İngiltere'n n Balkan devletleri 
bloku ite yapttğı müzakerelere 
karşı bir d r e t elakk i olunabi-

-Galiba birisi kuyruğumla oynuyor ... La Republique'ten 
kendi bitaraflığını müdafa 
a etmek azminde olduğu" 

memnuniyetle kaydedili -
yor. Bu hususta Türkiye 

- Fransa'nın propagan
dası müslümanlara İtalya'
nın Libya ve Habeşistan' -
daki kardeşlerine yaptığı i
yilikleri unutturamaz, di
yorlar. 

Bütün bunlar bir kere 
Arnavutluk'a iyice yerleş -
tikten sonra, Akdeniz'deki 
stratejik vaziyeti bu suret· 
le kuvetlenecek olan İtal -
ya'nın dört ay müddetle 
matbuatta Fransa aleyhin • 
de neşretmiş oldukları ta -
lepleri daha büyük bir şid
detle ileri süreceğini tah -
min ettirmektedir. 

DAMGASI rKURBAGA 
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Evvela E lk kalktı ve bürosuna koş 
tu. Kapı menteşelerinden kopmuş, 

sarkıyordu. Ne cam ve ne de çerçeve 
kalmıştı. O ladan kalın bir duman ta
bakası çıkıyordu. Elk içeriye atıldı . 
Daha henu bir adım atmıştı ki Fay
re'ın cansız vücuduna takıldı; eğildi 
ve onu yakaladığı gibi koridora gö
türdü. Ölmemiş olsa bile, kurtulması
na pek az ı 1timal olduğu ilk bakışta 
anlaşılıyord ı. Bütün binaya tehlike 
işareti veı ilmişti ve hortumlarını sü
rükliyerek ıtfaiye derhal yetişti. 
Yangın başlangıcı derhal önlendi, 

fakat Elk'ın bürosu harabeye dön
müştü. Ka a.>ının kapısı yivlerinden 
kopmuştu. Felaketten bir tek eşya bi
le kurtulamamıştı. Döşemede koca
man bir delik açılmıştı. 

Yaralı ile meşgul olmıya giden Elk: 
- Çantaları kurtarın, emrini verdi. 
Elk, ancak yaralı imdadı sıhi otomo-

biline kondugu zaman bombanın husu
le getirdiğı zararı görmiye gelebildi. 

Elk: 
- Bu bir bombaydı, dedi. 
Koridorda yüksek rütbeli zabitan 

toplanmış facıayı seyrediyorlardı. 

Yazan: Edgar WALLACE 

bombaydı. Yüzbaşı Gordon'un ve be
nim orada bulunmayışımız bir muci
zedir. Fayre'e çantayı açmasını söyle
miştim, bizim odaya dönmemizi bekli
yeceğini zannediyordum. Meşinleri 

sökmek için bir çakı aramıya gitmiş

tik. Bomba her halde Fayre çantayı a
çacağı zaman patlamış olacak. 

Komiser hiddetli bir sesle sordu : 
- Peki ama, bu valizleri evelce mu 

ayene etmişler m' : di? 
Elk müspet bir işaret yaptı. 
- Hepsini dün bizzat kendim mua

yene etmiştim. Paddington da buldu
ğumuz valiz tamamiyle boşaltılmış ve 
her eşya teker teker çıkarılarak masa
nın üzerine konulmuş ve deftere kay 
dedilmişti. Gene bizzat kendim onları 
çantaya tekrar koymuştum. Bomba 
yoktu. 

- Öyleyse bu valizlere nasıl yak
laşmak imkanını bualibildiler? 

Elk: 
- Vallahi bilmem, diye cevap verdi. 

Kasanın anahtarı bir bende, bir de bi
zim servisin komiser muavini olan ve 
şimdi izinli bulunan Miralay Mc Clim
tock'ta var. Hepimiz ölebilirdik 1 

- Hangi patlayıcı madde kullanıl-
-------~~---------=.~---

- Ve hatt fevkalade kudretli bir 

Bu münasebetle İtalyan Robert Guyon 
LEJOURNAL matbuatında Fransa'nın 

mış? olmadığıma hayret ediyorum, dedi. namına verilmiş pasaportlardan başka 
Elk : Cerrah başını salladı : bir şey yoktu. 
- Dinamit, dedi. İnfilak yukarıdan - Bu patlayıcı maddeler çok tuhaf- Bir ziyaretçinin kendisini görmek 

aşağıya doğru vukua gelmiş. tır. Zannedersem kasanın kapısı kırıl- istediğini telefonla haber verdikleri 
Döşemedeki deliği gösterdi: mış, halbuki onun yanında bulunan bu zaman Elk raporunu henüz bitirmişti. 
- Nito-gliserin yukarıya ve kenar- kağıt ancak biraz kavrulmuş. Onu tekrar gözden geçiriyordu. Ziya-

lara doğru patlar, diye ilave etti. Dina- Cebinden bir küçük kağıt parçası çı- retçinin ismini işitince: 
mit olduğu muhakkak. kardı. Kağıdın köşeleri kavrulmuş ve - Buraya getirin, dedi. 
Yazıhaneyi muayene ederken Elk bir ucu yanmıştı 1 Zile bastı, Balder geldi. 

yerde yay şeklinde bir çelik tel ve bir "Yedi numaranın hürmet/eriyle.,, - Bu raporu tetkik etmesi için yüz-
çalar saat kadranı buldu. - Bu bende kalsın, dedi ve itina ile başı Gordon'a veriniz. 

- Aynı zamanda saat ve temas 1 di- kağıdı gözlüğünün kutusuna yerleştir- Zarfı uzatırken J oshua Broad içeri-
ye söylendi. Kurbağa hiç bir şeyi tesa- diğ. Hissikablelvukua inanır mısınız ye girdi. Elk, Broad'a: 
düfe bırakmıyor. Doktor? - Merhaba, dedi, buyurun, oturun, 

Afetten kurtulan eşyayı Balder'in Cerrah güldü: M. Broad. Teşrifinizin sebebini öğre-
bürosuna taşıdı. - Evet, bir dereceye kadar. nebilir miyim? Nezaketimi mazur gö-

Bu meseleyi gizli tutmıya imkan Elk: rün; sabahları hep böyle nazikimdir. 
yoktu. İnfilak pencereyi ve tuğla du- _ Öyleyse, dedi, bir hissikablelvu- Teşekkür ederim Balder, gidcbilirsi-
varın bir kısmını uçurmuştu. Tamise ku bana pek yakında Yedi numaraya niz. 
rıhtımında ufak bir kalabalık birikmiş rastlıyacağımı bildiriyor. Broad: 
ti bile. Elk daha Umumi Merkez'in ka- - Gayet tuhaf bir mesele için gel-
pısından çıkarken gazetelerin hadiseyi XXV. Kısım dim, diyerek müfettişe sigara paketini 
haber veren yazılarını gördü. uzattı. 

İlk işi civardaki hastanelerden biri- Balder terfi ediyor Elk güldü. 
ne kaldırılmış olan zavallı Fayre'i zi- _ Zaten buraya başka şey için ge-
yaret etmek oldu. Haberler ümit veri- Elk'in bürosundaki infilaktan altı !inmez. 
ci idi. Doktorlar talih biraz yardım e- gün sonra, polis, münteha istasyonlar- _Mesele komşum olan birisini ala-
derse; değil sadece hayatının kurtul- daki araştırmalarına tekrar başladı ve kadar ediyor. 
masını, ufak bir sakatlıkla tehlikeyi yeniden her emanetçi dükkanında o--
atlatabileceğini ümit ediyorlardı. velkileri ile aynı eşyayı ihtiva eden bi-

Cerrah: rer çanta buldu. Yalnız bu seferki çan-
- Belki bir veya iki parmağını kay- talar Paddington'da bulunanın tama

bedecek, fakat gene ucuz kurtuldu, miyle aynı idiler. 

- Lola Bassanoyu mu? 
Broad : 
- Kocası Levv Brady'yi, diye tas

hih etti. 

parça parça olmamış olduğuna hayret fettişinin huzurunda ve bir çok ihtiyat bir halde: 
ediyorum. tedbirleri alınarak açıldı, falı::at içlerin - Haydi canım, onun Levv Brady'-

Elk mübalega ile: de, tehlikeli olarak Belçika memulatı nin sahiden karısı olduğunu mu zan-

- Buna emınım, genç dostu Ray 
Bennett'in de bundan haberi olmadı
ğına kaniim. 

Biraz durdu, sonra deva metti: 

- Brady bir haftadanberi Caverley 
House'da ve bu müddet zarfında bir 
defa bile apartımandan çıkmadı. Ray'
de hiç onları görmiye gelmedi; arala
rında bir kavga geçmiş olacağına ihti
mal vermiyorum, daha ehemiyetli bir 
şey mevzuubahs olduğunu tahmin edi· 
yorum. Apartımanımdan çıkıyordum, 
Lolanın hizmetçisi süt şişesini almak 
için kapıyı aralamıştı, kapının aralı
ğından tesadüfen Levv Brady'yi gör
düm. Tekaüt olmuş bir boksörün taşı
yabileceği sakalların en güzeli bir sa
kalı vardı! 

Sigarasının külünü tablaya silke
rek : 

- Bu, merakımı tahrik etti, diye ila
ve etti. Ve acaba bu ani tuvaletle Ray 
Bennett'in harekatı arasında bir müna
sebet var mı? diye düşündüm. Ray 
Bennett'i görmiye gittim; onu bir kaç 
gün evel Heron'da görmüştüm. Mat
mazel Bennett'i görmüş olduğumu ha· 
hane ettim; uşağı (ortalığı toplamak 
ve elbiselerini fırçalamak için gün
düzleri gelen bir adamı var) Ray'ın 
rahatsız olduğunu ve kimseyi kabul e
demiyeceğini söyledi. 

Broad sigarasından bir nefes çekti 
ve dalgın dalgın, dumanı seyrederek: 

mütaleasında bulundu. Nasıl olup d~al Çantalar, mevaddı infilakiye mü- Elk gözlüklerini düzeltti, şaşırmış 

- Ben de nasıl ar bi c · din _ne.dlılorsunll7L------~--~'----------_,_,~-------
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Yağdan ge en hastahklar Paris'le nasıl eğ leni 1 i r? 

Harbiyeliler 
Gala tasa rayı 
7 - 1 yendiler 

Basit, fakat sükunet 

verici bir muhakeme 
ler bu türlü yağdan olduğu gibi 
daha baıka hastalıklar da getirir. 

Yediğimiz yağlardan gelen has
talıkları söylemek istemiyorum.Yağ 
ları kan§branlar o kan§ıkhğrn es • 
rarını ancak kendileri bildikleri i · 
çin bundan ne netice çıkacağını Ön· 
ceden kestirmek pek güçtür. 

Erkeklik ve kadınlık hormonlan 
bu kolesterol yaiı cinsinden birer 
madde oldukları için onun bozulma· 
ar bu bakımdan da insanın batma it
ler açar. 

Paris, mart. 1939 
(Hususi) - He • 
men mmen her 
memlekette ol -
duğu gibi, burada 
da insan beş gün 

Paris'in 

eğlence 

belli başh 

mahallesi 

dört 

vardır 

Oyuna 14.05 de harbiyelilerin akı -
niyle başlandı. 

Takımlar: 
Galatasaray takımı: 
Fehmi - Fuat, Ekrem - Nihat, Ah • 

met, Hilmi - Hilmi, Oğuz, Ömer, Fet
hi, Resai. 

Kudüs harabelerinde dola§ıp ağ· 
lıyarak tazallümlerine bir türlü ni
hayet veremiyen Y ermiya'nınki ka
dar çehreler asıktır. Ne var, ne o· 
luyor? Halbuki, emin olalım, riva • 
yetler, tahminler v hesaplar yüzde 
on doğru ise yüzde doksan vehme 
müstenittir. İmparatorluklar ara • 
sınd v cih n ölçüsündeki ihtilaf
lardan hissemize nedüşene onu mc• 
lanetle k&J'§ılaynbilecek kadar kud
retliyiz: tek ki§i imİ§cesine bi~ ve 
beraber on sekiz milyonluk metin 
ve cesur, tecrübeli "Ye silahlı bir mil
letin nihay t hiç bir §eyden pervası 
olmamak IUmıdı:r. Yirmi yıl enli 
hatırlıyamıyorsak Nutuk hafızamı. 
zın bo noksanmı derhal giderir: 
" ... Büyük harbin uzun seneleri :ıar
fmda, millet yorgun ve fakir bir Jaal• 
de, millet ve memleketi harbi umu
miye sev:kedenler, kendi hayatlan 
endişesine düşerek memleketten fi
rar etmİ§ler •.. Ordunun elinden es • 
Iiha ve cepanesi ahnmıf ve alın
makta .... ltilô.f devletleri, mütarek~ 
ahkiımına riayete lüzum görmüyor· 
lar. Birer vesilcile itilaf donanmala
rı ve askerleri latanbul'da. Ad.ana 
vilayeti fransızlar; Urfa, Mara§, 
Antep ingili:z.ler tarafından iıgal e• 
dilmiş 0 Antalya ve Konya'da İtal
yan kıtaatı askeriyesi; Merzifon ve 
Samsua'da ia.giliz ukerleri bulunu· 
yor. Her tarafta cnebi z.abit ve me
murları ve hususi adamları faaliyet· 
te. Nihayet ... 15 mayıs 1919 da iti -
laf devletlerinin vafakatiyle yu -
nan ordusu lzmir'e ihraç ediliyor.,, 

Faknt, doğrusunu isterseniz, bi
zim kendi vücudumuzdaki yağ i§i 
piyasadaki yağlardan daha karışık· 
hr. Yakın, kanımızdaki §eker niza· 
mma dn kan§an uzuvlar pek çoksa 
da nizam bozulunca netice hemen 
daima aynı olur. Kandaki §eker nis
beti fazlalaşınca da, sebebi ne olur
sa olsun, fazla §ekeri kaybettirecek 
elimizde iyi bir ilEi.ç vardır ... Kanda
ki şekerin nizamından az olması da 
bir hastalık verir nma, bu hastlık 
zaten pek az görüldükten ba§ka, 
şurup içince de önü alınır. 

Halbuki yağ işi! Onun fazlasın· 
dan §i§manlık, eksiğinden de zayıf
lık geldiğini, §Üphesiz, herkes bilir, 
fakat onun ne fazlnsını kaybetmek 
kolaydır, ne de eksiğinin yerine 
koymak. Şeker işinde olduğu gibi 
kolay ilaçlar yoktur. Sebebini ara
mak, ona göre yağı eksiltmek veya 
tamnmlamak lô.zım. 

Sebep deyince, vücutta yağ niza
mına karışanlar da haylice çok ol -
duğunu unutmamalıdır. Karışanlar· 
dan hangisi bozgunluk çıkardığını 
anlamak da her vakit kolay olmaz 
Anla§ılmayıncıı da ne şişmanlık ge
çer, ne de zayıflık. 

Yağın fazlası da, eksiği ae vücu
dun dışar»md.ı:ıki ede deri arasında 
bulunsa bile gene yüzde, karında, 
kollarda ve bacaklardn olduğuna 
göre ayrı ayrı ve bir çok türlü has
talık sayılır. 

Bazılarında yağın fazlası vücu • 
dun içerisindeki uzuvlarda topla
nır: en çok karaciğerde. O zaman 
gene türlü türlü hastalık hasıl eder. 
Akciğerde toplanması da ba§ka bir 
hastalıktır. Yürekte toplandığı va· 
kit verdiği rahatsızlıkları herkes 
duymuıtur, ıi§mnnlnr en ziyade yü
reklerinde yağ toplanmasından kor
karlar. 

Vücudumuzda yağın bir de fos • 
forlu cinai vardır. Bunun da lüzu· 
mundan azlığına ve çokluğuna göre 
hastalıklar vardır: en hafifi aptal -
hk ••• 

Görüyor.unuz ki yediğimiz pila· 
vın az yahut çok yağlı olması hiç de 
basit bir mesele değildir. Lüzumun • 
dan fazla yağ yemekle insan yalnız 
§İtman olmakla kalmaz. Lüzumun • 
dan az yenilmesi de yalnız zayıflat
makla bırakmaz. Onun azlığı, çok
luğu insanın aklına kadar tesir eder. 

G.A. 

Ti beti ilerin 

adetleri 
. 

garıp 

Tibet, dünyanın en garip adetli 
memleketlerinden birisidir. Tibeti do
laşan seyyahlar, tibetlilerin acaip a -
detlerini anlata anlata bir türlü bitire
mezler. 

Mesela tibetliler birbirlerini selam
lamak için dillerini çekerler ve eğilir
ler. Birisine ıu verecekleri zaman, su 
bardağının veya tasın içini dışını bir 
güzel yalarlar, ondan sonra misafire 
su takdim ederler. Hem de bardağı ne 
kadar çok yalarsa, su vereceği adama 
o kadar hürmet ve itibar ettiğini göı -
terir. 

Bir kutu kibrit veya bir çakmak ver
diniz mi, ellerindekini avuçlarındakini 
size verirler. Sonra, Tibet, dünyanın 
en sofu memleketlerinden birisidir. 
Yüksek Tibet yaylasının yüksek dağ
ları ve sarp tepeleri arasında adım ha· 
şında bir mabede rastlarsınız. Tibet 
mabetlerinin mihrapları acaip şeyler -
le doludur: Se~hat bavulundan, elek
trik lAmbasında tutunuz da fare ka • 
panlarına kadar her türlil eıya. .. 

ASK ŞARKiSİ 
NINO MARTİNi 

çalıştıktan sonra, altıncı günü, yani 
cumartesi gelince, dinlenmek ve ak -
şam olunca biraz eğlenmek istiyor. 
Ancak, eğlence bakımından dünyada 
bir eşi olmıyan Paris'te, eğlencenin 
de "kartiye" si var; hem de bir değ.il, 
tam dört tane. 

Bu eğlence merkezleri, sanatkar -
!arla etüdiyanlara sırtım dayıyarak 
meydana gelmiş ve günün birinde o 
derece cazibeli bir hal almıştır ki, 
bu günkü günde burada " eğlen -
ceğini havsala alamamaktadır. 

MONMARTRE ! 
Güneşli havalardaı başında bir taç 

gibi pırıldıyan "Sacre Coeur" u ile 
Paris'e hakim olan Monmartıe tepe -
sini, sanatkarı çeken türlü renkte, 
türlü biçimde yüzlerce sokak ve köşe 
bucak çevirmektedir. 

Resam ve artistler, şair ve muhar -
rirler, bu tepenin etrafına gelip yer
leşmişlerdir; bütün dünyanın kendi
lerinden bahsettiği "biiyük" ler de 
günle birlikte batan "kilçük" ler de 
burada yuva kurmuş, yaşamaktadır -
lar. İşte bu büyük ve küçüklerin ek
seriya kendi sanatlarının muhassala -
sı ile konsomasiyon'larını ödedikleri 
kahvehane ve Bistro'lardan bugün bü 
tün dünyanın Monmartre'den anladı
ğı mefhum meydana gelmiştir. 

Bin bir renkte ışıklar içinde pırıl 

pırıl pırıldayan bulvarlarda dolaşır -
ken, Monmartre'in, mons martyrium
un yani bu istirap dağının, adını, bu 
tepede bir martir olarak canını ver -
miş olan Paris peskaposu St. Dcnis'
tlen almış olduğu kimin aklına gelir? 

Burada tek bir bina yok ki, kırmı -
zı ve sarı, maw ve beyaz, yeşil ve 
pembe renkte elektrik reklamlariyle 
11üslcnmefuiş olsun. 

"Moulin rouge", kırımızı kanadları -
nı çeviriyor. "'Place Blanch" saça
ğından kaldırıma kadar türlü renkler
qe inen reklamını yakıp söndürüyor. 

Yağın vücut içinde tamam eriye
memesi de ba§ka bir hastalığa se
ıbep olur. Geçen gün de yazdığım 

gibi, tekerli hastalar lüzumu kadar 
§eker yemiyerek yedikleri yağları 

eritemezlersc vücutta ektilik ar
tar, tehlikeli bir zehirlenme meyda
na çıkar. 

"Le ciel, l'enfer" -Bu asrın başlan 
gıcmda açılmış olan dünya sergisinin 
eğlenti yerinden arta kalan bu cennet 
ve cehennemde, melekler kahkaha a -
tıyor, şeytanlar kendilerine has eda -
1lariyle etrafı süzüyorlar. "Moulin de 
1la Galette" in açık duran kap'ısından 

Yarın ULUS ıinemaıında 'Parfüm ve sıcak nefesle karrşık bu-
Yağm fa:z.laın ve eksiği birer has '1utlar çıkıyor ve bu arada müzik se-

talrk olduktan ba§ka neaiçlerin ara- si gelip kulakları yalıyarak geçiyor. 
Dünya'da konuşulan dillerden he

tıın.rla toplanmayıp da onların içleri-
ne girerse o vakit gene bir zehir o- ~11111111111111111111111111111111111111~ ~;d~:. ini burada i~itmek müm-

lur. : Son gün -
Şekerin knnımızda yalnız bir tür- § : Montparnassc'a gelince, güniln bi-

Ycniıehir ULUS ainemaaında - · d t · tl d ahat bir nefes lüsü vardır. Ba§ka türlü §ekerlerin~ E : rm e, urrs er en r 
h - 2 film birden : almak imkanı kalmadığını gören sa-

hepsi kana kan§madan önce ep o : E natkfirlarm bir kısmı, Sen nehrinin 
türlü §eker, glikoz §ekeri haline ge- : 1 - SEVDA KAMPI : 'karşı tarafında bulunan Montparnas-
çerler. Onun için §eker hastalığı da : GlNGER Rogerı : se'a geçerek, kendilerine yeni bir 
yalnız bir türlü §ekerle olur. Buna : D l F b k J :_ lkartiye kurmuşlardır. Bunlar, Mont-

d b . k - )"" og aı air an • kar§ılrk, vücudumuz a ır aç tur u : : parnasse ile Raspail bulvarlarının 
yağ olduğundan her türlüsü ba§ka : 2 - Altın arayan kızlar : kruazmanmdabulunan ve bütün dün-
bir hastalığa sebep olur. : Güzel prkılarla ıüslenmiı : yaca meşhur olan "Rontonde,, ve"Ca· 

Hele kolesterol denilen yağ cin- : büyük amerikan revüıü E fc lu dome,, adındaki iki kahvehane-
sinin fazlalığı da, eksikliği de ehe- : seanslar: 14 _ 17 ve 20.30 da : yi kendilerine karargah ittihaz etmiş-
nıiyetli birer hastalık olur. Karaci • : - : lerdir. 
ğerin safra yolunda kum toplanma- ·= 12,15 ucuz matinesinde 5 Sonradan, bu iki kahvehanenin ya-

b . "k · d · - ALTIN ARIYAN KIZLAR - nıbatında bulunan ve dansla eg-lence-sı bu cinsten yağın ırı mesm en ı- : : 
leri gelir. Bazılarının yüzlerinde ve :E Tel: 2193 : si bol olan Coupole'ü de bu iki karar-

k fi d Pey - : gaha katmışlardır. Fakat, r'.Ok geçme-
vücutlarının ba§ a tara ann a ':i111111Ullllllllllllllllllllllllllllllr :ı 
da olan koyu sarı, benekli leke - den yabancı endüstri de faaliyete ge-

İçimizdeki şeyt~~ 
'-Tefrika No: 15=Yazan: Sabahattin ALI 

b h kk k B. ·m daha ba§ka, daha iyi olma-u mu a a . ızı . 
1• 8 d muhakkak ... Bunu nasıl bırle§· 

mız aznn... u a 
tinneli, bunu bilmiyorum ... ,, 

Nihat güldü: 
"Omrünün ıonuna 

kadar da öğrenemiyecek· 

•in .•• ,, O ·· cü kadehten &onra 
Meyhane bo§almı§tı. çun 'f'l · • 1. ... 1 ismet Şerı e aanır ı 

eğri baıı sallnnmaga bat ıyan • ·ı h tlı' bı·r E · Kamı arare 
hareketleri dahn coğıılan mın • . .. .. " 

- d Birbirlerınan sozunu 
münakaıaya dnlmı§lar 1• • • H ·k· • 

. b ır değıldı. er ı m 
red mi, kabul mü ettikler• c .

1 
"f ·· leler kulla. 

de büyük minah kelimeler, garı t c~d d k 
erlenn e urara 

nıyorlar, sözlerinin muaYYen Y b da aynı 
• • 1 d. rlar azan 

yaptıkları tesırı kontro e ıyo ' • . d' lemeden 
k b" "birlerını ın 

zamanda ıözc bn§lıyara ırı dair ol· 
.. kaıanın neye 

söyleniyorlardı. Omer muna 
1 

• idrak t .. 
. d' k 1 "'ına ge en. , 

duğunu anlamıık ıste ı, u a~ • "k k tabakadan 
fek kür, kıs ta&, sistem, §uur gıbı ~~i;e çığırtkanları, 
kelimelere, kalıbımı basarım·:· ~ ibi münevver 
POiitika tellalı ••. mefkure bezırganı g . 

• . k t - 1 f arketh. 
o.rgosu nümünelerının arı§ ıgın k d"I · · 

k d r en ı erıru 
" Yarabbi... Bu adamlar ne a a 

tekrarlıyorlar,, diye mırıldandı. 
Nihat : 
"Ne dedin?" diye sordu. ... 

. rkadaıuna açmaıa 
Kafasından geçen her ıeyı 8 

alıımıı olan Ömer bu sefer ilkdefa olarak düşün • 
düklerin ona aöylemeği lüzumsuz buldu ve baımı 
aalhyarak : 

"Hiç... farkında değilim!,, dedi. 

Kartılanndaki altı kö§eli tahta duvar &aati on 
biri gösteriyordu. Ömer §apkasmı yakahyarak: 

"Ben §İmdi ıeliyorum ! ,, dedi ve sokağa fırladı. 
Hızlı adımlarla Uleli'ye kadar geldi, burada sağa 
dönerek yangm yerleri ve tek tük evlerin arasın· 
dan geçen bozuk bir sokaktan Şehzadebaşı'na 
doiru yürüdü. 

Meyhanede kalan Nihat, yanındaki gazeteciye 
telaıla sordu : 

"Yahu, bu akıaınki masraf sende değil miy· 
dil,, 

Öteki aiırlaıan göz kapaklarını ve ba§ını kal· 
darmıya uira§arak evet makamında batını salladı . 

Nihat derin bir nefes aldıktan sonra : 
"Bizim deli oğlan ne diye kaçtı öyleyse" diye 

mırıldandL 

7 

Emine teyzelerin kapraını çaldığı zaman saat 
rece yanıma yaklatmıt bulunuyordu. Evin sokak 
üstündeki odalarının hepsi karanlıktı. Yalnız ka· 
pınm üstündeki camekandan hafif bir ııık vuru
yordu. "Her halde sofada oturanlar var!,, dedi. 

Belki bir senedenberi uğramadığı bu akraba • 
larmı böyle münasebetai:oı bir ııaatte yoklamak 
kendisine pek rarip gelmiyordu. Eskidenberi, bat· 
ta lisede okuduğu zamanlarda bile, mektebe dö
nemiyecek kadar geç kalınca burayagelirı emek• 

çerek, buradan itibaren "Rue de la 
gaitee" ye kadar aynı stilde yeni bir 
eğlenti merkezi meydana getirmiştir. 

Şimdi buraları yerli ve enternasyo
nal sanatkarlar, ressamlar, şairler, fi
lim rejisörleri, edebiyatçılar, münek
kit ve ctüdiyanlarla doludur. Bunun 
'bir eşi belki Babil kulesi olabilirdi; 
fakat, şimdi bir aynını "Quartier la· 
tin,, teşkil etmektedir ki, burası üni
versitelilerin bölgesidir. Diğer iki 
kartiyede olduğu gM:Ji. burada da St. 
~işet bulvarında ve bunun, Sorbon i
le Odeon'n çıkan yan sokaklarında 
barlar, kahveler, bunların arasında 

kabare ve parislilerin çok sevdikleri 
şarkılı lokantalar vardır ki, bu lo
kanatlar Paris'in karakteristik vasıf
larından biridir. Burada, gençliğe 
has olan bir neşe ve k~yatsızlık hüküm 
sürmektedir. 

Quartier latin'den insan bıkıp usa
nınca. bir taksi alaral:, Fransa baş
şehrinin en muhteşem caddesi olan 
"Clıamps Elyecs" ye kendini dar a -
tıyor. Burada her şey bir lükstür. Si· 
nema, lüks; bar, lüks. Midinette ve 
grisctte'lerle orta halli memurlara ras 
lanrldığı cumartesi ve pazar günleri 
müstesna, dans yerlerinde smokin 
hakimdir. 

Yukarda anlattığım eğlence yerle -
rinc fransız nisbcten az gelmektedir. 
Montmartre ve Montpamasse'deki 
yahut Champs Elysecs'deki eğlence 
yerlerd fransızların pek ender olarak 
ziyaret ettiği yabancı endüstri yerle -
ri olduğu gibi, masrafına katlanaını -
yacağı şeylerdir. Çünkü, Boitc de 
nuit'in birinde bir şişe kötü şampan -
ya için 200 den 300 franga yakın bir 
parayı vermeyi, tasarrufu seven fran
ınz, yabancıya bırakmaktadır. Fransı

zın cüzdanı, bir gecede anoak 30 ile 
40 frank arasında bir para harcamıya 
yetmektedir; hatta bu kadarı bile ona 
ağır gelmektedir. Zaten bu kadarcık 

bir para ile de Montmartre'de bir şey 
yapmak miimkün değildir. Olsa olsa, 
Quartier latin'de kendine o, ucuz bir 
eğlence temin edebilir. 

Fransızın kadını ve erkeği, her kar 
tiye'de, adedi, kafiyi aşmış bir ölçüde 
olan sinema ve tiyatrolara son derece 
dü kündür. Hususiyle, duhuliyesi 7 
ile 30 fıank arasında olan küçük ti -
yatrolarda cumartesi günleri yer bul
mıya imkan yoktur. Fakat tiyatrolar
dan da popüler olan küçük ııinemalar
dır. Bu sinemalarda çiftler kendileri
ne 8 ile 10 frank arasında hususi loca 
temin edebilmektedirler; duhuliycler 
ise, umumiyet itibariyle 3 ile 5 frank 
arasındadır. 

Fransızın biri sinemayı, öteki ti : 
yatroyu daha ziyade sevebilir. Fakat, 
dansı, gerek kadın gerek erkek sev -
mektedir. Parisli genç bir kadın ve 
erkek için, danssız geçecek bir hafta 
sonu tasavvur bile edilemez. Konso • 
masiyon da dahil olmak üzere, duhu -
liyesi 6 franktan başlıyarak 40 fran • 
ga kadar çıkan irili ufaklı bir çok 
dans yerleri var .. Bu dans yerlerin • 
den bazılarının şöhretleri çok eski • 
dir. Mesel§, Montmatre'deki meşhur, 
"Moulin de Ta galettc'"de bugün dan 
eden genelerin, vaktiyle, babaları, de· 

Harbiye idman yurdu: 
Salahattin - Şükrü, Necdet - Orhan, 

Muhterem, Zeki - Fazıl. Habip, Ab -
durrahman, Cihat, Mücahit. 
Maçı Nazım idare ediyordu. Oyun 

müsavi akınlarla zaman zaman heye -
canlı safhalar gösteri}'""rdn. Birinci 
devre golsuz bitti. ikinci devreye Ga
latasaraylıların soldan inişiyle baş -
landı. İlk dakikalarda hasım kalesi ö
nünde hakimiyeti tesise muvaffak o -
lan sarı kırmızılar Satahattin'"in kaleyi 
boş bırakmasından istifade ederek be
şinci dakikada Oğuz topu sol k~eden 
kaleye attı. Harbiyeliler mağlup va -
ziyete geçince bütün enerjilerini sar
fe başladılar. Mücahid'in şahsi bir hü
cumunu kaleci kesti. 

18 dışından ız inci dakikada Zeki'
nin zaviyeden attığı çok sıkı şiitfi Ga
latasaray miıdafiinin başları üzerin -
den ağlara taktı. Bu golle beraber va· 
ziyete giren harbiyeliler bir dakika 
sonra sağdan bir korner kazandılar. 

Fakat Mücahid'in kornerini Cihat a
vuta attı. 

Abdurrahman soldan gelen pası gü· 
zel kullanarak ikinci golü de yaptı. 
(dakika 15). 
Galatasaraylılar ikinci golü yedik

ten sonra adeta mağlubiyeti garanti 
etmi~ gibi müdafaa sistemi takibine 
başladılar Harbiyeliler buna bir fır· 
sat bilerek Fazılın ortasiyle Ciha• 
üçüncü golü de yirminci dakikada 
çıkardı. (3-1 ). 

Dört dakika sonra Harbiyeliler ge
ne hasım kalesi önünde gol çıkart
mak için çalışıyorlar Habibin kaleye 
attığı bir şandeli kaleci kornere at
mak isterken kendi kalesine soktu. 
Dördüncü golü de yedikten 110nra 
Galatiisaraylılar ambalc olmuşlardı. 

Bir dakika sonra Abdürrahman be
şinci golü de yakından çektiği sıkı 

şütüyle takımına kazandırdı. (5 - 1). 
Cihadın bir geri pasiylc mücahide 

geçen top 18 in dışında çok sıkı ve 
zaviyeden §iitle altıncı defa olarak 
Galatasaray kalesine girdi (dakika 
34). 

39 uncu dakikada Abdü.rrahman ma 
neviyatı lralmıyan Galatasarayblara 
yedinci golü de Fuadın hatasından 

istifadclenerek atta. 
Biraz sonra da maç 7 - l gibi büyük 

farkla Harbiye lehine bitti. 

deleri, anneleri ve nineleri de dans 
etmigtir. "Robinson" un da fÖhreti ö -
bliründcn aşağı kalmamaktadır. Şeh -
rin varO§larmda olan bu eğlence ye -
rine, parisliler vaktiyle eşek arabala
riyle gidiyorlarmış. Şimdi, yeraltı 
tramvayları ve trenle üç çeyrek saat -
te oraya varılmaktadır. Dans edip eğ
lenmiye gidecek olan bir çiftin, yer -
altı tramvayına, trene, duhuliye kon . 
somasiyonuna harcadığı para 30 fran
gı geçmemektedir. 

Delikanlıdan ziyade genç kızla • 
n bol olan bu danı. yerinde, kartiye -
1erden birindeki sinemalardan birine 
gitmekle tamamlanan tanı§n131ar ya -
pılmakta dostluklar tesis edilmekte -
dir. Bu dostlukların pek uzun ıürme
diği söyleniyor, fakat bunu kim ao -
racak, kim arıyacak ? 

Harp güç ve acı §eydir, fakat 
Ih gibi haktır: ha~ devam edebi

leceği gibi sava' da baılryabilir. 
Liıkin ikisinin ortruu d vardır. Biz 
ki, milletlerin bq bap vererek dert
lerine çare bulabileceklerine inandı
ğımız için, umumi uadet e aelame· 
tin ancak aulhta olduğunu bildiği
miz için, ve nihayet harbin muzaf
feri de mağlup ettiğine kani olduğu
muz için sulhun samimi taraftarı
yız, cihan sulhunu idame hususunda 
elimizden geleni geri koymaz ve 
kendi sulhümüz.ü kabil olabildiği 
kadar koruruz. Sonra? Fakat, on 
yedi senelik ban§ bizi rahat döıek -
lerimize pek o kadar alı§tırmamı§ 
olmak gerektir. 

içinde bulunduğumuz buhrana 
bcya;a ltarp adını veriyorlar~ bütün· 
cüler §İmdiye kadaJ' yumruk gö.te• 
re.rek etraflarını korkutmuılar, ya• 
hut zayıflara hüc\lm etmiıterdir. 
Kırmız.ı harb'e karar vermek haki
katen zor §eydir. Kanın ıel gibi aka
cağı bundan sonraki kırmızı harbin 
blöfe tahammülü olduğuna kabul 
edebilir miainiz? 

Havalar güzel ve bahar mitün 
nqesiyle etrafımızdadır. Kulakları
nızı §ayialara vereceğinize gözleri -
nizi tabiatın güzelliklerine açınız ve 
harpten evel kı§m gelebileceğini ha
tırhyarak güne§ten, çiçeklerden, 
kır kokularından istifade ediniz. 

Türk askerinin beklediği hudut • 
lar içinde yaşamakta olanlar mesut· 
turlar. 811 saadeti vehme kapılıp 
bozmanın manası var mıdır? 

Hadiseleri bu suretle muhakeme 
etmek belki basittir, fakat aükWıet 
vericidir. Ve sükunetlerini muhafa -
za edebilenler ancak kuvetlidirler. 

Namhi BAYDAR 

tar hizmetçi F atma'no boı odalardan birine serdi
ği yatakta çocukluğunu hatırlatan rahat bir uyku 
uyur ve aab hleyin de ekseriya kimseye görünme
den çıkardı. 

"Söyledik •••• Söyledik ...• Zaten biz söylemesek 
de o anlamıya baılamışh. Bu alqam boynuma sa· 
rıldı. Ben koskoca kızım, ne diye aaklaraınız? de· 
di. Beni. böyle §Üphede bırakmak daha çok üzü· 
yor. Allah aşkma ne varsa aöyleyin 1 dedi. Ant ver
d.i. B~n de ağz~dan kaçırdım. Kendimi zaptede• 
nm dıyen kızı hır göreydin! Yürekler acısı. Bağı· 
ra bağıra minderlere serildi. Sonra bir tesellimizi 
bile dinlemeden kaçtı yukarıya odasına gitti, kapı
yı arkasından kilitledi. Elektriği söndürdü. Biraz 
ıK>nra da sesi kesildi.,, 

Bu sefer buraya gelmek kararını ani olarak 
vermİ§tİ. Meyhanede konu§ulanlar ona anlatıla· 

mıyacak kadar boı ve soğuk görünüyordu. Bu a . 
lemden tnmamiyle ayrı, daha olduğu gibi, daha 
toprağa yakan bir muhite gitmek arzw;unu duydu. 
Teyzesinin sonradan eörme evinin aradığı yer ol
madığını biliyordu. Fakat onu buraya aarl çeken 
sebebi kendine bile itiraf etmek istemiyordu. 

Kapıyı her zamanki gibi Fatma açtı. Otuz se• 
nedenberi bu evin kahrıni çeken ihtiyar kız mut
fak kokan elbiseleri, daima gülümsiyen rözleri i
le kar§ıaındaydı. Ömeri görünce duyduğu samimi 
sevinç her halinden belli oluyordu. 

"Buyur bakalım küçük bey... daha yatmadı· 
lar ... ,, dedi. Sonra "Sorma... Bu akşam vaziyet fe. 
na ..• Ama kendileri anlatsınlar, buyur!,, diye yol 
açtı. 

Ömer birkaç ayak merdiveni çıkınca mu§amba 
dö§eli sof ada Galip amcayı ve Emine teyzeyi bul
du. Galip efendi uyukladığı yerden doğrularak 

miııafiri güler yÜzle karşılamıya gayret ediyRr, E
mine teyze ise başındaki beyaz çatkısı ve kızarmış 
gözleriyle : · 

"Gel bakalım, gel Ömerciğim... Sorma ba§ımı· 
za gelenleri!,, diye sızlanıyordu. 

Ömer derhal meseleyi anladı: ı 
"Söylediniz mi?,, dedi\ 

Ömer telaıla sordu 

"Yanma gidip bakmadınız mı?,, 

"Bakmaz olur muyum .•. Ama dedim ya, kapıyı 
kilitledi. Haydi bende bir teltıf. Acaba canına mı 
kıyacak diyeödüm koptu. Kapıyı yumrukladım. 
Teyzeciğim, beni rahat bırakın, azıcık başım din· 
lensin, uyuyayım! diye cevap verdi. Ne bileyim 
ben, acaip bir kız. insan böyle dertli zamanında 
dert ortağı arar, halbuki o kaçacak yer arıyor.,, 

Elini tekrar yaıaran gözlerinde gezdirdi : ı 
"Benim de sinirlerim ayaklandı. O zamandan 

beri başım çatlıyor. Ne de olsa baba ölümü .•. Ama 
elden ne gelir •••• ,, 

Galip efendi 
"Merhumun vaziyeti de bir hayli kötü idi ... ,, 

diye mırıldandı. 
Emine teyze ona böyle yaslı zamanlarda bile 

"vaziyet,, düıündüğü için kızdığını anlatan bir ba· 
kıt fırlattı. 

(Sonu var) 
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Ycuan: Franciı de Groi11et - 36 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Ölmüş şehir 
Otelin önünde, şoför, elinde bir su 

kovası, forda duş yapıyor. Ben de 
gene sıcak bir banyoya oturdum ve 
hareket ettik. 

Ormandan kurtularak goz alabildi
ğine devam eden yeşil ve kırmızı bir 
ovaya çıktık. Artık ferah nefes alı

yoruz. 
Uzaklarda, kayalıklara benziyen 

çıplak dağlar cayır cayır yanıyor. 
Yakınlarımızda yeşilliklerle ko

yulaşmış tepecikler görünüyor, bun
lar birer dagoba. 

ramı vardı. İçinde yaşıyan rahipler 
yaşlandıkça daha yüksek katlarda o
turur ve en tepedekine ancak en ile
ri yaştakiler vasıl olurdu. 

Bugün nabedit olan salonlarının 

tavanlarını somaltından yapılmış 
filler tutardı. 

İncilerle tezyin edilmiş olan dış 
duvarlar bu binayı bir mücevher ku
tusuna benzetirdi. Madeni kiremit
leri sıcaktan yanan bu sehhar manas
tır, şafaktan gruba kadar alevler 
saçardı. 

' 

Kırıehir elektrik ıantral bina•ı bitmiı vaziyetle 

Kırşehir elektrik fabrikası kuruldu 
şehir 1 aya kadar elektriğe kavuşuyor lki zümrüdi saha arasında kızıl 

bir yolu takip ediyoruz. Her tarafta 
havaya kaldırılmış kılıçlar gibi du
ran binlerce sütun var. Her tarafta 
heykel parçaları, çıplak omuzlar, bir 
kol, alın parçaları, bir gövde, eller, 
granitten ceset bakayaları taştan bir 
tekne içinde kesik bir mabut kafası, 
ve işte bütün bunlar hafriyat yapıl
dıkça olduğu gibi bırakılmış veya 
intizamsız bir halde sıralanmış. 

İşte ay taşlı ve kademelerinden 
anlaşıldığına göre burası "diş mabe
di ... Fakat sahanlık merdivenleri ar
tık insanı çalılıklara götürüyor. Bu
rada da Pollanaura'daki aynı basa
maklar ve aynı dikili taşlar. Üst ta
raftaki iri güzel heykel bekçiler en
kazları muhafaza ediyor. Güzel gü
zel isimli diger bir çok saraylar, 
fışkırmış palmiyelere benziyen sütun 

Şehre elektrik direkleri dikiliyor 

Ağzı açık bir dehlizin iki tarafın
da bekçilik eden iki canavar heykeli 
var. Bu açıklığın etrafını parmaklık 
çeviriyor. Hiç bir şey korumıyan 

korkuluklar, hiç bir yere vasıl olmı
yan merdivenler. Kale nizamı almış 
bir müfreze asker gibi dört köşe ola
rak dizilmiş bitmez tükenmez bü
yük bina ayakları önünden geçiyo
ruz. 

Vaktiyle yaldızlı bir sıva ile par-
Jıyan bu sütunlar, iki bin sene evel 
'dünyanın en güzel manastırların
dan b i olan bu tunç sarayı tutu
yorla dı. 

Ye ı katlı olarak inşa edilmiş o
lan b manastırın üst üste yedi eh-

başlıklarından anlaşılıyor. 

Burası vaktiyle zümrüt, akik, sa
fir kakmalariyle bir tavus kuşu kuy
ruğu gibi parlayan tavus sarayı. Bu 
da yolları üstüne mermer taklidi ve 
fil dişinden yapılmış, Jungl'dan da
ha yüksek filler dizili olan kıraliçc 
sarayı. 

Burası da kıralın sarayı. Daha ni
ce saraylar ki tozları bile kalmamış. 
İşte rahiplerin hamamı. Trabzanı
nın hafif freskinden başka bir şey 
kalmamış olan mukaddes havuz. İş
te böyle insanı düşündüren bir çok 
taşlar, sütunlar, yol kenarlarında 
yatmış Buddalar ilanihaye devam e
dip gidiyor ve ağma gözleriyle çalı
lar arasından beliriyorlar. 

Tral<ya'da 

Vize höyüklerinde 

bulunan eserler 

Ormanların hükümdarı 
r Otomobil Boo-tree'nin methali ö
nünde durdu. 

Burası, tunç muhafızlar ve muci
zevi incir ağacının bahçevanları ta
rafından gece gündüz beklenen kü
çük bır ibadetgab. Ona daha uzak· 
tan gormüştüm. ~imdi onu kuşatan 
ihata duvarını geçince gözüme o ka
dar buyuk göründü ki hemen hemen 
ormanın küçük bir modeli sandım. 
Ağac n altında binlerce senelik 

kökle ıni muhafaza eden granit dı
varlı hır set kaide var. 

Tek başına bir ağaç. Ufku örtmüş, 
dagobaları eziyor, ve dağları küçük 
göste ıyor. Etrafında, vazolar, sak
sılar, küpler, toprak ve gümüş kap
lar içinde ~inlerce muattar nezredil
miş çiçekler yığtlmı§ duruyor. Ağa
cın di ınde ondan kutsiyet alan tah
ta, alt n ve inci tespihler var. Bütün 
sütun ar ona doğru suut eder gibi 
duru}orlar ve yerlerdeki harabe 
parçalan tıpla kiliselerde azizlerin 
tasvir eri etrafına asılan nezirler ve 
adaklara benziyor. Buralarda yıkı

lıp ha ap olmamış yegane mabet işte 
bu muakddes ağaç bu nebati ibadet 
gihtır Şimdi kalbim çarparak sey
rettiğ m şey onun azametinden zi
yade z fıdır. Onun mariz haşmeti 
beni muteessir ediyor. Asırdan ası
ra büyuyen cesim ayakları, bu or
manlar hükümdarının narin dalları
nı taı yor. Bu ağaç orada, yirmi iki 
asrın sabahlariyle yıpranmış duru
yor ve ben taştan koltuk değnekleri
ne da anmış duran bu ceddi hayran 
olarak seyredıyorum. 

Geth mani bahçesindeki zeytin a
ğaçla ı ulUhiyete vasıl olan o adam 
ve allahın, yarılan göklere yükselen 
ihtiza nı titriyerek dinlerken o, ge
ne bir ıhtiyar ağaçtı. Çünkü Hellas 
selvi e inin efsanevi semalarda A
pollonun ıahlanan atlarını seyrettik
leri hır devirde doğmuştu. 

İlk tomurcuklarını verdiği asırda, 
Kart ca hurmalarının altında Annı 
bal'in harpçi'ı gençliğini görmüştü. 

Rom kartalları druidik ormanlar 
üstü de uçarken o, ikiyüz defa incir 
vermı bulunuyordu 1 Şimdi, hesap
sız mehtaplardan sonra yeni bir 
mehtap onun yeşil kub~lerı ustune 
ışıkl ını yağdırıyor. Otele yaya o
larak dönerken vadiye uzanan gol
gelerı nüme düşüyor. Bu golgele
ı 'l ş linde o kadar tafsilat var ki 
a;ac n kendisi mukaddes yaprakları 
ve ta t n mfıtekalariyle yere serıl

mış gı i gorunuyor. O kutsi golge· 
leri daha fazla çigniyerek gunaha 
gırmemek için dindarane bir saygı i
le yolun kenarına çekildim. Fakat a
yaklarımı nereye bassam o mukad
des go gelere hürmetsizlik etmiş o
luyorum. 
Vadıde ay her sütunu golgesiyle 

ikile tıriyor. Ve bütün harabe, çalı
lıgın mücella sathına aksediyor. 

Bu alabildiğine giden hayaletler
d n kurtulmak için gözlerimi yuka-

-~-- ıı..:__. 

Şimdi merdiven başlangıçları, ya
rım kapı revakları ve natamam avlu
lariyle bu harap şehir, hayatı dur
durulmuş bir beldeye benziyor. Ta
hayyulatım kısa sürdü. Mukaddes 
Jehir hakikaten ölmüıt ve baştan ba
şa harap olmuş. Yapılan hafriyat 
boş yere bir çok mabutlar meydana 
çıkarıyor. Fakat bu ilahlar doğrulur 
doğrulmaz hemen düşman otlar ve 
çalılar onu kuşatarak dikenleriyle 
sıkıyor, kökleriyle uyuyor ve sarma
şıklariyle boğuyor. Gölgelere bile 
saldıran bu nebatlar musirrane bir 
hışımla sütunların şeklini bozuyor 
ve karma karışık çalılıklar üstünde 
onları birer kanbur gölge haline so
kuyor. 

Eflake serçekmiş bir ağaç da za
ferini semalara isal için ormanların 
kara sancağını yıldızlara doğru çe
kiyor. 

SON 

12.000 senelik 

eski bir ağaç 
Yer yüzünde en yaşlı şeyi nedir bi -

lir misiniz? 
- Agaç. 
Avusturalya adasının Queensland 

mıntakasında bulunan Makrozamiya 
denilen bir ağaç 6 metre 10 santimetre 
yüksekliğindedir. 

Nebatat alimleri bu ağacı uzun uza
dıya tetkik ederek ağacın 12.000 se -
nelik oldugunu tesbit etmişlerdir. 

Çinde sosyal sınıflar 
Çin'de cemiyet başlıca dört sınıfa 

ayrılmıştır : Hocalarla alimler birinci 
derecede, tarla sahipleri ikinci derece
de, esnaf iiçüncü ve tacirler dördüncü 
derecede gelir. 

Çinliler, askerler için ayrıca bir sı -
nıf göstererek askerleri sınıf sırasına 

ithal etmemişlerdir. 

Bolu'da Çocuk Esirgeme 
kurumu çalışmaları 

Bolu (Hususi) - Bolu çocuk Esir
geme kurumu heyeti yenilenmiş ve 
kurum reisliğine ömrüniın yarısını 

hayır cemiyetlerinde geçiren Meh · 
met Dalkılıç seçilmiştir. Kurum ilk 
iş olarak bir balo tertip etmiştir. Ba
lo net olarak 300 lira varıdat temin 
etmiştir. Baloya gelenler, temiz bir 
duygu ıle antika bir çevreyi kurum 
menfaatine arttırmışlar çevre 74 li -

Tarih kurumunun Vize hüyülde
rinde yaptığı kazılarda kıymetli 

Trak eserleri bulunduğunu muhabi
rimiz bildirmiıti. Bu resimler, kazı
larda bulunan eserlerden biriaini 
göstermektedir. Resimde, bir kara
lın gümüt kasketinin kartıdan ve 
yandan iki pozunu görüyorsunuz. 

KA YSERl'DE ETi 
KiTABESi BULUNDU 

Kayseri (Hususi) - Şehrimize 50 
kilometre uzakta Kayseri - Sivas yo
lu üzerinde Tuzhisar'daki demiryolu 
civarında bir çiftçi tarafından kıymet 
li bir Eti abidesi bulunmuştur. Eser 
Kayseri müzesine nakledilmiştir. Her 
tarafı Eti harfleriyle dolu olan kita
be 1.5 metre boy, 0.45 X 0.32 kaide 
sathındadır. 

1928 senesi Kayseri - Sivas demir
yolu inşası esnasında Sultan Hanı ya 
kınındaki bu höyükte o zaman da bir 
Eti kitabesi bulunarak Ankaraya nak 
!edilmiştir. 

Kayseri müzesi müdürü B. N=-ci 
Kum. taşın bulunduğu yerde tetkikat 
yaparak müzeye kazandırılan bu de
ğerli abide hakkında Kültür Bakanlı
ğına raporunu vermiştir. Aynı zaman 
da çok kıymetli bir Selçuk kervansa
rayı olan (Sultan hanı) yanındaki es
ki mezarlıktan mermer bir türk lahdi 
ile, Tuzhisar köyünde bulduğu Gre
ko - Romen yazılı mermer mezar ta
şını da müzeye getirmiştir. 

Kayseri müzesi, Eti abide ve sera
mik eserleri itibariyle çok zengindir. 
Bu yeni buluş dolayısiyle müze, bir 
kıymet daha kazanmış oluyor. 

raya çıkmıştır. Kurum balodan elde Adana valisi 
edilen varidatla 80 çocuğu giydire -
cektir. Bolu zenginlerinden Leblebi- Adana (Hususi) - Bazı işler husu
ci oglu Bay Ahmet fakir on çocu- sunda Dahiliye vekaletiyle temaslar
ğu gidirmiş, ayrıca cemiyete 30 lira da bulunmak üzere Ankara'ya giden 
teberrü etmiştir. Bu hayır sever zen- ve ordan İstanbul'a geçen Adana ve-
ın ·-k elek - !isi ba Ali Riza Çevik tchrimize 

~-·L~-......... ~--~..:...._ _ ___:::___~ 

Büyük bir inıa 

~ahıması var 
Erzincan, (Hususi) - Kışın uyu

şukluğundan kurtulan halk ve şehir 
şimdi canlı bir hareket halindedir. Kış 
dolayısiyle yarıdakalan inşaat işleri 

hararetle başlamışbulunmaktadır. Er- ı 
zincan - Erzurum 

.Kırtehir, (Hususi) - Son bet sene içinde çe§itli imar faali
yetıne sahne o lan Kırtehir, çok yakında ehemiyetli bir eksiğini 
daha tamamhyacak ve medeniyet ışığına kavufmUf olacaktır. 
Şehrimizin muhtelif bakımlardan imarı için çalışan alakalı ma· 
ka.mlar, Kırşehir'i arızasız işler elektrik ışığına kavuşturmak ve 

elektrik cereyanını vilayetin en uzak 

~============ köşelerine kadar göndermek azmiy· 
le bir santral kurulmasını kararla§ • 

• 

lzmir Fuarında 

eğlenceler 

tırmıştı, bu ehemiyetli işi başarabil· 

mesi için, Kırşehir belediyesinin 
büdcesi kafi değildi. Bunun için hu· 
susi muhasebenin geçen seneki büd· 
cesinden ~ bin liralık bir avans ve· 
rilmesi kararlaşmıştı.-__ 

hattındaki çalışma- ı-------
lar hızla ilerlemek-1 ~ ' 

Alınan bu yardım ile hemen ite 
haşlanmış ve altı aydanberi devl'lm e
den çalışmalar neticesinde buGÜft 
santral binası kurulmuş vaziyetttdir. 
Motör ve bütün malzeme getirilmiş, 

hatta montaj işleri bile bitirilmiştir. 
Evehlen tespit edilmiş olan yerlere 
direkler dikilmektedir. Kabloların 

tedir. İstasyon bi-
nası ve Erzincan 
garının inşası ya
kında bitecektir. 
Şehirde resmi ve 
hususi daha birçok 
binalar yapılmak

tadır. Şehrin için
de Bezirciler çarşı
sında modern bir 

rin buz ihtiyacını 
karşılamak üzere 
bir ıtirket kurul
muştur. Şirket fab
rikanın kurulacağı 

arsayı aramakta
dır. İnhisarlar ida-
'tesi istasyon cad
desinde büyük bir 
bi--. yaptıracalCtır. 

Gene bu cadde üze
rinde Ziraat ban-
kası tarafından mo 
dern bir banka bi
nası yaptırılacak

tır. İsimlerini say
madığım bir çok bi
nalar daha yapıl

maktadır. Erzincan 

1 
yakında doğunun 

el\; mamur köşele- l 
rinden biri olacak-
tır. L--------~ 

Vilayet meclin 
Vilayet umumi meclisi toplantıları

na nihayet vermiıttir. Hususi muhase
be bütçesi 320.552 lira olarak tespit e
dilmiştir. Yeni bütçede Tercan ve Ku 
ruçay içme sularının ıslahı ve yolları
nın yaptırılması için mühim tahsisat 
konmuştur. Bu suretle iki kazanın da 
su derdi bu yıl halledilmiş olacaktır. 
Kemah, Tercan, Kuruçay ve Refahiye 
yollarının yapılması, köylerde cirit 
meydanları vücuda getirilmesi, arıcılı
ğın inkitafı için modern kovanlar alı
narak köylüye, parasız dağıtılması ka
rarlaşmıştır. Spor itlerine de mühim 
miktarda tahsisat ayrılmıştır. 

Ç ukurova' d a p amuk ek imi 
Adana (Hususi) - Çukurova'da 

pamuk ekim faaliyeti hararetle de
vam etmektedir. Son ay içinde bölge
de yağmurların fazla düşmesi, ekime 
sekte vermiştir. Şimdiye kadar pa
muk ziraati sahasının yüzde altmışı ı 
ekilmiş bulunyor. Ekim mevsiminin 
kapanmasına daha 20 gün vardır. Ba
zı tarlalarda erken ekilen tohumlar 
toprak üstüne çıkmağa başlamıştır. 

Arpa, buğday mahsulleri normal bir 
halde neşvunema bulmaktadır. 

Muhtelif vaziyetler karşısında ya
pılan tahminlere göre bu yıl Çukur
ova'da pamuk mahsulü ancak geçen 
sene rekoltesin= bulabilecektir. Bu 
yıl ekiminden, rekolte itibariyle bir 
fevkaladelik umulmamaktadır. Ni-Ta. 

İzmir (Hususi) - Fuvarın ağaçlan
dırılmasına büyük bir ehemiyet ve -
rilmektedir. Orman müdürlüğünden 
verilen fidanlarla ve vilayetin tertibi 
ile bugün fuvar ve Kültür park sa
hasında yüzlerce memur, münevver, 
bankacı, tüccar, muallim ve sairenin 
iştirak ettiği büyük bir ağaç bayra
mı yapılmış, muhtelif fidanlar dikil
miştir. 

Fuvar içindeki muhtelif nakil va
sıtaları ve eğlenceler arasında, eşek
le çekilen, küçük, zarif, renkli araba
lar da karışmııtır. Eşek arabası, bil· 

çekilmesi için hazırlıklara ba,ıan • 
mıştır. 

Bu vaziyete göre bütün şehire ni· 
hayet bir aya kadar cereyan verilmif 
olacaktır. Bütün Kırşehir sevinç i • 
çindedir. Şehirde daha canlı bir ge
ce hayatı başlıyacak bilhassa daimt 
bir sinema açılacaktır. 

Montajı yapılan makineler 41 bey• 
gir kuvetinde iki motördür. Bu mo • 
törler, şehirin yakın istikbaldeki in
kişafları da hesaplandıktan sonra bü
tün mahallere yetecek kudrettedir. 
Santral binası şehirin içinde kurul • 
muştur. Fakat makinelerin gürUJtn 
yapmamaları için lazın> l!r'ı~ıı tcrti • 
baLalııı-·s•··· 

Cereyan 220 volt üzerinden ve mil· 
tenavip olarak verilerek ve sabaha 
kadar devam edecektir. Şimdiden 
yapılan ortalama bir hesaba göre, e • 
lektriğin kilovatı 20 kuruşa satıla • 
cak ve ileride bu fiyat düşürülecek
tir. 

Resmi ve hususi müesseselerle ev· 
}erdeki tesisatı belediye kendi ele • 
mantarına yaptıracak ve böylece hal· 
ka, sağlam ve ucuz tesisat vücuda ge· 
tirmesi imkanı bahşedilmiş olacak • 
tır. 

Elektrik santralının faaliyete geç
mesiyle değirmen, kereste biçen ma• 
kineler gibi ufak tefek sınai mües
seselerin vücuda geleceği umulmak· 
tadır. 

hassa çocuklar arasında büyük all • 
ka uyandırmıştır. 

Komite, hayvanat bahçesi için muh
telif cinste yabani domuzlar daha 
getirtmiştir. Her akşam ve her pazar 
günü, fuvar ve Kültürpark sahası, 

binlerce halkın gezip hava aldığı, oy• 
nayıp güldüğü çok güzel bir yer ol
muttur. 

r ......... ~~~·~·~~ ... ~~·;;:~:~:·;:~;~;·~ .. ·~:~~;~;:;; ............. I 
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Edirne (Hususi) - Tarımbaşı kursu talebeleri muallimleriyle birlikte 
Uzunköprü üzerinden Keşan'a hareket etmişlerdir. Kurs talebesi Uzunköp-

O r du h ükümet konağı rü ve Keşanda on gün kadar kalarak ahlat aşısı yapacak ve bundan sonra 
Ordu (Hususi) _ Hükümet kona- ban zeytin aıısı için Gelibolu'ya ineceklerdir. Zeytin aıısı mualliırJ keı -

ğının temeli törenle atıldı. Haziran di iş grupiyle Geliboluya gelmiştir. 
başına kadar binanın 23 bin liralık Gönderdiğim fotoğraf kurs talebesini muallimleriyle birlikte balcılık 

'--'- --ıı~ı---ı..:..._ _ ____ ~~~1U1Jc_ ... ~Du.A10u....ııLI0ll. u.tQı~cktcdir. 
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Ankara futbol ünün zaferi! 
Ankaragücü Beşiktaş'ı 

güzel bir oyundan sonra 

1-0mağlOp etti 
Dün 19 mayıs stadyomu mevsimin en heyecanlı bir 

futbol maçına sahne oldu. Beşiktaş'ın Demirspor'a 2 - O 

mağlubiyetinden sonra, Ankaragücü karşısında alacağı 

netice 25 bini bulan bir kalabalığın toplanmasına vesile 

olmuştu. Şeref tribününde de bir çok tanınmış çehreler 

vardı. Başta Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu ve 
Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak olduğu halde bir çok 

mebuslarımız, generaller, hükümet erkanı maçları takip 

ediyorlardı. 

Dünkü maç halkın gösterdiği alaka ile mütenasip bir 
güzellikle başladı. Ve öylece sona erdi. Ankaragücü ta

kımımız kendisini sevenleri sevindirecek ve ankaralıla

rı memnun edecek bir oyun çıkararak maçı 1 - O kazandı. 
Dün ankarahları coşkunluk içinde bırakan bir hadise 

de Millt Şef, değişmez Başkanımız İnönü'nün sahaya 

Ankaragücü kaleci•inin bir kurtarı§ı teşrifleri oldu. Birinci devrenin 40 ıncı dakikasında 19 

-------------------------------.mayıs stadyomuna gelen Reisicümhu

Atletizm müsabakaları 
heyecanlı ve güzel oldu 

Kızlar ara•ında 70 metrenin finali 

Dün 19 mayıs stadoymunda atletizm teşvik müsabakalarına de

vam edildi. 
15.30 da başhyan müsabakaları milli küme maçlarım seyre ge· 

len binlerce halk heyecan ve alaka ile takip etti. Teknik neticeler 

şudur: 

100 M. linalK. 
Ethem (H.1.Y.) tl.8, Fikret (G.B.) 

ıı .. 9, Bahadır (GS) 11.9, Müsabaka 
harici: Şevki Ds. 11.8. 

400 M. /inal: 
Galip (Ds.) 53.8, Hakkı (Maske sp.) 

2-3 eliler diskalfiye edilmiştir. 

3000 M. mukavemet koşu•u: 
Mustafa {Ds.) 9,40.4, Edip (Ag.) 

9,52, Adnan (Ds.) -

80 M. genclere: 
Mehmet (Ds.) 9.7, Ömer (Ds.) 10.2, 

Suha (Ds.) 10.5. 

75 M. kızlara: 
Perihan (Ds.) 12.3, Bihter (Ds.) 

12.8. 

1000 M. genclere: 
Orhan 2,57.8, İsmail 2,58.7, Hamdi 

3,08.0. 

200 M. engelli K. 
Hayri 28.3, Ziya (H.t.Y.) 29.9, Ce· 

lal Çetin (H.İ.Y.) 29.9. 

Di•k atma: 
Yusuf (H.İ.Y.) 37.83, Mehmet (H. 

İ.Y.) 32.80, Nurettin (H.1.Y.) 31.30. 

1500 metre mukavemette 
Mustala başta •.• 

400X300X200X100 
M. bayrak koşuw: 

rumuz şiddetli ve sürekli alkışlarla 
ve "yaşa" sesleriyle karşılandı. Yapı
lan tezahürat, halkımızın Milli Şef'e 
bağlılığını ve sevgisini gösteriyordu. 

Hakem ve takımlar: 
Maç tam zamanında başladı. Hakem 

Muzaffer Ertuğ, yan hakemleri Ce
ıaı ve <"ahit idi. Beşiktaş dünkü takı-
mını, Nazım hariç, muhafaza ediyor
du. Hakkı santrfora geçmiş, Rıdvan 
sağ iç oynuyordu. 

Ankaragücü takımınuz Ali Ru:a'dan r 
mahrum bir şekilde şu kadro ile saha
da yer almıştı: 
Natık- Enver, Salih -Abdül, Semih, 

lsmail, Vebap, Fikret, Muzaffer, Fah
ri, Hamdi. 

Oyun çok seri başladı. İlk dakika -
larda Ankaragücü üst üste aJsınlar 
yaptı. Bu hücumlar Mehmet Ali'nin 
güzel blokeleriyle neticesiz kaldı. 

Bundan sonra beşiktaşlılar dünkü 
hallerini unutturan canlı bir oyuna 
giriştiler. Onuncu dakikada Hakkı or
tadan aldığı pasla yakından bir şüt 
çekti. Natık yere yatarak topu ancak 
kornere çelebildi. Eşrefin kornerden 
kale önüne düşürdüğü top Rıdvan'ın 
kafa vuruşiyle avuta gitti. Beşiktaş 
bundan sonra iki korner daha kazan -
dı. Fakat kale önünde topu biribirle
rine bırakarak fırsatları kaçırdılar. 

Ankaragücü Beşiktaş'ın golsüz ge
çen bu tazyikinden devre ortalarına 
doğru ancak kurtulabildi. Sonra sağ 
ve sol açıkları vasıtasiyle müessir a
kınlara başladı. Fakat sol bek İbrahim 
ve sağ haf Hüsnii'nün ifrat derecede 
sert ve favullü oyunları Vehap ve 
Hamdi'yi işletmiyordu. Fikret de Ve
hab'ı çok yalnız bırakıyordu. Bu sıra
larda Fahri ve Muzaffer serbest kala
rak Beşiktaş kalesine bir kaç şilt çek
tiler. Bunları Mehmet Ali yakaladı. 

Birinci devre iki tarafın zaman za
man tezahür eden güzel oyunlariyle 
golsüz bitti. Bu devre içinde Rıdvan'
ın çok sıkı ve nefis bir şütü kale dire
ğine çarparak geri geldi. Şeref'in ikin
ci bir vuruşu avutla neticelendi. An
karagücü kalesine büyük bir tehlike 
atlatan bu şütlerden bir kaç dakika 
sonra Beşiktaş aleyhine çizgi üzerin • 
den bir firikik verildi. Vehap'ın sıkı 
şütunu Mehmet Ali plonjonla yakala
dı. 

Birinci haftaym umumiyetle müte -
vazin geçti diyebiliriz. Fakat devre 
vaziyete Beşiktaş'ın hakim olacağını 
gösteren bir seyir takip ederek bitti. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

• 
lstanbul'da 

Doğanspor Vefaya 

6 - 2 mağlup oldu 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Milli ki.i

me maçlarını oynamak üzere şehrimi
ze gelen İzmir'in Doğanspor takımı 
bugün ikinci müsabakasını Vefa ile 
yaptı. 

1 ek adım kızlara: 
Bihter (Ds.) 

330 
sm., Perihan _(Ds.) 1.) Demirspor 2,08, 2.) Ankaragücü 

330 ırn. 3.) Harbiye İd. Yurdu. 

Nilj?eten az bir sporcu kalabalığı 
önünae yapılan bu maç, beklenildiği 
gibi, İzmir takımının 2 - 6 mağlubiye
tiyle neticelendi. Doğansporlular ya -
rın Bandırma yoliyle İzmir'e hareket 
edeceklerdir. 

Beşiktaş Rene atlattı! ... 

Haydi AnkaraRücü! ... 

Ankara~ücüne akın var ... 

Haydi Vehaaaaab! ... 

Y aşaaa! ııooool ! ... 

Eyı.Jah .. Natık aiabey gene 
•ıkııtı 

Bisiklet 
. 

serı müsabakaları 

150 kilometrelik yanşı 
Orhan kazandı 

Bisiklet seri yarışlarının sekizinci 1 
dün Ankara - Kalecik - Ankara ara- ~ 
sında ve 150 kilometre mesafe üze-ı 
rinden 12 koşucunun iştirakiyle ya-

pıldı. 
Mesafenin uzunluğu, yolun arızalı 

Tekebeli gibi otomobillerin bile zor
luk çektikleri çetin bir yokuşu bulu
nan bugünkü yarış, bisikletçilerimi
zin yılmaz azim ve gayretlerini bir 
kere daha isbat etmiş oldu. Bütün bu 
tabii zorlukların üstünde olarak ha
vanın sıcaklığı bu yarışı bir kat daha 

zorlaştırmıştı. 
Düşmeler, tekrar tekrar lastik pat-

lamalar, koşucuların gayretlerini kır
maktan ziyade çetin bir mücadeleye 

' teşvik etmeğe vesile teşkil ediyordu. 
Hemen hemen arızaya uğramıyan bir 
koşucu kalmamakla beraber, iştirak 
edenlerin sekizi muvaffakiyetle ya
rışı bitirmişlerdir. 

Böylece baştan sona kadar çetin 
bir mücadele ile geçen yarış netice
sinde: 

Orhan Suda (Ankaragücü) 5 saat 
39 dakika 20 saniyede birinci, Hüsnü 
Ersoy 5 saat 52 dakika 35 saniyede i
kinci, Hasan (Demirspor) 6 saat 2 
dakikada üçüncü, Nazmi (Ankaragü
cü dördüncü ve Hasan (Ankaragücü) 
beşinci geldiler. 

Dünkü yarışta derecenin düşüklü
ğü, Orhan'a rakip sayılan Nuri Kuş 
ve Osman fazla arızaya uğramaları 
neticeleri yarışı terke mecbur kaldık 
tarından, Orhan'ın altmış kilometre
den fazla bir mesafeyi yalnız başına 

koşmuş olmasında buluyoruz. 

lzmir ve l•tanbul'da 
İzmir, 16 a.a. - Bisiklet seri yarış

larının sekizincisi bugün sert bir rüz
gar altında cereyan etmiş ve neticede 
5 saat 13 dakakida İbrahim birinci ve 
birer boy geride olarak Şükrü ikinci 
Mithat üçüncü ve Vahdet dördüncü 
gelmişlerdir. 

İstanbul, 16 a. a. - Seri bisiklet ya 
rışlarının teknik neticesi: 1 - Hara
lambo 4 saat 44 dakika, 2 - Torkum, 
3 - Yani. 

Beden T erbiyui okulu voleybol 
takımı finalinde 

Kızlar arasında 

voleybol maçı 
Gazi Terbiye enstitüsü ile Hukuk 

fakültesinin kız talebeleri arasında 

yapılan voleybol müsabakasına 15.30 
da ba~landı halkın zevk ve alaka ile 
takip ettiği bu karşılaşmayı iki dev
rede de galip çıkmak suretiyle Gazi 
Terbiye enstitüsü kazandı. 

Mektepler arası maclarda ... 

Gazilisesi Sanat Okulunu, 
Hukuk konservatuvarı yendi 

Dün 19 mayıs stadyomunun antrenman sahasında mektepliler 
arası futbol maçlarrna devam edildi. Saat 10.30 da Gazi lisesi ile 
Sanat okulu arasındaki günün ilk kar§ıla§masını birinci orta oku
lun beden terbiyesi öğretmeni Bay Hasan idare ediyordu. 

Takımlar sahaya şöyle çıkmışlardı: 
Sanat okulu: 
Sadettin - Fuat, Hakkı - Halil, Va

hit, Şükrü - Hikmet, Şekip, Sadık, Ne
cati, Yusuf. 

Gazil lisesi: 
Nedim - Sedat, Nihat - Nuri, Nusret, 

İhsan - Enver, Jerfi, Keşfi, Kemal, 
Kemal. 

Maç saati günün mühim karşılaş -
masından çok erken olduğu halde ka

" !abalık bir seyirci kütlesi maçı takip 
ediyorlardı. 

Birisi birinci devrede ikincisi de i
kinci devrede olmak üzere J erfi'nin a
yağiyle yaptıkları iki gol ile bu maçı 
2-0 Gazi lisesi takımı kazandı. Oyun 
oldukça sert fakat heyecanlı geçti. 

Hukuk F akülte•i - Kon•ervatuvar 
Günün bu ikinci Futbol karşılaşma

sına stadın iç sahasında saat yarımda 
başlandı. 

Takımlar geçen haftaki oynlarına 
nazaran bazı değişikliklerle oynuyor
lardı. 

Konservatuvar takımı: 
Dündar - Sedat, Şevki - Ulvi, Naci 

Şahap, büyük Şahap, Adnan, Nur, Coş~ 
kun, Esat. 

Hukuk fakültesi ise: 
İsmail - Celal, İbrahim. Hurşit C _ 

h~t, Nihat - Necdet, Cezmi, Galip: s:
dı, Orhan. 

Oyuna hukukluların hücumiyle baş
landı. Konservatuvar hukukun sağdan 
akınını keserek topu sola gönderdi. 
Esad'ın müdafaayı yararak ortaladığı 
pası Adnan çok sıkı bir şiltle hukuk 
ağlarına taktı. Üçüncü dakikada yapı
lan bu golden sonra konservatuvarh
lar ortadan bir firikik fırsatı yakala -
dılar. Naci'nin enfes bir şütü direğe 
çarparak geri geldi fakat Celal topu 
uarklaştırdı. Dadikalar ilerledikçe o
yun da zevkini arttırıyordu. 

~8 inci dakikada sol açık Orhan 
yerden bir şiltle hukukun beraberlik 
sayısını yapmıya muvaffak oldu. 

44 üncü dakikada hukuklular sol iç
lerinin ayağiyle ikinci golü de yaptı
lar. (2-1). 

Bu suretle birinci haftaym 2 - ı kon
servatuvarın aleyhine bitti. İkinci 
devre başladığı zaman konservatuvar 
takımının neticeyi lehlerine çevirmek 
için canla çalıştıkları görülüyordu. 
Nitekim sekizinci dakikada beraberli
ği temine muvaffak oldular. (2 - 2). 

Hukukluların bu neticeye razı ol • 
madıkları gayretlerinden anlaşılıyor. 
Konservatuvarın çabuk yorulmasın· 
dan istifade ederek arka arkaya dört 
gol daha atmak suretiyle bu güzel o
yunu 6 - 2 gibi mühim farkla hukuk 
fakültesi kazandı. 

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

Ankaragücü 7 5 1 1 18 10 18 
Fenerbahçe 5 4 o 1 11 5 13 
Beşiktaş 6 3 o 3 12 6 12 
Deminpor 3 2 1 o 6 2 8 
Ateşspor 5 1 1 3 5 10 8 
Vefa 4 2 o 2 10 7 8 
Doğanspor 5 o 1 4 6 21 6 
Galatasaray 3 o o 3 ı 8 2 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıştır. Buna 

nazaran hükmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, hükmen mağliıp Galata-

sarayın aleyhine 2 gol yazılmıştır. 

HÜkmen mağlCıp takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 
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İRAN'DA BAYRAM SEViNCİ YAR ... 

Düğün hazırhkları 
hararetle ilerliyor 

Mısır Ki ral içesi, İran Veliahdi 
ve Prenses Fevziye Tahrana geldiler 

(Başı ı inci sayfada) 

çok buketler yerleştiriliyordu. Fevzi
ye garında ayrıca askeri merasim ya -
pılmıştır. 

Tahran' a muvaııalat 

İmparatoriçe ile Mısır kıraliçesi, 
İran veliahti, prenses Fevziye bu sa -
bah Tahran•a muvasalat etmiştir. 

Gar İran ve Mısır bayraklariyle 
aonatılmıştı. Trenin muvasaH1tından 
biraz evel Şahinşah Pehlevi garı teş -
rif etmişlerdi. 

Hükilmet erkanı. mebuslar ve sair 
Öavetliler ünif omıalarını Hibis olarak 
refikalariyle garda hazır bulunuyor -
tardı. Trenin muvasaUitında 21 selam 
topu atıldı ve katar tevakkuf edince 
kıraliçcler, veliaht ve prenses Fevziye 
trenden inerek şahinşahın yanına gel
diler. Bu ıırada mızıka İran ve Mısır 
marşlarını çalıyordu. 

Şehingah Pehlevi Majeste kı
raliçe Nazlı ve Prenses Fevziye 
ile tanışıp selamlaştıktan sonra 
misafirler Şehinşahla birlikte dev
let erkanının, mebusların ve yük
sek rütbeli subayların önünden 
geçerek garbdaki hususi salonda 
bir müddet istirahat etmişlerdir. Bun
dan sonra otomobillerle Gülistan sara
yına gidilmiştir. Birinci otomobilde 
şahinşah ve maje&te kıraliçe Nazlı, 

ikinci otomobilde majeste imparato -
riçe ve pıer.ses Fevziye, üçüncü oto -
mobilde veliaht ve prenses Faize, 
dördüncü otomobilde prenses Şemsi 
Pehlevi ve prenses Faika, ~inci o
tomobild prenses Eşref Pehlevi ve 
prenses Fehime bulunuyordu. Bunları 
maiyetlerın bindiği diğer otomobiller 
takip ediyordu. 

Bir mevkip halini alan bu otomobil 
katarı, T hran•ın bayraklarla ve di -
ğer süslerle çok güzel bir hal alan 
caddelerinden, halk yığınlarının mun
tazam dızııcrı arasından alkıJ ve yaşa 
sesleri arasında geçiyordu. Böylece 
Pehlevi bulvarı, Şah bulvarı, Firdevs 
bulvarı, Sipeh meydanı, Nasır - Hus
rev caddesi, Buz:ercumheri caddesi, 
Tahtmermerden geçilerek Gülistan 
sarayına gelinmiştir. 

Sarayın kapısında hassa alayı se -
lam resmini ifa etmiş ve mızıka gene 
Mısır ve İran milli marşlarını çalmış· 
tır. Sarayın methali Mısır ve İran 
bayraklariyle tezyin edilmişti. .. 

Saray' da 
Şahinşah, Mısır kıraliçesi ve impa

ratoriçe, veliaht, prenses Fevziye ve 
maiyetleri erkanı aynalı salonu teşrif 
etmişlerdir. 

Sonra Mısır kıraliçesi ve prenses 
Fevziye maiyetleriyle Sahibgiraniye 
sarayına eçmişler, şahinşah ile im
paratoriçe kendilerine refakat buyur -
muşlardır. 

Bir müddet sonra kıraliçe Nazlı ile 
prenses :Fevziye şabinşahın ve İran 
imparatorıçesinin ziyaretlerini iade 
etmişlerdir. Günün diğer kısmı istira-
hatle geçmiştir. · 

Hamedan, 16 a.a - Anadolu ajan
sının hususi surette gönderdiği muha
biri bildirıyor: 

Türk heyetini hamil bulunan sekiz 
otomobil saat 14 de Kermenşah'a var
mıştır. Bütun güzergahta süvari jan
darma ve şehir ve köylerde askeri 
müfrezeler bütün resmi binaların ö -
nünde Tur ·iye'nin kardeş İran mil -
Jetine ve onun şanlı şefi majeste Şe -
hinşah'a türk milletinin ve onun şefi 
ile hükümetinin tebriklerini götür -
mekte olan heyetimizi seUl.mlamışlar
dır. Mükemmel olan yolun kenarların
da, pehlevi idaresinin maziye maletti
ği şark kervansarayları yerine benzin 
depolan, fabrikalar ve silolar görülü
yordu. 

Kermanşah'taki tezahürler 
Kermenşah'da heyet öğle yemeğini 

hükümet konağında yedi ve Kermen
şah'dan ayrılırken de muvasalatında 
olduğu gibi geniş caddelerde ve hükü
met kona ı önünde toplanan halk ta -
bakası tarafından hararetle alkıştan • 
mıştır. Heyetimiz akşam üzeri geç va
kıt Hamcdan'a varmış ve geceyi vali
nin nezdınde geçirmi tir. 

Hazırlıklm bitmek üzere 
Tahran, 16 a.a. - Pars ajansı bildi-

riyor: 
Görülmemi§ şiddette bir soğuk ve 

yağmura rağmen şenlik hazırlıkları 
hararetle devam etmektedir. Caddele
rin süslenmesi, resmi ve hususi bina
ların donatılması bitmiş gibidir ve hil
kümet merkezi fevkalade bir manzara 
arzetmektcdir. Veliahdle Mısır kıra -
lisesi Nazlı ve Prenses Fevziye'nin 
ve maiyetlerinin Benderşapur'a muva
salatları münasebetiyle bütün İran 
şevk içindedir. 

Gazeteler uzun makaleler, bir çok 
resimler neşrederek umumi sevinci 
tebarüz: ettirmekte ve Mısır'la İran'ı 
bağhyan eski ve yeni bağları hatırlat
maktadırlar. Bütün İran ülkesinde 1-
ran ve Mısır bayrakları yanyana çe -
kilmiştir. Ve bütün halk mümtaz ıni
&afirleri karşılamağa hazırlanmakta -
dır. 

Yabancı heyetler $!eliyorlar 
Tahran, 16 a.a. - Pars ajansı bildi-

riyor: . 
Fevkalade yabancı heyetler biribiri 

arkasından muvasalat etmektedirler. 
Polonya cümhurreisi tarafından dü

ğün hediyesi olarak gönderilen bir 
tayyare de dün öğleden sonra Tahran'a 
gelmiş ve Tavşantepe tayyare meyda
nına inmiştir. Tayyarede bulunan Po
lonya heyeti hariciye nazıriyle harbi -
ye nazırının ve İran hava kuvetlerinin 
mümessilleri tarafından sclamlanmıı
tır. 

Ruzvelt'in 
• 

mesaıı 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

totaliterlerin alacağı vaziyet tabii 
kendilerinin bileceği bir iştir. Her 
millet kendi menfaatini, herkesten 
daha iyi bilir. Yalnız, bu son hadi • 
ııelerin beynelmilel müoaısebetlerde 
yeni bir adamm atılmaıma ve yahut 
da herkes tarafından bir istihza 
mevzuu olacak kadar yıpratılan 
"Milletler Cemiyeti,, müeaseseısinin 
yeniden hayat bulmasına aaik ola -
cağı kuvetle tahmin olunabilir. Av
rupa işlerini tanzim için beynelmilel 
tesanütten ziyade büyük devletle
rin anla§maısiyle veya 1914 ten evel
ki müvazcne te§ekkülleriyle olabi • 
leceğini zannedenlerin aldandıkları 
Münih anlaımasiyle bir daha teba
rüz etmiştir. Bugünkü Avrupa buh -
ranının asıl doğuş sebeplerinin ik· 
tısadi meselelerden ileri geldiği mu
hakkaktır. Bu i§de baıka bir usul ve 
baıka bir metod takip etmek gerek
tir. Usullerin iyi seçilip seçilmemeıi 
hakikate varmak noktasından ebe
miyetlidir. Avrupa'da bir imperium 
kurarak ıcdit tedbirler almak su
retiyle meseleyi halletmek yirminci 
asır insanlığının zihniyetine uygun 
olmadığı her taraftan yÜkselen iti -
raz ile anla9ılmaktadır. Şu halde bu 
iıde yeni bir hal tarzı bulmak ve ya
hut da evclce sırf bu :zaruretlerin te
siriyle insan zekasının nihayet ibda 
edebildiği (müşterek emniyet) esa
sına doğru gitmek lazımdır. 

Kellog - Briand paktı ve nihayet 
mütecavizin tarifi hep bu esastan 
mülhem olmuı fikirlerdir. Artık 
kültür ve teknik sahasındaki terak
kiler insanları bir aile haline sok
makta olduğuna göre milletler ara· 
sında çıkan ihtilafların, bu büyük a
ilenin yÜksek menfaatleri bakımın· 
dan halledilmesi insanlığın bugün -
kü mantık ve zihniyetine daha uy
gundur. Bunun içindir ki Ruzvelt'in 
mesajı beynelmilel siyasi münase
betlerde veni bir ufuk açacak kadar 
ehemiyetlidir. 

N. A. Küçüka 

Tunusta'ki askeri 

muhariplerin 

verdikleri karar 
Tunus, 16 a.a. - 60 bin eski muha

ribi temsil eden bütün Tunus eski 
muharip cemiyetleri birliği B. Dalad· 
ye'ye bir karar sureti göndererek 
1896 mukavelesinin iptalini ve italyan 
tabiiyeti hakkında normal kanunla
rın tatbikini istemiştir. İtalyan halk 
birliği delegeleri de, gruplarının bu 
karara i§tirakini bildirerek bir taar
ruz halinde Fransız saflarında bulu-

ULUS 

BİR MÜRACAAT 
DEGiL, BİR İHTAR! 
Ne\j'ork gazeteleri, mesajın böyle 

söyl iyorla r telôkkisi icap ettiğini 

Mesaj en hararetli. tecerrüt 
taraftarlarını bile sevindirdi 

(Ba~ı ı. inci sayfada) ı ıanın. fev~alad.e ol~u~una kan.ii~ v_.e 
için haftalarca düşünmüş olduğunu mesajda b~r mıl.I~t ı.~ın kendisın~ al~
beyan etmiştir. Çekoslovakya ve Ar- kadar etmıyen ışı surUklemek ımka
navutluk hadiseleri, bu mesajı daha nını görmiyoruz.,, 
evci göndermesine mani olmuştur. Zi
ra o kadar sUratle emrivaki karşısın
da kalmıştır ki, mesajını göndermeğe 
vakit bulamamıştır. 

B. Razvelt'in müdalıaleıinin 
aebepleri 

B. Ruzvelt, şimdiki buhrana müda
halede bulunmasının esbabını izah et
miştir. Müşarünileyh, demiştir ki: 
"- Amerika, harbin önüne geçmek 

için hiç bir fırsatı fevt edemez, Hit
ler ile ~usoliniye müracaata karar 
vermiş olduğundan diln B. Hul'U gö
rüşmek ve mesajı tanzim etmek üze
re davet etmiştir. Gerek kendisi ge -
rek Hull, dün gece her zamankinden 
%iyade vicdanları müsterih olduğu 
halde uyumuşlardır. 

Beşeriyeti yeni bir harp 

felaketinden kurtarmak için ••• 
B. Ruzvelt, bir mesaj göndermek 

suretiyle be eriyeti yeni bir harp fe
laketinden kurtaracağını ümit etmek
tedir. Mesajın okunması esnasında 
B. Ruı:velt, böyle bir harpte galip ve 
mağlUp ve hatta bitaraf milletlerin de 
ıstırap çekecekleri noktasında ısrar 

etmiş ve kendisini böyle bir mesajı 
göndermeğe sevketmiş olan funilin 
dürilst bir surette tefsirinin kendisi
nin bitaraf memleketlere karşı olan 
alakasını tebarüz ettirmesi lazım ol
duğunu tasrih eylemiştir. 

Bütün milletler harp 
tehlike•inden korkuyorlar 

Müşarünileyh, totaliter milletler 
de dahil olmak üzere bütün milletle
rin harp tehlikesinden korkmakta ol
dukları noktasında ısrar etmiştir. B. 
Ruzvelt, mutasavver konferanslara 
müteallik olan fıkraya geldiği zaman 
Amerika'nın iktısadi konferanslarla 
teslihatın tahdidine müteallik konfe -
ranslara iştirak edeceğini, siyasi 
konferanslara iştirak ctmiyerek hu -
dut meseleleri ve saireyi müzakere 
hususunu doğrudan doğruya alakadar 
memleketlere bırakacağını beyan et
miştir. 

lnliratçılar da memnun 

Bu beyanat, derhal Amerika'nın 
Avrupa'dan herhangi bir mesuliyet 
kabul etmesinden korkan infiratçıla • 
rın endişelerini teskine matuf olduğu 
suretinde tefsir edilmiştir. 

Kongre mahfillerinin B. Ruzvelt'in 
mesajı hakkındaki intibaları, en hara-
retli tecerrüt taraftarları nezdinde 
dahi mükemmeldir. Siyasi mahfiller, 
Amerika efkarı umumiyesi tarafın -
dan iyi karşılanmış olan mesajın 
Cümhurreisinin bitaraflık kanununun 
tadili uğrundaki gayretlerini kolay -
laştıracağı kanaatindedirler. Bahusus 
ki bu mesaj tecerrüt taraftarlarının 

Ruzvelt dış politikasına karşı olan 
endi§elerini de bir dereceye kadar 
teskin etmiştir. 

Bir müracaat değil, bir ihtar 

Atlaı denizi donanmcu1. 
üılerine dönüyor 

Vaşington, 16 a.a. - B. Ruzvelt'in 
mesajını göndermiş olduğunu haber 
verdiği matbuat konferansının içti
maından sonra bahriye nezareti, hali 
hazırda Atlas Okyanusunda bulunan 
bütün Amerika donanmasına büyük 
Okyanus deniz üslerine avdet etmesi 
emrinin verilmiş olduğunu ilave et
miştir. 

Paris mahfillerinin intibaı 
çok müsait 

Paris, 16 a.a. - B. Ruz:velt'in mesa
jı karşında siyaıi mahfiller çok milaa
it bir intiba göstermekte ve bu mesa
jın diktatörleri behemhal cevap ver
mek vaziyetine düşürdüğü kanaatin
de bulunmaktadırlar. 

Ezcümle kendisinden beyanat is
tenen Heryo, dünyanın bütün sulh 
vo milıalemet severlerinin Amerika 
CUmhurreiıine karşı minnettar olduk
ların bildirmiş ve ilave etmiştir: 

"Ruzvelt ismi her tarafta takdis e
dilecektir.,. 

B. Blum, yarın Populer gazetesin
de çıkacak olan makalesinde., B. Ruz
velt'in diktatörlere şu suali sorduğu
nu kaydediyor: "Barışı istiyor mu
sunuz?" 

Moıkova'nın fikri faydalı bir 
demarf 

Moskova, 16 a.a. - Gazeteler Ruz
velt mesajını tamamen taavip ediyor
lar. 

Bununla beraber Moskova'da iki 
diktatörün buna milıbet bir cevap ve
receği zannedilmemekte, fakat de
marşın faydalı olduğu ~iyaat mahfil
lerde kaydedilmektedir. Zira mesaj 
dünya üzerine çöken tehlikenin tü
mulünü tamamen ve açıktan açığa or
taya koymaktadır ki bu da ıeUlmete 
çıkacaktır. 

Meıaj Beltırad'da derin bir 
intiba uyandırdı 

Belgrat, 16 a.a. - Havas - B. Ruz
velt'in mesajı yugoslav mahfillerinde 
ve fekarı umumiyesinde derin bir in
tıba hasıl etmiştir. 

Bu jestin BB. Çemberleyn ve Da
ladiye'nin son beyanatını vazıh bir 
surette tamamladığı ve beynelmilel 
vaziyette yeni bir dönlim noktası teı
kil ettiği kanaati gösterilmektedir. 

Diğer taraftan siyasi mahfiller ve 
umumi efkar cümhurreisinin bu ka
dar nazik bir anda milleti namına mü
dahalede mülhem olduğu insani hisleı 
bilhassa kaydedilmektedir. 

Yul(oılavya yatışma hareketini 
memnuniyetle karşılıyacak 
Sabah gazeteleri, B. Ruzvelt'in 

mesajını ilk sayfada büyük manşet -
lerlc neşretmektedirler. Bu manşet

lerde "B. Ruzvelt'in barıı hitabı., 
"Amerika Avrupa ve dünya barışını 
kurtarmak istiyor", "B. Ruzvelt, BB. 
Hitler ve Musolini'ye hitap ederek 
kendilerinden bütün Avrupa devletle
rinin emniyetini garanti etmelerini is~ 

Nl ~vyoBrB, 16H~.al. - GazMetell~r .~· Ruz tiyor., cümleleri okunmaktadır. 
ve t ın . ıt er ve uso ını ye o- • R 4 hf'll · t' b d 
1 

· b' ·· . d esmı ma ı er, vazıye ın un an 
an mesa1ının ır muracaattan zıya e . . • .. ..k d 1 

b
. ""h .. 1 k dd d"l . JA- sonrakı ınkı§afının buyu evlet ere 
ır ı tar o ara a e ı mesı cuım- . y , 

ld'ğ' · k d d' 1 t~bı oldugunu ve Yugoslavya nın her 
ge ı ını ay e ıyor ar. türlü beynelmilel yatışma hareketini 

Nevyork Times gazetesi yazıyor: memnuniyetle selamlıyacağını kayde-
"B. Ruzvelt, diktatörlere bart§ı teh diyorlar,. 

dit eden bir taarruz hareketine teşeb- Cenubi Amerika milletleri de 
büs eyledikleri takdirde karşılarında 
kahir bir faikiyet bulacaklarını ihtar mesajı taıvip ediyorlar 
suretiyle barışı kurtarmağa teşebbüs Vaşington, 16 a.a. - Hariciye ne -
etmi§tir. zareti, cenubi Amerika milletlerinin 

Müıtakbel bir hmbin memlleri 
BB. Hitler ve Musolini'nin mesaja 

tek adres olarak seçilmesi, B. Ruz
velt'in bu suretle harbi çıkarabilecek 
iki millet mevcut olduğunu göıter
mekte ve bu harp zuhur ettiği takdir
de umumi efk!ra kartı bunların mes
ut olacağını ihtar etmektedir. Cüm
hurreisi bu milletlere bir taarruz har 
bine müracaat ettikleri takdirde do
ğacak muazzam neticeleri hesaba kat
maları icabettiklerini bildirmektedir. 

Nevyork Herald Tribun yazıyor: 

dokuzundan B. Ruzvelt'in teşebbüsü
nü tasvip eden tebligat almıştır. Ha
riciye nezareti, bu milletlerin hangi • 
leri olduğunu tasrih etmemiştir. 

Arjantin cümhurreisi Ortiz, B. 
Ruzvelt'e bir telgraf göndererek ken
disinin alicenabane hattı hareketine 
iltihak ettiğini bildirmiıtir. Telgraf
ta deniliyor ki : 

Tahran'a varmak için önümüzde 350 
kilometre, yani bu sabahtanberi kesti
ğimiz yol kadar bir mesafe var. Dün 
öğle yemeğıni Şahabad'da yiyen aske
ri müfre?.emiz geceyi Kermanşah'da 

geçirmiştir. Müfreze bizden bir gUn 
sonra Tahran'a varacaktır. Müfreze -
miz her tarafta İran ordusunun husu
si bir ihtimamına mazhar olmakta ve 
halk tarafından dostane ve hararetli 

"B. Ruzvelt'in yaptığı müracaatın 
bütün mesuliyetni deruhte etmekle 

--------------~--~____:.-...1--ı.--.-..:..-..ı..-:"-1.. ... dü.... _ _Jlb::ahti uJlanılan _.li-

"Avrupa dünyasını ayıran ihtilaf -
lara yabancı olmakla beraber bu dün
yaya her türlü bağlarla bağlı bulunan 
biz arjantinliler, mesajlarından sızan 
endişesinin bizim de endişemiz oldu
ğunu ve bunun bizi bu mesajı ilham 
eden asil barıı temennisiyle mütesa
nit kıldı mı hisetmektedir." 

17 - 4 - 1939 , 

Ankara futbolünün zaferi! 
(Ba§ı 7. nci sayfada) 

ikinci devre: 
!kinci devre iki tarafın da netice 

almak için azimli ve canlı oyuniyle 
başladı. Birinci devrede daha çok sol
dan inmeğe çalışan beşiktaşlılar akın
larını sağa geçirmişlerdi. Fakat !s -
mail ve Enver Hayati ve Rıdvan'a hiç 
fırsat vermiyorlardı. 

Ankaragüçlüler de Hamdi vasıta -
siyle yaptıkları akınlarda muvaffak 
olamıyorlardı. Hüsnü kale önünde çok 
isabetli çıkışlarla ve enfes kafa vuruş
lariyle hücumları kesiyordu. Hüseyin 
de hasımlarını elleriyle tutarak, çelme 
takarak müdafaaya yardım ediyordu. 

Günün tek golü: 
Mzçın on be§inci dakikasındayız. 

Ankaragilçlülcr ortadan ilerliyorlar. 
Fahri Bedii'yi atlattı. Rıdvan'a pas 
verdi. İbrahim Rıdvan'ın zayıf bir vu
ruşunu karşılamak için ayağını kal -
dırdı ve ıska geçti. Demarke vaziyet
te olan V ehap topu yakaladı. Ve yer
den bir şiltle günün yegane golünü 
yaptı. Bu gUzel gol 25 bin kişiyi bir -
den coşturdu. Seyirciler galibiyet sa
yısını çıkaran Ankaragilcil'nU sürek
li alkışlarla teşvik ediyordu. 

Kaçan penaltı: 
Bu golden sonra Beşikta§'ın daha 

canlı ve hakim oynadığını gördük. 
Fakat daima ortadan oynamak isti -
yorlardı. Açıklar muattal bir hale gel
mişlerdi. AnkaragücünUn iki beki bu 
tabiyeyi kavradıkları için enerjik bir 
oyunla akınları çüriltilyorlardı. Oyu
nun 28 inci dakikasına gelmiştik. An
karagücü sağiçe geçen Vehabın sürük 
}ediği bir hücum esnasında Hüsnü
nün topa el vurması neticesi bir pen
altı kazandı. Ne yazık ki Vehabın şü
tü kale direğine yakın bir yerden a
vuta çıktı. 

Geri kalan dakikalar: 
Bundan sonra iki devrelik oyunun 

en güzel dakikaları ba ladı. Beşikta 
muhakkak gol çıkarmak azmiyle oy
nuyor. Ankaragüçlüler mükemmel bir 
müdafaa ile biraz sıkıtık oynıyan Be
şiktaşlılara hiç fırsat vermiyorlardı . 
Rıdvan bir defasında kaleci ile karşı· 
karşıya kaldı. Yüzde yüz yapılmaıı 
lbımgelen bir gol kaçırdı. Hakkı da 
aynı vaziyette şilt çekeceği yerde Ha
yatiye pas verdi. Diln çok beceriksiz: 
olan Hayati topu çok yüksekten dıta
rı attı. 

AnkaragilcU ıolaçığı Hamdi de iki 
defa beş altı metre kadar kaleye yak
laştığı halde topu çok yüksekten a. 

İzmir'de üçün1cü 
hafta at yarışları 

!zmir, 16 l.a. - Uçüncli hafta at ya 
rışlarına bugün de Buca koşu alanın
da devam edilmiştir. Bu haftaki yarış
lar büyük bir alaka ile seyredilmiştir. 
Birinci koşu satış koşusu idi. Mesafe
si 2000 metre olan bu koşuya üç hay
van girmiş İhsan Atlı'nın Yaman'ı 
birinci Salih Temel'in Musul'u ikinci 
gelmiştir. İkinci koşu üç yaşındaki 
halis kan arap eı'kek ve dişi taylara 
mahsus olup mesafesi bin metre idi. 
Birinciliği Hamit'in Gazel'i, ikir\cili
ği Fevzi Lütfinin Cemre'si almıştır. 
Uçüncü koşu tay deneme koşusu üç 
yaşındaki yerli halis kan ingiliz er
kek ve dişi taylara mahsustu. Mesafe
si 1600 metre olan bu koşuda Ahmet 
Atman'ın Karanfil'i birinci, Salih Te
mel'in Ece'si ikinci gelmişlerdir. 

Dördüncü koşu dört ve daha yuka
rı yaştaki yerli halis kan ingiliz at ve 
kısraklarına mahsustu. 2200 metre 
mesafeli olan bu koşuya üç hayvan 
girmiş ve Ahmet Atman'ın Özdemir'i 
birinci, Asım Çırpan'ın Tomru'su i -
kinci gelmiştir. Beşinci koşu dört ve 
daha yukarı yaştaki halis kan ingiliz 
at vekısraklara mahsus olup mesafesi 
1600 metre idi. Birinciliği Asım Çır
pan'ın Dandi'si, ikinciliği Burhanet
tin Igık'ın Komiseri aldı. 

Kurtdereli Mehmet 

pehlivan öldü 
Dün Balıkesir'den gelen bir habere 

göre, güreşleriyle bütün dünyada 
türk milletinin kuvet ve kudretinin 
timsali olan ve büyük şöhret kazanan 
Kurtdereli Mehmet pehlivan vefat et 
miştir. 

Güreşten çekildikten sonra Balıke
sir civarındaki köyünde ziraatle meş
gul olan Mehmet pehlivan oldukça 
dinçti. Ölümü beklenmiyordu. 

Memleketimizde baş pehlivanlığı 

bihakkın kazandıktan sonra Avrupa
da bir çok meşhur pehlivanların sır
tını yere getiren kuvet ve meharetini 
cihana tasdik ettiren bu değerli ve 
namdar pehlivanın ölümü türk spor 
alemi için hakiki bir kayıptır. Ailesi
ne ve türk sporcularına baş sağılan 

dileriz. 

vuta gönderdi. 
Esasen dünkü maçta Fikret, Ham

di, Şeref, Hakkı ve Rıdvan gol kaçır
mak hususunda karşılıklı rekabet et
tiler. Maçın son dakikaları Ankara -
gücünün hesaplı ve güzel müdafaa • 
siyle geçti ve maç 1 - O bitti. 

Nasıl oynadılar? 

AnkaragUcü dün oyuna nasıl baş
ladı ise öylece bitirdi ve kuvetli raki
bine karşı hiç gol fırsatı vermedi. Bu 
kadar soğukkanlı ve güzel bir oyun
dan sonra galibiyet onların hakkı idi. 
Bu zaferi de kazandılar. En tehlikeli 
bir rakibi Ankara'dan mağrnp gönder
meğe muvaffak olan Ankaragücünün 
on birini tebrik ederiz. 

Dün Natık, Enver ve Salih mUkem
meldi. Haf hattını teşkil eden genç
ler şüphesiz galibiyetin en kuvetli a
milidirler. Bilhassa İsmailin muvaf· 
fakiyetini kaydetmeden geçemiyoruz. 
Hücum hattında Vehap ve Hamdi 
çok muvaffak oldular. Fahri her za
manki gibi gayretli ve güzel oynadı. 

Beşiktaş takımını % 90 oyunu ka -
:zanacak sanıyorduk. ÇUnkU takımın 
kuvet ve teknik bilgisi onu icabetti
riyordu. Demirspor karııınnda dur· 
gun ve ağır oynamışlardı. Biz bunu 
geçici sanmı tık. Fakat anladık ki 
Demirspor ve AnkaragUcUnün güzel 
oyunları knr§ısında Beşiktaş takımı 
ahengini kaybetmiş ve yenilmiştir. 

DUnkü maçın kahramanı Hilsnil son 
ra Mehmet AH idi. Diğer oyuncular 
hemen hiç muvaffak olamamıılardır. 

Bundan başka Beşiktaş takımında 
birkaç oyuncu var ki birinci ıınıf ta· 
kımlara hiç yarnşmıyan tavur ve va
ziyetleriyle bazı zamanlar gülünç va· 
ziyetlere düşüyorlar: tekme ve çelme 
takıp hasmını yere düşürdükten son
ra, yere yuvarlanıp yatmalar: rakip· 
lcrine karşı kabarıp bir takım jestler 
göstermeler hiç de hoş kaçmıyordu. 

İstanbul'un en nezih ve asil gençle
rinin biribirlerinc bağlı onbirini teş -
kil eden Beşiktaş, Ankara'da daima 
iyi intibalar bırakarak ayrılmıştır. Ge 
çen senelerde bu takımı coşkunca al
kışlıyan anknralılar, takımın belkemi
ğini teşkil eden Hüsnil ve Hakkıdan 
bu arkadaşlarının nazarı dikkatini 
celbetmelerinl isteriz. 

Hakem: 
Muzaffer Ertuğ, soğukkanlı, dUrllst 

ve bilgili idaresiyle hem takımları 

hem de seyircileri memnun hır ktı. 
Dün hakemliği mUkemmeldl, kendisi
ni ve iki yan hakemini tebrik ede -
rlz. 

Romanya' da 
Kırahn reisliğinde 

bir f oplanll yapıldı 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

bütün kırallık müşavirlerinin, başve
kilin ve hariciye nazırının iştirakiyle 
bir konferans akdetmiştir. Hariciye 
nazırı B. Gafenko son zamanlarda 
sarfedilen diplomatik faaliyet ve el
de edilen neticeler hakkında izahat 
vermiş ve bu izahat umumi tasvip ve 
memnuniyetle karşılanmıştır. · 
Bükreş, 16 a.a. - Hariciye nazın 

B. Gafenko Berlin'e hareket etmiş
tir. 

Mareşal Göring 

Musolini ile görüştü 
Roma, 16 a.a. - B. Göring, dün ak· 

şam Venedik sarayında Düçe ile gö· 
rüşmüştür. Bu görüşmede B. Ciano 
da hazır bulunmuştur. 

B. Ciano akşam üzeri B. Göring'i 
kabul etmiştir. 

General Miaja 
Paris' e geldi 

Paris, 16 a.a. - İspanyol cümhuri
yet ordusunun eski kumandanı gene
ral Miaja bu sabah saat 8.25 de Mar
silya'dan Paris'e gelmiştir. Yanında 

bir yiğeni vardır. General Miaja gar
da bir çok şahsi dostları tarafından 

selamlanmış ve otomobille meçhul 
bir mevride hareket etmiştir. 

Hayfa'da yeni 
taarruzlar • 

Hayfa, 16 a.a. - Bugün burada bet 
taarruz vakası olmuş ve her beşinde de 
mütecavizler kaçmak imkanını bul
muşlardır. 

Son taarruzda araplnr tarafından 

atılan icurşunlardan iki .ziraat işçisi öl 
müştür. 
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T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

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

40 .. 100 " 
4.000 •• 

100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 ,, 40 ,. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

Bir Sekreter alınacak 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden : 

Kurum merkezinde ç.ahtmak üzere alrnacak sekreter için 17-22 
Mart 1939 da Ulua, Aktam, Cümhuriyet gazeteleriyle ilan edilen 
müracaat müddeti 26 Nisan 1939 tarihine kadar uzatılmıtlır. Ve
rilecek aylık ücret en çok 125 liradır. 

Aranılan vasfın başlıcası eski metinleri yani Nef'i Fuzuli, Nabi 
Divanlariyle Tacüttevarih ve Naima tarihleri ve emsalini ve eski 
nesih, talik, diyani gibi yazılan düzgün okuyup anlıyabilmektir. 
l'alipler, en az liıe veya e.ki yedi senelik idadi mezunu olmalıdır. 
Makine ile yazabilenler tercih olunur. 

2 Mayıs 1939 sah günü öğleden evvel saat onda, Ankarada Ye
niıehirde Kurum merkezinde ve lstanbulda Bayazıt'ta Türkiyat 
'Enstitüsünde tifahi ve icabederae tahriri bir imtihan yapılacaktır. 

Şeraiti haiz olanlardan istekli bulunanlar; Ankara'da Türk Dil 
!<urumu Merkezine: 

Talep mektubu ile hüviyet cüzdanları, askerlik, tahsil, iyi çalış
ltıa vesikaları asıl veya kopyeleriyle, sıhhat raporunu ve iki fotoğ
.. afisini göndermelidirler. 

Evvelce yapılan ilin üzerine müracaat eden zatlardan (yukar
daki izahati gördükten sonra) arzu edenler gönderdikleri vesika· 
ları geri alabilirler. 1346 

Me Nedim İrengün 

KGğıt ticarethanesi 
Her nevi matbaa k:iğıtları karton ve mukavva ambatAj ve kese 

kağıtlarının yeni fiyatlarını dcarethanemizden sormadan başka 
Yerden mlibayaa etmeyiniz ... Menfaatiniz icab~dır. 

Her nevi ktrtasiye 
Toptan ve perakende en ucuz fiyatlarla mağazamızda satılır 
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ULUS 

Dünyanın en eski ve en eyi tıraş bıçağıdır. 
Ankara'da satıı deposu: KACITÇI M. NEDiM 1RENGÜN 
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yüksek marka saatlerle MUKA YE-: 
SE EDiNİZ. : 

Kullananlardan bir fikir edininiz. : ---
işte o vakit niçin herkesin = 

REVUE 
----- --
--- saatini tercih ettiğini anlıyacaksımz. : 
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ACENT A ARANIYOR 

Makine ve Teknik malzeme ü
zerine çalışan bir komisyon evi, 
Ankara'da münasebatı bulunan 
bir Acenta arıyor. Tekliflerin İs
tanbul 1414 No. Posta kutusu ad
resine gönderilmesi. 7188 

GLiSERiNLi 

RIT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
aüzellettirir. En iyi tuvalet 
sabunudur. 1107 

.t 111111fi11111111111111111fi11111111111 L. -: İspanyol Dansöz ve Mugannisi :; --
~ J U LİA REYES ---- Yeni Sinema aahneıinde -

----------
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

Acele ucuz 

Satıhk eşya 
Salon, yemek odası, yatak o
dası takımları, avizeler, so
balar. 

Adres: Yenitehir - Yüksel 
caddesi Mimar Kemal mek
tebi karşısında Ateş Hakkı 
apartmanı 1 numaralı daire 

Telef on: 2488 

lstanbul Haydarpaşa hastancsı sabık 
göa mUtehassr11 •e Gülhane hastanesi 

sabık ıtöz bas muavini 

Göz Doktoru 

Vestiyer ve saire yaphnlacak 
Radyo Evi Müdürlüğünden : 

1 - Radyo evi için yaptırılacak 
vestiyer, §ef kürsüsü ve kütüpane do
lapları açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltme 24. 4. 939 pazartesi 
saat 11 de radyo evi binasında müte -
şekki! komisyon tarafından yapıla

caktır. 

3 - Muhammen bedel 2361 lira 52 
kuruştur. Teminat 177 lira 11 kuruı 

f olup fazla izahat almak ve şartname 
ile resim ve projeyi görmek isti yen -
ler radyo evi müdürlüğüne müracaat 
edebi!irJer. (1289) 11267 

Atletik hulufunuzu mulıafaza m ediniz 
ŞltmenMlı mDced

0

ılı ıdl 
nlı ve bunun e11 iyi çıroal 
olın SHORT llNIA yı glyl• 
nlz. Daimi maujının 1111· 
rlle yığlt tahhy• giderir. 
Huıuıl ıljıl U bir triko 
da• yıpılmıt olan SHOI T 
LINIA edl ltlr kGlot gibi 
ytkuur. 

Flyell 10 llrede" itibaren. 
..... ,..,, ralnı• ' 

.J. AOUSSEL 
Parlı, ıeo lld. H•"-"" 

ISTANIWL, ııroilıı 
TQ~eı meydanı 12 No, lu: 

1111.t§uım•ıı rl~eret ediniz veya 
111 No lu tar lemlıl lıtıılntz. 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6358 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumt neşriyatı idare eden 
Yazı İşlerı Mudüru 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 
Matbaa müdürü : Ali Rua BASKAN 
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Yüzlerce lira vermeğe ıüzum kaımad 

Hesaplarınızı 

Portatif hesap makinelerile yapınız 
ADD1A TOR - En ucuz, emin portatif bir makinedi:
ADDIATOR - ile her hesap kolaylıkla yapılır 
ADD1ATOR - Cebiniz, çantanız, masanız için elzemdir 
ADDlATOR - Kullanması en kolay, zarif bir makinedi 
ADDIATOR - Muhasebe büroları mühendisler, fabrik 
lar, müfettişler, ticarethaneler ve herkesin hesap makinesic 

En büyük tipi olan, 

Addiator -Supra (Negatif): 

Kutusu 
Rakkamlar 
İstiabı 
Boyu 
Eni 
Ağırlığı 

: Pirinçtendir 
: Hususi olarak büyüktür 
: 999. 999. 999 

18cm. 
11 cm. 

450 gr . 

Fi atı 35 lira 
Addiator'un dijer tipleri: 
Supra (Negatif) ma.roken kaplı: 35 1tira - Arithma: 6.75, Su 
maroken kaplı: 30 Lıra - Rapid: 25 lira - Duplex: 14 ve 11 lira 
Multator cetveli: 5.75 . 

Türkiye vekili: Nurettin Ota 
P. K. - 75 Ankara 

Tel: 3807 

ACENTALAR: 
Ankara - Tarik Edip Kitapevi tel: 3000 
Adana - Sabri Evrendilek 
Afyon - Murat Doğan Erkmen 
Aydın - Vahit Tekmen 
Erzurum - llim Ocağı ve Kütüphanesi 
lstanbul - Vitali Benbanaste - Galata 
İzmir - Nafiz Mustafa Delen 
Kastamonu - Ahmet Mustafa Ateş Kardeşler 
Kırklareli - Şevki ve Ahmet 
Konya - Mustafa Naci Gücüyener 
Zonguldak - Mustafa Zeki Erman 

GARANTİ: Her makine bir sene garantilidir. Taşra 
bedelleri posta ile gönderildiğinde posta ücreti ahnmaıt 
zın makineler mahalline sevkedilir. 193 

Çürl'kü ASPİRİN senererdenb 

her türlü soğukalgrnlıklarına ve 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir i 

olduğunu isbat etmiştir. 
• e 

AS P 1 R 1 N in~ tesirinden emin 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

ormak 

SITKI FIRAT YENi Si NEM LAR sus 
Muayenehanesinl Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası, Talas Ap. kat: 1 

Bu Gece 21 den itibaren 

GENÇ KIZLAR BU GÜN BU GECE 

HALK BU GÜN BU GECE 

Sahra bekçileı 
Baş Rollerde: 2 film birden 

D 1 K K A T 
LUISE RAINER _ 1 - UÇURUM 3 büyük sanatkar: 

ROBERT YOUNG _ Baş Rollerde: JEAN PİERRE AUMONT-
MELWIN DUGLAS Rıcardo Cortez - Phyllis Brooks CHARLES VANEL' 

yalnız TA ş D E L E N suyu içiniz fevkalade hissi bir aşk romanı gayet heyecanlı polisiye filmi MARTA LAB 
Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 2 - iNTiKAM YOLUNDA tarafından temsil edilmiş hey 

E d d (T d 1 ) 
matinelerinde son defa olarak Baş Rolde: John Vaye lı maceralarla dolu emsalisz 

n son ıistem sıhı" tesisat Alem ağın a &f e en ıu • Müthiş bı·r 6 •• erguzeşt ve macera a!lk ve his filmi 
YUndadır. Eldeki mütebassıı raporları bunu göstermekte- Zayi - Müteahhit Derviş Çelik na· B ue. yu". k caz filmi :J 

d
. T mına muk t 160 1 t Seanslar·. Sean:.lar: 
ır. Emniyetle içiniz. Etiketine dikkat ediniz. ( atdelen) ayye numara ı mo 

0
• s k fi k siklet plakasını kaybettı·m. Yenisini TYRON POWER • 14.30 - 16.30 _ 18.30 _ Gece.· 21 de 12 de Ucuz Hak Matinesi 

.. u~ içmekle kendi ıihatinizi korumuf ve va ı arca tür i.b d 1 · l · h .... d t 1 alacagvımdan eskı.sinı·n hu"kmu" olmadı· ALICE FAYE • lZ.15 Ucuz Halk Matinesinde: 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 d 
ı e erınin korunmasına garip erın a ... ane e ya ırı ma- .,t 

0 
anı f k ' l d etın" gvı ilin olunur. DON AMECHE KuÇuK LORD normal seans1ar Telefon: J 

a, a irlerin imaretlerde bakı ma11na yar nn ıt o • · --~---a..-..:......:-==~~!!!._~~~~~-====::...:.......:. ___ ~.:_i:J.2A.......l-1. __ ~~--------~_LJL-=~Y~E~"N~1 ~ı~in~e~m~a~d~aJg~e~cc~l~er~i=f~il~m~den evvel YE~İ V Xi~j{T~-z;";ma::ra:::Claz;:: M: h:;:: ~İ::::;::::::: ::;;::l :d : .7 • . ı ve eş ur spanyo ansoz 



Kamutay 

Eksiltme ilanı 
Türkiye Büyük Millet Mecliai i

dare Heyetinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iı Çanka
ya'da yapılacak polis karakolu binası 
İnfaatıdır ; 

2 - Keıif bedeli (31.994 lira SO ku
rut) tur; 

3 - Eksiltme 4. Mayıs 1939 per
tembe günü saat (on bet) te T.B.M. 
M. idare heyeti odasında yapılacak
tır; 

4 - Fenni evrak T.B.M.M. idare 
heyetinden alınacaktır; 

S - Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 numaralı kanundaki fartları ha
iz olduktan batka en az yirmi bin li
ralık bu gibi bir bina iti yapmış ol
malan prttır. İsteklilerin teklifleriy
le beraber bu itin vesikalarını da ver
meleri lazımdır; 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
(ı,399 Jira 62 kuruı) luk bir teminat 
mektubu verilecektir; 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı, 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar T. B. M. M. idare 
heyetine, numaralı makbuz mukabi
linde teslim etmeleri lazımdır ; 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1379) 11397 

Milli Müdafaa B. 

3000 ~uı elbisesi ahna<lk 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 3000 adet uçuı elbisesi cilası a· 
lınacaktır. Muhammen bedeli 2250 li
ra olup ilk teminat miktarı 168 lira 
75 kuruıtur. 

2 - Açık eksiltmesi 5. 4. 939 per
tembe günü saat 15 te vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve nümunesi her gün 

komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 

teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyonda bulunmaları. (1358) 

11391 

Mulllllere filiması ahn•ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 
takım muhabere filaması açık ekailt
miye konmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 3. 5. 939 çarpmba 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 112 lira 50 kuruı 
olup prtnamesi komisyonda görülür. 

4 - Ekailtmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi itler e ittiğal ettiklerine dair tica· 
ret oda ından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve vakitte M.M. 
V. satın alma komisyonunda bulun-
maları. (1381) 11398 

Levazım Amirliği 

60.000 kilo 
. . 

pır1nç 

alınacak 

Ankara Levazım Amirliti Satm 
Alma Komisyanundan : 

1 - Harp okulu ve 2. inci Kor ihti· 
yacı için 60.000 kilo pirinç K. zarfla 
eksiltm ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 14400 lira olup 
muvakkat teminatı 1080 liradrı. 

3 - Eksiltmesi 24. 4. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye girecelderin eksilt
me güniı 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü madelerinde istenilen belgeleriyle 
birikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirli · 
ği satın alma komisyonuna vermele 
ri (1212) 11213 

60.000 kilo bulgur 

ah nacak 

ULUS 

si günü saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2,3, ün
çü maddelerinde istenilen belgeleri
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir 
liği satınalma komisyonuna vermele-
ri. (1213} 11214 

4 cepanelik yapllrllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Çorluya yakın bir mesefade 
dört adet cephanelik kapalı zarf uau
liyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 24 • 4 • 939 pazartesi gü
nü saat 16 da Çorluda kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk pey 
l'arası 1710 lira 2S kuruttur. 

3 - Şartname, keşif ve projelerini 
görmek istiyenler her gün Çorluda 
satınalma komisyonuna müracaatla 
öğrenebilirler. 

4 İstekliler kanunun ikinci ve ü 
çüncü maddelerindeki batgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir sa.at 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları lazımdır. ~ 

(1312) 11309 

300.000 kilo sığu eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu birlikleri

nin 939 mali yılı ihtiyacı için 300,000 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiyatı 
27 kuruı SO santim olup ilk teminatı 
537S liradır. 

3 - İhalesi 1 mayıs 939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. İstekliler prtna
mesini SOO kurut mukabilinde satın 
alma komisyonundan alabilirler. 

4 - Taliplerin kanunun 2, 3 mad • 
delerindeki vesaik ile teminat mektup 
tarını havi zarflarını belli gün ve sa
atten en az bir saat evetine kadar 
Kırklareli askeri satın alma komia • 
yonuna vermeleri. (1313) 11310 

Bir Kartograf alınacak 
Ankara l.eYazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

Litograf itinden anlar bir kartoı
rafa ihtiyaç vardır. Talip olanlar harp 
okulu matbaa müdürlüğüne müraca • 
at etmeleri ilin olunur. (1366) 

11363 

300 ton Juyınen kömürü 
ah nacak 

lup ilk teminatı 600 lira 7S kuruıtur. 
4 - Şartname ve evsafını görmek 

istiyenler her gün Edirne tüm. satın 
alma komisyonuna müracaat edebilir
ler. 

S - İsteklilerin belli gün ve saatin
de teminatlariylebirlikte Edirne tüm. 
satın alma komisyonuna müracaatla-
rı. (1367) 11364 

OCAK TAMiRi 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Depolar komutanlığındaki mut 
bak ocakları tamir ettirilecektir. 

2 - Ke1if bedeli 182 lira SO kuruş
tur. 

3 - Taliplerin 27 lira 50 kurut te
minatlariyle birlikte 18. 4. 939 salı 
günü saat 10 da Ankara Lv. amirliğı 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1341) 11381 

Askeri Fabrikalar 

25 ton T rinatrium - Fosfat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : : 

Tahmin edilen bedeli (7SOO) lira o
lan 2S ton Trinatrium - Fosfat Aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kze satın alma komisyonunca 31. 5. 
1939 çarpmba günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname .ı

rasız olarak komisyondan verilir. Ta 
liplerin muvakkat teminat olan (S62) 
lira (SO) kuruıu havi teklif mektupla 
rını me11·fır günde saat 14 de kadar 
komis) vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu itle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticafct odası 
vesikasiyle mezknr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1282) 11289 

1500 metre mikôbı 

ceviz tomruğu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umam M6cl6r-

lüiü Merkez satın alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 
olan 1500 metre mildbı ceviz tomru
ğu Askeri Fabrikalar umum müdür

lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 4. 5. 1939 per1embe günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart

name (3) lira mukabilinde komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 4250 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkiir günde saat 14 

Ankara Levazım Amirliği Satın de kadar komisyona vermeleri ve ken 
Alma Komisyonundan : dilerinin de 2490 numaralı kanunun 

1 - Kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 2. ve 3. maddlerindeki vesaikle ko
lan 300 ton tuvanen kömürüne veri - misyoncu olmadıklarına ve bu itle a
len fiyat makamca gali görüldüğün - lakadar tüccardan olduklarına dair 
den pazarlıkla eksiltmiye konmuıtur. Ticaret odası vesikaaiyle mezkiir gün 

2 - tık pazarlığı 21. 4. 939 cuma gü ve saatte komisyona müracaatlar. 
nü saat 10 dadır. ı (1362) 11392 

3 - Muhammen bedeli 8010 lira o - :..--·--------------

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Miktarı Muh. B. llk T. 

Cinsı Kilo Li K. L. K. Şekli 

Eksiltme 
Tarihi Gün saat 

Un 73000 12775 00 9S8 13 K. zarf 20-4-939 Perşembe 10 

ı - 938 . 939 senesi hudut birliği ihtiyacı için mukaveleye bağlanan 

120000 kilo unun bu kerre mukavelesi feshi dolayısiyle bakiye kalan yu· 
karda yazılı mikdar unun hizasında gösterilen saatte yeniden kapalı zarfla 

eksiltmeye konulduğu. 
2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ahkamı dahilinde tanzim edecek

leri muktazi belgeler ve ilk teminatlarmıhavi teklif mektuplarını noksan
aızca mühürlü zarfla birlikte makbuz mukabilinde en geç Artvin postanesi 
saat ayarı üzerinden belli gün ve saatten bir saat evvel Artvinde çarıı 
içinde garnizon K. binasında Hd. Sa. Al. Ko. na gönderilmiı olmaları li
zımdır Postada olacak teahhür kabul edilmez. 

3 - Bu eksiltmeye dair tartname eksiltme gün ve saatine kadar komis-
yondan parasız olarak talep edilir ve gönderilir. (1170) 111S5 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma komisyonundan : 

Tümen birliklerinin senelik sığır eti ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmutıur. Muhammen bedeli miktarı muvakkat teminatı ihale saati a
tağıda ayrı ayrı göaterilmi1tir. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarının 
komisyona verilmesi ilin olunur. (138S) 

Muhammen B. Miktarı M. teminatı 

Bayındırı ık B. 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i§: Erzu -
rum vilayetinde yaptırılacak üçüncü 
umumi müfettişlik grup inpatı müş
temilatından müşterek işler, otel, iki 
komutan evi ve iki memur evi ikmali 
inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 267 ,236 lira 4S kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 2. S. 1939 salı günü 
saat lt> da Nafıa \.l!l-·dieti yapı lf ·ıi 
umum müdürlüğü eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
mUteferri evrak (13) lira 37 kuruş 
bedel mukabilinde yapı itleri umum
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 14439 lira 46 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
vekaletinden bu iş işin alınmıt ehli
yet vesikası göstermeleri lazımdır. 

Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 

günden en az sekiz gün evel bir istida 
ile isteklilerin Nafıa Vekaletine mü
racaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde lSO bin liralık bu işe ben
zer bir iş yaptıklarına dair iti yap
tıran idarelerden alınmş vesika rap· 
tetmeleri muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı

yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 
5 - istekliler teklif mektuplarını 

ihale günü olan 2. S. 1939 sal günü sa
at ıs şe kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1236) 11270 

Kanal temizleme Ye timir iıleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : --
1 - Ankara'da Etimesğut kanalla -

nnın temizlenme ve tamir itleri ke1if 
bedeli (10033) lira (36) kuruıtur. 

2 - Eksiltme 5-S-939 tarihine rast -
lıyan cuma günü saat 15 de Nafıa Ve
kileti sular umum müdürlüğü su ek -
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
uauliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme ıartname
ai, mukavele projesi, bayındırlık itleri 
pae1 prtnamni, femal prtDame ve 
projeleri (50) kuruş mukabilinde su -
lar umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (7S2) lira (50) kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltme -
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel ellerinde bulunan bütün vesika -
larla birlikte bir istida ile vekilete mil 
racaat ederek bu işe mahsus olmak il • 
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri ıarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar ek -
siltmeye ittirak edemezler. 

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

Postada olan gecikmeler kabul edil-
nıez. (1297) 11302 

Ele•trik memuru aranıyor 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Vekilet binasının elektrik te
s~satı telefon ~n!ralı ile asansör işj,
rınden anlar ımtıhanla bir elektrikçi 
alınacaktır. 

2 - imtihan 20 nisan 939 perşembe 
günü saat 10 da yapı itleri U. müdür
lüğünde yapıli?-:aktır. 

3 - Taliplerin askerlikle alakası 
bulunmaması m·jruttur. 

4 - İmtihanda muvaffak olanlara 
70 lira ücret verilecektir. 

Taliplerin ellerinde mevcut vesa· 
ikle birlikte müracaatları. (1332) 

11331 

Demir köprü inşaata 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Balıkesir vilayetinde Balıke
sir - Kepsut yolundaki "Simav" ve 
"Kille" köprülerinin kenar ayakları 
kargir orta ayak ve kirişler demir ve 
dötemeai betonarme olarak yeniden 
infaatı (92.500) lira ke1if bedeli üze
rinden kapalı zarf usuliyle ekailtmi
ye çıkanlmıttır. 

2 - Eksiltme, 2. 6. 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat (16) da Nafıa 
veldletind~ fOSC ve köprüler reisli
ği odasında yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiayanundan : Mahalli Lira Kr. Kilo Lira Kr. Tarihi Saati 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (463) kuruı 

nıukabilinde adı geçen reislikten alı
nabilir. 

1 - Kırklareli birlikleri ihtiyacı Demirköy Hd. A. 32400 
60.000 kilo bulgur K. zarfla eksiltme- Pınarhisar gar-
ye konmuıtur .. nizonlan 35100 

2 - Tahmin bedeli 7200 lira olup Vize P. A. 24300 
nıuvakat teminatı 4SO liradır. Babaeski P. A. 24300 

'I •• ..__:_ :'>A. ,&__ QAQ._ _ ........_...___ 
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00 130000 2633 
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11-5-939 

16 

16 
16 
16 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafıa vek1letine müracaatla bu gibi 
intaatı yapabileceklerine dair müte
ahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

cü maddede bahsedilen vesika ile Ti
caret odası vesikasını ve (5875) lira
lık muvakkat teminatlarını havi ola
rak 2490 sayılı kanunun tarifatı dai
resinde hazırlıyacakları kapalı zarf 
tarını ikinci maddede yazılı vakitten 
bir saat evetine kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. (136S) 11394 

Ekonomi B. 

4-6 odah bir daire aramyor 
Ölçüler ve Ayar Batmüfettitli

ğinden: 

Şehir içinde ve bilhassa Adliye sa
rayı ve Anafartalar cadesi civarında 
resmi daire halinde kullanılmıya el -
verişli alt kat 4 - 6 odalı bir daire aran 
maktadır. 

Telefon: 3667 ye müracaat. (1324) 
113S6 

Gümrük ve İ. B. 

Siğara kôğıdı alınacak 

inhisarlar Umuın Müdürlıigün
J~n:. 

1 - Şartnamesi mucibince 26 1/2 
m/m lik Verje cinsinden 120.000 bo
bin sigara kağıdı i'i görülen lüzum ü
zerine ihale müddeti 'eraiti sabıka da
iresinde temdit edilmiştir. 

il - Eksiltme 19 nisan 939 çarpm
ba günü saat 14 te Kabataşta levazım 
ve mübayaa şubesindeki alım komia -
yonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin mühürlü teklif 
mektubunun kanuni vesaik ile % 1.S 
güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek ka
palı zarflarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar mezkilr komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. (2033/1131) 11128 

O. Demiryolları 

Lokomotif ocağı tuğlası ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Ko

miayonunclaa ı 

18. 10. 1937 tirihinde eksiltmesi 
yapılıp ihale edilen ve müteahhidi ta
rafından idi ocak tuğlaları hariç tes
lim edilemiyen lokomotif ocağı tuğ. 
lalan ilk müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. Takri
ben 239 ton olan tuğlaların beher to
nunun muhammen bedeli 52,SO lira o
lup açık eksiltme 26. S. 1939 cuma gtl
nü saat 15,30 da yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 940,30 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme 
dairesinde, Haydarpabada tesellüm 
ve sevk tefliğinde görülebilir. (1234) 

11280 

Sürat kontrol saati ve 

teferruatı ah nacak 
D. D. Yolları Satm Alma Ko

misyonuncian : 

Muhammen bedeli 10.000 lira olan 
244 kalem Havshalter ve Rezsny sis • 
temi sürat kontrol saati teferrüatı 
25. 5. 1939 perıembe günü saat lS,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin (7SO) 
liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalrı ve teklifle
rini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydar
papda tesellüm ve sevk ıefliğinden 
dağıtılacaktır. (123S) 11281 

Memur alınacak 
D. D. Yollan Umum Mü

dürlüjün~en : 

Devlet demiryolarının istasyon ve 
gar işlerinde çalıştırılmak ve yetişti
rilmek üzere qağıdaki tartları haiz 
olanlardan yüz memur alınacaktır. 

Şartlar 1unlardır: 

a - Türk olmak, 

b - Faal hizmetlerde çalışmasına 
mani sıhhi bir arızası olmadığı idare 
nin sıhat kurulunca tasdik olunmak, 

c - Yqı otuzdan yukarı olmamak, 
ç - Askerliğini yapmış olmak, 

d - Liseden mezun olmak veyahut 
lise derecesinde tahsil gördüğünü ma
ariften tasdik ettirmek, 

17-4-1939 

bir şekilde mahkumiyeti olmadığını 

tevsik etmek, 
f - Bu ilanda yazılı şartları kabul 

ettiklerini mübeyyin bir taahhütname 
ve noterden nıusaddak kefaletname 
vermek, 

3 - İsteklilerin istidalarını ve yu
karıdaki fartları haiz olduklarını 

gösterir vesikaları Ankara, Afyon, 
İzmir, Adana, Malatya, Balıkesir 
Haydarpata, Sirkeci, Kayseri ve Er
zurum işletme müdürlüklerine ve 
Mudanya, Trabzon i§letme amirlikle
rine tevdi edeceklerdi. 

4 - Sıhi muayenelerinin yapılma
sı için istidalarındaki adreslerini va
zıhan yazacaklardır. 

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

nı ona göre yapmaları ilin olunur. 
(1364) 11393 

Ankara Valiliği 

İzola işi 
Ankara Valiliğinden ı 

Muhammen bedeli 881 lira 40 ku
ruştan ibaret bulunan hususi idareye 
ait Necati bey mahallesinde ve lpek
işin işgalinde bulunan mağaza da
mında yapılacak izola işi 4. S. 939 gü
nü saat 15 te vilayet daimi encüme
ninde ihale olunmak üzere açık ek· 
siltmiye konulmuıtur. Taliplerin te• 
nıinat ve kanuni vesikalariyle birlik• 
te müracaatları ilan olunur. (1404 

11401 

Ankara Defterdo rl ıg ı 

Bir memur ahnacak 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Münhal 16 lira maaşlı bir memur 
imtihanla alınacaktır. 

Taliplerin en aşağı orta mektep 
mezunu bulunmaları şarttır. 

İsteklilerin 18. Nisan 939 sah günü 
saat 14 te defterdarlıkta müteşekkil 
imtihan komisyonuna müracaatları i-
lan olunur. (1399) 11400 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Karacabey Belediyeainden ı 

1 - Karacabey kasabasında beledi
ye tarafından yaptırılacak elektrik 
tesisatına ait santral binası ile maki
ne temelleri vebuna ait müteferrik 
in~ açık eksiltme usuliyle eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - ihale 21 niaaft 939 tarihine mil
sadif cuma günü saat 15 te Karacabey 
belediye binasında yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (7.S23) lira (87) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat: (S65) lira
dır. 

5 - İstekliler eksiltme prtnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık itleri 
genel şartnamesi, fenni fartname, 
tahlili fiyat ve hülisai keşif cetvelle
ri ile projeler ve teferrüatını Karaca
bey belediyesinden alabilirler. 

6 - İsteklilerin (2490) sayılı kanun 
mucibince bu iti yapabileceklerine 
dair kanuni vesaikle birlikte ihale 
gününde Karacabey belediyesine mü
racaatları ilan olunur. (2328/12S5) 

11243 

Açık eksiltme 
ilanı 

Milas - Külük Nahiyesi, Külük 
Köyü Muhtarlıimdan : 

1 - Köyümüzde yapılacak elek
trik tesisatı (Santral binası ve direk
ler hariç olmak üzere) 4807 dört bin 
sekiz yüz yedi lira bedeli keşif üze
rinden eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Elektrik direkleri şartname

sinde yazılı evsafa uygun olarak köy 
heyeti marifetiyle tedarik ve it ye
rinde ihzar ve müteahhhide teslim e
dilecektir. 

3 - Muvakkat teminat (360) lira 
(SS) kuruştur. 

4 - Eksiltme 2. Mayıs 939 salı gü
nü saat ıs te Küllükte köy ihtiyar 
nıeclisi binası salonunda yapılacak
tr. 

5 - Bu işe ait evrak tunlardır: 
A - Fenni tartname, 
B - Keşifname, 

C - Eksiltme prtnameıi, 
D - Planlar, 
6 Müteahhitler eksiltmiye girebil

mek için 1939 senesine ait ticaret o
dası vesikası ve vilayet Nafıa müdür
lüğünden alınmıı ehliyeti fenniye ve 
sikalarını ibrlza mecburdur. 

7 - Arzu edenlerin prtname ve 
saireyi Küllük köyü muhtarlıfında 
2örebilecddex;'ı..:ıı:c:_oaıras.ı.z..aJoıuu~~ı---_J 
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Pazarhkla satıhk emlak 
Emlak ve Eytam Bankumdan : 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozito 

411 

511 

530 

Misakı Milli M. Eski Nardüşmez, Yeni 
Gözgü sokağı 20, 20 A, 20 B, numaralı ev. 
Keçiören köyü, Güllü Kaya mevkii 1704 
ada 1 parselde kain bağ yerinin 3 hi11e
de 2 hissesi (tamamı 2460 M2.) 
Kızılelma mahallesi Adliye Sarayı arka
sında 16 metre murabbaı arsa. 

5.500.- '1.100.-

\ I 
' 

492.- 98,40 

240.- 48.-

529 Necatibey mahallesi Mevsim sokağında 
71 metre murabbaı arsa. 1.420.- 284.-

527 Ba~kır mahallesi Söğütlü sokağında 
417 metre murabbaı arsa. 837.- 166,80 

Yukarda gösterilen gayrimenkuller pazarlık usulil ile satılıktır. Pazar
lık 20 nisan 939 perşembe günü saat onda Bankamız satıJ komisyonu hu

zurunda yapılacaktır. 
İsteklilerin o gün depozito akçesi, hiiviyet cüzdanı ve iki vesika fotoit· 

rafı ile Bankamız Emlak servisine gelmeleri. (1175) 11169 

3 kalem giyim eşyası ahnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayeat Komisyonundan ı 

Alınacak Beherinin tahmin İlk teminat 

'Alınacak eşyanın nevi miktarı edilen fiyatı Lira Kuruş 

Beyaz pantalon 300 3,00 kurut 138 37 

Atlet fanilası 500 6S " 
Beyaz lbtik ayakkabı 300 2,50 " 

Siyasal Bilgiler Okulu talebesi için yukarda nevi ve miktarı yazılı üç 
kalem giyim eşyası açık eksiltme ile satın alınataktır. Ekıiltme 28-4-939 
cuma giinü saat ıs te Ankara Mektepler Muhasebeciliği binasında yapıla
caktır. Beherinin muhammen fiyatlariyle ilk teminat yukarda yazılıdır. 
Nümuneler ve ıartname her gün okulda görülebilir. (1318) 11327 

Vilôyetler 

Motör ve saire tesisatı 
Aydın Belediye Reisliğinden ; 

dilen 17531 lira 83 kuruşluk evrakı 
keşfiyesine göre inıası kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu ite ait bütün 
evrakı keıfiyesinin Ankara İstanbul 
ve Kastamonu nafıa müdürlüklerinde 
görebilir. 

3 - İhalesi 29. Nisan 939 cUmarte-1 - Aydın belediye elektrik san
tralına ilaveten konulacak 240 _ 250 si günü saat 11 de Kastamonu nafıa 
beygir takatında bir motör ile jenara- dairesinde toplanacak eksiltme komis 
tör, alternatör, tevzi tablosu ve bun- yonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için % 
larıo teferruatı ve montajları 22 ma- 7,5 dan 1314 lira 88 kuruıluk verile-
yıs 939 pazartesi günü saat 15 de be- cek teminatın 2490 sayılı kanunun 
lediye daimi encümeninde ihale edil- 16, 17 inci maddelerine göre eksiltme 
mek üzere yeniden kapalı zarf usuliy komisyonu namına Kastamonu nafıa 
le eksiltmeye konmuştur . mUdürlüğü adresine her hangi bir zi-

2 - Tesisatın muhammen kıymeti raat bankası veznesine yatırılarak 
29360 liradır. makbuzunun komisyona gönderilmesi 
ı 3 - Bu ite ait evrak şunlardır : ve nafıa vekaletince evelce kendile-

A) Fennt ıartname rine verilmiş müteahhitlik vesikasiyle 
) Kefifname ihale gününden bir hafta evetine ka -

C) Eksiltme şartnamesi dar bulundukları vilayete resmen mü 
D) Plinlar racaat ederek bu inpatı yapabilecek-
4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın !erine dair alacakları ehilyet vesika-

Belediyesinden görebilirler ve para- sının ve 939 yılı T. C. odasınca tea
sız alabilirler. çil edilmit vesikaların ihale gün ve 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek saatinden lbkal bir aaat önce Kaata
için 2202 liralık muvakkat teminat monu nafıa dairesinde toplanacak ko 
makbuzlarınr, 1939 senesine ait tica- misyona gelmit bulunması şarttır. 
ret odur vesikasr ve eksiltme tarihin- 5 - Posta ile gönderilecek teklif 
den en sok bir hafta evel vilayet nafıa mektuplariyle istenilen vesika ve 
müdürlilğünden usulü dairesinde a- makbuzlar iadeli ve taahhUtlü gönde
lmmı' ehliyeti fenniye vesikası ile rilmesi ve ihale saatine kadar komis· 
birlikte teklif mektuplarına lef etme- yona gelmiş bulunması lazımdır. 
1eri icabcder. 6 - Postaların gecikmesinden do-

6 - Tesisatın ikmal müddeti ihale layı zamanında gelmiyen teklif mek-
tarihinden itibaren on beş aydır. tupları ve evrakı müabiteler nazarı i-

7 - Teklif mektuplarının ihale gün tibara alınmıyarak sahibine ret olu
\>e saatinden bir saat evetine kadar nur. Bu inşaata dair fazla tafsilat is
'Aydın belediye reisliğine (makbuz teyenler bir mektapla Kastamonu na 
nıukabilinde) tevdii Uizrmdır. fıa müdürlilğilnden sorabilecekleri i-

(Postada olacak gecikmeler kabul lan olunur. (1216) 11215 

edilmez.) (1174) 11158 

Kapalı zarf usulile eksillıne ilanı Soğuk hava deposu yaptırıla<ak 
Edirne Belediye Riyasetinden: 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Kay
Beride yeniden yapılacak olan hükü-
tnet konağı inşaatıdır. 

2 - İnşaat vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 - 938 mali yılı içinde 25608 lira 
ve 939 senesine sari olmak üzere 90 
bin liralık havalesi nisbetinde iş yap
tırılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
§unlardır. 

A) Silsilei fiyat 
B) Fenni ve hususi şartname 
C) Rayiç 
D) İhzarat fiyat cetveli 
E) Mukavele, projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi 
F) Yapı işleri umumi fenni şartna

nıesi, şose ve kargir inşaat tesviyei 
turabiye fenni şartnamesi 

5 - İstekliler: Bu evrakı Kayseri 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Muvakkat teminat: (7030) li 
radır. 

7 - Eksiltme 21. 4. 939 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat 14 dedir. 

8 - Eksiltme Nafıa müdürlüğünde 
kapalı zarfla yapılacaktır. Talip olan
ların mezkur müdürlüğe müracaatları 
itan olunur. 11161 

Edirne belediye mezbahasında ya
pılacak olan 71832 lira 61 kuruı bede
li keşifli aoğuk hava deposu ve 1:ıuı 
fabrikası 45 gün müddetle kaplı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Talipler, şartname, proje ve keşif
nameyi İstanbul ve Edirne belediye -
sinde göreb~lirler. Ve 360 kuruş mu -
kabilinde Edirne belediysinden teda-
rik edebilirler. 

İhale 2S nisan 1939 tarihine müaa -
dif salı günü aaat ıs te Edirne bele -
diye encümeninde yapılacaktır. 

Talipler 2490 aayılı kanuna göre 
hazırlanmıo teklif mektuplarını 24 
nisan 1939 pazartesi günü saat 17 ye 
kadar belediye encümenine makbuz 
mukabili tevdi etmiş olacaklardır. Bu 
saatten sonraki teklifler ve posta ge
cikmeleri muteber değildir. 

(1291/2390) 11268 

Okul binası yaphnlacak 
Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş vi11iyet 
merkezinde kargir ve betonarme kı
sımlariyle çatısı yapılmış olan on der 
saneli ilk okul binasının ahşap sıva bo 
ya ve sair kısımlarının inşasıdır. Ke
şif bedeli 20153 lira beş kuruşt'..!r. 

2 - Bu ite ait evrak şunlardır. 

lüğü binasında toplanacak olan vila
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1511 lira 48 kuruş muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster 
meleri lazımdır. 

A - Cari seneye ait ticaret odası 
vesikaF · 

B - Ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası alabilmek için is

teklilerin elindeki referanslarla ihale 
gününden en az sekiz gün evel istida 
ile vilayet makamına müracaat etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar vilayet daimi encüme 
ni reisliğine makbuz mukabilinde ve 
rilecektir. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1296) 11295 

İlk okul binası yaptullacak 
Tekirdağ Vilayeti Daimi Encii

meninden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan Çorlu ilçesinde yeniden 
inşa ettirilecek 6 sınıflı ilk okulun i
tan edilen eksiltmenin gün ve saati 
içinde isteklisi çıkmadığından tekrar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
karılmıştır. 

- Bu hususa ait evrak şunlardır: 
A - Proje, 
B - Vaziyet ptanı, 
C - Keşif tafsilat cetveli, 
D - Keşif hülasa cetveli, 
E - Fenni şartname, 
F -Eksiltme şartnamesi, 
G - Mukavele projesi, 
K - Silsilei fiyat bordrosu, 
L - Genel şartname. · 

\ 

-, 

3 Keşif bedeli 17718 lira 2 kuruş
tur. 

4 - Şartname ve diğer evrakı gör
mek istiyenler. Tekirdağ Nafıa mü
dürlüğünden alabilirler. 

5 - 26. 4. 939 çarşamba günü saat 
15 te Tekirdağ vilayet daimi encüme
nince ihale edilmek Uzere yirmi gün 
müddetle eksiltmiye çıkarılmıştır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 
8 gün evel bu işi yapabileceklerine 
dair Nafıa miidiirlüğ'üne müracaatla 
vesika almaları lazımdır. 

7 Eksiltmeye girebilmek için istek
liierin 1329 lira muvakat teminat ver 
meleri lazımdır. 

8 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet beıinci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dı~ zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2431/1300) 11297 

Su tesisatl projesi 
Niğde Belediye Reisliğinden 

Niğde kasabası içme su tesisatı 
etild projeleri tanzimi işi bir ay müd
detle pazarlığa konmuştur. 

1 - İ~in muhammen bedeli (2350) 

liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname. 
proje ve sair evrakı bila bedel Anka
ra Dahiliye Vekaleti belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya Niğde 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Pazarlık S-5-939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 14 te Niğde be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için istek 
lilerin aşağıdaki yazılı teminat kati -
ye ve vesaiki aym gün aynı saate ka
dar encümene teslim ve ibraz etme -
leri lbımdır. 

A - 352 lira 50 kuruşluk kat'i temi
nat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 cü maddesi mucibin

ce pazarlığa girmiye bir mani bulun 
matlığına dair imzalı mektup. 

D - Pazarlığa iştirak edeceklerin 
su işlerinde sahibi ihtisas yüksek mü 
hendis veya mühendis olmaları şart 
olduğundan isteklilerin bu hususu tev 
aik eden vesikalarını ibraz etmeleri 
mecburidir. 

S - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak istiyenlerin belediyeler imar he
yeti fen §efliğine ve belediyemize 
müracaat etmeleri. 11298 

Arazoz alınacak . 
Niğde Belediye Reisliğinden 

Karğı kazası hükumet 

binası inşası 

A - Eksiltme ıartnameıi, muka
velename bayıldırlık itleri genel ıart
narnesi, 

l - 30-3-939 günü kapalı zarf usu
liyle belediyemiz için satın alınacağı 
ilan edilen (5500) beş bin beş yüz li
ra muhammen kıymetli arazoz maki
nesi Ulus gazetesinde bir sehiv neti
cesi muhammen bedeli (5500) lira i
ken (8SOO) lira olarak ilan edilmiş ol
masına ve şartnamede bazı tadilat ic
rasına lüzum görülmesine binaen ar
tırma eksiltme kanununun 12 ci mad
desi hükmüne tevfikan 30-3-939 tari
hinden itibaren 15~5-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 te Niğde 
belediye encümeninde ihalesi icra e
dilmek üzere 45 gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle bermucibi şartname ye
niden eksiltnıeye konmuştur. 

Kastamonu Nafıa MüdürlüğÜn -
den: 

1 - Kastamonu vilayeti Kargı kaza 
merkezinde projesi mucibince yeni
den inşa edilmekte olan hükümet bi
nasının ikmali inşaatına ait tanzim e-

G - Fenni huaust ıartnameler-
le proje, 

İsteyenler bu evrak ve şartnameleri 
bedelsiz olarak Gireson Nafıa daire
sinden alabilirler. 

3 Eksiltme 20. 4. 939 perşembe gü
nü saat 15 te huhsi muhasebe müdür-

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
bedeli muhammenin % 7 ,5 ğu nisbe -
tinde teminat vermesi mecburidir. İ
haleyi müteakip teminat akçesi % 15 
şe iblağ edilecektir. 

3 - ,Şartnamesi: İstanbul, Ankara 

ve Mersin belediyelerine gönderilmiş 
tir. İsteklilerin ıartnamesini görmek 
üzere belediyemize ve mezkur beledi
yelere müracaatları illin olunur. 

11299 

imar plim yaphnlatak 
Tekirdağ Şarbayhğmdan : 
Şehrimiz müstakbel imar planının 

tanzimi işi pazarlık suretiyle verile
ceğinden talip olan mütehassısların 
27. Nisan 939 tarihine kadar Tekirdağ 
belediye reisliğine müracaat eyleme
.leri ilan olunur. (2452/ 1330) 11329 

Motor ve saire ahnacak 
Siirt Belediyesinden : 

Evelce Ulus gazetesinin 4, 9 nisan 
939 günlü nüthalarında inşar etmiş o
lan ilanda yanlışlık görüldüğünden 
aşağıdaki şekilde tashih ve yeniden 
ilan olunur. 
Yetmiş beş ila yüz beygirlik bir mo 

tör veya lokomobil ile buna muktazi 
iki yüz yirmi ila beş yüz voltluk bir 
dinamo jenaratör ve transformatör ve 
otuz bir bin metre 10 m/ m lik bakır 

tel ve 750 iT.alatör alınacaktır. Talip 
olanların 24. nisan 939 gününe kadar 
şartlarını Siirt beleaiyesine bildirme-
leri. (1342) 11340 

Şose ve sınai imalôt 
Eskişehir N fıa Müdürlüğünden: 

Sarıköy - Mihallıççık yolunun 13 + 
293 - 15 -t 803 kilometreleri arasın
da inşa edilecek 10644.40 lira keşif 
bedelli şose ve sınai imalat inşaatı 17. 
4. 939 tarihinden 4. 5. 939 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat 14, 15 şe ka
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (798.33) liradır. 

Bu ise ait keşif, proje, grafik, sil
silesi fiyat bordrosu, fenni şartname, 
eksiltme şartnamesi ve mukavele pro 
jesi her zaman nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla 
alacakları ehliyetname ve senesi için
de Ticaret odasından alınmış vesika
yı 2490 sayılı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına ekliyecekler
dir. Teklif mektupları 4. 5. 939 tari
hinde en geç saat 13, 15 şe kadar mak
buz mukabilinde daimi encümen reis
liğiğine tevdi edilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplar mühür mumu 
ile ve taahh\.itlü olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edil 
mcz. (1168) 11395 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Eakitehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir merkezinde inşa edilecek 
beş dersaneli ilk okulun (30.000) lira 
keşif bedelli birinci kısım inşaatı 17. 
4. 939 tarihinden 4-5-39 tarihine mü
sadif per§embe günü saat 14.30 za ka
dar kapalı zarf uauliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daire
sinde toplanacak daimi encümende 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (2250) liradır. 

Bu işe ait evrak, proje, keşif cet
velleri, hususi, fenni şartname, fiyat 
bordrosu elektrik keşif ve şartname

si, eksiltme şartnamesi, mukavele pro 
jesinden ibaret olup 150 kuru§ mu
kabilinde nafıa müdürlüğünden alı

nabilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yapmış 

olduklarına dair ibraz edecekleri ve
saika istinaden ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname bir mühendis 
veya mimarin işin mesuliyeti fenni
yesini deruhte ettiğine dair noterden 
musaddak taahhüt senedi ve ticaret 
odasından senesi içinde alınmış vesi
kayı 2490 sayılı kanunun tarifi dahi
linde teklif mektuplarına eklemeleri 
şarttır. 

Teklif mektupları 4. S. 939 tarihine 
miisadif perşembe günü saat 13.30 za 
kadar makbuz mukabilinde daimi en
cUmen reisliğine tevdi edilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
mühiir mumu ile mühürlü ve iadeli 
teahhütlü olması lazımdır. Postada 
vaki olacak gecikme kabul edilmez. 

(1369) 11396 

2 otobüs ahnacak 
Denizli Belediyesinden: 

1 - Belediyemizce 1939 modeli 
Fort veya Şevrole marka iki adet o -
tobüs alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3450 şer li
radan 6900 liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Muavkkat teminat 517 lira 50 
kuruştur. 

5 - Teklif mektupları Nisanın 29 
uncu cumartesi günü saat ona kadar 
Denizli belediye encümenine verile -
cektir. 

6 - Otobüslerin karuserleri beledi
yemizin halen işletmekte olduğu tip 
ve ebadda olacaktır. 

7 - Otobüsler Denizlide teslim a
lınacaktır. 

8 - Karuserlerin imal ve malzeme 
ve tediye aşrtnamesi belediye başki -
tabetinden alınabilir. 11402 

Kiralık: 

Kiralık - Üçer oda, bir hol ve ban
yolu daireler. Sağlık Bakanlığı kar -
şm Telgaza giden İlkiz aokak No: 20 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

Kiralık daire - Kooperatif arkasın 
da Necati okulu karşısında Uğur a -
partmanında dört oda tam konfor alt 
kattakilere müracaat. 1208 

Kiralık ucuz daire - Maltepede 
iki oda bir hol, Maltepe bakkal Rami· 
ze müracaat. 1227 

Acele devren kiralık Ap. - Tam 
konforlu 5 oda 2 hela, mutfak sıcak ve 
soğuk au kalorifer. Atatürk Bulv. Er
can Ap. Kat 2 (Kutlu yanında) TL 
2652 1232 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul-

-11-

Küçük ilôn şartlar1 
Dört aatulık küçük illinlardan: 

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

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı kı.içük ilanlardan her de
fası için 10 kuru, alınır. Meseli 10 
defa ne5redilecek bir ilin için, 140 
kuru, alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boeluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kurue alı
nır. 

Kuçilk ilanların 120 harfi geçme
meııi lbımdır. Bu miktan geçen i
lS.nlar ayrıca pul tarifeıine tabidir. 

varı Ökmen Ap. da No. 8 de bekarlara Acele satılık apartman - Şehir da-
elverişli konforlu oda. Tl: 3792 bilinde en işlek yerde Beş kat ve beş 

1278 daireli 16000 lira borçlu Tel: 2406 
Kiralık apartıman - Atatürk bul- bayram caddesi No. ı 1309 

varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda ı hol kaloriferli vebolit-ı Satılık apartman - Işıklar cadde
ten geçme sıcak sulu. 1281 ainde 9 daireli ve mağazalı 490 lira 

Çok ehven acele devren kiralık 8 _ iratlı 13000 lira borçlu Tel 2406 bay-
partman - Üç oda, bir hol, kalorifer, ram C. No. 1 l311 
sıcak su Menekşe sokak No. 4. Kapı- Satılık apartman - Cebecide durak 
cıya. 1288 yanında 7 daireli 2 dükkanlı 310 lira 
Kiralık oda - Manzaralı, havadar, icarlı 9000 lira borçlu Tel: 2406 bay-

müstakil bir oda kiralıktır. ram C. No. 1 1312 
Maltepe akıncılar numara 3 milra-

caat. 1297 
Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 

mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 1310 

Kiralık daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar kar§ısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Tl. 1265 1315 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
Cad. Ataç sokak Özenç Ap. altında 
bakkal ve kasap yanındaki sebzeci 
dükkanı kiralıkta. 1319 

Kiralık han, kahve, dükkan ve be -
kAr odaları - Kabakllük'te Safran ha 
nında belediyenin gösterdiği tamira
tı icarına mahsup etmek üzere yuka -
rıdaki yerler kiralıktır. İçindeki sahi-
binemüracaat. 1321 

Kiralık - Aile yanında 2 oda bir 
bayan için. Su elektrik vardır. Posta 
caddesi Tl: 3866 Bursa pazarı. 1338 

Kiralık - İki oda bir hol Yeniıe
hir Atatürk bulvarı Bolu apartmanı 

No. 4 e müracaat. 1339 

Satılık bağ - Keçiören Kubbeli 
mevkiinde 7 ve 3 odalı bağ ve bahçeli 
sulu 300 dönüme yakın toptan ve pe -
rakende Tel. 2406 1316 

Satı/Jk arsalar - Mal tepede asfal -
ta yakın küçük çapta ve Kızılırmak 
caddesi ile her yerde elverişli ucuz 
Tel. 2406 Bayram C. No. I 1317 

Satılık arsa - Ankara Yenişehir 
Kızılay karşısında Ragıp Soysal'a ait 
722 metre arsa satılıktır. Anafartalar 
Cad. No. 45 terzi Talat Akar'a müra-
caat Tl~ 3255 1322 

Satılık arsa - Atatürk bulvarında 
18 - 50 M. inşaat cepheli beş kat apar
tıman yapılır. Uygun bedelle Tel.2406 

1323 
Satılık ev - Hisarda Yenihayat 

mektebi üzerinde Cebeciye nazır Ka
le önünde ikiye münkasim 9 odalı ye
ni yapı bahçeli konforlu tel. 2406 

1324 
Satılık müstamel kereste ve saire 

ile lngiliz su Tulumbası- Nafıa ba
kanlığı kar.tısı Otobüs durak yerinde 
Özgen apartmanı 1332 

Satılık tt~yalar - Mobilya. porse
Erenköyünde kiralık kö§k _ As- aelen ve saire eıya Çekoslovakya se

falta ve trene s ıer dakika mesafade, farethanesinin tasfiyesi dolayısiyle u
çamlık, bağlık, 7 oda 2 büyük salon cuz ııatıhktır. Çankaya 5. No.lu sefa
konfor Ankara Posta kutusu K. 1004 rethaneye müracaat. Tel. 5047. 1333 
e mektupla. 1340 s l t atı ık arsalar - staayon arkasın-

SatıJık: 

Satılık Otomobil - 934 modeli hu -
susi Ford uygun fiyatla acele satılık -
tır. Tel 2947 1199 

Ucuz ve acele satılık Arsa - Rua 
sefareti arkası köşe bagında, çift ya -
pıya müsait 51 m cepheli 1056 m2. D. 
D. Y. Malzeme dairesinde Affan'a 
müracaat. 1206 

Acele satılık arsa - Jandarma o -
kulu yanında 560 M2 Maltepenin en 
hakim yerinde 570 M2 uygun fiyatla 
verilecek Tel: 1538 1229 

Acele satılık arsa - Cebeci Atila 
asfaltında 20 M. yüzü olan 428 M2 ar
sa gayet uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 1230 

Satılık - Yenişehirde Meclis ve 
bakanlıklar arasında ve Cebeci asfal
tı üzerinde parsellenmig ve etrafları 
evlerle süslenmiş eşsiz arsalar. 

T. 2992 12S9 
Satılık - Küçük evler yapı koope· 

ıatifinin hisselerinden bir hisse satı-
lıktır. Tel. 2406 1274· 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5 o
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

Satılık kıymetli eşya _ Salon ve 12 
kişilik yemek odası, yemek servisleri 
kristaller, radyogramofon v. s. Kutl~ 
pasta salonu üstünde Devres Apt. 9 
Tel: 3813 1300 

Kelepir arsa - Maltepe jandarma 
okulu civarında 644 M. cırsa azimet 
dolayısiyle çok ucuz ve müsait şera -
itle verilecek. Telefon 1538 1303 

Acele satılık arsa _ Yenieşhir Se
lanik caddesinde 423 M. Sağlık B'l • 
kanlığı arkasında 520 M. arsa ehven 
fiyatla verilecek Tel: 1S38 1304 

Satılık apartman - Belediye karşı
sında Ayda 330 lira iratlı mağazalı 
uygun bedelle Tel: 2406 bayram cad-
desi No. 1 1307 

~~tılık apartman - Yenişehirde A
taturk bulvarında kaloriferli ve kalo
rifersiz 3 ve 8 ve 10 daireli Tel: 2406 
bal.ram C. No. 1 1308 

da istimlak haricinde çok ucuz, kele
pir ve manzaralı küçük arsalar Tel: 
2406 bayram caddesi No. 1 1336 

Satılık arsalar - Yenişehirde İs
met İnönü caddesinde 10 nar metre 
inııaat cepheli 380 ve 388 metre Tel: 
2406 bayram C No. 1 1337 

Satılık Ucuz Eşya - 18 nisan salı 
günü saat 2 de Belediye mezat salo
nunda gardrop, kütüphane ,karyola, 
kanape, koltuk salon sehpaları müza
yede ile satılacaktır. 

Aranıyor: 

Devren kiralık dükkan aranıyor -
Ulus meydanı veya Bankalar cadde• 
sinde. Posta kutusu No: 306 ya mü-
racaaL 1318 
Aranıyor - Saman pazarına yakın 

2 veya 3 odalı bir ev aranıyor. Koyun 
pazarı Güneş kundura mağazasına 
müracaat. 1330 

lş arıyanlar: 

1~ arıyor - İ1k tahsilini yapmış 
kefil verebilen bir genç apartıman ka
pıcılı ~ı veya bir doktor muayeneha -
nesinde odacılık gibi bir iş arıyor. 

Uygun fiyatla çalııır. Ziraat Vekale
ti kombinalar su işlerinde İhsan Se -
vim'e müracaat. 1325 

lş arıyor - Fransızca Almanca ve 
İngilizce bilen daktiloyu seri yazan 
ve almanca stenografisine tamamen 
vakıf bir bayan. Ulus'ta M. G. rumu
zuna mektupla müracaat. 1344 

l~ verenleı·: 

Kasiyer aranıyor - Bir kasiyer a
ranıyor. Merkez eczanesine müraca-
at. 1255 

Bir muhasip aranıyor - Daimi ve
ya muvakkat günde birkaç saat çalı -
şabilecek bir muhasip aranıyor. Ma -
arif Vekaleti karşısında Alaettin Kı-
ral basımevine müracaat. 1327 

iki gence ihtiyaç vardır - Tertip 
makinelerinde çalıştırılacak orta tah
sili görmüş arap harfleri okur yazar 
iki gence ihtiyaç vardır. Çocuk sara. 
yı caddesinde Kurşunlu cami yanın. 
da Ulusal matbaaya müracaat. ı32g., 




