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Hitler B.· Ruzvelt' e cevap verecek 
Londra'daki Amerikan mahfillerine göre 

-
Cevap menfi de olsa B. Ruzvell 
sulh lesebbüsüne devam edecek 

1 Kuvetli 
Türkiyemiz 

f. R. ATAY 

BİR KAÇ İSTİSNA İLE 

Cenup Amerikası devletleri 
• ·haklarını liildirdiler 

Berlin, 17 a.a. - Selahiyetli bir kaynaktan verilen malumata göre B. 

B. Gafenko 
Beri in' e gitti 
Hitler'le konuştuktan 

sonra Paris'e uğnyacak 
Bükreş, 17 a.a. - Rador Ajansı bil

diriyor : 
Dün Berlin'e hareket eden B. Ga -

fenko, İsta!';·onda başvekil ile maliye 
ve ordu tcchizat nazırları, Polonya 
büyük elçisi, İspanya orta elçisi, Bel· 
çika maslahatgüzarı ve hariciye crka -
nı tarafından uğurlanmıştır. 

B. Gafcnko'ya protokol müdürü ile 
hususi kalem müdürü refakat etmekte 
dir. Almanya orta elçisi B. Fabricius 
de aynı trende bulunmaktadır. 

Polonya'dan sıecerken 

Harpsonrası hadiselerinin en 
mühimlerinden biri kuv,..ı; Liı 
Türkiye'nin h • .-., uİzamı için bir 
a""' uret haline gelmit olmasıdır. 
Bu zarureti coğrafi şartlar vü
cuda getirmiş değildir: bilakis, 
aynı şartlar içinde bulunan os
manlı saltanatı, daimi bir harp 
tehlikesi idi. 

Hitler, Münih'ten hareket etmiştir. B. Hitler, memleketin vaziyeti hak
kında malumat almak üzere bugün Avusturya' da kalacak yarın Ber
lin'de bulunacaktır. Esasen Romanya hariciye nazm B. Gafenko da sa-

Hatay Devlet Reisi B. Tayfur Sükmen ve Başvekili B. Abdürrahman Melek dün Varşova, 17 a.a - Bcrlin'c gitmek 
şehrimize gelmişler ve Büyük Millet Meclisinde sürekli alkışlar arasında yemin et • üzere ?olonya'dan geçen Romanya 
mişlerdir. Resmimiz, mebuslarımızın Ankara garında karşılanışlarını gösteriyor. Mec· 

lı günü Berlin'de olacaktır. : 
lis müzakerelerine ait haber ikinci sayfamızdadır. (Sonu 9 uncu sayfada) 

Eser doğrudan doğruya bizim, 
yani yeni rejimin ve onun idare
si batında bulunanlarındır. Yeni 
rejim, komıularından bathya
rak, herkese kendi barıfçılığı 
hakkında kati emniyet verdi. 
Bundan başka osmanlı saltanatı
nın mütemadi inhitat seyri yeri
ne, yeni Türkiye'nin mütemadi 
kalkınma hareketini ikağme etti. 
Keınalizm'in eseri kadar, zafer 
ve muvaff akiyetlerinin ıark 
memleketleri üzerindelci .... .,i& ı de 
medeniyet ve insaniyet için aynı 
derece hayirlı olmuştur. 

Hitler Münih'ten Avusturya'ya Paltene gelmiş ve kara ordusu ku -
mandam General Yon Brenchitsch tarafından karşılanmıştır. Hitler o -
rada askeri kıtaatı teftiş etmiştir. Menemende! 

Müspet vazifelerin değeri, an
cak, onlar yapılmadığı zaman 
meyda·na gelecek zarar ve tehli
kelerin tasavvur ve mukayesesi 
ile takdir olunabilir. inkılapları
nı ve milli birliğini, ekonomi ve 
müdafaasını kurmamıf olan as -
yai bir devletin, sürünerek yaşa
masına imkan olsaydı dahi, bil
hassa Avrupa'nın son buhranlı 
senelerinde ne vahim ihtilatlara 
sebep olacağı aıikardı. Bu haki
katleri içerde ve dıp.rda takdir 
etmiyen kalmamıttır. 

Nüfus artımı, en vehit milletle
rin batında gelen, on bet sene 
içinde vücuda getirdiği medeni
yet eserinin, bütün şartlar ve nis
petler dikkatte tutulmak şartı ile, 
belki hiç bir tarafta misli olmı -
yan, kendine ve asla yenilme~ i
radesine ve müdafaa kudretıne 
inanan Türkiye, yalnız milli de
ğil, beynelmilel tarih için de pek 
ehemiyetli olan hizmetini yap • 
makta devam edecektir. Hüriyet 
mücadelesinden aldığımız ilk 
ders, tek milli kurtuluş teminatı
nın bizzat o milletin kurtulut az
mi olduğunu öğrenmek olmuştur. 
Mücadelemiz sulhtan sonra da 
devam etti ve onun bütün saflia
larında, aynı ders ve tecrübeden 
istifade ettik. 

Bütün vatandaşların tek kay
gısı, zafer ve muvaff akiyetlerİ· 
mizin sırrı ve tılsımı olan vahde
ti korumak, onun timsa:i olan 
Milli Şef'in rehberliği altınd~, 
kültür, iktısat ve müdafaa faalı
yetlcrinin hızını artırmaktır. Her 
say saatimiz, yeni bir emniyet i
nancamızdır. Her karış yol, her 
metre ray, her istihr.al fazlası, 
medeniyet ve kuvetimizi artıran 
her fey, milli kurtulufa zamme -
diyor. 

28 nisanda B. Ruzvelt'e cevap verecek 
Berfin, 17 a.a. - Rayştag 28 nisanda içtimaa davet edilmiıtir. 

B. Hitler bu münasebetle 28 nisanda B. Ruzvele e cevap verecek
tir. 

Kubilay 
ihtifôli Matbuat, Ruzvelfin tekliklerini sinsi ve gülünç olarak tavsif etmekte -

dir. Gazeteler, Hitler'in Almanya'nm Sovyetler Birliği ile aynı masada 
oturmak istemediğini beyan edeceğini yazmaktadırlar. Hitler, büyük bir 
ihtimalle Sovyetler Birliği ile demokrasileri halihazırdaki bey:nelmilel va- En genç subay, ateşli 

bir nutuk söyledi 
ziyetten,mesul tutacaktır, (Sonu J'iincü sayfada) 

9 millet arasında 

Binici subaylarımızın 

Nis'te kazandıkları 
muvaffakıyetler 

Dün Nis'ten hususi muhabirimizin verdiği güzel bir haber ifti
harla göğüslerimizi kabarttı: on beş gün evel Nis müsabakalarına 
iştirak etmek üzere İstanbul' dan hareket eden binici subaylarımız 
9 millet arasında gene muvaffakiyetler kazanmıılardır. 

(Sonu 9. uncu &aylada) 

Binici subaylarımızın geçen seneki Avrupa müsabakalarından 
döndükten sonra alınmış resimleri 

Heyetimiz İran' da 
büyük tezahürlerle 

istikbal edildi 

Düğün hazırllkları 

tamamlanmak üzere 
Tahran, 17 a.a. - Birkaç gün son

ra lran Vcliahdi'nin düğünü dolayı -
siyle yapılacak şenlikler için şehir 

( Sonu 3 üncü sayfada) 

Menemen'de Kubilay tibideıi 
celenkler altında 

Menemen, ı 7 a.a. - İnkılap şehi
di Kubilay ve arkadaşları için Kubi
lay abidesi önünde İzmir ve Manisa 
ile civar kaza ve köylerden hususi 
tren ve sair nakil vasıtalariyle Menc
mcn'de toplanan heyetler, mektepli
ler, izciler ve binlerce halk tarafın

dan büyük bir ihtifal yapılmıştır. İh
tifaldc İzmir vali muavini, müstah
kem mevki komutanı, belediye reisi, 
parti teşkilatı heyetleri, Manisa vali 
vekili, parti teşkilatı üyeleri, Mene
men kaymakamı, belediye reisi, Salih
li, Alaşehir, Turgutlu, Bergama, Fo-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Muazzam Yankee Clipper tayyare6i uçuı halinde 

24 saatte 17. 800 kilometre} 

Yankee Clipper tayyaresi 
Atlas okyanosunu astı 

J 

Baltimore, 11 
a.a. - Yankcc 

Glippcr, Gren-
wich saati ile 
17.41 de denize 
inmiştir. 

Tayyare, bun
dan evci, saat 
9.40 da Hamil -
ton'da ve 11.36 
da Bermudes a -
dalarına uğra -
mıştır. 

Yankee Clip 
per, Atlas Ok -
yanosunda yap -
mış olduğu sc • 
yahat esnasın -
da saatte vasati 
212 kilometre ka 

Büyük hava gemisinin yemek salonundan 
bir görünüı 

tetmek suretiyle 24 saatte 17.800 kilo - ~------------
metre katetmiştir. Harta ile Hamilton 
arasındaki seyahat, kuvetli bir muha -
lif· rüzgardan dolayı biraz müşkülata 
uğramış ve tayyarenin sürati saatte 
192 kilometreye inmiştir. 

Okyanos üzerinde yapılan seyahat 
esnasında kaptan Horald Gray'ın do. 
ğumunun 30 uncu yıldönümü münase
betiyle tayyarenin fevkalade tenvir e
dilmiş olan büyük salonunda büyük 
bir şenlik yapılmıştır. 

Paris'teki Büyük 
Elçimiz B. Bonne 

görüştü ile 
Paris, 17 a.a. - Diplomatik bakım

dan dün mühim hadise olmamıştır. 
Hariciye nazırı Bonne yalnız Türkiye 
büyük elçisini kabul ederek Paris ve 
Londra'nın Ankara ile yaptıkları mü· 
zakercler hakkında görüşmüştür. Bu 
müzakerelerin yakında muvafık s l· 
rette neticeleneceği teeyyüt ctmek
tdir. 

Sovyetler birliği ile yapılmakta o
lan müzakerelere gelince -ki bugün 
kü diplomatik müzakerelerin düğii
münü teşkil etmektedir - Fransız 
maslahatgüzarının bugün Moskovada 
Litvinof ile görüşmesi muhtemeldir. 
Hariciye nazırı Bonnc de yarın Sov -
yetlcr birliği elçisini kabul edecek
tir. 

" Saldıray ,, geldi 

Bu nesil, iptidadanberi, bir bü
yiik vazifeler nesli olmuttur. Ta
rih bunun bize yalnız şerefini 
vermiyecek, hesaplarını da sora· 
caktır. Vazife, şerefi arttıkça, is
mini de değiştirir, fedakarlık o· 
lur. Bizler fedakarlık ahlakının 
zaruretlerinden henüz kurtulmuş 
değiliz. Bütün hareketlerimizde rin tam ve yanılmaz ıuuru olm~ 
tek sevkedici amil, bu zaruretle· lazımdır. 

Kızılay Cemiyeti 1939 yılı kongreıi dün saat 10 da umumi merkez binaıında ıenelik kongresini yap
mıştır. Yukardaki resim, toplantıya iftirtik edenleri bir arada göstermektedir. Kongre toplantı

ıına ait haber 2 inci ıaylamızdadır. 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Dün 
gece İstanbul'a gelen Saldıray deniz· 
altı gemisi bugün Halice girmiştir. 
Bayrak çekme merasimi sonra yapıla• 
caktır. · 
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İnsan ve kültür : 

Yirminci asır 
Şaka değil, yarısına yakla§mıt 

bulunuyoruz. Hatta geçenlerde, bir 
dostu.muzun iki aylık bebeğini ae
verken, babasına, neden bilmiyo
rum, §UDU söylemeğe lüzum gör
düm: 

- Yahu bu kız, 2000 senesini id
rak edecek! Kim bilir o yıl ne şen
likler yapılacaktır! 

Yinninci asrın yarısına yaklaı

mış bulunuyoruz da, fert iJe fert 
yahut millet ile millet arasındaki 

kinleri temizliyecek yahut hiç ol
mazsa tesirsiz bırakacak bir nizamı 
yaratmıı olmaktan uzağız. Kinin 
tamamen ortadan kalkabileceğine 
inanmak için, insanlığın yeryüzü 
Üzerindeki çilesini çok basit ve mah
dut kabul etmek lazım. Fakat kinin 
mümkün olduğu kadar tesirsiz kı· 
lmması, insanlığın tanımış olduğu 

büyük medeniyet, huzur ve refah 
devrelerihde kabil olmuştur. 

Bunlardan birini müslüman biri
ni de hıriıtiyan dünyası yaratmağa 
muvaffak olmuştur. Birincisi, tam 
orta çağ zulmetleri garbı kaplar
ken, İspanya'daki müslüman devle -
tinde görülmüştür. Müslüman, ya
hudi, hıristiyan yanyana yaşamış, 
adaletin eşsiz tadını tatmıı; biribiri
ni ezmemif ve biribirinden nefret 
etmemit ve islam üniversitelerinde 
ilim ve felsefe, en büyük zaferlerini 
kaydetmiştir. 

Hl1'i11tiyanlığm getirdiği sükun, 
huzur ve bahtiyarlık devresi ise, ka
toliklik ile protestanhk arasındaki 

kanlı mücadeleler bütün garbı bir 
yangın yerine çevirdikten sonra do
ğan tolerans devresidir. 

Bütün on dokuzuncu asrm bütün 
ileri hamlelerine esas gıdayı, bu to
lerans vermişti • 

Bugün dünya gene birçok düt· 
man mezheplerin çarpr,ma aahnesi 
olmuıtur. Yalnız bu mezhepler, ha
yatın ötesindeki değil hayatın içinde 
ve üstündeki davalar uğruna biri
birinden ayrılmaktadrt. Dinamizm
leri henüz tükenmediği ve §İmdiye 
kadar büyüğünü ve katisini değil 
de ancak mahalli olan çarpışmaları 

yapmış bulundukları için, mücadele 
hızları dinmemiş ve uyuşnıa yahut 
hiç olmazsa yanyana yaııyabilmek 
zihniyetleri pek inkitaf edememİf • 
tir. 
Şu var ki, bugünkü bir çarpışma 

bir umumi harp, umumi harp de kı
taların sarsılıp devrilmesi demek ol
duğundan, insanlık, ban§a, henüz 
inanmaktadır. Dünya hakkında• 
ki cehalet yerine dünya hakkındaki 
tam malumat ve tahrip kudretleri 
mahdut silahlar yerine tahrip kud
retleri tam ve korkunç silahlar ka
im olduğundan - ki bu iki sebebe 
bir de bugünkü insanın ileriyi gör
me kabiliyetini ili.ve etmek lazım
dır -, bir umumi harbin ne millet • 
lere ne de mezheplere yarayacağı 
huıusunda bütün akıllar müttefik • 
tir. 

O halde neden yeni tolerans zih
niyetine gidilmiyor. Neden, modem 
devlet ve cemiyet mezheplerinden 
hangisinin daha iyi olduğu, sulh i
çinde' görecekleri hizmetlere ve te • 
min edecekleri refaha terk ve hava. 
le edilmiyor? 

Çünkü mezheplerin hepsi mad
diyetçidir. Hepsi, oturdukları yer· 
lerin şartlarına tabidir. Hepsi, eko
nomik §artların oyuncağıdır. Bu 
tartlar ise, her mezhep ve bu mez
hebin mtlritleri ve şeyhleri için mü
savi değildir. Bundan dolayıdır ki, 
mezhep mücadelesi ile birlikte eko
nomik, dolayııiyle de politik ve ge
opolitik mücadele devam ediyor. 

Roosevelt'in geçen günkü aesi, 
bu mesele hakkında bir ıerh idi. Bu 
şerhi okuyanlar benimsiyecekler 
mi? Ekonomik müsavatı banş yolu 
ile elde etmeği kabul edecekler mi? 
Yoksa kendilerini, üçüzlü bir haçlı
lar seferinin karanlık macerasına 
mı terkedecekler? 

İdeolojiler ve politikalar, taas
suplar ve hesaplar, düşünce halinde 
hisler ve his halinde dütünceler! 
Meydan, çok zamandır, bunların· 
dır! ve, tozdan, ferman okunma
maktadır. 

Burhan BELGE 

Belediye Meclisi 

dün toplandı 

Belediye meclisi dün akşam B. Ra

uf Ayaşlı'nın reisliğinde toplanmış, 

geçen yıl büteçesinde bazı münakale-

1 Ad d 28 d • b ld ler yapıldıktan sonra umumi mahaller 
Si ana a ereceyı U U de çalınan radyolardan vergi alınıp 
Dün şehrimizde hava umumiyetle alınmıyacağı meselesi hakkında büt

açık geçmiş, rü g ir garpten saniyede çe encümeninden gelen bir mazbata 
beı metre kadar hızla esmiştir. En yük 
sek ısı 22 derece kaydedilmiştir. okunmuştur. Bundan sonra Ankara 

Yurtta hava Ege ve Akdeniz kıyıla- belediyesinin 939 malt yılına ait ge
rında açık, diğer bölgelerde umumiyet lir ve masraf bütçesi hakkında gene 
le hafif bulutlu geçmiştir ve hiç bir bütçe encümeninden gelen mazbata 
yerde yağış olmamıştır. Rüzgarlar Ka . . . . 

d • k l d · ld d. w dınlenmış ve toplantıya son verılmış-ra enız ıyı arın a ııma en, ıger . 
bölgelerde cenubi garbiden saniyede · tıt. 
en çok 5 metre ka lar hızla esmiştir. 
En düşük ısılar sıfırın altında Van ve 
Kırıehirde 1, Kars'ta 5 derecedir. En 
yüksek ıs\lar da Bursa'da 26, Balıke • 
sir ve Nazilli'de 27, Adana'da 28 de -
rece kaydedilmıştir. 

Van gölünde f ırtma var 
Van'dan şehrimize gelen malmata 

göre evelki gün, ıki gün devam eden 
kar ve fırtına y ü ünden gölün vilayet 
hududu içinde bulunan Akdamar'dan 
başka bütün tekne ve gemiler karaya 
oturmuştur. Seferde bulunmakta olan 
Bitli& gemisi Tuğ limanına sığınmış -
tır. Hasarın tesb tine ve karaya otu -
ran gemilerin kurtarılmasına çalışıl -
maktadır .. 

Zehirli gaz kursları 
Maarif vekaleti, lise, öğretmen, orta 

ve muadili okullarda fizik ve kimya 
dersleriyle ilgili olarak okutulan ve 
nisan ayının başında başlanarak den 
yılı sonuna kadar bitirilmesi gereken 
zehirli gaz ve havadan korunma ders
lerinin nazari kısımlarına olduğu ka -
dar, tatbikatına da ehemiyet verilme -
sini ve derslerinin alaka ile takip e -
dilmesini teşkilatına bildirmiştir. 

Sulh ve mesaj 
Birkaç gündür, bütün dünyanın 

meşgul olduğu, bütün gazetelerin 
tefsir ve tahlili ile uğraştığı mese-

1 

...................................................... 1 
Günün peıinden 

.................................................... 
Yerli malı 

Kumaş fabrikalarımızdan birinin 
mamulatı üzerine Made in England 
damgasını vurarak, tanınmış bir ku
maşçı firması hesabına çalışmış ol
duğunu duymuşsunuzdur. Bu it, bir 
ahlak mevzuu olarak uzun boylu 
münakaşa edilmişti. Bazıları bunun 
yerli malı adına bir cinayet olduğu
'nu, bazıları üzerine bir "İngiliz ma
lı,, damgası konulmak suretiyle ku
maşlarımızın İngiliz kumaşları ka· 
dar yüksek kaliteli sayılacak vasıf
ları taşıdığını, bazıları da, bizde İn
giliz kumaşı merakının istismar e
dildiğini söylemişlerdi. 

Birkaç sene eveline ait olan ha
disenin dün, tamamiyle aksini din
ledik ..• 

Elinde çekoslovak malı kumaş 
olan bir tüccar, bunlan yerli malı 
olarak satmayı, daha faydalı buldu
ğunu söylüyordu. 

Birinci beş yıllık sanayi plannnı
zın tamamlandığı günlerde, bu de • 
ğişen telakki, bizim için kurduğu
muz fabrikalardan daha pek çok 
kazançlı olmuştur. Milli endüstri, 
bu yeni telakkinin koruyucu varlığı 
altında, bütün ihtiyaç şubelerine el 
atarak iktısadi bütünlüğümüzü te· 
min edecektir. MiUi sermaye ve mil
li tekniğin, birleıerek yarattıkları 
eser, ancak böyle benimsenerek ha
yat hakkı buluyor. 

Umumi ithalat rejiminin, güm
rük duvarlarını kaldrtmadan mem • 
lekete her şey girmesini serbest hı • 
rakan hükümleri, milli endüstrimiz 
için çok faydalı oldu: iyi vasıflar 
ta§ıyan mamulatnnı:z, yabancı reka
betine muvaffakiyetle kaqı koy
mutlardır. iyi vasıflı olmıyan ve 'Va
tandaşı tatmin etmiyen endüstriyi 
de biz zaten istemiyoruz. 

Daha 929 senesinde, bundan on 
sene evel ve devlet sanayi sahaaında 
vazife almamışken Milli Şef ismet 
İnönü, tasarruf ve yerli malı hafta
sında bu hakikati §U sözlerle ifade 
etmişlerdi: 

"- Milli iktısadın himaye ve le§· 
vikinde bilhassa mücadele etmiye 
mecbur olduğumuz içtimai afet, 
miUi satıcıların, bir intibah devri· 
nin kendilerine verdiği vazifelerden 
tegafül etmeleri ihtimalidir. Müs
tehlik vatanda§ın yerli maldan ye
mek ve giymek emeli, müstahsil va
tanda§ tarafından ihtiyaca tabi o
larak tekamül etmiye çalışmak, iyi 
ve ucuz vermek arzusu ve mücahe -
desi ile mukabele görmezse bütün 
emekler heba olur.,, 

Her yerde ve her tarafta, on ııe· 
nelik tarihi olan bu direktifin nıüs
bet eserleriyle kar§ılaştığımız ve yer 
Ji malının, bizim için bir iftihar 
mevzuu haline gelmek istidadını 
gösterdiği bugünlerde, asıl bu te
lakkiye sahip bulunmaları lazım 
gelen kadınlarımıza Milli Şefin ge
ne on aene evelki tavsiyesine bakı
nız : 

"- Anadolu dağlarının sarı çi
çeklerini batına takarak, gürbüz 
vücutlu cepane taııyan analan gi
bi, kızlarımızın sağlam vücutlu ve 
yerli ipeklilerle dağ çiçeği kokusu • 
nu dalgalandırarak her şeyden e
vel kuvetleri, kanaatkarlıklan, ta· 
sarrufları ile kendi yuvalarını yıkıl
maz kaleler gibi sağlamlaştırmala • 
mnı istiyeceğiz ! ,, 

Yerli malı ve milli ekonomi ken
disine hudutsuz bir yükselme ve ge
nişleme hakkını, fU iki ana fikir
den daha kuvetli olarak nerede bu-
labilir ? KUTAY 

Evlenmeyi 
kolaylaştıran 

tedbirler 

Dahiliye Vekaletinin 

mühim bir tamimi 
Dahiliye Vekaleti düğünlerde ya

pılacak füzfıli masrafların önüne ge
çilmesi ve bu suretle evlenme çağ~na 
girmiş bulunan gençlerimizin füzull 
masraflar yaparak borçlanmadan ev
lenmelerini temin için vilayetlere çok 
mühim bir tamim yapmıştır. Bu tami 
mi aynen yazıyoruz: 
"Düğünlerde, israfın meni hakkın

daki kanunun hüsnü tatbik ve takip 
edilmemesinden gerek şehir ve kasa
larda ve gerek köylerde evlenme ça
ğına giren gençlerin, sakim bir iti
yat eseriolarak verilmesi icap eden 
hediyelerle, düğünlerde yapılan fü
zuli masraflara karşılık olmak üzere 
şuradan buradan borç para tedarik et
mek zaruretine düştükleri ve bunu 
yapmıyanların da -parasızlık yüzün 
den akitlerini icara ettiremedikleri gi 
bi, bir çok gençlerin de bu sebepler
den evlenmekten kaçındıkları anla
şılmaktadır. 

Daha ilk teessüsünde fena şartlar 
altında kurulan aile yuvaları, ağır 
borçları ödemek için mütemadiyen 
çırpınmakta ve nihayet bu hali; aile
nin huzur ve saadetini kaçırmakta 
ve bu yüzden bir çok ayrılmalara se
bep olmaktadır. 

Devletin nüfus siyaseti üzerinde 
menfi akisler yapan bu vaziyetlerin 
önüne geçilmesi için şimdiye kadar 
umumi meclislerce hazırlanmış ve za
man zaman tatbikatına geçilmiş olan 
talimatnameler hükümlerinin tama
men ve hassasiyetle tatbiki ile kanun 
hükümlerinin yerine getirilmesi e
hemiyetle tebliğ olunur.,. 

Dünkü Kamutay 
toplantısı 

Büyük Milet Meclisi dün Şemset
tin Günaltay'ın başkanlığında toplan
mıştır: 

Celsenin açılmasını müteakip An
talya mebusluğuna seçilmiş olan Ha
tay devlet reisi Tayfur Sökmen ile 
Gaziantep mebusluğuna seçilen Ha
tay başvekili Abdürrahman Melek 
Meclisin sürekli alkışları arasında 

birbirini takiben kürsüye gelerek and 
içmişlerdir. 

Bundan sonra ruznameye geçilerek 
Meclis binası inşaatı masrafları fas
lından 90 küsür bin lira indirilerek 
Millet Meclisi 1938 yılı bütçesine 
munzam tahsisat olarak konulmasına 
ait kanun layihasiyle orman umum 
müdürlüğü 1938 mali yılı bütçesine 
78 bin küsür liralık munzam tahsisat 
verilmesine ait kanun layihasını mü
zakere ve kabul etmiştir. 

Meclis, yarın toplanacaktır. 

Çağrı 
X Adliye, dahiliye, milli müdafaa 

encümenlerinden seçilen muhtelit en
cümen 18. 4. 1939 salı günü saat 10 da 
Milli Müdafaa encümeninde toplana
caktır. 

X Meclis hesaplarının tetkiki en
cümeni bugtin saat 9 buçukta topla· 
nacaktır. 

X İktisat encümeni bugün C. H. 
P. Grup içtimaından sonra toplana
caktır. 

Ergani tahvilleri 
ikramiye keıidesi 

Kazanan numaralar 
İkramiyeli yüzde beş faizli 1933 Er

gani istikrazı tahvillerinin bugün Ma
liye Vekaleti, Merkez Bankası ve di -
ğer bankalar mümessilleriyle noter 
huzurunda yapılan 12 inci ikramiye 
ve altıncı amorti keşidesinde : 
121.313 Numaraya 30.000 Lira 
115.770 " 15.000 ,, 
11.920 .. 3.000 .. 

150.490 " 3.000 ,, 
169.992 " 3.000 " 
62. 738 .. 909 " 
64.636 " 909 " 
70.858 " 909 .. 
74.525 " 909 " 

164.292 .. 909 " 
198.295 .. 909 " 

Ve ayrıca 289 tahvile kırkar lira ik
ramiye ve 6.200 tahvile de amorti isa
bet etmiştir. (a.a.) 

Kayseri belediye 

seçimi feshedildi 
Devlet şı'.lrası, Kayseri belediye se

çimini hükümsüz saymıştır. Dahiliye 
vekaleti Kayseri'de yeniden belediye 
seçimi yapılmasını valiliğe bildirmiş -
tir. 

Halkevi ar komitesinin 
dünkü loplanhsı 

Halkevi Ar komitesi dün aaat 18 
de toplanarak t emmuzda toplanacak 
olan Maarif Şurasına arzedilmek üze
re bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor 
memlekette güzel sanatlar hamlesinin 
daha esaslı bir surette ilerlemesini te
min edebilecek kıymette fikirleri ihti
va etmektedir. 

Leyli meccani talebenin 
şehadetnameleri 

Maarif vekaleti, leyli meccani ola
rak okuyan talebeye verilecek şaha -
detname ve tasdiknamelerin mutlak 
surette puldan muaf tutulmasını ala
kalılara tebliğ etmiştir. 

Vagonların tahmil ve 
tahliye müddetleri 

Devlet demiryolları umum müdür -
lüğü, vagonların tahmil ve tahliye iş -
!erine ait 24 saatlik mühletleri, eylül, 
birinciteşrin, ikinciteşrin ve birinci • 
kanun aylarında Haydarpaşa, Basma
hane, Alsancak ve İzmir kemeri istas
yonlarında 6 saat ve senenin diğer ay
larında bütün istasyonlarda 8 saat şek 
tinde değiştirmiştir. 

Çocuk: Esirgeme 
Kurumunun 
yardımları 

1. IV. 939 tarihinden 16. IV. 939 
tarihine kadar son 15 gün zarfında .... 
394 çocuk muayene ve tedavi ve 256 
çocuğun da dişleri muayene ve tedavi 
edilmiş, 7 çocuğa para yardımı, dört 
çocuğa da elbise, ayakkabı, çamaşır, 
verilmiş ve 1461 çocuk ve ana kuru
mun Ço. Sarayındaki sıcak banyosun
da banyo almış ve 1729 süt yavrusuna 
süt damlasından her gün 1020 kilo süt 
dağıtılarak sağlıklarına varılmıştır. 
Çocuk Esirgeme kurumunun hayır

kar elinin daha yardımlı olabilmesi i
çin yılda bir lira verip biz de üye ya
zılalım. 

Hlimid'in w1rlön;;münde 

Yabancı memleketlerden 
resmi ve hususi 

mekteplere girecekler 
le, Amerika cümhurreisinin ltalya Son günlerde bir akşam gaze~ 
ve Almanya'ya gönderdiği sulh tesinde fıkra muharrirliği yapan 
mesajıdır. bir ıairimiz, Abdülhak Hamid'in 

Bir alman gazetesi, Atlas denizi- sulh istemesine de tahammül etmi- puntolarla §U başlığı gördüm: ölüm yıldönümünden bir gün 
nin öte tarafından gelen sulh me- yor I "Petrol borulan tahrip ve 3 ki- sonra "ölü,, başlığı altında yazdı· 
sajlarından bir defa ağzımız ~andı; Sözüm yurdumuzdan dışarı, aca- şi öldürüldü.,, ğı bir fıkranın üstüne §U kelime-
bir dahasına kulak asmayız, yoJJu ba, milletler sulhu da bir nevi tica- Her halde bu baıhk §Öyle ola· leri ilave ediyor: 
bir yazı yazıyordu. ret matahı mı sayıyorlar? Onun da caktı: Ölümünün ikinci yıldönü-

Ordularını kendi sınırları için- kontenjanı, tarifesi, gümrüğü mü "Petrol boruları tahrip ve 3 ki· münde karısından başka hiç bir 
de saklıyanların da, başka ülkelere var? ıi katledildi,, muharririn anmadığı Abdülhak 
saldırganlık edenlerin de dilinde Eğer öyle olmasaydı, Atlas Ok- Fakat tahribe de katle de ne Hamit vesilesiyle -
bir paı;ola gibi dolaşan kelime yanosunun öte tarafından gelen bu lüzum var? Şöyle yazılsa daha iyi Büyük ıairi yazı ile ve sözle 

Kızıloy'ın 
senelik 

kongresi 
Kızılay cemiyeti 1939 yılı kongresi 

dün saat onda Büyük Millet Meclisi 
ikinci reisi Aydın mebusu doktor 
Mazhar Germen'in reisliğinde merke 
zi umumi binasında içtima ederek 
1937 - 38 yılı hesabatını tetkik ve ka
bul ve merkezi umumi heyeti ibra e
dilmiş ve 1939 - 40 bütçesi tasdik ve 
münhallere yeniden aza intihabı ve 
yeniden mürakipler seçildikten sonra 
kongre heyetinin Milli Şef'e faik ta
zimlerini Başvekalete, Büyük Millet 
Meclisi, Büyük Erkanıharbiye riya
setlerine derin saygılarını ve tayyare 
ve Çocuk Esirgeme kurumları kardeş 
teşkilata muhabbetlerini arz ve iblağa 
kongre riyasetini memur etmiştir. 
Şimdiki vazifesi dolayısiyle cemi

yet merkezi umumisi reisliğinden is
tifa etmiş bulunan Başvekil doktor 
Refik Saydam'a cemiyete 1925 yılın

danberi yaptığı büyük ve değerli biz 
metlere bir mukabelei şükran olmak 
üzere nizamnamei esasının 50 inci 
maddesi mucibince fahri reislik ve a
zalık ünvanlarını tevcih ve diploma
donör itasını ittifakla kabul eyliyerek 
toplantısına nihayet vermiştir. (a.a.) 

Kurldereli Mehmet 
pehlivanın ölümü 
Balıkesir, 17 a.a. - Yenilmez kuve

tiı ... ti.irk adını bütün dünyaya tanı
tan ünlü pehlivanımız Kurtdereli ve
fat etmiştir. Kurtdereli O <tydoın beri 
köyünde hasta bulunuyordu. Dünya
da hiç bir insanın sırtını yere getire
mediği Kurtdereli altı aydan beri a
mansız bir hastalıkla mücadele edi
yordu. Nihayet şiddetli bir felc önün 
de bu yenilmez kuvet ilk defa olarak 
mağlup olmuş, bu ayın 12 inci çar
şamba .günü adını gücü ile dünyaya 
tanıttığı küçük Kurtdere köyündeki 
mütevazi evinde gözlerini hayata ka
pamıştır. Bu acı, ölüm yatağına düş

tüğünden beri etrafında pervane gibi 
dönen köy halkını ve delikanlılarını 
derin bir mateme bürümüştür. Kurt
dereli Amerika'da, İngiltere'de, Fran
sa'da yaptığı güreşlerde beynelmilel 
şöhreti haiz bütün rakiplerini yen
miş, erişilmez bir şöhret kazanmış
tır. 68 yaşında bulunan Kurtdereli 
Mehmet pehlivanın bu ölümü muhi· 
timizde derin liir teessür uyandıı-

mıştır. 

Sivasta zelzele oldu 
Şehrimize gelen haberlere göre ö • 

~ey gün Sivas'ta 14,22 de sekiz saniye 
devam eden şiddetli, 18.45 de üç sani
ye devam eden hafif iki zelzele olmuş, 
zelzele 18.19 da 10 saniye hafif ve sü
rekli bir şekilde devam etmek suretiy
le Zira kazasında da hissedilmiştir. 

Kaymakam ve mektupçular 
arasında 

Dahiliye vekaleti kaymakam ve 
mektupçular arasında yeniden nakil 
ve tayinler yapmaktadır. Hazırlanan 

kararname projesi yüksek tasdika ar • 
zedilmek üzere Başvekalete verilmiı -
tir. 

Polisleri·n harcirahları 
Bir yerden diğer bir yere nakil ve 

tahvil olunan polis harcir.ahlarının 
vilayet hududuna kadar değil, tayin 
olunan yere kadar verilmesi kararlaş· 
mıştır. 

Mudanya ve Banduma 

hatlarında sel er vaziyeti 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Mar

mara havzasında sefer yapan yeni va
purlardan Marakaz kazan arkası tuğ
lalarının değiştirilmesi dolayısiyle 

1stinye'de tamirde bulunduğundan, 
Trak da kazaya uğradığından bu va
purların sefer yaptığı Mudanya ve 
Bandırma hattında müşkülat baş gös
termiştir. Bu yüzden eski vapurlarla 
sefer yapmak mecburiyeti hasıl ol
muş, her iki hatta da aksaklıklar bas
lamıştır. Bu şeklin daha fazla deva~ 
etmemesi için Marakaz'ın tamiri tacil 
edilmiştir. Bu vapur cumartesi günü 
sefere çıkabilecek şekilde hazırlanmış 
olacaktır. 

Maarif vek lcti, yabancı okulları
nın ihzari sınıflarından hususi okul • 
larımıza nakletmek istiyen talebenin 
ihzari sınıfındaki devamlarının devam 
müddetinin hesabında dikkate alın· 

ması ve bu gibi talebenin yabancı 
okullarda ihzari sınıfa girmeden 
önce tahsil durumlarına göre hak
ları bulunduğu sınıflara kabul e
dilmeleri ve resmi ve husus! o -
kullarımıza ginlikleri tarihten önce 
bu okullarca yapılmış olan sınavlar

dan muaf tutulmaları uygun görül -
müştür. 

"sulh" tur. mesaj bu türlü kaqılanmamak la- olmaz mıydı: anmadığımızı sanmıyorum. Halk-
Elinize bir megafon alıp bağır- zımdı. - T. 1. "Petrol borulan bozuldu, 3 ki- evlerindeki toplantılar ve gazete Necriyal Sergisinde sahc 

sanız: ti öldürüldü,, sütunları bunları gösterir. f f 

- Sulh nedir? Ne demektfr? Gene baılıklara dair! Gene aynı gazetenin birinci O halde ? paYİJOnU a~dlyOr 
Herkesten, her taraftan ayrı ay- aayfaamda 48 punto ile üç aütun· O halde bu fıkracı şair, o yıl-

rı alacağınız cevap ~u olacak: Dostlarımız Mazhar Oaman luk bir batka batlık da ıudur: dönümünden bir gün sonraya bı- Türk harf inkilabının, onuncu yıl • 
S ıh b · h k · d · b F hr tt' K · ' ı "V ·ı · 1 dönümü dolayısiyle sergi evinde açı • - u enım are etım ır; e· ve a e ın ermı e aorma ı: erı en temınat ar,, raktığı bu fıkrasında bu sözü söy-

. ki · · d nJ G t b ı kl d k "T · b" d f lacak olan on yıllık türk neşriyat ser-Bn. Macide Aral ile Ankara güm- mm yaptı arıma ıtıraz e e er, - aze e aı ı arın a usur emınat,, ır e a cemilen- liyebilmek için, ya yazılanları 0 _ . d b 
rüğil mesul muhasibı ve Ankaragücü sulhu baltalıyanlardır! aramak bir nevi hastalık mıdır? mit bir kelime; ona bir de "lar,, gısin e ir satış pavyonu açılması ka-
umumi katibi :S. Hikmet Akgül'ün Bir şairimizin dediği gibi, "hak- Eğer bu suale müsbet cevap ve- ilavesi tuhaf olmuyor mu? "Te- kumamıı, söylenenleri duymamı§, rarlaşmıştır. Terbiyevi ve siyasi hir 

• d yahut da kend' · d b k t mahzuru bulunmıyan bütün eserler bu nikah merasimı dün belediye nikah ka kaqı çekilen kılıçların üzerinde rirlerse İtiraf e eyim ki ben bu minat,, kelimesinin yerine "inan- ısın en aş ası a-
f d ·· l · pavyonda yüzde on tenzilatla satıla -

salonunda ır rok güzide davetliler de hak yazılı ... " hastalığa tutulmu§ olanlardan bi- ca,, gibi kanı sıcak ve sevimli bir ra ın an soy enıp yazılanları söz k 
:s ca tır. Marif vekaleti alakalılardan 

huzurunda icra cd;lmic:tiı-. Tarafeyne l~in garibi, yahut hazini nerede: risiyim. İstanbul gazetelerinden kar§ılık kullanılmasmı ileri aür- ve yazı saymamı•tır • .. --------- .....:........::.._:_ ___ .::,•..:._ ___ .__:_J_..u '11 satılabilecek eserlerden birer miktar 
'ı>L<> ~nAi~ın . ..__~b~·~ı~·s~inın~·'e...~il~k~s~a,y~f~a~s~ın~d~a~~d~ÜD~ı~·n~·c~e:_--~:u:··!ğ:üm~iız~·:._~z:a~m~a~n~ı~b:un:::u~!~a~a~ı~r!~ı· ____ ~~y~l~~~l~~~~~~~-~~---~~~~d~~::~~~~~:._------~--J gön ermelerini istemiştir. 

Mesut bir nikah 
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DIŞ POLiTiKA .................................................... 
Mesajın akisleri 

Bütün dünya efkarı unıumiyeai 
Roosevelt tarafından Hitler ve Mu • 
soloni'ye gönderilen meaaj ile meı
gul olmaktadır. Almanya ve İtalya 
müateana olmak üzere, her memle • 
ketin matbuatı, mesajı iyi karşda
mı§hr. İngiltere ve Fransa Rooae
veltin teklifini kabul etmitler. Kale
nin de Sovyet Rusya namına Roose
vell'e çektiği bir telgrafta bunu "a· 
ailane bir müracaat,, diye tavsif et
tikten sonra, aovyetlerin teşebbüse 
iştirak ettiklerini bildirmittir. 

İtalya ve Almanya, mesaja he
nüz cevap vermemitlerdir. Fakat 
her iki memleket matbuatının netri· 
Yatı, alman ve İtalyan hükümetleri • 
nin Roosevelt tarafmdan sorulan su
ale muhatap olmaktan hiç de mem• 
nun kalmadıklannı ıöstermektedir. 
Bazı gazeteler Roosevelt'i mürailik 
ile ittiham etmekte, bazılan bu te
ıebüaü "küatahane bir tuzak" ola
rak tavsif etmektedir. Fakat Rooae
velt mürai de olaa, bütün dünyanın 
gözü önünde Hitler'den ve Muaoli
ni'den bir aual sormaktadır: 

- Bir liatesini ilitik olarak sun • 
Cluğum devletlerden hiç birinin top• 
raklarına müaellah kuvetlerinizin 
taarruz etmiyeceğine dair teminat 
venniye hazır mıaıruz? 

Su, müsbet veya menfi cevap ve
rilme.ini davet eden bir sualdir. Ve 
"bunu soran adam müraidir,, gibi, 
hattan aavma bir cevap kimseyi 
tatmin etmez. Bunun içindir ki Hit
ler, Amerika cümhurreiııinin bu ıu • 
aline cevap vermeğe karar vermiı • 
tir. Berlin'den bildirildiğine göre, 
Hitler cevabım Reichstag'm hu:ır•• 
runda verecektir. V- ... «ııs bunun 
:~:- -:-.. m yınni sekizinci günü İç • 
timaa çağrılmıttır. Hitler'in cevap 
gününü bu kadar ileriye atması dü
§Ünmek için vakit kazanmak makaa 
dına matuftur. Bu arada mesajın 
dünya efkarı umumiyeai üzerinde 
husule getireceği akisleri yakmdan 
tetkik edecektir. Her halde bu vazi
yet aöııteriyor ki, Hitler, alman mat
buatının yaptığı gibi, mesaja verile
cek olan cevabı kestirip atmıyor. Bu 
da Hitler'in dünya efkan umumiye· 
sine ve her feye rağmen Amerika'· 
nın Avrupa'ya kartı takip edebile
ceği politikaya ehemiyet verdiğini 
göstermektedir. 

Hitler tarafından verilecek olan 
cevabın mahiyeti malum delildir. 
Belki Führer, henüz kendisi de ne 
cevap vereceiini iyice kararla.at•• 
mamııur. Fa1'at alman gazeteleri· 
nin nefriyatlarına bakılacak oluraa, 
bunun, müsbet olmasına ihtimal ve
rilemez. Bununla beraber, kateao
rik bir red de Almanya'nın işine pek 
elvermez. Böyle bir cevap, Ameri· 
ka'yı Avnapa'ya doğru bir adım da· 
ha yaklaJhracaktır. Ve esasen Ro
oaevelt'in, iti burada brraklinyacajı 
ve red cevabı karıısmda dünya sul· 
hünü korumak için başka tedbirler 
dü§üneceği de bildirilmektedir. Bu 
tedbirlerin mahiyeti hakkında Lon
dra' dan verilen bir haber son dere· 
ce ehemiyetlidir. Bu haberde denili
Yor ki : 

"Daily Expresa gazetesinin Lon· 
dra'daki Amerika mahfillerinden 
Öğrendiğine göre, Roosevelt cumar • 
lesi günkü teıebbüsüne devam et· 
lrıek niyetindedir. Teklifleri redde· 
dilse dahi, diğer bir teıebbüste bu • 
lunarak bütün memleketler için on 
Ve yahut yirmi bet senelik bir mÜ· 
tareke akdini istiyecektir. Nihayet 
Planı büabütün akim kaldığı takdir
de cümhurreiai, Amerika'yı taarru • 
:ı:a karıı tek bir cephe içinde demok· 
raailere iltihaka davet edebilecek
tir.,, 

Bunun manası aarihtir: yaptığı 
tetebbüs auya düıecek olursa, Rooae 
Velt, demokraailerle beraber yürü
Yecektir. Ve bu devletlerle sulh cep· 
heai teıkil edecektir. Eğer Roose· 
Velt'in bugünkü insani jesti yarın bir 
akaiyona inkılap edecek olurt .. , bu
nun neticesi, Milletler Cemiyetin
den daha kuvetli bir kollektif barıf 
•İsteminin kurulmasına l:acl.ır vara· 
b'ı· 
• 

1 ır. Aınerika gazeteleri de meııa· 
Jın arkasında gizlenmit bir "ihtar,, 
olduğunu söylerken bunu murat et • 
trıiı olacaklardır. Almanya ve ltal • 
Ya, lngiltere'ye ve Franaa'ya kartı 
lrıeydan okumuılar ve bu iki devle· 
tin etraflarına tophyabilecekleri 
kombinezona karıı da meydan oku· 
~~Y:' hazırlanmaktadrrlar. Fakat 

Ulun dünyaya karıı da meydan o • 
kuyamazlar. 

- A. Ş. ESMER 

,:ıı······································"' • 
: ( 23 Nisan - Çocuk Bayramı ) 
: Ba1ramda tebriklerinizi Çocuk 
: Eaırgeme Kurumunun zarif 
: kartlariyle yapınız. Toplana • 
: cak paralarla kimsesiz yavrula
: ra bakılacaktır. . 
'\ •..................................... ,. 

ULUS 

.D . 0 N Y A · H A B E R L E R İ 

Hiller B. Ruzvelte <evap vere<e 
(Başı 1 inci sayfada) 

"lngiltere a•keri hazırlıklara 
l ., lcuda•ız devam etme ı.,, 

Londra, 17 a.a. - Gazeteler, Ruz -
velt'in mesajını müsait surette ka.rşı. -
lamakta ve B. Ruzvelt'c hararetlı bır 
tazim hissi göstermektedirler. Bunun· 
la beraber matbuat, totaliter memle • 
ketlerdeki aksi pek cesaret verici ol
madığı için, fngiltere'nin Avru~a'da 
kollektif emniyet sisteminin inkışafı· 
na ve bu sistemin icabından olan aske
ri hazırlıklara devam siyasetinin fası • 
lasız takibi lüzumunu kaydetmekte • 
dir. 

B. Ruzvelt tefebbü•lerine 
devam edecek 

Deyli Herald gazetes~nin L.~~dra'· 
daki Amerika mahfillerınden ogren-
diğine göre, B. Ruzvelt cu?1ar~esi g?n 
kil teşebbüsüne devam ~ıye~~ndedı.r. 
Teklifleri reddedilse dahı, dıger bır 
teşebbüste bulunarak bütün m~mle. -
ketler için 10 ve yahut 25 ~enel~k hır 
mütareke akdini istiyecektır. Nıh~yet 
planı büsbütün akim kaldığı takdırde, 
cümhur başkanı Amerika'yı taarr~za 
karşı tek bir cephe için~e dem~krasıle
re iltihaka davet edebılecektır. 

Amerika Hariciye Nezareti. 
tel•irlerden kaçınıyor 

Nevyork, 17 a.a ... - Al~ ve ıtal
yan tefsirl-iııe gore, A rıxa mah· 
uUeri Berlin ve Roma'nın Ruzvelt 
teklifini reddetmelerinin muhtemel 
olduğunu kaydediyorlar. Bununla be -
raber, hariciye nezareti her türlü tef
sirlerde bulunmaktan sakınmaktadır. 
Diplomatik mahfiller cenup Amerika
sı devletlerinin muzaharetini bilhas
sa kaydetmekte ve B. Ruzvelt tarafın
dan derpiş edilen ekonomik konfe
rans toplandığı takdirde, Amerikanın 
azimet noktası olarak Hull tarafından 
ekseriya teşrih edilmiş ve muhtelif ti
caret muahedelerine konulmuş olan 
prensipleri yani lib.cral ek~nor_ni~.e 
avdeti ve otarşinin ılgasını ılerı ıu
receği bildirilmektedir. 

Mesai reddedilir•e ••. 

Aynı mahfiller, mesaja göre, !A.me· 
rika)ıın siyasi meselelere karı§ma· 
mak nlıretinn• ol..tujju lcanaatandedir
ler. Nihayet bazıları, mesaj diktatör· 
ler tarafından reddedildiği takdirde, 
mesajdaki bazı fikirlerin müsalemet -
pervcr milletlerin toplanmasına vesi -
le tcgkil edebileceğini zannediyorlar. 
Bundan başka, saraya yakınlığı olan 
mahfillere göre, mesajın gönderilmesi 
sebeplerinden biri de bitaraflık kanu
nu etrafındaki müzakere yavaşlığının 
ve karışıklığın diktatörleri tecerrüt 
taraftarlarının Amerika'yı mefluç bı
raktığını zannederek cesaret bulmala
rı endişesidir. 

Amerika Hariciye Nezaretinde 
faaliyet 

Vaşington, 17 a.a. - Avrupa muh· 
ranı dolayısiyle hariciye nezareti 24 
saat devamlı surette faaliyette bulun· 
muştur. 

Cordel Hull, dün bütün haberleri 
tasnif ederek reisicümhura arzetmiı • 

tir. 
Hariciye nezareti Kanada'dan ve 

Haiti, Honduras, Guatamala ve Para
guay müstesna olmak üzere bütün A • 
mcrika hükümctlerinden Ruzvelt me· 
aajına iltihaklarını ve barışın muhafa
zası için müzaharetlerini bildiren tel
graflar almıştır. 

B. Kolinin B. Ruzvelt'i 
tebrik etti 

Moskova, 17 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor: 

Sovyetler Birliği yiiksek sovyet 
meclisi divanının reisi B. Kalinin 16 
nisanda B. Ruzvelt'e aşağıdaki telgra· 
fı çekmiıtir: ..... 

"Almanya ve İtalya hükümetlerine 
yaptığınız asilane müracaattan dolayı 
derin sempatimi ve samimi tebrikleri
mi bildirmek benim için zevkli bir va
zifedir. TeşebbüıUnüziln cihan barışı
nın muhafazasını samimi surette arzu 
eden Sovyet Sosyalist Birliği millet
lerinin kalbinde en derin bir akis bul
makta olduğundan emin olabilirsiniz . ., 

B. Çemberleyn hafta 

tôtilinden döndü 
Londra, 17 a.a. - Başvekil Çember

leyn, hafta tatilini geçirdiği Çekers'
tcn bu sabah Londra'ya dönmüştür. 
Çarşambadan önce kabinenin toplan • 
ması beklenmiyorsa da başvekil, ka • 
bine arkadaşları ile bugün ve yarın mil 
takatler yapacaktır. 

B. Ruzvelt'in Musolini 
ve Hitler'e gönderdiği 

mesajln tam metni 
Dünyada bir çok çapraşık işler 

mevcut olduğunu kabül ediyoruz 

... Fakat bunların bir sulh havası i~inde 

müzakere edilmesi lüzumuna kaniiz 
Vaşington, 17 a.a. - Birleşik Amerika devlt;tleri reisi tarafın

dan alman Reichi Chancelier'sine ve İtalya hükümeti reisine veril
miş olan müttehidülmeal beyanatın tam metni aşağıdadır: 

"Dünyada yüzlerce milyon insanın 
bugün yeni bir harbe ve hatta bir harp 
ter silsilesi korkusu içinde yaşadıkla
rını şüphesi:ı: takdir ediyorsunuz. Bu 
korku, ve böyle bir harp imkiinı nam· 
Jarın.a..$Ö• aöyloclit"im Amerika birle -
ik hukümeti ahalisini sarih tıurette a· 

Hikadar ettiği gibi elbette garp nı ıf 
kürresinin bütün diğer milletlerini de 
alakadar etmektedir. Bunlar, hepsi bil 
mektedir ki, her hangi büyük bir harp 
diğer kıtalara mahsur kalsa dahi, im
tidadınca kendilerine ağır yükler tah
mil edecek ve hatta müstakbel batın • 
tara da yüklctecektir. 

Son haftalar zarfında dünyanın ya
şadığı had asabiyet "henüz her hangi 
bir askeri kıtanın harekete geçmemiş 
olmasından ileri gelse bile,. hiç değil
se muvakkaten biraz geçmiş olması ha
sebiyle bu zamanı, size şu mesajı gön· 
dermek için müsait addediyorum. 

''Liderler milletlerini harpten 
koruyabilirler., 

Bundan evci dahi siyasi, iktisadi, iç· 
timai meselelerin muslihane usuller i
le ve •ilaha milracaat edilmeksizin, 
hallini tervicen size hitap etmiştim. 

Fakat, vakaların cereyanı ailah teh
didine rücu etmişe benziyor. Böyle 
tehditler devam ederse dünyanın bil • 
yUk bir kısmının müşterek bir harabi· 
ye düımesi gayrikabili içtinap görü • 
nüyor. Galip devletler, mağlup dev • 
Jetler, bitarf mi111etler, bütün dünya
müteessir olacaktır. Dünyanın bizza -
rure böyle bir talie mahkum olduğu • 
nu kabul etmiyorum. Bilakis, açıkça 
görmekteyim ki, büyük milletlerin 
liderleri milletlerini bu tehditkilr a • 
kibetten kurtarmak kudretini haizdir· 
ler. Keza, muhakkaktır ki, bizzat bu 
milletler dahi aklen, kalben ve kor • 
kularının Üzerlerinden refedilmesini 
arzu ederler. 

Makul bir usul bulunmaz•a .•. 
Mahaza ve maalesef ahiren tahad

d Uıı eden vakaları nazarı ittilaa almak 
zaruretin deyiz. 

Avrupada üç millet, Afrika'da bir 
millet müstakil hayatlarını kaybetmiş· 
lcrdir. Uzak şarktaki diğer bir müsta· 
kil milletin büyük bir arazi kısmı bir 
komşu devlet tarafından işgal edil • 
miştir. Sahih olmadığını ümit ettiği -
miz haberler diğer müstakil millet • 
ler aleyhine daha başka taarruzlar 
derpiş edildiğini bize bildiriyorlar. 
Açıkça anlaşılmaktadır ki, vukuatı i
dare için daha makul bir usul bulun
mazsa bu vaziyet felakete müncer o -
lacaktır. 

Sizin ve italyan • alman milletleri -
nin harbi arzu etmediklerini tekrar 
tekrar söylediniz. Eğer bu doğru ise 
harp olmıyacaktır. 

Müzakerelerde hüınüniyet 
lazım 

Her hangi bir hakim kuvetin toprak 
müdafaası sebebinden başka bir se -
heple kendi milletini ve her hangi di
ğer bir milleti harbin netayicine ma
ruz bırakmak hakkını haiz oldukları -
na veya iztirarında bulunduklarına 

kürreiarz milletlerini ikna etmek ka • 
tiyen mümkün değildir. 

Bunu söylerken biz ameriklılar ne 
bir hotbinane gaye takip ediyoru.1 ne 
de korku veya zaaftan söylüyoruz. 
Söylediğimiz bu sözler siyaset lisa • 
nından ve insaniyet aıkından doğmak 
tadır. Beynelmilel meselelerin mün • 
kere sahasında halledilebilecefi kui • 
yesi nazarımda bir hakikattir. Binaen 
aleyh sulhçu müzakere bahis mevzuu 
olduğu zaman bir taraftan itiraz ede· 
rek, hüküm lehlerinde olacağına dair 
kendilerine teminat verilmezse silah
larını bir tarafta bırakamıyacaklarını 
SÖY.lemelcri bir ceva.e teıkil etmez. 

Konferans salonlarında, tıpkı mahke • 
meler olduğu gibi her iki tarafın mü· 
zakereye hüsnü niyetle girmeleri ve 
neticenin adalete muvafık olacağını 
kabul etmeleri lazımdır. Keza silahla
rın konuşma odası haricinde hıra.ini • 
ması mutad ve lazımdır. 

Dost bir mutavassıt sılatiyle 
soruyorum ••. 

Dünya milletleri, hükümetlerin, 
hali hazırdaki ve istikbaldeki siyaset
leri hakkında samimi ve sarih bir ifa • 
desine destres oldukları takdirde bu
nun dünya sulhuna çok hizmet edece
ğine eminiz. 

Garp nısıf kürresi milletlerinden 
biri olan birleşik Amerika hükümet • 
lerinin Avrupa'da zuhur etmiş olan 
şeyin daha ihtilaflar ile doğrudan 
doğruya alakadar olmaması hasebiy -
le Avrupa'dan çok uzak bir milletin 
reisi bulunan ve yalnız dost bir muta
vassutun mcsuliyetleri ve icaplariyle 
hareket eden bana siyasetiniz hakkın -
da beyanatta bulunabileceğinizi zanne 
diyorum. Ta ki ben de hükümetinizin 
siyasetinin gidebiteceii yol hakkında 
endişede bulunan diğer milletlere 
böyle bir beyanatı bildirebileyim. 

••. teminat vermeie 
hazır mrsını~? 

Müselli.h kuvetlerinizin iti • 
deki müstakil devletlerin arazi 
veya müstemlekelerine taarruz 
etmiyeceklerine ve bunları iatila 
etmiyeceklerine dair teminat 
vermeye hazır mıııınız: 

Fenlandiya, Estonya, Leton • 
ya, Litvanya, laveç, Norveç, Da
nimarka, Felemenk, Belçika, 
lnııiltere, Fransa, Portekiz, is
panya, lsviçre, Lehistan, Lük
senburg, Polonya, Macaristan, 
Romanya, Yugoslavya, Rusya, 
Bulgaristan, Yunanistan, Türki
ye, Irak, Arabistan, Suriye, Fi
listin, Mısır ve lran. 

Bedihidir ki, böyle bir teminat 
yalnız bugüne değil, fakat daha e
min bir sulhu muslihane tarikler -
le istihsal imkinlarım bahşedecek 
kadar uzun bir atiye şamil olma -
lıdır. 

Binaberin teklifim, bu istikbal 
mazbununun en aşağı on senelik 
• kabilse, o kadar ilersini derpiı 
etmiye cesaret ediyorsak - yirmi 
beş senelik taarruzdan masun bir 
mili/det suretinde tefsir edilmesi -
ni arzu ederim. 

Bu teminat, dünyayı feraha 
kavuşturacaktır 

Eğer hükilmetiniz tarafından 

böyle bir teminat verilirse, ben bu 
teminatı zikrettiğim milletler hil
kümctine bildireceğim ve kendile 
rinden, size bildirmek üzere her 
birinin aynı teminatı vermesını, 

istiyeceğim ki, bu talebime müs • 
bet cevap alacağımı pek memul e
diyorum. 

Şeklini bu suretle tarif etmiş 
olduğum karşılıklı teminat dün -
yayı derhal fer;/hlatacaktır. 

Bu gaye elde edilirse, hasıl ola
cak sulh havası içinde iki esaslı 
bahsin derhal müzakeresine geçil· 
mesini teklif edeceğim ki, bu mü· 
zakerelere birle~ik Amerika hükü
nıctleri memnuniyetle iştirak ede
cektir. 

1 

Derpiş ettiğim müzakerat dün
ya milletlerinin, kendilerini ber 
gün iktisadi harabiye daha ziyade 
yaklaştıran ezici teslihat yükun -
den tedrici surette kurtulma/arı -
nın ne şekilde ve en müessir ve se 
ri surette temin edı'lebilece(i nok 

D 
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TAN 
Yeni dünyanın eski dünyaya 
mesajı 

M. Zekeriya Sertel, bu ba$T?lakalede, A
merika reisicümhurunun mesajı, ıulh isti
yen devletler tarafından derhal tasviple 
ka!"lılandığı halde harbi istiyen devletle
rin bu mesaj karşısında şaıırıp işi dema
gojiye döktüklerini, bu teklifi çürütmiye 
çalıştıklarını ,totaliter devletlerin gayesi 
sulh olmadığı için Ruzvelt'in teklifi bu 
ihtirasla dolu eski dıinyıı.da bir netice ver
miyeceğini ,onları sulha mecbur edecek 
yegane kuvet İngiltere'nin tesisine çalııı
tığ"ı sulh cephesi olduğunu söylüyor. 

En büyük düşman 

'"Glinün meseleleri,, &litununda, bir in
san için en büyük felaket maneviyatının 
bozulması olduğunu söyliyerek panik çı
kannak için yapılan propagandanın ehe· 
miyetini izah ettikten sonra Bari radyo
sunun yaptığı türkçe neşriyatın, biti içi
mizden vurmıya matuf olduğunu, son bir 
kaç gün içindeki tecrı.ibenin, halka teliı 
ve endişenin zararlı olduğunu cöıtermi
ye kftfl geldiğini ilave ediyor ve türk mil
leti için korkacak bir şey olmadıiından 
halka metanet tavsiyesinde bulunuyor. 

CUMHURİYET 
Mesaj 

Nadir Nadi, bugünkü ba1P11akaleııini, 
Ruzvelt'in mesajı meselesine tahsis edi
yor. Muharri, bu teşebbüsün çok ıüzel 
ve asil olınakla beraber bug{ln ic;in mü
him olan, onun kendisinden ziyade tahak· 
kuku imkaruan olduğunu ve almanlann 
Hitlerin kumandası altında müthiı bir 
disiplin içinde: ya hep, ya hiç parolasiy
le yaşadıklarını söyliyerek, dünkü mesa· 
jın neticeleri hakkında nikbin mütalea 
yürütülememesinin en mühim ıebebi bu 
olducunu ilave ediyor. 

YEJIİ ..SABAH 

Yugoslavya'nın vaziyeti 

Hüseyin Cahit Yalçın, vücudumuzun 
hassas bir noktasına batmı& bir diken şek· 
!inde tarif ettiği İtalya'nın Balkanlara te
cavüzü hareketinin tevlit ettiği vaziyet 
kaflısında Yugoslavya'dan hemen hic; bah
sedilmez olduğunu, Arnavutluğun işgali
ne de itirazda bulunmıyan bu devletin 
Fransa ile İngiltere teminatına da dahil 
olmadığmr yazdıktan sonra, Yugoslavya'. 
nm mihverin sözlerine inanarak ba•ka te· 
minat istcmemeıi bir gün kendi zararına 
neticelenirse bunu, Balkan devletlerinin 
teessüfle karşılıyacaklarınr söylüyor ve 
Yucoslavya'nm ıiildhunu, sea çrkaramı-
7acak derecede korkusundan ileri celme 
şeklinde de izah kabil oldufunu ilave e· 
derck ,bizim biltün tahminiml:rin, onların 
bu tahminlerinde aldaıunıı olmaları ve 
her zamanki ıibi kuvetli, mesut ve rahat 
yapmalandır, diyor. 

İKL'AM 
Ruzvelt'iın mesajlan 

Ahmet Ağaoğlu. Amerika cilmhurreisi 
tarafından Hitler ve Musolini'ye hitaben 
neşredilen mesajın beşeriyete azim bir 
hizmet ifa etmesi ihtimali oldulunu ya
zarak, totaliterlerin bu mesaja mlispet 
veya menfi cevap vermeleri halinde nasıl 

tasına aittir. Aynı zamanda birle -
şik Amerika devletleri hükümeti 
dünyada her milletin dünya piya
sasında müsait şeraitle alı§ ve sa
tı§ yapmalarım ve sulhçu birikti
sadi hayat için muktezi mevad ve 
mahsulleri elde etmek için icabe • 
den teminatı istihsal etmelerini 
mümkün kılacak surette beyne/ -
milel ticaret yollarının açılmasını 
istihdaf edecek müzakerelere işti
rake de amadedir. 

Birçok çapraşık me•eleler var 
O sırada birleşik Amerika dev -

Jetleri hükümetinden başka doğ -
rudan doğruya al§kadar olan diğer 
hükümetler muvafık: ve ıayanı ar -
zu aktedecekleri siyasi müzake • 
rata da girişebilecek/erdir •. 

Bütün insaniyeti alakadar e· 

den çapratık dünya meseleleri

nin mevcut olduğunu kabul ede

riz. Fakat, bunların bir aulh ha

vası içinde tetkik ve müzakere 
edilmesi lüzumuna da kaniiz. 
Eğer mÜzakereler kuvet tehdit· 
leri ve harp korkuları içerisinde 
cereyan ederae böyle bir aulh 
havaaı haıııl olmıyacaktır. 

Bu mesajımda hakim olan samimi -
yet ruhunu yanlış anlamıyacağınızı 
zannediyorum. 

Böyle bir anda büyük hükumetlerin 
reisleri önümüzdeki seneler zarfında 
insaniyetin akibetlerinden bilfiil me

suldürler, harp kargagalığından mu -

hafaza edilmelerini niyaz eden millet

lerin seslerini işitmemelerinc imkln 
yoktur. En kliçUğUne varıncıya kadar 
herkesin hayat ve aaadeti hakkında 
tarih bizzat kendilerinden hesap so • 
racaktır. 

Cevabınızın, insaniyeti korkudan 
kurtaracak ve bir çok seneler için em
niyete kavuşturacak mahiyette olma • 
sını Umit ederim." · 

a.a. Matbuat Sırvi~ı 

bir netice husule geleb!leeeğlnl mütalca 
ediyor ve yirminci asırda milletlerin kö
le haline getirilemiyeceği ve baıkalan
nın istiklil ve hüriyetiyle oynanılamıya. 
cağı fikrinin bir vehim deiil bir hakikat 
olduğunu ıöreceğimlz günler yaklapnıı
tır, diyor. 

VAKİT 
Ruzvelt'in mesajı ka11ısında 

ıAsım Us, bu baıımakalesinde, Fransa i
le İngiltere tarafından verilen teminatla 
siyasi vaziyette husule gelen nispi süku
nun Ruzvelt'in mesajı sayesinde bir par
ça daha kuvetlendiğini, Ahn:ınya ile 1-
talya'nın müşterek !stili plinının &imdi
lik vaziyetin inkişafına intizarm dosya
larda bekliyeceğini, eğer totaliter dev
letler, Amcrika'nı" teklifini reddederler
se İngiltere'nin organize etmekte olduğu 
sulh cephesine onun da iştiri.lı: edeceğini 
bu itibarla Almanya ile İtalya'nın red ce
vabı vermeden evel c;ok dli;1ünmeleri li
um ıeldiğini söylüyor. 

SON TELGRAF 

Türk Hatay 

Ethem tzzet Benice, bu baılık altında· 
ki makalesinde Hatay devlet reisi Tay • 
fur Sökmen ve hüklimet reisi Abdıirrah • 
man Melek'in bugün Tiırkiye Büyük Mil· 

let meclisinde Antalya ve Gaziantep meb
usu olarak yemin edeceklerlni Hatay'ı.n 
türk ve Türkiye için de en mukaddes bır 
milli hak mevzuu olduğunu yazdıktan 
sonra Hatay devlet ve hiıklimet reisleri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
cümhuriyct kanunlarına ve büyilk türk 
vatanına sadakat yemini etmelerinin Ha· 
tay'dan eclecek iltihak haberlerinin ilk 
müjdecisi saymakta ve bilhassa samimi 
dostluk hisleriyle bağlı olduğumuz Fran
sa'dan bu yolda ancak Hatay'ı teşvik ve 
teşci ge]ebilecel:ini sanmakta olduğunu 
söylemek suretiyle &özlerine nihayet ve. 
riyor. • 

SON POSTA 

Politika ve kelime 

Muhittin Birgen, "Her gun" sutunun - • 
da Amerika cümhurreisi Ruzvelt'in me
sajını Vilson prens!pleri!1e benz!yen a • 
merikanvari bir vesıka dıye tavsıf ede • 
rek, amerikalılann sitili ve hile gibi iki 
kuvetli politika aletine sahip bulu?an 
Avrupa karakterini iyi tanımaz ıör~ • 
düklerini ve fikre daha ziyade ehemıyet 
verdiklerini söyledikten sonra İngiltere, 
Fransa ve Rusya'nm bu mesajı mihvere 
karıı mükemmel bir propaganda ileti o -
lar:ık kullanacaklarını, mihverin ise ay
nı mesajı Amerika'yı bıktıracak kadar 
bol bir muhavere dosyasına mevzu yapa· 
cağını, mesajın diplomasi tarihinde Vil
son prensipleri yanına ııidip oturacağını, 
bUtUn bunları c;ok iyi bilen Tilrkiye'nin 
Ruzvelt'Jn sulh mesajına acı acı efllüm
siyerek baktıiıru ilive ediyor • 

AKŞAM 

Güç it mi bu? 
"Dikkatler" sütunu muharriri, talebe • 

ye adabımuaşeret ve mektep drıındaki 
tavn hareketi hakkında ders verileceği 
uzun uzadıya yazıldığı halde elan tatbik 
edilmediğine ve mektep müdilrlerinin 
kız talebeye saçlarını kestirmeden yahut 
ördlirmeden mektebe gelmemelerini ten
bih etmelerinin bir giınlük iş olduğunu 
ilive ediyor. , 

Heyetimiz İran' da 
(Başı ı inci sayfada) 

donatılmakta ve her tarafta zafer tak 
ları kurulmaktadır. 

Ecnebi heyetlerden birkaç tanesi 
gelmiştir. General Veydand'ın riyase
tindeki fransız heyetinin de bugün 
buraya gelmesi beklenmektedir. He -
yet, dost memlekete Fransa'nın iyi te· 
mennilerini bildirecektir. 

Finlandiya ve Norveç heyetleri dün 
sabah gelmiş ve hariciye bakanlığının 
mümessilleri tarafından ıelamlanmıı
lardır. 

Türk heyeti Kazvin'clen 
ııeçerken yapılan tezahürler 
Tahran, 17 a.a. - Anadolu ajansı· 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün öğle vakti Kazvin'e muvasalat 

eden türk heyeti Türkiye Büyük El
çisi tarafmdan karşılanm ve saat 17 
de Kemece'ye varmıştı Türk heye
tinin, hariciye nazırı B. Alim, kolor
du kumandanı Ahmedi ve teşrifat mü 
dürü B. Foruhar ile müUikatları çok 
samimi olmuştur. Nazır Alam, majes
te Sehinşah ve İran hükümeti namına 
heyete hoş geldiniz demiştir. Mütea
kiben yüksek ziraat mektebinde çay 
iÇilmiş ve samimi hasbühaldc bulunul 
muştur. 

Tahran' a varıf 
B. Tarhan Türkiye heyetine karşı 

gösterilen ihtimamdan dolayı Bay A
lam'a teşekkürlerini bildirmiş ve he
yetin kendisini kendi memleketinc..c 
hiaacttiğini kaydeylemigtir. 

Heyet Tahran'a saat 18,30 da var
mııtır. Pehlevi caddesinin methalinde 
heyeti bir askeri müfreze Jcarıılamıı 

ve iki kardeı memleketin milli marş • 
ları çalındıktan sonra B. Tarhan as -
kcrf tazim merasimi yapan milfrczcyi 
teftiş eylemittir. Civarda toplanan 
halk Türkiye mümessillerini hararet· 
le alkışlamışlardır. 

Heyet, kendisine tahsis edilen gü
zel bir otele inmiştir . 

• 



Ruzvell'in mesaji ve 

Orta Avrupa devletleri 
r········~~·~~~~·~~~~~~·~·:~~~j:··~~~:·~~~~·~;·:~~~·········ı 
L ........... ~~~:.ı.ı.~.~~~~~~:~~~ .. ~~~~~~ .. ~~~~~~ ............ i 

R. oosevelt, mazisinin bü- R uzvelt teklifinin hakiki 
tün dünya milletleri a- sebebini Avrupa devlet 

rasında şerefli bir simsarlk ro- terini ayıran uçurumu barış hi-
lünü ifa edecek vaziyette oldu- tabı perdesi altında genişlet-
iunu sanmaktadır. Eğer bizzat mek arzusunda aramak icap e-
kendi mazisiyle alakasını kes- :ler. Bahusus ki, Almanya'nın 
miye mütemayil değilse, bu ih- II!uhasımlariyle birlikte birçok 
tikarının her tarafta kabul edi- :ııtaraf memleketlerin de me-
leceğini hiç şüphesiz beklemi- sajda sayılması, bütün bu dev-
yecektir. Orta Avrupa millet- !etlerin mihverin şiddet usulü 
erinin ve bilhassa Almanya'nın kullanan ve tehditkar devletle-
Amerika devlet adamlarının rine karşı bir cephe teşkil et-
ahlaki beyanatları hakkında neleri icindir. Bu manevra teh 
tecrübeleri vardır. Bunun için likeli olduğu kadar da mahira-
IJ"~sajı büyük bir itimatsızlıkla nedir. Filhakika ihata siyaseti 
kr-sılamışlardır. fÜden devletler ve Amerika 

B. Ruzvelt'e gelince, kendisi haftalardan beri mihver dev-
Almanya'nın ideolojik muha- !etlerinin bir çok Avrupa dev-
11mlariyle ve ezcümle kültür !etleriyle olan müsalemetper-
:lüşmanı olan bolşevizmin mer ver münasebetlerini hakikaten 
keziyle olan tesanüdünü uzun tahammülü imkansız yeni ucu-
yıllardan beri göstermiştir. B. rumlar ianesiy)e bozmıya çalış· 
Ruzvelt, uzlasma ve iyi ~laş- mP!ttadırlar. 
ma siyaseti takip edenlere kar- Bu teşebbiisler şimdiye ka-
şı zorluk çıkarmak icin her ça- dar akim kaldıiı ic;in, itimat-
reye baş vurmustur. Eylül buh nzlık dalıtasr şimdi mihver 
ram esnasında Führer'e bütün ievletleri B. Ruzvelt tarafın. 
dünyanın minnettarlığını bil- lan sayılan devletlere taarruz 
lirmiş olan cümhurreisi, on • =?,i~~em!ye davet edilmek gibi 
lan sonra bir intikam cephesi ll'!llunc bır tşebbüsle takviye e-
tesisine ve İngiltere ve Fransa jılmek isteniyor. Bundan baş-
tarafından açıktan acığa takip ka şuna da ihtimal verilebilir 
:dilen çevirme politikasının ta- ki. bu teklifler kabul edildiği 
:ıakkukuna çalışmıştır. taktirde mihvere muhasım o-

Simdiki hareketi de aynı cer- l~n. ~;v~etler bu kabul keyfiye-
:;eve içinde düşünülmüş bir ic- tını mıhver devletlerinin bü-
raattır. Mesajın ihata siyaseti tün devletlere ka~ı taarruz 
(tiden devletlerde hasıl ettiği maksatlarr mvcut idüğünü fti-
ıkis, bu devletlerin Amerika- raf ettikleri .. seklinde tefsir e-
nın kendileri hakkımla yalnız deceklerdir. B. Ruzvelt'in ta-
bir bitaraflık siyaseti tatbikiy- rafıtirli~i şuradan tebarüz et-
le iktifa etmiyerek tasavvuru mektedir: t"hdit edilen devlet-
mümkün her türlü yardımda da ler arasında ezcümle Sovyetler 
bulunacağına kani bulundukla-
rını göstermektedir. İhata dev- birliği ve Filistin'i de zikret-
letleri Ruzvelt'in münhasıran mektedir. Filhakika Sovyetler 
kendi menfaatlerine uygun ha- birliğine taraftar olan bir kim-
reket ettiğine kanidirler. Buna se dünyada yapıcı bir istika-
binaendir ki Paris ve Londra-
da, Ruzvelt telı:liflerine karşı mette yeni bir nizamın tahak-
tereddütlü veya menfi her tür- kukuna çalıştığını iddia ede-
lü hareketin mihver devletleri- mez. B. Ruzvelt'in bu mesajı 
nin fena niyetlerini gösterece- da bundan evelki reklim mahi-
ii ve Paris ve Londra'nın pro- yetindeki gayretlerinden daha 
jelerine Amerika tarafından fazla bir muvaffakiyete nam-
müzaharete bir azimet noktası zet değildir.,, 
te$kil edeceğini şimdiden bil
dirilmektedir. 

Yatıştırıcı sözler 

tehditkôr 

hareketler 
Geçen değil de, evelki 

perşembe günü idi. Roma
~aki ingili zelçisi kont Cia
no'yu görmek istedi. Kont 
Ciano elçiyi nezaketle ka
bul etti. Elçi, italyan hari
ciye nazırına: 

- Bazı şayialar işittim, 
hayret ettim: Arnavutluğa 
darbe indirmiye hazırlanı
yormuşsunuz? dedi. Kont 
Ciano: 

- Yok aziz elçim, bunlar 
kuru laf, dedikodu. Bizim 
Arnavutluğa karşı ne ha
r;ırlık yaptığımız var, ne de 
bir şey. Onun için merak 
etmeyin, size kati şekilde 
teminat veririm. 

Bunun üzerine ingiliz el
çisi çekildi, gitti. 

Fakat italyan donanması 
da Arnavutluk limanlarını 
da bombardıman etti ve Ar
navutluğa bir ordu çıktı. 

İşte ilk ingiliz - italyan 
ınuhaveresi böyle oldu. 

Hiç korkmayın! 
Arnavutluğa darbenin in

dığinin ertesi günü, Roma'-

Korrespondans 
Diplomatik - Bertin 

daki ingili zelçisi, Kont Ci
ano'yu tekrar görmek iste
di. Kont Ciano elçiyi neza
ketle kabul etti. 

- Dostum elçi, dedi, ben 
ınahsus sizi görmek için Ti
rana' dan tayyare ile gel
dim. Size, sulhu ne kadar 
can ve yürekten istediği
mize emin olmanız için te
minat vermek istiyordum .. 
Şu Arnavutluk'ta yaptığı
mız küçük işi mi soruyor
sunuz? Mahdut ve tama
men barı~ müstenit bir iş; 
hem biz memleketin istik
laline dokunacak değiliz ki. 
Rica ederim bunu Londra'
ya yazınız. Maamafih lort 
:Elalifaks'a ayrıp ben de 
bildireceğim ya ... 

İşte ingiliz - italyan mu
haveresinin ikincisi de böy
le oldu. 

2 numaralı vaad 
Muhavere devam etti. Sö

ze daha bazı muhataplar da 
karıştı. İngiltere İtalya'ya: 

- İyi, dedi, Arnavutluk 
işinde beni gafil avladınız. 
Fakat şimdi gözüm açıldı. 

Artık bundan sonra Korfo
ya, Navarine ve bütün Yu
rıanistana göz kulak oluyo
rum. 

- İtalya cevap verdi: 
- Bundan sonra tama-

llllllllllllllllllllllllltlllllllltllllltllllllllllllllllllllll 
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ispanya ile mihver arasında 

gizli bir askeri illif ak mı 
7 nıs;m cuma günü saat 16 da, mihverle !spanya ve Japonya 

arasında gİTlı bir askeri pakt Burgos'ta General Franko ile mih
ver ve ]apony;ı'ntr. mümessilleri arasında imza/anmıştır. 

Bu pakt antikomintern paktın askeri tefsiri olan bir protokol 
mahiyeti arzetmektedir. Askeri ittifakın daima resmen tekzip e

dilebilmesine imkan verecek şekilde yazılmıştır. 
ispanya on sekiz ay müddetle mihver devletlerinin emrine 

bütün hava ve deniz ıislerini vermektedir. Buraları tamir ve ıs
lah edilecektir. Mihverin bir koordinasyon komisyonu !spanya'
da tesis edilmiştir. 

Bu muahede ı/e Ber/in. Roma ve Japonya Franko'nun erazi
sini başka bir devletin tecavüzüne karşı garanti etmektedirler. 
Kendini müşkül mevkide hissederek protokolu imzalryanlara mü
racaat zamanım tayin etmek Frankoya ait olacaktır. 

lspanyol ordusunu talim ve ondan istifade etmek mihverin 
hakkıdır. Bu ordu, mihver zabitleri, Franko zabitleri ve japon 

generallerinin içinde aynı miktarda temsil edildikleri koor
dinasyon komitesinin kontrolü altına konulmaktadır. 
Franko bu komisyonun reisini tayin, icabında hakemlik ede

cektir. 
General ]ordana'nrn gayretleri sayesinde Göring - Gımbara 

plimmn, yani Pireneler ardında 80 kilometrelik müstahkem bir 
hattın tesisi ilf' bazı strateiik üslerin İnşası masrafrnı mihver de
rubf" etmektedir. 

Üstelik mihverle Tanonvıı General Franko'nun milii erazi ta
lepleri,.,. m;iTaharet .,,m,..,,· te~hhüt etmektedirler. 

Rerlin'de ve Roma'da bu taleplerin Cibraltar ve Fransız 
Fas'ı olduiu söylenivor. Oeuvre 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
men emin olunuz. Artık 

korkulacak hiç bir şey yok. 
Ne Korfoya, ne Navarine, 
ne de Yunanistan'ın her
hangi bir noktasına dokun
mıyacağız. Sonra, bunu A
tina'ya da ayrıca bildirme
yi kendimize bir vazife ad
dederiz. 

Bunun üzerine Ericqhip
ps Paris'te fransız hariciye 
nazırına gitti, İtalya'nın 
lngilterc'ye söylediklerini 
Bonne'ye anlattı. 

Bu da konuşmanın üçün
cü sahnesi. 

icraat 
Muhavere laf tan başka 

bir şey değildir. 
Lafların yanında yapış 

da vardır. 
İtalya, Arnavutluğa bo

yuna asker ve tayyare gön
dermekle icraatını gösteri
yor; hem de "dostu,, olan 
Arnavutluğa .. Bunlar İ§tir. 

İtalya, Bari'yc, Brendizi
ye hep asker yığıyor. Şim
diye kadar 950.000 asker 
toplamış, hesabını da ingi
lizler yapmışlardır. 

Konuşurken 
Bir taraftan sükQnet ve~ 

rici sözler söylüyorlar, öte 
taraftan tehditkar işler ya
pıyorlar. 

İnsan bu ayrılığı ve baş
kalığı evciden kestirse, en
dişelenmez ve vereceği ce
vapta sesinin perdesini de
ğiştirir. 

İngiltere sözlerini fiil sa
hasına döküyor. Hem de ic
raatı da icra ediyor: konuş
masını bırakmıyor, fakat 
bir taraftan da harp gemi
lerini de "şöyle bir dolaşın 
gelin,, diye o taraflara gön
deriyor. 

Bir yunan limanına veya 
adasına italya bir şey yap
mıya kalksın, İngiltere 

derhal mukabele edecek
tir. 

Sulh meselen 
Fransa'nın mukabelesi 

de ondan aşağı kalmaz. 
Fransız kabinesi mühim 
kararlar aldı, yapacak da. 

Vaziyet sarih: sulhtan ü
midi kesmemek; sonuna ka
dar, sulhun, servetlerin en 
kıymetlisi olduğuna inan
mak lazımdır. 

Fakat şuna da emin olma
lıdır ki, yeni bir tecavüze 
kalkışılacak olursa, artık 

sulhu öyle sözlerle yapılan 
tezahürat ve siyasi protes
tolar imkanı yok kurtara
maz. 

Paris - Soir 

İtalyan darbesi 
-----------
karıısında 

Londra 

A3riyatik hadiselerinin 
Londra'da sebebiyet 

verdiği heyecanı anlamak i
çin, İngiltere'nin Balkan
larda v-: yu.kın şarkta muva
zenenin idamcsine daima 
ıtfetmiş olduğu büyilk e 
hemiyeti hatırlamak la
zımdır. Aynı zamanda yüz 
seneden beri Boğazlar mes
elesinin ingiliz diplomasi
sinde oynadığı rolü de. 
Londra'da açıkça görülü
yor ki acıklı Arnavutluk 
safhasının ardında mcvzuu
bahs olan da budur. 

Büyük bir devletin bir 
Balkan devleti üzerine el 
koyması, Avrupa'da daima 
vahim kargaşalıklara sebe-

( KURBAGA DAMG~~ 
bir tahkikat yapaca~ım, M. Broad. Be
ni haberdar etmiş olmanızdan dolayı 
size teşekkür ederim. 

Ray'in acayip tuvaleti Elk'i ala
kadar etmiyordu. 

Saat beşte Baldcr yanına geldi ve e
vine gitmek için ondan izin istedi. 

- Bir uşağın sadık olması için yanı
nızda yatıp kalkması lazımdır, dedi. 
Bu gelip geçici uşaklar itimada layik 
olacak kadar oturmazlar. Bu günkü 
kambiyo fiatına göre, iki dolar ve yir
mi beş sent vermek, Ray Bennett'in de 
akal salıvermekte olduğunu öğrenmi

ye kafi geldi. 
Bir intihap arifesinde bulunsaydık 

bu iki şahsı, partileri iktidar mevkiine 
gelinciye kadar, usturalarına el sür
memiye ahdetmiş iki müteassıp telak
ki edebilirdim, yahut da Levv Brady 
hakiki bir sporcu olmuş olsaydı arala
rında bahse girişmişlerdir, derdim. Fa
kat böyle bir şey mcvzuubahs olamı
yacağı için, oldukça şaşırdığımı itiraf 
ederim. 

Elk sigarasını ağzının bir köşesin
den diğerine geçirdi. 

- Kanunlarla pek meşgul olmam a
ma, fertlere sakallarını salıvermeleri
ni meneden bir hüküm bulunduğunu 
hiç zannetmiyorum. Neydi şu? Dili
min ucunda, fakat kelimesini bulamı
yorum .. Pisi..? 

Broad: 
- Psikoloji, dedi. 
- İşte o; sakal psikolojisi beni hiç 

Yazan: EdgaT WALLACE 

bir zaman alakadar etmez. Siz amcri
kalısınız, değil mi, M. Broad? 
Muhatabı gözlerinde parlayan bir ı

şıkla: 

- Bu şerefe nailim, diye cevap ver
di. 

Elk pencereden dışarıya lakaydanc 
baktı ve tekrar Joshua Broad'a döne
rek: 

- Ha! dedi, Saul Morris isminde bi
risinden bahsedildiğini hiç işittiniz 
mi? 

Joshua Broad, bir şey hatırlamak 
ister gibi kaşlarını çattı. 

- Bu ismi hatırlıyorum gibi geli
yor. Galiba bir cani idi? Bir amerikalı 
değil mi? Evet işittim, iyi hatırlıyo
rum, bir kaç sene eve! ölmüştü. 

Elk, hiddetli hiddetli çenesini kaıı
dı: 

- Cenazesinde bulunmuş olan biri
ni görmek isterdim, doğrusu, dedi. Sö
züne itimat edebileceğim birisini.. 

- Yoksa ima etmek istediğiniz Levv 
Brady'nin ... 

- Hayır, hayır, Levv Brady hak
kında, onun miskin bir boksör oluşun
dan başka ima etmek istediğim bir şey 
yok .. Bu sakal müsabakası hakkında 

- Karıma söz vermiştim, diye baş
ladı. 

Elk: 
- Peki, dedi, gidebilirsiniz. 

Muavini gittikten biraz sonra Elk 
resmi bir mektup aldı ve çok memnun 
oldu. Mektupta: 
"Bayım, 

"Polis başkomiserliğinden, polis 
memuru J. J. Baldcr'in Faal Servis ça
vuşluğuna terfiinin tasdik edilmiş ol
duğunun size bildirilmesi emrini al
dım. Tayin tarihi 1 mayıstır.,, · deni
yordu. 

Elk mektubu katladı. Memnundu. 
Zili çaldı, sonra Balder'e evine gitme
si için izin vermiş olduğunu hatırladı. 
Akşam üzeri yapacak bir işi olmadı

ğı için temiz kalpli Elk bu iyi haberi 
Balder'c bizzat gidip bildirmiye karar 
verdi. 

Elk kendi kendine "Karısını ve dai
ma bahsettiği çocuklarını da görmüş 

olurum,, dedi. 
Resmi sicilleri araştırarak Balder'

in adresini buldu: 
93, Leaford Road, Uxbridgc. Elk, 

karısı ile çocuklarının isimlerini ya
zılmamış olduğunu görünce çok üzül
dü. Onları isimlcri,Y.le çağırmalı ne 

biyet vermiştir. Bahusus ki 
mütecavizin bir şeriki olur, 
ikisi yarımadayı boğmak i
çin birleşirlerse. Çünkü i
talyan kuvet darbesi bilhas
~a balkan devletlerinin kar 
şılıklı yardım anlaşmaları

nı kötürümleştirmek için 
birbirlerinden ayırmak 

maksadını gütmektedir. 

Nasıl Çekoslovakya'nın 

işgali küçük anlaşmayı da
ğıtmışsa Arnavutluğun iş

gali de Balkan anlaşmasını 
dağıtacaktır. Balkan anlaş
ması ise hassatan büyük 
:icvlctlcrin vesayetinden 
kurtulmak için bir teşeb

büstü ve kurtuluş anında 
Akdenizde hegemonya hul
yaları güden İtalya'ya kar
şı bir hareketti. 

L ondra'~ın düşüncesi-
ne gore, uzun za

man düşünülmüş ve İngil
terc'nin tasarladığı büyük 
baraj dolayısiyle geç kal
mamak için alelacele tatbi
kine girişilmiş geniş bir 
plan karşısında bulunmak
tayız. Dün "Sunday Times" 
in işaret ettiği gibi Arna
vutluğun işgali Yunanista
nın tedafüi pakta giriş hu
susundaki tereddütlerine 
galebe çalacak gibi görün
mektedir. Bugün İtalya ta
rafından kuşatılmış olan 
Yunanistan hakkında bu 
doğrudur. Esasen Atina'
nın şimdiden Londra'nın 

yardımını istemiş olduğu 

söyleniyor. 

Fakat totaliterlerin tak
tiği bilhassa bulgar reviz
yoı:culuğunu teşvik ederek 
Balkan yarımadasının ce
nup kısmını şimal kısmın
dan ayırmıya matuf görü
nüyor. Yani Bulgaristan'la 
komşuları arasındaki mev
cut ihtilafları alevlemek 
mcvzuubahstir. Ki Maca
:istan'da tatbik edilen me
tod da budur. 

Sof ya mihvere bağlandı
ğı takdirde- teminat veren 
devletlerin Romanya'ya ve 
onun üzerinden Polonya'ya 
yardım etmeleri güçleşir. 
Onun içindir ki "Sunday 
Times,, Dobruca hususun
da Bulgaristan'ın tatmin e
dilmesini Romanya'dan el
de etmenin chemiyetini işa
ret ediyor. Bulgaristan'ın 

taleplerinin reddedilmesi 
Sofya'yı İtalya vasıtasiyle 
Yunanistan üzerinden Ege 
denizinde kendisine bir 
mahreç elde etmek arzusu
na kaptırabilir. 

Her halde kaybedilecek 
oir dakika olmadığı ve or
ganize edilen mukavemetin 
başlıca unsuru sürat oldu
ğu tezahür etmektedir. 

Londra'da münakaşa edi
len diğer bir mesele de, in
giliz - italyan anlaşmasının 
feshidir. Arnavutluğun !-

talya tarafından işgali, fa
iist matbuatın ileri sürdü
ğü bütün delillere rağmen, 
bu anlaşmaya vahim bir 
darbe teşkil etmiştir. 

Londra'da kimse bu de
lillerin kıymeti hususunda 
hayale kapılmıyor. Fakat 
Londra ile Roma arasında 

köprüyü yıkacak bir hare
ketin neticelerinden ürkü
lüyor. Bazıları, bilhassa al
man tazyikine mani olmak 
hususunda İngiltere ve l
talya'nın aynı derecede 
menfaatli oldukları Adri
yatik denizi dolayısiyle, 1-
talya'nın vaziyeti daha iyi 
idrak edeceği ümidini tcr
ketmek istemiyorlar. 

Ne de olsa, İngiltere Hit
ler gibi Musolini'nin de söz 
lerine itimadını tamamilc 
kaybetmiş olduğu için mev 
zuubahs olan ancak bir va
himenin idamesidir. 

Edith Bricon 
LA REPUBLİK 

İngillerenln 

garantisi 

Garantinin ameli 

neticesi nedir! 
Piyer Dominik 

Avrupa'da vukua gelen 
hadiseler karşısında ha

rekete geçmek veya geçmemek, 
beklemek veya beklememek, i
zahat istemek veya susmak, si
lahlanmak veya silahsızlanma
mak mümkündür, fakat boş 
sözlerle vakit geçirmemelidir. 
Halbuki şu son :ıamanlarda 
"garanti,. sözü suiistimale uğ
ramaktadır. 

Herke& gibi ben de İngilte
re'nin Polonya'ya garanti ver
diiini biliyorum. Bu da ne de
mek? ln(iltere Polonya'nın is
tiklalini, veya daha sarih ola
rak Polonya'nın "hayati men
faatini., müdafaa edecek de
mektir. Yani İngiltere hareke
te geçip geçmemekte serbest 
kalmaktadır. Bundan başka mü 
dahalenin nasıl, hangi askeri 
vasıtalarla teeyyÜt edeceğini 
tetkik etmek faydasız olmasa 
gerektir. 

Yunanistan hususunda aynı 
muhakeme yiirütülebilir. İngil
tere'nin menfaati Yunanistanın 
müstakil kalmalarını amirdir 
denebilir. Korfo' .. un veya Gi
rit aclaınnın mihver devletle
rinden birinin eline geçmesi 
Mısra hikim olan İngiltere i
çin bir feliket olur. 

Bu nokta üzerinde herkes 
mutabıktır. 

Fakat bir adanın müdafaası 
hususunda zırhlıların rolü bü
yük de olsa, oldukça ıeniş kara 
hudutları olan bir memlekete 
karşı bunlar büyük bir şey ya-
pamazlar. . 

1915-18 de İngiliz ve fransız 
donanmaları Türkiye'ye karşı 
ne yapabildiler? Asker çıkar
ma işini kolaylaştırdılar. Hep
si bundan ibaret. Hiç olmazsa 
o zaman elde asker vardı. İn
ıiltere o zaman Dominyonla
rından gönüllüler topluyor ve 

(._R_A_o_ v_o~J 
TURKtYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu ' 
ANKARA Radyosu 

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

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

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

Ankara 

18 - 4 - 1938 Sah 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pl. 
l3.,00 Memleket saat ayarı, a

Jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 Müzik (Karışık program 
- Pl.) 

13.45-14 Konuşma (Kadın saa-
ti - Ev hayatına ait) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Oda müziği - Pl.) 
19.00 Konuşma (Türkiye pos-

tası) 
19.15 Türk müziği (Fasıl hey

eti) Tahsin Karakuş ve ar
kadaşları. Hakkr Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

20.00 .'.\. ians, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiat) 
20.15 Türk müziği Çalanlar; 
Vecihe, Reşat Erer, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan. Oku-

yanlar: Muzaffer !!kar Sa
fiye Tokay. ı - ... - Buselik 
peşrevi. 2 - .• - 1 tri buselik 
makamında beste - Her gör
düğü. 3 - Şakir ağanın - Bu
selik makamında şarkı - Sün
bülistan etme etrafı. 4 - Re
sat Erer - Keman taksimi. 5 -
İshalnn - Buselik makamın
da $arkı - Gönül vermez. 
6 - III Selim - Buselik maka
mında - !!arkı - Bir pür cefa. 
7 - ... - Buselik saz semaisi. 
8 - N esetkarın - Mahur şar
kr - Gücendim ben sana. 9 -
Faizenin - Nihavent şarkı -
Kız sen geldin Çerkeşten. 10 
- Sadettin Kaynağın • Niha
vent sarkı - Kirpiklerinin 
gölgesi. 

kendi adasında da herkesi sil~h 
altına çağırıyordu. Fransa'ya 
gelince, o bütün halkiyle ayak
taydı. 

Fakat İngiltere Polonya i
çin ne yapabilir? Hiç .. İcabın
da Yunanistan için ne yapabi
lecektir? Pek az şey. 

Kendimizi yunan hükümeti
nin yerinde farzedelim. Muha
kemeyi kolaylaştırmak için Ar
navutluktan hareket eden ital
yanlarm Yunanistan'a taarruz 
ettiklerini farzedelim. - Tama
miyle mahalli bakımdan - Ha
diselerin ne suretle cereyan e
deceiini anlamıya çalışalım. 

f talya bugün Adriyatik•e 
hakimdir, yani iki tara

fına yerleştirilecek bataryalar
la, mayın tarlalariyle, denizal
tı ,torpido ve tayyare filoları 
ile Otrant kanalını o suretle 
kapıyabilir ki inıı:iliz zırhlıları 
kanalı zorlamak teliebbüsüne 
cesaret edemezler. 

Bu barajın emniyeti altında 
İtalya istediği kadar kuveti 
Arnavutluia geçirebilir ve Ar
naV'l.l.tluk hududundan Selaniğe 
100 kilometrelik mesafe vardır. 

Yunanlılar imdada çağıra
caklardır. Fransızlar yardım e
debilecekler midir? Edemedik
lerini farzedelim. Bu taktirde 
İngilizler ne yapabilirler? De
nizde ita)yanlarıa harbetmek 
mi Kabul ediyorum. F~kat Yu
nanistan için ne yapabilirler? 
Evet adalan kurtarabilirler. 
[{orente bahriyeliler çıkararak 
belki Mora yarımadasını da 
kurtarabilirler. Hatta daha ile
ri giderek bir müddet Pire ve 
Selinik önünde müdafaa ede
bildiklerini de kabul edelim. 
Fakat bu müdafaa ancak bütün 
filoları kaçıran ağır topların 
1talya'dan getirilmesine kadar 
sürecektir. 

Sonra? Sonra Yunanistan iş
gal edilmiş olacaktır. Çünkü 
donanmalarla denizlere hakim 
olunur ama, karaya ancak or
dular hükmeder. 

İngiltere on dördüncü Lüi 
saltanatının sonlarında, Yedi 
Sene harbi esnasında ve Napol
yon zamanında bizi başkaları-

21.00 Memleket saat ayarı. 
Zl.00 Konuşma (Hukuk İlmini 

Yayma kurumu) 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

- Nukut borsası (fiat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
Zl.30 Müzik (Radyo orkestra• 

sı - Şef: Praetorius). 1 - Hen 
ry Rabaud - Eglogue op. 7. 
2 - VV. A. Mozart - Senfoni 
sol minör, op. 183 a) Allegro 
con brio. b) Andante. c) Me· 
nuetto - Trio. d) Allegro 
3 - Jan Brandts - Buys - "Sal· 
zburg" serenatr, op. 51. a) 
Allegro molto. b) Larghetto. 
c) Adagio assai. d) Allegro 
molto 

22.30 Müzik (Opera aryalan • 
Pl.) 

23.00 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.45-24 Son ajans haberleri vt 

yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER s 
16 Königsberg - 20.30 Pa• 
ris - P.T.T. - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER• 
LERİ: 20.15 Frankfurt, Sar• 
bnik, Viyana - 21 Varşova 
- 22.20 Kopenhag. 

ODA MUSİKİSİ: 18.15 Dolç· 
land Zender - 21.45 Droyt • 
viç - 22.30 Doyçland Zender 
- 23 Keza - 24 Ştütgart. 

SOLO KONSERLERİ : 15.2S 
Hamburg - 15.30 Viyana .-
15.35 Laypzig - 18.20 Ke • 
za - 21.15 Breslav - 21.30 
Münih, Stokholm. 

NEFESLİ SAZLAR ( Mart 
v.s. ) : 22.35 Könifsberg. 

ORG KONSERLER VE KO· 
ROLAR : 18.20 Königsberf• 

HAFİF MÜZİK : 18 Bertin 
- 20.15 BerJin, König-sberl 
- 21 Berlin - 21.10 Ştüt • 
gart. 

DANS MUZ!Gt : 21.45 Bük • 
reş - 22 Sottens - 22.45 
Paris - P.T.T., Tuluz - 23 
Droytviç, Floransa, Roma, 
Sofya - 23.10 London - Rec· 
yona!. 

mn nrdularını karşımıza çıka• 
rarak ma&lllp ••mi-ıtir. Napol· 
yon zamanında İngiltere tto· 
landa'da, İspanya'da, Portelı:iz4 
de, Belçika'da, Napoli'de Kor• 
sika'da, bize fenalık yapabile· 
ceği her tarafta harekete geç
miştir. Ve sonunda muvaffak 
olmuştur. Çünkü Rusya, Prus• 
ya, Avusturya ve daha az ku· 
vetli başka devletler araya ıir• 
nişlerdir. Fakat evela bu ıa • 
!ebeyi ancak yirmi dört senede 
temin edebilmiştir. Sonra da 
bilmem bu mukayese yerinde 
olur mu? Bugün, umumi bir 
harp halinde, lngiltere'ye ar· 
tık kendini emniyette hisset· 
mesine imkin vermiyecek olan 
hava kuvetleri işe karışacak• 
tır. Sonra son denizaltı harbi· 
nin dersleri müthiştir. Alman 
denizaltıları denizlere dehşet 
salmışlardır. 

O c;üncü olarak da, Akde• 
niz gibi dar bir deniz• 

de, zırhlılar belki de işe yara• 
mıyacaktır. Bu itibarla tayya• 
relenne kuvetli fırl-.alar tcodltr. 
edecek olan karaya asker çı• 
karmak ve üstünlük imkanını 
temin edecektir. Halbuki İn• 
giltere bu fırkalardan mah· 
rumdur. 

Yunanlılar bıitün bunları bi• 
lirler. İngiltere de bilir. Temps 
geçen (Ün "tehlikeli bir şekil• 
de,, yaşamak zaruretini kabul 
etmemiz icap ettiğini ıöylil· 

yordu. Bu, hava kuvetlerimizi 
iki, üç misline çıkarmamız, İn• 
giltere'nin askerlik mükellefi· 
yetini tesis etmesi lüzumunu 
söylemiye muadildir. 

Fransa'da bugün orduya ait 
olmıyan her şeyi geri bıraka• 
cak ve iş müddetini uzataca~ 
hakiki bir seferberlik. İngilte• 
re'de askerlik mükellefiyeti ali 
cak bu şartladır ki Yunanistall 
ve Holanda gibi milletler ıer• 
best kalabilirler. 

Aksi halde adalete, muahc· 
delere, paktlara, anlaşmalar•• 
vesikalara merbut milletle' 
kendilerine felaketli aabahJat 
hazırladıklarını hatırlamalıdır• 

kadar arzu ederdi. Balder'in Scotland 
Yard'a kabulünden beri sicile yeni bir 
şey yazılmamıştı. 

Polis otomobili, Elk'i Lcaford Roa
d'a götürdü. 93 numaralı bina, müteva
zi, ufak, tam Balder'in hoşuna gidebi
lecek tarzda bir evdi. Sokağa çıkmıya 
hazırlanmış yaşlıca bir kadın kapıyı 
açtı. Elk, kadının hastabakıcı elbisesi 
giymiş olduğunu görünce hayret etti. 

yare baskınları oldukça kötü olduğun
dan tekrar buraya geldi. Stepney'de 
bir oda muhafaza etmiş olduğunu zan
nediyorum. 

fabrikaları için. Ne de olsa, gündüzle' 
ri gelmediği, geceleri de nadiren gel• 
mekte olduğu için beni çok müşkül• 
pesent bulacaksınız. 

Kadın, bir ziyaretçinin uğramasına 
şaşmış bir halde : 

- Evet, M. Balder burada ikamet e
diyor. Yani burada iki odası var. fakat 
nadiren geceleri burada yatar. Elbise
lerini değiştirmek için gelir ve sonra 
zannedersem arkadaşlarına gider, de
di. 

- Karısı da burada mı oturuyor? 
Kadın hayretle: 
- Karısı mı? dedi. Evli olduğunu 

hiç bilmiyordum. 
Elk, maaşın miktarının tayini için 

bazı tarihleri gözden geçirmek için 
Balder'in dosyasını da yanına almıştı. 
Adres kısmında, iki tane adres bulun
duğunu ve Lcoford Road'ın gayet si
lik bir mürekkeple ancak dikkatle ba
kılırsa görülebilecek şekilde çizilmiı 
olduğunu farketti. İkinci adres Step
ney'de idi. 

- Galiba yanılmışım, dedi. Asıl ad
resi burada, Stepney, Orchard Strcet'
miş. 

Hasta bakıcı güldü : 
- Kaç senedir benim yanımda otu

ruyordu, sonra Stepney'c gitti. Harp 
zamanında Londra'nın garbindc tar.· 

Elk, düşünceli bir halde: 
- Ya! dedi. 
Elk kapıdan ayrılırken hastabakıcı 

tekrar seslendi: 
- Her ne kadar bir yabancıya onun 

işlerini söylemek doğru değilse de, 
madem ki mutlaka onu görmeniz la
zım, Slougl 'ta bulabileceğinizi tahmin 
ediyorum. Ben losalara bakarım, bir
kaç kere otomobilinin Slough yolu ü
zerindeki Seven Gables köşküne gir
diğini gördüm. Orada bir arkad~şı ol
sa gerek. 

Elk şaşırdı. 
- Kimin otomobilini? 
- M . Balderinkini veyahut arka-

daşlarından birininkini. Siz onun ar
kadaşı mısınız? 

- Evet , az çok arkadaşımdır. 
- Biraz girip oturmaz mısınız? 
Kadın Elk'i iyi döşenmiş, temiz bir 

salona götürdü. 
- Bilmem ki size neden bütün bun

ları anlattım ve serbestçe konuştum .. 
Baldcr'e artık çıkmasını söylemiştim. 

Her zaman kızar, onu memnun etmek 
imk:ansızdır. Zaten bu odalardan bir 
şey kazanmıyorum. Aldığım para hiç .. 
Daha fazla para veren bir müşteri bul
dum. Sokak kapısına bir mektup kutu
su koydurdum. Bazı kere onun mek
tuplarını almıya kafi gelmiyor bile. 
Diğer işinin ne olduğunu bilmiyorum, 
burar,a gelen mektuplar Didcot kimya 

Elk, derin derin nefes aldı: 
- Sizi dünyanın en şayanı hayrt: 

kadını buluyorum. Galiba sokağa çık' 
mıya hazırlanıyordunuz. 

Kadın müspet bir işaret yaptı. 
- Bütün gece beklenecek bir Iosaıı' 

var. Yarın sabah saat on birden eve
1 

dönemiyeceğim. Talihiniz varmış dl 
evde birini bulabildiniz. 

- Otomobili demiştiniz. N c biçiıı' 
bir makinedir? 

- Siyah bir otomobil.. Ne marka ol 
duğunu bilmiyorum. Zannedersem bif 
amerikan arabasi. Galiba kendisini! 
malı, zira bir gün odasında bir süt~ 
motör katalokları buldum. Bazı yerle 
ri kurşun kalemle çizilmişti. Hcrhald' 
otomobilin temizlenmesiyle filan md 
gul oluyor. 

Elk otomobiline binerken: 
- Size bir yardımda bulunabilir rııi 

yim, Madam? dedi. 
Kadın memnuniyetle bahşişi kabil 

etti. Elk, Scotland Yard'a dönerek' 
ccle emirler verdikten sonra tekrar U' 
tomobiline atladı ve Harley Terrace'1 

gitti. Dick orada yoktu. Amerika sefl 
rethanesindeki arkadaşlarına davetli j 
miş. Hilarite tiyatrosunun localarıtl 
dan birinde idi. Elk, diğer davetlilt: 
farkında olmadan locanın kapısını 1 

çarak Dick'in omzuna dokundu ve ofl 
koridora çağırdı. 

(Sonu var) 
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Samsun halkevinde 
radyofonik temsiller 

Samsun, (Hususi) - Halkevi bina
ıına geçen sene ilave edilen büyük 
konferans salonu muhitin mühim bir 
ihtiyacını karşılamaktadır. 450-500 ki· 
§iyi rahat rahat alan salon temsil, balo 
konferans için çok işe yaramaktadır. 
Halkevinin radyofonik temsilleri de
vam etmektedir. Bu temsiller iyi ha
valı günlerde halkın kesif bir halde 
bulunduğu Gazi parkı ve Subaşı mey 
danlarında da alaka ile dinlenmekte· 
dir. Halkevi gösterit kolu radyofonik 
temsillerinin sekizincisi olan tipiyi de 
temsil etmiştir. 

Halkevi ne§riyat işlerini daha ziya
de genişletmek için şehrin 20 muhtelif 

yerine hoparlör tesisatı yaptırmak i
çin tetkikler yapmaktadır. Gönderdi

ğim resim, halkevi gösterit kolunu 
radyofonik temsil esnasında gôster· 

mektedir. 

Çankın hapisanesinde okuyup yazma 

öğrenen mahpuslar diplomalarını aldılar 

Diploma alan mahpuslar ve diploma tevzii 

Çankırı, (Hususi) - Üç ay evel Halkevi taraf mdan açılan 
halk dershanelerine devam eden vatandaşlardan çoğu okuma 
yazma öğrenerek diplomalarını almışlardır. Halkevi bu denha-

.-------------=ı~elerden birisini de hapisanede açmış· 

1 
-rıı tı. Hapisanedeki kurs çok muvaffaki-

8 i 8 l i Y QG RAFYA yetli bir netice vermiştir. Kursa de-

•--------------- vam eden mahpuslardan çoğu A diplo· 
:nasını almışlardır. Halkevi bu müna-

Oluf sebetle bir tören tertip etmiş ve hapis
lere diplomaları dağıtılmıştır. 

Şehrimızde intizamla haftada hir 

çıkmakta olan bu değerli edebiyat ve 
fikir mecmuasının 16 cı sayısı da çık 

mı ıtır, içinde şu yazılar vardır: 

Radyo terbiyesi - Muzaffer Şerif 

Başoğlu, Sanat ve iktisadi istihsal -
Suud Kemal Yetkin, Hangi aşinaya 

"şiir" - Re~at Cemal Emek, Resim· 

de yeni klası2m - Zeki Faik İzer . 
Sarmaşık '"şiir" - Fuat Ömer Kes 

kinoğlu, Baltacı Mehmet paşa ve Bil· 

yük Petro - M. Cemil Boran, Kör· 

oğlu hakkında - Pertev N. Boratav. 
Hatırlama "şiir" - Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Cemiyet aşkı - M. Cemal 
Sezgin, Tanrılar zamanında Grek 
dünyası (P. Audiat) 1. H. Ertaylan 
Protagaros - N. Şazi Kösemihal. O
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Safranbolu'da Hamit töreni 
Sfranbolu, 17 a.a - Büyük şair Ha 

mid'in ölümünün yıldönümü münase
betiyle bu gece halkevinde çok kala
balık bir halk kütlesi huzuriyle muh· 
telif hatipler tarafından Hamid'in 
hayatı, eserleri hakkında bir konuş
ma yapılmıştır. 

Tekirdağ'da temsil 
Tekirdağ, 1 7 a.a. - Halkevi temsil 

kolu gençleri "Bir kavuk devrildi" 
komedisini iki gece muvaffakiyetle 
oynamışlardır. Bu iki müsamereye 
1500 yurttaş gelmiştir. 

Ağrı'nın 
kurtul us 

.;J 

bay rami 
Ağrı. 17 a.a - Dün ilimizin 22 in

ci kurtuluş yıldönümü, büyük te· 1 
zahürat ve sevinç içinde tesit e-
dildi. Kurtuluş törenine saat 9 
da Cümhuriyet alanında başlan · 
dı. Van ve Erzurum istikametin· 
den gelen ordu süvari cüzütamla· 
rı alkışlarla karşılandı. Tam bu sırada 
bayrak ağır ağır çekildi. Hazırun ta· 
rafından ihtimamla selamlandıktan 

sonra, orduya şükran hisleri izhar o· 
lundu. Mütı!'akiben hatipler tarafın· 
dan söylevler verildi. Saat 15 de me· 
murin, subay ve mümessillerden mü
rekkep münevver bir kitleye çay ziya· 
feti verildi. Gece Halkevi temsil ko· 
lu tarafından istiklal piyesi temsil o
lundu ve milli oyunlar gösterildi. 
Kurtuluş günü neşeli bir hava içinde 
geçirildi ve büyüklerimize tazim tel
grafları çekildi. 

• 

lzmil'te 1 

resım 

sergisi 
İ~mit, 17 a.a. - Halkevi kütüpane 

salonunda Türkiye müstakil ressam

larının eserlerini ihtiva eden güzel 
bir resim sergisi vali ve parti başkanı 
B. Ziya Tekeli tarafından açılmı§tır. 

Ressam Ali Çelebi, E rcüment Kal

mik, Fahri Arkunlar, Fuat İzer, İl
hami Demirci, Kemal Zeren, Sabiha 

Rüştü Bozcalı, Saim Ö2eren, Sermet, 

Ali Nusret Suman, Ziya Keseroğlu, 

Mahmut Cuda, Talat, Emin Zeki Ko

camemi1 1. Hakkı Oygar ve Edip 

Hakkı Köseoğlunun eserlerinden mü 
rekkep 133 parça resmin teşhir edil
diği bu sergi halkevinin teşebbüsü 

ile açılmıştır. Bu sergi Türkiye müs

takil ressamlarının 23 üncü sergisi

dir. Halk sergiyi büyük bir alaka ile 

ziyaret etmektedir. Sergi 10 gün de
vam edecektir. Serginin açılışı müna· 
sebetiyle bu akşam halkevi müsame
re salonunda İstanbul'dan şehrimize 
kelmiş bulunan B. İsmail Baltacıoğ
lu tarafından sanat hakkında bir kon
ferans verilecektir. 

lz.mit'te koyunlara farbon 
ıqısı yapılıyor 

lı:mit, 17 a.a. - Vilaycl' dahilinde 
koyunlarda çıkan şarbon hastalığına 
karşı icabeden tedbirler alınmış ve 
koyunlara aşı tatbikine başlanmıştır. 

J' ..................................... "' 

( 23 Nisan. Çocuk Bayramı) 
Çocuk bayramı ve haftasında 
göndereceğiniz mektuplara ,şef
kat fişleri yapıştırmak kanun İ· 
cabı olduğunu sayın yurttaşla
rımıza hatırlatmayı ÇOCUK 
ESİRGEME KURUMU bir 
borç bilir. 

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

Ankara Borsası 

17 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milıino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brukıel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Biıkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılrı F Kapantı F 

5.93 
126.6925 

3.3550 
6.6625 

28.41 
67.2475 
50.6625 
21.3050 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.56 
23.9025 

5.93 
126.6925 

3.3550 
6.6625 

28.41 
67.2475 
50.6625 
21.3050 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.7875 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.56 
23.9025 

l B;rka~~ e~ ~~an~ jb~ı~•~Lli: ~,:~.~:az~ 
tık. Yukardaki · reıim, Ergani'nin umumi görünüşün.Ü ve türk 

Tarsus'ta Halkevi 
temsilleri 

bakırını eriten izabe teıiıatını göstermektedir . 

Polatlı topçu alayına Sancak verildi 

Polatlı, (Hususi) 
- Topçu alayına 

...... ,.~, ..... _, törenle sancak ve

Yukarıdaki resimler, Tarsus halke
vi gençleri tarafından temsil edilen 
(Uzun Mehmet) piyesinden iki po
zu göstermektedir. Piyes, muhitte a· 
lika uyandırmıt ve iki defa temsil 
edilmittir. 

rildi. Tören Zafer 
meydanında yapıl
mış, kalabalık bir 
halk kütlesi mey
danı doldurmuştu. 

Orgeneral Fahret
tin Altay veciz bir 
hitabede bulun
duktan sonra san
cağı alaya teslim 
etti. Alay kuman
danı- Orgenerale 
teşekkür ettikten 
sonra, alayın kanı-
nın son damlasına 

kadar ve alayda 
tek bir nefer kalın
cıya kadar sanca
ğın şeref ve kutsi
yetini muhafaza e
deceğini aöyledi. 

Çok alkı§lanan 
hitabeleri parlak 
bir ge it smi ta· 
kip etti. 

• 

Konyada bir sarhoı 
arkadaıını vurdu 

Adana Mensucat fabrikaları 
. . 
ıçın 

Konya, (Hususi) - Sarhoşluk yü
zünden feci bir hadise olmuş, bir adam 
arkadaşını bıçaklıyarak öldürmüştür. 
Hadise şöyle olmuştur: 
Kunduracı .İsmail Selçuker ile hapi

sane katiplerinden Kenan Kılıççı yan
larında bir arkadaşları daha olduğu 
halde bir kebapçı dükkanına giderek 
içmiye başlamışlardır. Yaradılışı iti
bariyle çok haşarı ve mütecaviz bir a
dam olduğu söylenen İsmail, içkinin 
tesiriyle sağa sola tecavüz etmiye baş· 
lart!ıştır. Bunun ıizerine arkadaşı İs· 
maili dışarıya çıkarmıştır. Fakat İs
mail bu defa da dışarıda tanımadığı 
insanlara sataşmıya başlamış, bir a
damla kavgaya tutuşmuştur. Arkadaşı 
tekrar araya girmiş, İsmaili hükümet ' 
önündeki kahvelerden birine götür
müştür. Muhakkak bir kavga çıkarmak 
istiyen İsmail bir ara arkadaşına kız
mış, kısa bir münakaşadan sonra za
vallıyı bıçakla kalbinin üstünden vur· 
muştur. Kanlar içinde yere yıkılan 
genç katip hastaneye kaldırılrkcn, ifa
de veremeden ölmüştür. 

Orduda parti kongresi 
Ordu, 17 a.a. - Cümhuriyet halk 

partisi Ordu kaza kongresi, parti bi
nasında açılmış, kaza idare heyetiyle 
vilayet kongre mümessilleri seçilmiş 
tir. Bu münasebetle parti binası bay
raklarla süslenmiştir. Binanın içi ve 
dışı partililerle dolmuştur. Kongre, 
milli bir tezahürat şeklini almıştır. 

Sinopta ağa( bayramı 
Sinop, 17, a.a. - Ağaç bayramı, as

ker, jandarma, mektepliler ve kalaba
lı bir halk kütlesinin iştirakiyle tes· 
it edilmiş ve şehrin şimaline düşen 

eteğine binlerce fidan dikilmiştir. 

Teknik İşçi yetiştirmek 

üzere bir kurs açıldı 
.. - - , , 

Teknik iıçi yeti§ecek olan çocuklarımız 

Adana, (Hususi) - Şehrimizdeki mensucat fabrika lan, tek
nik malumatlı amele yetiştirmek için faaliyete geçmişlerdir. Bir
çok vilayetlerdeki çocuk Esirgeme kurumları himayesinde yetiş
mit olan çocuklar Adana mensucat fabrikalarına getirilmekte ve 
bunların her türlü ihtiyaçları karşılanarak } ıiyeleri verilmek-

tedir. Çocuklara aynı zamanda kurs 1 
gösterilmektedir. Bu cümleden olarak 
Adana milli mensucat fabrikası Anka

ra Çocuk esirgeme kurumu himaye

sindeki seksen küsur çocuğu buraya 
cclbederek fabrika kadrosuna almıştır. 

Bunlar teknik işçi olarak yetiştirile

ceklerdir. 

Trakya'da köy katipleri kursu 
Edirne, (Hususi) - Köylerin ilk· 

bahar hazırlıklarının azaldığı mayısa
yında her sene olduğu gibi bu sene de 
köy muhtar ve katipleri dört viHi.yetin 
kaza merkezlerine davet olunmuşlar

dır. Bu sene 1200 muhtar ve 400 köy 
katibi kurs görecektir. 

.. 



Siyah renkte jerıeyden yapılmış ve pembe renkte bir gul
lı ıiislenmiı tok. Etrafında siyah bir tül vardır. 

Eteklerin aşağısında renişlik nasıl tatbik edilir? Soldan 
uğa: Siyah kumaştan yapılmış olan bu tayyorde, ıiyah sa • 
tenden biyeler vardır. Bu robun kollarında ve eteğinde plise 
volanlar çok ııizel duruyor. Siyah ipek jeneyden yapılmıı 
drapc bir rop. 

Genis ve kısa etek modasının tatbik 
15ekılleri • soldan sağa : Etekliğin dik
durmasına mukabil, korsaj yumuşak • 
tır. Ortadaki ropta siyah krep üze -
rine işlenmiş çiçekler var. Sai;daki 
rop siyah tahtadandır vebelinde kü • 
c;uk kemer vardır. .................................................... 

Başınızda 

kaç tel saç var?. 
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Yukanda: 
Önlükler ve plilerin tatbik!ni gös~ere!' üç m'?del . soldan 
sağa : Sırttan itibaren aşagıy~ d~gru ınen g~nJ~ plıler, sa
de bir rop üzerine konulmuş onluk. Gerek çızgı, gerek ku
maş bakımından zengin bir model. 

Aşağıda: 
Keten tualden yapılmış yazlık güzel bir spor tayyörü. 

- -•~OH -

Korselerinizi 
kendiniz de 

yıkayabilirsiniz 
Korse bugün her kadının iç çama

şırları arasında mühim bir yer tut· 
maktadır. Fakat, korsenin uzun müd 
det yeni kalması için ona büyük bir 
itina göstermek lazımdır. Korse he
men daima cilt üzerine giyildiği i
çin sık sık yıkanmak ister. Bu da 
epi nazik bir iştir, çünkü korsenin 
daima yumuşak kalması ve güzel 
görünmesi, buna bağlıdır. Korseyi 
iyi yıkamak çaresini size öğretelim: 

• 
ı Once korseyi ılık sabunlu su

da yıkayınız ve sonra da hiç 
çekinmeden kaynar suya daldırınız. 
Fakat kaynar suya daha önce bir 
kaç parça soda ve ceviz büyüklüğün
de arap sabunu atmağı unutmayı • 
nız. Korseyi kaynar suda bir kaç da
kika bıraktıktan sonra çıkarınız. 
Soğumasını bekleyiniz. Sonra sert 
bir fırça ile fırçalayınız . 

• 2 Bu ilk iş bittikten sonra kor· 

seyi soğuk suda durulayınız. 

Ve su tamamen berraklaşıncıya ka
dar, durulama ameliyesini tekrarla
yınız. Sudan ç:kardıktan sonra kor
seyi sakın sıkmayınız, bir beze, ya
hut tercihen bir havluya sararak ü
zerine bastırınız. Bu suretle havlu 
mümkün olduğu kadar fazla mikdar· 
da suyu massedecektir. 

• 3 Bütün bunlardan. sonra, k~r~t~ 
ına meselesi gelır. En ıyısı 

korseyi, iki sandalye arasına yerleş
tireceğiniz iki değneğin üzerine 
germektir. Bu suretle hava içerden 
de, dışardan da kolaylıkla her tara
fa girebilir ve korse, biçimi fazla 
bozulmadan çabucak kurur. 

• 4 Eğer korsa lastikli kumaştan 

yapılmı~sa, ütülemeyiniz. O 
biçimini kendiliğinden alır. Şayet 

kumaştan yapılmış kıumları varsa, 
bu kısımları hafifçe ıslattıktan son
ra ütüleyiniz. Bu tavsiyeleri ıyıce 
yerine getirerek yıkayıp ütüleyece
ğiniz bir korse hem daima temiz ka
hr, hem de uzun zaman yepyeni gi
bi durur. 

Cild de vücudun 
bir uzvudur 

Cildinize devamlı ve muntazam bir 

itina göstermezseniz, güzel bir cilde 

sahip olduğunuzu iddia edemezsiniz: 

Eskiler g~.:>i konuşarak diyelim ki: 
"Güzel bir cilt, Allah vergisidir .... 
Saçlarımıza, tırnaklarımıza ve diğer uzuvlarımıza .~t~~a gösterdi. 

ğimiz halde, cildimizi ekseriya ihmal eder, yahut da, butun itinalan. 
mızı yüzümüze hasrederiz. 

Bir kere §Unu fikrimize yerleştirmemiz lazım: 
Cilt de, kalp, ciğerler, mide veya bağırsak gibi vücudün bir uzvu • 

dur. Cilt vücudun işleyiş tarzını aksettirir ve onun güzelliği, vücudun 
sıhi vaziyetini sadık bir surette gösteren bir aynadır. • 

Cildinizde sivilceler, kızıllıklar, siyah ve küçük noktalar veya faz4 

la miktarda yağ var mı~ 
Varsa bu her şeyden önce tegaddi tarzından. bir gün, sekiz gün, bir ay, 
yahut da iki veya beş sene önce takip ettiğiniz rejimden ileri gelmekte
dir. 

T agaddinin tesiri cildin üzerine hakkolur ama, sebepleri çok za -
man başka taraflarda aramak lazımdır . 

Cilde gösterilecek itinanın başında, yiyeceğimiz y~mekleri seçmek 
gelir ve alacağımız gıdalar. cildin gi.izelliğine veya çirkinliğine yol a • 
çar. En giizel cilt bile, kötü bir tegaddi rejimi karşısında nihayet beşse
ne tahammül edebilir. Bu müddetten sonra, yukarda saydığımız can 
sıkıcı şeyler hazırdır. 

Onun için iki şıktan birini tercih etmelisiniz : ya mütenevvi ve bol 
yemekler, yahut güzel ve teravetli bir cilt. .. . 

Büyütüci.i aynaları biliyorsunuz: Her sabah bunlardan birisinin 
karşısına geçerek dikkatle cildinizi kontrol ediniz. Cildinizin vaziyetiy-

Nasrettin Hoca'nın fıkrası meş le dün veya evelisi giin yediğiniz yemekler arasında kolayca bir müna-
hurdur : sebet kurabilirsiniz. Bu tetkik işi önce güç gibi görünebilirse de, biraz 

sabırla buna kolayca alışmanız kabildir. _ Gökte yıldız kaç tane ? diye 

soran birisine : Cilde gösterilecek harici itinalar i~e çok basittir. Şu esaslı kaideyi 
hatırdan çıkarmayınız: Cildinize muntazam ve devamlı bir itina gös -

- Bu atın üzerindeki kıllar ka - termezseniz, cilt güzelliğine eahip olduğunuzu iddia edemezsiniz. Her 
dar ... cevabını vermiş . Beriki : şeydı>n önce de cildinizin yağlı veya kuru olduğunu tesbit etmeniz ıa -

H zımdır. Şunu da hatırlatalım ki, vücudün her tarafının yağlı veya kuru ol - Ne malum? deyince oca d l b d 
ması, na ir göri.i en ir şey ir. Onun için, yağlı ve kuru yerleri tesbitle - inanmazsan say da bak 

1 
de işe başlamalısınız. 

miş. Kuru kısımları, terkibinde lanoline bulunan yağlı '>ir kremle bes. 
Onun gibi. bir Avusturalyalı a - leyiniz. Yağlı kısrmlar için kullanılacak en basit tedavi çaresi de, bura-

lim, esmerler, kumrallar ve sarışın- lan sabah akşam sıcak sabunlu su ile silmektir. 

lar üzerinde yaptığı '"derin" tetkik- Cilt yağlı ve solgun i1'e, ''kederli" bir görünüşi.i varsa, parmaklan. 
lerden sonra, büll'ığa ermiş bir insa- mzla yapacağınız mesaj ve yahut da, sıcak suyun hemen arkasından 
nın başındaki saç sayısının 12

9
.000 SOLDA: la • gelen soğuk su ile yapacağınız duşlar, cilde tazelik ve sihat verir. 
h civert renk • 

le 1 50.000 arasında olduğunu e - te yünlu ku • Cilt taharruş etmişse, hatmi çiçeğinin suyu ile yapılacak kompres -
saplamış . maştan ya· ler hu taharruşları izale eder. 

ı l" · d h bas pılmıı ve ya- B 
Fakat bir ıngiliz a ımı " " - kasiyle içine üti.in bunları saydıktan sonra, daima göz öniinde tutacağınız bir 

kın çıkmış ve kadın -ıaçları hakkın - kareli empri- noktayı da kaydedelim; cilt güzelliğinin başlıca şartı, mide ve bağır -
da bir istatistik hazırlamış. Bu ista · me kumaf sakların iyi işlememesidir. 

tistiğe göre, vasati olarak, sarışınla- konulmuf bir . Bir d~ büluğa eden genç kızları çok mustarip eden sivilcelerden, ya-
rın başında 1 S0.000, .. kızıl'" larır rob. nı ergenlıkten bahsedelim: Bu hal, bütün ihtimamlara rağmen, bir kaç 

SACDA: ai • d başında 25.000. esmerlerin başın ~ sene evam eder ve sonradan kendilig- inden kaybolur. Bir çok genç 
yah krepten k l 

da da 80.000 _ J 30.000 tel saç var - yapılmıf ve ız ar, müracaat ettikleri doktorlardan ilaç yerine şu tavsiyeyi alırlar : 

rnit. beya~ bir ke- - Evlenin, bir şeyiniz kalmaz ... 
merlc aüalen-

- Ne malum } miı bir rob. Ve çok zaman da, bu tavsiyeyi hiddetle karşılarlar. Haklıdırlar da .__---~---~-----~---~---~--~---~--~---------~~-------.=:_::_::.::._~ı_Çünkü.iıaa · · a cnıJabilir amaJ.bir koca ı ... Bilm · ' 
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17 Nisan 1939 tarihinde 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası idare Merkezinde Yapılan 

ikramiyeli 0/0 5 Faizli 1933 lstikrazına ait 
Altıncı amorti ve on ikinci ikramiye ke§idesinde ikramiye kazanan ve amorti edilen numaraları gösterir listedir. 
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121 - ı;;u 

881 - 890 
911 - 920 
941 .. 950 

.:H021 - 31030 
31071 - 31080 
31561 - 31570 
31581 - 31590 
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62711 - 62720 
62731 - 62740 
62861 - 62870 
63071 - 63080 
63331 - 63340 
63361 - 63370 
63741 - 63750 
64211 - 64220 
64311 - 64320 
64631 - 64640 
64711 - 64720 
65071 - 65080 
65121 - 65130 
65211....- 65220 
65321 - 65330 
65661 - 65670 
65771 - 65780 
65871 - 65880 
66011 - 66020 
66551 - 66560 
67231 - 67240 
67391 - 67400 
67981 - 67990 
68971 - 68980 
69021 - 69030 
69481 - 69490 
69571 - 69580 
70101 - 70110 
70621 - 70630 
70851 - 70860 
71301 - 71310 
71381 - 71390 
71501 - 71510 
71631 - 71640 
71701 - 71710 
72091 - 72100 
72131 - 72140 
72471 - 72480 
72851 - 72860 
72971 - 72980 
73131 - 73140 
74461 - 74470 

62716 
62738 
62865 
63075 
63333 

120 
909 
120 
120 
120 

90601 - 90610 
91621 - 91630 
91791 - 91800 
92031 - 92040 
92521 - 92530 
92741 - 92750 
93101 - 93110 
93381 - 93390 
93781 - 93790 
94171 - 94180 
94621 - 94630 
94841 - 94850 
94861 - 94870 
Q5221 - 95230 
05381 - 95390 
05851 - 95860 
05981 - 95990 
96051 -/ 96060 
97231 - 97240 
97821 - 97830 
97851 - 978~0 

98211 - 98220 
99241 - 99250 
99441 - 99450 
99461 - 99470 

91792 
92038 

120 124271 - 124280 124271 120 152731 - 152740 152733 
120 124591 - 124600 124592 120 153001 - 153010 

31688 120 125061 - 125070 153771 - 153780 :1111 - 1180 
1421 • 1430 
2281 - 2290 
2421 • 2430 
2511 • 2520 
2711 • 2720 
2851 - 2860 
3281 - 3290 

941 
1179 
1427 
2288 

120 
120 
120 
120 

31681 - 31690 
31701 - 31710 92745 120 125121 - 125130 154231 - 154240 154231 
32241 - 32250 
32391 - 32400 32394 120 
32491 - 32500 93790 

125651 - 125660 125654 
126301 - 126310 126308 

120 126891 - 126900 126891 

120 155221 - 155230 
120 155241 - 155250 
120 155451 - 155460 

2720 
2852 

120 
120 

330'[1 - 33050 ' 33044 
33281 - 33290 

120 

64220 
64311 
64636 

120 
120 
909 

126941 - 126950 126941 120 155461 - 155470 155462 

3311 • 
3651 • 
4201 -
4551 -
60ll • 

6081 -
6141 -
6551 -
6741 -
6791 -
6841 • 
7071 -
7751 -
7991 • 
8611 -
8711 -

3320 
3660 
4210 
4560 
6020 
6090 
6150 
6560 
6750 
6800 
6850 
7080 
7760 
8000 
8620 
8720 

10181 - 10190 
10191 - 10200 
10721 - 10730 
10141 - ıo, 50 
10871 - 10 o 
11211 - 11220 
11861 - 11870 
ll!i>l - 11w.o 
11971 - J~980 
12001 - 12010 
1236J - 12370 
123'11 - 12380 
12521 - 12530 
12591 • 12600 
12611 - 12620 
12981 - 12990 
13451 - 13460 
13921 - 13930 
14281 - 14290 
14421 - 14430 
14691 • 14~00 

14711 - 14720 
14831 - 14840 ' 
15771 - 15~80 

15821 - 15830 
15861 - 15870 
15891 - 15900 
16691 - 16700 
16921 - 16930 
16931 - 16940 
17011 - 17020 
17391 - 17400 
17761 • 17 70 
17941 - 17950 
18621 - 18 30 
20221 - 20230 
20231 • 20240 
20511 - 20520 

21231 - 21240 
21341 - 21350 
21851 - 21 60 
21871 - 21880 
21881 - 21890 
22011 - 22020 
22131 - 22140 
22511 - 22520 
22761 • 227 o 
23381 - 23390 
23971 - 23980 
24151 - 24160 
24221 - 24230 
24441 - 24450 
24901 • 24910 
25541 - 25550 
25701 - 25710 
25751 - 25760 
25821 - 25830 
26181 - 26190 
26881 - 26890 
26971 • 26980 
27351-- 27360 
27561 - 27570 
27851 - 27850 
28541 - 28550 
28791 - 28800 
28811 - 28820 
28931 - 2 940 
29001 - 29010 
29511 - 29520 
29631 - 29540 

3657 
4202 

6015 

6144 

6743 
6798 

7076 

8616 
8716 

11219 

11920 

12361 

12527 

12983 

14281 
14427 
14691 

15826 
15868 
15895 

16932 

17400 

17941 

20227 

20511 

21852 
21871 
21888 

22138 
22516 

24157 
24228 
24448 

25829 

26886 

28546 
28796 
28811 
28939 
29005 

120 
120 

120 

120 

120 
120 

120 

120 
120 

120 

3.000 

120 

120 

120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
120 
120 

120 
120 

120 
120 
l20 

120 

120 

120 
120 
120 
120 
120 

I 

127081 - 127090 127082 120 155951 - 155960 
33291 - 33300 33299 
33441 - 33450 
33481 - 33490 
34141 - 34150 
34701 - 34710 
3499.1 - 35000 
35161 - 35170 
35531 - 35540 
35541 - 35550 
36101 - 36110 
36711 - 36780 
38411 - 38420 
38451 - 38460 
38921 - 38930 
39651 - 39660 
40711 - 40720 
40721 - 40730 
40761 - 40770 
40851 - 40860 
40871 - 40880 
41301 - 41310 
42051 - 42060 
42161 - 42170 
42621 - 42630 
42801 - 42810 

42961 - 42970 
43041 - 43050 
43181 - 43190 
43521 - 43530 
43661 - 43670 
43981 - 43990 
44221 - 44230 

44471 - 44480 
44521 - 44530 
44561 - 44570 
44601 - 44610 
44671 - 44680 
44881 - 44890 
45011 - 45020 
45201 - 45210 
45511 - 45520 
46551 - 46560 
46711 - 46720 
46801 - 46810 . 
46891 - 46900 
47801 - 47810 
47821 - 47830 
48631 - 48640 
49191 - 49200 
49641 - 49650 
49661 - 49670 
49951 - 49960 

33490 

... -
35164 
35532 
35541 

36778 
38420 

40715 
40724 
40768 

42629 
42806 

42961 
43041 
43190 
43521 
43663 
43984 

44523 
44562 

44671 
44889 

47810 
47829 
48633 
49198 
49642 

49958 

120 

120 

120 
120 
120 

120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 

120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 

120 

74521 - 74530 
74641 - 74650 
75091 - 15100 
75871 - 75880 
76051 - 76060 
76701 - 76710 
76751 - . 76760 
76761 - 76770 
76901 - 76910 
77051 - 77060 
77581 - 77590 
77821 - 77830 
77911 - 77920 
78141 - 78150 
78631 - 78640 
79361 - 79370 
79381 - 79390 
79501 - 79510 
79831 - 79840 
79961 - 79970 

65214 
65328 

65772 

67239 

69483 
69577 
70105 

70858 
71309 

71638 

72094 

72473 

72976 

74525 

75879 
76056 
76701 
76757 
76766 

'78637 

79961 

120 
120 

120 

120 

120 
120 
120 

909 
120 

120 

120 

120 

120 

909 

120 
120 
120 
120 
120 

120 

- · 

120 

100531 - 100540 
101861 - 101870 
102041 - 102050 
102101 - 102110 
102811 - 102820 
103211 - 103220 
103631 - 103640 
104221 - 104230 
104311 - 104320 
104561 - 104570 
105041 - 105050 
105561 - 105570 
106461 - 106470 
106611 - 106620 
106791 - 106800 
106801 - 106810 
106911 - 106920 
106981 - 106990 
107781 - 107790 
108021 - 108030 
108251 - 108260 
108311 - 108320 

108421 - 108430 
108511 - 108520 
108971 - 108980 
109661 - 109670 
110021 - 110030 
110241 - 110250 
110411 - 110420 
111411 - 111420 
111451 - 111460 
111641 - 111650 
111811 - 111820 
112061 - 112070 
112191 - 112200 • 
112441 - 112450 
112801 - 112819 
112811 - 112820 

95226 

95858 
95987 

97240 

98219 
99245 

99464 
100532 
101862 

103638 

104313 
104570 

105570 
106468 

106795 

107790 

108257 

108421 
108520 

110242 

111457 

111820 
112069 

112443 

112818 

120 

120 
120 

120 

120 
120 

120 
120 
120 

120 

120 
120 

120 
120 

120 

120 

120 

120 
120 

120 

120 

120 
120 

120 

120 

127261 - 127270 
127861 - 127870 
128191 - 128200 
128261 - 128270 
128421 - 128430 
128531 - 128540 
129151 - 129160 
129461 - 129470 
129721 - 129730 
129931 - 129940 
129951 - 129960 
130091 - 130100 
130841 - 130850 
130961 - 130970 
131161 - 131170 
131521 - 131530 
132491 - 132500 
132851 - 132860 
133651 - 133660 
133681 - 133690 
134231 - 134240 
134691 - 134700 
135071 - 135080 
135151 - 135160 
135351 - 135360 
135481 - 135490 
135671 - 135680 
136261 - 136270 
136411 - 136420 
136561 - 136570 
136661 - 136670 
137281 - 1372°90 
137341 • 137350 
137581 - 137590 
137621 - 137630 
137841 - 137850 
138231 - 138240 

138521 - 138530 
138591 - 138600 
139231 - 139240 
139341 - 139350 
139591 - 139600 
139731 - 139740 
140331 - 140340 
140401 - 140410 
140651 - 140660 
140801 - 140810 
141101 - 141110 
141941 - 141950 
142171 - 142180 
142351 - 142360 
142511 - 142520 

49991 - 50000 80161 - 80170 113071 - 113080 142581 - 142590 
50341 - 50350 50347 120 80181 - 80190 113151 - 113160 142981 - 142990 
50701 - 50710 50702 120 80371 - 80380 113331 - 113340 143011 - 143020 
50821 - 50830 80701 - 80710 80703 120 113571 - 113580 143161 - 143170 
51391 - 51400 51397 120 80861 - 80870 113751 - 113760 143481 - 143490 
51821 - 51830 81081 - 81090 81082 120 114311 - 114320 143711 - 143720 
51911 - 51920 81141 - 81150 115131 - 115140 143841 - 143850 
51981 - 51990 81711 - 81720 115461 - 115470 145071 - 145080 
52121 - 52130 81851 - 81860 - 115561 - 115570 115567 120 145281 - 145290 
52191 - 52200 52191 120 82061 - 82070 82063 120 115731 - 115740 115735 120 145451 - 145460 
52581 - 52590 52584 120 82201 - 82210 82203 120 115761 - 115770 115770 15.000 145771 - 145780 
52781 - 52790 52784 120 82251 - 82260 82253 120 117661 - 117670 117668 120 145831 - 145840 
53171 - 53180 53175 120 82351 - 82360 82360 120 117791 - 117800 145941 - 145950 
53401 - 53410 83281 - 83290 83281 120 117881 - 117890 146031 - 146040 
53491 - 53500 83771 - 83780 83774 120 117931 - 117940 146051 - 146060 
53561 - 53570 84491 - 84500 118371 - 118380 118380 120 146791 - 146800 
53641 - 53650 53647 120 85381 - 85390 118521 - 118530 118530 120 147041 - 147050 
54241 - 54250 85421 - 85430 118661 - 118670 147051 - 147060 
54271 - 54280 86221 - 86230 86225 120 118681 - 118690 147521 - 147530 
54661 - 54670 86511 - 86520 86512 120 118941 - 118950 118949 120 147661 - 147670 
54781 - 54790 86701 - 86710 119691 - 119700 147701 - 147710 
56011 - 56020 56015 120 87031 - 87040 119841 - 119850 147731 - 147740 
56031 - 56040 87301 - 87310 87308 120 119851 - 119860 119860 120 148871 - 148880 
58421 - 58430 87531 - 87540 87532 120 120241 - 120250 149081 - 149090 
59011 - 59020 59013 120 88261 - 88270 88265 120 120561 - 120570 149091 - 149100 
59171 - 59180 59179 120 88371 - 88380 120851 - 120860 149341 - 149350 

128537 

129466 
129721 
129938 
129953 
130099 
130849 

130967 
131169 

132497 

133654 
133685 
134234 

135159 

135484 

136413 
136566 

120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 

120 

120 
120 
120 

120 

120 

120 
120 

137350 120 
137 587~ __ 1_2~0 ~! 

138238 

138523 

139341 
139591 

142351 

142588 

112983 
143018 
143161 
143483 

143843 

145775 

145942 
146035 
146057 
146800 
147050 

147701 

149086 
149091 

149418 

120 

120 

120 
126 

120 

120 

120 
120 
120 
120 

120 

120 

120 
120 
120 
120 
120 

120 

120 
120 

120 59281 - 59290 88481 - 88490 120911 - 120920 120919 120 149411 - 149420 
59371 - 59380 88531 - 88540 88536 120 121311 - 121320 121313 30.000 149461 - 149470 149468 120 

60371 - 60380 88751 - 88760 88758 120 121491 - 121500 150021 - 150030 
60691 - 60700 88871 - 88880 121631 - 121640 150091 - 150100 
60851 - 60860 88961 - 88970 121741 - 121750 150481 - 150490 3.000 150490 

61161 _ 61170 89001 - 89010 122491 - 122500 150491 - 150500 
61671 - 61680 89201 - 89210 122691 - 122700 150581 - 150590 
61681 - 61690 89801 - 89810 89801 120 122881 - 122890 122886 120 151181 - 151190 151186 120 

155961 - 155970 
156101 - 156110 
156881 - 156890 
157251 - 157260 
157401 - 157410 
157581 - 157590 
158221 - 158230 
158291 - 158300 
158641 - 158650 
158741 - 158750 
159321 - 159330 
159501 - 156510 
160481 - 160490 
160801 - 160810 
160881 - 160890 

160971 - 160980 
161051 - 161060 
161171 - 161180 
162011 - 162020 
162501 - 162510 
162801 - 162810 
163121 - 163130 
163441 - 163450 
163691 - 163700 
164241 - 164250 
164291 - 164300 
164471 - 164480 
164671 - 164680 
164701 - 164710 
164911 - 164920 
165391 - 165400 
165421 - 165430 
165641 - 165650 
166461 - 166470 
166821 - 166830 
167531 - 167540 
167681 - 167690 

167791 - 167800 
168481 - 168490 
168761 - 168770 
169151 - 169160 
169611 - 169620 
169731 - 169740 
169911 - 169920 
169991 - 170000 
170051 - 170060 
170071 - 170080 
170101 - 170110 
170321 - 170330 
170541 - 170550 
171011 - 171020 
171411 - 171420 
171831 - 171840 
172041 - 172050 
172201 - 172210 
172321 - 172330 
172711 - 172720 
173481 - 173490 
173531 - 173540 
174611 - 174620 
174991 - 175000 
175051 - 175060 
175541 - 175550 
175551 - 175560 
176311 - 176320 

61 731 - 61740 89821 - 89830 89825 120 123071 - 123080 123072 120 151811 - 151820 
30011 - 30020 151960 

30198 120 6l"ı91 - 61800 61798 120 90281 - 90290 90286 120 123491 - 123500 151951 ,-

176701 - 176710 

l/'6941 - 176950 
177031 - 177040 
177071 - 177080 
177451 - 177460 
177661 - 177670 
177721 - 177730 
177751 - 177760 
178191 - 178200 
178271 - 178280 
178481 - 178490 
178651 - 178660 
179121 - 179130 
179151 - 179160 
179541 - 179550 
179701 - 179710 
180171 - 180180 
180221 - 180230 
180711 - 180720 
181491 - 181500 
181761 - 181770 
182201 - 182210 

156109 
156884 
157254 
157401 

158298 

158742 

160883 

160978 

161171 
162015 

163695 
164250 

164292 
164480 
164679 
164707 
164913 

165430 

167533 
167685 

168485 
168762 
169155 
169611 
169737 

169992 

170075 

170542 

172203 

172321 

173538 
174617 
174999 
175056 

176316 

177038 
177071 

177722 

178277 

179124 
179158 

179701 

180225 
180718 
181499 
181767 
182201 

30191 - 30200 52220 152218 120 
31001 • 31010 31008 120 62091 _ 62100 62091 120 90531 - 90540 90536 120 123801 • 123810 152211 - 1 (Sonu 9 uncu sayfada) 
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B. Ruzvelt'in mesajinden sonra 

Berlin' de hiddet Roma' da 
müsait bir hava vardı 

Ruzvelt 
aldı 

Şimdi İtalyan basını da 
tekliflerine karşı vaziyet 

Paris, 17 a.a. - Gazeteler, Ruzvelt mesajının ltalya ve Alman
ya' da hasıl ettiği ilk tesirler hakkında tefsiratta bulunmaktadır
lar. 
Cevabın menfi olaciığı kanaatinde .---------------

bulunan Lö Jurnal ve Lö Jur gazete
lerinin Berlin muhabirlerine göre, bu 
tesir Berlin'de hiddet ve tehevvürdiir 
ve Le J ournal gazetesinin Roma mu
habirine göre de mesaj Roma'da mü
sait bir -surette karşılanmıştır. 

Mesaj Roma'da eksiksiz ve tefsir
siz neşredilmiştir ki bu hal, alınanlar 
tarafından mesajın pek fena karşılan
dığı göz önünde tutulunca, bir mana 
ifade etmektedir. 

Roma ve Berlin arasındaki 
srörüş larkı 

İtalyanlar, Ciımhurreisi Ruzvelt'in, 
Amerikalıların da bütün diğer dünya 
milletleri kadar arzu ettikleri barışı 

kurtarmak çaresini düşündüğünde 
mUttefiktirler. Roma ile Berlin ara· 
sındaki bu farka gazetelerin çoğunda 
i aret edilmektedir. Ezcümle Pietri, 
Le Jour gazetesinde diyor ki: 
"Yarın iki hükümetin cevabının ay

nı olduğunu görsek bile, bu vaziyet 
iki memleketteki tabii aksülame1• 

aynı olduğunu gösteremiyecektir. Bu 
oyle maddi bir mü ahededir ki en şid
detli tefsiratın bile bunun karşısında 
kıymeti olmıyacaktır.,, 

ltal;yan t?ar.etelerinin vaziyeti 
Roma 17 n.a. - İtalyan matbuatı 

bugün Ruzvelt'in tekliflerine karşı 
vaziyet almıştır. 

Bu teklifler, kaba bir iddia, gülünç 
bir küstahlık ve müthiş bir cehalet te
zahürü suretinde tavsif olunmaktadır. 
Gazeteler Ruzvelt'in bizzat şahsına 
da hücum eylemekte ve mesaj dahili 
mülahazalardan mülhem bir tahrik ve 
harpçilik olarak telakki eylemektedir. 

Ruzvelt'in teklifini istihfafla red 
için ileri sürülen diğer bir delil de 
Avrupa'nın kendi işlerine Wilson'dan 
sonra Amerika'nın bir daha karışma -
sına müsaade edemiyeceğidir. 

Nihayet gazeteler gerek Musolini
nin gerek Hitler'in aynı mihver zih
niyetiyle hareket edeceklerini yazı -
yod r. 

Popolo di Roma gazetesi, Ruzvelt
in manasız hareketine karşı Kont Ci
ano'nun azimkar, dürüst ve açık nut
kunu çıkarmakta ve bu nutkun hakiki 
bir sulh vesikası olduğunu beyan et
mektedir. 

Binici lerimizin 
muvaffakiyeti 

(Başı 1 inci sayfada) 

Yapılan müsabakalarda alınan neti
celer ferdidir ve geçen seneye naza
ran muvaffakiyet derecesi daha yük -
•ektir. 

Kahraman subaylarımızın bu başa • 
tılarına ait telgraf haberi şudur : 

9 millet ve 78 at ••• 
Nis, 17 (Hususi muhabirimizden) -

llu sene Nis'te yapılacak müsabakala
ra Türk, Romen, Fransız, İngiliz, İr
landa, Belçika, Portekiz, Letonya, ve 

:Polonya olmak üzere dokuz millet iş -
tirak etmiştir. Cumartesi günü yapı
lan birinci müsabakaya bu dokuz mil
letten 78 at girmiştir. Türk ve Fran • 
81Z ekiplerinden üçer, belçikalılardan 
2• İngiliz, İrlanda, Polonya, Portekiz 
"e romenlerden birer ki ceman 13 at 
müsabakayı hatasız bitirmiştir • 

l'ürk ve fransız ekiplerinin üçer 
~tla müsabakayı bitirmeleri takdirle 
arşı lanmıştır. 

Subaylarımızın aldıkları 
dereceler 

k l3u müsabakalar sonunda 25 inciye 

3 
adar mükafat verilmiştir. Birinci ile 
&aniye zaman farkiyle yüzbaşı Saim 

J:ı~latkan (Ok) ismindeki atla üçün -
~ lüğü kazanmıştır. Gen yüzbaşı Saim 

olatkan (Kanat) la altıncı gelmi~tir. 
d r.üzbaşı Cevat Kula (Güçlü) adın -
ha 1 atla onuncu, yüzbaşı Cevat Gür -
a~5A~.ıncı) ile 14 üncü olmuşlardır. 

ı unku pazar günü yapılan ikinci at· 
1 nı .. Yü usabakada yüzbaşı Saim Polatkan, 
kzbaşı Cevat Gürkan, beraber ola

:a • 9 uncu, yüzbaşı Cevat Kula 19 un 
u olrnu lardır. 

h 
Ff erdi müsabakalara önümüzdeki 

a ta· · B ıçınde devam edilecektir. 

8 undan sonraki konkurlar, 30 nisan, 

1 
mayısta Roma'da ve son müsabaka -

ar ,da 8 haziran • 16 haziranda Bük • 
reş te yapılacaktır. 

Hatay' da 

C. H. P. kaza 
kongreleri 

işebaş ladılar 
İskenderun, 17 a.a. - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Cümhuriyet Halk Partisi İskende

run kaza kongresi, halk sinemasında 
büyük merasimle açılmıştır. Merasi
me alay bandosunun çaldığıı istiklal 
marşiyle başlanmıştır. Kongreyi vi
layet teşebbüs komitesi başkanı meb
us Abdullah Mursaoğlu açmış, yokla
ma yapıldıktan sonra kaza idare hey
etiyle vilciyet kongre mümessilleri se 
çilmiştir. Kaza idare heyeti reisliğine 
seçilen mebus Hamdi Selçuk bir nu
tuk söylemiş ve demiştir ki: 

C.H.P., milletin rehberi 
"- Büyük milletimizin kurtuluş ve 

yükseliş ve medeni ilerleyiş savaşın· 
da kendisine rehberlik eden Cümhu
riyet Halk Partisinin Hatayda da 
köylerden başhyarak kademe kademe 
teşkilatının vücuda getirilmesi övü
lecek mutlu bir hadisedir . ., Hamdi 
Selçuk partinin büyük hizmetlerini 
ve altı vasfını da izah ettikten sonra 
sözlerini şu cümle ile bitirmiştir. 

"-Halle Partisi, bir fikirdir, Ata
türk'ün ateşlediği bu fikir mütemadi
yen büyüyor. En uzak köylerdeki o· 
caklarımız bu fikrin ateşiyle daima 
yanacak ve bizi ısıtıp karanlıklarımı
zı aydınlatacaktır.,, 

A ntakya' daki toplanh 
Antakya, 17 a.a. - Anadolu ajansı

nın tı:usust muhabiri bildiriyor: 
Cümhuriyet Halk Partisi Antakya 

kaza kongresi, parti binasında mera
simle açılmıştır. Bu münasebetle teş
kilatı kuran Tekirdağ mebusu Rahmi 
Apak bir müsahabe yapmış ve parti
nin altl vasfını halkın gayet kolay an 
hyabileceği şekilde izah etmiştir. 
Bundan sonra kaza idare heyetiyle vi 
layet kongre mümessilleri seçilmiştir. 
Kongre azasının müttefikan ve sü
rekli alkışlarla kabul ettikleri bir tak
rire göre, Partimizin Genel Başkanı 

Milli Şef İnönü'ne kongrenin saygı 
ve bağlılıklarının arzına karar veril
miş ve kongre dağılmıştır. 

Kongre münasebetiyle parti binası 
türk ve parti bayraklariyle donatıl
mıştı. Kongreye bütün köy ve nahiye 
ocak miimessilleri iştirak etmişlerdir. 

Fransız sosya listleri 

arası nda görüş 

ayrıllğı art.yor 
Paris, 17 a.a. - Stefani: Grenoble

den bildirildiğine göre sosyalist par
tısinin umumi katibi Paul Faure, ha
rici siyaset hakkında hakkında Da
ladiye tarafından söylenen nutku ta
mamiyle tasvip etmiştir. 

Leon Blum'un Daladiye'nin harici 
siyasetine karşı açıkça muhalefeti 
malfım olduğundan bu vaziyetten. 
sosyalist partisinin iki temayülü ara
sındaki ideolojik ihtilafın gittikçe 
derinleştiği manası çıkarılmakta ve 
bu halin partinin kati surette ikiye 
ayrılmasını intaç edeceği kaydedil
mektedir. Partinin ikiye ayrılması 
ke fiyetinin ise yakın bir istikbalde 
Fransa'nın dahili iyasetinin inkişafı 
bakımından büyük bir ehemiyeti ha
iz olacağı iliive olunmaktadır. 

Japonlar Hainan adasına 

yeniden asker (ıkardılar 

Tokyo. 17 a.a. - Hainan adasındaki 
japon ordusundan gelen raporlarda 
cumartesi günü adaya yeni japon mıif 
rezeleri çıkarılmış olduğu ve Çin üs • 
süharekeleri olan Kaçek'in işgal edil
diği bildirilmektedir. 

Pazar günü de japon bahriyelileri 
adanın şimali şarkisinde bulunan Po -
ten'e girmişler ve Lohneiy'e kadar i -
lerliyerek diğer istikametten gelen 
japon kuvetleriyle birleşmişlerdir. 

. - .. n ı . K: .-~ R i 

Menemende 
Kubilôy 
ihtifôli 

(Başı 1 inci sayfada) 
ça kazalarından gelen heyetler ve bir 
askeri kıta hazır bulunmuştur. 

İhtifale saat 14.30 da askeri muzi
kanın çaldığı istiklD.1 marşı ile baş
lanmıştır. Marşı takiben lzmir parti 
teşkilatı adına avukat Ekrem Oran 
ve Manisa parti te kilatı adına da Az 
mi Önakın taraflarından birer söylev 
verildikten sonra, ordunun en genç 
subayı teğmen İbrahim Ökten kürsü
ye çıkarak ateşli bir hitabede bulun
muş ve demiştir ki: 

Kubilay'ın kahramanlıi(ı 

"- Kubilay, varlığındaki asalet
ten, damarlarındaki temiz kandan al
mış olduğu hızla eşsiz inkılabımızın 

temeli ve türk evladının biricik hazi
nesi olan türk cümhuriyetine darbe 
vurmak istiyen haydutları boğmak i
çin atıldı. Kubilay, medeni insanlığı, 
vicdan hüriyetini, koruyarak öldü. E 
ğer bir gün vazifemiz bizi de inkılap 
için, cümhuriyet için, hayatımızı fe
daya davet ederse, Kubilay kahra
manlığı hepimizin amacı olacaktır.,. 

Bunu takiben öğretmenler adına 
İbrahim Gökyayla ve Menemenliler 
adına da halkevi başkanı Kemal ön
der tarafından heyecanlı nutuklar 
söylenmiştir. Söylevlerden sonra abi
deye yüze yakın şükran çelengi kon
muş ve bir müfreze asker tarafından 
havaya üç el ateş edilmek suretiyle 
inkılap şehitlerimiz selamlanmıştır. 

Buradan Menemen'e gidilmiş, cüm
huriyet meydanında Atatürk heykeli 
ziyaret edilerek şükran çelenkleri ko
nulmuş ve gece de Menemen balke
vinde İzmir halkevi temsil kolu tara
fından "Kanun adamı" piyesi temsil 
edilmiştir. 

B. Gafenko 
Berlin' e gitti 

(Başı 1 inci sayfada) 

hariciye nazırı ile Polonya hariciye na 
zırı bu sabah saat 11 de Cracovie'de 
buluşmuşlardır. İki hariciye nazırı 
Kattovittz'e kadar beraber seyahat e
decektir. Oradan Romanya hariciye 
nazırı yalnızca Bcrlin'e seyahatine de
vam edecektir. 

Gafenko - Bek konuşması 
Varşova, 17 a.a. - Hariciye nazırı 

Beck trende Cracovie ile Kattovitz a -
rasında Romanya hariciye nazıriyle 

bir buçuk saat görüştükten sonra Kat
tovittz'de trenden inmiş ve öğle yeme
ğini yedikten sonra Varşova'ya git -
miştir. 

Romanya hariciye nazırı ile maiye
tindekiler Berlin istikametinde yolla
rına devam eylemiştir. 

B. Galenko Hitler'le Je 
konuşacak 

Romanya hudut taJüini kabul 
etmiyor 

17Nisan1939tarihinde 

çekilen istikraza ait 

numaralar 
(Başı 8 inci sayfada) 

182241 - 182250 
182791 - 182800 
183401 - 183410 
183721 - 183730 
184061 - 184070 
184291 - 184300 
184841 - 184850 
184991 - 185000 
185181 - 185190 
186051 • 186060 
186511 - 186520 
186541 - 186550 
186591 - 186600 
186621 - 186630 
186911 - 186920 
187241 - 187250 
187821 - 187830 
187951 - 187960 
188251 - 188260 
188301 - 188310 
188661 - 188670 
188711 - 188720 
189061 - 189070 • 
189961 - 189970 
189991 - 190000 
190081 - 190090 
190341 - 190350 

190681 - 190690 
191581 - 191590 
191731 - 191740 
191931 - 191940 
192671 - 192680 
193821 - 193830 
194071 - 194080 

194261 - 194270 
194741 - 194750 
195811 - 195820 
195921 - 195930 
195931 - 195940 
196051 - 196060 
196271 - 196280 
197181 - 197190 
197641 - 197650 

197661 - 197670 
198081 - 198090 
198261 - 198270 
198291 - 198300 
198441 - 198450 
198601 - 198610 
199841 - 199850 
199891 - 199900 

183407 

184069 
184294 

186598 
186627 
186915 

187955 

190085 

194077 
194264 

195813 

196277 

197647 

198090 

198295 

199848 
199891 

120 

120 
120 

120 
120 
120 

120 

120 

120 
120 

120 

120 

120 

120 

909 

120 
120 
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: Meşhur İspanyol Dansözü : 

: JULİA REYES' İ ~ - --

' _ Vilôyetler 

Kapah zarf usulile kalörif er 

tesisah eksiltme ilam 
Isparta Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş. 

vesikası, 

B - 939 yılına ait ticaret odası ve
sikası, 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazlı saatten bir saat evetine ka 
dar yukarıda sözü geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların nihayet saat is e kadar gel
miş olması ve dış zarfların mühür mu
mu ile kapatılmı§ bulunması lazım
dır. Postada vuku bulacak teahhürler 
nazarı itibare alınmıyacaktır. 

(1285) 11263 

Mutbak inşası 
İstanbul Nafıa Müdürlüiünden: 

26. 4. 939 çarşamba günü saat ıs te 
1stanbulda nafıa müdürlUğü eksilt
me komisyonu odasında (27428.61) li
ra keşif bedelli Bakırköy emrazı ak
liye hastanesi mutfak inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmiye konulmuş

tur. 
Mukavele eksiltme, bayındırlık iş

leri genel, hususi ve fenni şartname· 
leri, proje, keşif hüliisasiyle buna mü
teferri diğer evrak dairesinde görüle· 
cektir. 

Muvakkat teminat (2058) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve 

en az (20.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol
duğu vesikalara istinaden İstanbul 
vilayetinden eksiltme tarihinden 8 
gün evel alınmış ehliyet ve 939 yılına 
ait ticaret odası vesikalar1nı havi ka
palı zarfların 26. 4. 939 çarşamba gü
nü saat 14 e kadar İstanbul nafıa mü
dürlüğüne vermeleri. (2323/1254) 

11279 

Köprü i nşası 
Çanakkale Encümeni Daimisin· 

den: 
l - Yeniden eksiltmeye konulan iş 

keşif ve şartnamesinde tadilat yapı -
lan Biga - Karabiga yolu üzerinde be
tonarme olarak yapılacak olan köprü
ler inşaatı olup keşif bedeli 13659 li
ra 74 kuruştur. 

Bu işe ait ihale bedelinin 12300 li -
rası 938 senesinde bakiyesi 939 büd -
cesinin tasdikinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu i§e ait evrak ve şartnameler 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i§leri genel §art -

namesi • 
D - Tesviyei türabiye şo&a ve k~r

gir inşaata dair fenni şartname. 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiyat bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlUğünde 

bedelsiz olarak görebilirler. 
3 - İhale 4.5.939 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 15 de vilayet ma
kamında toplanacak daimi encümen -
de yapılacaktır. 

4 - EksiJtme kapalı zarf usuliy lc 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1024 lira 50 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve ihale günün
den nihayet 8 gün eveline kadar vila
yet makamına müracaatla alacakları 
ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et
meleri ve 939 yılına ait Ticaret odası 
vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. . 

6 - Teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde daimi en -
cümcne verilmesi Hizımdır. Posta ile 
~önderilecek mektupların nihayet sa
at 14 de kadar gelmiş olmaları lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2470/1347) 11347 

Şose • 
ı nşası 

ğüne muracaat edebilirler. 
4 - İsteklilerin (2285) lira (42) 

kuruş muvakat teminat verilmesi ve 
bu işi yapmağa iktidarının müsait ol
duğuna dair ehliyet vesika$ı almak ü
zere 2 inci maddede yazılı günden se
kiz gün cvel villiyete müracaat etme
leri lhımdır. (2372-1372) 113615 

f 50 fon motorin hnacak 
Afyonk rahi r 'Belediye Reisli -

ğinden : 

Belediye elektrik santralının 939 
mali yılı ihtiyacı olan 150 ton moto
rinin beher kilosu on kuruş muham
men bedel üzerinden ve kapalı zarf 
usuliyle 17. 4. 939 tarihinden 2. 5. 939 
tarihine kadar on beş gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

İğreti teminat 1125 liradır. İhalesi 
2. Mayıs 939 cuma günü saat 14 te 
encümeni belediyece icra edilecek
tir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 
inci ve bunu müteakip maddeleri Şart 
lan dairesinde teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat önce encüme
ne vermeleri ve mukabili makbuz al
maları lazımdır. 

İ~lıu ihtiyaç Afyon belediyesi e
lektrik santralına teslimi meşruttur. 
Şartlarını ve sair hususatını öğren

mek istiyenler, her gün beleuıyeye 

müracaatla öğrene.bilirltr ve alabilir
ler. 

İsteklilerin belli gün ve saatte da
irei belediyede hazır bulunmaları ve 
teklif mektuplarını vaktinde verme
meleri ilan olunur. (2588/ 1410) 11408 

/• · Kazalar 

500 ADET ELEKTRlK 
SA YICISI ALINACAK 

Mugtafa Kemalpa Belediyesin 
den: 

10. 4. 939 tarihinde belediyece alı

nacak olan 500 adet ilanda .narkaları 
gösterilen sayıcıların ihale gününün 
gösterilen lUzum üzerine 1. 5. 939 pa
zartesi gilnüne tehir edilmiştir. 

İhale aynı gilnde saat 14 te yapıla
caktır. Taliplerin aynı günde beledi
ye encümeninde hazır bulunmaları ı-
lan olunur. (2525/1370) 11375 

Noterlikler 

Ankara ikinci Noterliğine 
i 

Noterliğinizden 28. 1. 1939 tarihin
de 1547/1548 sayı ile Hüseyin Orak 
tarafından namıma esaleten ve namı
ma vek§leten Rifat Oturanc'a veril
miş olan vekaleti geri aldığımı ve ba
dema namımıza olarak hiç bir muame
le yapmağa mezun olmadığını beyan 
eder ve bu azilnameden bir suretinin 
Rifat Oturanç vekili Ankara'da ad
liye sarayı caddesinde avukat Baha 
Osman Perçinel'e, bir nüshasının Ka
rabük'te Demir ve Çelik .fabrikası 
direktörlüğüne tebliği ile bir nüsha
sının Ankara'da Ulus gazetesi ile ila 
nını saygılarla dilerim. Hüseyin Orak 
namına bilvekale ve kendi namıma 

bilesale Ankara'da Arif Çubukçu. 
Dairede saklı aslına mutabık olan 

bu nüsha talep üzerine berayi neşri 

ilan Ulus gazetesine tebliğ olunur. 
Harç pulları dairedeki nüshasına. 

yapı tınlmı tır. 15 Nisan 1939 
1348 

-
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6 ressam alınacak 
Seyhan Vilayeti Daimi Encüme • o ı t o · il 

nindcn : d" 
1 
.. ~~. cd cmıryo nrı Umum Mü-

ur ugun en : 
1 - Adana - Kozan yolunun o+ooo Devlet dcmiryolları cer d · • · · 

Berlin'deki Romanya mahfillerinde 
söylentliğine göre, bu garantinin bir 
taraflı olarak kalacağına dair Gafen -
ko'dan teminat istenilmesi pek muhte
meldir. Bu takdirde Romanya'nın her 
hangi bir devlet tarafından hudutları 
hakkında başkaca verilecek garantile· 
ri de memnuniyetle karşılıyacağı ce • 
vaben bildirilmektedir. 

İsparta vilayet merkezi hükümet 
konağında yaptırılacak 16036 lira 20 
kuruş k.tşif bedelli kalorifer tesisatı 
olup 9~8 mali yılı içinde (5000) lirası 
ve 939 mali yılında (11036) lira (20 ku 
ru u) tediye edilecektir. (5000 liralık 
işin 25. 5. 939 tarihine kadar ikmali 
şarttır. 

3 + 000 d k' ·· k'l aıresı ıçın - arasın a ı uç ı ometre- muktedir altı ressam ı k T rk . k 'f a ınaca tır. a -

Romanya hariciye nazırı Romanya -
nın hudutlarının tadilini katiyen ret -
tiğini de söyliyecektir. 

B. Galenko Pari•'e J e uirıyacak 
Paris, 17 a.a. - Romanya hariciye 

nazırı Gafcnko, Berlin ve Londra'ya 
yapacağı ziyaretlerden sonra 25 ni
sanda Paris'e gelecek ve ilç gün de 
burada kalacaktır. 

BB. Teleki ve Çaki 
Roma' ya gittiler 

Budapeşte, 17 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: 

BB. Tele ki ve Caky, Roma'ya ha -
ı·eket etmişlerdir. Yanlarında İtalya 
orta elçisi B. Vinci ile hariciye yük
sek memurları vardır. istasyonda Al· 
manya ve Yugoslavya orta elçileri ta· 
ıafından setamlanmışlardır. 

2 - Bu i§e ait evrak ve şartnameler 
A - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 

B - Yapı işleri umumi ve fenni 
şartnamesi, 

C - Sıcak sulu kalorifer tesisatı 
için umumi ve fenni şartname, 

E - Eksiltme şartnamesi, 
F - Mukavele projesi. 
G - Keşif ve vahidi kıyasii fiyat

lar, 

H - Projeler, 
İsteyenler bu evrakı İsparta Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 3 • 5. 4. 
939 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle eksiltmeye konulan bu iş 20. 4. 
939 perşembe günü saat 15 te, nafıa 
müdürlüğünde teşekkül edecek ko 
misyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1202) lira (75) kuruşluk 

muvakat teminat ve bundan başka aşa 
ğıdaki vesikları ibraz etmeleri lazım
dır. 

A - İhaleden en az sekiz gün eve! 
vilayete müracaatla alınacak ehliyet 

ı şose . ınşaatı eşı tutar.ı olan tiplerin askerlik vazifelerini bitirmiş 
(30472) lıra (32) kuruşla eksıltmeye olmaları şarttır. ücretler· · t'h _ 
çıkarılmıştır . . ı ım ı an ne 

. · tıcesınde ressamlığı beğenildiği tak-
2 - Eksıltme 2.5.939 tarihine müsa- dirde idaremizı'n hare k h a·r 1 •. •. • m anunu a -

. ı ~sa 1 .~unu_ ~at on bırdc vilayet da kamına göre tesbit edilecektir İmti -
ımı encumenın e yap~laca~tır. • han olmak için hüsnühal ve tahsil ve-

k
3 - 1~teycknl~r bu ışe aıt keşıf ev-, sikalarını hamil olarak Ankara'da cer 

ra ını gorme uzere nafıa ""d"" l'" · · mu ur u- daıresıne müracaat edilmesi ilan olu-
-------- nur. (1350) 11394 

Susta çelikleri ve saire ahnacak 
D. D. Yolları Satın A lma Koınig yonundan : 

Muhammen bedel kk · · . ve muva at temınat mıktarları aşağıda yazılı ı ve 2 
No ... lı lıateler muhteviyatı susta çelikleri ve fren bava sevk boruları ile sür
şofor boruları ayn ayrı ihale edilmek üzere 2-6-1939 tarihinde cuma günü 
saat 15 30 da krlpal f l" 1 · '. . ı zar usu ıle Ankarada dare bınasında satın alınacaktır. 

Bu ı e gırmek istiyenlerin listeleri hizsında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayi tt'-· · . ~ ~ . ıgı vesıkaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komısyon Reıslığıne vermeleri lazımdır. 

, Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpa-
§a dan Tesellilm ve sevk §efliğinden dağıtılacaktır. (1356) 11403 

Liste 
No. Malzeme 

1 Susta çelikleri (91,5 ton) 
2 Fren hava sevk ve sUrşof 

boruları .. 
(5900 adet fren, 150 adet 
sürşof borusu.) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira K. Lira K. 

----
12900 00 967 50 

3500 00 50 



-o-

Milli Müdafaa B. 

Sondaj balonu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 

1 - Hava birlikleri için 4.200 adet 
sondaj balonu almacaktxr. Muhammen 
bedeli 4.200 lira olup ilk teminat mik
tarı 315 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 20.4.1939 per
şembe günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, ve 3 ün 
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik
te ilk teminat veya makbuzlariyle bel
li saatta komisyona gelmeleri. 

(732) 10741 

Bir tayyare hangarı yaphnlaca~ 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 

misyonundan : 

1 - lzmir'de yaptırılacak bir tay • 
yare hangarı yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhamme.:ı be 
deli yüz yirmi beş bin yüz otuz beş li. 
ra kırk iki kuruş (125135 lira 42 ku
ruş) olup ilk teminat miktarı (7 507) 
yedi bin beş yüz yedi liradır. 

2 - Eksiltmesi 21. 4. 939 cuma gü. 
nü saat 15 de vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif, proje ve şartnamesi 6 li. 
ra 26 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektup! nnı ihale saatxndan bir saat 
evetine kadar komisyona vermeleri. 
{1141) 11163 

Bir adet torna tezgôh ı 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Bir adet büyük torna tezgahı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (23817) lira olup 
ilk teminat miktarı 1786 lira 30 kuruş 
tur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
2 - E:ı:siltmesi 23. 5. 1939 salı gü -

nü saat 15 de Vekalet satın alma ko • 
misyonu:ıda yapılacaktır. 

da görulebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele • 
rinde yazılı vesikalarla birlikte ilk te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa. 
atinde:t bir saat eveline kadar komis -
yona vermeleri. ( 111 O) 11171 

2 adet perçin makinesi 

a lınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
m isyonundan : 

1 - İki adet perçin imal makinesi 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
15000 lira olup ilk teminat miktarı 
(1125) lıradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 25. 4. 
939 salı günü saat 16 da Vekalet satın 
alma omisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek-
lif mektuplarını muayyen satten bir 
saat eveline kadar komisyona verme -
leri. ( 1224) 11229 

u 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk 
teminat ile 2490 sayılı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazlı belgeler ve bu 
işle meşğul olduklarına dair ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir
likte zarflarının ihale saatinden bir 
sat eveline kadar M. M. V. Sa. Al. 
Ko. vermeleri. {1277) 11275 

K1rık Eterniflerin tebdili 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : : 
1 - Keşif bedeli 1346 lira olan ge

nel kurmay binası çatısındaki kırık 

eternitlerin değiştirilmesi işi pazar · -
lıkla eksiltmiye konmuştur. 

2 - Pazarlığı 28. 4. 939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 100 lira 10 kuruş 
olup şartnamesi yedi kuruş mukabi -
linde komisyondan alınır. 

4 - Pazarlığa gireceklerin ilk temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 mad -
?elerinde yazılı belgeler ve bu gibi 
ışlerle iştigal ettiklerine dair ticaret 
?dasından alacakları vesikalarla bir -
likte muayyen gün ve saatte M. M. 
V. Satın Alma komisyonunda bulun-
maları. (1315) 11313 

Levazım Amirliği · · 

Yünlü kı rpı ntı satış ı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bir ve ik! numaralı dikim evle 

rinde birikmiş olan 93 ton yünlü kır· 
pıntı 19. 4. 939 çarşamba günü saat 15 
te !stanbul'da Tophanede Lv. amirli
ği satınalma komisyonunda kapalı 

zarfla satılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 32550 lira ilk te 

minatı 2443 lira 23 kuruştur. 
3 - Şartnamesi komisyonda görü

lebilir. Kırpıntılar her iki dikim evin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalariyle beraber teklif mektuplar
nı ihale saatinden bir saat ;Jel komis-
yona vermeleri. (1211) 11208 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli askeri hastanesinin 

939 mali yılı için 20.000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla eksiltmiye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli kilosu 40 kuruş 
olup muvakat teminatı 600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 8. 5. 939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını 46. tüm. satınal
ma komisyonuna vermeleri. (1386 ) 

11404 

Askeri Fabrikalar 

25 ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (62.5001 lira 
olan 25 ton Nikel Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 29. 5. 939 pazartesi 
günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir Şartname (3) lira (13) ku 

50 ton benzin it naca k ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- (4375) lirayı havi teklif mektupları-
mis}onundan : nı mezkur gün saat 14 de kadar ko-

l -- 50 ton ağır benzin satın alına - misyona vermeleri ve kendilerinin de 
caktır. Muhammen bedeli (10.000) li- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
ra olup ilk teminat miktarı (750) li- delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
radır. .. saatte komisy::: "'\ müracaatları. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 26. 4. (1281) 11288 
939 çarşamba günü saat 15 te Vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak . 31 kalem muhtelif malzeme 
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - Ist(;klilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale satinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri. (1225) 11230 

Bi r hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın A lma Ko

m isyonundan : 
1 - Keşif heceli 27265 lira 53 ku

ruş olan Ankarada bir adet hangar 
inşaatı kapalı zrafla eksiltmeye kon-
muştur. · 

2 - Eksiltmesi 26. 4. 939 çarşam · 
ba giınü saat 11 dedir 

3 - İlk teminatı 2045 lira olup şart 
namesi 136 kuruş mukabilinde M. M. 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umu m Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan 31 kalem muhtelif malzeme aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 29-4-939 
cumartesi günü saat 11 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
rfaliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 sayılı 
kanunun ;z. ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesiaksile mez -
kür gün ve saatte komisyona müra-

. 11354 

Alôkadarlara 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Askeri Fabrikalar alım satımlarına 
ecnebi firmalar namına iştirak etmek 
istiyenlerin ibraz edecekleri vekalet
namelerde (Komisyoncu istihdam e
dilmiyeceği ve ancak Türk firmaları
nı işlerin türk kanunları dairesinde 
yürütülmek için tevkil edildiği) kay
dı da sarahatan yazılmış olmalıdır. 

(1361) 11362 

15 fon boh(ahk sa( alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edi1en bedeli (10.500) lira 
olan 15 ton Bohçalık saçın Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 5. 6. 1939 
pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip 
lerin muvakat teminat olan (787) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkür günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık 
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesika
siyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1393) 11405 

15 fon bohçahk sa~ ilammn 

hükümsüzlilCü hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum 

dür!üğü Merkez Satın Alma 
mi~, onundan : 

Mü
Ko-

18. 5. 939 perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale '!dileceği 1, 3, 5 ve 
7. Nisan 1939 tarihinde ilan edilen 
15 ton Bohçahk saçın fenni şartname 
sinde değişiklik yapıldığından bu 
malzeme hakkında mezkı1r günlerde 
çıkan ilanların hükümsüz olduğu ve 
5. 6. 939 pazartesi gün saat 15 te ka
palı zarfla ihale edileceği 18, 20, 22 
ve 24 Nisan 1939 tarihlerinde neşre

dilmek üzere yeniden ilana verildiği 
ilan olunur. (1394) 11406 

Bayındmrl ık B. 

Regülôtör ve saire insası 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adana'da Sey.ıan nehri üzerin

de inşa edilmekte olan regülatör ka
pak ve teferrüatmın imali ile montaj 
işi keşif bedeli (650.000) liradır. 

2 - Eksiltme 27. 4. 939 tarihine rast
lıyan perşembe günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (32) lira (50) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden ala 
bilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin (29.750) liralık muvakkat te. 
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evel elle
rinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile Vekalete raüracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üz e vesi 
ka almaları ve bu vesikayı ibraz etme
leri şarttır. Bu miiddet içinde vesika 
talebinde bulumnıyanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılt saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü-

ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (821) 10889 

Kapah zarf usulile balakhk 
ıslahı ve saire eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti Samsun Su İ§leri 
Sekizinci Şube Mühendisliğinden 

Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Hamzalı bataklıkları ıslahı, ka
nalları ile Aptaf ırmağı ıslah kanalı 
üzerine yaptırılacak altı adet betonar
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 
Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruştur. 
2 - Eksiltme vahidi fiyat üzerinden 

ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 24 nisan 1939 tarihi -
ne rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
Samsunda su işleri sekizinci şube 
mühendisliği binasında eksiltme ko -
misyonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, umum su işleri fen
ni şartnamesi, hususi fenni şartname 
ve projeleri 180 kuruş mukabilinde 
Samsunda su işleri sekizinci şube 

mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 2665 lira 86 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve mümasil 
işleri yaptığını gösterir vesika ibraz 
etmesi ve eksiltmenin yapılacağı gün 
den en az sekiz gün evel ellerinde bu
lunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile idareye müracaat ederek 
bu i~emahsus olmak üzere vesika al -
maJarı ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika tale
binde bulunmıyanlar eksiltmiye işti· 
rak edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektup1arı . 
nı üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Samsunda su işle
ri sekizinci şube mühendisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil -
mez. (2400/ 1292) 11269 

Me~e köprü Traversi ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27. 4. 939 perşembe günü saat 15 te 
Ankarada Nafta vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da Bolu vilayeti Düzce kazası Pomak 
lıdede Devlet ormanından veya husu
si mukaveleli ormanlardan kesilmek 
ve ana hat üzerinde her hangi bir is
tasyonda teslim edilmek şartiyle 8900 
lira muhammen bedelli 1000 adet me
şe köprü traversinin kapalı zarf usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 667 lira 50 kuruş 
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakat teminat ve şarnamesinde yazı
lı vesaik ile birlikte ayni gün saat 14 
e kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(1265) 11286 

Telgraf makinesi 

ah nacak 
N a fra Ve k ale tinden : 

27 mayıs 939 cumartesi günü saat 
11 de Ankarada Nafıa vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 

toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda ceman 3058 lira muhammen be
delli 22 adet Mors tipi telgraf makine 
sinin talip çıkmaması yüzünden ka
palı zarf usulü ile yeniden eksiltme
si yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (229.35) liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcferrüatı 

Ankarada Nafıa malzeme müdürlü
ğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu 
vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
10 a kadar makbuz mukablinde komis 
yona vermeleri lazımdır. 1290) 11290 

Çubuk barajı gazinosu kiraya 

veriliyor Hava Kurumu · 

Nafıa V ek a letinden: Alüminum ha litası 
Açık arttırmaya konulan iş: 

1 - Çubuk barajı gazino ve müşte
milatının bilumum demirbaş eşyala

riyle birlikte icare verilmesi. Tahmin 
edilen senelik icar bedeli 1200 lira
dır. Üç sene müddetle icara verilecek 
tir. 

2 - Eksiltme 12. 5. 939 tarihine 
raslıyan cuma günü saat 15 de Nafıa 

vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında açık 

artırma usuliyle yapılacaktır. 
3 - Arttırmıya girebilmek için is

teklilerin (270) liralık teminat ver
mesi ve arttırmanın yapılacağı gün
den en az sekiz gün evel ellerinde bu
lunan bütün vesikalariyle birlikte bir 
istida ile Vekalete müracaat ederek 
bu işe mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika ta
lebinde bulunmiyanlar arttımıya iş

tirak edemezler. 
4 - İstekliler bu iş için hazırlan

mış olan mukavele ve şartname proje 
sini sular umum müdürlüğüne müra-
caatla görebilirler. (1377) 11407 

Jandarma 

Yatak ve yastık kılıfhk 
bez alınacak 

J an darma Genel Komutanlığı 

Ankara Satm A lma Komisyonun
dan : 

Bir metresine 36 kuruş kıymet bi
çilen 64512 metre vasıt ve örneğine 
uygun yatak ve yastık kılıflık bez 
kaplı zarf usuliyle 25. 4. 939 salı günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve örnek parçası yüz 
on altı kuruş karşılığında komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmiye gir
mek isti yenlerin (1742) liralık . ilk te
minat banka mektubu veya sandık 
makbuzu ile şartnamede yazılı belge
leri muhtevi teklif mektuularını en 
geç belli gün saat dokuza kadar ko -
misyona vermiş olmaları. (1215) 

11227 

Türkku~u 
ğünden: 

Genel Direktörlü-

1 - 7-4-1939 da açık eksiltmeye ko
nulmuş olan Alüminyum halitası için 
teklif edilen bedel layık hadde bu -
lunmadığından ihtiyacın pazarlıkla 

teminine karar verilmiştir. 
2 - Halitanın muhammen bedeli 

sif Ankara 2.100.- Liradır. 

3 - Pazarlık 18-4-1939 salı günü 
saat 16.30 da Kurum Binasında yapı· 
lacaktır. 

4 - Şartnamesi parasızdır. 
5 - lstiyenlerin Türkkuşu satına!• 

masına müracaatları. 1243 

Mahkemeler 
Hadım Sulh H uku k Hakimliğin

den: 

Davacı Hadımın Taşkent Kamunu
nun Hıra mahallesinden Lal Ali oğlu 
MeÇmet kızı ve imam oğlu Mustafa 
karısı Meryem vekili Sırrı Karagül
le tarafından müddeaaleyhler aynı 

kamunun o mahallesinden Lal Ali oğ 
lu Kadir çavuş ve oğulları adı güzel 
ve Mehmet ve Lal Ali oğullarından 
Mustafa oğulları Emin Mehmet, Ve
hap, ve Abdürrahman aleyhlerine Taş 
kendin sınırı içinde ve Taşdibi mev• 
kiinde doğusu bayraktan oğlu Celal, 
batısı Pırna oğlu Mehmet, kuzayı 
Çörcüllü oğlu Hüseyin ve kardeşleri 
ve güneyi Küderi oğlu Alinin gayri 
menkulleri ile çevrili 50 ar miktarın
da ve 250 lira değerindeki tarlaya mü 
dahalenin menine ve bu tarlanın na
mına tesçiline dair açılan davada müd 
deabih mahallin tapu kaydına rast
lanmamış olduğundan bu mahalle 
mülkiyet iddiasında bulunanların ta· 
rihi ilandan itibaren on gün içinde 
Hadım sulh hukuk mahkemesine mü
racaatları ilan olunur. (1411) 11409 

' Ankara Belediyesi 

Tômirat yaptı rılacak 

Ankara Belediyesinden ı 

Bir kalöriferci ahnacok 1 - Dispanserde yapılmasına lü

Jandarma Subay Okulu Komu . zum görülen umum! tamirat on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul

tanbğmdan : muştur. 

Nafıa Vekaleti yapı işleri umum 2 - Muhammen bedeli (3366,08) 
müdürlüğünce ehliyeti tasdik edil- liradır. 
miş olmak şartiyle yetmiş lira ücret- 3 - Muvakkat teminat (252,50) li-
li bir kaloriferci alınacaktır. İstekli - radır. · 
lerin diğer şartları öğrenmek üzere 4 - Keşif ve aşrtnamesini görmek 
okul komutanlığına baş vurmaları. istiyenlerin her gün yazı işleri kale-

(1355) 11360 

1 

mine ve isteklilerin de 2-5-939 salı sa-
at (10,30) da Belediye encümenine 

----müracaatları. (1357) 11353 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : Muhammen B. 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. 
Muvakkat teminat 

Lira Ku. 
---------

Ahşap hane Duatepe 285 17 15 00 1 25 
.. " 285 18 20 00 1 50 
.. .. 285 28 20 00 1 50 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma 

suretile satılacaktır. İhaleleri 1-V-939 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1353) 

Satılık ankaz 
Ankara Beled iyesin d en : 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel 

Ahşap hane Duatepe 285 12 

Muhammen B. 

Lira Kuruş 

%7,5 
Muvakkat B. 

Lira Kuruş 

250 00 18 75 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazi arttırma suretiy· 

le satılacaktır. İhalesi 1-5-939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Ta • 
!iplerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(1382) 11372 

Muhtelif tômirat yaptlrılacak 
İstanbul A sanatika Müzeleri 

Yapılacak işin cinsi ve mahiyeti 

Kurşun döşenmesi badana ve siva
işleri çinko oluk ve vedere imali ah
şap çatı yapılması vesaire ... 

Arttırma ve 
Keşif 

bedeli 
Lira K. 

15042 82 

Eksiltme Komisyonu Riyase tinden : 
Muvakkat teminat Eksiltmenin nerede 

miktarı 

Lira K. 

1128 25 

ve hangi tarih ve 
saatte yapılacağı 

Eksiltme İstanbul Asarıatika mü • 
zeleri umum müdürlüğünde 24 4-939 
tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek müteahhitler 
için aranacak evsaf 

Münakasaya girecek müteahhitle • 
rin yüksek mühendis veya yüksek 
mimar olmaları ve yahut da ameli -
yatın fenni mesuliyetini noterde 
musaddak vekaletname ile deruhte 
eden bir yüksek mühendis veya 
yüksek mimarla teşriki mesai et • 
meleri ve mukavelenameye birlikte 
imza eylemeler ilazımdır. 

İstanbul'da Topkapı sarayı milzesinde bermucibi keşif yaptırılacak olan tamirat işleri yukarıda yazılı gu .. n ve saatte kapalı f l" ı ·h l d'l 
k 

· Olb k" k ·f 
1 

· .. k . . 1 . İ . . zar usu ıy e ı a e e ı e-
ce tır. apta ı eşı ve şartname erı gonne ıstıyen erın stanbul müzelerı umum müdürlüğüne tamirat yer' 0 rini mahaJle ·· k d b 
1 

ı T k ü · .. d .. 
1 
.. ~.. r 

1 1 
d k . n gorme arzusun a u-

k~~~ adrın op ahapı s~r1~yı m zfesı.dmu ~r dugune
1 

ta ıp do an arın .. ate l~f ~ektu~larını ve en az 15000 liralık bu işe "enzer iş yaptıklarına dair Narıa Ve
aı.etın en ve y ut vı ayet na ıa ı aresın en a mış ol ukları muteahhıtlık ve tıcaret odası vesikalariyle muvakk •eminat kb ı h · ··h·· l "" 

fı 24 4 939 
·h · ·· d. f · ·· .. ( ma uz arını avı mu ur u 

zar arını - - tarı ınc musa ı pazartesı gunu saat 13.30) za kadar komisyon riyasetine tevdi etmeleri (224 :1 1209) 11248 



• 

18- 41 - 1939 

Kiralık: 

Kiralık ucuz daire - Maltepede 
iki oda bir hol, Maltepe bakkal Rami-
se müracaat. 1227 

Acele devren kiralık Ap. - Tam 
konforlu 5 oda 2 hela, mutfak sıcak ve 
soğuk su kalorifer. Atatürk Bulv. Er
can Ap. Kat 2 (Kutlu yanında) Tl. 
2652 1232 

Kiralık apartıman - Atatürk bul
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit-
ten geçme sıcak sulu. 1281 

Çok ehven acele devren kiralık a
partman - Üç oda, bir hol, kalorifer, 
ııcak su Menekşe sokak No. 4. Kapı-
cıya. 1288 

Kiralık oda - Manzaralı, havadar, 
aıüstakil bir oda kiralıktır. 

Maltepe akıncılar numara 3 müra-
caat. 1297 

Kiralık Ap. - 4 oda ı hol banyo 
ınutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör
ınek için içindekilere görüşmek için 
~l: 1616 1310 

Kiralık daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
Ust 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 kiralıktır. 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 Ti: 3866 Bursa pazarı. 1338 

Kiralık - İki oda bir hol Yenişe
hir Atatürk bulvarı Bolu apartmanı 
No. 4 e müracaat. 1339 

Erenköyünde kiralık kö§k - As
falta ve trene 5 şer dakika mesafade, 
çamlık, bağlık, 7 oda 2 büyük salon, 
konfor Ankara Posta kutusu K. 1004 
e mektupla. 1340 

Kiralık odalar - Güneşli ve her 
türlü konforlu ve daimi sıcak su bu
lunan odalar çok ehven fiyatla kira-
lıktır. Müracaat Tel: 3829 1351 

Devren kiralık apartman - 1 bü
yük 2 küçük oda ve saire. Şehrin en 
güzel ve işlek yerinde. Her işe yarar. 
Postane caddesinde 51 No. apartman 
kapıcısı Bekire müracaat. 1353 

Kiralık ev - Etlik aşağı eğlence 

ele kuyu yazısı 41 No. da 3 oda 1 bü
yük salon mutbak banyo su elektrik 
Tl: 3454 1354 

Kiralık - İki oda, bir hol, mutbah, 
ııcak sulu duş, Atatürk bulvarında 
Kalaç apartmanında altı ay müddetle 
kiralıktır. Mobilyalı da verilebilir. 

1363 

Kiralık - Jandarma, polis enstitü
ıü yanında her tarafa nazı~ vekaletle
re 5 dakika mesafede yenı yapılmış 
çok ucuz. Koçak Ap. daireleri. İçin-
dekilere müracaat. 1364 

Kiralık oda - Sıhiye vekfileti civa
rı asfalt üzeri temiz, rahat. Kızılaya 
bitişik Özen mahallebici dükkanın-
dan sorulması. 1365 

Kiralık Mobilyalı mobily_asız o~a 
- Yenişehirin en güze~ ye.rınde ~u
tün konfor ve kaloriferı haız oda kıra 
lıktır. Bankalar caddesi Şehza~ebaşı 
ıekercisi bay Osman Nuriye muraca-
at. 1366 

Satılık: 
... 

Acele satılık arsa - Jandar~a 0 
-

kulu yanında 560 M2 Maltepeı:ın en 

h~k· . de 570 M2 uygun fıyatfa a ım yerın 
1229 verilecek Tel: 1538 

Acele satılık arsa - Cebeci Atila 
asfaltında 20 M. yüzü olan 428 M2 ar

·1 k Tel· ıa gayet uygun fiyatla ven ece · 
1538 1230 

Satılık - Yenişehirde Meclis ve 
C b . fal 

bakanlıklar arasında ve e ecı as -
tı üzerinde parsellenmiş ve etrafları 
evlerle süslenmiş eşsiz arsalar. 

T. 2992 1259 

Satılık - Küçük evler yapı koope· 
ratifinin hisselerinden bir hisse satı· 
lıktır. Tel. 2406 1274 

Satılık apartman - İstanbul, Llle
li Akıaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5. o
da nezaret güne§ modern 2500 lıra 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun' at. 1287 

Satılık kıymetli eşya - Salon.ve 1~ 
kişilik yemek odası, yemek servıslerı, 
kristaller, radyogramofon v. s. Kutlu 
puta lalonu üıtündo Devre& Apt. 9 
l'el: 3813 ,1300 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük llinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
lki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir iUn için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala· 
rmdaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir kiiçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i
linlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Kelepir arsa - Maltepe jandarma 
okulu civarında 644 M. arsa azimet 
dolayısiyle çok ucuz ve müsait şera -
itle verilecek. Telefon 1538 1303 

Acele satılık arsa - Yenieşhir Se
Janik caddesinde 423 M. Sağlık Ba -
kanlığı arkasında 520 M. arsa ehven 
fiyatla verilecek Tel: 1538 1304 

Satılık apartman - Belediye karşı
sında Ayda 330 lira iratlı mağazalı 

uygun bedelle Tel: 2406 bayram cad-
desi N o. 1 1307 

Satılık apartman - Yenişehirde A
tatürk bulvarında kaloriferli ve kalo
rifersiz 3 ve 8 ve 10 daireli Tel: 2406 
bayram C. No. 1 1308 

Acele satılık apartman - Şehir da
hilinde en işlek yerde Beş kat ve beş 
daireli 16000 lira borçlu Tel: 2406 
bayram caddesi N o. 1 1309 

Satılık apartman - Işıklar cadde
sinde 9 daireli ve mağazalı 490 lira 
iratlı 13000 lira borçlu Tel 2406 bay-
ram C. No. 1 1311 

Satılık apartman - Cebecide durak 
yanında 7 daireli 2 dükkanlı 310 lira 
icarlı 9000 lira borçlu Tel: 2406 bay
ram C. No. 1 1312 

Satılık bağ - Keçiören Kubbeli 
mevkiinde 7 ve 3 odalı bağ ve bahçeli 
sulu 300 dönüme yakın toptan ve pe • 
rakende Tel. 2406 1316 

Satılık arsalar - Maltepede asfal -
ta yakın küçük çapta ve Kızılırmak 
caddesi ile her yerde elverişli ucuz 
Tel. Z'fOfj Bayram C. No. I 1317 

Satılık arsa - Ankara Yeniıehir 
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 i1%erinde Cebeciye nazır Ka
le önünde iklye münkaıim 9 odalı ye
ni yapı bahçeli konforlu tel. 2406 

1324 

Satılık mUstamel kereste .Nil saire 
ile lngiliz su Tulumbası- Nafıa ba
kanlığı karşısı Otobüs durak yerinde 
Özgen apartmanı 1332 

Satılık eşyalar - Mobilya, porse
selen ve saire eşya Çekoslovakya se
farethanesinin tasfiyesi dolayısiyle u
cuz satılıktır. Çankaya 5. No.lu sefa
rethaneye müracaat. Tel. 5047. 1333 

uı:us 

ODEON 
Yeni çıkan plôklar 

MEBRÜRE AV AS 

27'0282 No. 

270286 No. 

Hicazkar şarkı - Bakı§ından kaş çatışından 

Kürdili hicazk~r şarkı - Gül yüzlü güzel 

ÜRGÜPLÜ HANİFE 
Halk şarkısı - Elma değil elden ele atayım 
Yavru Şahin şarkısı - Kaderim böyledir. 

YUSUF AKBABA 

270288 N O Malatya divanı - Merhaba ey canımın cananeler 
• Halk şarkısı - Ben bugün pirimi gördüm. 

SUNA ÖZSOY SAZ HEYETİ 
Tango - Kalbsiz Keman, Kanun, Ut, Klarinet 

270284 No.~:~~rot - Trak 270289 No 
Trak 1 

Kürdili hicaz 
kar Longa 
Hicazkar Sirto 

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

Satılık döşeme parkesi 
Ankara'da 10 senedir kurutulmuş mefe, karaağaç ve dişbudak

tan mamul 1450 metre murabbaı parke, toptan veya perakende, 
sttılıktır. Taliplerin Akköprüde Selahattin Refik Fabrikasında 
İnşaat Türk Limited Şirketine müracaatları. Posta Kutusu 491 

1360 

SÜMERBANK 
Deri ve kundura sanayii 

Müessesi Müdürlüğünden : 
Fabrikamız mamulatı kösele ve muhtelif derilerinin satış yeri 

1935 senesindenberi İstanbul'da Sirkecide Sansaryan hanının altın
daki mağazada 1938 senesinin nihayetindenberi de Sirkecide Köp-
rülü hana nakledilmiş olduğu ilan olunur. 7190 

Ankara Valiliği 

Elektrik tesisah yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Irmak fidanlığında yapılacak elek 
trik tesisatı işi 12. 4. 939 da ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmiye çıka
karılmış ve muayyen vaktinde istek
li çıkmadığından 22. 4. 939 çarşamba 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
on gün uzatılmıştır. Keşif Bedeli 
(5655) liradır. İsteklilerin ticaret o
dası vesikası ve 424 lira 13 kuruş mu
vakkat teminat mektup veya makbuz 
ile Nafıa müdürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarı
da sözü geçen giln ve saatte nafıa mü
dürlüğü odasında toplanacak fidanlık 
komisyonu reisliğine müracaatları. İs 
tekliler keşif ve şartnamesini her gün 
Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(1416) 11411 

KİREÇ 
Kütahya kireci namiyle maruf 

en temiz yüksek randıman veren 
posa kum 1te taş sair ecnebi me· 
vaddan ari kireç yalnız Hüseyin 
Orak ve Hasan Baldudak tica
rethanelerinde bulunur. Ti: 2708 
- 1446 1117 

ACENT A ARANIYOR • 

Makine ve Teknik malzeme ü-

Çabuk hesap 
öğrenmek için 

Yeni bir metodla çabuk ve kuvetli 
hesap öğretilir. Ulus'ta HS rumuzuna 
mektupla müracaat. 1335 

Zayi - İş bankasındaki 10193 No. 
lı K. C. H.da kullandığım tatbikli mü
hürümü kaybettim yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur 1349 

İbrahim Behçet Yeşil 

Zayi - Ankara memurlar koope
ratifinin Mesut Özkök adına yazılı 
ve 1077 hisse, 1241 sıra numaralı yüz
Iiralık hise senedi zayi edilmiştir. Ye 
nisi alınacağından zuhurunda hükmü 
olmadığı ilan olunur. 1352 

Mesut Özkök 

Zayi - 880 numaralı otomobil pla
kasını kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o-
lunur. 1356 

Abdülkadir Berktav 

Sütçüler aleminde bir hadise ... 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelm1ştir 

M 1 ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

SÜT MAKlNELERlDlR. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bo
zulmaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. 

Taşra satış yerleri: 

Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu
rumda Neşet Solakoğlu 

Ankara satış yerleri: 
M. NEDİM İRENGÜN Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 
YUSUF ESENDEMİR ve OGULLARI Anafartalar Cad. N: 105-

TI: 2454 1011 

"ATAK,, 
Makina ve Endüstri İşleri T. A. Ş. 

İdare Meclisinden 

I 

30 Mart 1939 tarihli fevkalade Umumi Heyet toplantısında Şirketimi-

zin fesh ve tasfiyesine karar verilmiştir. Ticaret kanununun 445 inci mad
desine tevfikan Şirket dainlerinin nihayet 18 Nisan 940 tarihine kadar An
kara Selanik caddesi 21 Nr. da tasfiye memurlarına müracaatla alacakları-
nı ispat etmeleri lüzumu ilan olunur. 1137 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden ; 

Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun ahkamına ay
kırı hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen aşağıda ad
resi yazdı dükkanlar cezaen kapatılmıştır. 

1 - Koyunpazarrnda cami karşısında 34 numaralı ve 
Şükrü Atalay'a ait tuhafiye mağazası (3) gün müddetle. 

2 - Yenişehir İsmet İnönü caddesinde 67 numaralı ve 
Dursun Telli' ye ait mahrukat dükkanı ( 1) gün müddetle. 

(1412) 11410 

Erğani bakın Türk Anonim Şirketinden : 

İzabe mühendisi aranıyor 
Şirketimizi·n Ergani Madeni'ndeki izabehanesinde çalıtmak Ü· 

zere tecrübeli bir izabe Mühendisine ihtiyaç vardlr· Talip olanla
rın muhtasar tercümei hallerini ve istedikleri asgari aylık mikta
rını gösterir bir mektupla Ankara' da Ulus Meydanında Koç Ha-
nındaki Şirket Merkezine müracaat etmeleri. 1359 

Kiralık gazino 
C. H. P. Merkez İlçeyönkurul Başkanllğından • 

Keçiören nahiyesinde bulunan ve mülkiyeti Partiye ait olan gazino i
çindeki eşyasiyle birlikte müzayide suretiyle üç sene müddetle kiraya ve
rileceğinden talip olanların 22. Nisan 939 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te gazino binasında toplanacak olan komisyona müracaat et
meleri ve şartnamesini ihale günün den evel İlçe binasından almaları i-
tan olunur. 1361 

Kiralık binalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik muham- Muvakkat 
men kirası 

Mevkii No. 
teminatı 

Cinsi Lira Lira K. 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın- zerine çalışan bir komisyon evi, 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6359 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Papani zafer 56 Papani mescidi 
ıokağı binası 300 22 50 da istiml!k haricinde çok µcuz, kele- Ankara'da münasebatı bulunan 

pir ve manzaralı küçük arsalar Tel: bir Acenta arıyor. Tekliflerin İs-
2406 bayram caddesi No. 1 1336 tanbul 1414 No. Posta kutusu ad-

Satılık arsalar - Yenişehirde İs- iıl•r•e•si•n•e•gio···n•d•e•r•i•lm-es•i•.••••7188 
met İnönü caddesinde 10 nar metre 
inşaat cepheli 380 ve 388 metre Tel : 
2406 bayram C No. 1 1337 

Satılık Ucuz Eşya - 18 nisan aalı 
günü saat 2 de Belediye mezat salo
nunda gardrop, kütüphane ,karyola, 
kanape, koltuk salon sehpaları müza-
yede ile satılacaktır. 1345 

Satılık hisse - Küçük evler yapı ko 
operatifinden bir hisse satılıktır. Mü
racaat yeri: Şoförler cemiyeti katibi 
Ali Eracar. Telefon: 3808 1357 

Satılık - Modern yemek odası gar 
drop seyahat bavulu Firijider. Mal
tepe köprüsü yanında 37 No. ikinci 
kat. 1358 

Aranıyorı 

Devren kiralık dDüln aranıyor -
Uluı meydanı veya Bankalar cadde· 
sinde. Posta kutusu No: 306 ya mü· 

racaat. 1318 

Aranıyor - Saman pazarına yakın 
2 veya 3 odalı bir ev aranıyor. Koyun 
pazarı Güne§ kundura mağazasına 
müracaat. 1330 

iş anyanlar: 

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 

lş arıyor - Banka, Ticaret, Sana
yi, Maliye usulü muhasebelerini iyi 
bilir bir muhasip saat beşten sonra 
çalışabilir. Ulusta A rumuzuna mek-
tupla müracaat. 1355 

lş verenler: 

Kasiyer aranıyor - Bir kaıiyer a
ranıyor. Merkez eczanesine müraca-
at. 1255 

lki gence ihtiyaç vardır - Tertip 
makinelerinde çalıştırılacak orta tah
ıili görmüg arap harfleri okur yazar 
iki gence ihtiyaç vardır. Çocuk sara -
yı caddesinde Kurşunlu cami yanın -
da Ulusal matbaaya müracaat. 1328"' 

Terzi işçi aranıyor - Işıklar cad
desi Trakya apartman No. 3. Kadın 
terzisi M. Adama müracaat. 1350 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdüril : Ali Rıza BASKAN 

Arslanhane 12 Koyunbaba 
Yalo sokak mescit binası 180 13 50 

Yukarda evsafı yazılı mescit binaları teslim gününden itibaren bir ıene 
müddetle ve açık artırma yoluyla kiraya verilecektir. İhaleleri 20~-939 

taı:ihine tesadüf eden perşembe günil saat 15 te vakıflar umum müdürlüğü 
varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını görmek istiyen-
lerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (1323) 11320 

if =================================================================~ 

SİNEMALAR YENi 
BU GÜN BU GECE 

Cidden görülmeğe değer olgun 
bir eser 

GENÇ KIZLAR 
Bat Rollerde: 

LUISE RAINER • 
ROBERT YOUNG -

MELWYN DUGJ.AS 

Fevkalade hi&Si ve müessir 

1 !fa~ B~ GlfcE 
2 film birden 

1-UÇURUM 
Baş Rollerde: 

Ricardo Cortez - Phyllis Brooks 
gayet heyecanlı polisiye filmi 

2 - iNTiKAM YOLUNDA 
Baş Rolde: John Vaye 

Müthiş bir sergüzeşt ve macera 

sus 
BU GÜN BU GECE 

Sahra bekçileri 
3 büyük sanatkar: 

JEAN PİERRE AUMONT

CHARLES VANEL -
MARTA LABAR 

tarafından temsil edilmit heyecan
lı maceralarla dolu emaaliız bir 

aık ve hiı filmi 
filmi 

bir aık romanı Seanslar: Seanslar : 
Seanslar: 14.30 _ 16.30 _ 18.30 _ Gece: 21 de 12 de Ucu% Hak Matineıl 

Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 12.15 Ucuz Halk Matinesinde: 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 
Gece: 21 de 'KÜÇÜK LORD normal seanslar Telefon: 3589 

: : : : : :x: : :•: : : : = :>:::::: : : :•:•:x: :•: : : :>: : : : >: : :ıoooı: : : : : : : : : : : : :xxı : : : : : : :ıcc : : : : : :ıc: : : : : : :O 

YENİ Sinemada gelecek program gösterilecek olan KIRIK ZAMBAK filminin şimdiye kadar 
Ankara'da buna benzer isimler altında gösterilmiş olan filmlerle hiç bir alakası yoktur. 



En tatlı zevk havasını 

Tane Kuruş Tane Kuruş • 

Sipahi 25 ( Medeni kUtu ) 50 Samsun 25 ( Madeni kutu ) 45 

Sipahi 20 35 Samsun 20 30 

Yaka 20 30 Salon 20 35 
Çeşit 50 72,5 Çeşit 100 145 

Bu yelpaze yaratır . 
• 


