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~ C.H.P. Meclis ~ . • • 
Grupunda 

Cümhuriyet Halk Partisi 
Meclis Grupu salı günit ( 18-4-
1939) saat 15 de Reiı. Vekili 
Hilmi Uran'ın reisliğinde top
landı: 

Söz alan Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu son hafta i • 
çinde cereyan eden siyasi ha -
diaelerin akisleri hakkında ge
çen haftaki toplantıda verdiği 
malumatı itmam eden beyanat -
ta bulundu. Bir fok hatiplerin 
auallerine tatmin edici cevap
lar verdi ve Hariciye Vekili -
nin bu i:zahatı Umumi Heyetçe 
tasvip olundu. 

. . . . 

-. •..................................... --

Hitler'in 
doğum günü 

F. R. ATAY 
Almanya bugün Hitler'in ellin

ci doğum yıldönümünü kutlama 
fenliklerine ba~lıyacaktır. Bu 
münasebetle birçok memleket-

' lerden heyetler davet edilmiştir. 
Geçen gün lstanbul' dan hareket 
eden türk davetlilerinin başında 
Nafıa Vekilimiz general Ali Fu
at Cebesoy bulunmakta ve ken • 
disine Genel Kurmay ikinci Baş
kanı Orgeneral Asım Gündüz'le 
dört mebus refakat etmektedir. 

Hitler, şüphesiz, bir fani va -
tandaşa milli kahraman vasfım 
kazandıran bütün hizmetleri 
yapmıştır. Almanya onun şahsın
da bütün davalarını tahakkuk et· 
tiren bir ıef bulabilmiştir. Zayıf 
\'e mağlup Almanya'nın, en ka -
rıtık, en buhranlı ve en düşük 
eünlerinde bir avuç arkadaşı ile 
mücadeleye girişen Hitler, yalnız 

~atı 'kaz~~J;rmai<;-;~n~'*1~ti\i 
vücuda getirmek toprak istiklal
lerine nihayet vermekle kalma -
MI§, alman ırki birliğini hemen 
hemen temin etmiştir. 

Hitler, memleketinin mesele -
lerini kendi görüş ve almanlığın 
menfaatlerine uygun olduğuna 
kani olduğu bir tarzda halletmek 
için her türlü mücadeleyi yap • 
mıştır. Bir zamanlar işsizlik 
memleketlerinin başında gelen 
vatanını iş ve faaliyete boğmuş
tur: o kadar ki şimdiki Almanya, 
diğer memleketlerden ziraat i§ -
çileri almaktadır. 

Görülüyor ki, alman devlet re-
isi, dıt politikasını, nasyonal • 
aosyalist prensipler içinde tahak
kuk ettirmeğe uğraşırken memle
ketin iç davalariyle uğraşmayı 
ihmal etmemiştir. Bu devirde Al
manya'nın gördüğ~ imar, esa~en 
Avrupa'nın en ilerı devletlerı~ · 
den biri olan bu memleketın 
manzarasını değiştirecek kadar 
tümullü olmuştur. Her ta~afı do
natan yeni yollar şebekesı, zama
nımızın harikaları arasında sa-
yılsa yeri vardır. . · . 

Kendi milleti böyle hır şefın 
ellinci doğum yıldön?m~ için ne 
kadar şenlik yapsa, hıç kımse bu-
nu mübalagah addedemez. A 

Bu fırsatla şunu söylemek .~a · 
zımdır ki, Hitler devrinde :ru~. -
kiye ile Almanya arasındakı mu· 
nasebetler daima dürüst ve dost
ça olmuştur. Bizim ço~ ~arih 0 

-

lan milli cephemize ve ıçınde bu
lunduğumuz enternasyon~l. şa~!· 
lara rağmen ... Başvekilimızı!1.hu· 
kümet programında dış pol~tıka· 
mızı, çok veciz bir tarzda ıfade 
eden "b"" ··k k'" ru··k bütün dev -uyu Uır , •••• 

letlerle aynı samimiyet ve duru5
• 

ti altında dostane münasebetler 
idame ettirmek" prensipi ve ge · 
ne "bütün devletlere karşı be~
lediğimiz samimi ve dostane bı
~a.raflık,, Almanya ile de dostlu: 
gumuzu teshil etmiştir. lktısadı 
buhranın beynelmilel mübadele 
§artlarını altüst ettiği bu seneler· 
de rnilli kalkınma hareketine de· 
~am eden cümhuriyet Türkiyes; 
ti~: Almanya, karsılıkh ticaret ve 
rnubadeleden mühim istifadeler 
t~min etmişlerdir ve bu alış ve· 
ttı daima siyasi maksatlardan U· 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Muhabere ve Münakale Vekili 
B. Ali Çetinlıaya 

Nalra Velr.ili General Ali 
Fuat Cebesoy 

• llctisat Vekili 
B. Hiisnü Çaku 

Ticaret Vekili 
B . Cezmi Erçin 

Ticaret Vekôletinden sonra 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Münakale - Muhabere, İktisat ve 
Nafia Vekôletlerinin teşkilôt 
kanun projeleri de hazırlandı 

Türkofis reisliği liığvolunuyor 1 

1 

Sergiler ve turizm İşi ayrı bir 
müdürlükçe idare olunacak 

Evelki gün Başvekalete verildiğini dünkü ~ayımızda yazdığımız ti
caret vekaleti teşkilat kanunundan sonra dün de iktisat vekaleti ile Na
fıa ve Münakale ve Muhabere vekaletlerinin teşkilat kanunları Başve
kalete verilmiştir. 

Milli Şef'in 
portreleri 

-rauıuıör ~nıauycula 

teksir ettirilecek 
C. H. P. Genel Sekreterliğince me· 

mur edilen, ressamlarımızdan İbrahim 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

j Ticaret Vekaleti teşkilatı: 
Teşkilat projelerine göre Ticaret 

vekiletinde iç ticaret umum müdürlü· 
ğü, dış ticaret umum müdürlüğü ve 
teşkilatlandırma umum müdürlüğü 
olmak üzere üç umum müdürlük bu
lunacaktır. Ticaret vekaletinde ayrı • 
ca teftiş heyeti rei liği, hukuk mii"a-
...:-•·a• ...... -----· ... _ • ...., ...... o"-.... u2a.ı aı~-asyon, 

turizm ve sergiler, konjonktör ve neş
riyat, zat işleri ve levazım, seferber
lik, evrak müdürlükleri bulunacaktır. 
Ölçüler ve ayarlar müdürlüğü iç tica
ret umum müdürlüğünde bir şube mü-

( Sonu 8. inci sayfada) 

Almanya Adolf 
Hitler'in doğumunun 
yıldönümünü kutluyor 
Berlin, 19 a.a. - Propaganda na -

zırı Göbbels, Hitler'in ellinci doğum 
yıldönümü münasebetiyle resmi nu -
tuklar silsilesini açarak radyoda söy
lediği bir nutukta Avrupa'daki yeni 
nizamın en kuvetli garantisi Hitler 
olduğunu kaydettikten sonra Hitler'· 
in muslihane elde ettiği fütuhatı zik
retmiş ve Avrupa'nın eski si.;ıtemi ile 
Almanya'nın Avrupa'da tesis ettiği 

yeni sistemi mukayese etmiştir. 
Göbbels, bir millet ne yaptığını bi

lir ve kendisine büyük bir vazife ve . 
rilirse, o milletin katlanamıyacağı fe
dakarlık olamıyacağını ı.öylemiş ve 
demiştir ki : 
"- Bu vazife şu kelimede münde · 

miçtir : tek bir millet, tek bir Alman· 
ya, tek bir Führer . ., 

Nihayet Göbbels demokrasilerin 
bethahhğını tebarüz ettirmi~ ve bun
ların artık sonlarının geldiğini beyan 
etmiştir. Doiumunun ellinci yıldönümünü 

(Sonu 8. inci sayfada) kutlamakta olan B. Hitler 

B. Hitler'in doğum yrldönümü ıenliklerinde bulunmak üzere 
Almanya'ya hareket eden heyetimizin Sirkeci garında 

alınmı§ rumi 

Erzincan mebu•u B. l.kender 
Ar tun 

• 
D. lskender ATfun 

C.H.P. Genyönkurul 
üyeliğine se~ildi 

C. H. P. Genyönkurulunda mün • 
hal bulunan üyeliğe Genbaşkur kara
riyle Erzincan mebusu İskerıder Ar
tun seçilmiş ve dün toplanan Gen
yönkurul da kendisini tüzük hükmü 
mucibince muhasip üyeliğe ayırmış -
tır. 

İskender Artun; uzun yıllardanberi 
partinin muhasebe işlerini idare eden 
ve çok sevilen kıymetli bir mebusu • 
muzdur. 

Mareıal (akmak'ın 

kızının cenaze töreni 
dün yaplldı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Vefatı 
haberini dün verdiğim Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak -
mak'ın küçük kerimeleri ve güzel 
Sanatlar Akademisi müdürü B. Bür
han Toprak'ın eşi Ayşe Muazzez'in 
cenaze töreni bugün derin bir tees
sür havası içinde yapıldı. Cenaze Gül 
hane hastanesinden kaldırıldı. 

Bugün sabah şehrimize gelen Ma
reşal Fevzi Çakmak, Cümhurreisliği 
yaverlerinden B. Şükrü, Orgeneral 
Fahrettin Altay, Orgeneral Ali Sait, 
Harp akademisi komutanı General 
Ali Fuat, İstanbul Komutanı general 
Halis Bıyıktay, vali ve belediye re
isi Dr. Liitfi Kırdar, Emniyet müdü
rü B. Sadrettin Aka, Şehrimizde bu
lunan bazı mebuslar, askeri ve mülki 
erkan, Gülhane hastanesi başhekimi 
ve doktorları, Güzel sanatlar akademi 
si muallimleri ve daha bir çok zevat· 
la aile dostları cenaze törenine işti
rak etmişlerdir. 

Cenazenin önünde bir süvari kıta
sı, bando mızıka ve Cümhurreisimiz 
İnönü, Büyük Millet Meclisi reisi B. 
Abdülhalik Rcnda, Başvekil Dr. Refik 
Saydam, Vekillerimiz, genel kurmay 
mensupları ile resmi ve hususi mües
seselerden gelen çelenkler bulunu
yordu. Alayın iki tarafında polis me· 
murları ve erler yürüyorlardı. 

Cenaze Bayazit camiine kadar ge
tirilmiş ve hurda namazı kılınarak o
tomobille Eyübe götürülerek aile-si 
kabristanına defnedilmiştir. 

İtalya ile Macaristan arasında 

görüşmeler cereyan ederken 

İtalyan Yugoslav 
müzakereleri de 

cumartesi başhyor 
Roma temaslar1nın Macar -Yugoslav 

yakınlaımasiyle neticeleneceği anlaııhyor 
Roma, 19 a.a. - Stefani ajansı bildiriyor: Venedik sarayında 

Macar misafirler §erefine verilen ziyafette Duçe, Macar • İtalyan 
milletleri arasındaki dostluğu hatırlatarak demiştir ki: 
"- İtalya, Macaristan'ın kendisine 

1 ait ?lan t~prakları tekrar eı; geçir. 
mesı suretıyle adalet prensıplerinin 
Macaristan lehine tahakkukunu mem
nuniyetle karşılamaktadır. Keza !tal -
ya, Macaristanın antikomintern pakta 
iltihakını da memnuniyetle karşıla -
mıştır. Bu iltihak, iki memleketin ba
rışın müdafaası için olan kuvctleri
ni birleştirmek hususundaki arzu ve 
iradelerini göstermektedir. 
Macaristanın antikomintern pakta 

iltihakı, mihveri ve italyan - yugos -
lav anlaşmasının mülhem olduğu ada
let ve barış arzusiyle hareket eden i
talyan politikasının hedeflerine uy
gun olarak, orta Avrupa'nın ve Tuna 
havzasının huzuruna ve siyasi ve içti 
mai istikrarına hizmet etmiştir . ., 

Kont Teleki'nin cevabı 
Bu nutka İtalyanca olarak cevap ve 

ren Kont Teleki, gösterilen çok gü
zel kabulden dolayı teşekkür ettik -
ten sonra ve bu kabulün iki millet a
rasındaki dostluğa delil olduğunu 

kaydettikten sonra demiştir ki: 
"- Roma'nın son hadiseler esna. 

sındaki hattı hareketi, 1talyaya bü -
tün macar milletinin minnettarlığını 
kazandırmıştır. Bu tesanüde, macar 
milleti, İtalya'nın kendisinden bunu 
beklediğini anladığı vakit, aynı tesa· 
nütJe mukabele edecektir. Macar mil
leti, İtalya'nın kuvetli bir Macaris. 
tan istediğini bilmekte ve kendi hesa
bına da menfaatinin İtalyan impara. 
torluğu kuvetinin en yüksek noktası
na çıkmasında bulunduğunu idrak et· 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Romanya Hariciye Nazın 
B. Galenko 

Hitler 8. Gafenko'yu 
kabul etti 

'\ Berlin, 19 a.a. - Gafenko bu sabah 
meçhul askerin mezarına bir çelenk 
koymu~tur. Öğl~ zamanı mumaileyh 
Von Rıbbentrop un huzuru ile Hitler 
tarafından kabul edilmiştir. 

Mülakattan sonra, Almanya ve Ro
manya hariciye nazırları öğle yemeği· 

( Sonu 8. inci sayfada) 

Tahran şehrinden bir l(Örünüş 

Şenlik günleri yaklaştıkça ..• ' 

Tahran'da hareket 
ve sevinç artıyor 

Heyetimiz parlamentoyu ziyaret etti 
ve ikinci reis tarafından kabul edildi 

Tahran, 19 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: Şenlik günleri yaklaştıkça Tahran'da hareket ve sevinç de 
artmaktadır. 

Sokaklarda kesif bir kalabalık gö·ı ni bildirmek üzere gelen delegelerin 
rülmektc ve milletlerinin Pehlevi İ- konuştukları bütün dünya dilleri işi-

ran'a dostluk ve hayranlık ifadeleri· (Sonu 8 ıncı sayfada) 



insan ve kültür: 

Yükselen aksiyonlar 
Tabii, Türkiye'nin itibarına ait olan aksiyonlardan bahsediyoruz. 

Beynelmilel borsalarda, bunların üzerinde .ıimdi herkes ,. a la hausae •• 
oynamakla meşguldür. Bazı devletler var ki, bunlar için bitaraf kalma
mız mühim; bunlar bitaraf kalacağımızı ilan ediyorlar. Bazı devletler 
için bizi kendi taraflarına kazanmak karlı; bunlar böyle bir ıeyin müm
kün olduğunu ispat, muhtemel olduğunu ilan yahut yakın bulunduğu
nu ifşa ile meşguldür. Gene bazıları için, bizim muayyen bir menfaat 
bölgesi içinde aktif bir politika yapmamız ve bunun dışındaki işlere ka
rıtmamamız, bizzat kendilerinin de bu ıekilde hareket edebilmeleri i
çin faydalıdır; bunlara göre de, biz aynen bu şekilde hareket etmekte
yiz. 

Doğrusunu söylemek lizım gelirse, herkes bizim politikamız hak
kında, bir haylı malumat sahibidir. Şu var ki, türk politikasının ana hat
ları hakkında beyanatta bulunmağa mezun en salahiyettar ağız, sayın 
Başvekilimiz Doktor Refik Sayclam'ınkidir. Hükümet reisimiz ise, pro
gramının dış politikamıza ait olan esaslarını, daha geçen günkü beyana
tuıda vuzuhla ifade etmiıtir. Bu beyanata göre, Türkiye'nin bent poli
tika11, öyle dört bq türlü tefsire müsait bir politika değildir. 

Türkiye, hem kendi barışını derhal müdafaa etmeğe hem Avrupa 
bantının devamına gayet aktif bir şekilde yardım etmeğe filvaki ha
zm:lır. Fakat güvendiği, asıl kendi kuveti, müdafaa edeceği de asıl ken
di menfaatleridir. 

Türkiye için barış, milli kurtuluı mücadelesinin en baha biçilmez 
bir hediyesi olmuttur. Barqtan ayrılması için prtların en hafifi, şu hal
de, kendi varlığını tehlikede görmektir. Gene Türkiye için bant. yeni 
memleketi ve yeni milleti inşa için başlıca şarttır. Şu halde, Türkiye, 
mevcut Avrupa barıııru en iyi ve en çok müdafaa edecek devletlerden 
biridir. A§ikar bir şeydir ki, Avrupa hanımın müdafaası, Avrupa'yı bir 
harbe sürükliyecek kabiliyetteki hadiseleri yakından ve büyük bir ta
yakkuzla takip ederek bunların üzerine, elinde teneke, gaz dökmek de
iil, elinde kendi su hortumu, atqi söndürmeğe çalışmaktır. 

Binaenaleyh, Türkiye'yi, eğer mutlaka §U yahut bu tarafta aramak 
lizımaa, iki tarafın kuvet hanelerine değil iki tarafın hak hanelerine ve 
eamimi hanı arzusu hanelerine bakmak daha doğrudur. 

Eğer bir gün, Türkiye'nin mutlaka kuvet hesaplarında gözükmesi 
İcap ederse, hiç kimse ıüphe etmesin ki, Türkiye'nin politik tecrübe ve 
dirayeti ve bundan ba,ka da, milli birlik, milli ordu ve milli Şeften al
dığı kuvet, onu mutlaka genç istiklalinin en iyi ve en tam bir ıekilde 
müdafaa edileceği tarafa aevkedecektir. 

Burhan BELGE 

Büyük zelzelenin yıldönümü 

900 bin lira sarfile yeniden 
2.116 ev inşa edilmiştir 

Geçen sene bugün, Kırtehir mınt~kaunda, bütün memleketi ya
a bürüyen zelzele olmuttu. Üzerinden tam bir sene geçen bu ta
biat ifetınin tahrip ettiği yuvaların yerine cümhuriyet tefkat ve 
enerjiıinin kuruculuğunun eserlerini tetkik etmek, her vatandata 
tam bir huzur ve iç rahatı verecektir. 

Fasılalı olarak devam eden zelzele -------------
ilk imldna verdiği zaman hükiln\Ct 
Kıaılay vu tuiyle yeni köyler kur -
mıya batlaınııtı: Hükümetin ayınnıı 
olduiu tahaısat yurdun dört tarafın
dan türk milletinlıı insanca duygula
nma ve pfakatinin engin bir kaynak 
hallııde olan yaratıc:ı allkuı ile bir • 
Jetin« maddi imkanlar temin edilmit 
oldu. 

Gar civar1nda bulunan 

petrol kokulu çamurun 

mahiyeti anlaşıldı 
İstasyonda Devlet De'1iryolları U

mum Müdürlüğü için inp edilmekte 
olan yeni binanın temelleri kazılır

ken çıkan çamurludaki petrol koku

Günün peıinden 

Büyük dôva: 

Zonguldak'm Olukyalı nahiye
ainden selen bir muallim, kömür 
endüatriainin o civarda yarattığı it 
hacmmı anlatırken ıunu da ilave et· 
tiı ı 

" - Fakat köylüler kasabanın 
pazarından hala mahdut miktarda 
alqveriı yapıyorlar. Bilhassa ben, 
senelerce, ıtiyecek üzerinde köye 
ainnit uzun boylu bir teYler görme
dim. Kayseri kombinasının bezi ve
ya Nazilli basması bu çevre için he
nüz meçhuldür. Burada köylü, ken
disi keten ekiyor, bunu kendisi dö. 
vüyor, eğiriyor ve kuma§ dokuyarak 
giyiyor. Bu çe§it giyinme onların a
nanesine ve kesesine daha uygun 
gelmektedir.,, 

Eğer Türkiye'de dört milyona 
yaklatan köylü ailesi, senede yirmi
ıer metre devlet bezi iatihli.k etse, 
her vilayette, türk pamuğunu doku
yan bir devlet bacasmm tüttüğünü 
görürdünüz: teker istihlikimizin 
yüz bin tona çıkmasını, milli bir se
viye zaferi olarak alkıtlıyoruz. Fa • 
kat bir de on dört milyon türk köy
lüsünün aabah çayı ve aktam kah • 
vesini içmeyi i.det edindiğini hesap
laymız: bugün aayıaı dört olan §e· 
ker fabrikamız, yirmiyi bulmalıdır 
ki türk kanı, dilediği kadar türk te
keri bulabilain ... 

Bizim büyük davamız budur: 
köy pazrmm kapılarmı alım kabili
yeti ıenitlemiı, zenginletmit. verim
letmit olarak açmak... Eğer bugün 
türk köyünün evinde hali. çıknk se
si aeliyoraa, bu, her ıeyden evel 
köylünün kazanciyle onların tehir 
pazarından aldığı eıya araamda 
bir fiyat müvazenesizliği olduğu i • 
çinclir: bir köylü kadmm elbiaeai 
aaaari 6 metreden çıkar ve onun 
aenede bir yaptırdığı zaman lüks 
aaycbtı bu bezin en ucuzunun met· 
re.i otus kuruıtur. Yani a .. iı J'U• 
kan iki lira... Bu, gene •taiı yuka· 
n elli kilo buiday demektir. 

s 

Dün hiç bir yerde 

yağıf olmadı 
Dün tehrimizde hava umumiyetle 

kapalı geçmiı, rilzgir cenubu prkt .. 
den saniyede en çok 5 metre kadar 
hızla eamiıtir. Günün en yüksek au
huneti 23 derece olarak kaydedilmlı
tir. 

Yurda hava: orta Anadolu'nun prk 
taraflarında hava kapalı ve mevzii ya
ğıflı, cenup ve cenubu prkt Anadolu 
ile orta Anadolunun garp kısımların
da kapalı, Ege'de az bulutlu, diğer 
bölgelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içinde hiç bir yağı§ kaydo
lunmamııtır. 

Rüzgarlar: doğu ve cenubu tarki 
Anadolu ile orta Anadolunun prk ta
raflarında cenuptan, diğer bölgelerde 
umumiyetle timalden saniyede en çok 
11 metre kadar hızla eamittir. 

Yurdda en yüksek suhunetler; An
talya ve Diyarbakır'da 24, Bodrum'da 
26, Adana, Akhisar ve Nazilli'de 27, 
Manisa'da 29 derecedir. 

En düşük suhunetler de Kars'ta 3 
ve sıfırın üstünde Van'da 1, Erzu
rum'da 3, Sıvas'ta 4 derecedir. 

Türkofisfe tayinler 
BB. Cemal Ziya'nın Türkofia reis 

muavinliğine tayini üzerine, latanbul 
Türkofis müdürlüğüne, İzmir Türk
ofis müdürü Avni, İzmir Türkofis 
müdürlüğüne de Nevyork Büyük el
çili ği ticaret ataşesi Muzaffer tayin 
edilmişlerdir. 

Galatasaray kulübünde 
konferans 

B. Selim Sırrı Tarcan dün 18.30 da 
Galatasaray kulübünde spor ve beden 
terbiyesi mevzuu etrafında bir kon -
ferans vermiştir. 

Konferansta kulüp mensupları ve 
birçok zevat bulunmutlardır. 

Deniıyıllll'I Ye llmlll• 
Müdüılüjü 

Henüz niaaml•nm•mıı, henüz 
teknik ve makine ginnemit serket 
ve aert bir toprak parçasının insan 
ömrünü au gibi içerek, yutarak ver· 
cliii luur mahmünün kendi ai ..... 
bimcaamı •ererek bir pyecek ala
bilen bu köylünün b tiyü.lc dlıvaeı i~· 
te budur: onlann ya çıkanğının ve
rimini arttıracaksmız; ya buğdayı - İstanbul, 19 (Telefonla) - Muha-
nm kıymetini yükaeltecek, bir taraf· bere ve Milnakale Vekaletine ballı 
tan da aattıimız bezin kıymetini az Denizyolları Umum Müdürlüfüne ta-

yini tekarrür eden Usküdar • Kadı -kazanan bir köylü memleket seviye• 
ıine diifüreceksiniz. Y okaa Oluk ya· köy tramvay idaresi müdürü B. İbra-
lı kadmlan daha uzun aeneler aert him Kemal Ankara'dan buraya geldi. 

B. İbrahim Kemal bu&ünlerde De-
keten demetlerini, inaan etini rahat- . bank U M"dü 1 .. v.. •. k" • k d nız mum u r ugunu ve ". 
ıız etmiyece ka ar yumutatmıya l t ' f d kt' , ... ·1 b' habe 
•. " • • h ki K e en ı a e eu ır. ·~rı en ır • 
omurlennı arcıyaca ar •e ayae· .. D ı_ 11 U Müd"-' • k • ki" b h _.,, re gore enuyo arı mum \U 

ri. nın ~-~. ' çıçe. ı, a ar ,, .. z. muavinliğine Denizbank fenerler mü-
lü bezme entılmez bır hasrrıt duya· d" .. ki' d · ba B y f uru eme ı enız su yı . usu 
caklardır. getirilecektir. btanbul liman idaresi 

KUTA y müdürlüğüne İzmir liman işletmesi 
müdürü B. Haşınet'in tayin edileceği 

Ş. Karahiıar Halkevinde 
konferanslar 

söylenecektir. 

sunun tabit olmayıp civardan ıızan Şarki Karahisar, 19 a. a. - Halk
yağlardan basıl olduğu M. T. A. Ena- evinde verilmekte olan konferanslar 
titüailnün yaptığı kısa bir arqtırma devam etmektedir. Dün de hükümet 

doktoru tarafından sıtma ve tedavisi 
neticesinde anlqılmıttır. 

Pawhksız 11tıı kanununa 
aykın ,_.et•• 

İstanbul, 19 (Telefonla) - latan -
bul belediyesi pazarlıksız atıı lranu -
nuna aykırı hareket eden esnafla ıı -
kı bir mücadeleye giripniıtir. DUn ve 
bugün belediye zabıtan phrin muh· 
telif yerlerinde teftiıler yapmııtar 
ve kanunun bu hWdlmlerine U)'llllyan 

birçok esnafı teabit etmitJerdir. Bu 
esnafın dükldnlan muvakkat mlld
detlerle kapatılac:aktır. 

hakkımda bir konferans verilmiştir. 
Bilindiği üzere, bu mevki demiryo- Konferanacı sıtmalı kimselerden alı

luna çok yakındır. Bundan bqb. bir nan kanlardaki sıtma mikrobunu din
kaç aene evel bu civarda phrin pa leyicilere mikroskopla tanıtmış ve 
d lan da b 1 d Blnae aıtmalıların tedavi usullerine riayet 

epo u unuyor u. na- göstermek suretiyle gerek kendileri-
leyh sızan yağların birkaç metre de· nin ve gerekse hastalığa tutulmamış 
rinlikte kil tabakalına kadar girmit olanların ııbatlerini koruyacaklarını 
bulunması tabii göriilmektedir. bildirmittir. 

Millet mekteplerinde muvaffakiyet ---
göstererek çahştıklarından dolayı 

Takdirname alan 
muallimlerimiz 

Millet mekteplerinde parasız çalı -1 öğretmeni Hasan Arsevcn, Sungurlu 
prak muvaffakiyet gösteren mual- merkez Alembeyli köyü öğretmeni 

limleri Maarif Vekileti birer takdir- Vehbi Eryılmaz, Osmancık merkez 
name ile taltif etmektedir. Takdima- İnönü okulu öğretmeni Hüseyin A
me alan muallimlerimizi yazıyoruz: kat, Osmancık merkez Kimil köyü 

BanlUI' uilıbeti: 
Turan okulundan Abdi Toker, Cüm 

huriyet okulundan Daim Karagöz, 
cilmhuriyet okulundan Nizami Öz
gen, Sakarya okulundan H. Nihat 
Gürpınar, Bucak kazası okulundan 
Cemal Apaydın, Yetilova kazası oku
lundan İbrahim Vural, Askeriye yatı 
okulundan Mehmet Sener, İsmail Öz
alp, Sadık Öz, Ahmet Onat, Arvalı kö 
yü Başöğretmeni Şevket Şener, Çel -
tikçi yatı okulundan Mehmet Kayalı, 
Belönil köyü lSğretmeni Sabri Deniz, 
Belendi köyü öğretmeni Osman A
çıkalın, Çebit köyü öğretmeni Zarif 
Yücel, Bqköy okulu öğretmeni Meh· 
met Özyıldırım, Büydüz okulu öğret
meni Emin Önel, Kağılcık okulu öğ
retmeni Ahmet Gürakar, Hasanpap 
okulu öfretmeni Hakkı Onur, Denge
re okulu öğretmeni Nuri Selçuk, Di
mi! okulu öğretmeni HulUsi Ertuğ -
rul, Kavuncu okulu öğretmeni Sırrı 
Özkan, Yusufça okulu lSğretmeni A
rif Tuğrul, Çamlık okulu öğretmeni 
Remzi Gülyurt, Karapınar okulu öğ
retmeni Ali Rıza Tunçaiıl, Akça kö
yü okulu öğretmeni Salim Yurtsever, 
Güney okulu öğretmeni Hüseyin Vu
ral, Hayriye okulu ö&retmeni Necip 
Tosun, Karaath okulu öfretmeni Ali 
Cengiz, Navku okulu öğretmeni Ha -
aan Ali Yalçın, Söğüt okulu öğretme
ni Hasan Tekin. 

Canakkale vilayeti: 
Gelibolu - Bayır köy okulundan Bi

can Ötüken, Yenice Merkez okulun -
dan Kemal. Çakırköy okulundan Adil 
Cotkan, Akçakoyun köyü okulundan 
Tevfik Özbilen, Hamdibey köy oku • 
tundan Necip Tümendirik, Aravacık
köyfl okulundan Süleyman Çetin, Pa
zar köy okulundan Hamdi Ka,a. Nuh 
Fahri, Naipli köyil okulundan Nazmi 
6+,.J:ur fmrn~ n ••• ı.:: •• -1 . .. 1 .. _,ı __ 

Huan Tuna, Ömer Saltık, Tepeköy 
okulundan Murat Hasıl, Ziba Güler, 
Zeytinli köy okulundan Aziz Seyya
re, Bademli köy okulundan İsmail 
Bapran. 

Corum vilayeti: 
Çorum merkez istikıat okulu öğret

meni RVat doian, Çorum merkez LA· 
çln nahiyeai llntmenl Cemal Ka
man, Çorum merkez Seydin köyü öğ
retmeni Hüsnü Talu, Çorum merkez 
Ovacık köyü öfretmeni Şevki Tom· 
bul, İskilip merkez Azmimilli okulu 
öjretmeni Şerife Karman, lakilip 
merkez Amıimilli okulu öfretmeni 
Sadettin Talu, İskilip merkez Bahat· 
tin nahiyesi öğretmeni İsmet Demir
el, İskilip merkez Karaveran köyü 
öğretmeni Tahir Barutçu, İskilip mer 
kez Kuzuluk köyil öğretmeni Abdul
lah Yılmaz, İskilip merkez Kızılveran 
nahiyesi, Batöfretmeni Kadir Özdo • 
ğan, Sungurlu merkez Boğazkale na
hiyesi bqötretmenl Kasım Çıtak, 
Sungurlu merkez Boğazkale nahiyesi 
öğretmeni Ekrem Olgaç, Sungurlu 
merkez Kavtit köyü batöğretmeni 
Vehbi Bilecen, Sungurlu merkez Kav
tit kiSyil öğretmeni Hayri Güraoy, 
Sungurlu merkez Demirıeyh köyü 

Başöğretmeni Kemal Erdem, Osman
cık merkez Secigan köyü öğretmeni 
Mahmut Gümüştekin, Osmancık mer
kez Dodurga köyü öğretmeni Veli 
Erk, osmancık merkez Hacıhamza kö
yü başöğretmeni Osman Tunç, Alaca 
merkez okulu öğretmeni Cevat Ersoy, 
Alaca merkez Kaleşehir köyü batöi -
retmeni İsmet Tup, Alaca merkez Ka
lehisar köyü öğretmeni Sabit Göktan, 
Alaca merkez Büyilkhırka köyü öl -
retmeni Adil Olgun, Alaca merkez 
Büyükcamili köyü başöğretmeni Sır
n Çölen, Ortaköy nahiyesi öğretmeni 
Ali, Çorum merkez Gazipap okulu 
öğretmeni Emine Çeviren, Çorum 
mekez Ovacık köyü okulıt bqöğret. 
meni Halit Özyurt, Çorum merkez 
Laçin köyü okulu öğretmeni Makbu
le Tekin, Çorum merkez Yeniçamlıca 
okulu başöğretmeni Kadir Özdoğan, 

Çorum merkez Çukurveren okulu öğ
retmeni Osman Tun&er, Çorum İski· 
lip merkez Misakımilli okulu öğret
meni Mediha Ercan, Çorum İskilip 
Azmimillt okulu öğretmeni Niyazi 
Karalı, Çorum İskilip Karaveren Ya-. 
tı okulu öğretmeni Halit Bayrak, Ço
rum İskilip Kuzuluk Yatı okulu öğ
retmeni Hüseyin Aytaç, Çorum laki
lip Kızılveran Yatı okulu bqöfret • 
meni Haydar Yalçın, Çorum laldlip 
eaki Alibey okulu öğretmeni Ömer 
Lutfi, Çorum Osmancık merkez oku· 
lu öğretmeni Hatice Tuncay, Çorum 
Osmancık merkez Kamil okulu öiret
meni Yakup Turfan, Çorum Osman. 
cık Seciğen okulu öğretmeni Şemal 
Akhan, Çorum Osmancık Dodurğa o
kulu 8ğretmeni Mustafa İçeli, Çorum 
Mecidözü merkez Fiğani köyü bat. 
öğretmeni Cemal Ertuvan, Çorum 
Mecitözü merkez Elvançelebi öğret -
meni Muzaffer Berkay, Çorum Ala -
ca merkes okulu öfretmeni Süleyman 
Renda. ç.on....,AlMa merku. camili 
kövü basövr,.+ .... --: ""' • · ... .. .. 
tetem. 

Erzincan oil&yeti: 
Cilmhuriyet okulu baıöğretmenl 

Şevki Gilçlil, Ziya Gökalp okulu bar 
öğretmeni Mehmet Alptekin, Kerer 
okulu batöğretmeni Kemal Ergin, 
Sakarya okulu öğretmeni Ganime Kı
zıltuf, Sakarya okulu öğretmeni Ce
mile Eakiyurt, Merkez İametpafa o. 
kulu öğretmeni Lütfiye Hatunoflu, 
Merkez Ziya Gökalp okulu öğretme
ni Müyesser Özdal, merkez Kurtuluf 
okulu öifetmeni İrfan Köaebey, mer
kez Sakarya okulu ölretmeni Nevzat 
Karapolat, Refahiye Melikterif 6ğ • 
retmeni Osman Öğel, Refahiye Alt -
köy okulu öğretmeni Vehbi GUner, 
Refahiye Zevkler okulu atretmeni 
Halit Atasoy. 

Dahiliye Vekaleti teftit 
heyeti reisliği 

Kıqebir valisi B. Mithat Saylam
ın açık bulunan Dahiliye Vekaleti 
teftiı heyeti reisliğine tayini haberi 
tahakkuk etmemektedir. Verilen ma· 
lGınata göre, bu vazife daha bir müd
det vekllet suretiyle idare edilecek
tir. 

YekOnu dokuz yüz bin lirayı bulan 
bu para ile ıte batlıyan Kızılay, eve
ıa hidiae mahalline çadır, aıhl malze
me ve gıda maddeleri göndermiı, ha
ziran ortalarında da inpata batlamıt
tı. Cemiyetın umumi milfettifi, Ço
rum mebusu doktor Mustafa Cante -
Jdn'lıı reillıii altındaki bir heyetlıı 
devamlı olarak kontrol ve idare ettl-
11 ba faaliyet neticesinde, kefil ra • 
porlanna göre meskenleri u çok za. 
rar rörmüt olanlardan Kırphir vili· 
yeti içinde 177 köy ve mahallede 6537 
ev sahibine· Yozgat Yiliyeti içinde 20 
köyde 270 ev sahibine : Keskin kuuı 
dablllııde 4 7 köyde 1644 n sahibine 
evlerinin ufradıft zarar derec:elerine 
c8re n bqına en çok 60 pr lira ol· 
mak tbere 8452 ev aahlblııe l 70. 702 Jl. 
ra miktarında para daptılmıı ve alı
nan birçok kolaylık tedbirlerine mun 
zam olan pyretlede bet ay pbi nis
peten çok dar bir zaman içlııde n ge· 
celi gilnduzlü çalıtılarak Kırıehir ve 
havalisinde 1905, Yozgat havaliainde 
124, ve Keskin kazası mülhakatından 
3 l ki, c:eman 2060 yepyeni metken in-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 B. Mustafa Narinin İktisat leftiı 
heyeti reisliği dolru değil 

~a edilmit tir. 
Gene bu vesile ile, mevkileri mü · 

sait olmıyan, toprakları dar, nüfusla
rı az birçok köyler daha elveritli a
raziye naJdedilmit ve bir takımları 

birleıtirilmek suretiyle bu köyler ka
labalık, bol nüfullu mlmureler haJI • 
ne konulmutıur. Yapılan evlerin ka· 
b' ' olduğu kadar köylünün ihtiyacını 
t~ nin eder tekilde olması göz önün
de tutulmuı ve huırlanan pllıılara 

ıore hepsinde meydanlar, mektep ve 
karakol binalan ve Halkevlerl binala
n yerleri ayrılmıı ve huırlanmııtır. 

Bupne kadar KırıeJıir villyeti 1-
çinde 1905, Yozgat villyetl içinde 
124, Keskın kazası içinde 31 olmak ü

yapılan ev sayısı 2060 ve lıı
ai verilen ev sayısı da 56 

Siyasete dair! 
Bir muharrir arlradqım, daa di

yordu lci: 
- Yarınki gazete için ne yazaca

ğımı düıünüyorum. Siyaset ve poli
ti.bya, dlJnya babraaına dair yazı
lacak çolc ıey/er var. Fakat baımu
harrirlerden mizah muharrirlerine Jlünalckit Nurullah Ataç da Bay 
kadar herkes siyasettea bahudiyor. Ruı:velt'in teklif ettiği on senelik 
Bu bolluk içinde ben hadime baı- sulb münasebetiyle yazdığı "on yıl-
ka bir mevzu seçeyim. diyorum. /ık aulb" baılılclı fıkrasını §Öyle bi-
Arkadaşım haksız değildi. Onun- tlriyor: 

la konuıtuktan sonra türlü tiirlü .. _ .. fakat on yıllık sulh, zihinle-
ıazete/ere göz gezdirdim. Sabiden, ri yatııtırmaktan ziyade bulandır-
birçolc/arınddi mütalealu dünya mağa yanyacak bir feydir.,, 
buhranı, harp, sulh vıt alyasetle a- Dünya, değerli münakkidimizi 
/ikalı idi. dinlerse, demek lci, bu on yıllık su/-

Meseli şair Necip Fazıl Kısalrü- hu kabul etmiyecelctirl 
relr, Jiiri, edebiyatı, felsefeyi, ,.ı. Zari/ bemıiremiz Suat Derviı i-
lrolojiyi, sosyolojiyi bir tarafa bı- se •vatan müdafS11sı için" yazdığı 
rdard yazdığı "sistemli taarruz., bir lılcrada p merdane cümleleri 
fıkrasında diyor ki: lcullanıyor: 

"-· müdafaa ki batkaaının (ol!) • ••• bütün tilrk milleti, iatiklili 
dediği teYe (olmam!) demektir, ne mevı:uubahia olduğu zaman değil 
ici.z ılllh ! • malını; canını dahi bu istiklile 

O olmak istemiyorsan ne olmak kurban etmeği bilir. 
istediğini söyle ve taarruz et t Ta- ..... vatan müdafaası için bizim, 
arruzu taarruz çürütür." hufain parasına değil, vatandaıın 

Şairi dinliY,ea varsa dalarcılını terefine ihtiyacımız var . ., 
--'-----.....;:..:....__~_...::.._.::_ __ :_~vı atuıi.k& JJ.11rlıan Ca-

IUd'ia bir lıkraılltlaıı da iki clJıııle 
alalım: 

·-·-Peki Yeal Dtln)'!l denilen A
merika, kana IUIUDlf eüf d0nyaya, 
yani Avrupa'ya yolladılt mektupla 
milletleri sulha. atikanete elbet e
diyor. Sefih n Hfil bir babaya te
.mb ve uyanık nliduwı nalhat 
vermai gibi bir teY .. 

Bqh nıqnlard• olaydı, Ra
velt'in meujı•ıı bh mektııp hlla
de geldiliai, dolru da ol,,,.., b
bul edebilirdllc. Fdat w,ı. amu
larda bir mektup Vqlb6tflılda 
Berliıle ve Roma'T• gellııt:J.,. b
dar aeler, ııeler olamadı1 

Dostumu Petaml Se/~11111 aoa 
lılcruıadaa da liri clmle alarak lılc
ramızı bağlıyalım: 

•..... bunun için kuvetli milletler 
tehlikeyi severler. Nietnche'nhı 

fertler i5iD IÖJ.ledili ıey, ccmlJ.fto 

ler için daha doğru: "tehlike içinde 
yapmak lbımdır.,. • T. l. 

Tanlıa ·Tanca! 

Geçenlerde bir aece, radyo 
apikerlerimizden birili Tanca ke-
limeaini Tanka diye okadu. Spi
kere buadaa dolayı kabahat bu

lacak delilim- Ola olaa, coiraf· 
pdaa Wr nohm• lmalriliria. Ka
Mhat, Wsim p ecaeW illDi hla
lamu ae tlrlG :J..acaiumm ka-
r ........... yıırmn, ltanlan '- • 
... ... ....... ~ • ., ..... kmdi 
....... l&m pldiii siW 7UJ• ........... 

Guetelmmisde •• haMr WU
t..1..W. .. Mlimeler ~t ~ 
tit pmldıtma sin ca lw=eai•i 
tlllap ca" fnnmca lra di79 de 
• .... caia .. ,...,... 

................... :rapa. 

cat-n Dd ~ YU'I p colnf7a· 
mızı kUYetlendireceiiz; yahut da 

k ..... wi bir tek tirli :J&Zac&• .... 
Haqiai kola;,?, Ne &lerlİDİ&l 

• 

İktisat Vekileti teftit heyeti reis
lifine B. Mustafa Nurinin tayin edi
leceği hakkında bazı gazetelerde çı
kan haberler doğru değildir. B. Mus
tafa Nuri esasen iktisat vekiletinde 
değil Ticaret vekiletinde bulunmak
ta ve mevcut kadrosu değiımediği i
çin ticaret müateprlığı vazifesine 
yardım etmektedir. 

Çağrı 
X Meclis hesaplarının tetkiki en • 

climeni, bugün saat 9 buçukta topla
nacaktır . 

X Sıhhat ve İçtimai Muavenet en
cümeni, bugün saat 14 te toplanacak
tır. 

.,, •..................................... \. 

S (23 Nisan Çocuk Bayramı) ! . 
S Bayramda Çocuk Rozetlerini, 
Eseve, seve göğsünüze takınız! 
iBunun varlığiyle kimsesiz yoksul 
i yavrulann aajbğma kotulacaktır. 
• 
"······································_. 
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Büyük ye kü~k devleHer 
Orta Avrupa'daki aiyasi vaziyeti 

kendi emeller:ine uysun olarak te • 
killeıtirdikten sonra mihver devlet
leri, ıimdi §Arki Avrupa ve Balkan
larla meıgul olmıya baılamıılardır. 
Öyle anlatılıyor ki, ltalya'am Ar -
na•utluk'u iatiJUı, bir gaye değil, 
geaİJ ve tüınullü bir teıebbüsün baı 
langıcıdır. Almanya, Tuna havza -
ama hakim olmak istiyor. ltalya da 
cenup Avrupa'sını hakimiyeti altı • 
na geçinnek emelindedir. Alman • 
ya'nm Romanya'da ve ltalya'nın da 
Arnavutluk'ta ı.iriftikleri taarruz, 
iki mihver devleti tarafından yürü -
aecelt olan yoluıa i,atikametini Ya • 

zuhla ullatmıt oldu. Mihver devlet· 
terinin bu ge11it1eme politikaaına üç 

eaceJ varcbr : 
ı - Artık ber politika meselesin-

~e beraber' yürüyea İngiliz ve fran-
aız muka•eınetİ• 

2 _ So.yet mukavemeti, 
3 - Doif'udan doiJ:uya yol iize

riade ,buluaaa küçük devletlerin 

muka•emetleft· 
Eier bu iç mukanmet birlete -

cek oluraa naih•er devletlerinin nıu· 
vaffak oı ... ıarına imkan yoktur. 
Fakat AhııaanJ'• •e ltalya, ba üç mu 
kavemetiıı birleımeaine mani olmak 
için her çareye baıvurmaktadırlar. 

İngiltere ile Sovyetler araamda 
iıbirliğioe aaani olmak için inci .. 
liz milletinİll mukadderatnu ic:laN 
eden muhafazakar zümrenin ko • 
müniatlik aleyhtarbiı vardır. Al • 
manya bunu iatiımar etmek hnah • 
nı kaçırmamaktadır. Komüniatlik 
korkuau. Almanya'c:laki nazi rej~ : 
minin müeuir kaynaklarından bın 

lmu•tur. Nazi partisi, bu korku ba· 
0 ,.. • . Al 
haneaiyle iktidara geçmııtir. • 
manya'da vaziyetini takviye etmek 
için tedbir alırken, bu korkuyu ba • 
hane etmiıtir. Enternasyonal poli • 
tika •ahaaında aynı korkudan iati • 
iade edilmiıtir. lıpanya'da ve Çe • 
koslonkya'da olduiu ıibi, timdi 
de Ruzvelt tarafından yapılan tek • 
lifi reddederken, mucip sebep ola -
rak, Almanya'nm Sovyetlerle bir 
masa etrafında otur&1111yacağı ileri 
•üriilüyor. 

lnsiltere'nin Sovyetler'le, bir an • 
latmtYa varmak için bir haftadan .. 
beri temaata bulunduiu bildiril • 
mekte iae de henüz bir neticeye va• 

Alm;n • ;~· italy11.n politikaunm 
hedeflerinden biri de küçük dev • 
Jetlerle lngiltere ve Fransa araam
da bir itbirliği yapılmaama mani ol
maktır. Şimdiye kadar iki alakadar 
taraf arasında alman ve İtalyan se
nitleıne aiyaaetine kartı yapılan it • 
birliği, lngiltere ile Polonya araaın
da bir karıılıkh yardım mukavele • 
aiyle İngiltere ve Fransa tarafından 
Yunanistan'a ve Romanya'ya veri • 
len bir taraflı garantiden ibarettir. 
Eaaaeıı alman ve İtalyan geniıle • 
rnesine aed çekmek için bu!(üne ka· 
dar alınan tek bir müabet tedbir 
bundan ibarettir. Fakat bu tedbirin 
zayıf taraflan vardır: Yunaniatan'a 
verilen garantinin kıymeti inkar e • 
dilemez. Fakat Polonya garantisi 
bir mana ifade etmek ıçin bir takım 
ıartların tahakkuku lazımdır. Bu 
tartlar henüz tahakkuk etmemit • 
tir. Sonra Polonya ile lngiltere bi • 
ribirine yardım etmeyi vadediyor -
lar. Fakat bu karııhkh yardımın 
nasıl yapılacağı tesbit edihnemittir. 
Sovyetlerin iıtiraki temin edilme • 
dikçe Polonya'yı iatili.dan kurtara • 
bilecek bir yardımm yapılabileceği 
de ıüphelidir. Binaenaleyh İngiliz 
ve fransız garantileri ehemiyetli ol
ınakla beraber, alakadarlara tam 
emniyet ver:memektedir. 

Fakat bu aralık alman ve İtalyan 
dıt politikaaı, bu ıeniıleme ıiyaM • 
tiyle doir'udan doiruya alakadar 
olan küçük devletler arumda bir 
itbirliği teminine mani olmak nok • 
tasında toplanmııtır. Küçük dev • 
letlerden bahsedilirken, bu genit • 
lenae yolunun üzerindeki n:cmle • 
ketlerin dokaan milyon nüfuı:u tef • 
kil ettiği ekaeriya uautulnız..ktadır. 
Eier Polonya, Macarist ... n, .Koman • 
)'a, Yugoalavya, Bul~arislan ve Yu • 
ııanistan aralarmda anlatacak ol • 
&a.lar, doksan milyon nüfuslu bir 
kütle tetekkül etmi1 olur ki, bu, bÜ· 
Y\ik Almanya'nm nüfuaundan da 
daha büyüktür. Fakat bu memleket 
1~ri bir politika etrafmda toplamak 
tundiye kadar mümkün olmamıt • 
lır. Bugün de her zamandan ziya • 
~e. zorlaımııtır. Fakat Avrupa po • 
ıtıkaıınm buıünkü ıartları içinde 
-_ı~an n İtalyan seni9leme ai7ue • 
lını11 muvaff akiyet ümitleri, her 
leyden ziyade küçük devletler a • 
~asmdaki tefrikaya bailamnıı bu • 

l
unuyor. lngiliz •• fraıuız garanti • 
e • L_ 

d l'I lllUll':fıımda Almanya ve ltal)'a 
0 irudan dotru)'a taarruza seç -

:•lcten çekinebilirler. Fakat prki 
ı ~P&'yı kanıtırmak içia ilet o • 
•ra.k kullanacaklan küçük deYlet • 

ULUS -3'-

DÜNYA HA. SERLERİ 
-, ( DUNKU ) 

il Paris,, vapurunda 
bir yangın çıktı 

Vapurda Nevyork Sergisine gidecek 
25 milyonluk sanat eserleri vardır 

Vapur battı, fakat sanat 

eserleri kurtarıldı 
Le Havre, 19 a.a. 

- "Faris" vapu· 
runda gece saat 22 

de çok büyük bir 
yangın sıkmıştır. 

Vapur, içinde Nev 
york acrigisine gi· 
den birçok ıahsi
yetler bulunduğu 

halde bugün hare
ket edecekti. Bun· 
dan ba§ka vapurda 
deleri 25 milyon 
franktan fazla tu -
tan sanat eserleri 

de mevcut oldu • 
ğundan emniyet 
tedbirleri iki misli 
artırılmış bulunu
yordu. 

"Paris" Transatlantiğinin b"§ka bir 
gemiden görünüşü 

Buna ve şehir itfaiyesi ile tulum
ba vapurlarının da çalışmalarına rağ
men yagm sürat1e ilerlemekte, vapu
run tamamen kaybedilmesinden kor -
kulmaktadır. Sa.at üçte ateş ikinci ve 
üçüncü bacalar arasında mütekasif 
bulunuyordu. İtfaiye mürettebatın· 
dan bir kişi yaralanmış ve emniyet 
servisi şefi ölmüştür. 

225 metre boyu olan vapur 34.569 
tonluktur. 

T ranıatlantik battı 
Le Havre, 19 a.a. - Paris vapuru 

aaat 9,lS te sancak üzerine 12 metre 
derinlikte batmıştır. Arka kısmındaki 
bunha.r deliklerinden henüz duman 
ÇTtilm'&:~•alY.'" .t'arıs ın yuzouruıebıle -
ceği zannedilmekte ise de, enkaz va· 
ziyetinin halen kızakta bulunan Nor
mandie vapurunun çıkmasına mani o
lacağından korkulmaktadır. 

Deniz ticaret nazırı Chappe de Laine 
yamda bazı mesai arkadaşları ve tek
nisiyenler olduğu halde saat 10 da pa 
ris'te Le Havre'a hareket etmişler, sa· 
at 13 te burada olacaktır. 

Bahriye nezareti, gemiden anbara 
dütcn emniyet şefiyle itfaiye neferi
nin öldüklerini bildirmiştir. 

Nezaretin teknisiyenleri, yangın 
hakkında acele tahkikat ifasına b~§
lıyacaklardır. 

Suyka•t mı? 
Pariı, 19 a.a. - Emniyeti umumiye 

servisleri iki gün evel kumpanyaya ve 
hükümete müracaat ederek Le Hav
re'da bir vapura kar§ı suykast ihtima
lini haber vermişler ve bu sebeple 
de kumpanya vapurlara ziyaret -

çilerin girmesini menetmiş bulu· 
nuyordu. Kızakta bulunan Nor -
mandie'ye suykatıt daha kolay -
lıkla yapılabileceği ıçın, bu va -
purcla bir kat daha kuvetli emniyet 
tedbirleri alınmıştı. Faris vapurunda 

yangın saat 22.30 da vapurun çamaıır
haneıinden çıkmııtır. Kapı anahtarla 
kapatılmıı olduğundan emniyet ser· 
viıinin adamları kapıyı balta ile kır
mağa mecbur kalmışlar ve işte bu ge
cikme ateşin sirayetine sebep olmuş· 
tur. 

Abeille romorkörü ve ıehir itfai
yeai bütiln gece vapuru ıuya boğmuş· 
lardır. Su ile dolan vapur yalpa et. 
mit ve bu aabah saat 9 da batmıştır. 

Sanat e•erleri ve tayyareler 
kurtarıldı 

Paris, 19 a.a. - Paris vapuru bat. 
mıştır. Nevyork'a gidecek olan sa
nat eserleri ve tayyareler kurtarılmış· 
tır. 

ne saldırabilirler. Hanıi devletin 
hangiaine karıı tahrik edileceii bu
gün için malUnı değildir. Fakat bir 
kaç cündenberi yapılmakta olan 
Roma görüımelerine bakılacak o • 
luraa, Macaristan böyle bir rol oy • 
namıya müaait gibi gôrÜniİNOr. Bu
na kartı en iyi çareyi ıene küçük 
devletlerin kendileri bulabilir. Dok
aan milyon nüfuslu bir it~hadın teı
kili mümkün olmaaa bile, balkan 
devletleri arumda sıkı bir itbirli • 
fi temini mümkündür. Ve yalnız 
balkan memleketlerinin birletmele
ri dahi bu tehlikeyi önliyebilir. 

Kumpanya, yolcuların ve sanat e -
serlerinin yarın Champlain vapuriyle 
gönderileceğini bildirmektedir. 

Amerika'ya gidecek heyetle birlik· 
te Paris vapurunda bulunan tranaat
lantik kumpanyasının başkanı Marcel 
Oliver, Normandie vapuriyle hareket 
etmek üzere hareketini 26 nisana ta
lik etmiştir. 

Son vaziyet 
Havre, 19 a.a. - Havas ajanıı mu

habiri bildiriyor: Paris transatlantik 
vapuru yeni deniz garının önünde ka
palı rıhtımın müntehasında iıkele ta
rafına yatmıt bulunuyor. Sancak kıs
mı suyun üzerindedir. İtfaiye aon a
teıl söndil...-• ... •••··-~·-"·· 

"Gemide bulunan altın ile 75 milyon 
franklık mücevher kurtarıldığL gibi 
10 tayyare de kurtarılmıştır. 

Saat 5 te yangın mevziileşmi§ bulu· 
nuyordu. Fakat saat 9,30 da deniz su
ları çekilince rıhtıma baf lı kalan va
purun halattan tulumbaların verdiği 
suların şiddetiyle kopmuş ve vapur 
muvazenesini kaybederek devrilmiş 

ve iskele tarafına batmııtır. 

inailiz - Sovyet aörüpnelerl 
Ye Polonya 

Varşova, 19 a.a. - Hariciye nazırı 
Bek, dün lngiltere'nin Vartova elçi
sini kabul etmittir. 

SalahiyetJI mahfiller ingiliz - sov
yet müzakereleri hakkında büyük bir 
ketumluk göstermekte ve bu müzake
relerin İngiliz - leh itilafının çerçe· 
vesi haricinde cereyan ettiğini beyan 
etmektedirler. 
Aynı mahfiller, Polonya hilkilmeti

nin, İngiltere ile Sovyetler birliği a
rasında bir itilaf aktedilmesine inti
zaren vaziyet almadığını ilave eyle
mektedirler. 

lspanya'mn Ankara el(iliği 
Burgos, 19 a.a. - Lopez Doriga ls· 

panya·nın Ankara elçiliğine tayin e· 
dilmiştir. Gonzales Arano Norveç'e 
ve Garcio da Yugoılavyaya tayin o· 
lunmuılardır. 

Milli Şef'in 
portreleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
Çallı ve Feyhaman Duran, uzun za • 
m~ndanberi çahıarak, Reisicümhur, 
Mıllt Şef İsmet İnönti'nün portreleri
ni ikmal etmi§lerdir. 

Parti Genyönkurulunca tetkik edi
len bu portrelerin ikisinin de muvaf • 
fak olduğuna karar verilmi9 ve tablo
lar alınarak, bu iki kıymetli sanatkin· 
mıza C. H. P. since (6.250) şer lira ve
rilmittir. 

Tablolar yakında Almanya'da renkli 
olarak teksir ettirilip, her tarafa da· 
ğıtılacaktır. 

Parti ve hüküınetimizin güzel aa • 
natlar menıupları hakkında, her va • 
kıt olduğu gibi, bu defa da gösterdiği 
bu yükıek himaye ve tezahür bütün 
sanatkarlarımızı bihakkın ıevindire • 
cek ve daha çok çalışmağa ve yetiıme
ğ~ ıevkedecek yük1ek bir teıvik eaeri· 

Ruzvelt'in mesaji 

ve Macar hükumeti 

Mesaj nahoş 
bir sürprizdir 

Vilson'un müdahalesi de 
feci neticeler venniıli ... 

Roma, 19 a.a. - Macar Hariciye 
Nazırı Kont Csaky, Stefani ajansının 
bir muharririne beyanatta bulunarak 
B. Ruzvelt'in mesajının macar mille
ti üzerinde hasıl etmiş olduğu tesir -
den bahsetmiş ve şöyle demiştir: 

"Amerika Cümhurreisinin mesajı 

hakikaten nahoş bir sürpriz tevlit et
miştir. Müteveffa Vilson'un 14 pren· 
sipinin tarihini unutmuş hiç bir ma
car yoktur, zannederim. 
Halihazırda Macaristan hudutları 

dahilinde ve bu hudutlar haricinde 
yaşıyan biitün macarlar, hayatlarının 
her dakikasında bu 14 prensipi hatır
lamaktadırlar. Macarlar, Trianon mu
ahedenamesinin bu 14 prensipin 
mahsulü olduğunu unutmamışlardır. 
Herkes, bu esaslar üzerine tesis edil
miş olan muvakkat bir sulhun tesir
lerinin efradın hayatını ve milletler 
arasındaki münasebatı zehirlemekte 
berdevam olduğunu biliyor.,, 

Vilson müdahalesinin feci 
neticeleri 

Kont Csaky, ilaveten demiştir ki : 
"- Vilson'un müdahalesi çok ya -

kın bir zamanda vukua gelmiş ve ne· 
ticeleri pek feci olmuştur. Bu sebep
ten dolayı Trianon muahedesinde ha
kiki sulh zararına olarak yapılmış o· 
lan şeyler aleyhindeki hareketler kar
şısında hiç bir infial hissetmiyoruz. 
Bütün bunlar, benim Amerika'nın 

merkezi Avrupa işlerine vaki olan bu 
yeni müdahalesi hakkında açıkça ihti
yatlı davranmakıızın hüküm verme -
mekte olduğumu izaha kafidir. Sulh 
içinde eve la cihan harbinin ve müte -
akiben başkalarının ademi selahiyet
ll"riıun ve anlamamalarının bais ol -
duğu hasarları tamir edebilmemiz i. 
çin mücerrep dostlarımızın yanı başın
da asude bir surette çalışmamıza mü
saade edilmeıini istiyoruz.,, 

Fon Papen'in Ankara'ya 

tôyini dolayısiyle 

Fölkiıer Beobahter'in 
bir makalesi 

Berlin, 19 a.a. - Fon Papen'in An
kara Büyük Elçiliğine tayinini mev
zuubahs eden Fölkişer Bcobahter di
yor ki: 

"Fon Papen Ankara'ya Almanya'
nın Büyük Elçisi olarak gidiyor. Fon 
Papen Türkiye'yi çok iyi tanır, bu ta
nıması bir turist sıfatiyle değil bil. 
yük harpte türk milletiyle teşriki me
sai etmiş olan bir adam sıfatiyledir. 
1917 de binbaşı olan Fon Papen gene
ral Fon Sanders'in kumandası altında 
bulunan dördüncü türk ordusunun 
erkanı harbiye reisliğini yapmıştır. 

Fon Papen'in şimdi Ankara'ya gön
derilmeai, Hitler'in genç Almanya i
le genç Türkiye arasında dostluk mO 
nasebetlerinin devamına ne derece bil 
yük bir ehemiyet verdi~ini ispat e • 
der.,, 

Sovyet radyolarında 

Türkiye konseri 
Difer memleketlerde kültür müna .. 

sebctleri için teşkil edilen .. Voks" sov
ye"t cemiyeti, Türkiye için bir radyo 
konseri tertip etmiştir. Bu konser 
21 nisan cuma gUnU, Türkiye saatiyle 
tam 21 de 1210 dalga Kiev, 1060 - Tbi
lisi, 349,2 - Simferopol ve 309,9 - Ode· 
sa radyo istasyonları tarafından ne§
rolunacaktır. 

Konserin programında, türk kom • 
pozitörlerinin aıağıdaki parçaları var 
dır 

Necil Kbım Akscs: .. Fortepiano i
çin S inci miniatilr" 

Ulvi Cemal: "Beş damla". 
Hasan Ferit: "Şark rüzgarı", deniz 

kenarında, "Heyecan", dans parçası". 
Ekrem Zeki: "Yunuı'un mezarın • 

da". 

Bu parçalar Moakova müziıyenleri, 
Edelman, Lihnevıki, Rivıun ve Valter 

• 

ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Dıt dünya ve biz 
Nadir Nadi, bu başmakalede. "Time11., 

eazetesinin Tiırkiye hakkındakı yazısını 
mevzuubahs ederek, biıtiın garp milletle
rinin hayat endişesiyle kıvrandıktan bu 
sırada Tiırkiye'nin kuvetli mevkii uze· 
rinde ;srarla duran kalemlerin samimiye
tinden şüphe edilemiyeceğini söylüyor 
ve Türkiye'nin, kendine herkesten çok 
güvenmk huıuıundaki yüksek kabiliyeti
ni tebarüz ettirdikten aonra, asıl kuveti· 
mizin ruhi tarafımız oldutunu ilave edi
yor ve garp devletlerinin Türkiye'ye kar· 
§t gösterdikleri rağbet ve itibarı hatırla· 
tarak "yenilmedigimizi, yc:nilemiyeceği
mizi biliyorlar ve önümüzde hiırmetle e· 
ğitiyorlar. Bize bugünleri bağı§lıyan E· 
bedi Ataturk kalbimizde ebediyen ya§a· 
sın ... diyor. 

VAKİT 

Tiran' dan Roma' ya giden taç 
Asım Us, bu başmakaleı;inde, İtalya'nın, 

Amavutlugu bir vilayet olarak ilhak et
meyip adını gene kırallık olarak muhafa. 
za ettigini soyliyerek bu cihete neden do
layı kıymet verildigıni araitırıyor ve Ar· 
navutların, Balkan konferanşı hazırlıkla
rı munasc:bc:tiylc:, komşu topraklarda Ar
navutlarla meskun yerleri iıtemiı olduk
larını hatırlatarak, yakında İtalyanların 
ekseriyeti teı;kil edecekleri aytll Arna
vutluk kırallıiının aynı talepleri ileri ıÜ· 
recegini ve Balkanlara yeni bir rahatsız. 
Irk &..mili .~arıımıı olacaıını, İtalyanın 
belkı butun balkanları kendi h1kimiyeti 
altına almayı kuracagını izah ediyor ve 
Arnavutluf.a .italya~ idareıinin celmcai 
Balkan tarıhınde bır donUm noktası ol
dugunu, bu yeni vaziyette Balkan millet· 
!eri iı;in yegane selamet yolu hakikl bir
lik cephesi kurabilmek oldu~nu ilive e
diyor. 

lş ile iş kuveti arasındaki 
münasebetler 

Sadri Ertem, memleketteki iı ve iıı;i 
nispetlerini mütalea c:ttiei bu yazııında, 
vatandaşla muhtelif ziraat ve sınai istih
sal sahalarındaki İli anıstndaki mevcut 
nispetıizligi tebaniz ettiriyor ve hem İı· 
tihsali arttırmak hem 'de vatandaliın ha
yatını garanti surette: kazanmasını temin 
etmek ilzere iıteri iyi bir şekilde tanzim 
luzumunu ve bu takdirde kanunun t.ıtbl· 
katı daha verimli olacağını iÖylüyor. 

TAN 
Romanya'nın vaziyeti 
M. Zekeriya Sertel, Romanya'nın nazik 

tabiriyle tavıif ettiği vaziyetini mütalca et· 
tiği bu başmakalede, alınan - romc:n iktıaa
dl anlqma•ma celinclye kadar cereyan e· 
den &afhaların bir tarihçesini yaptıktan 
sonra, romen hariciye nazın Gafc:nkonun 
halen Berlin'de bulunmaımm sebebini izah 
ediyor ve bunun Paria • Londra mihverinin 
tamamiyetini teahhüt etmek huıuıundakİ 
teklifinin alınan menafiine dolnınmadıtı 
Y.olunda teminat :vermiye matuf olduğuna 
.a,.u,,.relı:, ejer Gafenko Berlin'i iknaa mu
vaffak oJurııa, Balkanlarm senlı bir nefes 
alaca1dannı abl taktirde tehlilı:enin bfi,,Uk 
oldaiuna ill•e ediyor. 

Hatay Cümhurreiıi Çankaya'da 
Ankara muhabirinden aldıitı bir habe

re atfen, Cümhurrc:iıimiz İlmet İnönü'
nün, öğleden sonra, Tayfur Sökmen ile 
Abdurrahman Melek'i kabul ederek kc:n· 
dileriyle yarım aaat &örU3tüklerini yazı. 
yor. 

Türkiye'nin kuveti nerededir ? 
"Gunün mc:seleleri,, sütununda Times 

g_az.etesinin Türkiye hakkındaki makale-
1101. m_evzuubaba ederek, o makalede aöy
lenıldıği aibi Türkiye'nin bundan 10-20 
sene sonrasını düşünebilerek bütün kuve
ti.ni. dahili imara sarf eden, etrafına çevir· 
dığı sulh hudutlariyle emniyet ve iıtik
balini garanti altına atan bir memleket 
olduğuıtU, butiln dünyanın, onun doatlu
ğunu araması bundan ileri eeldillni ya
zıyor, 

General Frınko ıe 

imp•ıtorlak fikri 
Cadix, 19 a.a. - General Franko 

Kanariaı zırhlıaı ile buraya gelmit ve 
söyledi~i nutukta demiıtir ki: 
"- Burada önümde toplanan halk, 

İspanya için imparatorluk fethetmiye 
giden İspanyolları bana hatırlatıyor. 
Bunun içindir ki lspanya'da impara
torluk fikrinin doğduğu bugün de 
memleketimizin şerefini müdafaa e
den o kahramanları düşünüyorum.,, 

Bir tekzip 
Madrid, 19 a.a. - İspanyol hüküme 

tinin birkaç sınıf askeri terhis ettiği
ne dair yabancı memleketlerde çıkan 
haberler resmen tekzip ediliyor. 15 
myaıata Madrid'de yapılacak olan 
zafe~ geçidinden evel hiç bir asker 
terhıs olunmıyacaktır. 

Madam Küri'ye 

altın madalya 
Nevyork, 19 a.a. - "Clement Cleve

land" madalyası, dün doktor Carter 
Wood'un batkanlığında verilen bir zi· 
ya_fetten aonra, kanıer hakkında ma • 
arıf sahasında vaki hizmetlerinden do
layı Eva Curie'ye verilmittir. 

. Bu ıuretle madalya ilk defa olarak 
hır yabancı kadına verilmektedir. 

.. Mera~imde Franu ve Polonya bü • 
yuk elçıleri ve 200 den fazla tabiiyet 

a.a. Matbuat Servisi 

Kuvetimiz ikile§tİ 

ŞükUfe Nihal, bu başlık altındaki fık
rada, kızının harbe işti rik etmek iızere 
gösterdiği heyecanı mevzuubahs ediyor 
ve büyük harpte kc:.ndisinin de böyle he
yecana kapıldıgını söyliyerek o gunun ve 
bugunUn kadını arasında mukayese yap
tıktan sonra, cumhuriyet kadınının hem 
beşik, hem silah kullanmasını bildiğini, 
kuvetimizin ikileştiğini, artık hiçbir şey
den korkumuz kalmadığını ilave ediyor. 

SON POSTA 
Balkan antantı ne halde? 

Muhittin Bireen "Her gtin" sütununda, 
Balkan antantının bir zamandanberi faal 
ve kuvetli rol oynamadığını, fakat bunda 
şaşacak bir ıteY olmadıgını, zira, sadece 
Balkan statükosunu ve Balkanlar sulhu
nu muhafazayı gaye edinen antantın, bu 
vazifesini mukc:mmelen yapmış olduğu. 
nu söyledikten sonra, Balkanlılara asıl 
tizım olan şeyin elbirliği ve iş birliği ol
duğunu ,samimi ruhtan mahrum ve içine 
Bulgaristan'ı almıyan bir Balkan antan
tının manasız kaldığını izah ediyor ve 
vaktin henüz geçmemiş oldugunu, Bal
kanlıların, ''oıımanlı" ız ve "imparator • 
suz" bir osmanh imparatorluğu kurmala
n luzumunu ileri siırüyor. 

Y e-ni bir kumar salgını 
Vi - Nu, "Ak,amdan akşama" ıutunun

d~, htanbul'da, Ankara'da ve diğer ıe -
hırlerde at yarrıı isminde yeni bir kuma
rın salgın hale geldigini ısôyliyerek ku
maı:ancl.eı:in. kapatıldıfı, hatt.i Ytlbaı;~ g~
cesı talıhını denemek istiyenlere bile 
~u~ade ~dilnıediği halde, bu icadın &a• 
lııb!n~ nasıl olup da ihtira beratı veril
dıı;ını ~oruyor ve kanunlanmız mcselc;l 
goz OJ?unde tutmadıysa nazarı dilı:kati 
cclbc:dıyor. 

Çocuklarunıza neler 
okutuyoruz? 

Selimi ~zzet Sedes, "Arada sırada" sn. 
tununda, ılk okut talebesine satılan bir 
mc:crıuanın yanlışlarla dolu mundereca
tını tenki tcdıyor ve böyle bir mecmuayı 
ilk nıc:ktepler•Je satmak deg!l, mektep l!a
pılarını ı.uratıı:a kapamak laıım geldiği
ni abyliyerek kendi kızına bir daha bu 
mecmuayı okumama11nı tenbih ettiğini 
ilave ediyor ve "Her halde Maarif vc:kl
letl beni hakıız bulmaz aanıyorum." Di
yor. 

Balkan paktı ve Balkanlılar 

Etem İzzet Benice, bu makalesinde, 
Almanya ve ltalya'nın Balkan birligini 
hakikaten bozmak teıebbüaünde olup ol
madıkları ve bozabillp bozamıyacakları 
sualini irat ettikten ve bu baptaki ıayia
ları kaydeylediktcn aonra, "Slirüden ay
nlanı kurt kapar" meselini ileri sürerek 
Balsariıtan'ın karanlık bir macera siya~ 
•etine atılacaimr aaJa tahmin etmemekte 
olduiunu yazmakta ve "muhakkak ki bal
kanlılar artık kendi milli menfaatlerini 
idr&k ~tmek ç_aiında ve feyzinde bulu
nan mılletlerdır." Demektedir. 

SON TELGRAF 

Türk cemiyetinin hayat emni
yeti neye mütevakkıf ise bir an" 
evel tahakkuku lazımdır 

'1. Dalkılıç, İstanbul belediyesinin 460 
bin lira sarfı ile bir hastane tesisine ka
rar vermiı olduiunu yazdıktan sonra ıu 
mütaleayı yiırütmektedir: 

"Bir doktorun, bir mütcha11ıaın ı,i bü
tün enerjiıi butun kudret ve rand~ı 
hastaneye tahıi• olunmak gerektir. Bu 
büdçcnin fedakirlıiını muatelzim ola~ 
caktır ama, alınacak butün tilrk mesai 
hayatına llmil bir yardım acferberllği j. 
le bu fedakirlııı büdçeye bir yük olma
dan da temin edilebilecektir." 

Hatay'da C. H. P. 
kaza kongreleri 

Antakya, 19 a.a. - Anadolu ajansı
nın huıusi muhabiri bildiriyor: 
Kırıkhan ve Reyhaniye'de cUmhu

riyet halk partisi kaza kongrelerini 
akdetmiştir. Her iki kongreye de halk 
ve_ köylüler keıif bir surette iıtirak et 
mışlerdir. Bu münasebetle her iki ka
zada _pa~ti ve Hatay bayraklariyle süs 
lenmııtır •.. ~ongrelerde cümhuriyet 
halk partısının altı umdesi hakkında 
izahat verilmiı ve kaza idare heyeti 
il~ vi~ayet müme11illeri seçilmiştir. 
Şımdıye kadar Hatay'ın beş kazasın
da parti kongreleri nihayet bulmuş
tur. Kongrelerde bütün mümessille
rin hazır bulunması ve kararların it
tifakla kabulü Hatay Türklüğünün 
anavatan teşkilatına olan sevgi ve 
bağlılığının bir ifadesidir. 

Bütün kongrelerde değişmez genel 
başkan Milli Şef İsmet İnönü'ye kar
§ı candan tezahürat yapılmııttır. 

Romonyo'ya gidecek 

ekonomi heyeti 
Londra, 19 a.a. - İngiltere hüküme

tinin iktisadi baş mlişaviri Sir Leith 
~oss, Ro~anJ'.'a'ya gidecek olan ingi
hz heyetıne rıyaset edecektir. Heyet, 
alakadar romen makarnlariyle İngilte
re ile Romanya arasındaki tiacri mu
badelelerin arttırılması imkanını ve
recek tedbirleri araı1tıracaktır. 

İngiliz heyeti, 24 mayısta Bükreı'te 
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ulh cephesi 
607 milyon hep 

bir fikirdedir 
Totaliterler dünya nizammı bu 
kuvel karıısmda değiJliremez 

YAZAN: 

Piver Dominik 

B u rakamı nereden mi 
çıkardım? Sadece 

ingiliz imparatorluğu teba
alariyle fransanınkıleri ce
mederek. Altı yüz sekiz mil 
yon insan, Faris - Londra 
mihveridir. ve bu da az şey 
değildir. Böylece insan ba
zen nikbinliğe kapılıyor. 
Dünya topraklarının yüzde 
29 unu ve nüfusunun dörtte 
birini kontrol eden iki im
paratorluk bir hayli ağır

lıktır. 

Biliyorum, totaliterler 
"O bir ağırlıktır. Fakat ku
vet değildir,, diyecekler
dir. Marne ve Verdun pek 
uzakta kalmış gibi 1 

Biliyorum ki alman basını in
rilizlerden bir mürebbiyeler 
milleti diye bahseder. Gerçek
ten İngiliz mtlrebbiyeleri az 
değildir. fakat Franıa'da harp 
etmiş olan ingltizler mürebbi· 
ye değildiler. Her halde mü
rebbiye olsun olmasın, netice 
11 ilkkfinun mutarekesi ve Ver
gay muahedesi olmustur. Ben 
ktıtük bir alman çocugu olsay
dım, bu mıirebbiyelere hürmet 
ederdim. 

Bi fransızlar, almanlar bir 
devlete sahip olmadan çok ön
ce i ıılizlere karvı harbetmi
ıizd r Yeni çağda bız onları 
Onalı ncı Louiı devrinde bir 
defa yendik, onlar bizi on dor
duncü Louiıı, on beşinci Louis 
ve Napolyon devrinde uç defa 
yendiler. Vasıtadan ve büyük 
adamlardan mahrum değildik, 
fakat vl.kıa meydandadır ve o
nun ıçındir ki yukarıda yaptı
iım hesaba İngiltere 500 mil
yon Fransa ise ancak 107 mil
yon niifusla dahil olmuslardır. 

Bu ıtibarla onları iyi tanırız. 
lng11izler kızdınlması güç in
sanlarJır, fakat bir kere ortaya 
atıldı! r mı ölesiye mücadele 
ederler. Bunu B. Musolini'ye 
ihtar ederim. 

B lr nokta daha. Berlin'de 
ve Roma'da "bu iki im

paratorluk sağlam değildir. Yal 
nız satıhtan ibaret. Bunlar ha
kikatte mükemmel ıikfirlar
dır... denildiğini biliyorum. 
1914-18 harbi Almanya için bir 
bayram giıniı olmuı gibi. Haki
kat udur ki bunlar sağlamlığı 
tecr be edilmiı iki metropol
diır ve hakikatte ikisi bir de
mektır Gene hakikat ıudur ki 
bu iki metropol denizlere ha
kimdır Atlantiğe ve Hint ok
yanusuna hakim. Kap hattına 
hakim Ve Akdeniz hattı kendi
lerine kapatıldığı taktirde bu
nu ba15kalarına da kapatmıya 
muktedirdirler. 

Hak kat ıudur ki bu iki im
paratorluk - Birleşik devletler 
ve ovyetler birligi ile muta
bık olarak - biıtün kauçuğu, 
petrolJn en büyiık kısmını ve 
battl tamamını, pamuğun tama
:nını, demir ve bakırın tamama 
yakın kısmını, ve dunyada bu
lunan kömüriin en büyiik kıs
nıını kontrol ederler. 

Halbuki tankların, tayyare
lerin ve otomobillerin petrolle 
i15le ıkleri malOmdur. Almanya 
ve halya'nın petrolden mah
rum oldukları da malOmdur. 

Bu iki büyiik garp devleti itin 
silahlarını kullanmak ve sulhu 
istemek yerine zorlamak zama
nı belki de gelmiştir. 

Bir kaç yıldan beri bu iki im
paratorluk, kuvetlerinin tam 
bir hesabını çıkarmamış olabi
lirler. Meseleyi açıkça ger
mekten ve goruşmekten çeki
nerek tavizlerde bulunmakla 
hata etmiş olabilirler. Fakat 
artık bunu yapmak ve oldukla
t'J gibi görünmek zorunda kal
mışlardır: madem ki karşı ta
raf kuvetten bahsediyor, bütün 
kuvctlerini ,aynı zamanda zeka 
ve cesaretlerini de ortaya koy
malıdırlar. 

Tabii ben burada yalnız in
gilizlerle frnnııız lardan bahse
diyorum. Ruslar hakkında bir 
sey söylemedim. Amerikalıları 
hesaba katmadım. Kısacası yuz 
elli milyon adam (Habeşistanı, 
Avusturyayı, Bohemyayı, Mo
ravya ve Arnavutluğu da hesa
ba katıyorum), Japonya'yı da 
ilave ederseniz üt yiız milyon 
adam dünyanın nizamını değiı
tiremez. 

Pit!rre Dominıqut! 

Roma ve Alman 

imparalorluklan! 
Roma - Berlin mihveri 

tarafından Balkanlarda ta
hakkuk ettirilen eseri anla
mak için bir Akdeniz hari
tasını gözden geçirmek ka
fidir. 

Arnavutluk, Arliryatik ve 
Ege denizleri, Yugoslav ve 
yunan devletleri arasında 

yer almaktadır, yani liman
ları ve dağları hem İtalya
nın şark sahillerine hem de 
Balkanların garp münakale 
hatlarına h!ikimdir. 

Faşist İtalya, tarihin 
böyle bir saatinde böyle bir 
silahlanmanın kontrolünü 
eline almak cesaretini gös
termesi, bu kontrolün 1935 
de Almanya ite arasında 
hazırlanan geniş bir plana 
dahil olduğunu ispat eder. 

Bu büyük plan alman 
mukaddes imparatorluğiy -
le Roma imparatorluğunun 
müştereken dirilmesi de -
mektir. 

İngilizlere Roma - Berlin 
mihverinin bu manasını an
lamamış oldukları hakare -
tini yapmıyahm. 

Daha kuvetle ve daha sü
ratle mukabele edememiş -
terse, bu, 1920 harbından 

sonra, fransızlar gibi onla -
rın da istikrara müstenit ve 
manevi bir garantiye malik 
enternasyonal hayallere ka
pılmış olmalarından ileri 
gelmiştir. 

Habeş ve Ren meseleleri 
biribiri üzerine ortaya çık
tığı zaman onlar hazırlıklı 
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Dünyanın her tarafında 

askeri hazırhklar var! 
12 Nisan 939 tarihli Deyli Telegraf gazetesi Av -

rupa'nın türlü memleketlerinde alınan askeri ted • 
birler hakkında şunları yazıyor 

Fransa 

Ordu izinleri kaldırılmış ve yedek subaylar davet 
edilmİ§tir. Akdeniz donanması bütün kuvetiyle, meç
hul bir yerde toplanmak emrini almıştır. 

İtalya 

Bir çokları tayylıre ile nakledilmek üzere bir çok 
takviye kıta/arı Arnavutluğa gönderilmiştir. 

ltalya'nın ordusu miktarını 1.000.000 kişiye çıkar
mak maksadiyle bir kaç sınıf silah altına çağırı/mış
tır. 

Almanya 

Lehistan hududuna yakın yerlere asker yığmıya 
devam edilmektedir. 

ispanya 

Santander'de ve lransız hududuna yakın başka böl
gelere asker yığmıya devam ettiği haber veriliyor. Ay
rıca Kadiks'e yeniden İtalyan askerleri çıkarıldığı da 
bildirilmektedir. ' 

Türkiye 

Başvekil B. Saydam'ın beyanına göre lazım gelen 
askeri tedbirler alınmıştır. 

Lehistan 

1912 - 1917 ihtiyat efradına d6rt haftalık bir talim 
geçirmiye hazır bulunmaları bildirilmiştir. 

Hollanda 

Huduttaki kıta/arı iki misline çıkarmak maksadiy
le 20.000 asker si/Ah altına çağırılmış, bunlardan bir 
kısmı da tayyare deli toplarına verilmiftir. 

Sahillerin müdafaası için de ihtiyat tedbirleri alın
maktadır. 

Belçika 

Kabine hudut/ardaki muhafızların kuvetlendiril
mesi ve Kongo'da müdafaa tertipleri alınması için ka· 
"Tar vermiştir. 

Yugoslavya 

Arnavutluk hududuna civar olan vilayetlerde 1907 

ve 1908 efradının silah altına alındığı haber verilmek
tedir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
bulunmuyorlardı. 

Onun içindir ki 1936 dan
beri dünya, onların Akde
niz'de İtalya'ya ve orta Av
rupa'da alınanlara boyuna 
tavizlerde bulunmalarına 

şahit oldu. 
Fakat şimdi çok hızlı bir 

surette silahlanmaktadır -
tar. Büyük Britanya bin -
!erce tayyaresi ve yüzlerce 
harp gemisi arasında ayak
lanmıştır. 

Fransız imparatorluğu 

da müdafaaı:;ının zayıf olan 
bütün tarafları üzerinde fa. 
aliyete koyulmuştur. 

Böylece üç senedenberi 
bu imparatorluklar ihtila -
fına şahit olmaktayız. Bu 
ihtilaf halledilmezse Avru 
pa'yı, Asya ve Afrika'yı 
kan deryasına çevirecekler
dir. 
Uzlaşma hala mümkün 

müdür? 
Son imkan haddine ka -

dar buna tevesül etmek dip-

lomasilerin vazifesidir. 
Çünkü dünyanın en güzel 
kanı ve en büyük tarihi 
mevzu bahistir. 

Fakat kuvetsiz uzlaşma 

olamaz ve ancak kuvetliler 
biribirleriyle uzlaşabilir -
ler. 

Henry Berenger 

Almanya karşısında 

Polonya 
Almanya'da bir çok kıta

lar Polonya hududu boyun
ca sıralanmıtşır. Almanya'
nın bu hudut boyundaki as
keri tedbirleri çok şümul
lü görünmektedir, çünkü 
Çekoslovakya'da alman o -
toritesi yerleşir yerleşmez 
Polonya topraklarına kar • 
şı bulunan slovak Karpat • 
ları tahkim edilmiye baş -
lanmıştır. 

Tabii Polonya elinde o • 
lan bütün ihtiyat tedbirleri 
almıştır. 

Vazivet nasıl inkişaf e -
decek 

Bu ' / eti ne fazla mü-
baUiğa .:.tıniye, ne de büs -
bütün tehlikesiz saymıya 

mahal yoktur. 
Alman devlet adamları 

Polonya'yı, şarki Avrupa -
nın alman planına göre ta
diline karşı pasif bir tas -
vipçi vaziyette bulundur -
mıya muvaffak olamadık -
ları için çok hiddetlidir -
ler. B. Beck'in Londra zi -
yaretinin neticeleri alman 
diplomasisinin tahminleri -
ni belki aşmıştır. İngilizler 
onun sandığından pek daha 
çabuk Polonya hususunda 
taahhüde girişmişlerdir. 
Polonya'yı alman tasav -

vurları çerçevesi dahiline 
yeniden idhal etmek yani; 
Almanya'nın karadeniz'e 
doğrıı akmasına Polonva • 
nın cenahdan karar, müza • 
kere ve müdahale serbesti
sini muhafaza etmesine ma
ni olmak için bir alman ha
reketi, ancak alman devlet 
adamları Polonya ordusu
nu süratle ezmek imkanına 
inandıkları, İngiltere ile 
Fransa'nın uyuşuklukları -
na güvenmekte devam et -
tikleri ve Polonya'nın sıkı
tınca sovyetlere dayanmı -
yacağına emin oldukları 

takdirde yapılabilir. 
Bazı alametlerden alman 

devlet adamlarından bir 
kısmının hadiseleri bu şe -
kilde mütalea ettikleri an
laşılmaktadır. Fakat alman 
istihbarat servisleri bu teh
likeli hayalleri tashih etmi 
yecek kadar dikkatsiz de -
ğildir. Başkasının zayıflığı 

ve maneviyat bozukluğu 

hakkında bazı dedi kodular 
vardır ki kati hakikatler 
diye kabul edilmemelidir. 

Bir devleti teslimiyete 
veya anlaşmaya sevk için 

şimdiye kadar Hitler poli
tikası tarafından takip edi
len metodlara daha uygun 
bir keyfiyet Polonya'ya in
firat hissini vermektir. 

Burada polonyalıların 

pek bağlı oldukları leh -
macar ananevi rabıtalarını 

kesmek mevzuubahis tir. 
Macar bakanları bu hafta -
nın sonunda Roma'ya da -
vet edilmişlerdir. Sonra ro
men dış bakanından Ö!lce 
Berlin'e gideceklerdir. Ro
manya gibi Polonya'ya kar
şı da "mihver"in devlet a -
damları Polonya üzerinde 
nüfuzu ve Romanya üzerin
de tehdidi olan Macaris -
tan'dan istifade etmek isti
yeceklerdir. 

Fakat İngiliz diplomasisi 
muhakkak bu ciheti düşün
müştür. 

Lucien Romier 
LE FİGARO 

Alm~nya Lehistan' dan 

neler isliyor! 
Berlin'den Deyli Teleg -

raf gazetesine bildiriliyor: 

Hafta sonunda Almanya 
hariciye nazırı Fon Rib • 
bentrop'la yaptığı bir mü
Hikattan sonra Lehistan'ın 

Berlin sefiri Bay Lipski 
Varşova'ya hareket etmiş -
tir. 

Haber aldığıma göre se -
fir, alman dileklerinin sa -
rih bir listesini beraberinde 
gtürmüştür. Bu dilekler, 
başlıca beş noktada toplan
maktadır: 

1 - Lehistan'daki alman 
azlıkları meselesinin esaslı 
bir surette halli ve bu hu -
susta bir anlaşmaya varıl -

2 - Danzig'in yeniden 
Rayh'a bağlanması. 

3 - Eski Almanya'da ya
pılan otomobil asfalt yolu
nun koridordan geçerek 
şarki Prusya'ya ulaştırıl -
ması. 

4 - Almanlarla meskun 
olan bir takım arazi parça
larının, bilhassa şarki yu -
karı Silezya'nın Almanya
ya terki. 

5 - Muayyen bir takım 
imtiyazlar verilmesi. 

Almanya'nın, Lehistan 
bu dileklere cevap verince
ye kadar yeni bir harekette 
bulunmıyacağı anlaşılmak -
tadır. 

Bu cevabı vermek için 
de üzerinde derince düşün
meğe lüzum görüleceği aşi
kardır. 

Bununla beraber, Lehis
tan hududuna yakın olan 
bölgelere asker yığılmasına 
devam olunmaktadır. 

(_R_A_D v_o_J 
TURK1YE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DAL(lA UZUNLUôU 
1639 m. 183 KcsJ120 Kw. 

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

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

Ankara 

PERŞEMBE - 20.4.939 
12.30 Proıram. 
12.35 Türk müziii - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jana ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 Müzik (Karışık prog
ram - Pl.) 

17.30 Konuşma (İnkıllip tarihi 
dersleri - Halkcvindcn nak
len) 

18.30 Proıram 
1.S.35 Müzik (Neseli müzik -

Pi.) 
19.00 Konusma (Ziraat saati). 
19.15 Türk müzici (Fasıl he

yeti) Celil Tokscs ve arka
daslarr. 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fi -
yat). 

20.15 Türk miiziği çalanlar: 
Vecihe, Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Kemil Niyazi 
Seyhun. Okuyanlar: Müzey
yen Senar, Mahmut Karın -
das. ı - ..... - 1sfnhan peş
revi. 2 - İlhakın • İsfahan 
şarkı - Canda hasiyet mi 
var. 3 • Mahmut Celilettin 
paşanın - tsfahan sarkı - di
li bicare senin için. 4 - Ke
mal Niyaı:i Seyhun - Ke -
mençe taksimi. 5 - Rahmi be
yin - tsfahan şarkı - Etme 
beyhude fegan. 6 - İsfahan 
varla - Fesligen ekdim. 7 -
•.... - İsfahan saz semaisi. 
8 - •.... - Hüseyni türkü • 
Esmer bugün ağlamıs. 9 - Sa
dettin Kaynak - türkü • Se
nin yazın kışa benzer. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Mizah saati). 
21.15 Esham, tahvilllt, kambl • 

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.15 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (küçük orkestra -

1 
ıef: Necip Aşkın) 1 - Gless
mer - Sar kenarlarında. 2 • 

İng i l i z Fransız 

birl iği 

B. Chemberlain ve B. Da
ladier memleketlerine söy
lüyorlar. Fakat ayni za -
manda dünyaya da söylü -
yorlar. Ayni anda önceden 
anriicdilrnüs hPv:ın:ıtt"' h .. 
lunmıya karar vermıılerae, 
bunu, iki büyük devletin si
yasetlerini sıkı bir surette 
birleştirdikleri ve kararla -
rının müştereken verildiği
ni dünyaya ispat etmek için 
yapmışlardır. B. Chamber
lain ingiliz parlamentosu -
nun vesatetinden istifade 
etmiştir. Franaız parlamen
tosunun tam salahiyet ver· 
miş olduğu B. Daladier, ka
rarlarını bildirmek için ga
zetelere beyanat vermekle 
iktifa etmiştir. Aradaki bü
tün fark bundan ibarettir. 
Esasında anlaşma tamdır. 
Almanya ve İtalya'da bu 
müşterek tezahürden hay -
rete düşülmemesi mümkün 
değildir. 

Gerçekten italyan basını 
karilerini Fransa ile İngil
tere arasında günün büyük 
meseleleri üzerinde ihtilaf 
mevcut olduğuna ikna için 
çok gayret sarfetmiştir. Bu 
suretle onları teskine çalı -
şıyordu. Günü geldiği tak-

Fries - Esir. 3 - Blume -
Vals cntermezosu. 4 - Linc
ke - Şen marş. 5 - Niemann -
Arap dansı. 6 - Walter - kuk
laların dansı. 7 - Lincke - 0-
limpiya köyünde. 8 - Valeıı
te - Kırmızı 1151klar saçan 
yakut. 9 - Dohnanyi - Dü -
ğiin valsi. . 

22.30 Miızik (Romanslar ve 
saire - Pi.). 

23.00 Mıizik (cazbant - Pi.). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
20 Brüksel - 20.30 Paris • 
P. T. T., Floransa - 20.'45 
Strazburı, London - Recyo
nal - 21 Doyçlandzcnder -
21.15 Roma - 23 Tuluz. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 17.10 Münib - 20.15 
Budapeşte - 20."20 Kopen -
hag - 20.30 Paris, Sofya -
20.55 Stokholm - 21 Ham
burg, Königsberg, Breslav, 
Sarbrük - 21.45 Lüksem -
burg - 22.15 Stokholm -
22.20 Dryotviç - 22.30 

Doyçlandzender. 
ODA MUSİKİSİ: 16 Münib 

- 18.20 Laypzig- 19 Droyt
viç, Viyana - 21 Keza - 22 
Varşova. 

SOLO KONSERLERİ ı 17 
Berlin - 18.40 Breslav, Ko
lonya - 18.45 Doyçlandzen
der - 20 London - Recyonal 
- 21.35 Milano - 24 Stut -
gart. 

NEFESLİ SAZLAR (Marv v. 
s.): ıs.ıs Viyana - 19 Mü
nib - 21 Kolonya. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 19.10 Kolonya -
22.15 Bel_çrad. 

HAFİF MUZİK: 19 Bertin -
20.30 Tuluz, Pirene - 20.45 
Bordo - 21 Tuluz, Berlin -
21.45 Floransa - 22.30 Mü· 
nih - 22.45 Tuluz. 

HALK MUSİKİSİ: 19 Bres -
lav - 21 Belgrad - 23~ Bu
dape•te (Sigan orkestrası). 

DANS MÜZİCİ: 22 Budapcı
te, Monte Ceneri - 22.20 
Breslav - 22.45 Paris - P.
T.T. - 23 Droytvit, Flo -
ransa, Milano, Paris, Sofya 
- 23.10 London - Recyonal 
- 23.30 Keza - 24 Roma. 

dirde yalnız Fransa'ya kar
şı harp edeceklerini iddia 
ediyordu. Esasen kale alı -
nır tarafı olmıyan bu yala
nı müdafaa etmek artık im
kansız olmuştur. 

Diğer taraftan Almanya 
da, Führer, !ngiltere'nin, 
son dakikada Fransa'dan 
ayrılacağı ümidiyle uzun 
zaman kendini avutmuştur. 
- J ... 

kanaat getirdikten aonra 
bir harbe girmiye cesaret 
edebilecek midir? Bu tak -
dirde kendini tekzip etmiı 
olacaktır. Çünkü " Mein 
Kampf"da Almanya'nın an
cak İngiltere bitaraf kal -
dığı takdirde bize saldır • 
ması icap edeceğini söyle • 
miş ve İngiltere ile Fran • 
sa'nın arasına ihtilaf sok • 
mak için elinden gelen gay
reti sarf etmiştir. Şimdi fik· 
rini değiştirmiş midir? Bu
na ihtimal verilemez, çün • 
kü onun büyük meziyeti 
şimdiye kadar hiç şaşma • 
mış olan bir sebattır. 

Onun içindir ki bugün 
ayni zamanda yapılmış olan 
beyanatın sulhcu bir tesiri 
olacağını düşünmek hak -
kımızdır. En kötü ihtimal· 
lere hazır bulunalım, fakat 
!imitsizliğe kendimizi kap
tırmıyahm. 

Ga/lus l ntransigeant 

[KURBAGA DAMGA~ 
düğmesine çevrilmişti. 

Elk'in: 
• gördü; herhalde Elk de onu farketmiş 

olacaktı. 
der'e fevkalade bir kuvet vermişti; im
dat talepleri işitilmiş, kapıya vurulu
yordu. Dışardan hiddetli hiddetli söy
lenmeler, ve biraz sonra da çimenlik • 
ten biribiri ardına patlamalar işitildi. 
Polisler haber verici tellerin mevcu
diyetini unutmuşlar ve koşarak geli -
yorlardı. 

Hakkı da var. 
Elk: 

, 

vardı. Koyu renkli bir pantolon, ve 
çız ili bir caket giymişti, fakat hare· 
ketleri alelade hizmetçilerinkine hiç 
b nzemiyordu. Uzun boylu, atlet vü
cutlu bir adamdı. Lakin hareketleri 
tuhaf bir surette yavaş ve düşünceli i
dı Balder, bir şeyler söyledi ve uşak 
tasvibkar bir işaret yaptı, sonra tepsi
yı alarak odaya girişindeki aynı ya
vaş ve merasimli adımlarla kapıdan 
çıktı. 

Dick'in aklına birdenbire bir şey 
geldi ve Elk'in kulağına fısıldadı : 

- Kör 1 
Elk, bir işaretle bu fikri tasdik et· 

ti. Kapı tekrar açıldı, ve bu sefer üç 
şak geldi. Üzerinde bir örtü bulunan 

agır bir masa getirdiler. Gordon eve
ıa Balder'in yemeğini getirdiklerini 
zannetti. Fakat biraz sonra hakikati 
ke fetti. Şöminenin üzerinde tek bir 
telin ucunda yanmamış bir elektrik 
runpulü asılı duruyordu. Uşaklardan 

bin sandalyelerden birinin üzerine 
çıkarak elektrik ampulünü çıkardı ve 
teli masaya ilişik bir kordona bağladı. 

Elk: 
- Hepsi de kör, diye fısıldadı. Bal-
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Yazan: Edgar WALLACE 

der'in neşredici telsiz cihazını getir
diler. 

Uşaklar çekilince Balder kalktı ve 
kapıyı kilitledi. 

Evin öbür tarafına açılan birkaç 
pençere daha vardı. 

Balder birer birer hepsini kapamıya 
başlamıştı. İkinci pencere ile meşgul
ken Elk pencerenin kenarına tırmana
rak, perdeleri açtı ve odanın içine at
ladı. 

Gürültüyü duyan Balder, şiddetle 

arkasına döndü. 
Elk: 
- Bonsuvar, Balder, dedi. 
Adam cevap vermedi. Fütur getir

miyen gözlerle eski şefinin karşısında 
hareketsiz durdu. 
-Kurbağa Mills'i zehirlemek, Kur

bağa Hang'ı tevkifhaneden kaçırmak, 
sabahleyin koymuş olduğunuz bir 
bombayla büromu tahrip etmek sure
tiyle devlete etmiş olduğunuz hizmet
lere bir hissi şükran olmak üzere Faal 
Servis'in çavuş rütbesine terfiinizi si
ze haber vermeyi düşünmüştüm. 

Adam gene cevap vermedi. Yerin
den de kımıldayamıyordu, zira Elk'in 
brovningi, beyaz pike yele~inin alt 

- Şimdi artık benimle beraber gele
ceksiniz, size ihtiyacım var, "Yedi nu
mara!" diyen sesinde bir muzafferiyet 
nağmesi vardı. 

Balder, her zamanki sesinden çok 
farklı ve Elk'i hayrette bırakan gayet 
kuvetsiz bir sesle : 

- Yanılmadığınıza emin misiniz? 
diye sordu. 

- VIII. Henri'nin evlendiği tarih 
müstesna hiç bir şeyde yanılmadım. 

- Beni kim zannediyorsunuz? 
- Balder, hakkınızda ne olursa ol-

sun tahminler yapmayı bıraktım artık. 
Her şeyi biliyorum. 

Elk birden ona yaklaştı ve tabanca
sının namlısını adamın karnına daya
yarak emretti: 
~ Ellerinizi kaldırın ve arkanızı 

dönün. 
Balder itaat etti. Elk cebinden bir 

kelepçe çıkararak Balder'in bilekleri
ne geçirdi ve mahpusun ellerinden is
tifadesine hiç bir imkan bırakmamak 
için onları sıkıca arkasına bağladı. 

- Hiç de rahat bir şey değil .. Böyle, 
bir şahsı diğeriyle karıştırmak hep a· 
detiniz midir, M. Elk. Adım Collet • 
Banson'dur. 

- Adınız Crapule'dür. Maamafi ne 
söylerseniz söyleyiniz dinlemiye haı:ı
rım. Siyanür dö potasyoma dair görüş
lerinizi öğrenmek beni çok memnun e
decek. Oturabilirsiniz. 

Dick, Balder'in i Özlerinde bir ışık 

- Adamlarınızın size bir yardımı 
dokunacağını hiç tahayyül etmeyin, 
dedi. Evin etrafı elli tane polis memu
ru ile sarılmıştır. 

Balder gülmiye başladı. 
- !ster evin etrafında olsunlar, is

ter evin damında; bence hepsi müsavi, 
dedi. Tekrar ediyorum, Bay müfettiş, 
bu aldanmanız size çok pahalıya mal 
olacak. İnsan evinin salonunda polis
ler işe karışmadan La Haye radyosu
nun bir konserini dinliyemezse .. artık 
polisin ıslah edilmesi zamanı gelmiş, 

demektir. 
Balder, gelişi güzel, şömineye doğ

ru gitti ve şömineyi arkasında bıraka
rak ocağın iki tarafında bulunan de
mirlerden birine bir tekme vurdu ve o
nu devirdi. Bu hareket çok meşgul ve 
ne yaptığını iyi bilmiyen sinirli bir a
damın hareketi idi ve çok açık göz o
lan Elk bile bu hareketten şüphe et· 
medi. 

- Adımın Balder olduğunumu zan
nediyorsunuz? Öyleyse size bütün 
söyli yeceklerim ... 

Birdenbire halının bir kenarına atıl 
dı, fakat Elk ondan daha çabuk dav • 
ranmıştı. Adamın ağırlığı altında dö
şemelerden biri çökmiye başlamıştı ki 
Elk, Balder'i boğazından yakaladı ve 
Dick'in yardımı ile odanın ortasına 

getirdi. .... 
Üçü birden yere yuvarlandılar ve 

boğuşmaya başladılar. Ümitsizlik Bal-

Çarpışma kısa fakat çetin oldu. Yedi 
numaranın evinin altı tane kör uşağı 

yakalanıp otomobile götürüldü. Son o
tomobilde de polis çavuşu Balder, 
Kurbağa'nın sağ eli, ve melun arkada
şı bu zorlu Yedi numara yer aldı. 

XXVI. Kısım 

B. Broacl alaka uyandırıyor 
Dick Gordon, sabahın üçüne doğru, 

Maitland'ın isticvabına bitirerek Scot
land Yard'a avdet etti. Orada her şey 
sakindi. 

- Pentoville hapisanesi en emin 
yer olduğu için Balder'i oraya gönder
dim. Nizami olmamakla beraber onu 
mahkumlara mahsus höcreye koyması
nı validen rica ettim. Bildiklerimin i
çinde en emniyetli hapisane Pantovil
le'deki. Kurbağalar taşları da yeme
dikleri takdirde, oradan kaçamıyaca

ğını tahmin ediyorum. Yüzbaşım, 
Maitland size neler anlattı ? 

- Balder'in daveti üzerine onu gör
miye gitmiı olduğunu söylüyor 1 "P o
lis tarafından çağırılınca insan git
mekten başka ne yapabilir?,, diyor. 

- Şu muhakkak ki dedi, Maitland 
Balder'in kim olduğunu biliyordu.,.ve 
onu görmiye polis olduğu için gitme• 
di. Bu adamın Kurbağalarla beraber 
çalıştığına şüphe yok, fakat bunu is• 
pat etmek çok güç olacak. 

Dick: 
- Maitland, beni çok şüphelendiri· 

yor, dedi. Her hareketi zalimane, fakat 
kendisi de korkak bir bunak. Kim ol• 
duğumu kendisine bildirdiğim zamaı1 
yere yıkılacak gibi oldu, hele Balder'• 
in tevkif edilmiş olduğunu söyleyin• 
ce az kalsın bayılıyordu. 

• Elk, düşünceli bir halde: 

- Bu yoldan yürümeliyiz, dedi· 
Johnson'u arattım, nerede ise gelir· 
Bu ihtiyarın işleri hakkında herhalde 
bir şeyler biliyordur. Meseleyi halle' 
dersek mükemmel bir şahit olur. 

Filozof, yarım saat sonra geldi. 
- M. Elk size nasıl olsa bir iki güne 

kadar herkesin duyacağı bir şeyi b~' 
her verecek: büroda vukua gelen inf ı• 
laktan dolayş Balder tevkif edildi. 

Balder'in kim olduğunu Johnsorı'' 
izah etmek lazım geldi. Dick ona Mait' 
land'ın Slough'a yaptığı siyareti aıı• 
!attı. J ohnson başını salladı: 

- Maitland'ın bu isimde bir dostll 
olduğunu bilmiyorum, dedi. Baldef·" 
Diğer ismi neymiş? 
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Türlü türlü şişman var ... 
Hepaine tiıman der, geçeriz ama 

ıiıman ıiımana benzemez ••• Bir ke
re derece farkı. Bu bakımdan fİ§ -
manları dört dereceye ayırırlar: 
Normal sayılan ağırlıktan onda bir 
nihayet onda üç nisbetinde ağır o -
lanlar birinci derecede sayılır, bu 
kadarını ıiımanlık saymamak da 
mümkündür. İkinci derecede tit • 
manlığın hatırı aayılmıya hatlar : 

de titmit gibi. Kann çok büyümez, 
yanaklar aarkık, rengi .oluk, top -

lanmıı yailar aevıek. Böyle C~IZ 
ıiımanlann bir çoğun lemfatik 
gençler, en ziyade kızlardır. Bazı -

larında ıiımanhk kansızlıktan ge • 
lir. Bir inaanm hem kanı az, hem de 

ıiıman olabileceğine taaccüp etme• 
yiniz: Kan az olunca teneffüs hafif 
olur, yağlar yanamaz ve vücutta bi· Onda üçten onda beşe kadar nor -

maiden fazla ağırlık. Üçüncü dere· 
d d . k d rikir. ce onda beıten on a ye ıye a ar. 

--....;...._...;;;._ ___ ·-
Doğru olması kabil mi? 

Ondan yediden daha fazla oluraa Şiımanlan ıadece görünüıe ha • 
dördüncü derece. Meseli. 1,70 bo • karak ayırt etmek emniyetli usul 
yunda biri 119 kilodan fazla çeker·- değildir. Cörünüıe inanan inaan da· 
se görenler Maa~allah demekte hak ima aldanabilir. Nitekim canlı ıit • 

Selanik, 19 a.a. - Anadolu Ajansının hususi mu· 
habiri bildiriyor : 

1 

tis, umuru siyasiye işleri müdürü Lekkos, üçüncü ko· 
lordu kumandanlığı erkanı harbiye reisi general 
Hrisoohu, general Kavrakos, belediye reisi ile tica -
ret ve sanayi odası reisi, beynelmilel Selanik fuarı 

umumi direktörü, konsolosluğumuz erkanı, türk • 
yunan muhadenet cemiyeti idare heyeti azaları ve 
Selanik türk kolonisinin ileri gelenleri hazır bulun
muşlardır. 

Şaıılacak haberler alıyoruz. F ~ • 
kat, bu haber ajanslann ve gazete
lerin her gün gözlerimiz öniine ya -
yıp yüreklerimizi ağızlarımıza ge • 
tirenler nevinden değildir. Hemen 
taarih edeyim: bir gazetenin Buna 
muhabiri yazmıt ki Çekirge yolun· 
da yüz kadar ev yıkılarak yerleri • 
ne betondan apartmanlar in~sma 

başlanmııtır. Aktam'm Dikkatler 
sütunu muharriri de bu inanılamı • 
yacak havadis üzerinde pek haklı 

olarak duruyor: " •.. latanbul'da Ci
hangir gibi cihana bakim semtlerin 
zevksiz imar'larla ne hale getir.il -
dikleri bütün Türkiye'nin kulagma 
küpe olmalıdır. Bursa'daki yapıla -
rm ille fena olacağını iddia ettiği -
miz yok. Sadece ihtiyaten üslup ci
hetine ihtimam tavöiye ediyoruz. 1~ 
işten geçmeden ... ,, diyor. Cihangir 
misali yerindedir. Lakin Çekirge 
yolu münasebetiyle lstanbul'daki 
yeni inşalar hatırlanınca Kızıltop • 

lı olurlar. 1 - 1 k ı manların kırmızı yanaklı o1malan 
Fakat norma agır ı sayısı ne -

d . ? s·1· oraunuz ki bir metrenin gerçekten kanlı olduklarma her va-
ır ı ıy d il · 

Pazar akşamı türk - yunan muhadenet cemiyeti ta

rafından konsolosumuz İdris Cura ve refikast şere

fine Mediterane otelinde bir ziyafet verilmiştir. 

yukaramdaki aantimetreye göre ki· kit delalet etmez. Canaız en en t•ı 
lo hesabı lüzumundan fa:zla basit • ·manlar araaında da niceleri vardrr 
tir. En sağlam ölçü olan, hiç deiit • ki bu ıiımanlıkla hoı geçinir, rahat 
miyen ağırlık ne kadar olduğunu yaıarlar. 

Çok samimi bir hava içinde geçen bu ziyafette, re· 

fikalariyle birlikte Makedonya umumi valisi nazır 

Kirimis, üçüncü kolo,rdu kumandanı general Poli - (Yukardaki resim, ziyafet esnasında alınmıştır) 

da ancak, şiıman oluup olmadığını ş· l kt t hl'k ,-ın çoklu • 
d . k d' . b T O ııman ı a e ı e ya 

~~rahk ke' enınl b~n dası .~ ~~··~. l nr~ ğundan gelmez; ıiımanhğa baıka 
ıçın e ım er, ır e gorunuı e 1 - r 
ne bakarak ayırdederler. bir hastalık karıımasmdan ge ~· 

Kimisi kanlı, canlı, hem de keyfli Sadece ıiıman olanlar, zaten, bı • 
olur. Karınları kocaman, gerdan - raz devamh ve makul perhizle kısa 
lan kat kat aarkmıı, enseleri yağlı, denilebilecek bir zaman içinde yağ· 
yanakları titmit fakat neıeleri ye· larını kaybederler. 
rinde, çok defa da taaaaız olurlar. 
Mührünü kamının üzerindeki kat -
kat yağlann arasına düşürdüğü hal 
de, hamama gidinciye kadar ha • 
beri olmıyan kadı efendinin de böy
le taıaaız ıiımanlardan olduğuna 
§Üphe yoktur ..• Şimdiki ıişmanlar • 
dan da hareketi çok sevenleri, ha • 
)olarda zayıflardan daha zayıf gibi 
dans edenleri elbette görmüşsünüz
dür. Bu türlü ıiımanlığm bir iyili • 
ği vardır: Tasasız ıişman rahatını 
bozmamak için kimseye fenalık et· 
mek istemez, keyiflerine düıkün 
akıamcılar gibi ... 

Bu türlü şiımanbk erkeklerde da· 
ha çok görülür. Kadmlarda daha az 
olur derlerse de olduğu vakit, kanlı 
ve canlı şiıman bayanı seyretmek 
de i.deta bir keyif olur. Şen, güler
yüzlü, tatlı dilli, ittahı yolunda ol· 
olduğundan, dekolte olup da, yu • 

Baıka haatalık araya karıtınca 

i§ deiiıir. Şiımanlara musallat olan 
baıka hastalıklar da haylıca çoktur. 
Hele ıeker haatalığı, tiımanbkla 
aynı familyadan olduğu için, ıiş • 
manlarda çok bulunur. Böbrekler • 
de ve safra yolunda kum sancıları 
da ıiımanlara çok gelirler. Bunlara 
da pek çok ehemiyet verilmez •. ~a • 
kat yürekte böbrekte ve karacıger· 
de bir hast~lık olunca ehemiyetli 

olur. 
Bundan dolayı, en doğruau, §i§ • 

manian gene iki türlü, fakat biri 

sadece tiımanhk olduğuna göre, 
biri de kanıık ve ehemiyetli '1ir has· 

talık bulunduğuna göre ayırdet -

mektir. C.A. 

ınuk yumuk kollariyle çatalını ve 
"•çağın• oynattıkça sofradakilerin .,.1111 Ajk şarkısı 1111L. 

--Böyle 
0

canl;-§iş~anların yanakla- ; .rU:ile11a.a operaaınm aun:yaca : 
-- meıhur tenoru Nino Martini'nin: l'J kırmızı kırmızı olduğu için onla • =- ıaheseri -ra kanlı ıişman da derler. Fakat on- : : 

ların gerçekten kanlı olduklarına : Şahane ıea .. : 
pek inanmayınız. İlkin, bir kimse - : Müekmmel müzik § 
nin kanındaki kırmızı kürecikler - -
aayılmadan kanlı mı, değil mi bili- : kuvetli aşk ~ 
nemez. Sonra da onların yanakla • : : 
rındaki kırmızılık bobreklerinin yo- : : 
.. ulmasından olduğuna ihtimal çok· : Türkiye Büyük Mil· -
tur. Kan damarlarda iyi döneme - E let Mecliainin altıncı 
yince yanaklar kızarır. : devre açılıtı ve Milli 

Zaten zaman geçtikçe bu canlı : Şef İsmet lnönü'nün i-
ıiımanhğın da pek iyi bir ıey olma- :E kinci defa Reiıicümhur 
dığı meydana çıkar. Balolarda hop E aeçiliti 

--------------- -§y enitehir ULUS sinemasında = - -
hop ııçrıyan tiıman sonradan a • E 
partmanının merdivenlerini güç • 
lükle çıkmıya hatlar: Nefesi çabuk 
kesilir, yaşı ilerleyince, bir çoğun -
da, §İtmanlık kendi kendine geçer, : 
'derileri aarkar. Böbt"ekleri ve yü • _ 
reği iyi iılemediklerinden üremiye : 
yahut kalbin zayıflığına doğru gi • : 

- -seanslar 14,30 • 16,30 - 18,30 -ve 21 de ----
12,15 ucuz matinesinde ---der, oraya varmadan beynine kan _: SEVDA KAMPI 

hücum etmezse ... 
Şiımanların bazısı da cansız. o - ~lllllllllllll Ti: 2193 lllllllllllll; 

lur. Gene tiıman, fakat daha zıya· 

E 

16 mcı halk konseri 

Riyaıeticümhur Filarmonik or
keıtrası tarafından Müzik Öi · 
ret.men okulu konser salonunda 
22-4-939 cumartesi günü saat 
15,30 da. 

Şef: Ernst Praetorius 

'Viyana Valsleri" 
1 - R. Heuberger (1850-1914): O

pera balosu" operetinden uvertür. 
2 - Johann Strauss (1825-1899): 

"İlkbahar sesleri", şan ve orkestra i
çin. Şan: Bayan Fricda Böhm. 

3 - J ohann Strauss: (Umumi is • 
tek üzerine) "Viyana ormanından ma· 
sallar" 

10 dakika dinlenme. 
4 - Franz Lehar (30-4-1870): "Al

tın ve gümüş". 
5 - Johann Strauss: "Gece kuşu" 

operetinden uvertür. 
6 - J ohann Strauss: "Güzel mavi 

Tuna". 
Gelecek Halk konseri 29-4-939 cu

martesi günü saat 15,30 dadır. 

Ankara Borsası 
19 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeljte 
Bükreş 
Bel&nd 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.7075 

3.3550 
6.6625 

28.4075 
67.2675 
50.7275 
21.3050 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.55 
23.925 

Kapanı$ F 

5.93 
126.7075 

3.3550 
6.6625 

48.4075 
67.2675 
50.7275 
21.3050 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.55 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
L!il33 ikramiyeli Ergani 

L933 % hazine tahvili 
rürk umum tiyatro 

19.- 19.
kuponsuz 
29.25 29.25 
30.- 30.-

İçimizdeki şeyt~ 
Tefrika No: 18=Ym:an: Sabahattin ALI 

"Yarın onu teselli etmeğe çahıırmı 1" dedi. Fa
ka t bu anda ne kadar bayağılaştığını görünce yü-

zünü buruıturdu. 
Ona naaıl içini açaca.ğına, onun nasıl tatlı ve 

muvafık cevaplar vereceğine dair hayaller kur -

k · t' k f sı·yle mücadele etmeğe baıladı. nıa ıa ıyen a a • _ 
Bu ana kadar olan tecrübeleri, hayahnde yaıat.tı~ı 
h • d' l • ı vaki olmadığmı ona öğretnuıti. a ıae erın as a • A 

Bunun sebebi emellerinin genişliğinde ve ımkanaız• 
l - d d - .1 t l"h' du~ .. ünce oyununda buluyor· 
ıgın a egı , a ı ın ,.. .. .. . 

d O • . b fer hi .. bir •ey duıunmemek ıı· u. nun ıçın u ae ,.. "' _ 
t d . K k d' . n••ıl müsait davranacagmı e ı. ızın en ısıne ...., . l k 

1 uhakkak akaıy e arıı a • tasavvur ederae yarın m • 

maktandı. Gecenin serinliği genç adalelerine tesir 
edememiıti. Yalnız yüzünde ve ellerinde hoş ol • 
mıyan bir yaşlık vardı. Cildinin uyku esnasında çı· 
kardığı ifrazdan mı, yokaa havanın rütubetinden 
mi geldiğini bilmediği bu ıslak tabakayı mendiliy· 
le aildi. Aynı mendille uzun uzun gözlüğünü de te· 
mizledi. Herkes uykuda iken musluğa gidip gürül· 
tü yapmak istemiyordu. Oturduğu yerden ayrıl. 

mak da hoı bir ıey değildi. Karşı bahçede cinsini 
anhyamadığı bir sürü kuı cıvıldayıp duruyordu. 
Yapraklan henüz minimini olan ağaçlar tatlı bir 
rüzgann tesiriyle kımıldıyorlar ve duyulur duyul
maz bir aes çıkarıyorlardı. Gökteki yıldızların te· 
ker teker söndüğünü görmek fevkalade güzel bir 
feydi. Kirli ve yosunlu kiremitlerin gitgide artan 
bir ıtık altmda nasıl canlanıp hareket eder gibi ol· 
duklarmı, ağaçlardan ve çatılardan yükaelen tül 
gibi bir buğunun nasıl bu aydınlığın içinde eriyip 
kaybolduğunu görmek insana cesaret veriyordu. 
Omerı 

w • d' H lb k. bu aefer, her zamankı· nacagına emın ı. a u ı _. . 
nin zıddına olarak, hayallerine degıl, hak~kate, k~-

• 1 w 'yete ehemıyet verı· 
zın yarın sahıden a acagı vazı . • . . . 
Yordu. Bunun müspet olmasını temın ıçın ıımd~ me~-
f ·ı ı d.. .. k 'b' hır· hileye sapmak ıatedı. 

ıey er uşunme gı ı 

Fakat saatlerden beri dört ta1'afa ko§maktan yo: 

1 . · · h ·· uhafaza eden dı· ru an ve rakmm tesınnı enuz m • 
tnağı yava§ yava§ sislendi ve Onıer açık pencerenın 
Önünde, başı ot yastıklarda uyuya kaldı. 

-8-
Daha ortalık aydınlanmadan uyandı. Karıı ko· 

nağnı bahçesindeki ağaçlann arkasında h~f~ bi.r 
beYazhk baılamı§tı. Vücudunu hareket ettırdı. Bı· 
l'az boynu ağrıyordu, o da yaatıkta rahatsız )".&t• 

"İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üze
rinde yaıannıağa değer... ne olursa olsun .•. ,, diye 
mırıl dandı. 

Yavaı yava§ sokaklarda hareket baıladı. ilk 
tramvayların o leci gıcırtıları dalga dalga etrafa 
yayıldı. Birkaç evin bahçesind~n takunya ve tu
lumba sealeri geliyordu. Sokağın biraz ilerisinde· 
ki hata kafesli evlerden birinin camı gürültüyle 
yukan sürüldü. Bir otomobil, homurdanarak geç· 
ti ve tramvay caddesine çıktı •.• 

Omer yalnız bu akrabalarının, yalnız onlann 
evinin değil, bu ıehrin de yamalı bir §ey olduğu
nu diqündü. Tabiatla teknik, yüz sene öncesiyle 
bugiin burun buruna gidiyordu. Güzelle yapmacık, 

KÜÇÜK Dl~ HABERLER 
• H.A t n t ''tıt N.,r" 

rak'tan Maltepe'ye kadar olan ge -
nit mmtakada kurulmuş olan beton 

1 
B j BLi YQGRAfY A 1 ~;~~]erden bilhasaa bahıedilebi • 

1--------------- Biz Çekirge'ye avdet edelim: bu -
X Kudiis - Pazar günü Hayfa'da 

yapılan tethiş hareketleri üzerine po· 
lis 8.000 kişiyi sorguya çekmiş ve 
bunlardan iki yüzünü tevkif etmiştir. 

X Brüksel - Başvekil Pierlot, par 
Jamentoya bir kanun layihası vererek 
tam scJahiyetler istiyeceğini bildir
miştir. 

X Roma - Musolini mayısın ilk 
on beş günü içinde Torino'ya giderek 
mühim bir nutuk söyliyecektir. 

X Ajaccio - 60 İtalyan ailesi, bu • 
radan Bastia'ya gitmişlerdir. Orada 
Livourne'ye gitmek üzere vapura bi· 
neceklerdir. 

X Londra - Kelly isminde bir a
mele çalışmakta olduğu bir devlet 
fabrikasının gizli planlarını bir ecne
bi devlete satmak cürmünden dolayı 
tevkif edilmiştir. 

X Stokholm - Sovyetler Birliği • 
nin Londra büyük elçisi B. Maiski 
dün buraya gelmiş ve tayyare ile Mos 
kova'ya hareket etmiştir. 

X Roma - 31 mayısta kapanacak 

Sahne 
Ankara Halkevi sahne müdürü B. 

Hami Uybadın'ın "sahne" adiyle bir 
kitap yazdığını evelce haber vermiş
tik. Öğrendiğimize göre, Halkevleri 
çalışmalarında elde mevcut bir esas 
ve rehber vazifesini görecek ve "Kı
lavuz kitaplar" adını alacak olan bu 
seri neşriyata devam edilecektir. 

Sahne mimarisi tekniğini öğrenen 

ve amatör sahnelerinin hazulıklarına 
hizmet edici bilgiler veren B. Hami 
Uybadın'ın eseri rağbetle karştlan • 
mıştır. Sahnelerde kullanılacak vası
taların amatörlerce hazırlanması şe -
killerini de ihtiva eden bu eseri sah
ne işleriyle alakah okuyucularımıza 

tavsiye ederiz. 

Umumi fevkifal cetvelleri 
Umumi, mülhak ve hususi bütçeler· 

le hakiki ve hükmi şahıslar tarafın · 
olan 1938-39 bütçesinin kara, deniz ve dan verilen bilumum maaş, ücret, ik
h'lva masraf büt~eleri 572 milyon f:12-
lalık göstermektedir. 

X Varşova - Estonya ordusu baş
kumandam general Laidoner, mare • 
şal Smigly Rydz ile Polonya genel 
Kurmay reisi, başvekili ve B. Bek'i 
ziyaret etmiş ve öğle vakti Cümhur
reisi tarafından kabul edilmiştir. 

ramiye, nakdi mükafat, tazminat, hu
zur hakkt, tekaüt, dul ve yetim maaş

larının ödenmesinde ötedenberi vergi 
tevkifatının ne suretle yapılacağın

da tereddütler olmaktadır. Divanı 

Muhasebat murakip muavinlerinden 
B. Yusuf Kenan Ünsal bu boşluğu X Londra - Londra'nın §İmal do· 

ğusunda yeniden iki umumi telefon dolduracak güzel bir eser meydana 
kabini tahrip edilmiştir. İki kişi ya· getirmiştir. Yalnız mal memurlarım 

ralanmıştır. değil bütün yurddaşları alakadar e -

X Bratislava - Slovakya dahiliye den bu kitabı okuyucularımıza tavsi
nazm Karol Sidor, istifa etmiştir. ye ederken muharririni de tebrik ey
Bu nezaret, Başvekil muavini Adal· !eriz. 
bert Tuka tarafından idare edilecek-
tir. 

X Roma - General Pellegrini ile 

İtalyan hava ordusuna mensup birkaç 

zabit Berlin'e gitmişler ve general 

Milh tarafından karşılanmışlardır. 

X Bern - Federal meclis, kendi

sinden tahriri bir sualle Sovyetler 

Birliğiyle diplomatik münasebetlerin 

ekonomisini nefine olarak tekrar te

sisi hakkında yapılan talebe menfi ce

vap vermiştir. 

_, ...................................... "' . 
~23-N~ANÇOCUKBAYRAMI . 
: Bayrama dört gün kaldı. Ha -
: yır sever yurtdaşlamnızın kimse 
: siz yavruyu boynu bükük bırak-
• 
: mamaları için yardımlarını bay • 
: ramdan önce yapmalarını Çocuk : 
: Esirgeme Kurumu saygıyla diler. : . ---•..•....•••.........•.......••.......• .-

rada yüz kadar ev mevcut olduğu-
nu bilmiyorum. Haber, bir nisandan 
kalma bir taka değibe Bursa kaplı• 
ca)arından çoğunun bulunduğu Çe • 
kirge mevkiindeki otelciklere taal·· 
luk etmek muhtemeldir. Bu otel • 
cikler yıkılmıı ve yerlerine beton 
binalar inıasına başlanmışsa bu i -
mar faaliyeti belediyece tanzim. et
tirilmit bir plana göre tahakkuk et• 
tirileceği tabii bulunduğu için Çe • 
kirge'de beton apartmanlar kurul -
masma kimsenin bir diyeceği ola • 
maz; Aktam•m işaret etmiş olduğu 
üslub'a itina edilmek ıartiyle. 

Fakat, haber doğru Vf' bahis 
mevzuu Çekirge yolu, yani Bursa 
ıehrini. Çekirge mevkiine hağlıyan 

meıhur caddenin iki tarafı i.ae, hu -
ı·aya Suadiye köşkleri çeşidinde be· 
ton binalar da yapılamaz. Uludağ 
etekleri ile Bursa ovasının ye§illiği 
arasında aarı, beyaz, filizi veya kır
mızı badanalı apartman şeklinde 
meskenler tasavvur edebilir misi -
niz? Buralarda ancak ince zevkin 
Bursa havası, Bursa iklimi, kısaca 
Bursa coirafyaaı ve Bursa renkle -
riyle uzlaıtıracaiı villalar kurula • 
bilir. Bursa, bütün turizm bolgeleri· 
miz arasında her şeyi ile bir tane • 
dir. Bugün iç turizmin en müteki. -
sif merkezi ve yarın dıı turizme ilk 
açılacak yer olan Bursa'da ve Bur
sa'nın kaplıcalar muhitinde gelişi 
güzel inşa ile ne bir Cihangir, ne de 
bir Suadiye meydana getirilebilir. 
Bursa'nın imarı bil" belediye, bir vi
layet meselesi değil, bir memleket 
meselesidir. 

Bütün bu sebeplerledir ki verilen 
haberi şaka telakki edilecek kadar 
esassız sayarak yazımın baılığmı 
okuduğunuz şekilde tertip ettim : 
Doğru olması kabil mi ? 

Na.~r.ıhi BAYDAR 

.J•·····································--
( 23 Nisan - Çocuk Bayramı) 
Bayramda tebriklerinizi Çocuk 
Esirgeme Kurumunun zarif 
kartlariyle yapınız. Toplana -
cak paralarla kimsesiz yavrula
ra bakılacaktır. 

"""······································" 

lüzumlu ile özenti biribirine sürtünerek yaşamak· 
ta idi. 

Bu sırada alt kat sof asında ayak tıpırtılan duy· 
du. Herhalde Fatma kalkmıı kahvaltı aofraaı ha· 
zırlıyordu. Omer aynanın önüne giderek boyun 
bağım ve saçlarını düzeltti. Biraz daha bekledik • 
ten aonra muslukta yüzünü ıslatmak ve kana kana 

bir su içmek istiyordu. 
Yanındaki odada da sesler duyuldu. Kapı açıl· 

dı. Omer derhal yerinden fırladı. Hiç bir ıey dü • 
şünmeden süratle aof aya çıktı. Macide elinde hav· 
lusu ile aptesane aralığmdaki mualuğa girmiı • 
ti. Yarı aralık duran kapıdan beyaz geceliği ve 
dağnık saçları görünüyordu. Omer derhal: 

"Demek soyunmuf ve yatını§!" dedi. Sanki el· 
bisesiyle sabahlamak matem icabı İmi§ gibi bunu 
biraz garip buldu . . 

kusuz geçirdiği muhakkaktı. Gözleri şiş ve kırını· 
zı, yüzü aapaarı ve düıkündü. Omer onun yatıp u• 
yuduiunu düıünmekle biraz evel haksızlık ettiği
ni gördü. Bir taraftan da karımndakini battan a
tağı aüzüyordu. Uzun ve beyaz bir gecelik giymif 
olan Macide daha uzun boylu ve ince duruyordu. 
Kırmızı kadife terliği ile entarisinin eleği arasın • 
da kalarak görünen dört parmak geniıliğindeki 
ayağı fil diti gibi beyaz, düz ve hareketsizdi. O • 
muzlarını Örten kıvrımlar arasından fırlıyarak iki 
yanına uzanan kolları da hareketsiz ve beyazdı. 
Havluyu tutan elinin üst tarafında bileğinden par• 
maklarına doğru yelpaze şeklinde dağdan ince ve 
belli belirsiz mavi damarlar vardı. Kesik kıvrık 
saçları kulaklarının arkasma atılmıştı ve ıslak ta• 
rafları yer yer parlıyordu. 

Macide yiizünü yıkamış, kuruluyarak çıkıyor • 
du. Omer ta§kınlıkla etrafına bakındı ve kendi ka
pıaının yanındaki bir iskemlenin arkalığına bıra -
kılmıı olan küçük ve penbe bir havluyu alarak e· 
linde kıvınnağa ve sallamağa baıladı. 

Başını kaldıran genç kız evela tanıyamamıı gi
bi kar§mndakini süzdükten sonra gayet lakayt bir 
tavurla: 

"Siz misiniz? Bonjur!., dedi. 
Orner kıvırıp iki kat ettiği havlu ile sağ dizini 

dövüyordu. Küçük bir çocuk gibi heyecanla: 
"Evet, benim ••• geç vakit geldim ••• aiz yatmış. 

lınız ... yani erken çekilmiıtiniz... göremedim ... 
Geçmiş olsun ..• şey, yani ha§mız sağ olsun ... ,. dedi. 

Macide'nin gitmek için bir hareket yaptığını 
görerek acele acele konuıuyor, onu bir müddet da· 
ha orada tutmak istiyordu. Genç kızın geceyi uy• 

Omer aöyliyecek başka bir şey bulamadı. Kı • 
zm gecelik kıyafetiyle, fakat hiç sıkılmadan ve 
gayritabii bir tela§ göstermeden karşısında duru -
tU ve cesaretli gözlerle bakışı onu büsbütün ıaıır
tıyordu. Macide yapmacık bir heyecanla kızarma• 
ğa, şuraımı buraamı örterek kaçmağa kalksa 0-

mer belki ''Ne o, küçük hanım ... ,, diye bathyan 

harcıalem takalar yapacak ve yÜzsüzleıecekti. Fa

kat kartısmdaki kendisinden daha tabii, yani da· 

ha kuvetli idi. 

Om.er bir yutkundu ve: "Evet ... çok üzüldüm, 
Baımrz aağolaun t,, dedi. 

Macide gene aynı lakayt tavriyle, fakat hiç 
de nezaketsiz olmıyarak: 

'']" eıekkür ederim." dedi ve odasına girdi. 

(Sonu var) 
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t Kubilay' ın Abidesi önünde 

inkılap fehidi Kubilay ve arkad~ları ıçın 
Menemen'de Kubilay abidesi önünde lzmir ve 
Manisa'dan ~elen kesil ve münevcer bir kütle 
önrin'i:le bir tören yapıldı~ını yazmıştık. lzmir 
muhabirimizin Könderdi~ resimler, bir kıta 
ıukerimizin inkılap şehidini ıelamlayı§ını, Ku-
bilay abidesini ve konan çelenkleri, Kubilay'ın 
anasını ve hemşiresini ve törende bulunanları 
S(Öltermektedir. 

Giresunda 40 bin liraya bir l 
fındık fabrikası yapılacak 

Fabrika günde 15 ton iç fındık çıkaracak 

.. 
Giresun'dan bir l!Örünüş 

Giresun, (Hususi) - 40.000 lira sarfiyle şehrimizde bir fıridık kır
ma fabrikası yapılacaktır. Fabrikanın inşası için vaki olan talepler kafi 
görülmediğinden, fabrikanın ihale şekli değiştirilmiştir. 

Yapılacak olan fabrika 24 saatte en 1 kanın ağustos sonuna kadar bütün te
az on beş ton fındığı kıracak ve iç fın- ı ferrüatiyle birlikte ikmal edileceği 
dık haline koyacak bir kabiliyette ola- kuvetle umulmaktadır. 
caktır. Fabrikayı Karadeniz bölgesi Yeni fabrika, fındık endüstrisiyle 
fındık tarım satış kooperatifleri birli- uğraşan Giresun'da büyük bir varlık 
ği inşa ettirmektedir. yuatacaktır. İptidai çalısma tarzı ye-

Fabrika tamarniyle modern tesisatlı ~in.e moder~ tekniği getirecek olan, 

1 k 150 
· · · 1 ab"lec - · sa ıstıhsal ve ıhraç masrafını azaltacak o aca ve ışçının ça ış ı egı - .. . 

· . . d k 
1 

b .
1 

bulunan bu endustrı yuvası, aynı .za-
lonları, hır mılyon kılo fın ı a a ı e- manda ihraç mallarımızın kalitesini 
cek depoları, deniz üzerinde iskele de- yükseltecek ve hacmini de artıracak

tlarını "htiva edecektir. Fahri- tır. 

İzmirde otobüs 

tarifeleri hazırlandı 
İzmir, (Hususi) - Şehir meclisi 

dün, belediye reisi Dr. Behçet Salihin 
riyaseti altında toplanmış, bilhassa, 
Almanya'dan getirtilerek işletilmiye 
başlanacak olan yeni otobüslerin tari
fesi üzerinde uzun uzadıya münakaşa 
ve müzakerelerde bulunmuştur. 

Otobüslerden bir kısmı, Konak - Eş
ref paşa, Konak - İnciraltı, Konak - Gü
zelyalı hatlarına tahsis edilmiştir. ln
ciraltına 17.5 kuruş tarife tatbik olu
nacaktır. 

Otobüslerden bazıları da, seyyahla
ra tahsis edilmektedir. Konak - Berga
ma 300, Konak - Aliağa nahiyesi, 210, 
Konak - Çeşme 270, Konak - Selçuk 
300, Konak - Şaşal 90 kuruş. 

40 kişilik olan arabaların dolması 
şarttır. Otobüslerin gittikleri yerler
de, her yolcu, saat başına da bir lira 
verecektir. Tarifenin müzakeresi de
vam etmektedir. 

Eğe bağları soğuktan 

zarar gördüler 
İzmir, (Hususi) - Gelen haberle

re göre, Alaşehir, Salihli ve Manisa 
havalisinde don yüzünden bağlarda 
mühim hasarat olmuş ve kendisini 
göstermiş olan salkımlar tamamiyle 
kurumuştur. Zayiatın nisbeti, mınta
kalara göre tehalüf etmektedir. Bun
ların tekrar canlanması ihtimali de gö
rülmemektedir. 

Gelen haberlere göre, Yunanistan
da da bağlar aynı şekilde bir hadise 
geçirmişlerdir. Bu sene mıntakamız
da rekoltenin düşük olacağı anlaşıl
maktadır. 

Müstakil ressam ve heykeltraşların 
• 

lzmitte açtıkları • • • 
sergısı resım 

İzmit, (Hususi) 
- Müstakil ressam 
ve heykeltraşların 

halkevimizde gü
zel bir resim sergi
si açtıklarını bil
dirmiştim. Sergi 
muhitimizde bü
yük bir alaka ile 
karşılanmıştır. Ser 
gide yüz eser teş
nir edilmektedir. 
Bunların arasında 

muvaffak olmuş e
serler pek çoktur. 
Serginin açılması 

münasebetile, müs
takil ressamlarla 
birlikte şehrimize 

gelen İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu b i r 
konferans vermiş

tir. 
Gönderdiğim resimler, sergının a

çılma törenine ait bir intibala sergiye 
iştirak eden ressam ve heykeltraşları 

bir arada göstermektedir. 

Belediye intihabı 

Devlet şurası tarafından iptaline ka
rar verilen belediye intihabı tekrar 
başlamıştır. Halk intihaba karşı büyük 
bir alaka göstermekte, hararetle reyle
rini vermektedir. 

Matbuat takımı 

İstanbul'un matbuat takımı bir maç 
yapmak üzere mayısın ilk haftasında 

şehrimize gelecek ve İzmit gücü mü
tekait takımiyle karşılaşacaktır. 

Çankır1' da neıeli 

bir suvare verildi 

Suareden ik i görünüş ve vcıliyle 
relikaaı suarede 

Çankırı ( Hususi) - Çankm Ço
cuk Esirgem e Kurumu her sah ada 
kendini gösteren çok harek et li ve 
canlı bir varlık h a linde çalı§makta -
dır. Bu kurumda vazife a lanlar bü
yük bir feragatle çalı§maktadır. Ge
çen h a fta yıllık kongresini yapan 
kurum, g ünde n güne gelir in i yük -
seltmeğe ve yardım sahasını geniş -
letmeğe çalı§maktadır. Kurum ilk 
it ola ra k bir suare tertip etti. Suare 
çok eğlenceli ve cazip oldu. Suare - ı 
de Hal kevi cazı çalıyordu. Büfe zen 
gindi. Piyan go tertip edilmi§tİ. Çan
kırı'nın güzide ve yü ksek a ileleri 
d avetliler arasındaydı. Suare geç 
va k te kada r samimi bir hava içinde 

devam etti. - Kadri Karman 

Menemen yolunda 

bir kaza oldu 
İzmir, (Hususi) - Foça belediye

sinde kayıtlı HulUsi idaresindeki bir 
kaptıkaçtı arabası İzmire gelirken Me
nemen şoııası üzerinde bir arabaya çar
parak devrilmiştir. Yolculardan Kar
şıyakada oturan devlet demiryolları 
doktoru Adil Yemişçioğlu ile Selim 
hafifçe yaralanmışlardır. 

Fuar hazırlıkları 

İzmir, (Hususi) - Fuar komitesine 
gelen bir habere göre, Fransa htiküme
ti, İzmir fuarına gelecek ve getirile
cek yolcu ve eşya için, kendi demir
yolları tarifesinde yüzde elli nispetin
de tenzilat yapmayı kabul etmiştir. 
Komite, Nevyork sergisinde türk pa
viyonunu ziyaret edecek olanlara tev
~i. edilmek üzere İzmir fuarı :ve İzmir 

r 

r-................................................................... -____, 
İ Aydın Halkevinde dikiş kursu İ 

Aydın, (Hususi) - Aydın halkevi hoparlör tesisatı dünden itibaren 
faliyete geçmi§tir. Ajans ne§riyatı ve rad yo 'm üzik ne§riyah hoparlör
lerle millete yayılmaktadır. 

Halkevinde açılan dikiş, nakış ve çiçek k ursu m uvaffakiyetle de
vam etmektedir. 

hakkında güzel bir broşür hazırlamış üzerine hazırlanmıştu. 
ve Nevyork'taki komitemize gönder- Afişlerin tabına başlanmıştır. Fu:ır 

miştir. Bu broşürler, fransızca, in- için ayrıca büyiik bir katalog da hazır
gilizce, almanca ve İtalyanca lisanları 1 lanmaktadır. 



Avrupa'da Amerikan filmlerinin 

reklômlannı yapmayı kabul ederse 

.Tayyareci Lindbergh 
Hollywood firmalar1ndan 

100.000 dolar ücret alacak! 
M eıhur amerikan tayyarecisi Lindbergh, üç dört senedeftberi Avru

pa' da oturmaktadır. Lindbergh, geçen pa:ı;ar günü, Fransa'nın 
Şerburg limanından Akitanya vapuruna binerek Amerika'ya hareket 
etmiıti. 

Avrupa ile Amerika arasında iıliyen marul büyük Transatlantikler 
Avrupa limanlarına her uğrayııta veya buralardan her kalkııında, ga
zeteciler limanlarda, vapurlarda, garlarda "meşhur sima'' ararlar. 

lıte geçen pa:ı;ar günü de, ga:ı;eteciler Şerburg rıhtımında birkaç 
marul sinema artisti ve diplomat meyanında Lindberg'in Amerika'ya 
hareket ettiğini görmüılerdir. 

Deanna Durbin ıimdi yeni bir Film çevirmektedir. Yukardan Cl§a· 
faya doğru: 16 ~Cl§ında Helen Parriıh, 16 YCl§tnda Deanna Durbin 

ve 17 yCl§ında Nan Grey ... 

L indbergh'in Amerika' ya gidişi adeta bir hadise olmuştu. Buna se
bep de, Lindberllh'in ga:ı;etecilere kendisini tanıtmamağa çalıı· 

ması, şapkasını yüzüne doğru indirerek gizlenmek İstemesidir. 
Geçen hafta Fransız gazeteleri Lindbergh'in bu suretle Amerikaya 

gidiıine dair bir sürü tefsirlerde bulundular. Fakat nihayet ıunda kana
at kılındı: Lindbergh, Amerika'ya mühim bir siyasi vazife alarak git

mektedir. Beyaz perdeden çehreler Lindbergh henüz; yolda iken Hollivut mühim bir proje ha:r.ırlamış • 
tır. Sinema ıehrinde ne kadar sinema müdürü varsa toplanmışlar, fU 
kararı vermiıler: Lindbergh Amerika'ya gelince, Hollivut namına bir 
heyet gitsin. Eğer, Avrupa'da amerikan filmlerinin "sürümünü artırma
yı,, kabul ederse, kendisine senede 100.000 dolar para vereceğimi;ı;i 

teklif etsin.,, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

T yrone Power 

Tino Rossi 
Berlin'de 

Fransız artistlerinin en meıhuru, 
bir kaç hafta1anberi Berlin'in mi• 
safiri bulunmaktadır. Yalnız Ber • 
lin'in değil, Avrupa 'nm da en bü • 
yük müzik hollerinden birinde tem 
siller vermekte olan Tino Rosııi, 
muazzam bir muvaffakiyet kazan • 
maktadır. Bütün parisli kadınların 
"sevgili" si olan Tino, Berlin'de de 
kendisine bir çok kadın ahbap bul
mu9tur. Kendisi her gün, bir kadın 
yıldızın refakatinde görülüyor. 

Tobis artistlerinden Dorothea 
Wieck, Tino ile Hollivud'da tan19 • 
DUf bulunmaktadır. iki yıldız bir • 
likte müıterek hatıraları yadet • 
mitlerdir. 

Herma Relin, Tino'yu Berlin'i 
gezdirmekte, Charlotte Daudert de 
onun sesine kartı duyduğu hayran • 
lığı her rastladığına anlatmakta • 
dır. 

Tino,Berlin'de bulunuıundan is • 
tifade ederek 1 obis stüdyolarını da 
gezmif, bazı filmlerin çevriliılerin
de de hazır bulunmuıtur. 

Tino, tanıttığı bütün alman ar -
tistlerinden hayranlıkla bahsetmek
tedir. 

A rtistin büyük babası bü
yük bir konserci, babası 

da lngiltere'de ve Amerika.da 
şöhret kazanmış bir aktördü. An
nesi artist ve bir dram sanatı pro
fesörü idi. 

T yrone Povver daha yedi ya-
9ua.ıo. nı.cn annesının yanında rol 
aldı 

Tahsilini bitirdi. Babasının tur
nede bulunan trupuna girdi. ilk 
defa olarak ''Venedik taciri., is
mindeki piyeste bir ihtiyar rolün
de sahneye çıktı. Turne bitti, ba
bası ile Holivut'a geldi. 

Küçük Power, sinema şeh
rinde bir angajman ara

mıya, stüdyodan stüdyoya dolaş
mıya başladı. Fakat her yerde re
füze edildi. Artık cesareti kınl
mıştı. Nevyork'a dönmiye, tekrar 
tiyatro hayatına atılmıya karar 
verdi. 

Fakat, yolda, Şikago'da arka
daşlarını görmek için kaldı. Bura
da kendisini Şikago'nun meşhur 
tiyatrolarından birisine angaje et
tiler. Ondan sonra, radyo posta
larına da angaje oldu. Orada Don 

Ameche' e rastladı. 

Şikagodan Nevyork'a gideceği 
sırada Romance ismindeki piyes
te bir rol aldı. Bu rolde harikulade 
bir muvaffakiyet gösterdi. Fakat 
Şikago'da bir türlü tutunamadı 
ve Nevyork'a dönmiye mecbur 
oldu. 

Lakin Nevyork'ta da iş bu
lamadı. Genç Power Nev 

york'ta o kadar sıkıntı içinde kal
dı ki eğer bir arkadaşı yardım et
meseydi, açlıktan ölecekti. Bu ve
fakar arkadaşı T yrone Power'i 
tekrar Holivut'a döndürdü. Ona 
küçük bir rol buldu. Fakat bu rol
den gelen para çok azdı. Bir müd
det sonra oturduğu evden çıkarıl
dı. Çünkü ev kirasını verecek pa
rası yoktu. 

H ollivudun bu teklifi niçin Lindbergh'e yapmak İstediğine gelince: 
Lindbergh üç senedenberi Avrupa'da oturuyor. Kendisini tanı -

yan çoktur. Sonra, Lindbertih, eaki dünyanın merkezlerini kanı kar11 
gezmiıtir. Şöhreti sayeainde Avrupa'da dehıetli bir itibar ka:ı;anmııtır. 
Çok kuvetli münasebetler kurduğu bir sürü dostları vardır. Yapsa yap
sa bu İfi ancak "o" yapabilir. 

Sinem müdürlerinin bu t klifine amil olan fey ıudur: 
P an o ıvu a gıren film paraaı bir aenedenberi 35 milyon 

dolar düımüıtür. Bilhassa totaliter devletler, Amerilra'ya para çıkar. 
mamalı için memleketlerinde Filmler çevirterek amerikan filmlerini 
halkın gÖ:ı;Ünden düıürmeie baılamıılardır. 

Eier teldili Lindberg kabul edecek olursa, Avrupa memleketlerin
de amerikan filmlerinin üatünlüiünü tebarüz ettirerek "verim

li" bir Film propagandaaına giriıecektir. 
Methur tayyarecinin, Holivudun yapacağı bu teklifi kabul edip et

miyeceği malum değil. Y alnı% malum olan bir §ey varsa, o da, Lind
bergh'in, çoluğunu çocuğunu Fransa'da bırakarak böyle gizlice Ameri
ka'ya gidi§ine sebep bu değildir. 

Korney'in son 
hafidi öldü 

Meşhur fransız trajedi müellifi 
Korney'in son hafidi olan Jan-Mari 
bundan bir kaç gün evel Fransa'nın 

Ruen şehri civarında ölmüştür. Bu ka
dın Madam Hov ismiyle tanınmakta 
idi. 

Jan-Mari'nin babası Fekapm şehrin
de tücar ve belediye reisi iken 1892 de 
öldü. 

1926 da Korney'in üç yüzüncü yıl

dönümü kutlanırken Jan-Mari'nin bü
yük kardeşi Öjen, Korney hakkında 
söz söylemişti. Şimdi Mari'nin vefatı 
ile Korney'in son hafidi de sönmÜJ 
bulunuyor. 

bir mukavele ile tiyatro kumpan
yasına bağlandı. 

T yrone Power sinemada ilk ro
lünü ''Genç kızların yatakhane
sinde,, ismindeki filmde Simone 
Simon'la birlikte yaptı. 

Stüdyoya, bu filmin göst& 

...................................... 
MarRot Erb•t, alman ıinema 
alemine yeni dahil oldui(u 
halde büyük muvaflakiyet
ler kazanan ~ene bir yıldız
dır. Aşaiıdaki resimde onu, 
•on cevirdiii ''Bal ayı seya
hati,, adlı Filminin bir ıah
ne•ind e l(Örmekteyiz. 

rilmesini müteakiben mek 
tuplar yağmıya başladı; filmdeki 
rolü o kadar ehemiyetli olmamak
la beraber, bu genç artistin kim 

T yrone Power ikinci defa olduğunu, ve ismini soruyorlardı. 
olarak Nevyork'a geldi. Power artık süratle şöhret bul-

Fakat bu defa talih kendisine yar- mıya başladı. Bilhassa "Şikago 
dnn etti. Nevyork'ta, eski turne yanıyor", ''Çılgın resmi geçit,, 

l ''Süveyş., ismindeki filmlerde, 
arkadaşlarından bir kıza rast adı. 

genç artist dehşetli muvaffakiyet 
Bu kızın ismi Helen Mencken'dir. gösterdi. 

Vefakar arkadaşı, Power'i bir ti- Tyrone Power artık bir numa-
yatroya götürdü. Tiyatro'nun ralı jönprömiye olmuştu. ''Sü-
müdürüne bu genç istidadı bizzat veyş., filminde Anna Bella ile ta-
takdim etti. nıştı. Senaryocular filmin sonuna 

doğru bu iki artisti birbirlerinden 
Bernard Shaw'un eseri olan dl 

-,.ır ı ar. Fakat hayat zaman za-
Sainte Jeanne piyesinde kendisi- man onlan birleştirdi. 
ne birinci planda bir rol verdiler. Tyrone Power, Anna Bella ile 

n AODra a.eil aDİSt _..U,...Z._..U..,.ll"'--..__,;b-..:::;Uc.1 az evlenecektir. 

Son dedikodulara 
zaran Joan Craw 
amerikalı muharrir 
les Martin'le nişan} 
maga hazırlanıyor. 
lenmege hazırla mı 
bir taraftan da sesi 
zelleştırmeğe çalış 
Onu belki yakında 
ziklı bir filmde gor 
gız. 

Joan Crawford 
Kocası Franchot 

ama, mahkeme 

acı acı 

H olivut yeni bir boşanma hadi
sesine daha şahit oldu: Meş

hur sinema yıldızı joan Crawfort, 
kocası Franchot Tone'dan artık ka
nunen ve kati surette ayrılmıştır. 

Sebebi, mutad bahane: "manevi 
zulüm.,, 

J oan Crawfort, kocasından ayrı
lacağını daha on beş gün evelinden 
biliyormuş. Sinema yıldızlarının hu
susiyetidir: sevdikleri ile şaka gibi 
evlenirler, şaka gibi ayrılırlar. Ar-
tist de, kocasından mahkemeye çık· 
madan boşanıvereceğim zannediyor
muş. 

Fakat mahkeme istisna bilir mi? 
Yıldızı tutup mahkemenin huzuru
na çıkarmışlar. 

LHakim sormuş: 

~ 
1 

. _ ___. 

Tone'den boşan 
huzurunda da 

ağladı 
- Kocanızdan ayrılmak mı i 

yorsunuz? 
- Evet. 
- Sebebi ne? 
- Efendim, beni üzüyor .. On 

günden beri artık tahammül edile• 
yeri kalmadı. 

- Pek iyi ama, sizi kocanızla 
raber daha dün sabah Nevyork'u 
kalabalık kabarelerinden birisiı 
şarkı sôyleyip dans ederken 8 
müşler. Sonra dıvarlara da mü 
rek afişler astırmışsınız. Şimdı 
ayrılmak istiyorsunuz. Bu ne his 
iş? 

S ual açık: artist afallamış. 
fendim ayrılacağız ama, a 

biribirimize ebediyen veda ed 
değiliz ki.. Gene canciğer ahbap 
lacağız. Nedir ki artık karı koca 
mı yacağız. 

Bu cevaba, Holivut mahkeme 
alışıkbr. Hakim daha bazı izaha 
temiş, kocasından niçin ayrılma 
tediğini uzun uzadıya sormuştu 

Joan Crawfort başlamış yan 
kıla şikayet etmiye: 

- Efendim, akşamları stüdy 
dönünce yorgun olurum. Bir gür 
öyle oldu. O gün bitkin bir hal 
ve döndüm. 

F ranchot: "Gezmiye gidel 
diye tutturdu. Nasıl çı 

tirdim. yorgunluktan nerede i 
lüyordum. 

Fakat anlar mı? Başladı kız 
ve benimle kavga etmiye .. Sonr 
pıdan çıktı gitti .. O gece eve 
medi, geceyi başka yerlerde geçi 

Ertesi günü geceyi nerede g 
diğini sordum. Cevap bile verm 

Tam buraya gelince Joan C 
fort içini çekmiş. 

- Bir gün bana ne dese beğen 
niz: "Evlendim de hata ettim.,. 
böyle evlilik istemem. Benim 
yete ihtiyacım var... demesin 
işte ben de sizden, şimdi hüriy 
ona iade etmenizi diliyorum. 

Mahkeme, ayrılmalarına k 
vermiş. Hakim, mahkemenin ve 
ği kararı söyleyince, Joan C 
fort, birdenbire helecana düş . 

çantasından mendilini çıkararak 
züne kapamış ve teessürunden 
mıya ve aglamıya başlamış. 

fazla duramadığından başını e 
arkadaşlarından gizlenerek mal 
me salonundan ağlaya ağlaya 
mıştır • 
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Türkofis reisliği lağvolunuyor londra mahfillerine göre 

Sergiler ve turizm İşi ayrı bir 

müdürlükçe idare olunacak 

Beynelmilel vaziyette 
azıcık selôh var 

(Başı 1. inci sayfada) 

'düdüğü haline kalbolunmaktadır. 

Mevcut tetkilatta dei~iklikler: 
Türkofiı reisliği lağvolunmakta o

nun yerine dış ticaret umum müdür
lüğü ihdas olunmaktadır. Sergi işleri 
Türkofiı'ten alınarak turizm bürosiy
le birlikte turizm ve sergiler müdür • 
lüğü haline gelmektedir. Gene Türk
ofiı'ten neşriyat işleri alınmakta ve 
konjonktör servisiyle birlikte kon
jonktür ve neşriyat müdürlüğü haline 
gelmektedir. Zat işleri ve levazım da 
bir müdürlük halinde tespit edilmiş· 
tir. İcra Vekilleri heyeti kararname
leriyle idare edilen kadroların hepsi 
yeni teşkilata dahil olmuştur. Yeni 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 
teşkilatı: 

Muhabere ve Münakale vekaletinin 
teşkilat kanun projesiyle posta, tel -
graf ve telefon, radyo, devlet demir -
yolları, karayollarında nakliyat işleri, 
deniz nakliyatı, seyrüsefer işleri, bun
lara ait vazife ve hesaplar, liman ve 
teçhizat işleri, deniz mahsulleri ve av
cılık işleri, havayolları muhabere ve 
münakale vekaletinin vazifeleri cüm
lesinden bulunmaktadır. Bu işlerle 
meşgul olan ve evelce İktisat vekaleti 
ile Nafıa vekaletine bağlı olan bütün 
daireler muhabere ve münakale veka
letine bağlanmakta ve ayrıca, hususi 
kalem, zat işleri levazım, evrak mü -
dürlükleri ile teftiş heyeti reisliği, 
hukuk müşavirliği ihdas olunmakta • 
dır. Denizyolları ve limanları ile sair 
dairelerin tekaüt ve mümasili san
dıkları da gene bu vekaletin kadrosu 
içine girmiş bulunmaktadır. 

Hitler ve Musolini 
Umumi bir harbe sebep olmaksızın 
yeni bir harekette bulunmayacak 

Londra, 19 a.a. - Diplomasi mahfil-ı 
leri, beynelmilel vaziyette bir nebze 
salah hasıl olmuş olduğunu beyan et· ı 
mektedir ler. 

B. Hitler ile B. Musolini, şimdi u -
mumi bir harbe sebebiyet vermeksizin 
yeni bir harekette bulunamıyacakları
na kail bulunmaktadırlar. 

1. - Sulhsever milletlerden müte -
şekki! bir c<:phe vücuda getirmek için 
fransızlarla İngilizlerin sarfetmiş ol -
dukları mesaide sebatları ve bu mesa
inin muvaffakiyetle neticelenmesi A
merika'nın bilkuvve müzaharetini te -
mine medar olmuştur. 

2. - Bir harp blokuna taraftar olan 
italyan umumi efkarı, İtalya hüküme
tinin harbı ilan etmesini kabul etmi-

Hitler'in 
doğum günü 

(Başı 1. inci sayfada) 
zak kalmıştır. 

teşkilat projesinde ücretli memuriyet· 
lerin bir kısmı da bareme alınmıştır. 
Yeni proje ticaret vekfiletinin taşra 
teşkilatını mıntaka ticaret müdürlü • 
ğü unvanı altında bir müdürün emrin
de tevhit etmekte ve 12 yerde mıntaka 
ticaret müdürlükle~i ihdas etmekte • 
dir. Gene proje ile kullanılacak tica
ret ataşeleri sayısı 14 de çıkarılmakta
dır. 

N alıa Vekaleti teşkilatı: yecektir. 
Muhabere ve münakale vekaletinin Totaliter devletlerin harp 

ikimizin başka olan dış politi
ka, barış davası ve emniyet icap
larımız arasında temas noktaları 
hazan tamanıiyle kaybolmasına 
rağmen dostluğumuz, iktısadi 
münasebetlerimiz baki kalmıştır. 
Milletini kurtarmış ve yeni Tür
kiye'yi kurmuş olan Atatürk'le; 
büyük Almanya'yı vücuda getir
miş olan Hitler, biribirlerine kar· 
şı daima takdir hislerini muhafa
za etmişlerdir. Atatürk'ün ölü
münde nasyonal • sosyalist gaze· 
telerinin kullandığı lisandaki 
hassasiyet, cenaze merasiminde 
Almanya'nm saygılı ve dostça 
temsili, burada unutulmaz hah -
ralar bıraktı.Geçenlerde Fon Tir
piç'in yıldönümünde amiral Re
der'in Atatürk ve türk ordusu 
hakkındaki sözleri memleketi
mizde derin bir akis bırakmıştır. 

teşkilatı dışında kalan Naftanın mu- etmelerine imkan yok 
habere ve mürasele müşavirliği ile ta· 3. - Halihazırda totaliter devletler 

Yeni teşkilatta bilhassa turizm ve 
sergilere ehemiyet verilmiş konjonk
tür müdürlüğü ile sergilerin takviye
si esas gözetilmiştir. Yeni teşkilatla 
döviz getiren memleketlerden seyyah 
celbetmek mesaisine bir kat daha hız 
verileceği gibi, ihracat mallarımızın 

belli başlı Avrupa sergilerinde daha i
yi bir şekilde tanıtılmasına da ehemi
yet verilecektir. 

rife ~üşavirliği mü__ste~na ?lmak. üze- için seri bir harp ile muvaffakiyet elde 
re dıge; ~~ıa vek.aletı ~~ırelerı Na- 'edilmesi imkanı hemen hemen yok gi
fıa vekaletının yem teşkılat kanunu· bidir .zira demokratlar böyle bir ihti
nu teşkil etmektedir. male

1 

karşı hazırlanmı~ bulunmakta

Ayrıca, iktisadi hayatın tezahürle
rini takibe yarıyacak anketler tertip 
etmek, endeksler tanzim eylemek· ve 
memleket i.ktisadiyatının devamlı tah
lilleri ile resmi konjanktür etütlerini 
yapmak ş ne ihtimamla devam oluna
caktır. Toprak mahsulleri ofisi ve Zi
raat bankası da yeni teşkiiat kanunu 
ile Ticaret vekaletine bağlanmakta • 
dır. 

lktı•at Vekaleti teşkilatı: 
İktisat vekaletinin teşkilat kanun 

projesiyle İktisat vekaletinde Sanayi 
umum mudürlüğü, maadin umum mü

dürlüğü, iş dairesi reisliği, maden tet
kik ve arama enstitüsü, elektrik işleri 
etüt idaresi, teftiş heyeti reisliği, hu· 
kuk müşavirliği, husust kalem, zat iş
leri, levazım ve evrak müdürlükleri 
bulunmaktadır. Etibank ile Sümer • 
bank da İktisat vekaletine bağlı olarak 
kalmaktadır. 

Ticaret ve lktısat Vekaletlerinin 
yeni bütçeleri: 

İktisat ve ticaret vekaletleri 1939 
büdcelerinin hazırlığını da bitirerek 
büdcelerini Başvekalete vermişlerdir. 
Büdceler Maliye vekaletine havale e
dilmiş ve mezkur vekalet tetkiklerine 
başlamıştır. Ticaret vekaletinin 1939 
büdcesi 1.667.800 lira, İktisat vekale -
tinin büdcesi ise 1.554.304 liradır. Blid· 
çe kanun projesiyle teklif olunan İk
tisat vekaleti büdcesine nazaran her 
iki vekaletin büdceleri beş yüz bin lira 
noksandır. Bu noksanlık, eski İktisat 
vekaleti dairelerinden bir kısmının 
Muhabere ve Münakale vekaletine 
bağlanacak olmasından ileri gelmekte· 
dir. 
Nafıa vekaleti ile Muhabere ve Mü

nakale vekaletleri henüz 1939 büdçe 
projelerini hazırlamakla meşguldür -
ter. 

Ticaret Vekilinin t~ekkürü 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin, Veka

letin uhdesine tevdii üzerine tebrik 
etmek ve muvaffakiyet temennisinde 
bulunmak suretiyle şifahen ve tahri • 
ren taltif eyliyen zevata teşekkürle
rinin iblağına Anadolu Ajansını tav· 
sit buyurmuşlardır. (a.a.) 

B. Bonne parlômento hariciye 
... ..... 

encümeninde izahat verdi 

Vaziyette çok vakim 
kararsızlıklar var 

Fransa, 
himaye 

İmparatorluğun her köşesini 
için bütün tedbirleri aldı 

Paris, 19 a.a. - Hariciye nazırı Bonne mebus.an meclisi harici
ye encümeninde enternasyonal vaziyet hakkında uzun izahat ver
miştir: 

Bonne, Alicante'de mevkuf bulunan ı lerden bahsetmiştir. 
fransız k nsolosu ile komünist fran - .. • 
sız mebusu Tillonunun yakında tah- Turkıye. Sovyetler ve Fransa 
liye olunacaklarını söylemiş ve Fran- Bonne, Fransan'ın Türkiye ile de 
sa ile İspanya arasındaki ihtilaflı me- daima daha dostane münasebetlerde 
selelerin halledildiğini görmek arzu • bulunmak hususundaki arzu ve ümit-
sunda bulunmuştur. !erini izhar eylemiştir. 

Sonra, nasıl fransız ve ingiliz hükü
metlerinın son haftalar içinde gayret
ler sarfettiklerini ve sulh teşkilatı vü
cuda getırrneye çalıştıklarını anlat • 
mış, bu gayretlerin daha şimdiden 

mesut neticeler vermiş olduğunu söy
lemiş ve fransız hükümetinin teşeb
büslerini bildirmiştir. 

Leh - Fransız ittifakı 
Polonya hakkında demiştir ki 

Nihayet, Sovyetler birliği ile inki
şaf eden müzakerelere temas ederek 
Fransa'nın, bir tecavüz takdirinde 
Rusya'nın komşu devletlere yardımını 
temin için yaptığı tekliflerin tetkik e 
dilmekte olduğunu ve memnuniyeti 
mucip bir neticeye varılmasının muh
temel olduğunu söylemiştir. 

Bonne, netice olarak, bugünkü va· 
ziyetin çok vahim kararsızlıkların 
gizlememiş ve Fransa'nın, imparator
luğun her köşesinin himayesini temin 
için icap eden 'bütün ihtiyat tedbir
lerini almış olduğunu bildirmiştir. 

Son haf tanın müzakereleri 

dırlar. 

Diğer taraftan hiç bir mütehassıs, 

Almanya ile !talya'nın uzun bir harbe 
tahammül edebileceklerine ihtimal 
vermemektedir. Zira Almanya ile ltal· 
ya'nın iaşe maddeleri ve mevadı ipti • 
daiyeleri yoktur. 

4. - Son eylül ayında vukua gelmiş 
olan hadiselerin hilafına olarak alman 
seyrisefain kumpanyaları gemilerini 
geri çağırmamışlardır. Ve önümüzde
ki aylar için yolcu kabul etmektedir • 
ler. 

5. - Berlin, yakında Danzig'i ilhak 
edeceğine dair olan haberi tekzip et· 
mektedir. 

6. - İspanya'dan alınan haberler, 
memleketteki intizamsızlığı teyit et • 
mektedir. Yiyecek fıkdanı kendini 
şiddetle hissettirmektedir. İspanya 
yeni bir harbe girecek vaziyette de • 
ğildir. 

Adas denizinde muhıemel bir 
alman hareketine karşı .•• 

İspanya Almanya ve İtalya'ya kendi 
limanlarından istifade etmek hakkını 
vermekle iktifa etse dahi sahillerinin 
abloka altına alınmasına ve kendisine 
karşı askeri harekata geçilmesine ma· 
ni olamıvacaktır. 
Diğer· cihetten siyasi mahfillerde 

söylendiğine göre bir alman filosu· 
nun ispanyol sularında bulunması 
harp zuhurunda Atlan tikten yapıla -
cak fransız - ingiliz münakalatına kar 
şı münakaşa götürmez bir tehdit ma· 
hiyetini almaktadır. Fakat öğrenildi
ğine göre muhtemel bir alman hare -
ketini zararsız bir hale getirmek için 
lazımgelen bütün tedbirler alınmış -
tır. Bazı mahfillerde söylendiğine gö 
re alman filosunun cevelanı münhası
ran demokrasilerle İspanya üzerinde 
bir tesir icrasını ve İspanya ile Fran
sa ve İngiltere arasındaki fena müna
sebetlerin idamesini istihdaf etmek· 
tedir. 

Mühimmat nezaTeti ihdas 
olunacak mı? 

Londra, 19 a.a. - Bu sabah hafta
lık toplantısını yapan kabine bir mü
himmat nezareti ihdası meselesini tet 
kik etmiştir. 

Başvekilin bugün öğleden sonra ve 
yahut yarın bu hususta beyanatta bu
lunması muhtemeldir. 

Parlamento mahfillerinde Çurçil'in 
kabineye girmesi ihtimalinden bahse
dilmektedir. Dolaşan şayialara göre 
mumaileyh amirallık birinci lordlu -
ğuna getirilecektir. 

zarı dikkatini celbetmiştir. 
Türkiye hakkından, Bonne, türk hü

kümetinin Hatay'ı cebren işgal et
mek niyetinde olmadığına dair temi
nat vermiş olduğunu söylemiştir. 

Sovyetlerin S!irişecekl eri 
teahhütler 

Sovyetler birliği hakkında, Rusya
nın Polonya ve Romanya'ya karşı 

girişeceği taahhütlerin şümulü hak
kında şimdiden bir şey söylemiye im
kan olmadığını ve mamafih müzake
relerin basit bir hava paktından çok 
daha geniş esaslar üzerinde cereyan 
etmekte olduğunu kaydetmiştir. 

ismet lnönü devri, aynı müna· 
sebetler ananesini devam ettiri
yor. Bize karşı dürüst olanlara, 
dürüstlükten gayri bir mukabe • 
le türk milletinden beklenemez. 
Tam bir vasıtasızlık içinde, 
kendi iradesi ve evlatlarınrn öz 
kanı ile istiklalini kazanmıf olan 
Türkiye, her taraftaki kurtuluş 
ve hüriyet hareketlerine kartı 
hassas ve hürmetkardır. 

Yirmi nisanda alman milleti
nin milli kahramanına karşı gös
terdiği sadakat ve şükran teza -
hürlerinin pek tabii ve yerinde 
olduğuna şüphe yoktur. 

F. R. "ATAY 

Tahran'da sevinç ve 

hareket artıyor 
(Başı I inci sayfada) 

tilmektedir. 
Hemen bütün yabancı heyetler mu

vasalat etmişlerdir. Bu heyetler me
rasim gününe intizaren İran'ın güzel 
ve modern payıtahtını geziyorlar. 
Baştan başa donatılmış olan şehir ge
celeri feerik bir manzara arzetmek
tedir. 

Türk tayyareleri Tahran 
üzerinde ... 

7 Tayareden müteşekkil olan türk 
filosu dün Tahran tayyare meydanı
na inmiştir. Filo, Zancan'da bir İran 
filosu tarafından karşılanmıştı. İniş 
esnasında askeri merasim yapılmış ve 
hariciye nezaretinin mümessilleri 
türk tayyarecilerine "hoş geldiniz" de 
mislerdir. 

Dün şehir üzerinde uçan tiirk tay· 
yareleri, türk • iran milli renkleri Ü· 
zerine basılmış ve üzerinde Türkçe 
ve Farsça aşağıdaki cümle yazılı bu· 
lunan kağıtlar atmışlardır. 

"Güzel vatanınızı ziyerete ve se
vinçli gününüze iştirake gönderilen 
türk tayyarelerinin yürekleri dostluk 
ve kardeşlikle doludur . ., 

Türk heyeti dün mebusan meclisi
ni ziyaret etmiş ve ikinci reis tara· 
fından kabul edilmiştir. 

Tahran, 19 a.a. - Dün sabah Mı
sır'ın Tahran büyük elçisi Yusuf Zül 
fikar paşa, Gülüstan sarayında ma
jeste Şehinşah'a itimat mektubunu 
takdim eylemiştir. 

Yeni Afgan büyük elçisi B. Muha
met Nevruz han da aynı sarayda Şe
hinşah hazretlerine itimat mektubu
nu vermiştir. 

Almanya Adolf 
Hitler'in doğumunun 
yıldönümünü kutluyor 

(Ba§ı 1. inci say/ada) 

B. Hen'in tebrikleri 
Bedin, 19 a.a. - Hitler'in muavini 

Hess bugün nasyonal sosyalist parti· 
si erkanının başında olarak Hitler'i 
ziyaretle doğumunun yıldönümü mü
nasebetiyle tebrikte bulunmuştur. 

yet onların hüsranını mucip olacağı
na eminiz. Bu imanımız, sizin eseri. 
nize, Almanya'nın ordusuna ve mil -
!etimizin manevi mukavemetine da· 
yanıyor.,, 

Naip Horti'nin deleqe•İ 
hareket etti 

Budapeşte, 19 a.a. - Naibi hilkü -
metin yaveri general Kerens.ttes Fis
her, macar devlet reisini Filhrer'in 
yıldönümü münasebetiyle yapılacak 

şenliklerde temsil etmek üzere Ber
lin'e gitmiştir. 

Bu münasebetle söylediği nutukta 
demiştir ki : 
"- Bu tariht anda, tanrının size a -

ğır vazifenizi yapabilmeniz için sihat 
ve kuvet vermesini dileriz. Almanya • 
yı hüriyetine siz kavu}turdunuz. Al -
manya'yı yeniden siz dirilttiniz ve 
dünyanın en büyük devletleri derece· 
sinde cihanşümul bir kuvet haline 
getirdiniz. Şuna katiyen kaniiz ki, si -
zin sayenizde vatana tevcih olunacak 
bütün suykastler akim kalacaktır. 
Tahrik!tçılar bir dünya harbini çı • 
karmağa çalışırlarsa bu niyet niha • 

Slovak heyeti 
Bratislava, 19 a.a. - Monsenyör 

Tisso'nun riyasetinde bir slovak he • 
yeti, Hitler'in doğumunun yıldönü • 

mü münasebetiyle yapılacak merllSim 
de hazır bulunmak üzere dün Viyana 
tarikiyle Berlin'e hareket etmiştir. 

İtalya ile Macaristan arasında 
görüşmeler cereyan ederken 

• 

ltalyan - Yugoslav 
müzakereleri de 

cumartesi başhyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

mektedir. Hiç bir şey Macaristanı, 
hayırh tesirleri mihverin kiyasetli, 
mutedil ve realist icraatı neticesinde 
Tuna havzasında görülmekte olan l -
talyan politikasından ayırmamakta. 
dır. Mihver politikasına sadık bulu • 
nan Macaristan, kendi politikasının 
hiç bir devlet tarafından yanlış bir 
şekilde tefsir edilmesine müsaade e
demez. Budapeşte ile Belgrad arasın
da gittikçe artan hürmet ve riayet Ro 
ma, Bud;ı.pe~te ve B erlin pnlitikas1 . 
nın kiyasetine en iyi bir delildir. 
Öğleden sonra Duçe, Kont Teleki 

ve B. Csaky ile iki saat görüşmüşler 
ve mülakatta B. Ciano da hazır bu • 
lunmuştur. 

Macar Başvekili B. Teleki ile hari
ciye nazırı B. Csaki, bu sabah maden 
sergisini ziyaret etmişlerdir. 

İki nazır, fırka sekreteri tarafın -
dan kabul edildikten sonra birçok pav 
yonları ziyaret etmişler ve faşizmin 
otarşi sahasındaki bu muazzam eseri 
hakkındaki hayranlıklarını beyan et
mişlerdir. 

Roma, 19 a.a. - Yugoslavya ile Ma
caristan'ın yaklaşması hakkındaki 
italyan • macar müzakerelerinin ne • 
ticeleneceği anlaşılıyor. 

Gazeteler, Yugoslavya ile Macaris
tan'ı hiç bir şeyin ayırmaması lazım 

geldiğini bildirdiğind~n dolayı Kont 
Teleki'yi tebrik etmektedirler. 

Bir taraftan İtalya ile Macaristan 
arasında müzakereler devam ederken 
diğer taraftan da cumartesi günü Ve
nedik'te Kont Ciano ile Markoviç a
rasında italyan - yugoslav görüşmele
ri başlıyacaktır. ~u müzakerelerden 
maksat İtalya'nın arzu ettiği macar -
yugoslav yakınlığını temin için hali
hazırdaki italyan - macar görüşmele
rini tamamlamaktır. 

İyi haber alan mahfillerde söylen • 
diğine göre Macaristan ile Yugoslav
ya arasında bir yakınlık husule gel
mesini temin etmek üzere İtalya ile 
Macaristan arasında yapılan müza • 
kereler müsait bir hava içinde inkişaf 
etmektedir. 

Müzakereler beş nokta 
üzerinden cereyan ediyor 

Budapeşte, 19 a.a. - Hükümetin ga 
zetesi olan Esti U jsagın Roma muha
biri, macar ve italyan devlet adamla
rının arasında yapılan müzakerelerin 
şu beş nokta üzerinde cereyan ettiği
ni yazmaktadır ı 

1 - Macaristan ile İtalya arasında
ki siyaset iktisat ve kültür münase • 
betleri, 
ı - Macaristan'ın Berlin - Roma 

mihveri ile olan münasebetleri, 
3 - Macaristan'la antikomintern 

paktı devletlerinin münasebetleri, 

kili ile hariciye nazırının Roma ziya
retine tahsis etmekte ve MusoJini ile 
Kont Ciano'nun macar mümessille ~ 
riyle yaptıkları pek samimi mülaka • 
tı ve Roma halkının misafirleri karşı· 
larken gösterdiği coşkunluğu tebarüz 
ettirmektedirler, 

"Az Est" gazetesinin hususi muha
biri İtalyan milleti tarafından göste
rilen hararetli tezahürlerin macar dev 
Iet adamları üzerinde büyük bir tesir 
bıraktığım kaydettikten sonra dUn • 
yanın lcar11ık ciyıı:ıcti 0 1 f..a:.uıüa. i><ı~ -

lam bir yapıcı mesnet teşkil eden İtal
yan • macar dostluğunun Roma gö .. 
ı ueleri neticesinde iki memleketin 
ve Avrupa'nın inkişafı için yeni ku • 
vet unsurları kazanacağını yazmakta
dır. 

Yuf{oslav gazetelerinin likirleri 
Belgrad, 19 a.a. - Macar devlet a· 

damlarının Roma'yı ziyaretleri ve o-
rada yapılan müzakereler yugoslav 
matbuatının dikkatini celbetmekte -
dir. Bu müzakereler gazetelerde te • 
barüz ettiriliyor. 

Politika diyor ki : 
"Bu müzakerelerin asıl ehemiyeti, 

Göring'in Roma'yı ziyaretini takip 
etmesinde ve Venedik'te yakında Yu
goslavya hariciye nazıriyle İtalyan ha 
riciye nazırı arasında yapılacak ko -
nuşmalara takaddüm eylemesidir.,, 

Romen hududundan askerlerini 
çekiyorlar 

Budape~te, 19 a.a. - Macar kı • 
talarınm romen hududundan çekil • 
miye 12 nisandanberi normal suret· 
te devam ettikleri salahiyetli maha
filde söylenmektedir. 

Hitler B. Gofenkoyu 

kabul etti 
(Başı 1 inci sayfada) 

ni birlikte yemişlerdir. Öğleden son
ra B. Gafenko Rudolff Hess'i ziyaret 
edecek müteakiben Von Ribbentrop 
ile görüşecektir. 

Ziyafette Von Ribbentrop'un nut • 
kuna cevap veren B. Gafenko, Al -
manya'ya olan itimadı ve iki memle -
ket arasında en iyi anlayış lüzumunu 
kaydettikten sonra son ticaret mua -
hedesine işaret ederek bunun haklı 

ve tam bir kıymet iktisap edeceğini 
bildirmiş ve muahedenin eh'!miyetini 
bilhassa kayıt ve işaret eylemiştir. 

B. Gafenko, Hitler idaresinde Al • 
manya'yı yenileyen muazzam eserle • 
rin kıymetini takdirle yad etmiştir. 

"- Fransa, Polonya • Fransız itti
fakını ötcdenberi siyasetinin esasla -
rından bıri olarak tavsif etmiştir. İn· 
giltere ile Polonya'nın karşılıklı yar
dım taahhütlerini teyit etmelerinden 
dolayı derin bir sevinç duymaktayım. 
Bu yardım şartlarını Fransa hükümeti 
tamamiyle tasvip eder." 

Son hafta müzakerelerinin hiç kim 
se aleyhine müteveccih olmadığını ve 
yegane hedefin sulhun muhafazası 
bulunduğunu ilave etmiş ve nihayet 
Ruzvelt'e mesajından dolayı Fran
sa'nın şükran hislerine tercüman ol
muştur. 

Mareşal Peten'in İspanyadaki va
zifesinden çekilmek arzusunu göster 
diği hakkındaki haberleri tekzip et
miş ve İspanya hakkında demiştir ki: 

Franstz heyeti Tahran'Ja 
Tahran, 19 a.a. - Pars ajansı 

bildiriyor. Paristen Bağdada tay -
yare ile gelen Fransız fevkala • 
de heyeti 16 nisanda Husrevi'de hu
duda varmış ve hariciye ve harbiye 
nezaretlerinin birer mümessili tara
fından kaşılanmıştır. Bir müfreze ta
zim merasimi yapmış, !ran ve Fran
sız milli marşları çalınmıştır. Mütea
kiben heyet Kermanşah - Hamadan -
Kazvin yolu ile Tahran'a harket et" 
miştir. 

4 - Macaristan, Yugoslavya ve Al
manya'nın müşterek meseleleri, 

B. Galenko ayın 22 Binde 
Londra'da bulunacak 

Bonne, Fransa'nın Yunanistan'a ve 
Romanya'ya verdiği garantileri hatır
latmış ve ayni günde İngiltere'nin de 
bu iki dost memlekete yardım etmek 
azmini izhar edebilmiş olmasından 
dolayı beyanı memnuniyet eylemiştir. 

Hariciye nazırı, Polonya ile Ro
manya arasında karşılıklı emniyeti ga
ranti is;ın yapılmakta olan müzakere-

Bonne, bu izahatı verdikten sonra, 
kendisinden sorulan bir çok suallere 
cevaplar vermiştir. 

Danzig hakkında, bazı yalan haber
lerin tehlikesi üzerine encümenin na· 

Bizzat nasyonalist makamat İspan
ya'nın melhuz bir Avrupa harbine gir 
mesi imkansız olduğunu beyan edi
yorlar. 

Burgos mahafi'line göre İspanya
nın antikomintern paktına iltihaki is
panya'nın mihver siyasetine iltihakı 

demek değildir. 

Heyet Kazvin'de Fransa'nın Tah
ran büyük elçisi ve elçilik erkanı ta
rafından ve Kerece'de Şehinşah na
mına hariciye nazırı B. Alam tarafın
dan karşılanmıştır. Fransız kolonisi 
de heyeti Kerece'de karşılamıştır. 

Heyet ve karşılıyanlar saat 18 de Ke
rece'den hareket ederek 18.30 da Talı-

5 - Macar - Romanya münasebet -
leri. 

Macar Jevlet adamlarına 
l(Öıterilen samimi kabul 

Gazeteler, sayfalarını macar başve • 

ran'a gelmiş ve burada bir müfreze 
tarafından askeri merasimle karşıla

narak Fransız ve İran milli marşları 
çalınmı§tır. 

Londra. 19 a.a. - Gafenko, Hali • 
faks ve Çemberleyn arasında müza -
kereler başlamadan önce Moskova'da 
Seeds ile Litvinof arasında cereyan 
eden müzakereler hakkında yeni ha • 
herler alınacağı diplomatik mahfil • 
lerde ümit edilmektedir. 

Gafenko, Londra'da 22 nisanda bu· 
lunacaktır. 



20. 4. 1939 

H 1 K y E 

KADIN KALBi 
Yasan: FirJeoa SEHSOVAROCLU 

İhtiyar kadın, son gayretini sarf ede
rek korku ve heyecan ile lnnnın evi
ne girdi, nefes nefese, telatla aorda: 

ULUS 

[ __ A_N_D_A_ç_J 
NOBETÇIECZANELR 

Pasar : Merlı:u ec:nneal 
Pazartesi : Ankara eeaneei 
Salı ı Y .U Ye Cebeci ecsaneleri 
Çarpmba : Halit ve S&1ıw7s eczaneleri 
Perıembe : Eıe •• Çankaya eczaneleri 
CCIUD& ı Sebat •e Yeniıelllr eczaneler 
amaıte.1 ı 1atanbaı ecaaneai 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalide bir baa

talık Yllkaanda acele imdat iıtemek i iJa 
belediyeler ba1tanesine (2257) nwn!ra 
Üe teJefoD edilir. 

Lüzumlu Telefoa Numaralan 
Yan~ lh~: (1521). -Telefon müraca. 

at. Şehir: (1023-1024). • Şebirler aruı: 
(2341-aMZ). - Elektrik •e Hanııuı 1-
rız': memvrluju: (1846). - lleaajerl 
Şehir Anbarı: (3705). - Tabi telefon 
numaralan: ZiDCirlicaml clnn: (2645-
1050-1196). • Sıunıuıpuan civanı (zaot 
-3259), - Yeııiıebir, Ha9UZba11 Biaim 
ta~l.: (3141), - Çankırı caddesi, Uluı 

tab111: (1291) •• İltanbul takıiıi: (3907) 

Otobiblerin ilk •e aon seferleri 

Ulu 11. dan K. dere'7e 6. 5 13.00 
K. dcre'deıı Ulua il. na 7.15 2S.20 
Ulua il. dan Cank&7&'7& 7.25 23.00 
Çanka7&'6an Uluı M. na 7.10 23.20 
Ulua M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulua M. na 7.00 20.30 
Ulua iL daıı Keçiöna'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulaa il. na 6.30 21.30 
Ulua M. dan Etlilt'e 6.30 21.00 
Ktlik'ten Ulaa iL na 7.00 21.30 
Ulua M. daıı Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Uluı il. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
AL fabrikalardan Cebecl'79 -.- 17.00 
Yenitcbir'den Ulua M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköpril'ye 6.lS 7.00 
Akköpril'den 8. pazarına 7.So 0.4S 
Bahçeli nlerden Ulua 11, na 7.45 -.-
Ulwı M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
1 UJuı meydanıyle lıta1yon araıında her 

bet dakikada bir ıefer olup tren zaman
ları seferler daha ıılctır. 
Ulus meydanıyle Yeniıehtr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpaıan aruında aaat 8 den 
20 ye kadar vuati her beı dakikada: aa-
at 20 den 21 e kadar her on 6akikada: sa
at 7 den 1 e n Zl den 2S e kadar her 
onbee, yirmi ve otu dakikada bir mwı
ta:ıaman ıeferler vardır. 

Spor 

Ankara - lstanbul 
futbolu arasında 

bir mukayese 
Ankara takımlarının bu mevsim i • artık iflas etmiı olan merkezi Avru -

çlnde ~lde ettikleri parlak galıbiyet - pa futbol sistemine uymak temposu -
ler sporla yakından alakadar olanları dur. Kısa pulada ortadan ilerlemiye 
İstanbul ile Ankara futbolu arasında çalışmak, kale <Jnünde topla fada oy
bir mukayese yapmıya sevketmekte namak, topu ayakta çiğnemek, lüzum
ve bunlardan hangisinin diğerine üs- sus yere pulqmak, kale ağzına gel
tün olduiunu tayinde tereddüde dü - meden tüt çekmemek, oyunu sıkıtılı: 
türmektedir. bir vaziyete sokmak ilh.- htanbul 

itiraf etmek lazım gelir ki böyle futbolunun müsbet netice almasına 
bir sualin bugün ciddiyetle bahis m&ni olan eseli hastalığıdır. Buna son 
mevzuu edilmesi keyfiyeti bile An - zamanlarda arız olan kale önünde ya
kara futbolil için iftihar edilecek bir kalanan müıtesna fırsatların ekseri -
neticedir. Zira son zamana kadar yetle heder edilmesi illetini de illve 
Türkiye'de futbol denilince ilk akla edecek olurıwııs lstanbul takımları -
&elen lıtanbul futbolu olurdu. Bu bü- nın neticesis oyun çıkarmaları sebe -
yük tehrimizin diğer tehirlerimize bini iyice anlamıı ve tahlil etmit o • 
nazaran futboldaki üstünlüğü su ve Jursunus. 
tevil &ötürmez bir hakikat olarak tıte bu sebeplere binaendir ki lı -
kabul edllmitti. Esasen futbol Tilr • tanbul takımlarının hazan yüsde sek
kiye'de ilk defa olarak İstanbul'da sen bikim oynadıkları ve mutlak au • 
oynanmıt. kısa bir zamanda büyük rette ka.zanmalan ihtimali bulunan 
bir rağbet kazanarak terakki etmipi. bir çok maçları kaybettikleri görül • 
İstanbul futbolilniln beynelmilel te • mllttUr. Bu kadar ince ve aık doku • 
mastarda bazan yUzlimüzil ağartacalı: mak oyunculan fasla yordutu gibi 
neticeler istihsal edebilecek t.evlyeye takımı da neticeais bir oyuna sevket
kadar da yükseldiği görülmUıtür. mektedir. Futbolda matlup olan p. 
Halbuki İzmir müstesna diğer şe- ye metin topun Uç direk arasmdan 
hirlerimizde futbol pek ge~ oynan • geçirilmesidir. Bu gayeye vasıl olmak 
mıya batlamııtır. için de en pratik usul ne ise onu tat

cU maddelerinde iatenilen bel&cleriy· 
le birlikte Anbra Levazım Amirliği 
aatınalma komiıyonuna vermeleri. 

(1376) 11369 

9 kalem 
Mutabiye ahnacalC 
Aaltara Lnazaa Aaürliii Satm 

Alma Komia,.onundan ı 
1 - Apğıda cins ve miktarları ya

zılı 9 kalem mutabiye pazarlıkla aa· 
tın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 21-4-939 cuma günü 
saat 14 te Ankara Lv. Amirliği satın· 
alma komisyonuna gelmeleri. {1419) 
Cinai Adet 

Pay bent 
Yan köstek 
Urgan (ip) 
Kıl kolan 
Gebre 

214 
62 

376 metre 
39 

121 
Sapı ile beraber ip yular 
başlığı 

Zencir yular sapı 
82 
12 
2 

11 
11416 

Maya temizleme demiri 
Kayıı yular 

30.000 'ilo süt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komis1onundftll: 
1 - Kırklareli askeri hastanesinin 

939 senesi ihtiyacı için 30.000 kilo süt 
kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli kilosu 11 kuruı 
olup muvakkat teminat 237 lira 50 ku
ruttut. 

3 - Ekıiltmesi ıı. 5. 939 perıembe 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen balgeleriy
le birlikte ihale gUn ve saatinde en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Kırklareli uker 
sabn alma komisyonuna vermeleri. 

(1407) 11419 

30.000 kilo yogırt ıhnacak 
- Ne var? Ne oldun Ferhundeci . 

ğim? ..• Bilinin ki öğleden evet katl
yen 90kağa çılı::mam; bugün aksi tesa
düf, bir ahbaba kadar gitmittim. Emi· 
ne. senin telefon ettiğini, ideta allar 
g bi kısık ve kesik kesik lı:onu9tutu
nu söyleyince pek merak ettim. Zaten 
halindeki periıanlık, ağlamaktan Ju -
zarmıt gösterin de mühim bir teY ol
dupnu anlatmağa Wi. Kızım aöyle-. 
Meraktan çathyacağım bquıa plen 
ne? 

duiu gibi görebilecek kadar sakinleş
tim, ba§ım duruldu. Beni terkeden bir 
erkek arkasından akıtacak bir damla 
göz yaşım kalmadı. Fakat .. bırakıl • 
mak" ltiylenmesi kolay bir kelime.
Bırakılmanın ne kadar acı olduğunu 
ancak bırakılanlar bilir. Kim bilir han
gi maceraperest kadına feda edildim ..• 
Ah ..• 

§ Akpmlan Uluı meydanından 1&at 2S de
ki IOD seferlerle bunların Ulu meyda
nına dönüıleri ıinemalarm daiılıı aaati
ne tlbldirler. 

İfte gerek kıdemin ve gerekse tec- bik etmek gerektir. tıtanbul takım • 
rübenin yardımiyle futbolda son za • ları, kulağını göstermek istlyen bir 
mana kadar daima birinci aafı itgal adamın elini doğruca kulağına gö -
ve muhafaza etmiş olan İstanbul ile tUrerek göstermesi llzım gelirken 
bu oyunda pek genç bir hayata malik batının arkasından dolıyarak göster
Ankara arasında bugün bir mukayese miye çalıtması gibi iti uzatıyorlar ve 
ye giritmek ve bu mukayesede te • netice Userine mUeuir olmıyan bir o
ı·eddüde düşmek bile Ankara f utbo • yun aistemi tutturmuı gidiyorlar. Bu 
lunun ıu bir kaç sene içinde dev a - sistemden bir tUrHl vu geçmnneleri
dımlariyle ilerlemiş bulunduğunun ne sebep ekseriyetle futboldan çekil • 
en açık ve kati bir ifadesidir. me çağına yaklaımıı oyunculara ta • Ankara Lenznn Amirliti Satm 

Bazılan, Ankara takımlarının bir kımlarda yer verilmesidir ki bunlar Alma Komisyonundan ı 

Bu ah, onun ti ciğerlerinden, ha • 
bunun derinliklerinden kopup gelen 
bir abd•-· İhtiyar annesi onu teselli 
etmele çalap yordu: 

Posta saatleri 

Teahhiltltl aaıt (11) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul 

mektup ı..bul eder. 
cihetine 

saman alevine benzettikleri bu son da itiyadın sevkiyle alııtıkları oyun 1 - Kırklareli asker hastanesinin 
muvaffakiyetlerine bakarak bir mü - sisteminden kendilerini kurtaramı • 939 mali yılı ihtiyacı için 30.000 kilo 
talea yürütmenin mevsimsiz olaca - yorlar... yoğurt kapalı zarf uıuliyle eksiltme· 
fı filı::rini ileri ıürliyorlar. Halbuki Ankaralılara gelince: Futbolda e • ye konulmuttur. 

- Kısım, erkekler acaiptlr. O ani 
bir hevesle yaptıp çılgınlaktan pif -
man olacak ve evine dönecek ..• Bu mu
hakkak ... 

bu -1iblyet silailesi bitaraf bir glSzle su gayenin ince iılemekten ziyade 2 - Kilosunun muhammen fiyatı 
il Her •Mil ı.ıo. Her 5 .. ...._ it.il •e ıuo tetkik edilecek ollll'sa glSrillGr ki bun· sayı teminine matuf oldupnu bile • 13 kurut olup ilk, teminatı 292 lira 

Tren aaatleri 

Hıydarpata'7& 

- Baki gitti L .• 
de. (Puarteal, Per- 1ar bir teaadüf mahsulü delil biWda relı:: oynuyor " buna göre de oyun 50 kuruıtur. 
ıembe, Cumartesi, iyi hazırlanmıı olmanın verdiği tak - sistemi tatbik ediyorlar •• Uzun pu • 3 - lbaleai 10 5. 939 çarpmba cfl· 

Samsun hattı 
1 
~!~~~~~)(Ka,... dire layik neticelerdir. tarla ve açıklar vasıtaaiyle bir hamle- nU saat 16 dadır. 

&~~~~~MY~=~~e~~~~~~~~=~~·~~~~~~~~--~~-·-~-~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~h~~ 4-~~~~~~~~ 
- Nuı11 .. Kocan gitti ba. Nereye? 

Buna lmk1n mı var? 

beaa JOlr. Bül'clm ba lmdlld 1ırlld • 11 kuntll ekip ile n ,.t • ..... ., ...... ,_... ...ı w lubetH tilt-~ sönbilirler. 
yen beklemediğim için fena halde ~di :etleriıai bıdmap imJrin olur mu ~!:ut~::: ~ :: ~ O.il le boy lSlçiifebilecek bir sevtveye ka- lerle daima buım mtk!afaw lpn bir 5 - Taliplerin teminat ve teklifi 

•- IS.OD dar yübelmiı olduklarım elde ettik· tehlike tefkil etmelı::tedlr. Bllcwnda rinl havi aarf1aruu belli sUn w aaat 

aa~~ı::;.:-::-1:;:.rimisi 
0 

kadar Bu fena dütllıceler ıenç kadının leri haklı ve devamlı plibiyetlerle q.. bütün taJamın bir yelpue albi açıhp ten en u bir mt e'ftHne kadar Jtnk 
kalbini parsaJarlauı kapı fiddetle p. bat etmltluclir. lıte bir kaç misal : ve mUdafaada da tehlike bq &a.te • larell ukerl aatınalma komisyon 

seviyorduk ki.. Bana baraktıit melı::tu- haclı. Amıeai de, kendi de ayaia kalk- Jı Bunda bir iki ay ...ı memleketi • rince derhal toplanıfı, hatlar arum • nrmeleri. (1430) 11434 
bu buldutum n!!Nln, onun ,asdıpna tılar. Belki o, bu kadar kı.- bir zaman. ft6zon'dl ••lell mbl alyaret •tmit olan Tamutvar ta. daki irtibatın daima muhaluw ta • 2 ba 1 k 
bir türlü inanamadım. On senelik aa • da pifman olarak evine dönüyordu. t- lamını Anlı:ara'nın A ve B muhtelit· 

1
mndaki Ahenk ve iaaicamm yerinde Gm r yaptlrl GCQ 

kin bayatımısdan aonra onun bu ıuOr kiıi de ayakta, açılmaaı gittikçe geci· k fe asi Hl leri kahir farklarla yendiii halde ı.. oldutun. u ptermelı::tedir. ()yuııcula· Ankara ı...aaım Amirl:aı Satm 
•us hareketi birdenbire çıkan bir ka- ken salon kapısına bakıyorlardı ... Ni- 01 rl lr Ylf fOJ tanbul'un B. muhteliti bu takım ile ~~ hilha~ nefıw ve m~Mbika b • Alma Komla:roaandaa ı ... 
aarpdan. Akin havada uıaum diifen bayetkapı açıldı, hizmetçi içeri girdi. ancak berabere kalabilmiıtir. Kendi bılayetlerı takdire liyiktir. 1 - Çorluda iki adet anbar t. 
bir yıldınmdaD da beter oldu. Q....... d d v Trabzon, 19 a.a. - Haftada bir de- Ankara t k 1 · · b" lacakt yapı .,....... bir halde Ferhun c'ye ogru fa halkevi sinema salonunda anneler sahasında ve kendi halkı önünde An- . a. ım arının ıyı ır antren- rı ır. Her lkiıinin ketif bedeli 

Böyle bir py yapacapm hiç sesdlr· ilerliyerek: kara muhteliti ile karıılapn İstanbul man ne.ta~ her maçı bqladıkları 42643 lira 30 kuruıtur. 
ınedi. Yalnu, IOD amuılarda. laer A· - Kapıcı abi ıÖrmek istiyor.- Diye toplantıaa yapılmakta ve çocuk bala· takımı bu büyük avantajlara rağmen h~zla bıtı~eler~ kendilerin~ b~yük 2 - İbatesi 2. 5. 939 çarpmba günü 
ınanldnden daha aeuiz, daha uyaal ol· kekeledi. HUmctçiııin arkaaından sa- mı uaultl ve cemiyette kadının bllyiik yaptıgvı iki maçtan birinde mağlup ol- bir avantaJ tenıın etmektedır. Bır de saat 15 de Çorlu'da kor satın alma lı::o 
ın baJ" d f bir i- karar ve rolü hakkında konferanalar verilmek ı k ı ,_ Uft'I; m e ena ..- • loaa siren kapıcı daha Pfkın bir va- tedu' • Bu mev-·-'-- te-... • eden film- mut ve birinde plip ıelebilmittir. oyuncu arın a e ya..ınlarında elleri• mlıyonunda pazarlık suretiyle yaoı-
ren insanların suçlu aükQnetl vardL sivette idi. Kekeliye kekdiye söze &UllUU• ~ ı b l' ,__ l" 1n ı d ne geçen fırsatlardan i tif d tme lac:alrt B · hakk • • barlı::an k ' ler gösterilmektedir. Trabzondaki An stan u un en &uvet ı ta m arın an . . s a c e • u. u ıt ında malGmat e-
kırlandan sonra evinı, ı ter e- bqladı: neler bu top•• .. tılara ....... bü-'lı .. bir Galatasaray Ankara'da hezimete uğ - ~ın~ ~itmeleri &alibiyetlerinin bqlıca dinmek prtname ve projelerini gör-
dip aevciliainin petinden kopn erke- - Sabahleyin beyefendi Sirkeci is- ~ ... ,. ,_ 'h İ b l' 38 9 amılı oluyor mek lıt 1 · k · 

d 
• ? A--~ alika göstermektedirler. ramıı ve nı ayet atan u un 9 - 39 · eyen erın omısyonumu~ mü 

ie "deli"den bqka ne enır ...uıa tuyonıana gitmek için bir taksiye bin- Doktor Kazım tarafından mlnevl gampiyonu ve namağlup takımı Be • 1ıte bütün bu mUl&hazalara bina • racaatları. (1427) 11427 
onu bendeıı .. ekip alan bdın kim? mitti. Otomobil ... bir- otobüa.- le.,. .. _ "kta F bah • k '!! 0 1 k endı"r kı· latanbul futbolu aya"'ını te T ıs s-- hıfzıssıba balı::lı::ında verilen konfe- ıı t ener çe ye artı " - ı . . • • k 1 
Genç mi? Yoksa çolı:: mu psel? Ama pıpııt- Yaruı atırca olan beyfendiyi ram her aamanld &ibi büyük bir ali· galibiyetinin verdiği maneviyat yük- tık almalıdır. Zara buıüne kadar ba. 0.Z şe er G lnOCGk 
ile oluna olsun, artık bana ne?- hMtD•J9 lraldınmflar. Hllltuechn da d x. Cf • Batı: annecifim, mektubunda: •Be- bir ac1am ..A .. denDifler. fey- fey.... ki ile karıılanmıı ve bin kiti alan si- sektiği ile ve formünlin l;n iyi bir za- tın tqı ı!'ı musa ~r~yet tacını, Ankara Levazım Amirliii Satm 

Af 
~ A •- nema salonunda bı'r çok anneler kon- manında Ankara'nın birici ve ikinci - muntazam bır pl&n dahılınde çahıtı • Alma Komisyonundan •• 

ni affet Ferhunde'' diyor. mı' n- a.lhr yaralı lmlt Doktorlar galiba ü ı k d"l ı c:ak btlinmiyerek ltlenen hatalar affe- •• ··· - fransı ayakta dinlemiye mecbur kal- si ile yaptığı her iki maçta da matlup rı an ve en. ı er ne sarfedilen emek 1 - 400 kilo toz teker pazarlıkla 18 

midi kesmitler. mıılardır. olarak sahadan rekilmittir. ve gayretlen bota çıkarmıyan Anka - tın alınacaktır. 
dilir. YaptıiUUD büyük bir bata oldu- Hiç beklemedili bu ölüm haberi ~ • 1 k k ..._ ____ bilen an· ---'·• bı'ç bir --.... af- Yukarıda kısaca sıraladıx.ım bütün ra 

01
.n ı.enç oyuncu arına ter etme 2 - Taliplerin 20. 4. 939 perıembe 

•U1111 .....- -· Ferhunde'yi olduğu yere yıkıverdi. T b •.J L __ ..:. h l • hl k L- da b 1 1 fedilmes. Meğer benim kocam. kadın • • • ra zon aa uuyram cı.zır ıft bu muvaffakiyetleri tesadüfe atfede- tc ı esı -rıısın u unuyor ar... günü saat 14 de teminatlariyle birlilcı-
l'Uhunun ne kadar Aai, kadın hıncının Atefler içinde yanarak uykusuz ge- Trabzon, 19 a.L -Villyetin her rek Ankara takımlarının kuvetini tea- SaJi KARSAN te Anıw. 1..91. malrllii aatınalma ko-
Qe kadar copun olduğunu anlamaya- çirdili o ıecenin sabehı lnnlaa kal - tarafından 23 Nisan milli egemenlik lhn ve kabul etmemek hakikati inkir aıia~ P. ~ (1428) 11428 

c:a1c adar zav.ııı imi• o. affa deiilo blniıı ,ardımiyle teaem bulmakta ge- ve çocut bayramı için hazırlıklar bat· etmetı:: 01
ur. • . Yatakh ot ahnacak 

aeınmata müatehak .uvalb bir malı- cikmedL lamııtır. o giln 500 fakir çocuja el- Bazılan da bu muvaffakıyetlerinı Levazım Amirliği 
Ankara Levuım Amirlili Satın Al· 

ma Komisyonundan : lt\k. Annecilim. belki ıc;. ,..ıanma _ Baki öldü. .. Evet, fakat sevpli- bltıe ve ayakkabı verilecektir. Ankara futbolilnUn Uerlemit olma -
baıap onu bili eskisi ıibi, çtlgınhkla sine ciderken öldü. Eler bu feliket ıından ziyade İstanbul futbolünün te-
levdiiimi zannediyorsun. Hayır,•. - ona dün veya ben onun biyanetini öi- denni ettiğine bir delll olarak g61te-
tık ona ait kalbimde ne bir sısı. ne bır renıneden gelseydi, sevgi ile ıeçen u- Bir ..... 'ikini 11r1 .. ı1r riyorlar ki bu da yanlıt bir düıünce-
acı hluediyonun. - ıösleriııi asabi sun aeneleri.misden 10nra saadttimizin , ... I' ' Vfl" dir. Ankara Lnumı Amirliii Satın 
bir hareketle bir daha aııaıııamaia mahvoldutunu ıörmiyecektlml .... E- deYI n . 1 .. tedb"rle Filvaki İstanbul futbolu ~iki bun- Alma Komia~uaclaa a 
Jru.r vererek, sildi. - Bir de : .. Bu ier biyanetlni aesdirmeden ölseydi o- e lrlft l IC.,.I 1 r dan on bet yirmi sene eveliıine naza· 

1 
- Malkara prniaonJarı ihtiyacı 

..,. .. t.~am ıu""nu• hareketle ebeden nun acısı muhakkak ki beni de öldü - ran bugün kalite itibariyle biru dU - 60,000 kilo sıjır eti K. aarfla ekailt-.. ..,. • " • ı Vafi111ton. 19 a.a. - Cilmhurreiıi meye konm tur 

.. edan azabı çekeceğim" diyor. .n- rürdil. Baki'nin ölümünden sonra ya- tUktilr. Fakat o devre TUrklye'de fut- uı • 
~ıa, suçlarını hafif ıöstennek ı: pyacaiamı, bir gün evelinc kadar san· Runelt, Amerika bonalarmm koııtro bolun en ppalı bir devresi idi. Pek 2 - Tahmin bedeli 15300 lira 
Çın bat vurdukları eıı mioaaız tec:sı- aetmiyordıam. Ne tuhafl ... İçten kın- Hl ile aJakaclar adltehaaaaalan'" wn kıaa süren ve TUrklye'nln futbol yıl· olup muvakkat teminab 1147 lira 50 
)'e uaulil. lan inaanlar ölüm karfısında bile af· ları toplıyarak Avrupada bir harp çık- dıztannı yetlttirmiı olan o devre lle kuruıtur. 

• • • fetmiyorlar ... Beni düıllnmeden, bir tığı takdirde tatbik olunacak plinın bugtlnkU vaziyeti mukayese etmek 3 - Ebiltmesl 26, 4. 939 çarpmba 
Perbunde 

0 
gün kocası için çarı•· paçavra gibi bırakıp kaçan bir adamın teıbitiyle meıaul olmuıtur. doğru olmu. İstanbul futbolu o par- gilntl saat 11 dedir. 

Sı§ır eti ahnacak 1 - 21.000 kilo yataklık ot puarlılı:: 
la satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 22 4. 939 cumartesi giinil saat 10 
da Ankara Lv. amirliği aatınalma ko
miıyonuna gelmeleri. (1426) 11431 

..1111111111111111111111111111111111111111.. - -: Meıhur İspanyol Dansözü : 

§ JULİA REYES'i ~ = -= = : Mutlaka g6rüntls i - -.,11111111111111111111111111111111111111~ 

... ea t.ue 1ebnl;.,... en ıe-ı etleri arkaulıdan. battl ölümünden harap ol- Derpiı edilen tedbirler arasında. lak senelerden aonra istasyoner bir 4 -Eksiltmeye gireceklerin elı::silt
"slp aldıktan aonra ımmetçili ile be- makta mSn1 ne. Evet acıdım, Uzllldüm, temevücat flddetli olursa ve amerikan vaziyete girmiı ve bunu bugOne ka • me gün 2490 aayılı kanunun 2, 3 üncü 
raber eve d8nmtıftil Yemek odatnda. baykırdam. atladım. Fakat bu acıyııta ekonomisini teladit ederse kambiyo- dar muhafaza etmittir. Şu halde la • maddelerinde istenilen belgeleriyle 
IQaaaıun üstünde bir bu metGm mek· kocaya tlyik bir acıma değil, her han· nun kontrolü ve batti boraalann ka • tan bul fut bolu terakki etmemif ol • birlikte ihale ıün ve 1Utinden en geç 
t\ıbQ baldup aman senemledL Ya• al bir ka.ıaya lı::urban giden zavallının patılmua da vanbr. makla beraber aon on bet aeneden • bir saat eveline kadar teminat ve tek- 2 S "k 1 k 
lok -- blltlln çe-ler •• birin• karft duyulan merhamet çep>İ· berj tedenni ele etmemiftir. Halı.ıld lif mektuplaruıı 61 tUm. ır-utaııh· pı er a ınaca 
Çıktı. Demek kOC19ı bul mtlblm evra· si var. Ankara futbolu, her aene gittikçe ll~r· ğı satınalma komiıyortuna vermeleri P. T. T. Umami Müclürlitinclen: 
;"' .. bir lıaç -nm da olmıl'L (elosilYak, l-.1 nılltecleri llyerek bugilnldl ...,tyeolne kadar (1191) 1119l • 1 -Anlıanı nıdyosu için biri (200) 

u gldl• bir hınınn, blr caninin fira· içini çekti. .. Fakat bu iç çeki'l kim .,,. .. , yUbelmittir. Yakın bir zamanda ela • 16 OOO L' dlten (125) lira Ucretle iki spiker a-
rınctu ne kadar farnısdı... bilir, kadın kalbi bu.... Merhametten lngiliz lftlusuu girebilecek ha iterleyecefine de 1uphe yoktur. • allO loz 19ker ıl1111<ık bnac:alrtır. 
h 

lı:lbette o blr cani idi; çünkü Fer • ziyade atınamamıı bir intikam, kin İstanbul ile Ankara futbolunun Ankara Le•a:aım ... -!-mu Satm 2 - Taliplerin lise mezunu olmuı 
Unde'yi ri d aı-•ı hatti kıskançlık hislerini gayet açık .............. ve telaffu 1 L.. dn-.ıwın 1 • i tı en nazik ye n en yar - Londra, 19 a.a. _ lnıit=· ord .. •u ıl!- mukayesesinde göze çarpan buıuılan Alma Komlsyonand·- t zannın llAA .. • aes erın n , 
. ır--~ p b d ,_ d l 1ı:: ruru ifade eden blr iç reklti idi 1.- .. - ... ı - mikrofona m

11

--

1

t bul .... -- b'l'---ll ~ er un e, && ın ı ili - ıs kOlloftk ve lıpuıyol mültecilerinin ve istikbalde Ankara'mn neden s • 1 - Garnizon blrllk ve mtıeunele- ~ . ... ... _sı 
1 

uaa· 
cs;u' ti~ ftl'id tnellili •ynlade J''1111"'11'"1" .. " ................. , orduya alınma taleplerini lı::abul etme ~bul'u geride bırakacağı kanaatini ri ihtiyacı için 16,000 kilo to.1 teker :.ıdllhnbi çok ıyı bilmeleri ve konuı 
.,..-.. batti •-beri akan i Aile yuvaıımm ...,liğini var- : le lıql-flardır. N....Uer lıı&llia bue telkin edeu noktalan kıwa fU • açık eblt-,. konıılmuttur. 3 an '!"""""~ !ani 
dl..:!"" lılrclen ~ ıııı;- : 1 • i ıı-, telaılk bll&ile< lmtUıaıwıa tabi raya llratıyalım 2 - Taluııtn bedeli 4400 lira olup bon :;;'bil 1 ta o yilar arunda 
llllttl. aıı.':: = ~ ';'"1Uı: P • i (qjnu IÇK ve KUMAR y&ar. i tııtııtmUıadır. Bua1ar mllotaldl cltri- lsıaabul futbolu uzun oeııeler var muvakkat teıalııab 330 liradır. • i: ..!u..ı.. .. ~ =:ıı .. ~;;"~ met. 

- llotı'ııiıı benim 
1
_._ .,. büylllı: tılr ! ç-k Eoir- Kurumu i -'ar ballııdo ~ otaüpcelder, ti tutturduiu tempodan bir ttırlB 3 :- Eblt- ı. s. 939 pamteo1 ~ _ Toll terin 1 Ma 9 tır. • • ~· oldutuma bllle;din pmdiye lra- i Genel Merkezi ! =~.:.u~e!:ııa;.,,,:Serinimdeedilerelı:: kendini kurtaramumıtır. Bu gidipc günU IUt 14 tedlr. ne kadar ıiıida ile p r i 9 

~nhın-
.... .ıattıa.- ..._ _, ... .,., _ ... ı. _.. • ,. kulla· k~rtaı:m8" imkinı da çok cUç olacak 4 - Eksiltmeye cireceklerin eksilt- mtıdilrHl.ır.ilne mlira~tl~rı. ·(1408m)uml 

•-- •- r..-- ..- •- . "\111ıı1111111111H•1111118181""""11 nalıcaklardır. oıbi ıö-1'---t.... dl B t po bu 
11

- ...n .. •• 24 • ol· .. - nıuun;a\e r. u em guu me •"""u 90 aayıh kanunun 2, 3, in· 1lb20 
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Kamutay : 

Yeni Millet Meclisi 
binası inşaatının 

münakasa ilônı 
T. B. M. M. inşaat Komisyonun

dan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka· 
rada, Yenişehirde, Devlet mahallesin
de yapılacak yeni Millet Meclisi bi
nası inşaatı. 

Keşif bedeli 5,779,659 lira 30 kuruş· 
tur. 

2 - Eksiltme 30 mayıs 1939 salı gü 
nü saat (15. on beş) te T . B. M. M. 
İnşaat komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
dair diğer evrak ve pUinlar 50 lira be 
del mukabilinde T. B. M. M. İnşaat 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
ve ihale kanunundaki şeraitten mada, 
en geç münakasadan beş gün evveli -
ne kadar İnşaat komisyonuna istida 
ile müracaat ederek bir ehliyet vesi -
kası almaları ve bu vesikayı da teklif 
mektuplariyle beraber komisyona ver 
meleri prttır. Bu tarihten sonra mü
racaat edenlere vesika verilemez. Eh
liyet vesikası alabilmek için istida i
le beraber aşağıda yazılı vesaiki ko
misyona tevdi etmeleri lazımdır: Ko
misyon tarafından inşaatın yapılması 
kendilerine ihale edilenler (a, b, c,d) 
fıkralar nda yazılı bulunan vesikala
rı ve yahut Noterlikçe musaddak su
retlerıni komisyona tevdi edecekler -
dir. Bu evrak inşaatın hitamiyle ka
bulü kati muamelesinin yapılmasına 
kadar muhafaza ve teminat ile beraber 
iade edıleceklerdir. Bu vesikalar da 
mukavelenin mütemmimidirler. 

a) §irketin ismi, şirketin sahipleri, 
noterlikçe musaddak mali ve fenni 
hissedarları ve bu hissedarların bu i
şin hitamına kadar müşterek olacakla
rına dair Noterlikçe musaddak bilhas 
sa bu iş için hususi şirket mukavele
leri. 

b) üteahhidin yaptıkları mimari 
kıymeti haiz olan işlerin listesini, bun 
ların bedellerini ve işi verenler tara
fından tanzim olunan ve hüsnli suret
le teahbüdünü ifa ettiğine ve yaptık
ları binalarda hiç bir arıza olmadığı
na daır bonservisler. 

C) Fenni hissedarın laakal (500.000) 
beş yiız bin lira bedelinde mimari kıy 
meti haiz bir tek binayı müteahhit 
veya müteahhidin inşaat başmühendi
si veya baş mimarı olarak yaptırmış 
olduğuna dair vesika. 

D) Vesaika müstenit, mali vaziye -
tin beyanı. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekli} rin 187.139 lira 78 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermeleri. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat cveline kadar T. B. M. M. inşaat 
komisyon reisliğine numaralı makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Pos 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

{1304) 11345 

Bayınd1rlık 8. 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzu -
rum vilayetinde yaptırılacak üçüncü 
umumi müfettişlik grup inşaatı müş
temılatından müşterek işler, otel, iki 
komutan evi ve iki memur evi ikmali 
inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 267,236 lira 45 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 2. 5. 1939 salı günü 
saat lb da Nafıa \•:J..;l..;t; yapı •Ş ·ri 
umum müdürlüğü eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bc.1a 
müteferri evrak (13) lira 37 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum
müdurlüğünden alınabilir. 

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

Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 

günden en az sekiz gün evel bir istida 
ile i teklilerin Nafıa Vekaletine mü
racaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde 150 biu liralık bu işe ben· 
zer hır iş yaptıklarına dair işi yap
tıran idarelerden alınmş vesika rap
tetmeleri muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 2. 5. 1939 sal günü sa
at 15 şe kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1236) 11270 

Demirköprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Tunceli Vilayetinde Elazığ -
Erzincan yolu üzerindeki "Mamiki" 
köprüsü üst yapısının demir olarak 
inşaatı (37.800) lira keşif bedeli üze
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 31-5-939 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat {16) da Na
fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Re
isliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak {189) kuruş 
mukabilinde adı geçen reislikten alı
nabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün evel bir istida i1e 
Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (2835) li
ralık muvakkat teminatlarını havi o
larak 2490 sayılı kanunun tarifatı da
iresinde bazırlıyacakları kapalı zarf
larını ikinci maddede yazılı vaktin
den bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliğine ver
meleri muktazidir. (1266) 11344 

Milli Müdafaa B. 

27 kalem sıhialôt ve 
malzeme alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(61350) altmış bir bin üç yüz elli lira 
olan 27 kalem sıhhi alat ve malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Eksiltme 22. 5. 939 pazartesi 
günü saat 15 de M. M. V. satın alma 
komisyonundadır. 

3 - İlk teminat (4317) lira 50 ku -
ruş olup şartnamesi (307) kuruş mu -
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
belgeleriyle birlikte tek1if mektupla
rını eksilbne saatinden en az bir saat 
eveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. vermeleri. (1184) 11199 

Nakil vasılalan alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - b kalem vesaiti nakliye satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 
(1. 464.226) bir milyon dört yüz alt
mış dört bin iki yüz yirmi altı lira o· 
lup ilk teminat miktarı (57.677) elli 
yedi bin altı yüz yetmiş yedi liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 5. 
939 çar~amba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İdari ve fenni şartnameleriyle 
bunlara ait projeler (50) elli lira mu
kabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek fir. 
malarm fenni şartnamelerde izah e
dilen esaslar dahilinde teklif edecek
leri vasıtaların mukaveleye lahika ha
linde iliştirilmek ve kati tesellümle
riyle buna göre yapılmak üzere birer 
mufassal tarifnamelerini ihale tari
hinden nihayet on gün evetine (30. 4. 
939) za kadar satın alma komisyonuna 
mazrufan vermiş olacaklardır. 

5 - ~ksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2 ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(993) 10999 

1 O adet Redresör 

ah nacak 
M. M. Vek~leti satın alma komi&

yonundan: 

1 - Hepsine tahmin edien fiyatı 

3720 lira olan on adet redresör açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksilbnesi 15. 5. 939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
3 - tık teminatı 281 lira 25 kuruş 

olup şartnamesi komisyonda görülür. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı ka:ıunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
de muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala. 
rı. (1128) 11123 

crı.:; u ~ 

4 kalem spor melbusah 

münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(4806) lira 25 kuruş olan dört kalem 
spor melbusatı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. 4. 939 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı {360) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satşn alına komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1247) 11272 

Bir hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bec'!eli 27265 lira 53 ku

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

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

3 - İlk teminatı 2045 lira olup şart 
namesi 136 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

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 evetine kadar M. M. V. Sa. Al. 
Ko. vermeleri. (1277) 11275 

Muhtelif alat ve malzeme 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(3750) üç bin yedi yüz elli lira olan 
iki adet alev cihazı, iki adet pompalı 
sis aleti, iki adet tazyik hamızlı sis a
leti, iki adet kartuşlu sis aleti ve bun
ların on defa işletilmesi için muktazi 
malzeme açık eksiltme ile alınacak
tır. 

2 - Eksiltmesi 2 Mayıs 939 salı gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 281 lira 25 kuruş 
olup şartnamesi belsiz olarak her gün 
M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. madddelerin
de yazılı belgeler ile birlikte ihale 
gün ve saatinde satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (1359) 

11361 

Muhabere filaması ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

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

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

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

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işlerle iştiğal ettiklerine dair tica
ret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve vakitte M.M. 
V. satın alma komisyonunda bulun-
maları. (1381) 11398 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Çorluda yaptırılacak {F) tipi 

hangarın şartnamesinde bazı tadilat 
yapıldığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli (172.009 lira 32 kuruş olup) 
ilk teminat miktarı (9855) liradır. 

2 - İhalesi 9. 5. 939 salı günü sa
at 15 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 -Şartname proje ve resimleri se
kiz lira altmış beş kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesikalar
la birlikte ilk teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat eve
tine kadar komisyona vermeleri. 

(1413) 11422 

U~uı yolu yaphrllacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
• 1 - Dört muhtelif mahalde uçuf 

yolu yaptırılacaktır. Hepsinin muham 
men bedeli 876.000 (sekiz yüz yetmiş 

altı bin) lira olup ilk teminat miktarı 

38790 (otuz sekiz bin yedi yüz dok
san) liradır. 

2 - Fenni idari şartname ve proje
ler 43 lira 80 kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

3 - Pazarlığı 27. 4. 939 perşembe 
günü saat 15 te vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalarla 
birlikte ilk teminat mektup ve mak
buzlariyle muayyen saatte komisyo· 
na gelmeleri. (1415) 11423 

500 fon mazot ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - 500 ton mazot satın alınacak

tır. Muhammen bedeli {30) bin lira 
olup ilk teminat miktarı (2250) lira
dır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8. 5. 
939 pazartesi günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartnamesi 150 kuruş mukabi
linde elınabilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarının ihale saatinden bir 
sat eveline kadar komisyona vermele-
ri. (1423) 11426 

Kanat şeridi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - (100.100) metre muhtelif cins 

kanat şeridi alınacaktır .. Muhammen 
bedeli (5600) lira olup ilk teminat 
miktarı (420) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7. 6. 
939 çar amba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartname ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evetine kadar komisyona verme-
lerL (1424) 11430 

Baroğraf ve saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 3 adet Luft 

marka barograf ve 70 adet Luft marka 
Higrometre 22. 4. 939 cumartesi günü 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacak

tır. Hepsine tahmin edilen fiyat 937 
lira 50 kuruştur. 

2 - Kati teminatı 140 lira 63 kuruş 
tur. 

3 - Nümuneleri her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

+ - Taliplerin belli giln ve saatte 
kanuni vesaikleriyle birlikte Ankara 
da M. M. V. satın alma komisyonun
da bulunmaları ilan olunur. 

(1431) 11433 

Münakasa İptali 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

miıyonundan : 
2 Mayıs 939 tarihinde açık eksilt

mesi yapılacak olan iki adet Alev ci
hazı, iki adet pompalı sis aleti, iki 
adet tazyik hamızlı sis aleti, iki adet 
kartuşlu sis aleti ve bunların on defa 
işletilmesi için muktazi malzemenin 
alınmasından sarfı nazar edildiği i-
Uin olunur. (1433) 11434 

5.000 kilo naftali ,1 ve 

saire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

1475 lira olan (5.000) kilo Naftelin 
ile (50) adet filit pompası ve 200 kilo 
filit eczası açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 6. 5. 939 cumartesi gü
nü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminatı (110) lira 63 ku
ruştur. 

Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rinde gösterilen vesaikle ve temina
tiyle birlikte ihale saatinde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gemeleri. 

(1435) 11435 

/ 

Kazalar 

60 (ifl öküz ahnacak 
Haymana Hükümet Tabibliğin • 

den: 
Haymana mıntakasındaki göçmen

ler için kapalı zarf usulü ile (60) çift 
öküz mübayaa edilecektir. Beher çift 
öküz için tahmin edilen bedel {80) li
radır. Muvakkat teminat (375) lira 
talip olanların ve şartnamesini gör
mek isteyenlerin ve ihale günü olan 
29 Nisan 1939 cumartesi günü saat 10 
da Haymana hükümet tabipliği dai
resinde müteşekkil komisyona teklif 
mektuplariyle birlikte müracaat etme 
leri ilan olunur. (1424) 11429 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 1000 numaralı bisiklet plaka
sını kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu-
nur. 1386 

M. Ali !mre 

Askeri Fabrikalar 

31 kalem muhtelif malzeme 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum 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. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 sayılı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesiaksile mez -
kur gün ve saatte komisyona müra-
caatleri. {13,60) 11354 

Alakadarlara 
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( ilammn 

hükümsüzlüğü hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

18. 5. 939 perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edileceği 1, 3, 5 ve 
7. Nisan 1939 tarihinde ilan edilen 
15 ton Bohçalık saçın fenni şartname 
sinde değişiklik yapıldığından bu 
malzeme hakkında mezkur 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 itana verildiği 
ilan olunur. (1394) 11406 

15 ton boh(ahk sa~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.500) lira 
olan 15 ton Bol{çalık saçın Asker? 
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 
Jerin muvakat teminat olan (787) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur 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 

Orman koruma 

2000 arka ~antası ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komu

tanlık kıtaları ihtiyacı için 2000 adet 
arka çantası kapalı zarf usulü ile iha
lesi 25. Nisan 939 salı günü saat 11 de 
Ankara'da Yenişehir'de Komutanlık 
binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (9000) lira 
ve muvakkat teminatı (675) liradır. 

3 -Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı 
1ı vesikalarla beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. {1245) 11251 

Yazhk elbise ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan 

lık kıtaları ihtiyacı için 25200 metre 
yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulü 
ile ihalesi 25 Nisan 939 salı günü sa
at 15 te Ankarada Yenişehirde Ko
mutanlık binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 -Muhammen bedeli (13860) lira 
ve muvakkat teminatı {1030) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız O· 

larak komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde ya

zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1246) 11252 

Kundura alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan 

lık Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komu

tanlık kıtaları ihtiyacı için 4255 çift 
erat kundurası kapalı zarf usulü ile 
ihalesi 26 nisan 939 çarşamba gunu 
saat 11 de Ankarada Yenişehirde ko
mutanlık binasındaki satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (19998) lira 
(50) kuruş ve muvakkat teminatı 

(1500) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat c
veline kadar komisyona vermeleri i .. 
lan olunur. (1244) 11278 

Hava Kurumu 

2000 kilo hinfyağı ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün • 

den: 
1) Türkkuşu ihtiyacı için 2000 kilo 

Hintyağı alınacaktır. 

2) Muhammen bedeli 1400, muvak
kat teminatı 105 liradır. 

3) Ôlalesi 28-4-939 cuma günü saat 
15 te açık eksiltme ile yapılacaktır. 

4) Şartnamesi istiyenlere parasız o
larak Türkkuşu satınalma amirliğin
den verilir. 

5) Taliplerin teminatlariyle birlik
te yazılı gün ve saatte Türkkuşu Ge
nel Direktörlüğüne müracaatları. 

1305 

Bakar ve pirin( malzeme 

ah nacak 
Türkkutu Genel Direktörlüğün • 

den: 
1 - Türkkuşu ihtiyacı için bakır 

ve pirinç malzemesi alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli {2.150) li

ra, muvakkat teminat (161) lira (25) 
kuruştur . 

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

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

5 - Taliplerin teminatları ile bir
likte, yazılı gün ve saatte Tür)ckuşuı 
na müracaatları 1383 

Ankara Belediyesı 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Postahane caddesinde imarın 
850 adasında 380 metre murabbaında
ki 11 numaralı parselde belediye ma
lı 6345 lira kıymeti muhammeneli 
(211,50) metre murabbaı yer kapalı 
zarf usuliyle arttırmıya konulmuştur. 

2 - İhalesi 28. 4. 939 cuma günü 
saat 11 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkatesi 476 1i -
radır. 

4 - Şartnamelerini görmek isti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
müracat eylemele!'i ve isteklilerin de 
teminat ve teklif mektuplarını 28.4.939 
cuma günü saat ona kadar encümene 
vermeleri ilan olunur. (1321) 11318 

2 nevi yağ ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri idaresi için alım~cak 

6000 kilo dizel motörü yağı ile 600 
kilo otomobil yağı on beş gün müd· 
detle ayrı ayrı açık eksiltmiye konul 
muştur. 

2 - Dizel yağının muhammen be· 
deli 2400 liradır. 

3 - Dizel yağının muvakat temi· 
natı 180 liradır. 

Otomobil yağının muhammen bede 
li 300 liradır. Otomobil yağının mu· 
vakat teminatı (22,50) liradır. 

4 - Şartnamelerini görmek istiyen 
terin her gün yazı işleri kalemine 
gelmeleri ve isteklilerinde 28. 4. 939 
cüma gün saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. {1322) 

11319 

Orman fidanlığı 

Dikenli tel ve (imento ahnacak 
Ankara Orman Fidanlık Müdii• 

riyetinden : 
Beher topta 100 metre olmak üze• 

re 1000 top dikenli tel ile iki yüz tor 
ba çimento 15 gün müddetle eksilt 
miye konulmuştur. 

Telin beher topu muhammen bede 
li 3 lira 20 kuruş, çimentonun behe 
torbası 140 kuruştur. 

Şartname Ankara orman mesul ın 
hasipliğindedir. İhale 22. 4. 939 tari 
cumartesi günü saat 10 da yapılaca 
ğından isteklilerin % 7,5 teminat ak 
çesiyle mezkur muhasip mesullüğ 
gelmeleri ilan olunur. 11245 
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20 - 4 - 1939 

Sat1lık: 

Satılık - Yenişehirde Meclis ve 
bakanlıklar arasında ve Cebeci aı;,fal
tı üzerinde parsellenmiş ve etrafları 
evler),., süslenmiş eşsiz arsalar. 

T. 2992 1259 

Satılık_ Küçük evler yapı koope
nıtifinin hisselerinden bir hisse satı-
lıktır. Tel. 2406 1274 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5. o
da nezaret güneş modern 2500 lıra 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 

- Sun'at. • 1287 

Kelepir arsa - Maltepe jand~rma 
okulu civarında 644 M. arsa azımet 
dolayısiyle çok ucuz ve müsait şera -
itle verilecek. Telefon 1538 1303 

Acele satılık arsa - Yenieşhir Se
Ulnik 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 No. 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 No. 1 1309 

Satılık apartman - _Işıklar cad~e
ainde 9 daireli ve magazalı 490 lıra 
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 ı:!12 

Satılık bağ - Keçiören Kubbeli 
mevkiinde 7 ve 3 odalı bağ ve bahçeli 
ıulu 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 
l'el. 2406 Bayram C. No. I 1317 

a!ılık arsa - Ankara """\Yenışehır 
Kızılay karıtısında Ragıp Soysal'a ait 
:122 metre arsa satılıktır. Anafartalar 
Cad. No. 45 terzi Talat Akar'a müra-
caat Tl: 3255 1322 

Satılık arsa - Atatürk bulvarında 
18 - 50 M. inşaat cepheli beş kat apar
tıman yapılır. Uygun bedelle Tel.2406 

1323 

Satılık ev - Hisarda Yenihayat 
mektebi üzerinde Cebeciye nazır Ka
le önünde ikiye münkasim 9 odalı ye
ni yapı bahçeli konforlu tel. 2406 

1324 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimlak haricinde çok ucuz, kele
pir ve manzaralı küçük arsalar Tel: 
2406 bayram caddesi No. 1 1336 

Satılık arsalar - Yenişehirde İs
met İnönü caddesinde 10 nar metre 
inşaat cepheli 380 ve 388 metre Tel: 
2406 bayram C No. 1 1337 

Satılık hisse - Küçük evler yapı ko 
operatifinden bir hisse sat~lık~ır. A~ü: 
racaat yeri: Şoförler cemıyetı katıbı 
Ali Eracar. Telefon: 38oS 1357 

Satılık - Modern yemek odası gar 
drop seyahat bavulu Firijider .. ~al: 
tepe köprüsü yanında 37 No. ıkıncı 
kat. 1358 

Satılık otomobil - Doç marka 36 

ınodel Iastikleri yeni müstamel bir o
tomobil satılıktır. Posta caddesi No. 
1 Doç acentesine müracaat. 1369 

ULUS -11-

lş anyanlar: 

lş arıyor - Fransızca Almanca ve 
İngilizce bilen daktiloyu seri yazan 
ve almanca stenografisine tamamen 
vakıf bir bayan. Uluı'ta M. G. rumu
zuna mektupla müracaat. 1344 

Pavyon ~ahsı yaptırılacak 
lzmit'te Tümen Satın Alma Ko

misyonundan : 

G - Proje, 
İstekliler bu §artnamcleri ve evr~:a 

Gümilgane nafıa müdürlüğünden 210 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - İhale 10 mayıs 1939 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 te A
masya belediyesinin daimi encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

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

1 - İzmitte 31. piyade alayı için 
emanet suretiyle yaptırılmakta olan 
iki bölüklük pavyonun 1579,240 met
re murabbaı çatısının kapalı zarfla 
eksiltmesi İzmitte tümen satınalma 
komisyonunda 28. Nisan 939 cüma gü 
nü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Bu Jgin ihale i 28. 4. 939 cuma 
günü saat 14 de Nafıa müdürlüğü bi
nasında toplanacak komisyon huzu
runda kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

7 - Talip olanların ihale günü be
lediye encümeinide açık mlinakasaya 
iştir~k etmeleri ilan olunur. 

(2590/1422) 11425 

Küçük ilôn şartları ~ose ve menfez yaptmlacak 
Dört satırlık küçük lllnlardan: Malatya Vilayetinden : 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için SO Kuruıı 
Devamlı küçük Uinlardan her de
fası için 10 kurut alınır. Meaeli. 10 
defa neıredilecek bir illa için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boıluklar müıtesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 

tupla müracaat. 1355 

lş verenler: 

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

2 -Keşif bedeli 10154 lira 51 kuru§ 
tur. İlk teminatı 762 liradır. 

3 - İdari şartnamesi, keşifnamesi 
fenni şartnamesi ve planı her gün İz
mitte satınalma komisyonunda görü
lebilir 

4 - İsteklilerin eksiltme kanunu
nun istediği vesika ve ehliyetname
leriyle birlikte teklif mektuplarını 

belli gün ve saatinden bir saat evci 
İzmitte tümen satınalma komisyonu-

4 - Bu işe girebilmek için istekli
lerin 3065 lira muvakat teminat ver
meleri ve ihale gününden nihayet 8 
gün evetine kadar Gümüşane valili
ğine müracaatla alacakları ehliyet ve
sikalariyle beraber 939 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmeleri 
lazımdır. (2503/1345 11342 

Halkevi binası , 

1 - Besni - Adıyaman yolu üze
rinde ve 32;-436 ve 28+ 095 ve 40 + 000 
ila 40 t 095 kilometreler arasında yapı 
lacak şose ve üç adet menfez inşaatı 
10. 4. 1939 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Dört ıatırdan fazla her aatır lçln 
beher ıefcrine aynca on kurut alı
nır, 

Terzi i§Çİ aranıyor - Işıklar cad
desi Trakya apartman No. 3. Kadın 

terzisi M. Adama müracaat. 1350 na vermeleri. 1273) 11271 

Küçük illnların 120 harfi ıeçme
meıı lhımdır. Bu miktarı ıcçcn i
linlar aynca pul tarifeıinc tlbidir. .. :: · Vilôyetler '~ .·.'.· 

1 .. ·, • 

Kiralık: 

Kiralık apartıman - Atatürk bul· 
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit-

Soğuk hava deposu yaptırılacak 

ten geçme sıcak sulu. 1281 

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

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 1310 

Kiralık daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat S 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 
nır.da belediyenin gösterdiği tamira
tı icarına mahsup etmek Uzere yuka -
rıdaki yerler kiralıktır. İçindeki sahi-
binemüracaat. 1321 

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

nıTallK oaaıar - 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 i~lek yerinde. Her işe yarar. 
Postane caddesi 53 No. apartman ka-
pıcısı Bekire müracaat. 1353 

Kiralık ev - Etlik a§ağı eğlence 
de kuyu yazısı 41 No. da 3 oda 1 bü
yük salon mutbak banyo su elektrik 
Ti: 3454 1354 

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

1363 
Kiralık - Jandarma, polis enstitü

sü yanında her tarafa nazır vekaletle
re 5 dakika mesafede yeni yapılmış 
çok ucuz. Koçak Ap. daireleri. İçin-
dekilere müracaat. 1364 

Edirne Belediye Riyasetinden: 

Edirne belediye mezbahasında ya
pılacak olan 71832 lira 61 kuruş bede
li keşifli soğuk hava deposu ve buz 
fabrikası 45 gün müddetle kaplı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmı~tır. 

Talipler, şartname, proje ve keşif
nameyi İstanbul ve Edirne belediye -
sinde görebilirler. V c 360 kuruş mu -
kabilinde Edirne belediysinden teda
rik edebilirler. 

İhale 25 nisan 1939 tarihine müsa -
dif salı günü saat 15 te Edirne bele -
diye encümeninde yapılacaktır. 

Talipler 2490 sayılı kanuna göre 
hazırlanmış teklif mektuplarını 24 
nisan 1939 pazartesi günü saat 17 ye 
kadar belediye encümenine makbuz 
mukabili tevdi etmiş olacaklardır. Bu 
saatten sonraki teklifler ve posta ge
cikmeleri muteber değildir. 

(1291/2390) 11268 

Hükumet konağı inıaah 

münakasası 

Bitlis Maliyesinden: 

1 Keşif bedeli 29475 lira 58 kuruş 
olup temel hafriyatı kargir inşaatı i
çin taş ve kireç ve beton kısmında 
kullanılacak kalıplık tahtaları ihzar 
edilmis ~olan Hizan hükümet kona~ 
ınşaitF26391 "lira lieaeı üzerinden pa· 
zarlık suretiyle bir ay müddetle mü
nakasaya bırakılmıştır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 
şunlardır : 

A Pazarlık suretiyle bir ay müd
det konulan mukavele projesi bayın
dırlık işleri genel şarnamesi, plan ya
pı işleri umum fenni artnamesi. 

B - Pazarlık suretiyle münakasa
ya bırakılan evrakı Bitlis Nafıa mü
dürlüğünde, Hizan malmüdürlüğün
de görebilirler. 

3 - Pazarlk 8 mayıs 939 pazartesi 
günü saat 14 de lI izan maliyesinde 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakat teminatı 1979 lira 25 
kuruş. 

5 - Pazarlığa girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesikaları 
göstermeleri lazımdır. 

A Ticaret odasında kayıtlı bulu· 
duğuna dair vesika, 

Mardin kasabası su projesi 
tanzimi iıi eksiltmesi 

Mardin Belediyesinden : 
Mardin kasabası içme suyu tesisa

tı etüt ve prQjelerinin tanzim işi pa -
:arlıkla eksiltmiye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 6000 li
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname. 
proje ve sair evrakı bilabedel Anka -
ra'da Dahiliye Veklileti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden veya Mar
din belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5 mayıs 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat on birde 
Mardin belediyesinde toplanacak ek -
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş veya 
posta ile göndermiş olmaları lazım-
dır. • 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun ve teklif olu
nan bedel nisbetinde % 15 kati temi
nat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince eksiltmiye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek -
tup. 

D - Münakasaya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

- Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek -
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması Hizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Mardin belediyesine 
müracaat etmeleri. (2427/1307) 

11305 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Amasya Cümhuriyet Halk Par

tisi Ilyönkurul Ba§kanlığmdan : 
1 - Amasyada yaptırılacak halke

vi binası inşaatı kapalı, zarf usuliy
le ve yirmi bir gün müddetle münaka 
saya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (25500) liradır. 

yaptırılacak 

l11tanbul Cümhuriyet Halk Par
tisi llyönkurul Başkanlığından: 

4. 5. 939 perşembe günü saat 15 te 
İstanbul'da Cümhuriyet Halk Partisi 
ilyönkurul eksiltme komisyonu oda
sında (129262) lira keşif bedelli Ka
dıköy Bahriye cadesindeki arsada ya
pılacak halkevi binası inşaatının bir 
kısmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje keşif hülasasiyle buna mü
teferri diğer evrak (650) kuruş mu
kabilinde dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (7714) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az ( 50.000) liralık lıu işe benzer i~ 

yaptığına dair idarelerinden almı. ol 
duğu vesikalara istinaden İstanbul 
vilayetinden eksiltme tarihinden (8) 
gün evet alınmış ehliyet ve 939 yılına 
ait ticaret odası veaikalarını havi ka
palı zarHarını 4. 5. 939 perşembe gü
nü saat 14 de kadar İstanbul Cümhu
riyet Halk Partisi ilyön kurul baş-
kanlğına vermeleri. (2473/ 1348) 

11358 

2 otobüs ahnacak 
Denizli Belediyesinden: 
1 - Belediyemizce 1939 modeli 

Fort veya Şevrole marka iki adet o -
tobüs alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3450 şer li
radan 6900 liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Muavkkat teminat 517 lira 50 
kuruştur. 

5 - Teklif mektupları Nisanın 29 
uncu cumartesi günü saat ona kadar 
Denizli belediye encümenine verile -
cektir. 

6 - Otobüslerin karuserleri beledi
yemizin halen işletmekte olduğu tip 
ve cbadda olacaktır. 

7 - Otobüsler Denizlide teslim a
lınacaktır. 

8 - Karuserlerin imal ve malzeme 
ve tediye aşrtnamesi belediye başki -
tabetinden alınabilir. 11402 

Ekmek ahnacak 
Gaziantep C. Müddeiumumili -

ğinden : 
1 - Gaziantep ceza evinin 1. 6. 939 

dan 31. 5. 939 tarihine kadar bir sene
lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliy
le ihaleye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen ihtiyaç miktarı 
30.000 kilo ve muhammen bedeli 23250 
liradır. 

3 - Muvakat teminat 1743,75 ku-

ruştur. . .. 
4 - İhale 8 Mayıs 939 pazartesı gu 

2 - Bu işe ait evrak: 
A - Hususi artname, 
B - Hususi fenni şartname, 
C - Keşif ve silsilei fiyat, 
D - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
E - Eksiltme şarnamesi, 
F - Mukavele projesi ve mütefer

ri evrak. 
3 - 6. 5. 939 tarihine rastlıyan cu

martesi günü saat on ikide ihalesi ya 
pılacakttr. 

4 - Bu işin keşif bedeli 23294 li
ra 39 kuruş ve muvakkat teminat mik
tarı 1747 lira 8 kuruştur. 

5 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 
evel vilayet nafıa müdürlüğünden eh
liyet vesikası almaları ve Ticaret o
dası veesikası ibraz eylemeleri meş
ruttur. 

6 - Teklif mektuplarının ihale sa
atinden bir saat evetine kadar vilayet 
daimi encümeni riyasetine tevdii la
zımdır. 

7 - Fazla tafsilat alamak isteyen
ler vilayet daimi encümenine müra
caatları ilan olunur. (1430) 11432 

Memur alınacak 
O. O. Yolları Umum Mü· 

dürlüğünden : 
Devlet demiryolarının istasyon ve 

gar işlerinde çalıştırıl~k ve yetişt.i
rilmek üzere aşağıdakı şartları haız 
olanlardan yüz memur alınacaktU'. 

Şartlar şunlardır: 
a - Türk olmak, 
b - Faal hizmetlerde çalışmasına 

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

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

lise derecesinde tahsil gördüğünü ma
ariften tasdik ettirmek, 

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

tevsik etmek, 
f - Bu ilanda yazılı şartları kabul 

ettiklerini mübeyyin bir taahhütname 
ve noterden musaddak kefaletname 
vermek, 

3 - İsteklilerin istidalarını ve yu
karıdaki şartları haiz olduklarını 
gösterir vesikaları Ankara, Afyon, 
İzmir, Adana, Malatya, Balıkesir 
Haydarpaşa, Sirkeci, Kayseri ve Er
zurum işletme müdürlüklerine ve 
Mudanya, Trabzon işletme amirlikle
rine tevdi edeceklerdi. 

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

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

nı ona göre yapmaları ilan olunur. 
(1364) 11393 Kiralık oda - Sıhiye vekaleti civa

rı asfalt üzeri temiz, rahat. Kızılaya 
bitişik Özen mahallebici dükkanın-

B Eve1ce bu gibi işleri yaptığına 

dair vesika vilayet Nafıasından ve
sika almak isteyen !erin ihaleden en 
az sekiz gün evel Bitlis Nafıasına 

resmen müracaat etmeleri lazımdır. 
6 - Üçüncü maddede yazılı saat

ten bir saat evel Hizan maliye daire
sinde pazarlık komisyon reisliğinde 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

3 - Bu işe ait keşifname, eksiltme 
şarnamesi, umumi ve hususi ve fen
ni şartnameler, silsilesi fiyat, muka
vele ve proje cetvelleri ve ptanler. 
Arzu edenler ilyönkurul başkanlı
ğında görebilirler. 

4 - Eksiltme 2. Mayıs 939 tarihi· 
ne müsadif salı günü saat 15 te İl 
kyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

5 -Muvakat teminat 1912 lira 50 
kuruştur. 

nü saat 15 de Gaziantep adliye bina
sı içinde C. müddeiumumiliği daire-
sinde yapılacaktır. ---------------

5 - Teklif mektupları 8 Mayıs 939 
günü saat 14 de kadar Gaziantep C. 
müddeiumumiliğine verilecektir. Pos 
tadaki gecikmeler muteber değildir. 

dan sorulması. 1365 

Kiralık Mobilyalı mobilyasız oda 
- Yenişehirin en güzel yerinde bü
tün konfor ve kaloriferi haiz oda kira 
lıktır. Bankalar caddesi Şehzadebaşı 
şekercisi bay Osman Nuriye müraca-
at. 1366 

Kiralık oda - Alman ailesi nez
dinde bir mobilyalı oda kiralıktır .. 
Ankara Ali Nazmi ap. 9/2. Koopera-

7 - 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 
üncü maddelerine riayet edilmesi lü
zumu ilan olunur. 

11292 

Kumaş alınacak 

6 -Eksiltmiye talip olanlar 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinin 
emrettiği vesikaları ibraz edecekler
dir. 

7 - Şartname Gaziantep C. Müdde
iumumiliğinde her gün çalışma saat-
lerinde görülebilir. 11421 
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Bir kalöriferci al.nacak 
Jandarma Subay Okulu Komu

tanlığından : 

Satılık - Küçük eveler yapı koo-
h. · satılıktır Kiralık kat - Kavaklı dere emni-

tif arkası. 1370 İstanbul Sıhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komiayonundan: 

Leyli tıp talebe yurdu için 2600 
metre elbiselik ve 1110 metre paltoluk 
kumaş kapalı zarfla eksiltmiye ko
nulmuştur. 

6 -Eksiltmiye girmek isteyenle· 
rin 2490 numaralı kanuna göre muk· 
tazi vesaiki ve vilayet nafıa müdür
lüğünden ihale tarihinden sekiz gün 
evel alacakları ehliyetnameyi teklif 
mektuplarına koymaları ve bu mek
tupların dördüncü maddede ya -
zılı miaddan bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde ilyönkurul baş
kanlığına vermeleri ve posta ile gön
derilecek mektupların dahi ayni za
manda gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ile kapatılmış olması lazım

dır. Postadaki gecikmeler k~bul edi-

Dizel motorü ve saire 

alınacak 

Nafıa Vekaleti yapı işle;i umum 
müdürlüğünce ehliyeti tasdik edil
miş olmak şartiyle yetmiş lira ücret
li bir kaloriferci alınacaktır. İstekli -
!erin diğer şartları öğrenmek üzere 
okul komutanlığına baş vurmaları. peratifinin bir adet ıssesı ~ : 

İsteklilerin Ankara Piyangoda Hafı yet karakolu bitişiğinde su ve elek-

A T 1 1037 1384 trikli 3 odalı Bekir hamamcıya veya raca müracaatları. e : 
ı t on arkası Tl: 1231 cı müracaat. 1371 

Satılık Arsalar - s asy 
Cebeci ve Maltepe de inşaata hazır Kiralık ev - Halkevi yakını Atili 

Ama.ya Belediye Reisliğinden 

mez. (2429/1308 , 11306 

(1355) 11360 

Elbise ah nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Almn Komisyonundan : 

• 

parsellenmi ucuz arsalar. Koç Ap. caddesi No. 9. 3 oda hol ve tam kon
~o. 4 Tl: 2181 1387 forlu elektrik, su, havagazı ve kulla-

S _ nışlı. 1376 
Satılık kübik yeni apartman - :

3 
Kiralık - 3 odalı 1 hol banyo ve 

karya mahallesinde 3 kath 5~5 Mi· saire. Ehven fiyat . Yenişehir Meşru
M. cepheli arsalı konforlu 1100 . ıra tiyet cadesi Türe sokak No. 6 Mimar 
iratıı % 40 bcrç devri. Uygun fıyat. Kemal mektebi yakını Çatı katında 
'l'I: 2181 1388 ev sahibine müracaat. 1385 

1 Eksiltme 26. 4. 939 çarşamba gü
nü saat 15,30 da Cağaloğlunda sıhat 
v .. içtimai muavenet müdürlüğü bina 
sında kurulu komisyonda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiyatı: paltoluk 
kumaşın metresi 550, elbiselik kuma
şın metresi 450 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 1331 lira 
25 kuruş. 

Kapah İarf usuliyle eksiltme ilam 
GümÜ§anc Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 40860 
lira 83 kuruş bedeli keşifli Kelkit hü 
kümet konağı inşaatı olup ihale be
delinin on bin lirası 938 senesinde 
mütebakisi 939 senesinde tediye olu
nacaktır. 

1 - Amasya belediyesi elektrik 
santralına konulmak üzere yirmi beş 
beygir takatinde bir dizel motörü ile 
komple alternatör ve tevzi tablosu ve 
teferrüatı açık eksiltme suretiyle mU
nakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu gurubun muhammen bedeli 
montaj işlerde dahil; olmak üzere 
dört bin yüz elli ve montaj işleri ha
riç olmak üzere üç bin beş yüz elli li
radır. 

1 - Haki kumaştan yeni örnek şek
line uygun olmak üzere çaket panta
lon ve kasketten müteşekkil 1624 ta
kım mamul yazlık elbise ve 1336 toz
luk 21. 4. 939 cuma günü saat onda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Satılık Köşk - 1stanbul'da Kad~
köy Feneryolu tramvay durağı ve şı
mendüfcr istasyonu yanında 189 nu
rnaratı 12 oda ve salonlu köşk satılık
tır. Telefon elektrik terkos kurna ve 
ha ' • m nyolu hamamı vardır. Munta.za 
dıvarta muhat 8 dönümlük bahçesınde 
d b" ··k ıner-e ır.ükcmel tenis kortu uyu 
ıner havuzu kuyu depo ve hava per-
"'~nesi, 2 dönüm bağ ve 110 meyva 20 

buyUk çam olarak 209 ağaç arabalık 
UŞak odaları ve saire. Müracaat Ti: 
Ankara 3293, İstanbul 60558 1384 

Aranıyor: .. 
Devren kiralık dükkan aranıyor -

uıus meydanı veya <Bankalar cadde
sinde. Posta kutusu No: 306 ya mü-

1318 racaat. 

Ev aranıyor - Çocuksuz memur 
karı koca için 2 odalı müstakil veya 
kabili taksim bir daire aranıyor. An
kara Kadastro M.d. de Nazire müra-
caat Tl: 1183 saat 14 - '-7 1375 

4 İstekliler şartname ve nümuneyi 
her gün Fuat paşa türbesi karşısında 
leyli Tıp talebe yurdu merkezinde 
görülebilir. 

5 - İstekliler 193~ yılı ticaret oda
sı vesikası ile 2490 sayılı kanunda ya 
zıh vesikalar ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte teklifi havi zarfları
nı ihale saatinden bir saat evel mak
buz mukabilinde komsiyona vemeleri. 

~2379/1295 11294 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
3 - Talipler montaj işlerini de~ 

uhte etmek veya etm:mekte ve tenzi
latı ona göre yapmakta muhayyerdir
ler. 

şunlardır: 

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

namesi, 

4 - Muvakkat teminat muhammen 
şart- bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 

verilecektir. 
D - Yapı işleri fenni umumi şart- S - Keşifname ve fenni şartname

lerle münakasa şartnamesinin suret
leri arzu edenlere bedelı;iı: olarak gön 
derilir. 

namesi, 
E - Hususi şartname, 
F. - Keşif cetveli ve tahlili fiyat, 

2 - Bu elbiselerin 1S36 takımı piyade 
ve mütebakisi de siıvariye ait ve di
kim şekli örneğine uygun olacaktır. 

3 - Süvari ve piyadeye mahsus 
tozluklu tozluksuz elbisenin bir ta
kımına 650 kuruş kıymet tahmin edil 
miştir. 

4 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
isteyenlerin 792 liralık teminat mak
buz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte komisyona baş vurm'lları. 

(1438) 11436 
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KURU SiSTEMLE 

yapılan K El EBE K Marka 

Kontr - Plaklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma ve 
saire gibi hiç bir arıza göstermez 

Kontr plciklar bu gibi arızalara 
karşı garanti ile satılır. 

klltl, Kaym, Karaağa(' dan 
mamul Kontr Plaklar Stok olarak 

her zaman mevcuttur. 
7173 

HER YERDE SATIŞ YERLERi VARDIR. 

Kiralı 
• 

azın o 
C. H. P. Merkez İlçeyönkurul Başkanllğından 

1 

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

Ekmek ve un fiatı 
Belediye Reisliğinden ; 

20-4-939 tarihinden itibaren Ekmek, Francala ve Un fi. 
yatları aşağıdaki'* şekilde tesbit edilmiştir. Sayın halka ilan 
olunur. _(1440), 

Francala 14 
Birinci nevi ekmek 10.25 
Francalalık un çuvalı 895 
Birinci nevi ekmeklik un çuvalı 745 

11437 

İcra ve İflôs 
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evel en yüksek teklifte bulunan tali-
bine teklif veçhile almağı razı olup 

Ankara lcra Dairesi Gayri Men· olmadığı sorulduktan sonra teklif 
kul S h§ Memurluğundan : veçhile almağa razi ise ihale farkı bi-

!zalei şuyudan dolayı sulh mahke- rinci talipten tahsil edilmek üzere ta-

içti. Demir, yumurta akı ve 
arsenikten yapıtmış bu 
şurup çabucak babac~ 
ğımın iştahını açtı ve 
eski . kuvveti yerine 
geldi. 

Arsenoferratose 
Her eczonede reçete ile 

ve reçetesi& satılır . 

Istanbul Haydarpaşa hastancıı sabık 
göz mütehassısı ve Glilbane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITl<I FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'va naklctmistir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası Talas AP. icat: l 

Kütahya kireci namiyle maruf 
en temiz yüksek randıman veren 
posa kum ve taş sair ecnebi me· 
vaddan iri kireç yalnız Hüseyin 
Orak ve Hasan Baldudak tica
rethanelerinde bulunur. Ti: 2708 
- 1446 1117 

inşaat yaptıranlara 

~ , 
marka 

mesince satılmasına karar verilen An libe ihale edilecektir. Teklif veçhile 
kara'nın Demirfırka mahalesi Emir- almağa razi olmazsa gayri menkul ye
ler yokuşu sokağında 487 ada 13 par- nidcn 15 günlük ikinci artınnay~ .çı
ael numaralı ev aşağıda yazılı şartlar karılacaktır. En çok artıran talıbıne 
dairesinde açık artırma ile satışa çı- ihale edilecektir. satışa yeni çıkıyor. Her husus
karılmıştır. 6 - Her iki gayri menkul talibine ta piyasadaki mozayıklara faik 

ihale edildikte tapu harcı mü~teriye ucuz, halis mermerden ve çok 
Evsaf v müştemiUitı. 

Kapıdan içeri girildikte ufak bir 
avlu ve zemin katta bir samanlık ve 
bir ufak oda ve yukarı kata çıkıldıkta 

ihale tarihine kadar olan müterakim beyazdır. Ayrıca her türlü tabii 
vergi ve belediye resmi ise satış be· renkleri de vardır. Nümunelerini 
delinden ödenecektir. görmeden mozayık almayınız. 

büyük b r odadan ibarettir. 
900 dokuz yüz lira takdir 

tir. 

7 - Barçlu ve alacaklılarla diğer Toptan satıf yeri: Yabana batlı 
alakadarların gayri menkul üzerinde· apartmanı No: 6 HÜSEYiN 

edilmiş- ki haklarını ve hususile faiz ve mas· ORAK Ti: 2078 perakende satıı 

Satış şartları: 

rafa dair olan iddialarını evrakı müs- yeri Tuğlacı HASAN BALDU-
biteleriyle 20 gün içinde dairemize DAK Ti: 1446 1118 

1 - Satı peşin para ile olmak üze
re 22. 5. 939 tarihine müsadif pazar
tesi güniı saat 10 " 12 ye kadar icra 
dairesi gayri menkul satış memurlu
gunda yapılacaktır. 

bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde -------------

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yokarıda muhammen kiymeti yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubu ile kanunen teminat olarak ka-
bul edilen hazine tahvilleri getirile
cektir. 

3 - Satış gün artırma bedeli takdir 

haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
tutulacaklardır. 

8 - Artırmıya iştirak edecekler 1. 
S. 939 tarihinde 39/ 25 No. ile daire
mizdeki yerinde herkese açık bulun
durulan şartnamemizi okuyab.ilirler. 

1381 

Tômirat yaptınlacak 
edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini P. T. T. Müdürlüğünden: 

'.\." -· 

bulduktan ve üç defa nida ettirildik-
ten sonra mezkur günün 12 saatinde Ankara telsiz irsal istasyonunda -==~~ 
en çok artıran talibine ihale olunur. telsiz binasının ve memur evlerinden • 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif tamiri 31. 4. 939 pazartesi günü saat 
edilen bedeli muhammen kıymeti yüz 15 te P. T. T. Müdürlük binasında i · 
de yetmiş beşini bulmadığı takdirde hale edilmek üzere 13. 4. 939 dan itiba 
6. 6. 939 tarihine müsadif salı günü ren 15 gün müddetle açık eksiltmiyc 
saat ıo - 12 ye kadar yapılacak ikinci çıkarılmıştır. Keşif bedeli 3980 lira 24 
artırmada en çok artırana ihale edile- kuruş ve muvakkat teminat 298 lira 
cektir. 52 kuruş olup kanunun tayin ettiği pa 

5 - ı inci ve 2 inci artırmalarda i- ra ve istikraz senetleri kabul edilir 
hale bedeli ihaleyi müteakip verilme- Münakasaya iştirak etmek istiyenle · 
diği takdirde üzerine ihale edilenin rin vesaikile beraber tayin edilen gün 
talebi iızerine ihale tarihinden itiba- ve saatte komisyona ve şartnameyi 
ren kendısine bedeli ihaleyi teslimi görmek istiyenlerin tatil haricinde 
vezne eylemesi için yedi gün kadar her gün müdürlük kalemine müraca -
mühlet verilecektir. İşbu müddet zar- atları itan olunur. (1374) 11367 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ------------------------------

Türk Hava Kurumu 27 inci tertip 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide 11 Mayıs 1939 dadu 

Büyük ikramiye : 40. 000 Liradır ... 

---------------------------- -- -E Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : 
E lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
: yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeği ihmal etmeyi- -
E --niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir- : - -- miş olursunuz. -

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. ıııııııııııııııııııır" 

Sahhk Armut Fidanlan 
3000 adet aşılı rus cinslerinden ar· 

mut fidanı çok ehven fiyatla toptan 
ve perakende satılıktır. Hal'de Çiçek-
çi Kazıma müracaat. 1379 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6361 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Baaımevi ANKARA 

Matbaa müdüril : Ali Rıza BASKAN 

ETON KARIŞTIRMA Makineleri 
Otto KAlSER K. G. F ABRlKASI MAMULATINDAN AMER iKAN SiSTEMi TAMBURLU 
ZiNCiRLi, MAZUT VE BENZİNLE iŞLER, HER TAKATTE BETON KARIŞTIRMA'' 

MAKİNELERi STOK HALİNDE MEVCUTIUR. 

Umum Türkiye yegane vekili: 

"T • 
1 . 

TICA ET TÜRK 
T A Ş,, 

ANONİM 

• 

MAKiNELER: 
Ticaret Türk Anonim Şir
ketinin İstanbul' da 4 üncü 
Vakıf Hanı altındaki 

MEŞHERİNDE 

görülebilir. 

ŞİRKETİ, 
Ankara: Koçak Han - Ulus Meydanı P. K. : 196. Tel 2305" 2338 Telg. T1TAŞ. 

lstanbul: Taş Han -Bahçekapı P. K. : 448. Tel. 23247 - 23271 Telg. T1TAŞ. 

STAHLUNİON-EXPORT G.M. B. H. 
Düsseldorf 

Mersin ve Adana hariç olmak üzere Türkiye Mümessilliğimizi 20.4.939 tarihinden itibaren: 

Dr. HANS WEİDEMANN VE HANS WEBER 

İstanbul Galata 
Ahen • Münih Han, 2 nci kat, Pk. 1362 

Firmasına tevdi ettiğimizi arzederiz 
Şimdiye kadar Firmamız hakkrnda beslemiş olduğunuz itimad ve teveccühü yeni 

mümessillerimizden de esirgememenizi rica ederiz. 7191 

Susta çelikleri ve saire ahnacak Askerlik işleri 
O. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazılı 1 ve 2 
No. 1ı listeler muhteviyatı susta çelikleri ve fren hava sevk boruları ile sür
şoför boruları ayrı ayrı ihale edilmek üzere 2-6-1939 tarihinde cuma günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Askerliğe davet 
Ankara Askerlik Şubesinden ı 

Yedek subay yetiştirmek hakkına 

haiz mekteplerden mezun olupta as· 
kerliğine karar verilmiş ve henüz biz 
metini yapmamış ve asker~ ehliyetna· 
mesi olmıyanlar 1 Mayıs 939 da okul
da bulunmak üzere sevk edilecekler• 
dir. Bu gibilerin 25 Nisan 939 da şu-

Bu işe girmek istiyenlerin listeleri hizsında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme İiairesinden, Haydarpa-
şa'dan Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (1356) 11403 

Liste 
No. Malzeme 

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

boruları. 

(5900 adet fren, 150 adet 
sürşof borusu.) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira K. 

12900 00 

3500 00 

Lira K. beye müracaatları. (1403) 11389 

967 50 

~· 111 Terzi FEGARA 111 1!:. - -- -E Zengin Koleksiyonunu 
262 50 : Ayın 22 inci cumartesi gününden: 

: itibaren Atatürk Bulvarı, Tuna E 
: Apartmanı N. 8 de gösterilecek- : 
- tir. 1382 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" Kiralık evler 

Ankara Belediyesinden : Muhammen senelik 
İcarı % 7,5 ğu 

Cinsi Mahallesi Sokağı Lira kuruş Lira Ku 

Kayıp diploma - İstanbul Tıp fa
kültesinden aldığım 30. 6. 1336 tarih 
ve 3252 numaralı ve sıhat vekaletince 
6. 6. 929 tarih ve 2274 numara ile tes
çil edilen diplomamı kaybettim. Bu
lunduğu takdirde lii.tfen (Dr. Seyit 
Sayraç, Karabük) adresime gönderil
mesini dilerim. Aksi takdirde yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü olma 
dığı illin olunur. 

--- ---
Kargir hane Eski yangın Meçhul 

yeri asker 1062 00 79 65 

" " " 
1161 00 87 75 

Yukarda cinsi ve muhammen bedelleri yazılı iki kargir hane arttırma 

suretiyle 1-VI-939 tarihinden 31-V-940 tarihine kadar bir sene müddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin 4-V-939 perşembe günü saat 15 te imar 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1402) 11388 1390 Dr. Seyit Sayraç 

r 

Yeni Sinemada 
Bu Gece 21 den itibaren 

KiRiK ZAMBAK 
Baş Rollerde : 

Lilian Harvey • Willy Birgel 
Göz kamaştırıcı lüks ve ihtişam i
çinde nefis müzik ve danslarla süs
lü müstesna bir şaheser 

Gündüz 14.45 • 16.45 " 18.45 
matinelerinde 

GENÇ KIZLAR 
Luise Reiner " Robert Young 

Melwyn Douglas 

Halk ve Sus Sinema) rında 
BU GÜN BU GECE 2 FİLM BİRDEN 

1 - LOREL - HARDİ AVCILAR 
TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ 

Gününü tam bir zevk ve neş'e içinde geçirmek istiyenlerin filmi 

2 - GANGSTERİN KARiSi 
seyircilerini derin bir merak ve alaka ile sürüklemektedir. 

Seanslar: HALK' ta: 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de 

SUS 'ta: 12 de ucuz, 14 - 16 - 18 • Gece: 20.30 da normal seanslar 

HALK'ta: saat 12.15 de: HER KADINA BİR ERKEK. ucuz matine 

c::::::::::::::::::: >:::::: ooc >::::: :a:cc et?=*~~~=~~ ;)000:: =<~~~ 

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


