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• Yarın 

YURD 
Köylü için ilavemiz 

MUSOLİNİ BİR NUTUK VERDİ 
-------~----------------------

8 iz kimseye taarruz 
niyetinde değiliz! 

Düğün şenlikleri 
bu sabah basllyor 

Roma ve mihver 
elbirliği 

politikası, bir ba:-~ 

politikasıdır Majeste Şehinşah yabancı 
heyetleri kabul buyurdular 

ve 
Roma, 20 a.a. - B. Musolini, 1942 Roma dünya sergisine iştirak 

edecek olan yabancı memleketlerin mümessilleri ve sergiyi hazırhyan· 
lar önünde irat ettiği nutukta ezcümle demiştir ki: 

''- Kundağı yakmak niyetinde olsaydık, taarruz hedefleri besle
s:~dik: şimdi yaptığımız şekilde dünya sergisini tertip etıpck gibi bü
yuk mıkyasta bir işe karar vermezdik. 

Heyetimizle beraber lran'a giden Yazı işleri 

Müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bildiriyor 

Tahran, 20 - Yarın muhteşem düğün merasiminin ilk günüdür: 
bütün lran halkının aylardanberi kutlarnıya hl!y· ırlandıkları bu mesut lran Veliahdinin Mıaır'da yapılan nikah törenind · 
h" d' . d · ıı . . d . . ·ı b" l"k e zevcesı 

a ı_s7~ın, ost mı. etıı:ı sevınç ve saa etını ltkkı olarak ifade; ede'ı.)il- ı e ır ı te alınmıı re•mi 

Bu hal, bilakis hiç bir kimseye ta- ı 
arruz etm.ek iste~~di~~mizi gösterir. 

Buna bınaen hızı muttehimler sıra· l 
sı~a oturtmak teşebbüsü haksız ve ' 
mudafaa edilemiyecek bir harekettir. mesı ıçın çok zengın hır program hazırlanmıştır. t:i,. ,---:---------------------------

. Tahran'ın en uzak köşelerine kadar her taraf, han ve Mısır bayrak-! 
Coirafi hatalar larıyle donanmıştır. Halk sokaklarda bayram kıyafetleriyle gezmekte- Partimizin yarattığı sanat hareketleri 

dir. 

İran- Türkiye 1 

Saat dokuzda Şehinşah Hazretleri, 
Majeste İmparatoriçe ve Kıraliçe, 
Prenses Fevziye ve Veliaht Gülüstan 
sarayına geleceklerdir. Otomobillerin 
geçecekleri yollar tespit edilmiştir. 
İlk otomobilde Şehinşah Hazretleri 
ile Majeste Kıraliçe Nazlı, ikinci oto· 
mobilde Majeste İmparatoriçe ve 
Prenses Fevziye, üçüncü otomobilde 
Veliaht ve Prenses Faize bulunacak
tır. 

On ressamımızın eserleri 
pazar gününden itibaren 
halkevinde teşhir edilecek 

Avrupa vaziyeti hakkında en iptidai 
malUmatı olmıyan bazı kimselerin 
düştükleri büyük coğrafi hatalar bir 
tarafa bırakılsa dahi, on senelik karşı
lıklı garanti mekanizması bundan da
ha az batıl bir şey değildir. 

N.A.KOÇOKA 

Komıu ve kardet İran günler
denberi, em&ali ancak tarihlerde 
görülebilen büyük bir sevinç içinde
dir. Düğün günleri yaklaıtıkça ha -
reket ve heyecanın gittikçe artmak
ta olduğunu ajanslardan öğreniyo • 
ruz. Mısırlı prensesle İran veliahti • 
nin evlenmeleri, ıark aleminde bü -
yük bir hadisedir. Avrupada hü
kümdar aileleri arasında hemen u
mumiyetle bir karabet ve sıhriyet 
tesisinin tarihi hayli eskidir. Hatta 
asrımıza kadar Avrupa sulh ve ba
rııının devamında ve siyasi müvaze
nenin kuruluıunda bu karabetlerin 
büyük tesirleri olmu§tur. Biz §İmdi-

B. Musolini, teklif edilen büyük 
konferansın muhakkak olarak akim 
kalacağını söyledikten sonra sözlerini 
şu suretle bitirmiştir: 
"- Maliım mesaja her hangi bir ce

vap verilsin verilmesin Roma ve mih
ver politikasının barış ve elbirliğinden 
mülhem bir politika olduğunu bir ke
re daha teyit için zuhur eden bu fırsat
tan istifade etmemezlik yapamazdım. 

Gülüstan sarayında evela vezirler 
Milli Meclis Reisi ve mebuslardan bi; 
heyet, ordudan bir heyet, bütün vila

(Sonu 8 inci sayfa.da) 

Cümhuriyet Halk Partisinin memlekette hareketli ve canlı bir kiil~ 
tür ve sanat hayatı yaratmak için tertip ettiği büyük programın fatbi
k~t~ndan ~la~ak, bu se°?e...' küçük memleket hikayeleri, büyük memleket 
hıkayelen, pıyes ve mıllı senfoni müsabakaları hakkında evelce izahat 
vermiştik. 

.,... .1. ' •• Jl• .... ••• 1.. 

tarikat ihtilafları içi;d;-boi~,;:; 
farkta bu yolda bir hareketi ilk de
fa görüyoruz. itte bunun için bu ha
reketi farkın iyi ve mesut bil' hadi. 
aeai sayıyoruz. insanlık ailesi içinde 
en eski ve ıerefli bir maziye malik 
olan ve geçen asrın siyasi r.ekabet -
leri içinde çok bitkin ve yorı;un bir 
hale gelen ihtiyar lran'a, harp so· 
nunda memleketinin mukadderatını 
eline alan Şehinşah Pehlevi'nin bü
tün medeniyet aleminin takdirki.t 
nazarları içinde nasıl yeni bir hayat 
verdiği hepimizin malUınudur. Fir
devsi; otuz yılda lran milletinin ma
nevi benliğini yaratmıttı. Şehintah 
Pehlevi on yıldan daha az bir za • 
manda tam manasiyle yeni ve mo
dem İran devletini kurdu. Şimalden 
cenuba uzanan timendiferler ve her 
tarafta ıehirleri, kuabaJarı biribi -
rine bağlıyan toseler ve ci.beca 
muhtelif köıelerinden yükselen fab· 
rika bacalariyle İran artık Avrupai 
bir manzara arzetmektedir. lran'da. 
atılan bu terakki adımları sadece 
teknik sahaya inhisar etmemittir. 
Asırlarca hint mistiği altında buna
lan manevi varlık Şehinşahm feyiz
li enerjisiyle yepyeni bir mahiyet 
kazanmıttır. Denilebilir ki Pehlevi 
tran't manevi ve ruhi bakımdan da-

' d . hi beynelmilel müşterek me enıye-
tin icaplarını taınamiyle h~zun ve 
massetmiştir. Kadın m~s~Jes~ h~ll~
dilmiı, Avrupa hukukı z_ıhn.ıyetının 
telakkileri içinde lran aılesı kurul
muı ve yeni lran cemiyeti yaratıl· 
mıştır. Memleket feodalizmden ~ur~ 
tulmut ve her yerde devlet otorıt~sı 
hakim olmuıtur. lran bil~aır.sa ~~1-
tür sahsında kendi hususı:retlerı ı • 
çinde müstesna bir vathktır. Bu sa· 
hada eski yunan medeni!e.t; ka~ar 
zengin ve yüksek sanat abı~el~rıne 
maliktir. lran zevki, lran hıası me: 
deni milletler camiasında kendı 
rengi ile bambaşka bir hüviyettir. 

Gayet metodlu ve gayet dikkatli 
yürüyüıü ile kendi idealini ~ah~k
kuk ettirmeğe çalışan lran, ılerıde 
medeniyet ailesi içinde kendı husu • 
aiyetiyle bir kat daha tebafÜz ede· 
cek ve ona büyük hizmetler edec~k
tir. Bu yaratıcılık hassası lran mı~: 
Jetinin ruhunda ve vicdanında, bu
tün tazeliğiyle ;aşamaktadıı. : e~ 
Hayyamları, yeni Firdevsi ve ~adı • 
leriyle lran'ın gelecekte beşerıyet~ 
Yeni bir ufku hayat açacağını samı· 
rniyetle temenni ederiz. Sadabat 
paktının rükünlerinden biri olan bu· 
günkü İran yakın ve orta ıarkta ku· 
"etli barıt ve müsalemet unsurudur. 
Türkiye ile lran'ın biribirine kar§• 

(Sonu 8. inci sayfada) 

-, Partimizin, bu mevzularla alakalı 
mahfillerde ve bütün memlekette, çok 

J 

geni§ bir alaka uyandıran ve ciddi bir 
kültür faaliyetinin doğmasına sebep 
olan teşebbüslerinden birisi de, tanın 
mış ressamlarımızı memleket içeri
..ınde seya ıa ettirerek. yurdun tarih 
tabiat ve türlü bakımlarından entere~ 
san olan köşelerinin sanatkar fırçala-

B. Hitler geçen sene 49 uncu yıldönümünü kutladığı sırada 
tebrikleri kabul ederken 

Hitler'in yıldönümü 
Almanya'da coşkun 
tezahürlerle kutlandı 

Şenliklerde 23 memleketi temsil 
eden resmi heyetler bulundu 

Berlin, 20. a.a. - Führ~r'in _SO inci yıldönümü bütün Almanya
da parlak hır surett.e te~_ıt :dılmektedir. Berlin sokakları gamalı 
bayraklarla ve B. Hıtler ı gosteren muhtelif şekil ve renklerde re-
simlerle doludur. (Sonu 8 ıncı sayfada) 

Yeni iki buçuk liralıkların 25 nisandan itibaren tedavüle çıkarıla
cağını yazmıştık. Yeni kupürlerden bir miktarı da İstanbul Merkez 
Rankasına gönderilmiştir. Yukandaki resim, yeni kupürün ıeklini 

gösteriyor. 

riyle tesbiti idi. Gelecek sene daha 
geniş olarak tatbik edileceğini öğren
diği~iz bu teşebbüs, bu sene on kıy
metlı ressamımızı, on vilayetimize 
göndererek 116 tablonun vücuda gel
mesi ile neticelenmiştir. Bu tablolar
la 23 nisana rastlıyan önümüzdeki pa

( Sonu 8. inci sayfada) 

Yeni bütce 
"" 

Proje üzerindeki 

tetkikl~r ilerliyor 
Kamutay bütçe encümeni, 1 mart 

1939 da verilmiş olan 1939 bütçe ka
nun projesi üzerindeki tetkiklerine 
devam etmektedir. Encümen, dün 
Maarif Vekaletinin bütçe projesini 
müzakere ve kabul etmiştir. Bu su -
retle encümen, Kamutay, Cümhur
reisliği, Divanı Muhasebat, Başveka
let, Devlet Şurası, İstatistik Umum 
Müdürlüğü, Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlüğü, Diyanet İşleri Reisliği, 
Maliye Vekaleti, Düyunu Umumiye, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, Da· 
biliye Vekaleti, Matbuat Umum Mü
dürlüğü, Emniyet İşleri Umum Mü
dürlüğü, Jandarma Umum Komutan
lığı, Hariciye Vekaleti, Sıhat ve iç
timai Muavenet Vekaleti, Adliye Ve
kaleti ve Maarif Vekaletinin 1939 
bütçe projelerini müzakere ve kabul 
etmiştir. 

Maarif Vekilimiz 

İstanbul'a gitti 
Maarif Vekilimiz B. Hasan Ali -

Yücel Anadolu ekspresine bağlanan 
hususi bir vagonla dün İstanbul'a ha
reket etmiş ve Ankara garında uğur
lanmıştır. B. Hasan Ali - Yücel İstan 
bul'da üniversiteyi ve diğer mektep
leri gezecek ve İstanbul kültür faa
liyeti etrafında alakalılarla görüşe
cektir. 

İstanbul Valisi ıehrimiıde 
İstanbul valisi B. Lutfi Kırdar bu 

sabah şehrimize gelmiştir. B. Liıtfi 
Kırdar şehrimizde bir kaç gün kala
cak ve İstanbul vilayetine ait muhte· 
lif işler bakında alakalı vekaletlerle 
temaslar yapacaktır. 

. ( Sonu 8. inci sayfada) 

İtalyan bükümetiyle temaslarda bulunacak 
:>lan Yugoslavya Hariciye Nazın B. Mar -
koviç (yukarda) cumartesi sabahı Vene
dik'te olacaktır. (Haberlerimiz 3 üncü say
fada). 

B. Gafenko Berlin'den ayrıldı 

İki taraf do görüşmelerin 
neticesinden memnun 
. 
lngiliz • Romen görüşmeleri de 

pazartesi günü Londrada başlıyor 
Berlin, 20 a.a. - B. Gafenko bu akşam Berlin'd h k 

t
. • en are et etınış" -
ır. 

Söylendiğine göre, kendisi alman ricaliyle yaptığı görüşrn I rô 
çok memnundur ve milli sosyalist ricali de Romanya'dan alı e et e~ 

tt ·k~ b' . nan emı-
na an aşı ar ır memnunıyet göstennektedir. --?l Henüz tahkikine imkan olmıyan 

bazı pyialara göre Almanya iki mem-
le~et .ara~ındaki ekonomik münasebet / ı lerın ınkışafıı~ı te~in için Romanya'

Beden Terbiyesi Umum Müdürü 
General Cemil Tahir Taner 

Beden terbiyesi umum müdürlük teşki • 
l~t ve kadrolarını teııpi teden kanun proje
ıı tamamlanmıştır. Buna dair haberim·z 6 
ıncı sayfadadır. 

1 

ya otuz. senelık hır garanti vermiştir. 
. _Berlın, 20 a.a. - Havas ajansı bil

dırıyor : 
Romanya bariciye nazırı B. Ga

f~n~o, dün, Hit1er tarafından kabul e
dıldıkten sonra alman ricali ile olan 
resmi müzakerelerini bitirmiştir. 

Gafenko'nun ecnebi memleketler -
deki alman ekalliyetleri meselesiyle 
meşgul olan Hess ile de görüşmüş ol-
duğu kaydedilmektedir. · 

Emin bir menbadan temin olundu· 
ğ~ına göre, alman ricali, Romanya'cla
kı alman ekalliyetlerine yapılan iyi 
muameleden dolayı Gafenko'ya mem· 
nuniyetlerini bildirmişler ve Roman
ya'ya karşı yapılacak toprak metali· 
batına müzaharct etmiyeceklerini ih· 
sas eylemişlerdir. 

Transilvanya'daki alınanların vazi
yeti hakkında alman ricalinin m"m
nuniyet göstermesi, Romanya mahfil· 

(Sonu 8 inci sayl:!.da) 

b .. ~af4:şal Fevzi Çakmak'm kızı Bayan Ayşe Muazzez Toprak'ın 
z uy bı~ t~essur ~rasında İstanbul'da yapıldığını yazmıştık. Yuk~~~:z:. mer.asiminin, 
O:izmsei:~i~~~~~da~~~. safhayı tespit etmektedir. Merasim hakkındaki ~ii:rcs::ı~f:~: 



İnsan ve kültür: 

Sükun 
Ortalıkta ciddi bir sükun var. İn

giliz garantileri; birçok devletler a
rasındaki hararetli diplomatik te
maslar; Rooıevelt'in mesajı; Ama -
vutluk tacma ait merasim; Hitler'in 
50 inci yddönümünü milletinin 
coıkun tezahüratı ortasında idrak 
etmesi, bu sük\ınun sebepleridir. 

Ayın 28 inde, alman ıanaölyesi, 

Reichıtag müvaceheainde, Amerika 
reiıicümhuruna cevap verecektir. 

Ekonomik ve politik çekitmelerin 
ve çarpıtmaların öyle bir noktasına 
gelmit bulunuyoruz ki, ufak bir 
zorlama, harbi, anlatma arzusu ise 
dünya ekonomisi üzerinde esaslı ko
nuımaları getirecektir. 

Harp ihtimalini bir kenara ata -
rak, anlatma kararının dahi, bekle
diğimiz hakiki ıükı\nu neden umdu
ğumuz kadar çabuk temin edemiye
ceğini bir düıünelim. 

Şimdiye kadar, yani dört bet se· 
nedenberi, dünyanın büyük kuvetle
ri araımda gayet tiddetli bir eko
nomi ve propaganda harbi yapılmıf 
olduğunu, biliyoruz. Bu müddet 
zarfmda, meıela yalnız mihver dev
letleri ile demokraıilerden miıal ge
tirmek iıteraek, mihver devletleri, 
ekonomide otarıi yolunu ıeçerek 
propagandada önce komintern ve 
SoYyet Ruıyaya kartı fakat arka
amdan doğrudan doğruya dcmokra
ailere karıı taarruza geçerek bun • 
larm çürümüt ve ihtiyarlamıı ol· 
duklannı, bir harbe giritemiyecek • 
lerini, giriıirlerıe mağlUp ohı.cakla· 
rmı her tarafta ilan etmiıler ve yap· 
tıklan politik hüciimfar muvaffak 
oldukça, bunu, iddialannın bir de -
lili olarak tebarüz ettirmeğe ebemi· 
yet vermiılerdir. 

Karıı taraf iae, mihver devletle· 
rine her türlü krediyi keaerek bunla
n bir nevi ekonomik kordon içine 
almaia çahımıt ve propaganda ıa· 
haımda da V rsailleı'in günah ve 
meıuliyetinden adım adım ınyrda· 
rak ve mih er devletlerinin politik 
hamlelerini h er defasmda bir teca • 

Meırulen tahliye 

vüz gibi göatererek bunlar icin ayn 
ayrı töhmet ve meauliyet d~syaları 
hazırlamıttır. 

Netice itibariyle, mihver devlet· 
leri, filvaki bazı ıahaları i§gal ve il· 
hak edebilmiıler fakat ekonomik 
darlıklarını giderememiılerdir. De· 
mokraailer ise, prestijlerinden fe
dakarlıkta bulunmuılar, 1918 mua
hedelerini tamamen feda etmitler 
fakat kendi hayati menfaatlerine 
hiç bir yerde dokundurtmadıklan 
gibi, kazandıkları vakitten ıilahla> ı· 
mak için istifade etmiıler V6 SO'l 

haftalar içinde, kati bir hesaplaı
madan çekinmiyeceklerini ihsaı et -
meie batlamıtlardır. Ayrıca da, 
propagandada, müdafaadan hücu -
ma geçmitlerdir. 

Nisbeten kansız cereyan eden bu 
ekonomi ve propaganda harbi, dört 
bet senedenberi, öyletine bir politik 
hava yaratmııtır ki, bugün çocukla
rı gezdiren dadılar yahut orta mek
tep talebesi bile cihan politik vazi • 
yetini mütalea ve münakaıa etmek· 
tedir; sokakla kançılaryalar daha 
doğrusu sokakla propaganda ve 
gizli teıkilat merkezleri arasındaki 
muvasala o kadar tam:ımdır. 

Fakat itin daha ciddi tarafı, son 
koz harp kozu olduğundan, bugün, 
bütün büyük devletlerin görülme
miş bir silahlanma yarışını adeta ta· 
mamlattıak üzere oldukları, mihver 
devletlerinin hatta, bunu temin için, 
otarıi planları ile harp ekonomisi 
yapmak zanıretini telif etmek mec· 
buriyetinde kalmıt olmalarıdır. 

lhtili.fların bu noktaya vardığı 
bir devirde, ekonomik cihan anlat • 
masının formülleri teıbit edibe ve 
bunlar üzerinde herkea nıutabık 
kalsa dahi, bunları tatbik aynı za • 
manda yepyeni bir hale intıbak de • 
mek olduğundan, ne kolay ne de ça• 
buk cereyan etmesi kabildir. 

Bugünkü sükun eğer iyi bir ıü
kun ise, vadettiği ıey, ,imdilik bun· 
dan fazla bir ıe ydeiildir. 

Burhan BELGE 

Dış ticaretimiz 

edilecek mahkumlar Klirin~. ~sa~lan ~ki1ele~i 1e 
Adilye VekS!ed meıruten tahliy.ı kredllı ıfhafafa arf faahhuffer 

edilecek mahkG.mlar hakkında teşki
latına bir tamim göndemıittir. Mü· 
him bulduğumuz bu tamimi yazıyo-

Türkiye Cüınhuriyet Merke:ı: bankasın
dan alınan hesap hülbalırına söre 15.4.~939 
tarihindeki klirinı hesapları baklyelerı. 

CETVEL: 1 
ruz: 
.. Ceza kanununun 13 üncU maddesin 

Türlr.iye CiJ.mhuriyet Merlı:e:ı: b~niaS1!2-
dılci Jı:liring besapları borçlu bılı:ıyelerı 

de it esası üzerine kurulmuş yeni ce· Memleket Miktar T. L. 

sa evlerinde mahkumların üçüncü dev -B-e-Jç-i-ka-
rede geçirdikleri her üç günün dört Çekoslovakya 
gün mahkumıyete ve Adilye Vekale- Finlandiya 

Fransa 
tinin tegkil edeceği yol, inşaat, ma- Holanda 
den ekiplerinde çalıştıkları her bir tngilterf 

kQ · k İspanya günün iki günlilk mah mıyete ar· taviçre 
tılık olarak sayılacağı yazılıdır. Ka· lsvcç 
nunun çalı•mağı şart ittihaz etmi.ş İtalya 

:s ~ Lehistan 
olmasına göre bir günlük mahkumı· Macariıtan 
yetin iki gUnlük mahkumiyete sayıl~- Norveç 
bilmeıi için" mahkll.mun mevzubahıs Romanya 

• t k s. s. c. ı. 
ekiplerde bilfiil çalışması ıcap e me Yugoslavya 
tedir. Teşkil olunan ekibe dahil olan Yunanistan 
mahkumun meşru bir mazeret ve hat- C E T V E L : 2 

581.800 
3.348.400 

691.600 
3.470.900 

700.900 
10.995.000 

268.900 
817.400 

3.008.300 
1..861.100 

305.500 
1.303.000 

700.400 
71.SOO 

579.200 
514.200 
109.500 

Muhtelif memlelcttlerin M erlı:ez bınlı:a· 
lırında tutulan lılirinı besaplırmdıJı:j 

alacalı:l1Trmız 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya A. hesabı 8.955.900 
B. hesabı 1.864.800 

İtalya B. , ,. 
Yunanistan C. ., 
Estonya 
Letonya 

10.820.700 
54.600 
84.200 
52.700 
18.900 

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

Tip ev eşyası 
Geçen aene, Sergievi'nde açılan 

Kız Enıtitüleri ve Sanat Okulları 
aerrisini gezerken, Diyarbakır aa -
nat mektebinde yapılan bir oda ta -
kom, bizi kendine doiru çekmiıti : 
bir küçük aalon haline konan serri· 
nin köıeıini kaphyan bu zevkli eı· 
ya, insana ıüzel dötenmit bir oda • 
nın iç açan huzur ve rahatmı hatır· 
latıyordu. 

Onun bir huıusiyeti de Diyarba • 
kır'da yapdmıı olmaıı idi: sedir ve 
minderden pek uzaklaımamıı bir 
ıehirde, bir devlet müeaaeıesinin a· 
tölyeainden çıkmıı olan bu eıyanm 
bir beton bina içinde ıarp hayatını 
temıil ettiğini düıünürseniz hiç ha· 
yal yapmıt olmazsınız. 

Bu güzel oda takımını gördükten 
sonra Diyarbakır'ı düıünen ve ora· 
daki ev için bu eıyanın bir ev - içi 
yeni hayat temeli olduğunu hatırlı· 
yan her vatandaı gibi sordum: 
"- Diyarbakır'da bu oda takım· 

lannı aatıyor musunuz? 
Alakalı zatin ıu cevabı verdiğini 

hatırlanm: 
"- Sipariı verenler olursa evet ... 

fakat imalatımız tabii mahdut ... her 
arzuyu karıılıyamıyoruz 1,, 

Büyük merkezlerden uzak tehir
lerde, evini, rahat ve niapeten ucuz 
döıemek iıtiyenlerin ne kadar zor· 
luklarla karıılattıiını bir dütünü • 
nüz: paranız bol olsa bile evela is
tediğinizi ne hazır bulur, ne de yap· 
tırabilirıiniz. lıtanbul'dan Urfa'ya 
oda takımı getirtmeğe kalkan bir 
doktor ahbaptan, ahnıı fiyatından 

fazla yol parası ödedikten sonra ya
rı yarıya harap olmuı bir eıyanın 
Urfa'nın ne sıcağına, ne de soğuğu
na dayanamıyarak çatladığını din
lemittim. Ankara'da yakın zaman· 
lara kadar aynı dert yok muydu? 

Fakat burada bahis mevzuu etmek 
istediğimiz bunlar da değildir: Di
yarbakır sanatlar mektebinde yapı· 
lan ve hala gÜzel bir sanat eseri 
ıeyrederken duyulan zevki bana 
veren o oda takımının; biraz daha 
ucuz ve daha basitinin, gene ıanat· 
lar mektebindeki randıman ve tet· 
kilatı ıeniıleterek bilhaaaa az ka • 
zançlı memurlar için tip halinde i
mal edildiğini taıavvur ediniz! Ev
lerimiz, ne kadar çabuk çehre de • 
iiıtirecektir? Zevkle hazırlanmıı 

bir oda, muhakkak ki bir zevk ter
biyesi vasıtasıdır. 

Sanat mekteplerinin bu gibi in • 
ıa kabiliyeti ve kapaaiteaini geniı· 
leterek, bilhaaaa uzak vilayetlerde, 
ucuz, zevkli, kullanıılı ev eıyaıı yap 
mak ve ba§ta devlet memurlarına 
olmak üzere taksitle satmak ... halk 
terbiyesi ve yaıama zevki vazifeleri 
arasında bulunan Kültür Bakanlığı· 
mızdan bu hayırlı iti de bir etüd et· 
mesini iıtiyemez miyiz? 

KUTAY 

Üniversite talebesinin seyahati 

İstanbul, 20 (Telefonla) - 23 ni -
san bayramını geçirmek üzere İktı -
sat FakUıteıi talebesinden 60 kişilik 
bir grup Bursa'ya, tlJıiversite talebe
sinden 150 kişilik bir grup da Kazım 
Dirik'in misafiri olarak Edirne'ye git 
mektedir. 

'ıürkofiı ikinci reisi ieliyor 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Türko· 
fis ikinci reisliğine tayin olunan Ce -
mal Ziya bu akpm yeni vazifesine 
başlamak üzere Ankara'ya hareket et
ti. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name şudur : 

1 - Sayın üyelerden bazılarına i
zin verilmesi hakkında Büyük Millet 
Meclisi riyaseti tezkeresi. 

Dahili nizamname mucibince bir 
defa müzakereye tl.bi olan maddeler. 

1 - BüyUk Millet Meclisi 1939 yı· 
lı ikinci Unun ve tubat ayları hesabı 
hakkında meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni mazbatası. 

P. T. T. de 
nakil ve 
tôyinler 

Aksaray merkezi eski tefi Sırrı Pu· 
sat İstanbul paket servis şefliğine, 
Balıkesir merkez şefi Tevfik Afyon 
merkez ıefliğine, Çınar merkez şefi 
Kemal Behisni merkez ıefliğine, Ar· 
ga merkez şefi Zühtü Pütürke merkez 
şefliğine, Behisni merkez şefi Vehbi 
Arga merkez şefliğine, Tavşanlı mer
kez şefi Hüseyin Nazmi maaşiyle 
muamelat müdürlüğü memurluğuna, 
Kütahya memuru Kazım Tavşanlı 

merkezi şef vekaletine, Bursa memu 
ru Reşat 1tsanbul P . T.T. muhasipl i ği 
memurluğuna, Borçka şef vekili Ah· 
dullah asaleten Borçka merkez şefli 

ğine, İstanbul paket memuru Vedat 
Arel posta memurluğuna, posta me · 
muru Müheyip paket memurluğuna, 

posta memurlarından Mediha Çulduz 
paket memurluğuna, paket memuru 
Hanife posta memurluğuna, Tekirdağ 

memuru Atıf Kocaeli memurluğuna, 
Unkapanı eski memuru Cimcoz Er· 
zurum memurluğuna, Sıvas orman me 
muru Sabit, Ergün posta işleri reis· 
liği memurluğuna, eski memurlardan 
Cemil, Mehmet Reşit posta işleri re
isliği mütercimliğine, Karabük'te 
Mehmet Ereğli muhabere memurlu -
ğuna, Hasan Arat Galata memurlu • 
ğuna, Cemal Şen Ankara muvakkat 
memurluğuna, Pazarcıkta Tevfik 
Dincer lali.biye muhabere memurlu -
ğuna, Şadi Ünal Erzurum memurlu • 
ğuna, muvakkat memur Murat Bayar 
Çanakkale memurluğuna, Bodrum mu 
vakkat memuru Sabri Iıık Samsun 
memurluğuna, İhsan Turgut E rzu
rum muhabere memurluğuna, Tekir -
dağda Mehmet Ali Çorlu muhabere 
memurluğuna, Karabük'te Hüseyin 
Yalçınkaya Kozlu muvakkat memur -
luğuna, Enver Dinç orman çiftliği 
merkezi memurluğuna, Arapkir'de 
Reşat Malatya muhabere memurluğu
na, ıtajiyer Sabri vekileten Kepn 
memurluğuna, Uzunköprü stajiyeri 
Naci muvakkat memurluğa, Selahat· 
tin Ankara posta memurluğuna, Bey
oğlu eıki memunı Arif Hikmet İstan· 
bul posta memurlufuna, Konya me -
mur Vekili Arif Burat Ilgın memur· 
luğuna, Necmi Çapakçur memurluğu· 
na, Niyazi Vekilcten İatanbul memur 
!uğuna, Talat vekaleten Galata me -
murluğuna, Salahattin vekaleten İı· 
tanbul posta memurluğuna Çorum'da 
Osman Zonguldak muhabere memur
luğuna, İzmir'de Mustafa Nejat Kas
tamonu memurluğuna nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

Hakimiyeti Milliye bayramı 
hazırlıkları 

İstanbul, 20 (Telefonla) - 23 ni -
san bayramı için hazırlıklar devam et
mektedir. O giln büyük bir merasim 
yapılacaktır. Merasim programı ha -
zır lanmıştır. 

ŞİŞE VE CAM ENDÜSTRİMİZ 

Yalnız şişe kısmmda 

imalôt 14.716.695 i buldu 
Türkiye şişe ve cam fabrikaları idaresi, müessesenin son bir yıllık fa

aliyetine ait b ir rapor hazırlamıştır. Bu raporda beş yıllrk endüstri planı 
mucibince kurulan bu müessesenin faaliyet neticeleri hakkında izahat 
verilmektedir. 

-ı 938 senesi içinde fabrika, fırınların 
.l.lliıı. 1 ıenelik normal tamiri dolayısiyle va-

li • ~ y A ki durmadan başka bir arıza göster_ 
.. ~ /la meden muntazaman çalışılmıştır. 

1*7. _-: ( ~ ra::ı~~:~~:~ t!:7::~n~~!~ş7;a~:l~t~
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~ nın kalıteaı, yabancı hır mutehassısa 
tetkik ettirmek için, müessese, Al -

" manya'dan profesör Mayer adında biı 

Dün Elaug' da ıiddetli bir 
fnhna oldu 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
çok bulutlu geçmiş, rüzgar durgun 
kalmıştır. En yüksek ısı 16 derece 
kaydedilmiştir. Burdur' da hava Ak -
deniz kıyılarında ve Ege'de bulutlu, 
diğer bölgelerde çok bulutlu ve yer 
yer yağışlı geçmiştir. 24 saat içinde· 
ki yağışların metre : murabbalarını 
bıraktıkları su mikta•: 4.PSala'da 7, E
dirnede 4, Merzifonc. 10, Doluda 9, 
Ulukışla, Amasya ve Sivrihisarda 8, 
Tokatta 7, Kayseride 6, Beyşehir ve 
Turhalda 5, Sıvasta 4, Malatyada 5, 
Samsu nda 9, diğer yağışlı yerlerde 
1-3 kilogram arasındadır. 

Rüzgar lar Akdeniz kıyıları cenup 
doğusu ve doğu Anadoluda cenuptan 
saniyede en çok 9, diğer bölgelerde 
şimalden saniyede en çok 11 metre 
kadar hızla esrrıiştir. Elizığda dün sa
at 15.25 te şimali garbiden saniyede 
15 metre kadar hızla esen bir fırtına 
olmuştur. 

En düşük ısılar 11fırın üıtUnde 
Kars ve Ulukışlada 1, Niğdede 3, Van 
ve Kütahyada 5 derecedir. En yük
sek mlar da Adanada 22, Diyarbakır· 
da 23, Bodrumda 25 derecedir. 

Üniversitede tetkikler ve terfiler 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Üniver

site fakülte dekanları arasında deği
tiklikler olacağı yazılmı,tı. Bundan 
ba ka bazı profeaörlUk ve doçentllk-
lerde de bazı tayinler t.ıc::klcıWJc:l..tc;

dir. Yeni dekanlar çalışmalarına bat· 
lamışlardır. Dekanlar fakültelerin ih· 
tiyaçlarını ve talebenin çalııma vazi
yetini tetkik ederek bir raporla rek-
törlüğe bildireceklerdir. Maarif Ve
kileti üniverstienin daha verimli bir 
§ekil alması için bazı kararlar ittihaz 
etmiş olduğundan büyük kUltUr miles 
seainin kuruluıundan bugüne kadar 
geçirdifi ihtiuı ve alınan netlceler Ü 

zerinde tetkikler yapılmaktadır. Üni
versitenin istenilen tekli alabilmeıi 

için bir kaç cepheden yilrünmekte
dir. 

Günden gUne artan talebe ıaym 
karşısında gerek bina ve gerek vesait 
bakımından sıkıntı çekmektedir. Ö
nümüzdeki ders yılından itibaren bü
tün bu noksanların bertaraf edilmesi
ne çalışılacaktır. 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni bugün umu

mi heyet içtimaından sonra toplana -
caktır. 

X Dahiliye Encümeni 21 nisan cu
ma günü umumi heyet içtimaından 

sonra toplanacaktır. 

mütehaaaıs getirtmiştir. Mütehassıs 

tetkiklerinin neticesinde, tesisatı her 
bakımdan çok iyi bulmuı ve kısa bir 
zamanda elde edilen cam kalitesini 
ve randımanını takdirle karıılamıı ve 
bosenli fırınlarda yapılan beyaz cam 
kalitesini, en iyi alman cam fabrika
larının camları ayarında bularak, Al
manya'da bile on sene içinde ancak ha 
şarılmaaı kabil olan bir işin Türkiye
de 2-3 sene gibi kısa bir zamanda elrle 
edilmiş olmasının takdirle karşılana -
nacağını kaydetmittir. 
Kuruluş yılındanberi gittikçe ima

lat ve siparişleri artan fabrikanın ham 
maddeı Şamot malzeme depoları ihti
yaca kafi gelmediğinden 3500 tonluk 
bir kum deposu ile mevcut fırınlara 
ait Şamot malzemesini alabilecek bil· 
yüklükte bir depo yapılmıştır. Bun • 
dan başka evelce tahtadan ve muka
vadan yapılmış olan şişe stok yerleri
nin beton olarak in~sına başlanmış -
tır. 

Fabrikanın kuruluşundanberi ye • 
dek olarak konulan iki saşojeni bera
ber çalıştırmak mecburiyeti hasıl ol
muştur. Çok mühim olan bu istasyon 
yedeksiz kalamıyacağından bir yedek 
gazojen ve buna ait kazan sipariş o
lunmuş ve icabeden binanın inşasına 
başlanmıştır. 

Amele buhranını önlemek için be -
kar amelelere mahsus olarak yüz ya
taklı bir amele yatakhanesi yaptırıl • 
mıştır. 

Yeni tuİ•at 
İnhisar idaresinin 938 seneıi için ta 

lep etmiş olduğu şişe miktarı bundan 
evelki aenelere ııöre ı;ok fazladır. An
cak rakının oivasadaki .,. .. s v~ ıııii rli. 
müne göre şişe ihtiyacı çok değişik , 
olduğundan İnhisar idaresi de sene
lik siparişlerini tanzimde müşkülata 
uğramakta ve piyasanın ini olarak 
fazla rakı talebi karşısında, müesse -
ıenin aynı şekilde ti§e teslimini iste· 
mektedir. Gerek inhisarların, gerek 
diğer müeaseselerin §i~e, taleplerine 
cevap verın•ı. mecburiyetinde bulu· 
nan şfrket, fırınlarını yedeksiz tutma· 
yı muvafık görmemiş ve fırınlarda 
vukuu daima muhtemel olan beklen
medik teknik arızalar dolayısiyle bir 
tişe buhranı tevlit etmemek için, ye
dek bir fırın ve buna lüzumlu bir bi
nanın inşasına karar vermiş ve baJ· 
lamııtır. 

Gene inhisarlar idaresinin 938 ma
li seneıi içinde teslim olunmak üzere 
fabrikaya sipariş ettiği 16 milyon ti· 
şe kılıfını hazırlamak için tedbirler 
alınmı§tır. 

Fabrika: bu sene fiyatlarda esaslı 
tenzilat yapmıştır. 

1937 senesinde şiıe kısmında 

11.704.643 adet şişe imal olunmuşken, 
bu ıene bu miktar 14.716.695 şe yük
selmiştir. Fabrika, gerek züccaciye, 
gerek şişe kısmında imal ettiği çe -
şitler üzerinde memleketin ihtiyacını 

tamamen karşılamaktadır. 

tl kazaya uğramak dolayısiyle de ol· 
aa ekipte çalıpmadığı günler iki gUn 
lük mahkQmiycte karşılık tutulamaz. 
Bu takdirde iıtifadeıi sırf üçüncü 
devreye girmek itibariyle maddenin 
tanıdığı istifadeye mlinhasır kalmıık 
yani her Uç gUnlük mahkumiyeti dört 
günlük mahki\miyete kartılık olarak 
ıayılmak icabeder. Şu kadar ki mah
kumun ekipte çalışacağı müddete da
hil olan resmi tatil günlerine gelince: 
bu tatil günleriyle mahkQmun ekiple 
çalıttığı günler mahiyeten bir fark 
arzetmezler. Mahkumun ekipte çalış
tığı mliddetçe resmt tatil günlerinden 
de ekipte çalışmışçaaına istifade hak· 
kı tanınmalıdır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Fabrika 938 hesap devresi içinde 
105.838.99 lira safi kir temin etmiştir. 

MahkQmların meşruten tahliyele
rinde müddetlerini bitirip bitirme· 
dikleri hesap edilirken bu esasın na
zarı itibara alınarak tatbik edilmesi 
lüzumu tamimen tebliğ olunur . ., 

Sümerbank bir şamot 

fabrikası kuruyor 
SUmer Bank Genel Direktörlüğü, 

endüıtri pli m ile kurulmasına karar 
verilen porselen fabrikaaının yerine 
Şamot fabrıkası kurmağa karar ver -
mittir. 

., •....................................• '" 
: 23 Nisan Milli Hakimiyetin 
S baılangıcıdır. Bunun için Çocuk 
i Bayramı olarak tesit edilmekte· 
i dir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

. • • • • • • 
"'lıııııııı••••···························" 

Şiir denen nesne 
Hekimlikten muharrirliğe, mu

harrirlikten siyasete, siyasetten i
limliğe kadar ~öhretin bütün kapı
larını çalmıı olan eski lir doktoru
muzu, gurbette geçen uzunca yıl
lardan sonra, alimlikten ~airliğe 

geçmiş görüyoruz: 
Kopuz isimli yeni bir dergide 

doktor Rıza Nur'un: 

Görüp hlli c;rkmıı düzenden blltün 
Çekildik hüklimet denen nesneden. 
Şeref böyle olmuıtu artık burUn 
Köpek devri, makbul köpeklik neden? 

gibi aruz, 

Merdane ıirdik meydane, 
Kih ıaf saf, klh dıne dane. 
U çuıtuk, durduk rlndane 

E 1- bize derler pervane, 
Ateıten bize perva ne? 

gibi hece vezniyle yazılmıı ~Hrleri 
çıktı . 
"Güneş altında dü~ünülmemiı fi

kir" olmadığını bilmekle beraber, 
doktorun Namık Kemal tarafından 
yazılan: 

Görüp ahkamı asrı mlinharif sıdkü 
sellmetten, 

Çekildik izzetli ikbal ile babı 
hükilmetten. 

bey_itini ne diy_e daha k6til ve dalla 

acemice tekrarlamağa lüzum gördü
ğünü anlamak mümkün olmuyor. 

"Hükümet denen nesne" tabirine 
ne buyuru/ur? Ne hekimlik, ne mu
harrirlik, ne diplomatlık, ne alimlik, 
ne de ısirlik bu kadar kötü bir t~biri 
hoı göremez ama, biz, ate§ten perva
sı olmıyan bu pervane ıairin yazdık
larına, gül gibi, "Jiir denen nesne" 
adını verebiliriz. 

T.İ. 

T enlrit makale•i ve aTkaclcqa 

mc:-..!!lpf 

Gazeteci arkadaıuruz Fikret A
dil, edebiyat ve tiyatroya dair 
kaleme aldıiı tenkitleri, mebus 
ve muharrir dostumuz Sadri Er· 
teme hitap eden mektuplar teklin· 
de neırediyor. 

Kendi söküfünü dikemiyen ter
ziler •ibi, biz muharrirler de eıe1 

dosta mektup yazmakta müıkülat 
çekeriz. O sebepten Fikret'in bul
duğu bu tarz hoıuma gitti; bana 
oldukça pratik göründü. 

Biz de bazı yazılarımızı eıten, 
doıttan bazılanna mektup ıibi 
yazaak ve yahut Fikret Adil, bü· 
tün bu yazılan habire Sadri'ye hi· 
taben yazacaiına, arada •ırada, 
Üzerlerine baıka dostlarının iıim
lerini de yazaa, fena olmıyacak! 

Danzill'in ülare•il 

lstanbul ıazetelerinden biriainin 
bir "ıual cevap" ıütunu vardır. 
Burada zaman zaman yakaaı a
çılmadık sorgular ıorulur; cevap· 
ları verilir. 

Evelki gün de aynı sütunda: 
- Danzig nerededir ve nasıl İ· 

dare edilir ?. diye bir ıual ve al· 
tmdaı 

"Baltık denizi üzerinde ve Vis
tül nehri ağzındadır ... ,, diye bat· 
lıyan bir cevap vardı. 

Ben o gazetenin yerinde olsay
dım, bu auale ıu cevabı verirdim: 

- Bu sualin cevabı için biraz 
bekleyiniz. Dediğiniz yerin nere
de olduğunu bu günden de ıöyli
yebiliriz; fakat nasıl idare edildi
ğini katiyetle söylemek için bir 
müddet daha beklemek muvafık 
olur. 

Bir mev•İm şiiri icin üç kafiye! 

Bir latanbul eazeteainin yaptı
iı röportaja nazaran ıehre gelen 
mevaim ıudur: 

-Bahar! 
Bahar relince, artık, tadı kaçan 

ve kapanacak olan bir müeaaese 
vardır: 

-Bari 
Bu sebepten bar artiıtleri ilk· 

bahan ıevmezler. latanbul barla
nnda çalııan artiatlerin de çoğu 
ıu millete mensuptur: 

-Macar! 
Bahar· bar • Macar! 
Size Üç tane gÜzel kafiye, ey 

ıürrealist ıairlerimiz, bunlardan 
bir manzume yaratabilirıini•~ _ 

Ticaret gemilerinin 

gazlara kartı 

korunması 

Hava taarruzlarına karşı korunma 
kanunu mucibince hazırlanmıt olan 
ticaret gemilerinin gaza karşı korun
ması nizamnamesi İcra Vekilleri He· 
yetince kabul olunmuştur. Nizamna: 
me, dünkü resmi gazeted\! çıkmıstır. 
Bugünden itibaren yürürlük mevkii
ne girmektedir. Nizamnamede liman· 
larda ve ticaret gemilerinde ıapıla -
cak teşkiller ve alınacak tedbirler. 78-

za kartı gemilerin temizlenmesi, teh
likeli bir mıntakaya girmeden evel 
yapılacak hazırlıklar, tehlike mınta -
kasında alınacak tedbirler, harp zama 
nında limanlarda bulunan, seyrisef ere 
çıkacak veya limana gelecek gemiler, 
limandaki gemiler için ihbar ve ko -
runma tedbirleri ve limanlarda bulu· 
nan bulatık gemileri temizleme, ro -
morkörler ve liman içi teknelerinin 
gazdan korunması hakkında esaslı hü 
kümler bulunmaktadır. 

, 
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Macaristan, Yugoslavya 

ve Romanya Lordlar Kamarasında Lord Halifaks 

dış siyaset hakkında izahat 

lngiltere'nin gayesi 
sulhu korumaktır 

verdi Macar nazırlarının Roma'yı ziya
retleri, İtalya ile Macaristan arasın
daki dostluk namına tezahürlere 
yeni vesile te§kil etmi§tir. Bu teza -
hürlerin samimi olduğuna fÜphe 
yoktur. Macaristan, Triyanon mua
hedesinin zencirlerini kırmak için 
daima ltalya'nın yardımına güven
miş olan bir devlettir. Gerçi Maca
ristan, emellerinin tahakkuku için 
bugün ltalya'dan ziyade Almanya-
ya medyun olmalıdır. çünkü bu e- Garantiler, 
meller Çekoslovakya'nm parçalan· 

tecavüz kasdiyle verilmemiştir 
maııiyle tahakkuk ettiğine göre, bu 
parçalanma, ltalya'nın değil, Al
manya'nm tazyiki neticesidir. Bu
nunla beraber, gerek Münih görüt
melerinde ve gerek parçalanmayı 
takip eden kanıık devir içinde ltaJ
ya macar davasının kuvetli müda -
fii' olmu§tur. Bundan başka kuvetli 
bir macariatan, ltalya'nın menfaat • 
lerine de uygundur. 

Fakat Çekoslovakya'nın parça -
)anması ve bu memleketteki macar
ların milli hudutlar içine alınması 
ile macar davası halledilmi~ olm~ • 
yor. Büyük harpten sonra Macans• 
tan üç komşusu arasmda paylaııl
m~tı: Çekoslovakya, Yugoı.lavya ~e 
Romanya. Bu üç devlet de Macans· 
tan'a karşı aralarında küçük an
tant ittifakını te§kil etmiılerdi. itte 
iııtatüko taraftarı olan küçük anta_?t 
Franııa'nm himayesi altında oldugu 
• . dir ki Jtalya da istatükoya a-
ıçın ' ·1 . et 
leyhtar olan Macaristan ı ı taz~m -
mitti. ltalyan • Macar dostlugunun 
batlangıcı budur. Çekoslovakya Al-

'k' ·ı parçalanmıf manya'nm tazyı ı ı e A 

ve bu parçalanma ile macar d8:vası 
tasfiye edilınittir. Fakat Ma~nıla· 
n'm Yugoslavya ve Romanya ıle he-

b hala açıktır. Bu hesaplar nasıl 
::anacak? Bu defaki Roma görüş
melerinde bu mesele en ehemiyetli. 
müzakere mevzuunu tetkil etmiş 
olmalıdır. filhakika bir zamanlar, 

. ' y l ' ltalya Macarıstan m ugos avya • 

Londra, 20 a.a. - Lordlar kamarasında beyanatta bulunan harici
ye nazırı Lord Halifaks, ingiliz siyasetinin başlıca hedefinin sulhu mu
hafaza ve İngiliz tebaalarının can, mal ve meşru menfaatlerini korumak 
olduğunu söylemiş, lngiltere hükümeti tarafından yapılmakta olan mü
zakerelerin ve verilen garantilerin tecavüz maksadiyle yapıldığı iddia
larını reddetmiş ve demiştir ki: 

"- Hükümet, Britanya siyasetinin 
her türlü taarruza mani olacağı ve 
herkesi dostca müzakerelere sevkede
ceği ümidindedir. İngiliz hükümeti 
bütün sulhcu milletlerle beraber çalış
mak istiyor. Moskova ile müzakereler
de devam edecektir.,, 

Lordlar kamarasında, hatiplere ce -
vap veren hariciye nazırı Lord Hali
faks, İspanya hakkında ve bilhassa i
talyan gönüllülerinin geri alınmasın
daki teehhür, yeni italyan.askerlerinin 
vürudu, Cebelüttarık'ın tehdit edildi
ğine dair çıkan haberlere pek o kadar 
ehemiyet verilmemek 13.ıım geldiğini 
söylemiştir. 
Diğer taraftan Lord Halifaks, ingi

liz siyasetine, asla bir taarruz veya 
çember düşüncesinin girmemiş oldu
ğunu hükümet namına temin eylemiş 
ve hükümetin dostça müzakere usulü
ne avdeti temenni eylediğini ilave et
miş ve demiştir ki: 

/ngÜtere ve aulhçu devletler 

"- Hepimiz, taarruza karşı bir sis
tem vücuda gelmesine şahit olmak ar
zusundayız, fakat bu sistem, musliha -
ne değişiklikleri kolaylaştıracak ve 
bizimle gelmek istiyen hiç kimseyi 
hariçte bırakmıyacak olan anlayış e -
sasına müstenit bir sistem olmalıdır. 

Şimdiki vaziyette böyle bir sistemin 
tamamiyle tatbiki için zaruri olan 
şartlar mevcut değildir. Bu şartlar, 
meydana gelebilir, fakat bu yoldaki 
terakkinin tedrici olması muhtemel -
dir. 

Bu şartların bazı büyük devletler a
rasında noktai nazar teatileri yapılma
sı suretiyle meydana gelebileceğini 
zannediyorum. Bu memleket halkı, 
bizzat kendi hayatından daha mühim 
davaların ve kıymetlerin müdafaası i
çin başka çare kalmamış olduğuna kail 
olmadıkça bir laarbe iştirak etmiyecek
tir. 

Fon Papen'in yeni 
vazifesinin 
ehemiyeti 

Börsen Saylung'un bir yazısı 

İtalya Yugoslavya 

görüşmeleri başlıyor 

B. Markoviç 
yarın sabah 

Venedik'te 
olacak 

Venedik, 20 a.a. - Cumartesi saba
hı Venedik'e gelecek olan Yugoslav
ya hariciye nazırı B. Markoviç'e Yu
goslavya'nın Roma elçisi ile, kalemi 
mahsus müdürü ve İtalya'nın Belgıat 
elçisi refakat edecektir. Nazır, Vene
dik'e ihtimal tayyare ile gelecek olan 
Kont Ciano tarafından istasyonda 
karşılanacaktır. 

İki gün devam edecek olan görüş
meler, prefektörlük dairesi olan Cor
ner sarayında yapılacaktır. 

Hırvat meselesinin halli için 
Londra, 20 a.a. - Taymiıı> gazetesi 

yazıyor : 
"Verilen mallımata göre son gün -

terde italyan hükümeti yugoslav hü • 
kümetini hırvatlarla olan ihtilfifının 
halline teşvik etmiş ve kendisine Ro
ma için kuvetli bir Yugoslr.vya'nın 
Adriyatik'te bir mesnet olduğunu bil
dirmiştir. 

Gazete ilave ediyor: bu 
İtalya'nın kendisine has bir 
güttüğünü göstermektedir. 

mallı mat 
politika 

Mihverin "mukabil taarruzlar" ı 
Paris, 20 a.a. - Stefant ajansı bil -

diriyor: 

dan aİacaklarını, hatta Çekoslovak· 
ya hakkındaki davasından daha 
büyük bir kuvetle müdafaa etmek • 
te idi. Fakat 1937 sene&i martmd~ 
;Yugoslavya ile Jtalya arasındakı 
anlatma yapıldıktan sonra, ltalya, 
Macaristan'ı Yugoıılavya'ya karşı 

··- Hükümet, devletlerin istiklali
ni muhafazaya azmetmiş olan 'ı:;ulhcu 
bütün memleketlerle, bunların dahili 
rejimleri her ne olursa olsun, işbirliği 
yapmak arzusundadır. Şimdiye kadar 
yapılmış olan müzakereler münhası -
ran Avrupa hakkındadır. Bununla be· 
raber bu sahanın genişlemesi müste • 
bit değildir. İngiltere hükümeti enter
nasyonal vaziyet hakkında da Ameri
ka rcisicümhuru Ruzvelt ile ayni fi· 
kirdedir. 

Berlin, 20 a.a. - D. N. B. ajansı 

tebliğ ediyor: 

Bütün akşam gazeteleri Berlin -
Roma mihveri etrafından açılan şid
detli diplomatik mukabil taar ruzu 
kaydetmekte ve bunun hedefi hak
kındaki endişelerini gizlememektedir
ler Temps gazetesi İtalyan - Macar 
görüşmelerinin ehemiyetine işaret e
derek bundan böyle herkesin Maca
ristan'ı kati olarak totaliter devlet -
ter yanında yer almış olarak addetme
si tazım geldiğini söylüyor. 

itidalle hareket etmcğe tetvik et
miıtir. Orta Avrupa'nm yeni istiha
• • _..;;_ı,;; vihi ihAta 
edilmiş bir Yugoslavya itaıyan men-
faatlerine muhalif değildir. Yugo .. 
lavya parçalanacak olursa, büyÜk 
Almanya'nm Adriyatik denizine İn· 
meai kolaylaıır. Gerçi Hitler cenuba 
doğru geniılememeği vadetmittir. 
Fakat yalnız bu vade bağlannla~ 
ihtiyatsızlık olur. Bu itibarladır ki, 
Roma, eski dostu olan Macaristan'la 
yeni dostu olan Yugoslavya araım· 
daki davayı halletmek için bir te
'ebbüs daha yapmı§tır. Verilen ha -
berlere göre, yakmda Yugoslavya 
nazırlan Roma'ya gidecekler ve bu 
mevzu üzerinde müzakere yapıla
caktır. ftalya, Macaristan'la Yug::>s· 
lavya arasındaki davanın halhne 
hizmet etmekle, biraz da, Yugoıı
layYa'nın Ama,ıutluk iıgal edilir
ken gösterdiği müsamahaya kartı 
mukabele etmit oluyor. 

F akat acaba, Romanya - Maca • 
? M . riıtan davası ne olacak· acans· 

lan'ın İtalyan tazyikiyle Yugoslav
ya ile'arasındaki davayı halletmeğe 
razı olması 'muhtemeldir. Ancak 1-
talya'nın Romanya davası ~~k~ında 
da aynı alakayı gösterecegı ıuphe· 

'R;'7im ia+ari;&;.-;,. + ... --.....u-1 ....... -
ni olacak ve fakat siyaset değişiklik -
!erini kolaylaştırarak bize iltihak et -
mek istiyecekleri hariç bırakmıyacak 
geniş bir sistem kurmaktır." 

Harp dünyayı aarar•a ... 

Lord Halifaka bugünkü şartların 
böyle bir sistem kurmağa müsait ol -
madığını teslim etmekle beraber mil
letler münasebatında kuvetin kati ~ -
mil olması lazımgeldiğini beyan eyle
miş ve demiştir ki: 
"-Eğer harp dünyayı saracak olur

sa, bu, biz ingilizler için, hayattan da 
daha kıymetli olan mühim davaları 
müdafaa için ba~ka bir çare kalmamış 
olduğuna delalet eder." 

B. Henderson'un Berlin'e avdeti ta
rihi henüz tespit edilmiş değildir. Se~ 
firin dün Lord Halifaks tarafından 
telmih edilmiş olan mezuniyeti müd
deti, bu ayın nihayetine kadar devam 
edecektir. 

Lord Halifaks, İngiltere'nin Berlin 
sefirinin mezuniyeti hitam bulur bul
maz memuriyeti başına döneceğini bil· 
dirmiştir. 

Lord Strabolgi, halihazırda Avru -
pa'ya müteallik meseleler hakkında 
cereyan etmekte olan müzakerelerin 
büyük Okyanus meselesine teşmil e -
dilip edilmemiş olduğunu sormuştur. 

Lord Halifaks, şu suretle cevap ver
miştir: 
"- Bu müzakereler, şimdiye kadar 

bu suretle tevsi edilmiş değildir. Fa -
kat bu ihtimal mevcuttur." 

Ruzvelt'in meaaiı 

lidir. Filhakika uzun zaman Yugo~
lavya kendi davasını, Rcmanya -
nın d~vasından ayırmamııtı. Fakat 
küçük antant dağıldıktan ve he!e 
son hadiselerden aonra artık vazı -
Yet değitmiştir. Binaenaleyh Y~goı
lavya'nın Macar:istan'la kendı da -
vasını haİletmeğe te§ebbüs edip ro: 
ıtıenleri de macarlarla aralarındakı 
ltleseleyi halletmek için yalnız bı-
takınaaı beklenir. Yakıl) zamanlara Lord H.alifaks, ilaveten demiştir ki: 
kadar Romanya'nın va:.dyeti pek 1 h'·k·· . A 'k "- ngiltere u umetı, men a 
tayıf görünüyordu. Almanya Ro- reisicümhurunun geçenlerde büyük 
ltıanya'yı ticaret muahedesi aktet- bir vuzuh ile beynelmilel vaziyet hak
ltlek için tazyik ediyordu l'/1 _.;arlar, kında ileri ııürmüş olduğu mütaleaları 
'"0nıen hudutlarına asker toplamıt • büyük bit anlayış ve kavrayış ile kar-
lardı. Bulgaristan da Dobrica'yı is • h f d · \ şılamıştır. Dünyanın er tara ın a 
tıyorcfu. Fakat aon bir haftA içinde 1·1yonlarca ı"nsanın B Ruzvelt'ı'n te-a m . 0nıanyanın vaziyetinde büyük bir şebbüsünün muvaffakiyetle tetevvüç 
•alah vardır. lngiltere ve Fransa edeceğine itimatları olduğuna kani -
aonıanya'ya garanti vermi•lerdir. C .. im." 

afenko'nun Berlin'de gördüğü iyi 
kabul gösteriyor ki, bu garanti Al
lllanya'yı hidC.:etlendireceği yerde 
Yurnuıatmıttır. Belki de almanlar, 
Raranti yüzünden Romanya'ya kar
tı hiddet ve tiddet göstermekte bir 
;ayda olmadığına kanidirler. Ga· 
~nko, Berlinden sonra Londra'ya 

Rıdec:ektir. Hülasa Romanya etra
fında dönüp dolatan fırtına, her 
halde timdilik bu memlekete do
:unmadan dağılıp zail olmuıtur. 

u vaziyette Romanya, gerek Ma
~a~iatan'ın ve gerek Bulgaristan'ın 
ııtıdalarını daha soğuk kanlılıkla 
tetkik edebilir. Fakat fırtına zail ol-

Taarruzlara karşı ... 
İngiliz siyasetinin hakiki hedefleri

ne işaret eden hatip, demiştir ki: 

du diye, müıkülpesentlik göı;termek 
de doğru değildir. İngiliz • Fransız 
garantisi ve daha bir takım vazi
yetler müsait bir hava yaratmıthr. 
Romanya'nın bu müsait havadan 
istifade ederek komıulariyle ve bil
hassa Bulgaristan'la arasındaki da
vayı halletmesi, Balkan sulhu namı
na temenniye layık bir ittir. 

A. Ş. ESMER 

Börsen Saytung,Fon Papen'in An
kara büyük elçiliğine tayini hakkın-
da aı1nlar•~·.r•r: = ----- ~-.... -~.~~ 

"Fon Papen, son zamanlarda fev- 8. Köseivanof 
kalade enternasyonal ehemiyet alan 

politika 
bir vazifeye gitmektedir. 

Fon Papen, eski Türkiye'in meıe
lelerini bildiği için eaki Türkiye ile 
genç Türkiye, Atatürk'ün yarattığı 

bu mükemmel genç devlet arasındaki 
farkları kavrıyabilecektir. 

hakkmda beyanatta bulundu 

Bulgaristan 

bitaraf 
kalacak 

Türkiye bizzat kendi kuvetinin ya
rattığı bir eser olduğundan onun tam 
ve mutlak istiklali enternasyonal ka
nun esasıdır. Dünyanın mühim bir 
mevkiinde oturan Türkiye bugünkü 
karışık vaziyette ehemiyetli rol oy
namaktadır. 
Coğrafya, tarih ve kendi menfaat· 

leri Türkiye'ye, başkalarının teşeb
büsleri kar§ısında, bazı esaılı prenıip 
ler tahmil eder ki bu prensipler ken
disini umumi vaziyetin çerçevesi i
çinde tutmaktadır., 

Bir Leh gazetesine göre 

Sovyetler Birliği 
siyasi komitesi 

toplanacak 
Varşova, 20 a.a. - Leh gazeteleri, 

siyasi komitenin bu akıam Moskova'
da B. Stalin'in riyaseti altında ve 
Sovyetlerin Londra, Paris ve Berlin

deki diplomasi mümessillerinin işti
rakiyle bir toplantı yapacağını haber 
vermektedirler. Komite, Sovyetleri 
~üt~c~~ize karşı vücuda getirilecek 
hır ıtılaflar ve garantiler sistemine 
idhal etmeğe matuf olan İngiliz - fran 
sız teklifleri karşısında Sovyc:t Rusya' 
nın ittihaz edeceği hattı hareketi te· 
karrür ettirecektir. 

Konferans, siyasi büronun fevkala
de bir içtimaı takip edecektir. 

/ngiliz - Franıız. Sovyet 
yakın/aşman 

Londra, 20 a.a. - Taymis gazetesi, 
ingilizi - fransız • sovyet mukarencti
nin iyi yolda ilerlediğini müşahede 

ederek Moskova'nın Fransız - İngiliz 
tekliflerine cesaret verici bir cevap 
gönderdiğini yazıyor. 

Deyli Telgraf, Lord Halifaks'ın 
dünkü nutkundan ingiliz - sovyet an
laşmasının Asya ve uzak şarka da 
teşmil edileceğini istihraç ediyor. 

Deyli Meyl, Paris muhabirinden 
aldığı bir haberde Sovyetlerin İngil· 
tere ve Fransa'dan bir japon taarru
zu karşısında yardım iıtemig olduiu
nu bildiriyor. 

Sofya, 20 a.a. - B. Köseivanof dış 
vaziyeti hakkında hariciye vekili Ko· 
misyonunda beyanatta bulunarak, Bul 
garistan'ın kati bitaraflık politikasına 
devam edeceğini bildirmiş ve Alman
ya ile olan ekonomik münasebetleri -
nin ehemiyetini diğer memleketlerin 
bulgar piyasasına karşı alaka göster -
memeleriyle izah eylemiştir. 

B. Köseivanof, bulgar hükümetinin 
ıulhcu anlaşma yolu ile 1913 hudutla
rını tekrar tesise çalışacağını ve Bal -
kan antantına da ancak bu şartlar için
de girebileceğini lıildinniştir. 

B. Köseivanof tarafından dış vazi -
yet hakkında bu sabah yapılan beyanat 
parlamento mahfi11erinde çok iyi bir 
intiba tevlit etmiştir. Hükümetin ya -
hancı memleketlere hiç bir taahhütle 
bağh olmadığı hakkındaki teminat bil
hassa muhalefet üzerinde bir yatışma 
hasıl eylemiştir. Muhalefet mahfille
rine en ziyade huzur veren §ey, hükü
mete meclise sormadan gizli anlaşma
lar akdi salahiyetini veren 17 inci 
maddeden istifade edilmiY.eceği hak -
kındaki beyanattır. Filhakika B. Kö
seivanof, hükümetin, bazı mühim ka
rarlar vermiye mecbur kaldığı takdir· 
de, meclisin tavsiyelerini göz önüne 
tutmaktan hali kalmıyacağını bildir
miştir. 

İngiltere' de mühimmat 

nezareti kuruluyor 
Londra, 20 a.a. - B. Çemberleyn 

avam kamarasında beyanatta buluna· ! 
rak hükümetin bir mühimmat nazare· 
ti ihdasına karar verdiğini bildirmiş· 
tir. Bu nazaret ordunun mühimmat 
itibariyle takviyesini alakadar eden 
tekmil meselelerle meşgul olacak ve 
silahlanma programının tatbiki için 
lazım olan ham maddelerin tedariki 
ve muhafazası işine bakacaktır. · Bu 
nazaret keza devlet tarafından hususij 
sanayie yapılacak siparişlerin tercih 
sırasını da tesbit cyliyecektir. 

c D U N K U ) 

iSTAN UL Gazeteleri 
TAN 

Balkanlar için yeni bir tehlike 

M. Zekeriya Sertel, totaliter devletlerin 
Balkan memleketlerini parçalamak ve son· 
ra bunları bırer birer avlamak için tuzak 
kurduklarını söylediği başmakalesinde, 
Balkanların şimdiden siyasi bir çarpışmaya 
sahne olduğunu, mukadderatlarının bu çar-
pı§madan sonra belli olacağını izah edi
yor ve Balkan devletleri arasındaki ufak 
tefek menfaat teaztlarınnı izale edilerek 
bir birlik vücuda getirilmesi zamanının 
hcniız geçmediğini yazıyor. 

Müddeiumumilikten bir 
temenni 
Mevkufların elleri kelepçeli olarak so· 

kaklardan geçirilmek suretiyle teşhir e
dilmelerine bir nihayet verilmesinin, bun
ların ya kapalı arabada, yahut jandarma 
nezaretinde fakat kelepçesiz sevkedilme· 
lerini adalet ve insaniyet namına müddei 
umumiden rica ediyor . 

Amerika ticaret anlaşması 
yürümyor 

Gilnıin meseleleri sütununda, Amerika 
ile son yapılan anlaşma imza edildikten 
sonra bu memleketle olan ticaretimizin 
artması beklcniı·ken böyle bir netice el
de edilemedigini yazarak bunun sebebi, 
Almanya'nın Türkiye'ye açtığı kredi me
ı;elesinin, kötü propagandalar yüzünden 
yanlış anlaşılmış oldugunu yazıyor ve 
hukiimetin vaziyeti aydınlatacak ve bu 
propagandaya nihayet verecek tedbirler 
almasına ihtiyaç bulundufunu ilave edi
yor. 

Türkiye beynelmilel 
muvazenede 

Sabiha Zekeriya Sertel, Görüşler sü
tununda, Tiırkiye'n in, Boğazlara sahip 
olmakla, en lüzumlu geçidin kilidini e· 
linde taşıdığını söyliyerek, onun bugün 
hangi dost çehreye itimat ederse etsin, 
büyük harpteki gibi müstemleke olmak 
tehlikesiyle karşılaşacasından şüphe et· 
tiğini ,imkan varsa sonuna kadar bita
raflığını muhafaza edeceğini, her dostu
na elini uzatırken her şeyden evci istik
lalinin emniyetini garanti etmek istedi
ğini söylüyor ve bitaraf kalırsa bunun i
çin, harbe girerse bunun için girecektir,, 
diyor. 

CUMHURİYET 

Balkan anta·ntı öldü mü? 

Nadtr Nadi bugünkü başmakalesinde, 
Balkan antantını dagıtmak hususunda ba
zı tc§ebbüsün yapıldığına dair olan riva
yetleri esefle karşılıyanlara mukabil, bu 
cibi haberleri ve onlardan doğan cndiıe· 
leri yersiz bulduğunu, zira Balkan an
tantının bugline kadar, dıliarıdan gelecek 
tehlikelere karııı mu5terek bir müdafaa 
cephesi yaratmıya muvaffak olamıyan ve 
yalnız yarımada devletlerini alakadar ı:· 
den bir teşekkül olduğunu söyledikten 
sonra, antantın temelleri ıtıltrken bu te· 
mellere, dış tehlikeye karıı da göğüs ge
rebilecek 60-70 milyon bir kütlenin isti
nat edeceği ııüphesiz görWdilğU, bug(ln 
bulanan siyasi hava tekrar normal hale 
geldikten ıonra antantın bu tabii "inkilia
fına devam edeceğini ilive ediyor ve di
yor ki: ''Realist Türkiye dünya ı;ulhuna 
sonsuz hizmetleri dokunacak olan bu va
ziyetin .Yakın bir zamanda tahakkukunu 
tcmennı ederken çok samimidir ı;ünkü 
milli istildilini korumak için bByle bir 
antanta en az muhtaç balkanlı devlet O· 
dur.,. 

Donanmamıza ait inşaat 
.. Ankara'dan aldığı bir telefon haberine 

gore, donanmamız için modern bir liman 
v~ deniz üssü vücuda getirilmek üzere 
hır .alman firmasiyle mutabık kalındığı
nı, ınşaat meyanında modern bir tersane 
rıhtım, donan!Da i~in lüzumlu teçhizat v~ 
~ahrukat t71111lerı, antrepolar, lüzumlu 
bınalar v.e l!man dahil bulunduğunu, rnu
kavelennı ~ ımzalandığı, in53ata derhal 
başlanacagıru yazıyor. 

Elazığ orta mektebinde çirkin 
bir hadise 

Elizıt'dan aldığı husust bir habere gö
re, orta mektep riyaziye mualli~i Hasa
na, eksik numara alnn 60 talebenin teca
vüzde bulunduğunu, bu hususta müşevvik 
rolü oynıyan 6 talebeye derhal mecburi 
tasdikname verildiğini ve tahkikata de
vam olunduğunu yazıyor • 

. 
iKDAM 

Bayram ve haf talar 

1!faretler sütununda, tasarruf haftası 
çocuk bayramı gibi yeni yeni bayramla; 
kurdugumuz halde bunların hararet ve 
h~yecnnını ~a~aş yavaş kaybettiğini, Ö· 
bur giln .. hikımıyeti milliye ve ı;ocuk bay. 
ra~ı ~u~ase~etiyle muallimlere hlikimi
yetı ~ıllıyeyı ~nlatan konferanslar ver
mel~~ınl'!. t~vsıye.~~ilmesinden başka bir 
yenılık gorulmedıgıni söylüyor ve "ya hı 
bayramları ve haftaları sunilikten, silik 
ve cansız .. olma~t;ıın kurtaralım, yahut 
bunların ısımlerını dcğiı>tirelim,, diyor. 

VAKİT 
-

Hükümetimizin lngiltere ile 
müzakereleri 

Dün akşanı. geç vakit öğrendi sine gö. 
r.e. tnı:ıltere ıl.e Türkiye arasında siya. 
sı .mahı~ette bır anlaşma akdi için bir 
'T!Üddettı~ cereyan eden müzakerelerin 
niispet hır netıceye vardığını, bu anlaıı
na~n yakıl! ııarkta esaslı bir sulh cep
~csı. kurmaga matuf ve tahminlere göre 
ngıltere • Romanya • Yunanistan arn-
ıı~daki anlaşmaya Türkiye de iştirak et
nış bul!'nduğunu söyledikten sonra, yan. 
ili tefsıre mahal bırakmamak üzere ah. 
ı~le vakıf olanların tebarüz ettirdiğine 
core bu anlaşmanın bir sulh kombinezo
nu oldufunu, muayyen devletlere karşı 
kurulmuı; bir cephe mahiyeitndc olmadı
ğını, orada sadece kendi sulhumuzla be
~bcr su.lhun muhafazasına hizmet edici 
bır tedbır bulunduğunu ilave ediyor. 

a.a. Matbuat Servisi 

Belediyede 250 memur 
açıkta kalıyor 

Haber aldığına göre, hazirandan itiba
ren belediye kadrosunda 250 ye yakın 
memur açıkta kalacağını, bunlardan 130 
unun muhasebede çalışmakta olduğunu, 
sırası geldikçe münhallere tayin edile • 
cek olanlardan maada tamamen açıkta 
kalacaklara tazminat verilip veriln1iye
ceğinin henüz takarrür etmediğini yazı
yor. 

Cümhurreisimizin spora 
alakası 

Hikmet Münir, milli Şef'in geçen pa
zar guniı Ankara'da bir futbol maçını 
başından sonuna kadar ı;eyretmesi müna
sebetiyle yazdığı bu fıkrada, reisicümhu
run aktif bir asker olarak muhtelif spor
lara alakasını tebarüz ettirdikten sonra, 
onun bu kıymetli allkasınr gençlik ve 
dinçlik hayatımızın ilerisi için bir işaret 
saymak isabetli olaoeağmı söylilyor ve 
memleketin her tarafında her türlü spor 
faaliyetleri yaratmanın memleket müda
faasiylc yakından alakalı hızlı bir teşeb
bıis olacağını ilave ediyor. 

Amerika'da iktısadi mücadeJ.e 
cephemiz 

Ahmet Emin Yalman, takas usulleri
nin tatbikindeki zararları izah ettiği bu 
yazısında, 1938 de Amerika'nın altı mil
yon dolarlık türk malını takas memleket
lerinden aldıgını ve türk mallarının baıt 
rakibi bu nevi türk malları oldujiunu söy
liyerek şerbest dövi:tle hesap tutmak ve 
mali büdcemlzi yapar gibi döviz büdce
mizi de ihtiyaçlarımıza taksim etmek su
retiyle dovi.z kudretimiz dahilinde iıı 
görmegi, bir taraftan da serbest ticareti 
a~ttırmak yollarına müracaati tavsiye e
dıyor. 

Hastanelerimiz 

"Dikkatler" sütunu muharriri, 1stan • 
bul hastanelerine ta&radan hastalar ge
lip yattığını hatırlatarak, bunun nispeti
nı yeni bir hesapla tcspi tedip, kaç yata
i.ın taşralı hastalara ayrıldığını tayin et
tıktcn sonra, o kadarının da merkez ta
rafından deruhte edilmesini ve İstanbul 
ııchrinin sırtından kaldırılmısını istiyor. 

SON POSTA 
Fırtına geçtikten sonra 

Muhittin Birgen, "Hergün" sütunun • 
daki makalesinde, son buhran günlerinin 
bütün dünyada uyandırdığı teJAıı arasın
da, memleketimizde de halkın banka gi
şelerine kadar koşup paralarını geri al
mağa salıştıldarmı hatırlatarak bu tell
&ın ve bu gaflet veya zaaf duygusunun 
yürekler sızlattığmı möylediktcn soa.ra 
türk vatanını "en ıiddetli fırtınalara gö: 
ğüs gerebilecek bir sulh mcndiref:i" diye 
tavıif ediyor. 

Muharrir, bundan sonra Türkiye'nin 
dünyada vukua gelebilecek olan harb~ 
·~C!'k ~cn~i arzu. ettiği takdirde girece
ğını, hıç bır cebır veya zor karııaında 
k.aır:ıasına i!1timal olmadığını, mcmleke
tımızln bugu~k~ dünyanın en kuvetli var
lıklarından bırı olduaunu ı'zah ed k 
T'" ki • · "' • ere ur r.e nın i~t~hadını coğrafi vaziyeti • 
nin mu.~adesını,.;111illi Şef'in yüksek kıy
metlerını tebaruz ettiriyor ve b 1 
~~~lekcti her tehlikeye karııı ko~ ~~ 
buyuk .kuve~cr ~larak tavsif cdiyor. luh
ranı.n ılk gunlcrındeki hucum kar111ında 
ma!ı. m~csscselerin, tcdiyatta gösterdlk
lerı ıntızamı ve dürüstiyi şükranla kay
dcd~n makale .. muharriri, bunu, tilrk ikti
aa<ÖY~tının yuksck kudretine misal ola
rak zıkrctt!ktcn &onra makalesin! bütun 
b~nların mıllete, Türkiye'ye korkacak 
b!~ .'~Y. olmadığını klifi derecede g&tır
dıgını ıUive ederek bitiriyor. 

İstanbul içinde esrarengiz 
hadiseler 
"M~eleler" baol.ıklı nerırcttiği bir YI• 

zıda dun gaze~.ele~ın 15ehir haberleri ala
madıklannı, çunku bundan bö"yJc •eh· 

"t b"" - h b • v ırc a! utun a erlerın gazetelere ancak 
vıl.iyet makamı tarafından verilecefine 
daır bir karar çrktığını mevzubahi d 
rek,. t~r~ gazetecisine hükümctin sg~s e: 
terdığı ıtl~da mukabil İstanbul'da alı
~~ı" bğ_ç~kıngen vaziyetin nasıl izah e-
:ı~~e ıı:ıı soz:uyor ve bunun yanlış anla
~ ·ı .ş bı! talı1:1atın ~ene yanlııı tatbik e
alı mııı bır şekıl olmasını ve bunun geri 
k~~~~nı t~menni ettikten sonra "Çün
mı blnb!D~t!n vuzuhu ile vilayetin ipha-

ınnı tutmuyor" diyor. 

SON TELGRAF 
Yeni safha 

Etem İzzet Benice bu makalesinde 
har~ kasırgası onlendikten sonra bir cep
he uze!ind.e büyük garp demokrasileri 
cephe ü~erın~e de totaliter devletler kar
şı.!ıklı bır tab!Y.c ve diplomasi müzakeresi 
duellos~n~ gırı!imiş olduğunu yazdıktan 
ve her ıkı cephede en hassas ve geniş 
bir faal!yet göze çarpmakta olduğunu 
kaydettıktcn sonra dünyanın vaziyetinin 
a!1cak bu h~mmalı müzakereler netice
s!~de taayyün edece&i mütaleasını ileri 
surmekte ve dünyanın umumi pol'ıt'k 

• t" • "S !ha ı a vazıy~ ının .u mı, harbe doğru mu?" 
6Ualını da~a zıyade aydınlatacak yeni bir 
safhaya gırmiıı oldugunu ilave ediyor. 

HABER 
---Bir anket 

Suad Derviş, bu başlıklı yazısında 
"kadının yeri neresidir, ev mı· ı'c ha t 

l" ı· . . . .. ya ı 
mı . s~.• ını ırat cttıkten sonra bilyilk A-
tat~rlı: un kadını kafeslerin arkasından 
çekı~. ç.ıkar.~rak bütün mücadele safları
na ~otürmuş olduğunu yazıyor ve uni
~~=~~e kı.~~nın yani yarın hayatta, mcm
safla~d ydu .. ıı~lme savaı;ın.~a en mümtaz 

. • a ovuşccek bıı kultür mıicahıd". 
nın hala vazifesini müdrik olmamasını'n 
v.e tıpkı sinemaya gider gibi, tıpkı ça a 
gı.d~r gibi üniversite dersancsine gitm~
sını~. anket nctices~inden anlaşılmasının 
tcessufe oayan oldugunu kaydederek " Ü 
niversite bir ilim mabedidir. Oraya y • 
tıklan ibadetin doğruluğuna inanma' ap. 
1 · · • ·· h B' yan. arın gırışı guna tır. ız kızlarımızı h' 
olmazsa bunu müdrik olmalarını . n ıs; 
dik" diyor. uıter • 



İngiliz ve Fransız 
• • • 

garantısının manası 

ı 
ngiltere ile Fransa 

Romanya'ya ve Yu
ıanistan'a garanti verdiler. 
Bunun üzerine Roma'da ve 
Berlin'de "şaşkınlık şeklin
de bir infial,, uyandı. Esa
sen beklenen de bu idi. 

Almanlar ı:;ordular: 
- Romanya'dan mı endi

şe ediyorlar? Romanya bi
zim eski dostumuzdur. 
Dostluğumuzu ispat mı e
delim: daha yakında tica
ret muahedesi yaptık. 

Beri taraftan italyanlar: 
- Yunanistan'ı garanti 

mi ettiler? Biz ona garanti
yi daha, evelki pazartesi 
verdik; hatta Atina hükü
meti bize heyecanla teşek

kür bile etti. 
Totaliter devletlerin ga

rantisine ,iki demokrasi ga
ranti daha "ilave edildi, bu 
küstahlıktır,, diye hem Ber 
lin, hem Roma haykırıp du
ruyor .• 

İngiltere ile Fransa'nın 
yaptığı garantiyi küstah
lık mı sayıyorlar? Prag'a 
yapılan darbenin daha er
tesi günü Romanya'nın 
Londra'yı imdada çağırdı
ğını Hitler'le Musolini u
nuttular mı? 

Paskalya günü Londra'
daki yunan elçisi İngiliz 
hariciye nazın Halifaks'a, 
İtalya'nın Korfu adasını iş· 
gal edeceğini bildirdi: Hit
ler'le Musolini bunu da mı 
unuttular? 

İngiliz ve fransız garan
tileri boşuna verilmedi. 
Hem de bunların garantisi 
başkalarının verdiği gibi 
"kuzuya kurt garantisi,, 
nevinden eğildir. 

Biraz tarihe bakalım. 
Yok o kadar uzağa gitme
yin. Daha geçenlerde.. Bu 
nisan'ın 7 sinde idi: o ~ün 
İtalya Arnavutluğun istik
lali ve bütünlüğü için bir 
garanti vermişti. 

leri artırdıkça bir kat daha 
kıta devleti oluyor. Kıta de
mek, kara demektir, kıta 

ordusu da kara ordusu .. Bi
naenaleyh İngiltere için en 
lüzumlu şey mecburi as
kerlik hizmetidir. 

Çörçil Avam kamarasın
da ne dedi? 

- Avrupa'yı uçurumun 
kenarından geri çekmek i
çin bir tek çare var: mec
buri askerlik!,. 

PARİS-SOİR 

Akdeniz 
kimin 
olacak 

YAZAN: 

Piyer Dominik 
1939 nısanının şu gumbürtü

lu cunlerinde biraz da Akde -
niz'den dem vuralım. 

Akdeniz, ıarp tarafından 
Cebelüttarık boğazı ile, şar -
kından Siıveyş kanalı ile kapa· 
tılmış bir haldedir. Sicilya ka
nalı, Akdeniz'i iki havzaya a -
yırır. Sicilya kanalının orta -
~ında ve kanale hakim bir vazi
yette Pantellarya adası var -
dır ve İtalyanlara aittir. Ada, 
kayaların oyulmuş bir nevi t~
nelleri içinde bulunan torpıl 
gemileri ve . d~nizıılt!lariyle 
tahkim edilmış bır vazıyette • 
dir. 

Batı Akdeniz'ine dört ada 
veya takım adalar hakimdir: 
Sicilya ile Sardenya adaları, 1-
talya'nın; Balear adaları İs -
panya'nın, Korsika adası da 
Fransa'nındır. 

dır. Fakat ingilizlerin mevkii 
az tehlikede değil, hem de Ak
deniz'in bu tarah italyanlar i
çin kapalıdır, denemez. hte 
bir kere daha söylüyorum, bo· 
ğaza ispanyollar hakimdir. 
Eğer İspanyollar, İtalya'nın 

lehinde olarak bitaraf kalacak 
olurlarsa boğaz hem İngilizle
re hem İtalyanlara kapalıdır. 
Eğer i~1nyollar İtalya ile bir 
olursa, Cebehittarık ingilizle -
re kapalıdır; eğer ihtilaf Fran
aa'ya da teşmil edilirse, artık 
herkese karşı kapanmıı demek
tir. 

Bu serer doğu Akdeniz'ine 
gelelim: burada vaziyet daha 
vahimdir. Fransızlara ait bir 
tek deniz üssu yoktur. Şam, 
tahkim edilmiı değil!!ir, Sfaks, 
Sus, Gabes limanları kimin için 
olursa olsun bir istinat noktası 
olamazlar. 

Halbuki İtalyan'ın elinde e
veli İtalyan limanları vardır: 
Tarenta, Siragüza, Pantellar -
ya; saniyen Libya limanları 
var: Trablus ve Tobruk gibi. 
sonra Valona limanı ve Leros 
adası var. 

İtlaya bu limanlarla, Adirya
tik körfezini, Sicilya kanalını 
kapatabilir. Sicilya boğazı zor
lansa bile garpten şarka bir do
nanma akışı ile Girit hizaların
da geçit kesebilir. İngilizlerin 
Malta adası bir fayda vermez. 
Hatta İngiliz donanmasının za
man zaman demir atmağı idet 
edindiği Korfo adası da harp 
zamanında bir işe yaramaz. 
Korfu adası. ne karadan, ne de 
denizden himaye görebilir. Ar
navutluk sahiline 10 kilometre 
mesafededir. Bir ihtilif çıkar
sa İngiliz donanması Hayfa -
Kıbrıs - İskenderiye müselle
si arasında katacaktır. 

Burada bir de Mısır'ın mü -
dafaası meselesi kalıyor. Tu -
nus'un müdafaası mukemmel 
ıurette temin edilmi~tir. Lib -
ya'daki 60.000 İtalyan Tunus'ta 
bir iş göremez. Eğer İtalya'nın 
Libya'da 60.000 askeri olduğu, 
Habcşistan'da üçüncü bir İtal
yan ordu.sunun mevcut bulun
duğu hakikatse, Mısır'ın vazi -
yetı biraz nezaket kesbedebi -
lir. Bir harp çıkarsa Mısır'a 
nereden yardım gelecek. Şap 
denizinde de böyle. Masu -
rah. Asab torpidoları ve deniz
altılariyle hiç bir şey geçirmi
yeccktir. Harp çıkarsa Habe -
şistan 1atlya'dan koparılmıya
cak mı? Hiç şüphe )'Ok. Fakat 
Mısır'la Sudan da, Ingiltere -
den ve Hindistan ayrılmış ola
cak. 
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Hollanda bir baskına karıı 

tedbirli vaziyettedir 
500.000 asker; silah ve tayyare fabrikaları; 

baraj, lağım ve kanalla müdafaa 

E. nternasyonal gerginlilt.lerin arttığınr gören Holanda 
hükumeti. hudutlar efradını davet etmi.ş, bu suretle 

beklenilmiyen ani bir taarruza karşı memleketi mudafaa et
meğe karar vermiştir. Hudutlarda alınan bu tedbirler de -
vamlı olacaktır: yani, bugünkü gerginlikler devam etııli 

müddetçe, hudut garnızonları terhis edilmiyecektir. Mecburi 
askerlik müddeti dışında bu gibi silah altına alma davetlerine 
yalnız harp tehlikesi baş gosterditi zaman kanuni cevaz var
dır. Bu itibarla, kanunun bu hükmıine tebaan hareket edilmiş 
olması, Holanda hükümetinin bugünkü enternaı.yonal vazı
yette harp tehlikesi sezdiğine delalet etmektedir. 

Askerli.le bakımından, Holanda, hiç de küçük görülecek 
bir faktör değildir. Bundan bir kaç yıl cveline kadar, H olan· 
•a ordusunun sadece bir mütearrızın başlangıçtaki sıldırı~
/arını durdurabilecek bir kudrette old'lflu. onun bitaraflığını 
bozacak mutearrıza karşı, Holanda'nrn mevlui ıle yakından 
alakadar olan buyuk devletlerin derhal müdahale ederek 
yardımdı bulunacakları kanaati hakimdi. Pılı.at, bugünkü 
Holanda aklını başına almış bulunuyor. Takriben bir buçuk 
yıldanberidir ki. Holanda müdafaası genış olçıide tedbirler 
almalctıdır. llk tedbir olarak hizmet muddetıni uzatmak bu 
davAnın başlangıcı olmuştur. Bundan başka, askeri kıta/arın 
cihazları da harp levazımı ile fevkalade mukemmel bır şekle 
sokulmuştur. 

Orduya verilmı!J olan yenı malzeme, son bir buçuk yıl ı
çinde tem111 edilmiş olduğu için tamamiyle moderndir. Soy
lcndiğine göre eylül buhranındanberı geçen altı ay içınde, Ho
landa durmadan silahlanmış ve tedalui kuveti hatırı sayılacak 
bir mertebeye gelmiştir. 

Harp malzemesinin büyük bir vsmı, bugüne kadar yabancı 
memleketlerin fabrikalarından temin edilmiştir: fakat son 
zamanlarda iç memleket endüstrisi de silah imaline başlamı~
tır. Hatta, bugıin artık top ve makineli tüfek ihtiyııcının bir 
kısmını memleket içindeki fabrikalardan temin etmektedir. 

H olanda tezgahları, uzun zamandanberi harp gemılerinin 
inşaatiyle meşgul bulunmaktadır. Bundan başka. H olandan'ın 
üç tayyare fabrikası geceli gündüzlü laaliyettedır. Bu fabri
kaların askeri tayyareleri yabancı memleketlerde de büyıik 
bir rağbet görmektedir: 

Yabancı memleketlere, eze Ü mle f ransız ordusu. için bü!iık 
ölçüde sipariş almıştır. H olanda _askeri ta.yyarelerı tamamıyl~ 
moderne ve madeni tayyarelerdır. Kendı ta!y~re endustrıs!
nin faaliyetine rağmen, !f olan~a _ordusu ıhtıyaçlarının bır 
kısmını Amerika'dan temın etmıştır. Rotanda topçusunun ve 
motorlaştırılmış süvarisinin en . son ;;istem ~ilahları vardır. 
Ordu miktarı 500.000 kışı tahmın edılmekted11. 

bir gayret yapmaktan aciz 
olduğuna ve sivil harbin i
lanihaye devam edeceğine 
inandırmak istediğini unut 
tuk mu? 

Misalleri çoğaltmıya lü
zum yok. Fakat isterseniz 
bir misal daha verelim. Ben 
uzak şarkta bulunurken, sa
lahiyetli şahsiyetler Ja
ponya'nın "elli seneden ön
ce,. harbedemiyeceğini ileri 
sürüyorlardı. Halbuki Ja
ponya bir ay sonra harba 
başladı ve hala da harbedi
yor. 

Bunlan söylememin se
bebi şudur ki, alman hükü
meti fransız ve İngiliz hü
kümetlerine İspanya sahil
lerine bir alman filosunun 
gönderildiğini haber ver
mişse, bu ihbar mutlaka al
mm:ıların bir deniz harbi 
istedikleri manasını ifade 
etmez. 

Almanlar ve hatta ital
yanlar "sürprizler., hazırla
dıkları zaman önceden ha
ber vermek nezaketinde bu
lunmazlar. İtalyan kıratı
nın Arnavutluk hakkında 

son nutku tekrar okunsun. 

Almanlar ve İtalyanlar, 
şu anda, İspanya'ya aşikar 
bir alaka gösteriyorlar. İki 
otarşi için İspanya'nın ye
niden inşası işinin icap et
tireceği malzeme ve müte
hassısların kendileri tara
fından temini hususu bile 

bunun için kafi bir sebep 
teşkil edebilir.• 

Hiç bir zaman teyakkuz 
bugünkü kadar vazife ol
muş değildir. Fakat, Fran
sa ve İngiltere için, selamet 
hakiki kuvetlerin artırılma
sında, bunların mütesanit 
ve müteharrik hale getiril
mesindedir, yoksa endişele
rin teskininde değil. 

(_R_A_D __ v o_J 
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Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DAL<ôiA UZUNLUGU 
1639 ın. 183 Kcs./120 Kw. 

x. A. Q. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw, 

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

Anlı-ara 

CUMA: 21.4.1939 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

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

17 .30 Konuşma (İnkılap tarihi 
dersleri - Halkevinden nak
len) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Operet müziği -

Pl.) 
19.00 Konuşma 
19.15 Turk müziği (Fasıl hey

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

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiat) 

20.15 Tıirk müziği. Çalanlar: 
Ziıhtü Bardakoğlu, Cevdet 
Çağla, Kemal Niyazi Sey
hun. Okuyanlar: Halük Re
cai, Melek Tokgôz. 1 - Şem
settin Ziya - Hicaz şarkı -
Kim görse seni, 2 - Rifat be
yin - Hicaz şarkı - Sislendi 
hava. 3 - Rahmi beyin - Hi
caz şarkı - Akşam erdi gene 
sular. 4 - Zıihtiı Bardakoglu -
Santur taksimi. 5 - Dedenin -
Şetaraban şarkı - Gozıimden 
göynümden. 6 - ... - Şataraban 
şarkı - Gecemiz. 7 - Üskı.idar
lı Ziya beyin - Tahir buselik 
şarkı - Nim niriha kail ol
dum. 

20.45 Turk müziği (Saz eserle
ri) Çalanlar: Fahire Fersan, 
Refik Fersan. 

21.00 Konuşma 
21.00 Memleket saat ayarı. 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut borsası (fiat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Mıizik (Riyaseticümhur 

filarmonik orkestrası) Şef: 
Praetorius. 1 - R. Heuber
ger - Opera balosu: Opern
ball operetinden uvertür. 2 -
J. Strauss - "Viyana orma
nında masallar". 3 - F. Lehar 
- "'Altın ve cı.imüş., 4 - J. 
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Strauss - 'Gece kuşu., opere
tinden uvertur. 5 - ]. Strauı;s 
- "Güzel mavi Tuna,.. 

Z2.30 Müzik (Opera aryaları -
Pl.) 

23.00 Müzik (Cazbant - Pl.) 
23.45-24 Son ajans haberleri ve 

yarınki program, 

A vrupa 

'OPERA V~RETLER: 

14.25 London - Recyonal -
18.30 Frankfurt - 20 Stok
holm, Budapeşte, Varşova -
20.15 Berlin, Sarbrtik - 21 
Roma - 21.10 Kônigsberg. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 17 Mılano - 18 Lon
don - Rccyonal - 20 Brüksel 
- 20.15 Lfiypsig, Milano -
20.30 Paris - P.T.T. - 20.35 
Beromünster - 21 Milano, 
Ştutgart, Viyana - 22.15 
22.15 Stokholm -22.30 Viya
na. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münib 
- 17.25 Hamburg. 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 
Hamburg - 15.30 Viyana -
16.35Varşova-17 Berlin-
18.35 Doyçlandzender 
22.15 Beromünster. 

NEFESL1SAZLAR (MARŞ 
v.s.): 6.30 Frankfurt - 12 
Alman istasyonları - 17.10 
Kolonya - 22 Roma. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 16.20 Liypsig - 17 

Roma. 
HAFiF MÜZiK: 16 Frank

furt - 17.10 Münib - 18 
Berlin, Hamburg - 19.15 
Breslav. 

HALK MUSİKİSİ: 19.10 Uy 
psig. 

DANS MOZtôt: 22.30 Paris, 
Poznnn, Tuluz - Pirene -
22.45 Paris - P.T.T., Straz
burg - 22,55 Droytviç - 23 
Floransa, Lüksemburg, Mi
lano, Roma - 23.10 London -
Recyonal - 23.35 Budape:itC. 

Sovye! radyolarmda 

Türkiye İ(in konser 
Diğer memleketlerle kültür 

münasebetleri için teşkil edilen 
"VOKS" isminde Sovyet ce -
miyeti ve Sovyet Birliğinin 
radyo komitesi, Turkiye için 
bir radyo konseri tertip etmiş
lerdir. Bu konser yirmi bir ni
san cuma giıniı, Turkiye saa -
tiyle tam saat 21 de 1210 dalga 
Kiev. 1060 - Tbilisi, 349.2 -
Simferopol ve 309,9 - Odesa 
radyo istasyonları tarafından 
neşrolunacaktır. 

Konserin programında, türk 
kompozitörlerinin aşağıdaki 
parçaları vardır: 

NECİL KAZIM AKSES. 
"Fortepiano için 5 inci minia
tiır". 

Ü'LVİ CEMAL - "Beş dam
la''. 
HASAN FERİT- "Şark rüz

cirı", "Deniz kenarında" 
"H " un ' eyecan , ans pars;ası". 
EKREM ZEKİ - "Yunus'un 
mezarında". 

Bu parçalar Moskova müzis
yenleri, EDELMAN, LİH
NEVSKt, RlVSUN ve VAL
TER tarahndan icra edilecek· 
tir. 

Hem de bu garanti kimin 
ağzından çıktı bilir misi
niz? Kont Ciano'nun .• İtal
yan hariciye nazırı ve M_u
solini'nin damadı Kont Cıa

no.. 1talya'nın 2 numaralı 
otorites gibi bir şey ... 

Korsika'yı İtalyan gazeteleri 
mudafaasız veya iyi miıdafaa 
edilememiş bir vaziyette. diye 
ısteyip duruyorlar. Hakikatte, 
İtalyanlar, Arnavutluk'a yap -
tıklan gibi 35.000 ki5ilik mü -
cehhez bir ordu ile Korsika'ya 
çıkmağa kalksalar, yalnız ad~
ya ayak basmakla kalmaz .. _bır 
kaç gün içinde adayı alabılır • 
ler. Zira, Korsika'nın şa~k s~
hili müdafaasıı:dır; Bonıfacı~ 
ıüzel bir yerdir ama, kuvetı 
yoktur: Kalvi Ajac~io ve Ba.s
tia kaleleri pek eskı ıeylerdır. 
Ben bu meseleye teltrar döne
ceğim. Yalnız ıunu aöylemeğe 
cesaret edeyim: erkanı harbiye 
de benim gibi diiııünüyor. 

Kap yolu var ama onun fay
dası olmıyacak. O halde Mı -
liir'dıı ve Filistln'de kuvetli 
eamizonlıır bulundurmak li -
zımdır. Fakat kuvetli dcdlmse 
öyle 15, 20.000 kadar değil, 100 
bin kişilik garnizonlar bulun -
durmalıdır ve 4 veya 500 tay
yar-e uçurabilmelidir. 

Holandan:ın stratejik durumu da fevk~ladc ıslah edi~mJ~
t · Mudafaa bakanı geçen şubatta parlamento~ı verdığı ~
z~rhlarda, hudut tahkimatında ".üz/erce ~aza171at ınşaı.ı derpış 
edilmekte olduğunu ı.öylemiştı. Halbukı, mlfdafaa bakanının 
bu husustaki izahlarından çok daha evel bu ınşaata başla~mış 
ve bugün bunların bitmiş olduğu a~laş!lmıştır. ~~ tahkı~at 
sistemi, her ne kadar Majino ve':'.ı Zıgfrıd battı g!bı tamamıy
le mestur delilse de, barajlar, lağımlar_ ve hu~usı".I~ Hol~nda 
hudut müdafaasının uzun yıll'!_rdanberı ana .sıperını teşlrıl e
den su hattiyle alakalı olmak uzere, bu tahkımat da kolay lı:o
lay zabtedi/ecek şeylerden delildir. Şunu da kayd~tmek 1i -
ıımdır lııi, bütün bu tahkimat Hlanda, tek ~aşına mu~afaa ~a
zi:yetinde kalmadığı müddetce bir kıymet ılade edebılecektır. 

- Noyc ZUhrer :Szı.ytunr =~~=~ 
Lude11 Romteı 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 LEFİGARO 

E ğer İtalya evelki pa• 
zar günü, korkuttu· 

ğu gibi Korfo adasını i~gal 
etseydi, harp çıkmıştı bıle .. 

G elelim Balear adal~rına: 
Balear adalarını ıspaıı

yollar elden kaçmnak istemi • 
yorlar· bunu çok iyi biliyorum. 
20.000 

1

italyan, İtalya'ya dön • 
mek için Almeria'dan vapura 
binecekler, Madrid'de büyük 
geçit resmine iştirak edecek -
ler, bu da malum. 

Her şeyi kötü mü görüyo -
rum? Asla! Olanı söyliıyorum. 
Şu bir vakıa ki, italyanlar Ta
renta'da, Messina'da, Siraıüza
da, Pantellarya'da, Trablus'ta, 
Bingazi'de, Tobruk'da Valona
da bulunuyorlar. 

kalya yortuları esnasında 

Su .. rprı•zıer ingiliz donanmasına muh
telif Akdeniz limanlarında 

Arnavutluk 

onları çember içine almak 
için bir hazırlık mahiyetin· 
de telakki edildi; Arnavut
luğun İtalyanlar tarafın

dan işgali, Roma'nın onlara 
doğrudan doğruya bir ce
vabı sayılabilir. İtalya, ce
nup ve şarktan bir Britan
ya - Fransa tazyikine karsı 
mukabele ve mukavemet e-

tahkim edilmemiş olan İ· 
talya'nın şark sahillerine 
yapılması imkan dahilinde 
bulunan taarruzların tehli· 
kesini ortadan kaldırdı. Ve 
nihayet, Arnavutluk ile ya
pılmış olan anlaşmalar hi~ 
bir hasını devlctln bu mem· 
leketten İtalya'ya karşı 
düşmanca bir inisiyatif ile 
hareket etmek ihtimalini 
bırakmadı. Bu üç katlı em
niyet tedbiri, yalnız buh
ranlı anlarda değil, politi
kanın normal devirlerinde 
de italyanların emniyet da
valarını tatmin edecek ma
hiyette idi. Fakat, Çember
layn'ın beyanatı ,tekmil 

Adriyatik vaziyetini bir
denbire bambaşka bir ışığa 
bürüdü. 

• geçen tatil müddetine niha-

Çemberlayn şöyle demiı
ti: Korfu'ya dair şayialar 
nereden çıktı? Bunu öğ
renmek ıstemiyorum, fakat 
hal~ dola ıp duruyor. Bu 
şayialar, son hadiselerin 
doğurdı ğu umumi endişe
lerin eseridir. 

Evelce kimsenin muka- yet vererek toplanmaları 
belesine uğramadan İngil- hususunda hiç bir emir ve
terede yazılmış ve söylen- rilmemiş olduğunu söyle
mişti ki mihver kurmayları miştir. 

hareketi 
Fakat ıunu da bitiyorum ki, 

Balear'lardan Majorka'nın 
Palma limanı, fevkalade bir 
deniz iıssüdür. İspanyol hükil
meti 27 martta ıntikomintern 
pakta iltihak etti. Eğer bir i_h
tilif zuhur ederse, Palma 1ı -
maı:n ne İngilizlerin ,ne de fran
&ızlann olacak; ya bitaraf ka -
lacak, yahut İtalya'nın elinde 
bulunacaktır. 

Bu bir vakıa ki, İtalya Arna
vutluk'u iual etti; İspanya an
tikomintern ittifaka cirdi; Yu
nanistan ve Romanya endi!ie -
lendiler. Habeşistan İtalya'nın 
elinde, Şap denizi kapalı. Son-

Romadan bildiriliyor: 

Fakat Çembrrlayn'ın hah 
ı:ttiği enJişeler henüz ber
taraf edılmemiştir. Diğer taraftan, Cebelüttank 

boğazının ingitizlerin olduğu 
söyleniyor, yanlış. İhtilif c;ı -
karsa İspanya'nındır. 

ra İngiltere mecburi askerliii 
kabul etmedi. Vakıa Fransa'
nın mükemmel bir ordusu, mü
kemmıcl bir bahriyesi var, fa • 
kat 1939 paskalya gününde e -
!inde 5.000 tayyaresi yok; hal
buki bu kadar tayyareye ihti -
yacı var. 

geçen eylUl ayında Cebe- Prag'ın alman kıtalan ta
lüttank üzerine bir darbe rafından i gali arifesinde, 
hazırlamı_ş olsalardı, bunda bir nikbinlik dalgasının 
kolaylıkla muvaffak olur- garbın bazı salahiyetli ha
lardı, çünkü müstahkem tip ve tefsircilerini bize ta
mevkiin 0 zamanki müda- mamiyle sakin bir bahar ve 
faa tertibatı pek zayıftı. hatta yıl vadetmiye sevket

Geçen günü Avam kama
rasında sözleri tekzip edil
miyen B. Winston Chur
chill, İntelicens Servis ve 
daha başka ihbar vasıtaları 
ingiliz makamlarını ital
yanlann Arnavutluğa kar
şı bir hareket hazırlamakta 
olduklarından haberdar et
miş olmasına rağmen pas-

miş olduğunu da hatırlat-

Arnavutluk işgaline se
bep olarak ileri sürülen te
sadüflere aldırmadan ital
yan hareketinin hakiki se
beplerini araştıracak olur
sak bu harekete saik olan 
amillerin, İtalyan - Arna
vutluk münasebetlerinde 

debilmek maksadiyle Adri

yatik denizindeki mevkiini 

emniyet altına aldı. Maa

mafih, İtalya, zayıf olan 

şarktaki cenahını korumak 

için hazırlıklarına daha ön

ceden başlamıştı. 

İdare etmek, evelden gör
mektir: aynı zamanda ha
diseleri önden karşılamak 
için hazırlanmaktır. Çem
berlayn ıle Daladiye, dikta
törlere bağırıp duruyorlar: 
"Dikkat t, ilerisine gitme
yin!,, 

İngiltere böyle garanti-

Cebelüttnrık, on sekizinci a
sırda kara bataryaları tarafın
dan bombardıman edilse idi, 
mukavemet eder, tutunabilirdi; 
fakat yirmi asıra dayanamaz. 
Bir taraftan İspanyol mevzile· 
ri, diğer tardtan Riff mevzi
leri. Cebelüttarık'tan hiç bir 
şey ~ecirmez. İspanyol Fas'ı· 
nın ardında fransız Fas'ı var -

Evet ingitizler, fransızlar 

vatanperver milletlerdir. Fa -
kat Akdeniz ne en vatanper -
verlerin, ne en doğruların, ne 
de en hararetli sulh tarftarla
rının elinde kalacak: Akdeniz 
yarın en kuvetli kimse onun 
olacak. 

mı ya lüzum var mı? 

General Franko Katalon

ya'ya karşı ezici bir taarru

zun hazırlıklarını son saf
haya getirirken, bir sürü 

haberlerin bizi bitkin ve ih
tilaflar içinde bulunan nas
yonalist İspanya'nın yeni 

değil, Avrupa'nın bugünkü 
politik vaziyetinde oldu

ğunu görürüz. İngilizlerin, 

totaliter devletlere karşı 

avrupalılan tesanüde davet 

etmeleri, gerek Roma'da 

gerek Berlin'de, totaliter 
devletlere karşı bir tehdit, 

Valona körfezindeki Sa
seno adasını elinde bulun

durması, İtalya'ya Otranto 

boğazını kapamak imkanı

nı verdi. Bundan başka, Yu

goslavya ile yapılan dost
luk paktı, Dalmaçya sahil
lerindeki adacıklardan, 

Roma.da Yunanistana, 
Britanya'nın stratejisine a· 
let olan askeri bir glasi gö
züyle bakılmaktadır. 

Noye Zürher Saytung 

[KURBAGA DAMGASI ] 
~==============================-- 42 -~~ 

Yazan: Edgar WALLACE 

- Bu çocuk hakkında hiç bir şey l le dönmeseydim. Hasta olan eski bir 
bilmiyorum. Johnson'un ona oyuncak hizmetçimi yoklamıya gitmiştim. I:,üt
filan göndermiı olduğu yalandır, diye fen, bir taksi çağırır mısınız? 
cevap verdi. Maitland veya onunla mü- Nazik gardiyan: 
nasebetim hakkında hiç bir şey söyle- - Bila tereddüt, Madam, diye cevap 
miyeceğim. Polis bana haksız yere verdi. 
musallat oldu; hayatımda, namuslu bir Geçmekte olan bir taksiye işaret et
adam olarak yaşamak cürmünden baş- ti. Genç kadın, ümitsiz bir halde etra
ka, cezayı mucip bir tek hareketimi is- fına bakındı. 

- Collet-Banson, diye cevap verdi. Collet-Banson'un yanına gitmiş oldu- pat edebilirseniz aşk olıoun size 1 - Tanıdık birini bulmak isterdim. 
J ohnson'un gözlerinde bir ışık par- ğunu iyi biliyorum, Maitland'ın emri- "Yedi numara., nın kaçmasını önle- Yalnız binmek istemiyorum, bayıl-

ladı: le ona oyuncaklar göndermiştim. Mait- mek ve hariçle her türlü irtibatına ma- maktan korkuyorum . . 
- Bu ismi iyi tanıyorum. M. Ban- land'ın vasiyetnamesini tanzim etmiş ni olmak için gayet sıkı tedbirler alın- Erkek: 

son ıık sık ve ekseriya akşamları geç olduğu günü, çok iyi hatırlıyorum, zi- mıştı. Duruşması, Bow Street'te, mu- - Rahatsız etmezsem, size evinize 
vakit yazihaneye gelirdi. Maitland, ra o gün beni şahit yapmayıp, büro- tat muhakeme saatlerinden bir saat kadar refakat edeyim, dedi. 
haftada üç gün memurlar çıktıktan dan iki memur çağırtarak vasiyetna· önce yapıldı ve tevkifi usulüne muva- Kadın, ona minnettar bir bakışla 
sonra büroda kalır ve geç vakte kadar j mesini onlara imzalattığı için çok mü- fık görüldüğünden tekrar, sıkı bir mu- baktı, ve duçar ettiği zahmetlerden 
çalışırdı. Uzun boylu, yakışıklı, kırk teessir olmuştum. Bunlar, ehemiyetsiz hafaza altında, tek kişilik bir hapisane dolayı teessüflerini mırıldanarak tek-
yaşlarında bir adamdır, değil mi? fakat kolay kolay unutulmıyan şey- arabasına konarak Pantoville'e iade e- lifini kabul etti. 

- Evet ta kendisi. ler ! diye ilave etti. dildi. Gardiyanı , hayran bırakan enfes bir 
- Wındsor civarında bir evi vardır. - Vasiyetnamesini çocuğun lehine 

1 
v 

Balder'in mahpusiyetinin üçüncü evde oturuyordu. Kadının rahatsız ıgı 
O raya hiç gitmedim, fakat o adrese mi tanzim etti acaba? günü Pantoville Ceza evinin ikinci ile meşgul olmayı çok arzu ederdi. Fa-
mektuplar attığım irin biliyorum. Johnson · k k d" · · d h · · h" · v · · 

:ı H" b" · f"k . k d" e ser gardiyanının başından gayet ro- at o, en ısını a a ıyı ıssettıgını - Acaba beraber yaptıkları işin ma- - ıç ır ı rım yo , ıy cevap ver- . . ·· 1 d' z h" · · d d · 
·d · d' B h" b h d" hatt~ b" manesk bır macera geçtı. soy e ı. aten ızmetçısı e nere e ıse hiyetı ne ı ı? ı. ana ıç a setme ı, a ır no-

1 
. 1 k · B" · k · · k 

- Ne olduğunu keşfetmiye muvaf- ter bile getirtmek istemedi. Bana vasi- Bu adam, nısbeten genç, oldukça ya- ge ece tı. ıraz wıs Y ve sıgara ıçme 

tnames.ın"ın modelı·n·ı bı"r kı"taptan kışıklı ve bekardı. Shepherd's Bush'ta istemez miydi? Kadın ona sigaraların fak olamadım. Maitland'ın, yanına ka- ye · k • · · · ·· d" d" a 1 cı. ld v 8•. ledı' Bütün bildik- annesiyle birlikte bir evde oturuyor- ve wıs y nın yerını goster ı ve gar ı-
bul cttıği yeg ne ecnebi o idi. Zanne- a mı:ı o ugunu oy . d Ak 1 . b"" 1 d"" d" yan, gecesinden memnun bir halde o-
derscm satılık arsaları vardı. Çocuğun lerim o sabah oyuncak almıya gitmiş 

0
u. .. şam arı .~vıne .0 tdo' uös e .. odner !· 

d t b t n e gı na uzun uzun kendi hayatından bah-bir hafta kadar onun yanına misafirli- olduğum ve onları büroya getirmi§ ol- gun e 0 • 0 us en ın ı. un • tt" 
ğe gittiğini hatırlıyorum. duğumdan ibarettir. İhtiyar oyuncak- d~n ~enç hır _kadın, sdarsıldı. vde ydere se ı. k 

· 1 1 b" k 'b' ·· v 1 k dar egv duştu. Gardı yan ka ının ım a ına Ayrılırken, adın: - Maitland'ın evındeki çocuğun ar a, ır çocu gı ı, og eye a -
m u? lendi. koştu ve onu yerden __ kald~rdı:. -~adı~ - Size çok minnettarım, .ı:say .f:Sron, 

J ohnson müspet bir işaret yaptı. Dick Gordon o sabah erkenden mah- genç v~ son d~rece guzeldı. Yurumesı- dedi. Yarın beni görmiye gelirseniz 
- Bu iki adamla çocuğun ne çeşit pusları sorguya çekmek için Pentovil- ne yar ım ~.t:~· . .. .. çok memnun olurum. 

bir alakayla bağlı olduklarını biliyor le'e gitt i. Mahpusları çok serkeş ve i- Kadın, guluz:nsıyerek, _fa~a~ yuzun- A dam, adresi, ihtimamla not defte-
musunuz? taatsiz buldu. Bal der, meydan okuyan de hasıl olan bır ıstırap çızgısıyle: rine yazdı. Bu ev Bloomsbury Square'-

- Hayır, efendim, yalnız çocuğun bir sesle: - Bir şeY. değil, dedi. Keşke otobüs- da küçük bir bina idi. Gardiran, ertesi 

akşam gene kapıyı çalıyordu, fakat bu Bron'u söyletmek istemiştim. Bu :;on 
sefer üniformasını giymemişti. iki ay zarfında hapisane memurlarını 

Saat onda tatlı hülyalar kuran mesut tetkik ettim. İşe yarıyanların bir liste
bir adam olarak evden ayrıldı. Kadı- sini elde etmek bana oldukça pahalıya 
na: "Güzelliğinizin kokusu bütün var- mal oldu. Bu adama, alakabahş mahpu
lığıma hakim oldu., demişti. sundan bahsettirmiye muvaffak olmuş 

Gardiyan gittikten on dakika sonra olacağınızı hiç zannetmem. Geçen haf
genç kadın kapıyı kilitledi ve sokağa ta ben de bir kere tecrübe etmiştim. 
çıktı. Kaldırımda bir aşağı, bir yukarı Hammersmith'de bir dans yerine sık
gezinen bir adam sigarasını attı. sık gidiyor. Sevdiği bir genç kız vası-

- Bonsuvar Matmazel Bassano, de- tasiyle kendisiyle tanıştım. Bu müna-
di. sebetle, hayatının yegane aşkı siz de· 
Kadın bir an duraladı: gilsiniz .. 
- Zannedersem yanılıyorsunuz, de- Lola hafifçe güldü. 

di. - Çok becerikli adamsınız, M. Bro-
- Hayır, kati yen. Matmazel Bassa- ad! Hayır, onun mahpusu ile kati yen 

nosunuz. Ben komşularınızdan biri- alakadar değilim. Ha! demin kimden 
yim. bahsediyordunuz? 
Kadın ona dikkatle baktı. Hoş bir Broad barid bir tavırla: 

sesle: - Pentoville hapisanesinde bulu-
- Oh! M. Broad, dedi. Hasta olan nan ''Yedi numara., dan bahıoediyor

bir arkadaşımı ziyaretten geliyordum. dum, diye cevap verdi. Onun dostları• 
Broad yürüyüşünü yavaşlatarak: nızdan biri olduğu kanaatindeyim. 
- Ben de öyle zannediyorum, dedi. Hayreti, Joshua Broad kadar pişkin 

Arkadaşınızın dairesi çok güzel.. Ben olmıyan birini belki kandırabilirdi. 
de bir kaç gün evel orasını kiralamaya - "Yedi numara .. mı? Bu, Kurbağa· 
niyet etmiştim. Bu mobilyalı apartı- !arla alakadar bir şey galiba. 
manlar kolay kolay bulunamıyor. Tah- Broad, gayet ciddi: 
mine~ bir hafta kada~ oluyor. Eve!, _ Evet, diye cevap verdi. Söytedi-
tam hır h~fta ev;l, dıy:e tekrar ettı. 1 ğiniz gibi, Kurbağalarla alakadar bir 
Shephe~d s Bush ta b~şınıza gelen ka- mesele; bunlara dair hikayeler oku-
zadan bır hafta eveldı. muş olduğunuzu tahmin ediyorurn. 
Kadın kendisini müdafaa için: Matmazel Bassano, siu bir teklifim 
- Söylediklerinizden bir şey anla- var. 

mıyorum, dedi. - Taksiye binmeyi teklif edin, zira 
Broad izah etti yürümekten artık yoruldum, dedi ve 
- Doğrusunu isterseniz ben de (Sonu var) 
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Şişmanların kalbi 

Şiımanlardan pek çoğunun, he
men hepsinin kalbi temiz olur. Ne· 
ıeli, keyifli ıiıman rahatını kaçır
mamak için kimseye fenalık etmek 
iıtemez. Keyifli olmasa bile kendi 
rahatsızlığını düıünür, huyu aksi 
olmakla beraber gene fenalık ede • 
mez ..• Hele ıiıman bayan olunca bü
tün düıüncesi ıiımanhktan kurtul • 
mak için çare aramağa bağlanır. 
Kadın kalbinin temiz olmaması za • 
ten pek nadir görüldüğü hnldc, ıiı
man bayanların kalbi mutlaka te
miz olur ...• 

Fakat bu temizlik eski adamla -
rın manevi kalb dedikleri §CY için· 
dir. Şimdi biz ona karakter diyor~z. 
Bu halde ıiımanlar iyi karakterh o
lurlar demek daha doğrudur. 

Her halde ıiımanlıkta yürek çar
pıntısı ve nefes darlığı ali metleri 
meydana çıkınca, insan artık fazla 
yağlarla hoı ıeçinemiyor demek o • 
lur. Hekime gitmek de ihmal etme· 
ğe gelmez .• 

Bunlara ehemiyet vermeyip de 
- arada sırada biraz çarpıntı, bir
az da nefes darlığı, ne ehemiyeti o • 
labilir diyerek - yemekte ve İç• 
mekte' devam edince kalb büyÜme· 
ie hatlar, damarlardaki tanıi~o~u 
arttırır: insan çabuk ve çok Utur. 
Burun ve ellerle ayaklar daima buz 
gibi. Bazılarında vücudun iç~risin
deki sıcaklık bile azalır. Bar de, 
kanlı, canlı fiıman neden üıür, der
ler ..• 

Daha aonra ne olur, diye sorar· 
, 0 h . t 

sanız, kalbin büyümeıi ı byat ~ ·Asıl kalbe, maddi yüreğe gelin • 
ce ona da ıiımanlarda temiz olmaz 
d:nilemez. Yağ dııarıda insanın eli
ne bulaıınca kirli sayılır ama, vücu
dun içinde, derinin altında olunca 
- insan terleyip de vücudundan 
yağ çıkanncaya kadar - y~ğ, !~
mizliie mani değildir, hele yuregın 
etrafında olunca ••• 

sakladığı kudretini de aarf etmesı 
demektir. Onu da aarfedince, tekrar 
küçülmez ama, gevıer, kudretten 
düıer. Bacaklar tiıer, inaan ayakta 
gezemez olur. Yaba da bfr daha 
k ık C. A. a amaz .••• Cenaze eller .üzerinde Bayaz.ıt camiine getiriliyor 

Şiıman kalbinin yağ tuttuğu es
kiden beri bilinir. Yüreğin etrafın· 
daki yağ tabakası daha görülme· 
den, mikroskop altında tetkik edil
meden önce bile, fil· n tiımandan 
bahsedildiği zaman, yüreği yağ tut
muı diye kendisine acırlar~~· w. • 

Sonradan, ti§manlarm yuregı?.ın 
etrafını kaphyan yağ tabakası goz
le de görülmüt ve ölçülmÜ§tÜr. Yağ, 
yüreiin etrafında, en ziyade ön ta
rafında bir santimetre, ba:u~arında 
daha kalın, bir tabaka teıkıl eder. 
Bu yai tabakasını mik~skop al.tı~
da tetkik edenler, kalbın adalesının 
içine kadar girdiğini, adalenin ince 
ince elyafını biribirlerinden ayırdı • 
ğını da görmüşlerdir. Hatta bir he -
kim merak etmiş, yüreğin yiızde ne 
kadar kısmı yağ tuttuğunu hesap 
etmiı: bir tiıman yüreği yüzde 
42 nisbete kadar yağ tutabiliyor ... 
Bu da insanlan hayvanlardan ayırt 
ettiren bir fark: en yağlı hayvanla
rın yüreklerinin ancak yüzde yirmi 

Ege'de çam tırtıllarile · 

mücadele baıladı 
İzmir, 20 a.a. _Bu sene ~~ktinde 

başlamış olan çam tırtılları ın~cad~le
si neticesinde İzmir ve Manısa vıla
yetleri dahilinde bugüne kad~r .°..t.uz 
sekiz bin beş yüz hektar genışlıgın
de iki yüz seksen dokuz ormanda on 
bir bin üç yüz otuz dört amele tara· 
fından dört yüz otuz sekiz bin yirmi 
beş kilo tırtıl imha edilmiştir. 

Sıcakların erken başlaması yüzün
den alçak yerlerle cenup kısımların
da tırtıl keşeleri dizi halinde topra
ğa inmeğe başlamış oldu~undan bur~
larda mücadele bu senelık gevşemış 
bulunmaktadır. Yüksek mıntakalarda 
mücadeleye devam olunmakta ve gele 
cck sene mücadele yapılması icap e
den yerler harita üzerinde tesbit edil
mektedir. 

beti yağ olabilir ••• Demek ki İnaan 
eti para etseydi, §İşmanların kıyme· 
ti pek büyük olacaktı ••• 

Sinop'la balık bolluğu Mare§al Fevzi Çakmak cenazeyi takip ederken 

Yüreğin etrafında toplanan, ara· 
ama da a:iren bu yağ tabakasınm 
tı§maıtı nnarvuanuaa:r•"'-6•... ....,. 
bette tahmin edersiniz. Onun için 
ıiımanlarm ilk ıikayetleri yürek ta
rafından olur. Biraz uzunc~ yol yü
rüyünce yahut biraz yüksekçe bir 
merdiven çıkınca yürek çarpıntısına 
tutulmak tiımanlar için pek olagan 
ıeylerdendir. . 

Bu yürek çarpıntısını bıraz da 
hayırlı bir alamet sayabiliriz. Hiç 
tiıman olmıyanlara da, mesela tatlı 
veya acı bir heyecan Üzerine çarpın· 
tı gelirse de, çarpmtı bir tişmana, 
hele biraz yotgunluk Üzerine, gelir
se yürek yağ bağlamağa başladığı
nı haber verir. O vakit he~ime gi~ip 

b. da perhiz ederek bırkaç kılo araz b" • 
kaybedince çarpıntı geçer ve ır oa-

ha gelmez. .. 
Çarpıntıdan sonra, goze çarpa• 

cak §eY nefes darlığıdır. Şişman a
dam, hoplar, zıplar, danaeder, fa· 
kat batkalarında~ d~ha~~nbuk ne-

f 
. k .1. O vnkıt yuregın etrafın-

esı esı ır. w d 
•...ıı k. ~ biraz daha çognlmış e-

Sinop, 20 a.a. - Bir aydanberi Si
nop limanında bol miktarda balık av-
...... 7v .... '-""•a• uc111ı;ının Jtuuau ı~ Ku-
ruşa hamsi de yüz paraya satılmak -
tadır. 

Bugün 

Yenişehir ULUS sinemasında 

AŞK ŞARKISi 
Nino Martini 

ilave olarak 

Türkiye Büyük Millet Mecliai
nin açılrıı, latanbul'da yapılan 
jimnastik şenlikleri ve dünya 

havadisleri 

Seanslar: 
14,30 • 16,30 - 18,30 ve 21 de 

ua ı yag • k b" 
12,15 ucuz matinesinde 

SEVDA KAMPI mektir. O kadarını da erıtn;,e ıraz 
daha uzun sürmekle bera er, gene -.~~---••• Ti: 2193 _, Cenazeye birçok çelenkler gönderilmişti ... 

tnümkündür. 
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k d' odasına girmek için döndü, fa

Omer de en ı ıkı ının ne kadar gülünç ola . 
kat o zaman dışarı ç § w • • •• r· w •• Ü bir 

1 k musluga gıttı, goz ugun 
cağı aklına ge ere. .. .. ·· biraz ıalattı ve avu-

. ld • ··teki ehyle yuzunu 
elıne a ı, 0 

•• b""k"'l Ü§ duran havluyla ku • 
cunda bir tura gıbı .. u ku m dugwu halde su içmeii 

b .. bütun uru 
ruladı. Ağzı us b' ""ddet ayakta kaldı. 1-
unutmu§tu• Odasındaf ır muptıgw ına genç kızın 

. d ha ena ya , 
çinde her §eyı a ti bir haı aldığma inanan 
karıısında gülünç ve zava ı 

bir taraf vardı. . Ne kadar aalaklaı • 
h b 1 • ını ver sın. 

"Tuu alla e cu . k ·b· baktım. Belli et-
G rb k da yıyece gı 1 

tını. a ı a ıza f halde içerlemiıtir. Ben 
medi ama, muhakkak dena k klerden istikrah e • 
kız olsam benim tipim e er e 

d . ·· lendi derdim.,, ıye soy • kÜ ük odada aıağı yu· 
Gidip sedire oturamıyor, l ç telaıını ispat ede-

k d 1 k iatese bununa ~ d"' .. 
arı o aıma •. : d d duyulacagını U§U· 

ceğini, belki de bıtışık 0 d8:k~l~ kalıyordu. "Hayat 
. k rtada ı ı ıp 

nüyor, araraızca 0 
• k k dar küçüklükler 

~ değmıyece a 
aahiden yaşanmasa d. ırurıldandı. Sonra: 
ve bayağılıklarla dolu! •.. ,, ıye · döndü dııarı 

"Adam sen de!,, diyerek gerıyef . d'. 
d it kata so aya ın ı. 

çıktı ve merdivenler .. e~ ~ fra hazırlanmıştı. 
Beyaz muıamba ~r.tulu :orına kuruluyarak bah
F atma ıslak ellerını yan a k t •• ye

ld" El" deki enıayye ap a ırı 
çe tarafından ge. •· dın B masanın üzerine, 
ıil zeytin tanelerı var ı. unu 

gümeçli bal tabağının yanına koydu. 
"Siz oturun beyim .•• bizimkiler geç kalkarlar!.,, 

dedi. 
Omer bugün de ev halkını görmeden gideceği

ni, mamafi onların buna gene darılmıyacaklarını 
düıündü. Yalnız: 

"Enittem gitti mi?., diye sordu. 
"Hayır ... daha kalkmadı!,, 
Demek Galip efendi de artık itlerin yakasını 

bırakmııtı. Yağ iskeleaindeki dükkana sabah na
mr zından evel gitmenin bir fay dası olmadığını ni· 
hayet o da anlamıı ve on altı yatmdaki çırağın na
musuna pvenerek sabah uykusu kestirmeği daha 
akılkarı bulmuttu. 

Bir iakemle çekip oturdu. Onündeki beyaz cam 
fincana Fatma çay dolduruyordu. Yukarıdaki o
danın kapııı açıldı. Sofada ayak aesleri oldu. 

ömer lakayt olmağa çalışan bir sesle: 
"Semiha ıaliba! •. ,, dedi. 

"Değildir, değildir ••• küçük hanım öğle olmadan 
kalkmaz ••• herhalde Macide hanım olacak. Mektep 
vaktidir. Dün gitmemiıti. Kadıköy'ünde bir ahbap
ta idiler. Ama bugün nasıl gidecek .•. ,, 

Yukarda ayak tıpırtılan devam ediyordu. Ma
cide herhalde ayakkaplarını giymekle metıuldü. 
Fatma Omer'in yanına aokularak kulağına fısıl

dadı: 
"O mektep çalgılı türkülü bir yermit··· böyle 

günde gidilir mi? .. ., 
Sonra başını sallıyarak ilave etti: 
"Ama burada kapanıp da ne yapsın... belki 

hava alır da içi açılır ... pek acıyorum kızcağıza .•. ,, 
Macide merdivenleri inmeğe ba§ladı. Yetil ka

reli ve kiremit renginde spor bir etek ve kahve ren-

gi yünden bir kazak giymi§ti. Başında aynı renk
te bir bere vardı. Omer'in gözleri ona çevrildi. Yü
zünü gülümsemiye benzer bir §ey buruıturdu. 

Macide de yüzünde tatlı bir tebessümle geliyor
du. Loş sofada gözlerinin kırmızılığı ve yuzunun 
solgunluğu pek belli olmuyor, sadece biraz süzgün 
duruyordu. 

Omer onun tebessümünü fevkalade acı buldu. 
Böyle zamanlarda gülmenin doğru olmadığını dü
şünerek değil •.• Macide'nin ne kadar ıatırap içinde 
olduğunu farketmemek için kör olmak lazımdı. 

Fakat bu garip genç kız etrafındakilere kederini 
bile göstermek istemiyecek kadar kendine güve • 
nen bir mahliiktu. Dudaklarındaki oldukça muvaf
fak tebessüm ona yaklaşmak istiyenleri itiyor gi. • 
biydi. Omcr içinden: "Ba§nna büyük bir it sardır
mak üzereyim, inıallah sonu iyi olur! •.• ,, diye r.Öy· 
lendi. 

Macide Omcri'n tam karıısına geçti. Fincanı-
1 nı alarak birkaç yudum içti. Canı hiç bir şey iste -
miyor, takat herhangi bir fevkaladelik yapmıı ol
mamak için sıcak çayını bitirmeğe çalıııyordu. Bir 
aralık gözleri Omerinkilerle karıılaşh. Kumral 
saçları beyaz alnına dökülen delikanlmm hali o
na biraz gülünç, fakat çok samimi geldi. Macide
nin yüzünü de içten gelen sıcak bir hava sardı ve 
göz kapaklarını hafifçe kapıyarak içini çekti. 

Bu anda bütün duruşu: "Halimi görüyorsunuz 
ya!,, der gibiydi. Omer bunu derhal anladı. Karşı· 
sındakine sabit gözlerle bakarak derin bir nefe 
aldı. Bir kompartimanda oturan ve biri.birinin dili
ni bilmiyen iki insan gibi yava§ yavaş ve çekingen 
tebessümlerle anlaımağa çahtıyorlardı. 

Omer birkaç kere aizmı açarak ileri aoğru 

__ .....;,;;,,_...;.;;;;_ _____ . ----
Kadının yer1 

Yazan: Nasuhi BAYDAR 

Her fırsatta söylediiim gibi an
Jıct'i muaaır ga:aetecilifin bulmuı 
olduğu aydınlanma vo aydınlatma 
yollarınm en kestirmelerinden biri 
.. yarım. Haber alan, haber veren 
ve fikir yürüten gazete, okuyucula
rında alaka uyandıracağmı umdu
ğu mevzular hakkında zaman za
man onlarla da temas etmelidir ki 
samimi düşüncelerini öğrenerek ne§
riyatında her bakımdan faydalı 0 • 

labilain. Bizde gazeteciliğin bu me
sut bulu§unu hiç mühmel bırakmı
yan, diyebilirim ki, yalnız Son 
Posta'dır. Günün meselesi ne ise ve 
bu mesele ile kimler ve hangi mu·
hitler münasebettar ise kendilerine 
baş vurur, &orar, cevap alır ve ne§· 
reder. Ancak, iddia edemem ki, 
meslektatımız açtığı anketlerde me
selenin lehinde veya aleyhinde bu
lunanlara müracaat hususunda adil 
bir nisbet gözeterek tarafsız kalmı
ya bilhaua itina eder. Vakıa, taraf
lardan birini iltizam etmenin de 
ekseriya gazetecilik icaplanndan 
addedildiğini bilmez değilim. 

Her ne ise, Son Poııta bu sefer de 
"Kadının yeri evde mi, it hayatında 
mıdır?,, şeklinde bir anket açarak 
üniveraiteli genç kızlarımızdan mÜ• 
talealarını sormaktadır. Yüksek 
tahsil ile meşgul yetişkin kızlarımı· 
zın istikbalde işgal etmek niyetinde 
bulundukları yerler hakkında ma• 
h'.imat edinmi§ olmak hangimiz için 
değersizdir? Hakikaten, bugün ii
niversitenin muhtelif fakültelerine 
dağılmı§ olan yarının en münevver 
kadınları tahsillerini tamamladık
tan sonra evlerinde mi kalmak, yok
sa muallim, avukat, hekim, kimya• 
ger, hülasa birer mealek sahibi ol
mak mı istiyorlar? Bu, hepimizce 
bilinmesi elzem bir cihettir. 

Henüz neticelenmiyen anketin o
kuduğum parçalarından edindiğim 

intıba §Udur ki cevap sahiplerinden 
çoğu evi tercih ve fakat, bu tercihi 
ifade ederken kendilerini müdafaa 
mecburiyetini hissediyorlar. Zira, 
cevaplar §Öyle telhiı edilebilir: "Ka
dmm asıl yeri evidir. Biz üniTeraite
ye devam ediyoraak makaadmuz il· 
min nurundan İstifade etmektir; İ§ 
hayatma atılıp kadınlık vaaıflanmı
zı kaybetmek deiil.,, Şayet doiru 
hülaaa edebildimse bu mütalea hiç 
kimaeyi tatmin edememek iktiza e
der; çünkü hakikatten hayli uzak• 
trr. Bana aoraalar "kadının yeri ha • 
yatm içindedir, derdim: ev•• it ha
yatın içinde değil midir? Çocuğunu 
büyüten, tarlasmı sürüp ekinini bi 
çen ve ineğini sağan kadınla yeme ., 
iini pişiren, elbisesini diken ve fab 
rikada veya yazıhanede çalışan ka 
dın arasında, hayatin hakikati iti 
bariyle ne fark vardır? Üniversite 
ye devam eden genç kız yarm evle 
necek, ana olacak ve iktıza eders 
it hayatına atılacaktır. O zaman b 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

_, ...................•...........•.•.... -: Yurdun muhtaç çocuklannı 
:mesut görmek hususundaki ast
: iane, insani düşünceleriniz Ço
: cuk Esirgeme Kurumuna yılda 
: vereceğiniz bir lira ile tahakkuk 
: edebilir. . 
.......................................... 

iğildi. Bir ıey aöyliyecek gibi oldu. Sonra vaz geç· 
ti. Macide bunu farketmemiı görünüyordu. Niha
yet her ikiai de aynı zamanda ayağa kalktılar. O. 
mer Fatma'ya: 

"Teyzemle eniıteme aelam aöyle! Bak, bekle. 
dim, hala kalkmadılar. Kabahat benden gitti.,, de
di. Sonra gülümsiyerek ilave etti: "Semiha'nın da 
gözlerinden Öperim!,, 

Şapkasını aldı. Macide de notalarını almıı ve 
açık renk pardesüsünü aırtına geçinruıti. Omer o
hemiyetııiz bir tavurla sordu: 

"Siz de çıkıyor musunuz?,, 
"Evet .•• ıörüyorsunuz !,, 
Omer "bu kızın kar§ıaında hokkabazlık yapıl • 

mıyacak.,, diye dÜ§Ündü. 
Pi§kin metodlar, mektep arkadaıı olan kızla

rı hayran bırakan hoı küatahhklar, hatta hazan 
hayasızlığa kadar varan §Uh nükteler ölü daimler 
halinde kafasında yaııyordu. Buna mukabil arzu· 
ları eskiden duyduklariyle kıyas edilenıiyecek ka· 
dar §İddetli idi. Macide'nin kapıdan çıkarken eli
ne dokunan parmakları Omer'i kıpkırmızı etmiıti. 
Uzun ve siyah kirpiklerinin altında o mağTur te • 
besaümü muhafazaya çalııan kederli gözleri deli
kanlının Üstünde dolattıkça onu büabütün l&§ırtı· 
yor ve manaıızca etrafma bakınmağa ve ausmağa 
aevkediyordu. Araaıra Omer'in gözleri de yanm • 
dakini süzüyor, onun kahve rengi kazağın altında 

(Sonu var) 

Tashih - Dünkü tefrikamızın birinci sütununda 
9 uncu satırdaki "sebebi" kelimesi "sebebini". 10 uncu 
satırdaki "düşünce" kelimesi "düşmanca" ve dördün. 
cü sütunun 14 üncü satırındaki "kıvrık" kelimesi "kı
vırcık" olacaktı. Tashih ederiz. 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü • • 
ıçın 

Kadro ve teşkilôt kanun 
lôyihası hazırlandı 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, umum müdürlüğün mer -
kez ve ta§ra teşkilatı ve bu teşkilatın vazifeleri hakkında bir ka -
nun layihası hazırlamıştır. Projeye göre Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünün yeni teşkilatında bazı daireler reislik haline ge
tirilmekte, yeni bazı müdürlükler ibdaı edilmekte, bazı dairele -
rin de kadrolan deği§tİrilmekte veya tevsi olunmaktadır. 

Umum müdürün yardımcı ve mü -
şaviri bulunan umum! katibin büro ve 
teknik işlerine yardım etmek üzere 
yeni kadroya iki umum! katip mua. 
vinliği konulmuştur. 

Spor temas ve müsabakalarında vu· 
ku bulan ihtilaflar federasyon heye -
tince tetkik olunuyor, fakat hukuki kı
sımları hakkında mütalea yürütmek 
zor oluyordu. Bunun için hukuk mü
şavirliği kadrosunda bir spor hakim
liği konulmaktadır. Yeni kadroya on 
federasyon heyeti konulmuştur. Ay
rıca merkezde teşkilat, talim ve ter
biye müdürlükleri ihdas olunmakta
dır. Spor malzemesi işleri bir müdü
riyet haline getirilmekte ve spor sağ
lık itleri ile meşgul olmak üzere bir 
de sağlık dairesi tesis edilmektedir. 
Proje her dairenin yapacağı vazife· 
leri ayrı ayrı tasrih etmektedir. Pro
jenin ihtiva ettiği en mühim madde
lerden biri de Beden Terbiyesi umum 
müdürlüğü bütçesinde münakale se
lihiyetinin umum müdürlüğe veril -
mesidir. 

Kadro: 
Projeye bağlı kadroya göre 150 li

ra asli tnaa§lı bir umum müdürün i -
dareıinde 100 lira asli maaşlı bir umu
mi katip, 90 lira asli maaşlı iki umu
mi ki.tip muavini, SS lira maaşlı bir 
husuıl kalem müdürü, 35 lira maaşlı 
bir husus! muhasebe katibi, 40 lira 
maaılı bir yaver umum müdürlük mer 
kez bürosunu teşkil etmektedir. Tef
tiş heyeti: 8 lira maaşlı bir reis, 70 
lira maaşlı ki, 55 lira maaşlı 2 müfet
tiş, 45 lira maaşlı 4 hesap müfettişi, 
45 lira maaş! 2 sıhat müfettişi, 35 li
ra maaşlı 4 müfetti§ muavini. 

Hukuk müşavirliği: 80 lira maaşlı 
bir hukuk müaşviri, 55 lira maaşlı bir 
apor hakimi. 

Federasyon heyetleri: 80 lira maaş
lı 10 reis, 70 lira maaşlı 10 reis mua
vini, SS lira rnaa§lı onar sekreter ve 
mütehaıaıı. Tesisat ve te~kilat reis
liği: &eksen ira maaılı bir reia, yet
mi§ lira maa lı bir teşkilat müdürü, 
otuz beş 1i ra maaşlı bir teşkilat me
muru, 70 li ra maaşlı bir t3.lim ve ter· 
biye müdürü, 45 lira maaşlı 1 muavin, 
45 lira maaşlı iki mütehassıs, 80 lira 
maaşlı bir t esisat müdürü, 70 lira ma-

( BIBL I YO 

İnsan ve totaliter 

devlet 
Richard CondEnhove - Kalergi'den 

eıki büyük elçi Galip Kemali Söy
lemezoğlu tarafından dilimize çev
rilmiş olan bu eser Kanaat kitapevi 
tarafından 'Ankara kütüpanesi,, seri
sinin on dördüncü cildi olarak neşre
dilmiştir. 

Mütercim kitabın başına yazdığı a
laka değer bir mukaddimede eserin 
mahiyetini ıu suretle anlatıyor: 

"Bir japonyalı ana ile bir Amerika
lı babanın oğlu olan bu zat, zamanımı
zın maruf mutefekkirlerinden ve sos
yologlarından biridir. "İnsaniyet ve 
insanlık" ruhunu, e:ayesini, ihtiyaç· 
!arını, hülba tam insan mefhumunun 
"totaliter devlet'' mefhumiyle ne de
receye kadar kabili telif olduğunu, 
dünyanın ha tarafını dolaşıp, devlet 
reisleri, f Lrkaları, cemiyetler rüesası. 
muhtelif meslek sahipleri, matbuat 
erkanı, arne ı esi, i§çisi, patronlar, avu
katlar, hülha bütün tabakai halk ile 
temas edcrtk, yirmi yıllık uzun ve 
bilgili bir tetkik ve tahlil neticesini 
bize bildi riyor. 

"Gençli ğimiz bu "mefhumlar" al· 
tında nas ~ emeller, ne gibi ihtiraslar 
gizli oldu ' Unu bilmek mecburiyetin
dedir. Çün ü: Asırlarca dünyaya a
deta hakim mevkiinde bulunduktan, 
gene asır larca en koyu bir istibdadın 
içinde türlü türlü dertlere ve felaket 
lerc uğrıyarak, koca imparatorluğu· 
muzu elden kaçırdıktan sonra ; ruhu· 
muza en cı'.'<i ananelerimize, ah13.k ve 
ihtiyaçlarımıza uyan "cümhuriyeti
mizin" en medeni, en mütekimil ve 
en koruyucu bir şekil almasını temin 
edecek ıurttte: ilim, irfan ve seciye 
ile yetişmek, gene gençliğimize te
rettüp eder, büyük bir vazifedir ... 

Totaliter devlet mefhumunun hür 
ve medeni nsan mefhumiyle ne dere
ceye kadar telifi kabil olduğu mese· 
lesini etraflı bir şekilde gözden geçi 
ren bu c ri bütün münevverlere tav

siye edeı ' " 
Fiyat -o kuruştur. 

aşlı 1 mühendis, 55 lira maaşlı 1 to -
poğraf ve iki ressam, 70 lira maaşlı 

bir spor malzemesi müdürü, SS lira 
maaşlı bir mütehassıs, 80 lira maaşlı 
sağlık dairesi reisi, yetmişer lira ma· 
aşlı birer hıfzıssıhha, dahiliye ve asa
biye mütehassısı. Neşriyat ve propa
ganda reisliği: 80 lira maaşlı bir reis, 
70 )jra maaşlı bir neşriyat müdürü, 45 
lira maaşlı bir neşriyat müdür mua. 
vini, 70 lira maaşlı bir propaganda 
araştırma müdürü, SS fer lira maaşlı 
birer almanca, fransızca ve İngilizce 
mütercimi, 55 lira maaşlı bir istatistik 
müdürü. Hesap işleri dairesi reisliği: 
80 lira maaşlı bir reis, 70 lira maaşlı 
bir reis muavini, 40 lira maaşlı iki 
merkez ve taşra kalem şefi, SS lira ma· 
aşlı bir müdür, 40 lira maaşlı bir ay
niyat muhasibi, 70 lira maaşlı bir mu
amelit müdürü, 40 lira maaşlı bir mu
amelat memuru, 70 lira maaşlı bir zat 
işleri müdürü, 40 lira maaşlı bir şef, 
70 lira maaşlı bir spor tesçil ve lisans 
müdürü. Beden terbiyesi yüksek ens
titüsü: 100 lira maaşlı 5 profesör ve 
ordinaryüs, 90 lira maaşlı 5, 80 lira 
maaşlı 5 profesör, 70 lira maaşlı 5 do
çent, 55 lira maaşlı 6, 45 lira maaşlı 
6 muallim, 35 lira maaşlı 4 asistan. 
İstanbul beden terbiyesi müdürlüğü: 
90 lira maaşlı bir müdür, 55 lira ma
aşlı bir mıntaka miri ve 3 doktor, 45 
lira maaşlı 3 kontrolör, 15 beden ter
biyesi mütehassısı, 40 lira maaşlı 30 
antrenör, İzmir ve Ankara beden ter
biyesi müdürlükleri: 80 lira maaşlı 2 
müdür, 55 lira maaşlı 2 müdür muavi
ni ve 2 doktor, 45 lira maaşlı 2 kon -
trolör, 14 beden terbiyesi mütehassı
sı, 35 lira maaşlı 30 antrenör. Vilayet 
beden terbiyesi müdürlükleri: 70 lira 
maaşlı 5, 55 lira maaşlı 16, 45 lira ma
aşlı 16, 40 lira maaşlı 22 müdür, 45 li
ra maaşlı 5 müdür muavini, 5 doktor, 
40 lira maaşlı 5, 35 lira maaşlı 54 kon
trolör, 40 lira maaşlı 20, 35 lira maaş
lı 48, 30 lira maa§lı 20 beden terbiye
si mütehassısı, 30 lira maaılı 64, 25 li· 
ra maaşlı 76 antrenör. 

Umum müfettişlikler müşavirlikle
ri: 80 lira maaşlı 4 müşavir. 

Her reislik ve müdürlükler kadro
sunda kafi miktarda k<itip ve memur 
da bulunmaktadır. 

GRAFYA J 
Varlık 

15 nisan tarihli 139 uncu sayısı İs
mail Hüsrev Tökin, Hasip Ahmet 
Aytuna, Salahattin Batu, Cemil Sena, 

Mehmet Süleyman Paşa, Hüseyin Na

mık Orkun, doktor Orhan Conker, 

Rüştü Şardağ, Rıza Apak'ın bir çok 
enteresan yazılariyle intişar etmiştir. 

Tavsiye ederiz. 

Avcı Mehmet 
İskender Fahrettin Sertelli'nin ço

cuk romanları serisindendir. Tarih! 

bir dekor içinde kahramanlık, cesaret 
ve fazilet menkıbelerile dolu bir mev

zuu canlandırmaktadır. Bir çok re

simlerle süslüdür. Kanaat kitapevi 
tarafından neşredilen 138 sayfalık bu 
kitap 30 kuruş fiyatla satılmaktadır. 

"Çocuk,, dergisi çıktı 
Çocuk Esirmege Kurumu genel 

merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(ÇOCUK) adlı derginin (135) inci 

sayısı çıkmıştır. Yurt yavrularının 

sağlık, sosyal kültürel durumlarının 

inkişafına hizmet eden bu kıymetli 

dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve ba

balara tavsiye ederiz. 

Beden terbiyesi mecmuası 
Başvekalet Beden Terbiyesi Umum 

Müdürlüğünce ayda bir neşredilmek
te olan mecmuanın dördüncü sayısı 

mütenevvi münderecatla çıkmıştır. 

Bu sayıda geçen ay içindeki spor 
faaliyetlerine ait yazılarla birlikte bir 

çok tanınmış imzaların teknik ve il
mi makaleleri ve diğer birçok kıymet
li yazıları bulunmaktadır. 

25 kuruş olan mecmuayı okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

r . 

IYURl-TAN RESiMLERi 
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Elôzıg - Diyarbakır arasındaki Gölcükten bir görünüş 

Adana mektupları 

Adanadaki yeni İnşaat kira 

pahalılığını karşılıyamıyor 

Adanclda yeni yapılan modern evler 

Adana, (Hususi) - ilk bakışta şehrimizde hayatın hiç de bahalı ol
maması lazrmdır. Tabiatın büyük bir cömertlikle verdiği çeşitli sebze -
ler ve meyvalar Adana' da hayat standardını ucuzlatmıya ne kadar yar
dım ediyorsa, buna mukabil ev kiralannın yüksek fiyatları da bahalılı • 
ğı daha ziyade arttırıyor. 

Adana'nın eski evleri hem pahalı

dır, hem de modern konfora susamış 
halkı hiç bir cihetle tatmin edeme
mektedir. Yeni ve modren binalar şeh 
rimizde gittikçe çoğalmaktadır. Fa

iman malumata göre, kongre ~zaları 
cenubi Anadoluda muhtelif bölgeler
de bir tetkik seyahati de yapacaklar
dır. 

Çankırı' da bir yüzme 
havuzu yapılıyor 

Çankırı (Husu- lialllı;llll 
aust) - Çankırı- ı 

nın suyu çok bol
dur. Sokaklarda a
dım başına çeşme
ye rastlanır. Şehir 
içindeki birçok ev
lerde fıskıyeli ha
vuzlar vardır. Fa -
kat suyun bu bol -
!uğuna rağmen , 
Çankırı bundan kii 
fi miktarda istifa
de edemez, şimdi, 
halkın p!Sj ihtiya
cını temin için şe
hirde büyük bir 
yüzme havuzu ya
pılmaktadır. 30x15 
metre eninde ve 
genişliğinde olan Derede yüzen çocuklar 
bu havuzda iki kısım derinlik bulu-ı-
nacaktır. Acemi yüzücüler için havu- ı 
zun derinliği 1.30, diğer yüzücüler i- Tren 
çin 3.20 olacaktır. Bu havuzun etrafın 
da 23 tane soyunma yerleri buluna
caktır. Ayrıca kumluk bir saha bir de 
büfe bulunacaktır. Ayrıca havuzun 
suyunu sık sık değiştirmek için de 

i~~in in 

ayaklar1nı kesti 

bir 

tertibat vardır. 
Su ve yüzme ihtiyacını temin için 

derelere giren çocuklar artık modern 

yüzme havuzuna kavuşmuş demektir. 

kat yeni inşaatın hacmi, bu geniş ih- ------------------------------

İzmir (Husus!) - Halkapınar I• 
tasyonunda bir tren kazası olmu9, 
devlet demiryoları işçilerinden biri 

tren altında kalmış, zavallının iki a· 

yağı ezilmiştir. Vaka şöyle olmuştur: 

Sabahleyin saat 6,45 de Basmahane 
istasyonundan Burnavaya hareket e
den katar, Halkapınar istasyonuna 
vardığı sırada henüz durmamıştı. Dev 
let demiryollan Halkapınar cer atel
yesinde işçi Ömer oğlu 25 yaşında 

Sait, hareket halinde bulunan trenden 
yere atlamış, fakat önünde kum yığı
nı bulunduğundan aşağı doğru kay

mıştır. Bu yüzden her iki ayağı ray
ların üzerine düşmüş, arkadan gelen 
vagonun tekerlekleri iki ayağı üzerin

den geçmiş ve zavallı işçi, ağır su
rette yaralanmış, ayak kemikleri par

çalanmıştır. 

tiyacı tatmin etmemektedir. 
Adana'nın bu davasını ancak devle

te dayanan büyük sermayeli bir inşa
at müessesesi halledebilir. 

Eiitmen kurııu 
Adana'da bir eğitmen kursu açıl

masına karar verildiğini evelce yaz
mıştım. Açılacak kurs için şehrimizin 
Karşıyaka semtindeki güneşli mekte
bi binası tahsis edildi. Adana eğit
men kursu binasının bütün hazırlık
ları ikmal edilmek üzeredir. Kursun 
direktörü ve öğretmenleri tayin edil
miştir. 

Bu kursa yüz elli kişi iştirak ede
cektir. Vilayet maarif müdürlüğü a
çılacak kurs hakkında vekaletin istedi 
ği malfunatı ve mütalealarını havi ra
poru Ankaraya göndermiştir. 

Arkeoloji konleran•ında 

Bu yıl eylül iptidasında btanbul
da Dolmabahçe sarayında toplanacak 
olan enternasyonal arkeoloji ve antre 
oloji ve etnografya, folklor kongre
sine ıehrimizden müze müdürü bay 
Yalman davet edilmiştir. 

Her iiza kongrede ayrı ayrı tezle
rini okuyacaklardır. Adana müze mü 
dürü 0Aşiret hayatı ve etnografyası" 
üzerindeki tezini hazırlamaktadır. A-

1 Man isa Halkevinde 1 

Manisa halkevi aoayal yardım komitesi fakir çocuklar menfaatine 
bir çaylı dana vermittir. Çayda bir de piyan go tertip edilmi§, eld e e d i
len para ile 25 yoksul çocuk sevind irilmit tir. R esim, ıoıyal yardım ko· 
miteıi azalarını göstermektedir. 

Tren derhal durmuş, hadise müd
deiumumiliğie haber verilmiş, tahki
kat yapılınca işçi B. Saidin, Halkapı
nar istasyonunda indiği takdirde üç 
yüz adım kadar geriye doğru yürü
memek için trenden atladığı, fakat 
ayakları kayarak terenin altına düş

tüğü anlaşılmıştır. Yaralı, Memleket 
hastanesine kaldırılmış ameliyat ya

pılarak kırık ve ezik olan ayağı, bal
d7rından kesilimiştir. İşçi Sait, ken

di hatası yüzünden iki ayağını kay

betmiştir. 
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ÇEKLER 
Ac;ıhş F. Kapanış F 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.7075 

3.3550 
6.6650 

28.4125 
67.2725 
50.77 
21.Z9 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.8150 
24.\"1675 
0.9050 
2.8\)25 

34.62 
30.5350 
23.9025 

5.93 
1.26.7G7S 

3.3550 
6.6650 

28.4125 
67.2725 
50.77 
21.29 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.8150 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5350 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli Ergani 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sivas - Erzurum Hattı 
1s. I. 
Sivas - Erzurum Hattı 
İs. II. 
Sivas - Erzurum Hattı 
ts. 111. 
Sivas - Erzurum Hattı 
ts. iV. 
Siv,as - Erzurum Hattı 
ls. V. 

19.- 19.-
19.975 19.975 
19.375 19.375 

19.375 19.375 

19.375 19.375 

19.375 19.375 

19.375 19.375 
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Hakime sual soran suclu 
~ 

Bir düztabanla bir 
bastı bacağın kavı!'ası -

Birinde makas öbüründe 
bir " beyaz saplı ,, varmış .. 

- Mustafa oğlu Mehmet... Meh· 
met... 

Diye nida olundu ve içeriye, gayet 
uzun boylu, alımlı, biraz da çalımlı 
bir Mehmet girdi. Meğer Mehmet ha
kime hiç de yabancı değilmiş. Nasıl 
yabancı olsun ki, Ankara'da polis kü
tüğüne geçen kumar vakalarının hep
sine karışan "Mehmet" adı bu iri kı
yım delikanlıya aittir. Altında para 
dönen her oyunun ucunda bu Meh -
met bulunur. 

ustura, makas taşırım. Sonra elimiz .. 
den bir kaza çıkıverir. 

- Her zaman makas taşır mısın 

yanında? 

- Sarhoş olduğum zamanlar evde 
bırakırım. 

- Sarhoşken traş etmez misin? 
Bu sualin cevabını Mehmet düşün

dü. "Sarhoşken acaba traş ediyor mu, 
etmiyor mu?" Sarhoşlukta neler yap· 
tığını hatırlayabilse, cevap kolay ... 
Fakat a, a .... 

Plovdiv' de ... 
Bulgariatan'ın 

ikinci büyük §e -
hiri olan Plov • 
div'in asırlık a • 
ğaflar araaından 

güzel bir 
görünüşü 

Hakim: 
- Kumarı bıraktın da, şimdi de 

hırsızlığa mı başladın sen? Diye sorara sıra gelip ziyaret etmektedir. Os-
du. Mehmet cevabını dışarıda hazır

manlılar tarafından inşa olunan Kur- lamış da gelmiş meğer: 
şunlu han namiyle maruf muazzam H 1 k k 11 h" bı'llahı' 

- Etmem, sarhoşken traş etmem 
dedi. 

Bu sefer de Tevfik atıldı. Çok la· 
zımmış gibi ilave etti : 

- Traş etmez ama, kumar oynar 
hakim bey ... - ırsız ın yo va a ı, 

Plovdiv, Mart - Komşu türk ve bulgar milletleri
nin dostluk, barış ve birlik münasebetlerini kuvetlen· 
dirmek ve hızlandırmak üze:re başvekil ve hariciye na
zın Ekselans Doktor Köseivanof'un Ankara'ya yaptı
- ı seyahat ve Türkiye'nin büyükleriyle ayni maksa-
g 1 d" • 
d matuf olarak yaptığı görüşme er unya umumı 

a "d politikasının karma karışık olduğu bu zamanda cı -

Bulgar komşularımızın 
Türklere karşı besledikleri 

sevgi ve takdir, hududdaki 

kervansaray son zelzelede yxkılmıştı; hakim bey, dedi, ben esasen yaralı
şimdi arsasında yeni temiz bir hal in-

yım da ... 
şa edilmiştir. Arkeolojik, etnoğrafik, Dışarıda mübaşir "Tevfik, Tevfik" 
bir çok eserler ihtiva eden güzel bir diye bağıra bağıra dilinde tüy bitti. 
müzesi de vardxr. Müzenin mütehas- Fakat görünürde Tevfik'ten eser 
s;sx bay Filipov türklere karşı sami· yok. Nasıl olsun: zavallıcağız demir 
mi büyük bir sevgi beslemektedir. parmaklıklı kapıyı bir türlü açtıra • 
Şehir yedi tepe üzerinde inşa olun - k" A k 

mıyor ı... nca : 
den pek nafi olmuş ve mil$t-trek tehlikelerin dehie
tinden gafil olan ruhları bUe intibahadavet etmiştir. 
Bulgar komşularımızın türklere karşı beslediği sevgi 

ve takdir, huduttta gümrük ve polis memurlarının 

nazik ve kibar muameleleriyle derhal göze çarpar. 

memurların nazik ve kibar 
muş olup bunların başlıcalarının ad- _ Posta başı Tevfik'i getir, denil-
ları şunlardır: Saat tepe, Nöbet tepe; dikten sonradır ki salona badi badi 
Taksim tepe; Cehennem tepe; bu te- bir Tevfik dahil oldu. Uzun Meh
pele:r ve ~ehirin içindeki ve etrafın- met'le, kısa Tevfik, yan yana, gülünç 
daki yedi park Plovdiv'in manzara - bir tezat teşkil ettiler. Hakim Tev -
sını büs bütün güzelleştirmektedir. fik'e, bu seferki ikamet'inin sebebini 

tavırla riyle göze çarpıyor 
Bir türk gazetecisbi velev geçici olsa 
da Bulgaristan'da görmekten sevinen 
memurlardan birisi tirenin hareke • 
tinden evel hayırlı yolculuklar dile
yerek elimi sıkarken ağzından şu 

cümle döküldü: "Biz dostuz". 
Plovdiv'in (Filibe), Bulgaristan'm 

3ofya'dan sonra en büyük şehiri ol · 
-;iuğunu bildiğim için trende sobrani
ye azasından eski dostum tütüncü B. 
Monçef'in teşviki üzerine, havanın 

güneşli ve güzel olmasının de tesi -
riyle burada bir iki gün kalmağa ka-
ar verdi- :Buı;ı;ün-;bu kararr ve.r.di ~-llllMiiiiı 

ğimden memnunum; niyetim iki g~n 
kadar eğlenmek olduğu halde bugun 
dört gün oluyor, ki buradayım ~e bu 
güzel, medeni ve modern şehırden 
ayrılamıyacağım diye adeta esef et
mekteyim. Bunda filibelilerin umu -
miyetle nezaketleri, türklere karşı 
samimi alakaları, muayyen bir yaştan 
yukarr olanların türkçe konuşmaları 
ve hassaten Ekselans vali ile bulgar 
gazeteci arkadaşların konukseverliği 
amil olmuştur. 

Vali Bay "Hristo Dragolov"u ma
kamında ziyaret ettim ve görüştüm. 
Sayın Ulus vasıtasiyle türk umumi 
efkarına vaki olan şu beyanatının 
bildirilmesini rica etti: 

.. _ Umumi idaresine memur oldu-" 
''ğum Plovdiv vilayeti (1) h:~ T~r-:: 
"kiye'ye civardxr. Hem de vılayetım 
"içinde türk yurtdaşlarrmız da var-" 
"dxr. Bu itibarla türklerle yakından" 
"alakadarım. Türkler iyi yurtdaştır-" 
•• 1 r. çalışkan ve namusludurlar." 

a ' k " "Mensup oldukları devlete arşı 
,. rtdaşlık vazifelerini hakkiyle" 
yu b' 1 .,, 

,. ktadırlar. Adet ve ta ıat erı yapma 
1 

., 
,,. 'b . 1 de bize çok benzer er. 
ıtı arıy e ,, 

"S Ih erler. biz de sulhu seve· u u sev , . , A k .. 
"riz. Ekselans Köseıvanof un n . a~ .. 

. . .. ebetı"yle her ıkı ''ra zıyaretı munas . .. 
''k " lletı'n mUnasebetlerınde omşu mı b" . ., 

. d · sı'zin ve ızım "açılan yenı evrenın . ,, 
"hakkımızda hayırlı, menfaatlı_ ve,, 
"faziletli olmasını yürekten dıle -.. . ,, 
rım. .. inde 

Bay Drogolov, masası uzer . . 
mevcut fotoğraflarından bir tan~sını 
de üzerine bulgarca "Sa.ın Ulusa en 

1 ,, d · e yazarak ver· kalbi saygılar ım a ıy . k 
di. Kahve ve sigara .ikram ettı ve ka

. t ek neza e
pıya kadar bizi teşyı e m 

tinde bulundu. ld v ı 
Burada bulun~u~umu h~b~;a~ e~g

gün Sobraniye ıçtımaına ıştı 
mek üzere Sofya'ya hareket ınecbu . 
riyetinde bulunan Plovdiv mebusu ve 

. ~ · 1 rinin nazımı vilayetin umum zıraı ış e d k 
. . baytar ve o -olan ziraat odası reısı d 

tor Nayden Naydenoff mezkur o a-
,. d .. ı' ne türk dost -

nın resmi kagı ı uzer k 
luğu hak km da ki fikirlerini yazara 

b . memur ınah-
imzası altında bana ır .. .. 
susla göndermiş ve Sofya'da gorubş. 1· ·· ·t oldug" unu ı · mekliğimizden umı var 

k .1. yakın dost -
dirmiştir; basve ı ın en .. 
tarından ve bu mıntakanın en mum· 

' doktor taz simalarından olan sayın 
mektubunda şöyle diyor: . . 

" Plovdiv vilayetinin köylü ~ı.ftçı 
"halkının müntehip bir mümessılı v_e 
"mebusu ve mezkur halkın hakiki fı-

(1) Vilayetin umum mcsahai sathi!esi 
15.840 kilometre murabbaı ve umum nufu
au 803.720 kişidir. 

Plovdiv mebusu Dr. Nayden 
Naydenoll 

Plovdiv valisi 8. Hristo 
Dragolov 

Plovdiv belediye reısı B. 
Bojidar Zdravkof 

"kirlerinin ve ruhi duygularının sa - Bulgaristan'm manzaraca en güzel sordu. Tevfik: 
"dxk bir tercümanı ve köylüler ile şehiri olmakla şöhret kazanmış olan - Kumardan, dedi, kumardan yatı-
"çiftçilerin evi olan ziraat odasının Plovdiv'de her sene nisanın 11 in- yorum. 
"reisi sıfatiyle iki komşu millet ara- den 24 üne kadar devam eden beynel- Tevfik'in öyle masum bir boyun 
"smdaki dostluğu selamlar ve yüre- milel bir panayır kurulmaktad ır. 100 büküsü var ki hani insanın yüreği, 
"ğimin bütün samimiyetiyle selamla- bin zair tarafından ziyaret edilen bu parraJlanmamak için taştan olmalıdır. 
"rım." "" panayıra romenler, yugoslavlar, çek- Fakat inanmayın sakın... Çünkü ya-

.. Türkiye•nin büyük yaratıcısı A • ter, slovaklar, almanlar ve macarlar lan söylüyor. Nitekim hakim: 
"tatürk bulga:r milletine karşı yüre- iştirak etmektedir. _ Kumardan hapis yatırmazlar ... 
"ğinde dostluk ve sevgi dılyuyordu. Plovdiv'de günlük siyasi iki gazete Başka? 
"Halefi olan sayı~ milli ~e~'ini~, b~- çıkmaktadır. Başta "2" yaşında olan İnce iş meydana çıktı. 
::yük ya:adıc.rya cı~d~n ~arık bır Y~- Borba "Savaş manasına" gazetesi gel- _ Döğüştüydüm de ... 
ce şahsıyettır ve hızım ıçın canlı ~ır ,_mektedir. Sahip ve baş muharriri B. Mehmet seyyar bir berberdir, Evli 

"dostluk garantisi teşkil etme~ted~r. Popov tahsilini Fransa'da ikmal et - ve bir çocuk babası .. 
"Bu dostluğun menbaı iki mılletın miş, münevver, türk muhibbi bir mes- _ Karın nikahlı mı? 
"kalplerindeki karşılıklı sevgi ve lekdaştır. Ondan sonra Yük (doğu _ Hayır .. Beraber oturuyoruz iş -
"takdir duygulandrr. Bizim milleti · manasına) gazetesi gelir. Haftalık te .. Ayni nikahlı gibi. 
"miz çiftçi bir millettir. Günlük işle- Pravda (hakikat manasma) gazetesi _ Öyle evlilik olur mu? Neye ev-
"riyle sakinane uğraşır ve saadeti de mümtaz bfr okurlar zümresine Jiyim diyorsun? 
"bunda arar. Bundan dolayı bütün maliktir. Hele sahibi avukat Bay A- _ Ama çocuğum var ... 
"dost memleketlerle ve bahusus Tür- tanas Yorgiyev ötedenberi türk mu- Zabıt katibi Mehmed'i "bekar" diye 
"kiye ile tam bir barış havası içinde hibbi bir politika yapmakla maruf - kaydetti. 
"yaşamak ister. Bulgaristan'm çiftçi tur. Usulen suçluya "mahkfuniyetin var 
"ve köylü halkından Tiirkiye'nin Şimdiki hükümet türk mekteple - mı?" Diye sorulur. Fakat Mehmed'e 
"çiftçi ve köylü halkına gazete.niz. v~- rinde la tin harfleriyle tedrisat yapıl- böyle sorulmadı: 
"sıtasiyle lütfen selamlarımı ıletınız masx için emi:r vererek yeni Türkiye- - Mahkumiyetlerini say bakalım 
"ve ellerini kardeşce sıktığımızı bil- ye karşı bir bağlılık eseri daha gös • Mehmet, denildi. Fakat iş ki Meh -
"diriniz." termiştir. Maarifde bizim metodları- met, düpe düz hesabını çıkarıp da 
Sayın mebus "Ulus"a bir fotoğrafz. mrzla tedrisat yapılmaktadır. Kırca söyliyebilsin. 

nı hediye etmiş ve üzerine bulga:c~ Ali ve civan yerlerde bazan ders o - o da boynunu büktü, masum ve ö
"Saym Ulus gazetesine en samımı kutacak öğretmen bulunamamakta - zür dileyen bir hal takındı. Sanki ha
hislerimle" ifadesini yazmıştır. dır. Dost hükümetin hayırhahane kim affedince cezalar kütükten sili -

İşi dolayısiyle anide Sofya'ya ha- himmetiyle az zamanda bunun da bir necekmiş gibi sızlandı: 
rekete mecbur olan belediye reisi de çaresine bakılacağı şüphesizdir. _ Size karşı çok beyefendi çok; 
memuru mahsusla "Hoş geldiniz" diye Filibe'de hayat ucuzdur. Buz gibi dedi, çok mahcubum doğrusu... Hem 
iltifatta bulunmuş, fotoğrafını üze - birinci nevi kuzu etinin kilosu 28, benim size saymaklığım hiç hacet de
rine "Ulus gazetesine selamlarımla" ekstra ekstra tereyağının kilosu 75, ğil. Siz bütün mahkfımiyetl~rimi bi -
yazarak ve imza ederek hediye etmiş ikinci nevi ekmeğin kilosu dört, bi- lirsiniz. Hep elinizden geçtı . 
ve türk dostluğunun en hararetli rinci nevi ekmeğin kilosu beş levaya _ Hepsini çektin mi? 
mürevviçlerinden olduğunu bildir • satılmaktad:r. Gıda maddeleri hile - _ Hepsini çektim. 
miştir. Belediye reisi Bay Bojidar sizdir; belediye kontrolü pek sıkx ve Tevfik'e soruldu: 
Zdravkov bize Plovdiv'in bulgarca ve cezalar pek ağırdır. Halis koyun sü- _ Mahkumiyetlerini say ... 
fransızca ola:rak nefis surette basıl • dünün okkası 6 leva, en nefis yağlı _ Bilmem ki efendim, ben cahilin 
mış bir tarihini hediye etmiştir. yoğurdun okkası 10 levadrr. Bunl~r~n biriyim. 

"Plovdiv", plan üzerine inşa olu - türk parasiyle tutarını bulmak ıçın _ Nasıl olur, insan unutur mu kaç 
nan modern, temiz, şen ve ferah bir levalara dörtte bir zam yapılmal :dır. kere hapis }attığını? 
şehirdir. Nüfusu 109.850 dir. Bunun Bahçıvanlık ve meyvacılrk pek müte- Tevfik, küçücük başını iki yana 
6.040 ı türk, 6.000 yahudi ve 12.000 i rakkidir. Her sene Avrupa'ya, hassa- salladı. Bi:r türlü hatırlayamıyor: 
ermenidir. Belediyesinin yıllık büd· ten Almanya'ya 40 milyon kilo çilek, _ Bir defa davar meselesinden, bir 
cesi 120 milyon levadır. Nüfus başı- 12.000 vagon kadar üzüm gönderil - kere de yaralamaktan yattımdı. 
na 192 buçuk leva senelik belediye mektedir. _ Ne ile yaralamıştın. 
vergisi düşer. 26 ilk mektebi, 7 orta Filibe vilayetinin 60 kadar orta o- _ Şeyle .. Taşlaydı galiba .. 
mektebi, 12 çocuk yuvası, 1 erkek ve kul muallimi, vilayet maarif müfetti- _ Başka? 
bir kız jimnazı, bir muhtelit jimnazı, şi Bay Denev'in idaresi altında önü- _ Sonra bir de hakaretten giydiy-
bir ticaret jimnazx, bi:r muallim mek- müzdeki mayıs ayı zarfında ve yahut dim. 
tehi, bi:r papas mektebi, bir hususi tatil devresinde tstanbul'a bir seya : _ Bu kadar mı? 
jimnazı, bir dilsiz sağxr mektebi var- hat yapmak, müzeleri ve mekteplerı _ Bir de bisiklet meselesi vardı a-
dır. gezme\<, oradaki türk meslekdaşla · ma, onda suç pek benim değildi. 

Türklerin 3 ilk mektep ve bir de riyle tanışmak için bir program ha - Düşündükçe hatırlıyor ve söylü-
orta mektepleri vardır. zırlamaktadırlar. yordu. Epeyce daha söyliyeceğe ben-

Yahudilerin bir ilk ve bir de orta İşte size komşu Bulgaristan'm ziyo:rdu. Onun anlatmağa niyeti olsa 
mektepleri vardır. komşu şehrinde kaldı ğım üç gün .. z~r- bile, kimse de dinlemeğe tahammül 

Ermenilerin bir ilk mektepleri ve fında ki intiba ve müşahaler ... Goruş- yok .. 
bir de fransxzca tedris eden orta le:rim tamamiyle müspettir. Ko~.şu - Anlat bakalım hadiseyi Meh -
tahsilli kolejleri vardır. ve dostlarımız ekselans doktor Ko · met... 

İtalyanların bir ilk mektepleri ve seivanof'un Ankara'yı ziyareti ınür:a- - Sarhoştuk beyefendi. O da iç 
bir de jimnazları, alınanların bir jim- sebetiyle her iki milletin duydugu mişti, ben de .. Ark.amdan meğer beni 
nazları vardır. Filibe'nin caddeleri memnuniyet ve ferahlığı, . s.amııı::ı takip edermiş. Hissettim bunu, kaç-
332 kilometre 612 metre boyunda o - bağlılığı hızlandırmağr, mıllı bır tım. Erteı;i gün, tabii (neye tabii bel
lup hep parkedir. Çamurdan eser vazife telakki etmekte ve boş geçen li değil) gene sarhoştum. Bir yere 
yoktur. 3 sineması, 1 de tiyatrosu zamanlar için esef edilmekte ve bu gittikti beraber... Orada, aramızda 
vardır. Yeniden iki modern sinema mesut devrenin hatta daha evci açıl- hafif bir küfür geçti. Onun üstüne 
inşa edilmektedir. Açık iki camii, 12 ması icap ettiği söylenilmekte?ir. Tevfik, fanilasının arasından bir "be-
ortodoks, 2 katolik kilisesi, 2 de hav- Ta"ıebc müLııdelesi, mütekabıl top- yaz saplı" çıkardı. 
rası vardır. Katedral katolik kilisesi lu gezintiler ve buna ı:'~ma~il ~emas- - Beyaz saplı sizde değil mi bey-
içinde majeste kıral üçüncü "Boris"- lann karfll!'şlik hislN•nın ınkışafın- efendi? 
in annesi ve çar Ferdinand'ın ilk zev- da m'üı.irn roller <-ynıyacagr ise bedi· Ve devam etti: 
cesi Marie Louise gömülü olduğu i- hi addedil,nektedir. - Ben dedim ki, etme Tevfik, yap-
çin majeste krral annesinin mezarını Şakir Raaim ÇEÇEN ma Tevfik, ben berberim, cebimde 

Dinleyicilere, gülmek gibi Iaubali 
hareketler menedilmiştir ama, öyle 
zamanlar oluyor ki.. .. Tevfik'in bu 
sözüne de gülündü. 

Hadise Tevfik'in görüşüne göre de 
şöyle geçmiştir. Küçücük, yumucak 
eliyle, div cüsse Mehmed'i işaret e· 
derek, onu tezkiyeye devam etti: 

- Bu (yani Mehmet) der ki benim 
üç kozum var. Biri berberlik, biri üç 
kağıt, biri de bir liralık saati üç li· 
raya satarım. 

- Bırak onları, aranız neye açıldı, 
neye kavga ettiniz ? 

- Üç kağıt yüzünden .... 
Okuyucularım, bilmem ki üç ka • 

ğıd'ın ne demek olduğunu biliyorlar 
mı? Hani şu "bul karayı, al parayı" 
dalaverası yok mu? O çeşit kumarın 
kağıtları işte. 

- Aletlet tamamını idi şemsiyesi 
de var mıydı? 

- Vardı, şemsiye de vardı. 
- Peki f i Mehmet yaraladı diye• 

lim, ya Meı .... ed'i kim yaraladı. Onun 
da sağında solunda bıçak yarası var. 

Tevfik, adın ısöylüyormuş gibi ko· 
laylıkla cevap verdi: 

- Onu da ben vurdum. 
- Peki ayırmadılar mı sizi? 
Tevfik, başını sağa döndürdü, yu • 

karı kaldırdı, minareye bakar gibi 
Mehmet'in yüzüne baktı sonra haki· 
me döndü: 

- Baksana hakim bey boya, dedi, 
bu adam döğüşürken kim ayırabilir? 

Tevfik'e ait doktor raporunda: 
" Biri sol hufrei fevkatterkuvada, 

diğeri ...... " 
Diye J:iaşlıyan yaradan bahsedili

yordu. Hem hepsi de biribirinden ba· 
riz yaralar ... Ve üstelik bu yaraların 
makasla açılmış olduğunu fen de ka· 
bul ediyormuş. 
Şu hale gö:re Mehmet, fenni bir şe

kilde, Tevfik'i makasla yaralamıştır: 
hadise bu ... 

Sonra? 
Sonra icabı teemmül olundu. Meh· 

med'le Tevfik'in mahkumiyetlerinin 
tam listesi müddeiumumilikten isten· 
mek üzere duruşma nisanın 27 inci 
gününe bırakıldı. 

Hizmet akdi mukavelelerinde 

muvazaaya 

meydan verilmiyecek 
Adilye Vekaleti, noterlerin hizmet 

akdi mukavelesi tanzim veya tasdiki 
sırasında muvazaaya meydan verme
meleri hakkında teşkilatına bir tamim 
yapmıştır. Vekalet bu tamiminde : 

"Matbuatta intişar eden yazılara ve 
vekalete vukubulan müracaatlara na
zaran; kanun hükümleri müvacehe
sinde ikinci defa evlenmek imkanını 

bulamıvan bazı vatandaşların bu ar
zularını temin gayesine matuf olarak 
muvazaalı hizmet akdi mukavelesi 
tanzim ve tasdik ettirmekte oldukları 
anlaşılmaktadır ... demekte ve hizm("t 
akdi mukavelesi tanzim ve şartlarını 

tayin hususunda taraflara tanınan ser
bestiden istifade etmek isteyen bazı 

vatanda~ların hakiki arzuları böyle 
bir mukavele yapmak olmadığı halde 
bu nam altında muvazaalı mukavele 
tanzim ettirmeleri düşünülebileceğin
den hizmet akdi mukavelelerinin tan
zim ve tasdiki sırasında tarafların 

hal ve vaziyetlerine göre hakiki arzu
larının i7.harına gayret ederek ahllk 
ve adaba mügayir muvazaalı mukave
leler tanzimine meydan vermemelen
ni noter ve noter vekillerinden iste
mektedir. 



Hitler'in yıldönümü 
AlmanyO' da coşkun 
tezahürlerle kutlandı 

(Ba§t 1 inci sayfada) 
Dün gece Berlin halkı Hitıer'i teb

rik etmek üzere Vilhelm Plat.z ve ci
varlarında toplanmış bulunuyordu. 
Tam gece yarısı halk bitip tükenmi -
yen "yaşasın'' larla Hitler'in ellinci 
yıldönümünü selamlamağa başlamış -
tır. 

Führer birçok kereler balkona çık
mış ve halka teıekkür etmiştir. Halk 
heyecan içinde polis kordonunu yara
rak ıaraya yaklaşmıştır. Geç vakte ka
dar Vilhclm Platz tezahürleri devam 
etmiştir. 

, 23 memleket heyet Rönclercli 
B. Hitler'in doğumunun 50 inci yıl 

dönftmü münasebetiyle Berlin'e gel
mi§ olan ve en azı 23 memleketi tem
ıil eden resmi mahfiller aras111da bil • 
hassa İspanya namına Alcazar kahra
manı general Moscardo, vis amiral 
Estrada, italyan ordusu erkanı harbi
ye reisi general Pariani, faşist milis
ler ordusu erkanıharbiye reisi gene
ral Russo, sabık macar nazırlarından 
B. Daranyi ve B. İmredi, bulgar milli 
müdafaa rüesası, yugoslav hava ordu
su başkumandanı, Türkiye, Yunanis
tan, İsveç ve Litvanay mümessilleri 
bulunmaktadır. 

Milli Selimize •aYRı 
Börsen Saytung, Türkiye'nin ihya

ıı eserinde şahsi meziyetlerinin müte
bariz bulunduğu Cümhurreisi fnönü
nün, kıymetli arkadaşlarının, modern 
Tilrkiye'nin mümtaz mümessillerinin 
Berlin'de Hitler'in ellinci doğum yıl
dönümü merasimine iştirak etmekte 
olduklarını kaydetmektedir. 

İngiltere ile Fransa heniiz resmi 
heyetler göndermemişlerdir. Maama • 
fih Lort Brocket ile İngiliz generali 
Fuller, Führ~rin hususi misafirleri o
lacaklardır. 

Kıral, doğumunun 50 inci yıldönü
mü münasebet iyle B. Hitler'e bir teb
rik telgrafı göndermiştir. 

Senlik başlıyor 
Bugün saat 8 de ıaray pençereleri 

önünde mızıka çalmıya başlamış saat 
9 da Führerin onünde muhafaza ala
yının ilk resmi geçi ti yapılmıfitır. Mu· 
hafaza alayını muhafız polisin geçidi 
takip etmişti r. Bunu müteakip tebrik 
merasimi başlamıştır. 

Eveti saat 9,25 te papanın vekili 
Monsenyör Cesare Orsonico B. Hit · 
ler'e kor diplomatiğin temennilerini 
arz eylemiştir. Müteakiben Almanya 
tarafından himaye edilen halk namına 
Bohemya ve Moravya umumi valisi 
Fon Noyrat'la baıvekil B. Haşa ve bir 
dakika aonra da Slovakya başvekili 
Monsenyör T isso tebrikte bulunmuş • 
tur. 

Saat 9,45 te alman hükümet azası 
ve saat 10 da B. Göring'in başkanlı· 
tında ordu mumessilleri' gelmişlerdir. 

Müteakiben Berlin belediye reisi 
Dr. Lippert, Bertin halkının tebrikle
rini arzetmiş ve saat 11,15 te alman 
orduıunun geçiti başlamıştır. 

Tebrikler 
B. Hitler gcçıt yerine gitmeden ön

ce Danzig'tekı milli ıosyalisı şefi B. 
Forster'i ve Danzig hükümeti azasını 
kabul etmiştir. B. Forster, Führerre 
ıerbcst §ehrin fahri vatanda~lık dip
lomunu takdim ederek "bunun Dan • 
zig şehrinin büyük minnettarlığını 
arz için olduğun u, geçen yirmi yıl zar 
fında Vistül mansabının ön karakolu 
vazifesi gören ve alman mahiyetleri
ni muhafaza etmiş bulunan danzigli • 
)erin Führerin bu vatandaşlık sıfatı· 
nı kabul etme iyle bahtiyar oldukları
nı bildirmiştir. 

Papanın vekili Monsenyör Orseni
zo, Fon Ribbcntrop'un da hazır bu
lunduğu halde B. Hitler tarafından 
kabul edilerek kendisine kor diplo
matik namına bir yıldönümü hediye· 
si vermiştir. 

Yabancı mi afirler, bu sabahki as· 
keri geçidi iki geniş tribı.inderı seyret 
mişlerdir. 

Geçitle birlıkte, birçok askeri tay
yareler şehir üzerinde uçmıya başla· 
mı şiardır. 

MarQal Göring'in bir yazrıı 
Bertin, 20 a.a. - Alman gazeteleri, 

bugünkü ya:r.ılarını Hitler'in 50 inci 
yıldönümün tahsis etmişlerdir. 

Gazeteler dün Hitlcr'e yapılan 

kiini elde etmişse bu, mim kuvetleri• 
nin müessir himayesi sayesindedir. 
Bütün bunlar dünyanın en yüksek a
damı olan Hitler'in eseridir. Bize ya
bancı olan alemin hücumlarını hiçe 
sayarız. Aleyhimizde beslenen kinler
den bize ne. Bizim için Hitler sözü 
lazımdır ve kafidir.,, 

Fon Noyrat'la bir mülakat 
Berlin, 20 a.a. - Nahtausgabe Hit

ler'in yaş günü dolayısiyle Fon Noy
rat'ın Hitler tarafından takip edilen 
harici siyaset hakkında bir mülakatı
nı neşretmektedir. 

Fon Noyrat, Hitler'in altı seneden 
beri mütemadiyen çenber siyasetine 
karşı muvafakiyetle mücadele ettiği
ni söyliyerek diyor ki : 

" - Daha 1933 te, Litvinof Londra
da birçok devletlerle demokrasileri 
Almanya'ya taarruza icbar için müza
kerelerde bulunmuştur. Almanya bu
na milletler cemiyetinden çekilmekle 
mukabele etmiştir.,, 

Alman - Leh paktı 
Fon Noyrat Polonya ile 1934 te ak

tedilen dostluk muahedesi hakkında 
şöyle demektedir : 

"- Eğer başkaları kör olmillllt§ ol
salardı bu hadise Hitler'in niyetlerini 
anlatmak için onlara kafi gelirdi. 
Mezkur muahedeye halk hiç de taraf
tar değildi ve Almanya'ya ağır feda
karlıklar yükletiyordu. 1914 tenberi 
ilk defa olarak tarihi bir hadise, Ver
say muahedesinin ektiği ebedi kin ile 
tezat teşkil eden bir hadise vuku bu • 
luyordu. 

Eden'in 1934 te Berlin'e yaptığı zi
yaret bu ingiliz devlet adamının daha 
o zamanlarda bile iyi niyetler besle· 
mediğini isbat eylemişti. İngiltere'nin 
hakikatte istediği bizi çenber içine al
mak için birçok taraflı muahedeler 
akti idi.,, 

Hitler'in 13 pren•ipi 
Hitler buna 1935 martında Alman

ya'nın askeri hüriyetini ilan etmekle 
mukabele eyledi ve bu suretle de Al
manya'nın diplomatik vaziyet!ni kur
tardı. 

Müteakiben Fon Noyrat, 1935 mar-
tında Hitler'in Rayştag'da ileri sür• 
düğü 13 prensipi hatırlatarak göyle 
demktedir: 

"Eğer diğer devletler Hitler'in bu 
tekliflerini kabul etmiş olsalardı dün
yayı birçok endişelerden, sıkı~tılar: 
dan kurtarmış olurlardı. Halbukı akaı 
yapıldı ve Fransa Moskova ve Prag'la 
ittifak eyledi. 

Komüni•tliie karşı mücadele 
Şimdi Hitler harici siyasetini kati 

olarak çizmiş bulunuyor: her tarafta 
ve bütün vasıtalarla komünistliğe kar
şı mücadele etmek ve binaenaleyh lı
panya ve İtalya ile müşterek ve mfttı· 
tekar bir siyaset takip eylemek. 

21 mayısta Almanya'ya kargı mua
rızları tarafından tevcih olunan hü
cumlardır ki, Hitler'i Bohemya ve 
Moravya'nın işgaline ve burada bir ~i
maye idaresi tesisine mecbur etmış· 
tir.,, 

Yufloılav ırazete•inin yaz;dıkları 
Belgrat, 20 a.a. - Politika gazetesi, 

B. Hitler'in 50 inci yıldönümüne tah· 
sis ettiği bir makalede, Almanya· 
Yugoslavya ekonomik ve politik mü
nasebetlerinin inkişafını bilhassa 
kayt ve işaret ederek: 

"Milletimiz Almanya'nın Führer'· 
ini tebrik ve Avrupa barışının kurtu
lacağını ümidini izhar eylemektedir,. 
diyor. 

Geçit resmine/en •onra 
Berlin, 20 a.a. - Askeri geçit saat 15 

de ağır topçunun geçmesiyle nihayet 
bulmuş ve B. Hitler balkın alkışları a
rasında saraya dönmüştür. 

Saat 17.15 de B. Hitler macar ve bul
gar heyetlerini kabul ederek macar na
ibi ve bulgar kıralı tarafından gönde
rilen hediyeleri almıştır. 

Saat 17.30 da verilen çayda B. Hit
ler yabancı heyetleri kabul eylemittir. 

B. Hitler müteaddit defalar şansö • 
lüri balkonuna çıkarak halk tarafın
dan hararetle alkışlanmıştır. 

Berlin operası bu akşam Führerin 
davetlilerine "Şen dul" temsilini ver
miştir. 

PraR'daki tören 
tebriklerin tafsilatı, Hitler'lc nasyo · Prag, 20 a.a. - Havas ajansı bildiri-
nal sosyalistliğin başardığı eserleri yor: 
anlatan makalelerle doludur. B. Hitler'in yıldönümü Prag'da sü-

Fölkişer Beobahter, Mareşal Gö- kilnet]e tesit edilmiştir. 
ring'in §U yazı ını neşretmektedir: Sabahleyin kalabalık bir halk kütle-

" Alman milleti bugünkü varlığını si, ıs inci asırda almanları Prag üni
borçlu olduğu büyük adama hürmet versitesinden kovmuı olan Jean Husa 
ve sarsılmaz bir sadakatte ve müttehit abidesine giderek abideyi çiçekle dol
olarak tazimatını bildirir. Almanya'· durmuştur. Ekseri kimseler tatil gü
yı uçurumdan ve zilletten ~urta~n nü olmasından istifade ederek gehiri 
onun azmi olmuştur. Almanyayı yuk- ı terketmişler ve bu suretle askeri ge -
ıelten 0 olmu tur. Eğer bugün Al- çitte halktan hemen hiç bir seyirci bu
manya tekrar dünyada ihtiram mev- lunınaınış gibidir, 

Musolini bir 
nutuk verdi 

(Başı 1 inci sayfada) 
Almanya ve İtalya bunu çok müspet 
delillerle ispat etmişlerdir." 

lnRiliz Razetelerinin tel•irleri 
Londra, 20 a.a. - Akşam gazeteleri 

B. Musolini'nin bugünkü nutkunu bü
yük harflerle neşrediyorlar. Gazetele
rin başlıklarında, Musolini'nin Ruz -
velt'e cevap verdiği ve fakat mesajda
ki teklifi kabul etmediği bildirilmek
tedir. 

Gazeteler, Musolini'nin bilyük bir 
sükunetle söz söylediğini kaydetmek
tedirler. 

B. Hull tel•ircle bulunmadı 
Va§ington, 20 a.a. - B. Hul, B. Mu

ıolini'nin nutku hakkında tefsirlerde 
bulunmamıştır. Rorta'daki elçisine bu 
hususta hiç bir tebliğat mevcut olma
dığından, bu nutkun B. Ruzvelt'in me
sajına verilecek yegane cevap olup ol· 
madığı hariciye nezaretince meçhul 
bulunmaktadır. 

B. Gafenko 
Berlin' den ayrıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 
lerinin dikkatini celbetmiştir. Çünkü 
Transilvanya Macaristan'ın Roman
ya'dan yaptığı taleplerin mevzuunu 
teşkil eylemektedir. 

Diğer taraftan gene temin olundu
ğuna göre, Gafenko, Polonya'nın gö -
rüşünü de Berlin'e bildirmiştir. Fakat 
gerek alman, gerek Polonya mahfil -
leri Gafenko'nun Polonya hariciye 
nazırı tarafından böyle bir vazife ile 
tavzif edilmiJ olduğunu kabul etme -
mektedir. 

Romanya Almanydya karşı 
bloka girer•e ..• 

İyi maHimat alan mahfillere göre, 
B. Gafenko'nun .ziyareti Romanyanın 
Fransız - İngiliz garantisine rağmen
her türlü Fransız • İngiliz - Sovyet 
kombinezonu dışında kalmak hakkın
daki kati arzusunu tebarüz ettirmiş -
tir. 

Alman mahfilleri B. Gafenko ile 
yapılan görüımelerin neticesinden 
çok memnundurlar. Bu mahfillere gö
re, B. Gafenko Kanoviç mülakatı es -
nasında B. Bek Romanya'nın bitaraf 
kalmak arzusunu bildirmiştir. 

Gene alınan mahfillerinde 
bildirildiiine söre, alman ricali, 

Romanya, Almanya'ya karır 
hasmane addedilecek kombine
zonlara girdiği takdirde Al
manya'nm hattı hareketi ne o • 
lacaiı hakkında hiç bir tered
düt bırakmamı,lardır. 

Lonclra'da yapılacak görüşmeler 
Londra, 20 a.a. - B. Gafenko pa -

zar günü sat 17 ,20 de Londra'ya vara
cak ve Lort Halifaks'la görÜ!Jmeleri • 
ne pazartesi günü saat 11 de baJlıya -
caktır. Na.zır çarşamba gilnü öğle 
vakti Paris'e hareket edecektir. 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 

X Roma - 1942 de açılacak olan 
beynelmilel Roma sergisine ahiren İ§· 
tirak etmeği kabul etmiş olan bükü -
metler meyanında Yugoslavya, Türki
ye, Portekiz ve Arjantin hükümetleri 
zikredilmektedir. 

X Patis - Amienı'den haber alın· 
dığına göre Paria - Lille hattında itli· 
yen bir tren Bloiı istasyonunda ateş 
almııtır. 5 kişinin öldüğü ve 20 kişinin 
yaralandığı bildirilmektedir. 

X Çunking - İngiltere büyük elçi
si Kerr tayyare ile dün buraya gelmiş
tir. Mareşal Çankanek'le önümüzde
ki günlerde mühim müzakerelerde bu
lunacağı tahmin edilmektedir. 

X Belgrad - Romanya'nın Belgrad 
sefiri B. Cadere ve refikası, orta elçi
liğin büyük elçilik derecesine çıka • 
rıldığı tarihtenberi ilk defa olarak dün 
akşam bir kabul resmi tertip etmişler
dir. 

X Şam - Milli Suriye blokunun bir 
çok nüfuzlu azası mezktlr bloktan çe
kilmiştir. Bunların arasında mec
lis reisinin kardeşi de vardır. Bu
nun sebebi belli değilse de Fransa'nın 
Suriye'ye karşı aldığı vaziyetle alaka
dar olduğu zannediliyor. 

X Brüksel - B. Romre - Vichenit, 
Belçikan'ın İıpanya sefirliğine tayin 
edilmiıttir. 

X Berlin - B. Hitler, hariciye ne
zareti hukuk müşavirlerinden B. 
Friedrich Gauss'u hariciye nezareti 
müsteşarlığına tayin etmiştir. 

X Burgos - İran hükümeti, İspan
yol htikilmetini hukukan tanımıştır. 

X Roma - Resmi iıtatistiklere gö· 
re italyan nilfusu 44 milyona baliğ ol
maktadır. 

X Lahey - Vilayetlerde yapılan u
mumi intihabat hakkında alınan en 
ıon neticelere göre, 1935 deki intiha
bata nispetle, katolikler 11, muhafaza
karlar 7, liberaller 2, hıristiyan birliği 
2 balık fazla kazanmıılar, soıyalist
ler 2 ve nasyonal ıosyalistler de 23 l
zalık kaybetmiıterdir~ 

Partimizin yarattığı sanat hareketleri 

On ressamımızın eserleri 
pazar gününden itibaren 
halkevinde teşhir edilecek 

(Başı 1 inci sayfada) 
zar günü Ankara Halkevinde bir ser
gi açılacaktır. Sergi on beş gün de -
vam edecek ve teJkil edilen jüri de
receleri tayin ederek mükafatlar ve
rilecektir. Bu müsabakaya iştirak e
den ressamlarımızın vilayetlere göre 
yaptıkları eserleri ve sanatk!rlarımı
zın kıaa birer hal tercemelerini aşa
ğıda bulacaksınız. 

F eyhaman Duran (Gaziantep) 
Feyhaman Duran (Gaziantep) Ga

ziantep Milli Müdafaa kahramanla
rından nalbant Hasan Çavuş, Gazian
tep Karakoyunlu aşiretinden bir ya
vuklu (Ayşe kız), Gaziantep Beşgöz 
köyünden saz şairi aşık Ali Eroğlu 
ve ayali, Gaziantep Milli Müdafile
rinden Bay Ali Nadi Ünler, Gazian
tep kalesi, Gaziantep Nizip yolunda 
fıstık ağaçları, Gaziantep tabakhane 
köprüsü, Gaziantep'te bir sokak, Ga
ziantep'te Ömeriye camii (Akşam) 
Gaziantep'te kazancılar sokağı çifte 
şerefeli camii, 

Hikmet Onat (Bur•a) 
Hikmet Onat (Bursa) Yeşil Türbe. 

Temenye sırtlarından Buraaya bakış, 
Çelik Palas, Tophane sırtlarından 

"Ulu cami"ye bakı§, Irganda köprüsü, 
Temenye sırtlarından Dokuz servi
ler, Yeni kaplıca, 

Sa.mi Yetik (lzmir) 
Sami Yetik (İzmir) Eşref paşa ya

maçlarından İzmir, Kadife kaleden 
güzel yalılar tarafına bir bakış. Os
maniye caddesi, Kapalı havada Kara
taştan güzel yalılar, Guruptan sonra 
Kadife kale, Yağmurdan sonra Eşref 

paşadan bir köşe, Eşref paşadan bir e
tüd, Bergama'da Akropol yolunda, 
Bergama'da bir sokak, 

Zeki Kocamemi (Rize) 
Zeki Kocamemi (Rize) İslam paşa 

camii, Müftü camii, Müftü mahalle
sinden, Çarşı içi, Rize'den kompozis
yon, Çay ziraati, Küçük ziraat, Ka
vaklardan Tcışlıdere. 

Bedri Rahmi Eyüpoi/u (Eclirne) 
Bedri Rahmi Eyüpoğlu (Edirne) 

Kirithancde harman, Tunca boyu, Ar
daboyu, çar§ı içi, Muradiyc'de kahve 
Arda boyunda eski değirmen, Çarşı 
içinde eski hamam, Muradiye'de eski 
sokak, aaat kulesi, Kirişhanede sü
pürge harmanı, Gazi Mihal'de mina
resiz cami, Kirişhanede peyzaj "Tun
ca ile Ardanın birleştikleri yer" Ki -
rişhanede dağlar, Tunca köprüıU. 

Ali Avni Celebi (Malatya) 
Ali Avni Çelebi (Malatya) Malat

yadan peyzaj, Malatya'dan peyzaj 
(harici), Malatya'dan peyzaj Arap
kir kazası Kerkesdağı, Malatya'dan 
peyzaj Arapkir kazası Hezenek yolu, 
Malatya'dan peyzaj Arapkir kazası 

Hezenek civarı, Malatya'dan peyzaj 
Arapkir kazası içinden, Malatya'dan 
peyzaj (içinden), Malatyadan peyzaj 
şehir harici, Malatya'dan peyzaj (için
den), Malatya'dan peyzaj Arapkir ka 
zası Hezenek civarı, Malatya'dan pey
zaj İsmet paşa nahiyesi, Malatya'dan 
peyzaj İsmet paşa nahiyesi, Malatya
dan peyzaj Arslan tepe, Malatya'dan 
payzaj (Malatya camii), Malatya'dan 
payzaj (Arapkir kazası Kerkesdağı), 

Cemal Tol.lu (Antalya) 
Cemal Tollu (Antalya) Tophane 

bahçesinde akşam, Rumkuş, Liman ve 
un fabrikası, Şehirden bir manzara, 
Akköprü ziraat istasyonunda köylü
ler, Kuyulu kahve, Akköprü ziraat 
istasyonu, Akköprü ziraat istasyonun
da fidanlı bir yol, Köprü çayı, Liman 
da fırtına, Antalya limanı, Antalya 
Feneryolu, Alanya (kale içinde), Alan 
ya (kale içinde bir sokak), Manavgat 
(Şelale), Manavgat (Şelale), Manav
gat (Nafıa köprüsü), Manavgat vadi
si, Antalya'da ağaçlı bir köşe, 

Mahmut Cuda (Trabzon) 
Mahmut Cuda (Trabzon) Kanita, 

Çömlekçi, Çarşı camii, Park, eski de
bağhaneden, Bir sokak, 

Hamit Göre/ (Erzurum) 
Hamit Görel (Erzurum) Palandö

ğen dağları, Kenar bir mahale, Ktini
betler, Ulu cami, Bayan Neriman, Bir 
mahallede sabah, Yeşil pencereli ev, 
Muallim mektebi civarı, Kümbetler, 
Mescit camii, Mescit camii, Kış geli
yor, Akşam ezanı, Bayan S. Fırtına
dan sonra, Sabah, Gri boyalı ev, Ba
yan Hatice, Erzurumlu bir bayan, 
Akşam, Bulutlu dağlar, 

Saim Ôzeren (Konya) 
Saim Özeren (Konya) Mevlana tür

beıi, Selimiye önil, Beyşehir, Alaettin 
cadeıi, Beyşehir, Bademli köyü, Es
ki Konya'da bir sokak, 

Ressamlarımızın kısa 

hôl tercümeleri 
Ressam Sami Yetik: 

1880 de lıtanbul'da doğmut§ur. 

Tahsilini fstanbul'da (Mektebi Har
biye'de) ikmal etmiştir. 1906 da Fran
sa'ya giderek Jülien Akademisinde 
çalışmıştır. 

Resmi vazifesi Kuleli Askeri lise
sinde resim muallimliğidir. Tilrkiye'
de her sene Galatasaray'da açılan (Gü 
zel sanatlar Birliği) sergisine munta
zaman iştirak etmiştir. Halen müte
kaittir. 

Reaaa~ Bedri Rahmi Eyüpoğlu: 
29ıı de doğdu. Orta tahsilini yap

tıktan sonra 1929 da Güzel Sanatlar 
Akademisi resim şubesine girdi, bi
rincilikle mezun oldu. 1931 de Fran
sa'ya gitti. Lot atölyesinde çalıştı. 
1933 te İstanbul 'a döndüğü zaman 
(D) gurubuna iltihak etti. 1934 te 
Bükreş'te bi~ sergi açtı. 1935 ten son
ra muhtelif mecmua ve gazetelerde 
resme dair makaleler, hikayeler ve 
fıkralar yazmağa başladı. Ressam 
Nazmi Ziya için yazdığı etüd Güzel 
Sanatlar Akademisi tarafından neş
rolundu. 1937 de Güzel Sanatlar Aka
demisi resim muallimi muavinliğine 

tayin edildi. 

Ressam Cemal T oUu: 
1899 da İstanbul'da doğdu. Harbi 

Umumide orta tahsilini bitirdi. Mü
tareke sıralarında Sanayii Nefise'de 
Çallı atölyesinde çalışmağa başlamış, 
sonra milli harekata iştirak için mek
tebi terketmiştir. Cüll}huriyetin ili -
nından sonra tekrar Güzel Sanatlar 
Akademisine devama başlamış, bir ıe
ne kadar çalıştıktan sonra 1927 de 
Elazığ Muallim mektebi resim mual
limliğine tayin edilmiştir. Tahsiline 
devam etmek üzere iki defa Paris'e 
gitmiş (Lot, Gromer, Leje) atölyele
rinde resme çalıştığı gibi (Jimon ve 
Despio) ile de heykele çalışmıştır. 

1937 de Akademi resim ıubesi mu
allimliğine tayin olunmu§tur. (D) 
gurubu müessislerindendir. 

Ressam Ali Avni Çelebi: 
1320 de İstanbul'da doğdu. 1338 ze 

kadar İstanbul Sanayii Nefise mek -
tebi alisinde ve bu tarihten sonra da 
Alrnanya'da tahsilini ikmal ederek 
1927 de Konya kız ve erkek muallim 
mekteplerine resim muallimi olarak 
tayin edildi. 

1938 tarihine kadar muallimlik ve 
serbest işlerde çalı§tıktan ıonra Gü -
zcl Sanatlar Akademisi resim mual -
lim muavinliğine tayin olundu. 

Reuam Hamit Görel: 
1903 te Görel'de doğdu, orta tahıi

lini İstanbul'da yaparak 1337 de A -
kademiye girdi. 

1928 de Avrupa müsabakasını kaza
narak Maarif Vekilliği hesabına Pa
ris'e tahsile gönderildi. Üç buçuk se
nenin dört ayı (Akademie JUlyan) da 
ve 3 sene (Andre Lhote) de çalıştı. 

1932 de vatana avdet ederek sırasiyle 
Antalya orta, Konya muallim ve An
kara Gazi lisesi resim muallimlikle • 
rinde çalıştı. 1938 denberi Cibali ve 
Beykoz orta mektepleri resim mualli
midir. 

Reıaam Hikmet Onat: 
1301 yılında İstanbul'da doğmuştur. 

İlk tahsilini Kaaımpaıa Rüttiyeıinde 
yapmııtır. 1319 yılında Heybeliada 
Bahriye mektebi alisini ikmal etmiş
tir. 1325 senesinde resim tahıili için 
Maarif nezareti hesabına Pariı'e gön· 
derilmiş, 1330 yılında memlekete dön
müıtür. Ayni yılda Nipnta§ı Sultani
si resim muallimliğine tayin edilmiş, 
bir yıl sonra da Sanayii N efiıe mekte
bine nakledilmiJtir. Elyevın Güzel Sa
natlar Akademisi resim şubcıinde a -
telye muallimidir. 

Reaaam Zeki Kocamemi: 

1316 da İstanbul'da doğmuştur. Rüş
tiye tahsilini Hadikai Meıverette yap 
mıı ve bilahare Güzel Sanatlar Aka
demisi resim şubesine devam etmiştir. 
1923 te ikmali tahsil etmek üzere 
Türkocağı tarafından Almanya'ya 
gönderilmiştir. Almanya'da 4 sene 
kalmııtır. 1930 da Akademi dahili mi
mari muallim muavinliğine tayin edil 
miş ve 6 sene bu vazifede çahşmııtır. 
1936 da Akademi reıim atölyesi mu
allim muavinliğine nakledilmi§tir. 

1927 de Güzel Sanatlar Birliğinin 
Galataaaraydaki resim sergıııne ve 
bunu takip eden senelerde müstakil 
ressamlar birliğinin ıergilerine mun
tazaman i§tirak etmi§tir. 

Reısam F eyha.man Duran: 
1302 de İıtanbul'da doğmuttur. Tah 

silini Galatasaray lisesinde yapmı§tır. 
1324 ten itibaren bet ıene kadar Ga
latasaray lisesinde muallimlik yapmış 
sonra Faris Sanayii Nefise Akademi
sinde tahsilini ikmal etmiştir. 1335 te 
İstanbul Güzel sanatlar Akademisi 
muallimliğine intihapta tayin olun -

İran-Türkiye 
(Ba§ı 1 inci sayf:ıda) 

olan münasebetleri tarih kadar ea • 
kidir. Tarihin en eski ve karanlık 
devirlerinde biribiriyle muharebe 
etmiı ve uzun müddet sulh içinde 
yaıamıı olan bu iki büyük milletin 
ananeleri ve mefahiri biribirine ka· 
rıımıt bir tarzda tarihte yaıamak • 
tadır. Tarihten ve mazinin derinlik· 
!erinden gelen bu temayül ile bü· 
yük harp sonunda her iki millet a • 
çık bir tarzda istikametlerini tayin 
ederek en samimi ve sadık birer dost 
sıfatiyle ellerini biribirlerine ver• 
mitlerdir. Aziz hükümdarın Türki • 
ye inkılap merkezinde BüyÜk Türk 
Şefini ziyareti, bu münasebeti sar• 
ıılmaz bir hale getirmiı ve bizde u • 
nuhdmaz hatıralar bırakmı~tır. 

Türkiye'den gönderilen murah· 
haa heyetine, lran topraklarına a• 
yak bastıkları günden itibaren, her 
tarafta gösterilen ve Tahran' da i. • 
zami haddini bulan yÜkaek hüsnü 
kabulün ve candan gelen tezahürle
rin ifade ettiği mi.na izhar ettiğimiz 
kanaatin en güzel ve temiz bir ifa• 
deıidir. Biz yeni bir düıünüıün ve 
yeni bir görüıün en samimi bir ifa• 
deıi olan bu düğünün her iki doıt ve 
kardet millet ve hanedanlan için 
saadetli ve bahtlı olmaımı dileriz. 

N.A.KOÇOKA 

Dost İran'ın 
bayramı 

(Başı 1 inci sayfada) 
yetlerden gönderilecek heyetlerle 
halk mümessilleri Şehinpha, lmpara• 
toriçeye ve Kıraliçe Nazlı'ya tebrik -
!erini takdim edeceklerdir. İki hane
danın büyükleri ve ileri gelenleri öğ· 
le yemeğini Gülistan sarayında husu
si olarak yiyeceklerdir. 

Saat 17 de yabancı hükümetler mü· 
meHilelri ve heyetleri, kordiploma • 
tik, üniformalı olarak Majeste Kıralf· 
çe Nazlıya ve Prenses Fevziye'ye tak· 
dim edileceklerdir. Akşam saat 20 de 
Şehinşah Hazretlerinin Gülistan ea
rayında bir dinesi vardır. Dine'de ya. 
bancı heyetlerin reisleri, büyük elçi• 
ler, elçiler, vezirler, saray nazırı, Ve· 
liahdin ıaray müdüril, yüksek rütbeli 
on zabit ve saray teırifat nazın hazır 
bulunacaklardır. 

Dineyi bir ıuare takip edecek: bu 
suarede memleket bUyüklerl, yübek 
rütbeli zabitler, maslahatgüzarlar, kor 
diplomatik bası, dokuzuncu derece-
den yukarı hakimler, ıekizinci ve d~ 
kuzuncu derecede memurlar bulu~· 
caktır. 

Bütün İran büyük merasime heyı • 
can ve şevkle hazırlanmaktadıp,, · 

ltalyan, ingiliz ve lranSd 
heyetleri Tahran' a vardılar 

Tahran, 20 a.L - Pare ajansı bil
diriyor: İtalya fevkalade heyeti düa 
akşam Tahran'a varmıştır. Heyet hu· 
dutta hariciye ve harbiye nazırlarının 
mümeHilleriyle İtalya orta elçisi ta -
rafından ve Karaca'da da Başvekil, 
hariciye nazırı ve general Nahçevan 
tarafından kar!tılanmıştır. 

Lord Athloneun bıkanlığındaki in
giliz fevkal!de heyeti dün saat ıt.30 
da tayyare ile Tahran'a gelfnİllllll;Al· 
teı Şahpur Ali Riza ile Hari~a
zm B. Alam tarafından kartılanmış
tır. 

Franıız bahriye heyeti de dün Tah
ran'a varmıttır. 

Yabancı heyetler Sahittfahın 
huzurunda 

Tahran, 20 a.a. - İtalya, Türkiye, 
Mııır, Afganistan, Fransa, Norveç ve 
Fenlandiya heyetleri dün sabah Ma
jeste Şahinıah tarafından kabul edi· 
lerek itimat mektuplarını takdim et• 
mişlerdir. Heyet azası birer birer Şa
hinşaha takdim edilmi§tir. 

Bu heyetler müteakiben Veliaht ta
rafından kabul edilmiJ ve hükümet -
!erinin gönderdiği düğün hediyeleri· 
ni vermişlerdir. 
Papanın 1nümessili de Veliahdi zl -

yaret ederek Papanın gönderdiği he
diyeyi takdim eylemiştir. 

muştur. Elan mezkur Akademide atöl 
ye muallimi bulunmaktadır. 
Ressam Mahmut Cüda: 

1904 de Meğri'de doğdu. 1918 de A
kademiye girdi. 1922 den 1929 za ka -
dar Münib ve Paris'te devlet hesabına 
okudu. 1929 • 1930 za kadar Akademide 
muallim muavini, 1930 - 1931 re kadar 
Bursa kız Muallim mektebi resim mu
allimliği, 1931 - 1935 şe kadar Kırklar
eli orta mektebi resim muallimliği 
yapmıştır. 

Ressam Saim Ozeren: 

1900 senesinde İstanbul doğdu. 1926 
da Güzel Sanatlar Akademisini bitire
rek resim muallimliğiyle Erzurum'a 
gitti. 

1939 za kadar Erzurum ve Trabzon
da muallimlik ettikten sonra Kadıköy 
üçüncü orta mektebi resim muallimli
ğine tayin edildi. 
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NÖBETÇi ECZANELR p Alman -Leh pakti 
İngiliz- Leh garantisine 

muğayir değildir 

Pazar . : Merkez eczanesl 
Pazartesı : Ankara eczanesi 
Salı . yen. C b . ÇaI'liamba : H 1 ve e ecı eczaneleri 
Perıembc : E alk ve Sakarya eczaneleri 
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C • gc ve Çankaya eczaneleri 

C
uma . : Sebat ve Yeniıchir eczaneler 
umartesı : İstanbul eczanesi 

ACELE lMDAT Ateşspor şehrimizde 
Varşova, 20 a.a. - Kurjer Poranny gazetesi 1934 tarihli al

man • leh saldımınzlık paktı ile 1939 tarihli İ'ngiİiz • leh paktı ara
sında tenakuz bulunduğuna dair Almanya tarafından ileri sürü • 
len iddiayı red ve cerhetmektedir. 

Bir yaralanma, bir kaza, _fevkallde bir has
talık yukuunda acele ımdat istemek i in 
~eledıyeler hastanesine (2251) ç 
ıle telefon edilir. numara 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

• 
lzmirli takım bu hafta Ankara 

Bu gazete diyor ki : \ 
"Alman gazeteleri, bilhassa giriıi-

Bitaraflık kanununun 

Yangın ihbarı: (1521). _ Telefon mü 
at: Şehir: (1023-1024) .• Şehirler a~~~~: 
(2341-2342). --Elektrik ve Havagazı a: 
rız': memurlugu: (1846). - Mesajeri 
Şehır Anba.rı: . (3?0~). -:- Taksi telefon 
numaralan. Zıncırlıcamı civarı: (2645_ 
1050-1196) •• Samanpazarı civarı. (2806 

gücü ve Demirsporla oynıyacak 
len taahhütler mucibince Polonya'nın 
Almanya aleyhine müdahaleye mec
bur olması ve bu takdirde 1934 ve 
1939 itilafından birini tercih eyle
mek ıstırarında kalması halini ileri 
sürüyorlar. Halbuki böyle bir hal, vu-

kua gelemez.,, 

Almanya'nın ltalya'ya karşı 
teahhüdü 

tôdili için müzakereler 

Senato hariciye 
encümeninde mesai 

devam ediyor 

• -3259?· • Yeniıehir, Havuzbaıı• Bizim 
tak~ı.: {3848), • Çankırı caddesi, Ulus 

takaıın: (1291). - İstanbul taksiai: (3997) 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'yc 6.45 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'te:ı Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye ?.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniııehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniııehir'e 7.10 23.00 
S. pazan'ndan Akköprli'ye 6.15 7 .00 

Ankara'hlar gene 
galip gelecekler mi! 
Milli küme maçlarının beşinci haf

ta müsabakalarını yapmak üzere 1z -
n:ıir'.in Ateşspor takımı bu hafta şeh
rımıze gelecektir. Ateşspor cumarte
si günü ilk maçını Ankaragüciyle ya
pacak, pazar günü de Demirsporla oy 
nıyacaktır. 

Bu gazete, evela B. Hitler'in 30 i
kincikanun tarihli nutkunda İtalya
nın bir taarruza kurban olmast takdi
rinde ona karşı bir yardım taahhüdü
ne girişmiş olduğunu hatırlatmakta -
dır. B. Hitler, daha ileri gitmiş. üçün
cü devletlere ve binaenaleyh bu arada 
Polonya'ya karşı Slovak:ra·n~n. her tür 
lü taarruza karşı tamamıyetını zaman 
altına almıştır. Polonya, Almanya'nın 
bu garantilerine karşı itirazda bulun
mağa lüzum görmemış ve bunların 
Leh • Alman saldırmazlık paktı ile 
kab·li telif olmadığını ileri sürme-

Vaşington, 20 a.a. - Harp esnasın
da Amerika'nın Roma sefitliğinde 
bulunmuş olan B. Breckinridgelong, 
bitaraflık kanununun yeniden gözden 
geçirilmesi hakkında tetkikat yap· 
makta olan ayan meclisi hariciye en -
cümeninde beyanatta bulunarak A
merika için harb veya sulhu ihtiyar et
menin ayan tarafından kabul edilecek 
siyasete bağlı olduğunu söylemiştir. 
Mumaileyh, harici siyaı;etin sevk ve 
idaresinin cümhurreisine bı.cakılması 
lazım olduğunu ilave etmiştir. Hatip, 
harp esnasında ambargo konulması le
hindeki teklifleri tenkit etmiş ve bu
nun hasmane değilse de dostluğa mü
nafi bir hareket, bir abloka olacağını 

Akköprü'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

Bu hafta göreceğimiz maçlar geçen 
günlerde bize heyecan veren müsaba
kalar kadar ehemiyetli olmıyacağı 
zannındayız. Çünkü maalesef bu se-
ne İzmir takımları gerek İstanbul ve Ankara ücü v D · , 
gerekse Ankara tnkımlariyle boy öl- g e en;ırspor la karşılaşmak üzere şehrimiz• 
çüşecek bir kuvet arzetmemektedir _ ge en Ateşspor takımı 

• 
1 yalnız mümasil misaklar akti hu-

§ Ulus meydanıylc İstasyon arasında her 
bc;ı dakikada bir ıefer olup tren zaman
ları ıeferler daha aıktır. 

§ Ulus meydanıyle Yeniııehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 de~ 
20 ye kadar vaaati her beıı dakikada; sa
at 20 den 21 e kadar her on (lakikada; sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbe5, yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman aeferler vardır. 

ler. Gerçi Ateşspor f zmir'de İstanbul ı kat son iki sene içinde Ankara'da ya- ı Şampiyonu Beşiktaşı 2 - 1 yenmişse p~l~n v: gene ı.zmir takımlnrının mağ Kı rkpı nar g Ü reşleri 
de aynı takım İstanbul seyahatinde lubıyetıyle netıcelenen maçlar sonun
Fenerbahçeye2-0, Vefa'ya 3-1 mağliip da da gene İzmirli arkadaşlarımız ha
olmuştur. Ankaragücü kulübümüz de keml:rden şikayet etmişlerdi. Korka
İzmir deplasman maçında Ate~sporu rız kı son mağl.fibiyetlerdeki şikayet-
3-1 lik bir netice ile aynı akıbete uğ- ]er de aynı şekılde olmasın ... Mamafi 
ratmıtşır. A.~kara'~a, bö~.le bir vaziyetin tahad-

mış, b · · · h f susunda hareket ser estısını mu a a-

za etmiştir. 

''Sade ve açık işleri iğlak 
etmemeli! .. 

C. H. P. galiplere 
Kurjer Poranni, tedafüi İngiliz -

Leh anlaşması hükümlerinin ancak 
Almanya tarafından bir taarruz vu
kuu takdirinde binnetice gerek Le
histan'ın ve gerek Almanya'nın imza 
etmiş oldukları Kellog paktı mucibin
ce tatbik edileceği noktasında ısrar 
eylemektedir. Almanya, Büyük Bri
tanya'ya taarruz etmekle Kelloğ pak
tının diğer Akitlere karşı temin etmek
te olduğu menafiden mahrum buluna
cak ve Alman - Leh paktı otomatik su 
rette her iki fi.kit için vacibülicra ol -
mak kuvetini kaybedecektir. Şu hal
de Polonya, asla iki taraftan birini 
terci hetmek zarureti karşısında kal
mıyacakttr. 

söylemiştir. 
Aynı encümende B. Maxzelg Ste -

wart. bitaraflık kanununun Japonya
ya muzır olacak şekilde tadil edilme
sini tavsiye etmiştir. 

Diğer taraftan encümen reisi B. 

§ Akşamlan Ulus meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyda
nına dönüşleri sinemaların dağılı!ii saati
ne tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 

Buna mukabil Ankara takımları dus etmıyecegı muhakkaktır. Her i
yalnız İzmir'le değil, daha kuvetli v~ ki tarafı ~eşkil . ~?en takımlarımızın 
istikrar bulmuş ekipler olan İstanbul spor centıl'?e?hgın~ !akışır bir ve -
kulüpleriyle boy ölçüşecek ve hatta kar ve samımıyet ıçınde maçlarını 
onları yenecek hale gelmişlerdir. y~pmalarını. v~ neticeyi ka~an'?ak i-

Ankaragücü, bugünkü halde 18 pu- çın nef ~s •. bılgı. ve kuve.tlerıne ıstinat 

saat hediye edecek 
Her sene Trakya'da yapılmakta o

lan Kırkpınar güreş müsabakalarının 
bu sene de yapılacağını ve geniş bir 
şekilde hazırlıklara başlandığını evel 
ce yazmıştık. Haber aldığımıza göre 
cümhuriyet halk partisi geçen sene 
olduğu gibi bu sene de müsabakalar
la yakından alakadar olmaktadır .. Par 
timiz bu seneki mUsabakalarda derece 
alacak 12 pehlivanımıza üzerinde altı 
ok işareti bulunan saatler hediy~ e
decektir. Bu saatler hakem heyeti re
isi bulunan Kırklareli mebusu B. Şev
ket Ödül tarafından pehlivanlarımıza 
merasimle verilecektir • 

Bloom, aşağıdaki beyanatta bulun-
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 

mektup kabul eder. vanla en başta gelmektedir. Şimdiye etmelerını tavsıye ederız. 
muştur : 

" - Her ne kadar Lindberg, prensip 
itibariyle encümen huzurunda şeha
dette bulunmayı kabul etmişse de 
harbiye dairesi tarafından mumailey· 
he tevdi edilmi§ olan vazife dolayı
siyle kendisinin dinlenilmesinin tehi
ri münasip olacağı mütaleasındayım.,, 

Tren saatleri 

Haydarpaııa'ya 

Samsun hattı 

: Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de. (Pazarteıi, Per
şembe, Cumartesi, 
Toros ıürat.) 

: Hergün 9.35 (Kayse
ri, Siv11, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Kurjer Poranni, netice olarak şöy- Çin kıtalan Kaifeng 

şehrini geri aldılar 

Diyarbakır hatu 
Zonguldak hattı 

: Her gün 9.35 
: Her gün 15.00 

kadar yaptığı 7 maçtan beşini kazan
mış, birinde berabere kalmış ve yalnız 
birinde yenilmiştir. Attığı 18 gole 
mukabil 10 gol yemiştir. Nefes kabi
liyetinin, sürat ve bilgisinin derecc~i 
son Beşiktaş maçında bütün anasıriy
le tebarüz etmitşir. Bunun karşısın
d~ ~t~ıspor'u? dayanma kabiliyeti 
duşunulecek bır meseledir. Çünkü A
teşspor, beş maç yapmış. yalnız Bc
§iktaş'ı yenebilmiı ve Doğansporla be 
rabere kalarak diğer maçlarında hep le diyor : 

"Sade ve açık işleri iğlak etmeme-

lidir.,, 

Alman • Leh münaıebetleri 
gergin 

Hongkong, 20 a.a. - Çin ajansı bil

diriyor: 
Çin kuvetleri Kaifeng şehrini is-

Pariı, 20 a.a. - Övr de §öyle yazı-
yor: . 

"Alman • Polonya münasebetlerı 
gergin olmakta devam ediyor. Müza
kereler perde arkasından cereyan 
etmekte ise de Varşova'dan ge
len haberlere göre Polonya ~1-
manya'nın mutalebatına boyun eğ~ek 
fikrinde değildir. Pomeranya korıdo
roundan bir alman yolunun in~sı~a 
Polonya mahafili şiddetle muhalıftır. 
Polonya erkanı harbiyesi Teschen 
mıntakasınd.a, Almanya ile Slovakya 
arasındaki büyUk demiryolu . ~attına 
hakim olan Bohumin m.erkez_ı~ın Al
manya'ya iadesine kat1yen ıtıraz et-

tirdat etmişlerdir. Kingşan civarında 
muharebeler devam etmektedir. Anlu 
şehrinin dörtte üçü halen çinlilerin 

mektedir." 

Hitler Ruıvelt'e ne 

taman cevap verecek? 
' B Hitler'in 

Vaşington, 20 a.a. - · ,. 
A "k C"mhurreisi B. Ruzvelt ın 
merı a u -i hak 

ınesajına ne vakit cevap vereceg 1• 
lcında Berlin'de resmi bir gfına ına u-

aıat yoktur. .k hü 
Diplomasi mahfilleri Amerı a . • 

kümetinin şimdiki ahval ve §era~t 
dahilinde ~efirini Berlin'e gönderrı:ış 
olan İngiltere'nin hareket hattına ım 
· . ·· 1 ında bulun· 

tuıal etmiyeceğı muta eas 
maktadır. -
Alman filosu İspanya yolunda 

Londra, 20 a.a. - Bu akşam Croy· 
don tayyare meydanına inen Ho~landa 
nakliye tayyaresinin pilotu ~ınbaşı 
Moll, şimal denizinde alman fılosuna 
nıensup müteaddit harp gemileri gör 
düğünU söylemiştir. 

Saat 18.20 de iki alman kruvazörü
nün Donversin dört mil açıklarında 
cenuba doğru geçtiği görülmüştür. 

etindedir. 

iki şehir daha ~eri alındı 
Şungkin, 20 a.a. Çin ajansı bildiri

yor: Dün Tsaoyang'ın 35 kilometre 
doğusunda ve Tong - Pe'in cenubun
da cereyan eden muharebeler iki şeh
rin Çinlilerin geçmesiyle neticelen-

miştir. 
Şansi vilayeti içindeki Lingfeng 

ve Kiu - Hua'daki japon ordusunun 
tamamen mağlup olduğu bildiril-

mektedir. 

Amerika filosu hüyük 

Okyanos'taki 

üslerine dönüyor 

Vaşington. 20 a.a. - Amerika'nın 
harp filosunun Panama tarikiyle bü
yük Okyanostaki üslerine avtieti, dür, 
baılamış ve eveti üç cüzütam Ham
ton roads üzerinden hareket etmiştir. 

Muhtemel bir japon taarruzuna 
karft tedbir mi? 

Paris, 20 a.a. - Republik şöyle de

mektedir: 
"60 parça Amerikan harp gemisi 

seferber bir halde meçhul bir tarafa 
hareket etmiştir. Fakat biz iyi bir 
menbadan öğrendik ki bunlar, Ja
ponya'nın cenubi çin denizinde ingi
liz, fransız veya Hollanda toprakları
na karşı melhuz bir hareketine oralar 
daki filolarla elbirliği ederek mani ol
mak için Pasifiğin öte ucuna gitmiş-
lerdir." 

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

Kanımazlık komitesi 

ıon toplantısını yaptı 

Londra, 20 a.a. - Karışmazlık ko
mitesi Lord Plymouthun başkanlı
ğında son defa olarak bugün toplan
mı§ ve İıpanya'nın karadan ve deniz
den kontrolünün kati olarak ilgasına 
karar vermiştir. 

ra bakılacaktir. E 
~ . •.•.••...........•..............•••••• ,. 

Fransa' da 

Nazırlar konseyi 

bugün mühim bir 
toplantı yapacak 

Paris, 20 a.a. - Yarın saat 16 da E
lize'de mühim bir nazırlar konseyi 
toplanacak ve mühim kararlar cüm -
hurreisinin imzasına arzedilecektir. 

Alınacak mali ve ekonomik tedbir
lerin şimd.iye kadar alınanlardan çok 
daha ~enış ve ehemiyetli olacağı 
zannedılmektedir. Salahiyetli mahfil
ler halen bu hususta büyük bir ketu -
miyet göstermektedirler. Bununla be
raber şurası bilinmektedir ki bu ted
birler Fransa'ya vaziyetin ic~p ettir -
diği teslihat masraflarını karşılamak 
imkanını verecek ehemiyette olacak -
tır. 

Konseyden sonra malive nazırı 

r~dyoda bir nutuk söyliyer~k, mille -
tın kendi müdafaası için muvafakati· 
ne mecbur olduğu fedakarlıkların e· 
hemiyetini anlatacak ve bütün fran
sızların vatan ve vazife hislerine mü
racaat edecektir. 

Yeni kararnameler cumartesi gün· 
kü resmi gazetede intişar edecektir. 

B. Bone, öğleden sonra İspanya, 
Romanya ve İngiltere elçilerini kabul 
etmi~tir. 

Maliye nazırı B. Renaud yarın rad· 
yoda mühim bir nutuk aöyliyecektir. 

Japonya Akdenize 

bir filo yollıyacak 

yenilmiştir. 
İkinci karşılaşmayı yapacak olan 

Demirspor, bilhassa forvet hattının 
fırsatlardan istifade etmesi bakımın
dan milli kümeye dahil diğer teşek -
küllere adeta tefevvuk gösterecek bir 
hale gelmiştir. Bugüne kadar ki kar
şılaşmalarında iki galibiyet ve bir br.
raberliği vardır. Hiç yenilmiyen bu 
takımın attığı altı gole mukabil yal
nız 2 gol yemiştir. İleriki maçlarının 
neticesi ne olursa olsun, üç müsaba
kasında en iyi netice alan Demirspoı 
kulübümüzdür. Yani Ankara ~ampi. 
yonu bugüne kadar yalnız bir mıvan 
kaybetmiştir. Ateşspor'un bu a~ar ta
kın~ karşısında, umumi vaziyeti iti -
ba~~yle, çok müşkül dakikalar geçire
cegı kuvetle tahmin olunabilir. 

Mamafi, futbolda çok vakit bilin -
miyen maddi ve manevi sebepler en 
kuvetli hesapları altüst etmek kudre
tindedir. Binaenaleyh, Ateşspor takı
mının derlenip toplanıp Ankara maç
larında iyi neticeler alması da ihti -
mal dahilindedir. Netekim Be~iktaş·ı 
1-2 yenivermiştir. Fakat bu maç için 
Beşiktaşlıları dinlediğimiz zaman, fut 
bol müsabakalarında neler olabilece -
ğin öğrenerek epice hayret duyduk. 
Yalnız, şunu da kaydedelim ki, İz -
mir takımının Ankara ve 1stanbul'da 
alacağı neticeleri aleyhlerine tahmin 
etmekle beraber, kazanacakları zafer
leri memnuniyet ve hazla tesit ede -
riz. Ancak futbol maçlarının netice -
leri hislerimize değil, teknik bilgile
re göre taayyün eder. 

Bilvesile ortaya atmak istediğimiz 
bir nokta da, İzmir takımlarının ge
rek deplasman ve gerekse mahalli 
maçlarda mağllıbiyet sebeplerini dai
ma hakemlere atfetmeleridir. Gözleri
mizle görmediğimiz geçen müsabaka
larda neler olduğunu bilmiyoruz. Fa-

Şirketi Hayriye ve Akay' da 
yaz tarif esi 

Paris, 20 a.a. - Komünist flumani
te gazetesi, 15 mayısta Akdenize bir 
Japon filosunun gönderilmesi hak
kında İtalya hükümeti ile Japonya'
nın Roma sefiri arasında müzakerele
re başlanılmış olduğunu haber ver· 
mektedir. 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Şirketi 
Hayriye yarından itibaren, Akay ida
resi de ay başından itibaren ilkbahar 
tarifesinin tatbikine başlıyacaktır. 

Yeni gümrük muhafaza 
komutanı lstanbul' da 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Güm -
rük muhafaza umum komutanlığına 
tayin olunan Tümgeneral Lutfi Kara
pınar yeni işine başladıktan sonra şeh 

gönde· rimize gelmiştir. Burada gümrük teş· 
• kilatını teftiş etmektedır. 

Bu gazete, bu japon filosunun Ro
.,," ve Berlin'in talebi üzerine 
ıilcceğini ilave etmektedir. 

Bu haf ta yapılacak 
atış müsabakaları 

Atıcılık Ajanlığından: 

Mayıs 939 ayı içinde bölge amatör
leri arasında yapılacak müsabakaya 
esas teşkil etmek lizere 22 Nisan 939 
cumartesi günü saat 14 ten 17 ye ka
dar istasyondaki Atış poligonunda 
F!.ober tüfekleriyle, ertesi pazar gü. 
nu Sarıkışla arkasındaki poligonda 
saat 9 dan itibaren ordu tüfekleri ile 
teftiş atışları yapılacaktır. 

Birinci devre Flober silahı ile atış 
programı: 

Kadının -yen 
(Başı Sinci sayfada) 

Vazifeler: 
50 metre 10 mermi 1 inci ayakta 

desteksiz, II inci çökerek desteksiz 
III üncü yatarak desteksiz. Yekun Ü· 

zerine derece verilir. 

k~dına kadınlık vasıflarını kaybet
mı~ nazariyle mi bakacagw I"'? H k" 
k t d · '"• a ı-a §U ur kı okuyan, Ögw renen b" 

1 k d
• , ır 

mes c c ıncn delikanlı gibi genç 

1 inci devre ordu silahı ile atış 
porgramı: 

kızlar da kendilerini sadece hayata 
hazırlamaktadırlar. Bunlard b" . b. _ .

1 
an ırı 

• ır .gun <1;• e erkeği olacağı gibi di
gerı de aıle kadını olacaktır. Ve er-ı50 metre S 1 nci yatarak destek

siz 24 daireli hedefe 100, 200 metre 
3 II inci yatarak destekli. 54 sayı tut
mak 15.zımdır. 

Talep üzerine 1 - 2 tecrübe mer
misi verilir. Yekun üzerine ı inci, 
2 inci, 3 üncü seçilir. 

Hava açık olduğu takdirde 938 de 
çalışmağa başlamış olan amatörlerle 
davetiye sahiplerinin teşrifleri rica 
olunur. 

Galatasaraylılar 
Kayseri'ye 
gidivorlar 

llabcr verildiğine göre, Ankara Ga
latasaray kulübü birinci futbol takı. 
mı bu akşam iki maç yapmak üzere 
Kayseriye hareket edecektir. Galata
saraylılar bu maçlarını Kayseri Sü _ 
mer kulübiyle yapacaklardır. Futbol 
bilgisi bakımından iyi bir teşekkül ol 
duğu haber verilen Sümersporlulara 
karşı Galatasaraylıların muvaffak ol· 
malarını temenni ederiz. 

Hakem kursu tekrar 

çalışmıya başlıyor 

Beden Terbiyeıi Genel Direk 
törlüi!ü Futbol federasyonu b -
k l

w J a~ 
an ı~ınu an: 
~undan bir kaç ay evel açılmış ol

dugu halde muvakkaten tatil edilmiş 
o.la~ futb~l. hakem kursu 27. 4. 939 ta 
rıhınden ıtıbar.~n her hafta pazartesi 
ve perşembe gunleri saat 18 den 19 a 
kadar f ~derasyonlar binasında yeni
den f aahyet ve tedrisata başlıyacağın 
dan gerek cvelce bu kursa kaydolu
narak devam etmekte bulunanların ve 
gerekse yeniden kaydolunmak iste
yenlerin yukarıda gösterilen gün ve 
mahalde hazır bulunmaları rica olu
nur. 

kek nasıl çalı§ıyoraa kadın d . • ae~~ 

de, ve ıcap edince, mesleğinin gös -
tereccği ?§İn. ba§ında çalı§a<.aktır. 

Kendılcrıni yalnız eve tahsis e
?.en ve hayatın çetin icaplarından 
urken kadınlardır ki kadınlık vasıf
larını kaybeder, hem çabuk kaybe
derler. 9~nç türk kızı psikolojinin, 
s?sroloJının, ekonominin tavaiycle
rını unutarak, maziye intikal etmiş 
nazariyeleri tatmin için, hareketini 
haklı göstermek gayretkeşliğinde 

bulunmak hakkını haiz değildir ve 
esasen buna ihtiyacı da yoktur: 0 _ 
nun daima dikkatte tutacağı iki 
n.okt~ varsa bunlar da insanlık hay
sıyetı ve hayatın hakikatidir. 

Nasuhi BAYDAR 

Amerika ve 
Uzokşork'taki 

anlaşmazlık 

Va~ington, 20 a.a. - Hariciye ne. 
zareti erkanından bir zat, Tokyo'da çı 
kan Asabi gazetesinin B. Ruzvelfin 
Japonya'ya Musolini ve Hitler'e gön

dermiş olduğu mesaja benzer bir not 

göndermek niyetinde bulunduğu su -
retindeki haberi hakkında sorulan bir 
suale cevap vererek Birleşik Ameri -
ka'nın hali hazırd~ uzak şarkta mev
cut olan ihtilafın halli için Japonya 
ile diğer devletleri bir araya getire
cek bir konferansa iştirak etmeğe öte
denberi amade olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, Amerika'nın 31 ilkka

nunda Japonya'ya bir nota göndere. 
rek bu konferansın içtimaa dSvet e _ 
dilmesini teklif etmiş, fakat Japonya
nın bu teklife cevap vermemiş ol
duğunu hatırlatmıştır. 



Himalaya ağ arı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bu yalçın zirvelerin sırrını 
öğrenmek kabil olacak mı ? 
D eniz/er, de 

rin/ikleri ve 
ölçüsüz geni§likleri 
ile insanların gö 
zünde bir heybet ve 
deh§et timsali iken, 
bugün Okyanuslar, 
iılim/erin önüne, ik_ 

Bir Alman sefer heyeti 

baharda yola ~ıkıyor 

/imleri, hayatiyet /eri ve tabiatlarıyle 
bir tecrübe kutusu gibi açılmış bu • 
lunuyor. Kutuplara ilmin bayrağı 
çoktan çekildi. 

Eski dünyanın, üzerinde en eski 
devirlerindenberi insan yaşayan bir 
kıtasında haJa b ''inmiyen, gezi/mi • 
yen, daha acaibi, ilmin ulaşmaktan 
aciz kaldığı yerler var : Hindistan. 
daki Himalay;. dağlarının tepesine 
h§Ja çıkamıyorlar. 
Kırk beş senedenberi Himalaya 

dağlarına akın eden sefer heyetleri, 
ya bu korkunç dağların uçurumla • 
rından fırtına ve tipi/erle savrul • 
muşlar, ya birbirlerini kaybederek 
çil yavrusu gibi Hindistan ovalarına 
dökülmüşler, yahut ta uçurumlarrn 
önüne kadar gelip" pes ., demişler. 
dir. Fakat hemen her seferde birkaç 
kurban bırakmışlardır. 

H imalaya _;ığlarına çıkmak içiu 
1895 senesindenberi tam altı 

sefer heyeti tertip edilmiştir. Bun -
/arın üçü alman heyetidir. Şimdi 

Bavyera dağcılarından mürekkeıJ bir 
sefer heyeti daha h 'malaya/ara çık-
mağa teşebbüs ediyor. ' 

ilk seferi, 1895 te meşhur lngiliz 
dağcılarından Mumery yapmıştı. Bu 
sporcu 'anga Parbat ismindeki Y-•
çın da ın önünde, Diamirai glasiye
sinin ç t aklarr arasmda kaybolmuş. 
tur. 

Nanga dağına yapılan ilk seferde, 
dağrn imali garbi mail sathrnda bir 
yol izi peyda olmuştur. Fakat son • 
raki seferlerde, 1934 ile 1938 arasın. 
da yapılan seferlerde, dağın şimali 
şarki tarafından çıkılmağa teşebbüs 
edilmi tır. 

B u muazzam dağ silsilesinin Nan
ga Parta dağında şimdiye kadar 

olan kazaların, dünyada hiçbir dağ· 
da emsali görülmüş değildir. Bu dağ
da şimdiye kadar, Avrupalılarla yer. 
lilerden tam 31 insan, ya karlar al • 
tında kalmış, yahut glasiyelerin ve 
uçurum/ rm dibine uçmuşlardır. 

19J2 de alman/arla amerikalılar • 
dan m rekkep bir sefer heyeti, Nan. 
ga dağına 7000 metre yüksekliğe ka
dar tırmandı. Heyeti teşkil eden a. 
merikan dağcılarından Rand Her -
ron donuşte Mısır'daki Keops ihra
mına çıkarken düşerek bel kemiği 
kırılm ştır. 

Nanga dağının 8."'"' met· '•n vu 
karı 120 metre çıkmak isteyen dün • 
yanın en cesur dağ sporcularının bu 

buzlu kayalarda başlarrna gelen fa -
cialarrn plançosunu okursamz, bu 

meşum Nanga'ya, niçin" ölüm dağı,, 
dediklerini anlarsını?. 

1 - llk sefer heyeti: 1895 te gitti. 
Kafile reisi İngiliz dağcısı Mumery 
idi. 6 500 metreye k3dar yfıkselebil. 
diler, ingilizle iki yerli, üzer/erine 
doğru yuvarlanan muazzam bir çı _ 
ğın altında kaldılar. Bu sefer 3 ölüm 
ile nilıayet buldu. 

2 - Alman. amerikan sefer hey. 
eti: 1932 de sefere çrktı. Nanga da -
ğında 7.(Y.JO metreye kadar yüksel • 
diler. Daha yukarıya çıkmadan dön
dü/er. Bu seferde ölen olmamıştır. 
Yalmz, amerikan dağcılarrndan bi • 
risi, yukarıda söylediğimiz gibi, Av. 
rupa'ya dönerken Mısır'da ölmüş· 

tür. 
3 - Üçüncü heyet alman/ardan 

müteşekkildi. 1934 te 7.900 metreye 
kadar çıktılar. Dağcılardan Dreksel 
üs tuttukları kampta zatürrieye ya. 
kalanarak öldü. Keza iki almanla 7 
yerli hamal bir boraya yakalandı • 
/ar ve helak oldular. Bu seferde ö -
/enlerin sayısı 12 dir. 

4 - Dördüncü de alman sefer hey. 
etidir. 1937 de teşebbüs ed(lmiştir. 
Bu seferde ancak 7000 metreye çı -
kılabilmİ!jtir. Buraya dört kamp ku· 
rarak çıkmışlardır. Dağcılar dör • 
düncü kampta iken, kampın üzerine 
yine büyük bir çiğ yuvarlanmış ve 
dokuzu yerli ve gerisi alman olmak 
üzere 16 kişiyi ezmiştir. 

Son heyet te, keza alman/ardan 
müteşekkildir. Bu sefer 1938 de ya • 
pılmıştır. Bunda 7100 metreden yu
karıya çıkılamamıştır. Bu seferin 
bir tek faydası olmuştur: eve/ki se. 
ferde ölenlerden birkaç almanın ce
setleri bulunmuştur. Beşinci sefer 
heyeti, havanın son derece bozuk o
luşundan korkarak Nanga dağını 
terketmişdir. Heyeti alman dağ spor. 
cularrndan Pol Baner idare etmiştir. 

6 - Bu defa hazırlanan heyet, al. 
tıncı seferi yapacaktır. Buna teşeb • 
büs edenler, yine alman/ardır. Hey_ 
et Münih'de hazırlanmaktadır. Mart. 
ta Himalayalara tırmanacaklardır. 

Bu seferi, yine Pol Baner idere ede
cektir. 

Geçen seneki gibi, bu seferki hey. 
et beraberine hafif bir tayyare ala -
cak ve dağcılar yiyeceklerini ve ya
kacaklarrnı bu tayyare ile temin e • 
decekler. 

'' Ôlüm dağı .. nrn dehşetinden yı. 
lan dağcıların bu sefer başka bir yol 
takip edecekleri söyleniyor: Yeni 
heyet, Nanga kahramanr İngiliz Mu
mery'nin ilk defa gittiği yolu takip 
edecek, da~a garp yamaçlarından 
tırmanacaktır. 

Elektrik fen adamı aranıyor 
Elektrik tesisatından ve motörden anlar ve hükümete karşı Fab

rika ve tesisatın mesuliyeti fenniyesini deruhte edebilir kabiliyet
ve ehliyette bir elektrik fen adamına ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın 

URF ADA ELEKTRiK TÜRK ANONiM ŞiRKETiNE 
!=========müracaat etmeleri 7193 • 

Satılık otomobil 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen bedeli 
Cinsi Markası Lira Ku. 

Otomobil Buik 32S 00 

M. Teminatı 
Lira Ku. 

24 38 
Yukarda evsafı yazılı otomobil 28-4-939 tarihinde saat 11 de ihale edil -

mek uzere pazarlıkla arttırmıya konulmuştur. 
İsteklilerin adı geçen günde hizasında yazılı teminat makbuzu ile def

terdarlıkta toplanacak komisyona gelmeleri ve bu baptaki şartnameyi gör
mek ve izaht almak üazere defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müraca-
atları ıln olunur. (1441) 11441 

•ı======~============================= 

Nakliyat 
• 

mü na kasası 
Etibank Umum Müdürlüğünden • 

Divrik Demir Madenleri itletmemizin, "A" kafasından 
Çi.ırek istasyonuna naklettireceği demir cevherlerinin nak
liye iti münakasaya çıkarılmıttır. Münakasa kapalı zarf u
sulü ile 8-5-939 pazartesi saat dörtte Ankara' da Bankanın 
merkezinde yapılacaktır. Şartnamesi t icaret servisimizden 
parasız olarak verilmektedir. 1396 

Ankara ValiliOi 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 
At yarışları için lüzum görülen 

bahsi müşterek ve duhuliye biletle -
riyle yarış programı ve stadyom du -
huliye biletlerinin bastırılması açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 4300 liradır. İ
halesi 1-S-939 pazartesi günü saat IS 
te Vilayet daimi encümeninde yapıla
caktır. 

Taliplerin % 7.5 teminat akçesi ve 
şartnamede gösterilen vesaikle bera
ber muayyen günde vilayet daimi en
cümenine ve şartnameyi görmek isti
yenlerin de her gün daimi encümen 
kalemine müracaatları ilan olunur. 

(1400) 11386 

İzola işi 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 881 lira 40 ku
ruştan ibaret bulunan hususi idareye 
ait Necati bey mahallesinde ve İpek
işin işgalinde bulunan mağaza da
mında yapılacak izola işi 4. 5. 939 gü
nü saat ıs te vilayet daimi encüme
ninde ihale olunmak üzere açık ek
siltmiye konulmuştur. Taliplerin te
minat ve kanuni vesikalariyle birlik
te müracaatları ilan olunur. (1404 

11401 

D. Demiryollara 

Muhtelif demir ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis-

Kültür Bakanhğı 

İhsan Siya mi Moçan 

hakkında 
Maarif Vekilliğinden : : 

Ankara Bölge sanat okulu elektrik 
öğretmeni İhsan Siyami Moçan vazi
fesini terk ederek Almanyaya gitti
ğinden ve adresi de malüm olmadı

ğından üç gün zarfında vekilliğimize 
müracaat etmesi tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. (1443) 

11442 

Gümrük ve İ. B. 

116 ton sömikok olıncak 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 
1 - Vekalet kaloriferleri için 116 

ton miktarında yerli (sömikok) açık 
eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Beher ton için 26 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Muvakat teminatı 
226 lira 20 kuruştur Bu işe ait şart
nemeler vekalet levazım müdürlüğün 
de her gün görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 6. 5. 939 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet binasın
daki satınalma komisyonunda yapıla
cağından isteklilerin bu tarihten ön
ce muvakkat teminatlarını vekalet yonundan : 

Muhammen bedeli (6806,SO) lira 0 _ veznesine yatırmış bulunmaları ve 
lan S8.300 ton muhtelif demir 4. S. belli gün ve saatte lazım gelen belge-

1939 be .. ·· t 15 30 d k lerle komisyonda hazır bulunmaları 
perşem gunu saa . a a-

palı zarf usuliyle Ankara'da idare ·şarttır. (l439) 11440 

binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (510.49) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 kadar komisyon 
rebliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (1383) 11413 
~ 

İ nşaat münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Afyon istasyonunda yapılacak lSO 

metrelik kömür yolu ile, curuf kanalı 
inşaatı kapalı zarf US\.llü ile ve vahi· 
di fiyat üzerinden eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
24960 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara, Sirkeci ve Afyon veznelerin
den 125 kuruş mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 8. 5. 939 pazartesi gü

Milli Müdafaa B. 

400 kilo Klor Asetof en on 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Eksiltme günü istekli çıkmı
yan 400 kilo Klor Asetofenon 27. ni
san 939 per§embe günü saat 10 da a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
4900 lira olup ilk teminat 367,5 lira
dır. Şartnamesi bedelsiz olarak ko
misyonda görülebilir. 

3 - İstekliler ilk teminatlariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla bu gibi me 
vat ticaretiyle meşğul bulunduklarına 
dair vesikalariyle birlikte eksiltme 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma 
Ko. da bulunmaları. 1432) 11439 

nü saat 15 de D.D. Yolları yol daire---------------
sinde toplanacak merkez 1 inci ko-
misyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektupları ile bir-
likte aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine tevdi etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına 

uygun 1872 liralık muvakkat teminat 

Askeri Fabrikalar 

1500 metre mikôbı 

ceviz tom ruğu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

B - Bu kanunun tayin ettiği ve- lüğü Merkez satın alma Komisyo
sikalar. 

C - Bu gibi işler başarmış oldu
ğunu mübeyyin vesikalar. 11438 

Kamutay 

Eksiltme ilanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi i

dare Heyetinden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş Çanka

ya'da yapılacak polis karakolu binası 
inşaatıdır; 

2 - Keşif bedeli (31.994 lira 50 ku
ruş) tur; 

nundan: 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 
olan 1500 metre mikabı ceviz tomru
ğu Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 4. S. 1939 perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (3) lira mukabilinde komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 4250 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddlerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkür gün 
ve saatte komisyona müracaatlar. 

(1362) 11392 

... 
Levazım Amirliği 

30.000 klo bakla ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu birlik ve mü 

csseseleri ihtiyacı için 30.000 kilo bak 
la açık eksiltme suretiyle alınacaktır 

2 - Tahmin bedeli 3000 lira olup 
muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - İhalesi 22. 4. 939 cümartesi gü
nü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. satınalma ko-
misyonuna gelmeleri. (1210) 11207 

170.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Manisa'da bulunan kıtaat ihti

yacı için I 70.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 21250 lira olup 
muvakkat teminatı 1595 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba gü 
nü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1387) 11377 

96.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Turgutlu, Uşak, Salihlide bu

lunan kıtaat ihtiyacı için 96.000 kilo 
un kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 12000 lira olup 
muvakkat teminatı 900 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-S-939 çarşamba 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek· 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1188) 11378 

125.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 '- Kırkağaçta bulunan kıtaat ih

tiyacı için 125.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakkat teminatı 1172 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba gü 
nü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1389) 11379 

125.000 kilo un alınacak 

A nk ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Menemendeki bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 12S.OOO kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakkat teminatı 1172 liradır. 

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Manisa tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1390) 11380 

Yataklık ot alınacak 3 - Eksiltme 4. Mayıs 1939 per
şembe günü saat (on beş) te T.B.M. 
M. idare heyeti odasında yapılacak
tır; 

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

Ankara Levazım Amirliği Satın 
20 ton Flüspat a lınacak Alma Komisyon undan : 

1 - 21.000 kilo yataklık ot pazarlık 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- la satın alınacaktır. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis- 2 - Taliplerin teminatlariyle bir-
yonundan : tikte 22 4. 939 cumartesi günü saat 10 

da Bolu vılayeti Duzce . z. • .,k 
lıdede Devlet ormanından veya husu
si mukaveleli ormanlardan kesilmek 
ve ana hat üzerinde her hangi bir is
tasyonda teslim edilmek şartiyle 8900 
lira muhammen bedelli 1000 adet me
şe köprü traversinin kapalı zarf usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 667 lira 50 kuruş 
tur. 

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

(1265) 11286 

İcra ve İflôs 
Bolvadin icra Memurluğundan: 

Bolvadının Bucak mahalesinden 
Veli oğ. Abdullah karısı Rabia vekili 
Sadık tarafından müddeialeyh Bolva
dının Yenice mahallesinde Arzi oğ. 

lu Osman karısı Zeynep ve oğulları 

Muharrem ve Hüsnü aleyhlerine aç
tığı izalei şüyu davası üzerine Bol· 
vadın Hüyük mevkiinde tarafları 
Yorgancı oğ. Mehmet ve Kel İsmail 
oğ. İsmail ve Hüyük ve harkla çevrili 
919 metre mürabbaı tarla ve m. de sa
gi arzi o. Mahmut solu arzi o. kızı 

Zeliha arkası Mehmet önü yolla çev
rili zemini 86 metre mürabbaı hane 
ve yine mahallede sağı ve solu Kirli 
o. varisleri arkası uzun Halil o varis 
leri önü yolla çevrili zemini 109 met
re mürabbaı hane ve halen samanlık 
ve yine m. de sağı Arzi o. Mahmut 
solu Arzi o. Osman önü yolla çevrili 
zemini 43 metre mürabbaı Saman ha
nenin kabili taksim olmadığından ü
yunun izalesi için satılmasına hukuk 
mahkemesinin 15. 2. 939 tarihli ila
miyle karar verilmiş olduğundan, icra 
açık artırma suretiyle satı a çıkarıl

mıştır. Yevmi ihale olan 10. 5. 939 
çarşamba günü saat 14 de Bolvadın 

icra dairesine müracaatla şartnameye 
bakarak pey koymaları itan olunur. 

Diyarbakır icra Memurluğun
d an: 

Diyarbakır tayyare alayı tank ve 
benzin kuyuları müteahhidi Osman 
Hüsnü tarafına. 

Resül oğlu Temure olan borcunuz
dan dolayı namınıza çıkan icra emri 
mahalli ikametinizin meçhul bulun
ması hasebiyle tebliğ edilememiştir. 

İşbu ilanın neşri tarihinden itiba
ren 15 gün içinde bir itirazınız varsa 
bildirmiye, aksi halde hakkınızda ka
nuni muameleye tevessül edileceği 

tebellüğ yerine geçmek üzere ilan o-
lunur. 1399 

/· 

Kazalar 

Kirahk Kaplıca 
Haymana Belediye Reisliğinden t 

Haymana belediyesine ait Kadın ve 
Erkek kaplıcaları aşağıdaki şartlar 

dairesinde 1 Haziran 939 tarihinden 
itibaren üç sene müddetle icara ve· 
rilecektir. 

1 - Artırma kapalı zarf usuliyle o
lacaktır. 

2 - İhale 15 mayıs 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
Haymana Belediyesinde müteşekkil 

komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 - Kapalı zarfların saat 14 de ka

dar komisyon riyasetine verilmesi la
zımdır. 

4 - Üç senelik icarın bedeli mu -
hammeni olan 24 bin liranın% 7,5 nis 
petinde muvakkat teminat akçesi o -
lan 1800 lira ihaleden evvel Belediye 
veznesine yatırılmış olacak ve ihaleyi 
müteakip bu teminat bedeli ihalenin 
% 15 şine iblağ edilecektir. Teminat 
olarak devletçe. muteber esham ve 
tahvilat ve Banka mektubu ve gayri -
menkul ipoteği de kabul edilir. 

Fazla tafsiliit almak istiyenlerin 
Haymana Belediye reisliğine müra -
caat etmeleri ilan olunur. (139S) 

11383 

Zayiler. · ·, 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 numarah kanundaki şartları ha
iz olduktan başka en az yirmi bin li
ralık bu gibi bir bina işi yapmış ol
maları şarttır. İsteklilerin teklifleriy
le beraber bu işin vesikalarını da ver
meleri lazımdır; 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2.399 lira 62 kuruş) luk bir teminat 
mektubu verilecektir; 

Tahmin edilen bedeli (800) lira o- da Ankara Lv. amirliği satınalma ko· 
lan 20 ton Flüspat Askeri fabrikalar misyonuna gelmeleri. (l 426) l1431 
umum müdrülüğü merkez satın alma --------------
komisyonunca 27. 4. 939 perşembe gü 
nü saat 15 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir 
Şartname parasız olarak komisyon 

dan verilir. Taliplerin muvakat temi
nat olan (60) lira ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkOr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

Bayındırlık B. 
Zayi - 930 Haziranında Çorum or· 

ta mektebinden aldığım tasdikname 
mi zayi ettim yenisini çıkartacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 193. H 

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

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1379) 11397 (1446) 11443 

Meşe köprü Traversi alınacak 
Nafıa Vek alet inden : 

27. 4. 939 perşembe günü saat 15 te 
Ankarada Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun-

cer BiJgüday 1392 

Zayi - Ankara belediyesinden al 
dığım 2350 numaralı şoförlük ehliyet 
namemi kaybettim. Yen isini alaca 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i 
lan olunur. 

1401 Sadullah Kaleci 



21 -4 - 1939 

Sahlık: 

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

Satılık apartman - İstanbul, Lfile
li Aksaray cad. sag .köşe 6 daire 4-5 o
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

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

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

Satılık apartman - Belediye karşı
sında Ayda 330 lira iratlı mağazalı 
uygun bedelle Tel: 2406 bayram cad-
desi No. 1 1307 

Satılık apartman - Yenişehirde A
tatürk bulvarında kaloriferli ve kalo
rif ersi.ı: 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 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kUçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dort defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa ncşredılecek bir ilin için, 140 
kuru$ alınacaktır. Bir kolaylık o .. 
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçlik ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort 1atırdarı fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Kuçük ilanlann 120 harfi ıeçme
rnesı lazımdır. Bu miktan geçen i
lanlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık: 

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

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

ULUS 

Vilôyetler 

ilk okul binası yaphrllacak 
Tekirdağ Vilayeti Daimi Encü

menintlen: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan Çorlu ilçesinde yeniden 
inşa ettirilecek 6 sınıflı ilk okulun i
~a~ edi_len eksiltmenin gün ve saati 
ıçınde ısteklisi çıkmadığından tekrar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
karılm1ştır. 

- Bu hususa ait evrak şunlardır: 
A - Proje, 
B - Vaziyet planı, 
C - Keşif tafsilat cetveli 
D - Keşif hülasa cetveli,' 
E - Fenni şartname, 
F -Eksiltme şartnamesi, 
G - Mukavele projesi, 
K - Silsilei fiyat bordrosu, 
L - Genel şartname. 
3 Keşif bedeli 17718 lira 2 kuruş

tur. 
4 - Şartname ve diğer evrakı gör

mek istiyenler. Tekirdağ Nafıa mü
dürlüğünden alabilirler. 

5 - 26. 4. 939 çarşamba günü saat 
15 te Tekirdağ vilayet daimi encüme
nince ihale edilmek üzere yirmi gün 
müddetle eksiltmiye çıkarılmıştır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 
8 gün evel bu işi yapabileceklerine 
dair Nafıa müdürlüğüne miiracaatla 
vesika almaları lazımdır. 

1 

bedelli şose vesınai imalat inşaatı 17. ı 
4. 939 tarihinden 4. 5. 939 tarihine mU 
sadif perşembe günü saat 14, 15 şe ka
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet dai- • 
mi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (798.33) liradır. 
Bu işe ait keşif, proje, grafik, sil

silesi fiyat bordrosu, fenni şartname, 
eksiltme şartnamesi ve mukavele pro 
jesi her zaman nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evcl vilayete müracaatla 
alacakları ehliyetname ve senesi için
de Ticaret odasından alınmış vesika
yı 2490 sayılı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına ekliyecekler
dir. Teklif mektupları 4. 5. 939 tari
hinde en geç saat 13, 15 şe kadar mak
buz mukabilinde daimi encümen reis
liğiğine tevdi edilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplar mühür mumu 
ile ve taahhütlü olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edil 
mez. (1368) 11395 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir merkezinde inşa edilecek 
beş dersaneli ilk okulun (30.000) lira 
keşif bedelli birinci kısım inşaatı 17. 
4. 939 tarihinden 4-5-39 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14.30 za ka
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daire
sinde toplanacak daimi encümende 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (2250) liradır. 

-
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görünebilirsinı 
Makyajda renk ahen 
Güzel ve cazip olmak, ilt! 

uyandırmak kadar tatlı ne 
bir his olabilir? Myrna Lo 
Holivudun meşhur yıldıı 

nın yüzde 96 sının malik 
ları bu sevincin sırrı yalnı 
kiyajlarının renk ahengin 
Sarışın, Esmer, Kumral 
Kırmızı saçlı olduğunuza 

sizin için ayrı ayrı renk 
ahenkdar Pudra, Allık ve 
dak Ruju vardır. Size 
olan renk sizi sevimli ve 
rişli yapacaktır. 

Holivud Yıldızları kend 
}erine uygun ve güzellik] 
gösterecek olan renkleri l 
FACTOR'un tavsiyelerin~ 
re intihap ederler. Siz de 1 
CANEN bu tavsiyelerdet1 
fade edebilirsiniz. Müraca 
kafidir. Aşağıdaki Kupon 
durup gönderiniz. 

Slf'AT RENCI aoz RENCI SA 

Çok •çil<. • O Movı ••••• O c 
Açok ••••• O Boz (Cn) •• O Açılc • 
S 1 IJ..pı O Y•ııl , ••• O KE! 
Orla 'ııat..,rll O FJo , • , , •• O A( k I 
Kmft121 • • O Kutan• • •• O 
Soluk •••• O Sıy•h ••••• O Açık 
Çilli •• •• • o RPlK 
Mot ••••• O Ki 11 
CiLT K O ~çık • ••.•O Açık 4 
Yatlı •• ":':: O Koro· ···O S.ç 
Tabii •••• O YAŞ 

,._. ___ MAX FACTOR « HOLLYWOOD 7195 -
bayram caddesi No. 1 1309 

Satılık apartman - Işıklar cadde
sinde 9 daireli ve mağazalı 490 lira 
iratlı 13000 lira borçlu Tel 2406 bay-

Kiralık Ap. - 4 oda ı hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör
mek için içindekilere görüşmek için 

7 Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 1329 lira muvakat teminat ver 
meleri lazımdır. 

8 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet beşinci maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmıs 
olması lazımdır. 

Bu işe ait evrak, proje, keşif cet
velleri, hususi, fenni şartname, fiyat --------------------------..J 

ram C. No. 1 1311 

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

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

Satılık arsalar - Maltepede asfal -
ta yakın küçük çapta ve Kızılırmak 
caddesi ile her yerde elverişli ucuz 
Tel. 2406 Bayram C. No. I 1317 

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. 2405 

Tl: 1616 1310 

Kiralık daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Tl. 1265 1315 

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

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

Kiralık ev - Etlik aşağı 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 

__ -.,;; ~~~~~13_2.,_4-=..-. f a11\ a~ı:.~ınanında altı ay müddetle 
Satılık arsalar - stasyon arkasın- ıra ı ti~obilyalı da verilebilir. 

da istimlak haricinde çok ucuz, kele- 1363 
pir ve manzaralı küçük arsalar Tel: Kiralık - Jandarma, polis enstitü-
2406 bayram caddesi No. 1 1336 sü yanında her tarafa nazır vekaletle-

Satılık arsalar - Yenişehirde İs- re 5 dakika mesafede yeni yapılmıt 
met İnönü caddesinde 10 nar metre çok ucuz. Koçak Ap. daireleri. İçin-
inıaat cepheli 380 ve 388 metre Tel: de kilere müracaat. 1364 

2406 bayram C No. 1 1337 

Satılık hisse - Küçük evler yapı ko 
operatifinden bir hisse satılıktır. Mü
racaat yeri: Şoförler cemiyeti katibi 

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

Ali Eracar. Telefon: 3808 1357 
Satılık otomobil - Doç marka 36 Kiralık Mobilyalı mobilyasız oda 

model lastikleri yeni müstamel bir o- - Yenişehirin en güzel yerinde bü
tomobil satılıktır. Posta caddesi No. tün konfor ve kaloriferi haiz oda kira 
!l Doç acentesine müracaat. 1369 lıktır. Bankalar caddesi Şehzadebaşı 

Satılık - Küçük eveler yapı koo- şekercisi bay Osman Nuriye müraca-
'f' . b' d h' . l k at. 1366 peratı ının ır a et ıssesı satı ı tır. 

1stekli1erin Ankara Piyangoda Hafi 
Araca müracaatları. Tel: 1037 1384 

Satılık Arsalar - İstasyon arkası 
Cebeci ve Maltepe de inşaata hazır 
parsellenmiş ucuz arsalar. Koç Ap. 
No. 4 Tl: 2181 1387 

Satılık kübik yeni apartman - Sa
karya mahallesinde 3 katlı 515 M. 23 
M. cepheli arsalı konforlu 1700 lira 
iratlı % 40 borç devri. Uygun fiyat. 
Tl: 2181 1388 

Satılık - Yazıhane eşyası kü
tüpane, yazı masaları Litograf ma
kinesi yazıhane koltuk takımları. Es 
ki Çekoslovakya sefareti - Çankaya 

1393 
Satılık - 2 adet dükkan terazisi 

~iri~i 20 kiloluk yarım otomatik di
gerı 10 kiloluk tam otoınatik, alman 
hlarnulatı az kullanılmış ucuz fiyata 
aatıhktır. Görmek ve pazarlık için 
:tiğ palas oteli• yanında Çicinyurdu so 

• •nda v· .. atı ıyana lokantasına muraca-
ar. 1397 
Uygu f' . 

Kiralık kat - Kavaklı dere emni
yet karakolu bitlşifinde su ve elek
trikli 3 odalı Bekir hamamcıya veya 
Tl: 1231 e müracaat. 1371 

Kiralık ev - Halkevi yakını Atili 
caddesi No. 9. 3 oda hol ve tam kon
forlu elektrik, su, havagazı ve kulla-
nışlı. 1376 

Kiralık - 3 odalı 1 hol banyo ve 
saire. Ehven fiyat Yenişehir Meşru
tiyet cadesi Türe sokak No. 6 Mimar 
Kemal mektebi yakını Çatı katında 
ev sahibine müracaat. 1385 

Kiralık - Yenişehir Selanik Cad. 
No. 47 müstakil bir ev her tarafı par
ke döşeli 4 oda 1 salon tam konforlu. 
Müasit şerait. Üst kattakilere müra-
caat. Tl: 3364 1400 

Kiralık - 3 büyük oda bir hol ban
yon. mutbak. havagazı, elektrik, su 
Adakale cad. No. 18 2 inci kat. Tel: 
2555 1403 

ıeh· S ıyatla satılık arsa - Yenı-
cad~· • ıhat vekaleti karşısı, İlkiz Aranıyor: 
1743 esı, ada 1149, parsel 23, Telefon ,_ -

1402 Ev aranıyor - Çocuksuz memur 

Acele satılık . karı koca için 2 odalı müstakil veya 

Y
eni Adi k - Azimet dolayısıyle kabili taksim bir daire aranıyor. An-

er adın b' 'k . .• .. let .. 
1
.. d ısı letı ve akumu- kara Kadastro Md. de Nazire müra-

il or u ra yo Dik sokak Oyh A men cad. Sözenler caat Tl: 1183 saat 14 - 17 1375 
an p. No. 3 1404 Devredilecek telefon aranıyor -

lş verenler: 

Terzi İ:j<;İ aranıyor 1 kl d • - §ı ar ca -
desı Trakya apartman No 3 K d 

İsmet tnönün ve Kazım Özalp cad
d leri üzerindeki hatta dahil telefonu 
o~up devretmek isteyenlerin Kazım 
Özalp caddesi Kemah apartmanı 1 

No. ya müracaatları 1391 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2431/1300) 11297 

İmar plim yaplmlacak 
Tekirdağ Şarbaylığından : 
Şehrimiz müstakbel imar planının 

tanzimi işi pazarlık suretiyle verile
ceğinden talip olan mütehassısların 
27. Nisan 939 tarihine kadar Tekirdağ 
belediye reisliğine müracaat eyleme
leri ilan olunur. (2452/1330) 11329 

Motor ve saire ahnacak 
Siirt Belediyesinden : 
Evelce Ulus gazetesinin 4, 9 nisan 

939 günlü nüshalarında inşar etmiş o
lan ilanda yanlışlık görüld:.igünden 
aşağıdaki şekilde tashih ve yeniden 
ilan olunur. 
Yetmiş beş ita yüz beygirlik bir mo 

tör ve,,.a JokomobiJ ile buna mukUızİ 
iki yüz yirmi ila beş yüz voltluk bir 
dinamo jenaratör ve transformatör ve 
otuz bir bin metre 10 m/ m lik bakır 

tel ve 750 izalatör alınacaktır. Talip 
olanların 24. nisan 939 gününe kadar 
şartlarını Siirt belediyeı;ine bildirme-
leri. (1342) 11340 

Şose 
• 
ınşası 

Seyhan Vilayeti Daimi Encüme • 
ninden : 

1 - Adana - Kozan yolunun O t 000 
- 3 + 000 arasındaki üç kilometre
lik şose inşaatı keşif tutarı olan 
(30472) lira (32) kuruşla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2.5.939 tarihine müsa
dif salı günü saat on birde viHiyet da 
imi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşif ev
rakını görmek üzere nafıa müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (2285) lira (42) 
kuruş muvakat teminat verilmesi ve 
bu işi yapmağa iktidarının müsait ol
duğuna dair ehliyet vesikası almak ii
zere 2 .inci maddede yazılı günden se
kiz gün evel vilayete müracaat etme
leri lazımdır. (2372-1372) 11366 

150 ton motorin ahnacak 
Afyonkarahisar Belediye Reisli -

ğinden : 
Belediye elektrik santralının 939 

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

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

İşbu ihtiyaç Afyon belediyesi e
lektrik santralına teslimi meşruttur. 
Şartlarını ve sair hususatını öğren

m~k istiyenler, her gün belediyeye 
muracaatla öğrenebilirler ve alabilir
ler. 

İsteklilerin belli gün ve saatte da
irei belediyede hazır bulunmaları ve 
teklif mektuplarını vaktinde verme-. . Ad · . a ın 

terzısı M. ama müracaat. 1350 l~ anyanlar: meleri illin olunur. (2588/1410) 11408 

,:!11111111111111111111111111111111111111'-- -- -
E Fransa ihtilôli ~ - -- -- -..... ,,,,,,,,,,,,,,., •• ıııııııııııııııııi=' 

Jş arıyo~-:: Fransızca Alm~nca ve Şo~e !e Slnai imalôt 
İngilizce bilen daktiloyu serı yazan Eıkııehır Nfıa MüdürlüğünClen: 
ve almanca stenografisine tamamen 1 Sarıköy - Mihallıççık yolunun 13+ 
vakıf bir bayan. Uluı'ta M G. rumu- 293. - 15 ;- 803 kilometreleri arasın
.zuna mektupla mUracaat. 1344 da ınıa edılecek 10644.40 lira keşif 

bordrosu elektrik keşif ve şartname
si, eksiltme şartnamesi . mukavele pro 
jesinden ibaret olup 150 kuruş mu
kabilinde nafıa müdürlüğünden alı

nabilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yapmıs 

olduklarına dair ibraz edecekleri ve
saika istinaden ihale tari'hinden en az 
sekiz gün evci vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname bir mühendis 
veya mimarin işin mesuliyeti fenni
yesini deruhte ettiğine dair noterden 
musaddak taahhüt senedi ve ticaret 
odasından senesi içinde alınmış vesi
kayı 2490 sayılı kanunun tarifi dahi
linde teklif mektuplanna eklemeleri 
şarttır. 

Teklif mektupları 4. 5. 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 13.30 za 
kadar makbuz mukabilinde daimi en
cümen reisliğine tevdi edilecektir. 

Posta ile 'nderilecek mektupların 
mühür mumu ile mühürlü ve iadeli 
teahhiıtlli olması lazımdır. Postada 
vaki olacak gecikme kabul edilmez. 

Hükumet konaaı yaptu'dacak 
Van Defterdarlığından : 

1 - Başkale merkezinde yapılmak
ta olan hükümet konağının bakiyei 
inşaatı mevcut keşifnamesi mucibince 
41246 liradır. Bundan 11748 lirası 938 
senesinde 29498 lirası 939 yılında ve
rilmek üzere eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - İnşaata ait yapı işleri genel 

şartnamesi ve hususi şartname 
E - Metraj keşif hulasai silsilei !i

at cetvelleri 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı ücretsiz nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 17-4-939 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 2-5-939 
salı günü saat 14 te Van defterdarlı
ğı odasında yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3093 lira 45 kuruşluk mu
vakkat teminat yatırması bundan baş
ka taliplerin eksiltme gününden se -
kiz gün evel vilayete müracaatla na
fıa .müdürlüğünden ehliyet vesikası 

almaları şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü -
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar malsandığına yatırılan 
3093 lira 45 kuruşluk muvakkat te
nıinat makbuzunu vilayet defterdarlı
ğı makamında eksiltme komisyon ri
yasetine vereceklerdir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçün -
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfının mühür murniy
le iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1418) 11415 

Şehir haritası yaphnlacak 
Eskitehir Belediyesinden : 

Eskişchirin 1/1500 ve 1/ 2500 mik
yaslı hali hazır hartaları üzerinde ya
pılacak tashihat ile gayri meskun sa
hadan 120 hektarlık bir kısmın yeni
den hartaları alınması işi ile 1100 
hektara varan 1/ 5000 tekaumetre u
mum harası 7250 lira muhammen be
delle 8. 5. 939 gününe rastlıyan pazar 
tesi günü saat on beşe kadar yirmi 
gün müddette~ açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Talip olanların şartname
sini parasız almak üzere Eskişehir 
belediyesi fen memurluğuna müraca
atları ve 545 lira muvakkat teminat 
ile eksiltmeye girebilecekleri ilan o-
lunur. 11443 

• 

inşaat yapanlara 
.. En sağlam yapı yapan en verimli, en sıkı, en tutkun ve kuve 
uçten fazla_ fir~ v~rme.z, en ucuz, kireç 14 senedenberi denenmiş 
genel fennı Kırecı) dır. Beyazlığa ve sair gösterişlere bakarak 
kof kireçler kullanmaktan sakınınız. 

Besim Özgene! Posta caddesi ~. 26 Tel: 2568 

Kum parselleri müzaye 
Ankata Valiliğinden: 
Çubuk çayı mecrasında olup idarei hususiye tarafından ihal 

icara verilmekte olan ve icar müddetleri hitam bulan kum parse 
maralarile muhammen icar bedelleri aşağıda gösterildiği veçhil 
lı kanun hükümlerine tevfikan açık artırmıya konulmuştur. 

İhalesi 24-4-939 pazartesi günü uat 15 te vilayet daimi eac" 
pılacağından taliplerin muhammen bedel üzerinden % 7,50 ni 
minatl .. riyle birlikte yevmi mezkOrda vilayet daimi encümen 
bulunmaları ve şartnameyi götmek istiyenlerin de hususi id 
ve tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. {1219) 

\ 

Parsel No. su Mevkii 
Bedeli Muhammeni 
Lira K. 

--
5 Çubuk deresi 525 00 
6 .. .. 750 00 
7 ,, .. 720 00 
8 ,, .. 550 00 
9 ,, .. 526 00 

10 .. .. 755 00 
11.12 ,, .. '1110 00 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 
Kuruluı tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
.. 

biriktirenlere 28.80 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf he 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 2.000 ,, 

4 " 250 " 1.000 " 
40 " 100 " 4.000 " 100 

120 
.. 
.. 

50 
40 

.. 
.. 

5.000 .. 

4.800 " 
160 " 20 .. 3.200 .. 

DIKKA!: ~es~plarındaki paralar bir sene içi 
radan. &§agı ~utmıy~nlere ikramiye çıktıiı takdit 
fazlasıyle venlecektır. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı Birincikinun, 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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ANTRASİT, KOK, BRİKET, LİNYİT, ODUN, MAYİ MAHRUK 
Yakan Kalorifer Kazanları, 

KALÖRİFERLERİ istenilen ebatta KAT 

RADYATÖRLER VE T F E R R Ü A T 1 -------------E "BLANKENBURG,, 

Stok halinde Ankara ve lstanbul depolarımızda Sayın Tesisat çrlar emrine amadedir. 
--------------Fabrikaları Türkiye Umumi Vekili: ----

-

- --------------
"T 

. 
1 s il T A ------------ Ticare Türk = ~-~·------~------------------------------------ Anonim -- = : Ankara : Koçak Han- Ulus Meydanı P. K. 196. Telef: 2305- 2338. Telg. TlTAŞ. -

: İstanbul: Taı Han - Bahçekapı P. K. 448. Telef: 23247 -23271. Telg. T1TAŞ. § 
:, MEŞHERi· 4 ÜNCÜ VAKIF HAN ALTINDA - ISTANBUL 1394 1111111111111111r ~1111111111111111 • 
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§ Türk Hava Kurumu 27 inci tertip § - -- -

Piyangosu 
--------

-----Büyük ------- -----------
~ Büyük ikramiye 

Birinci keıide 11 Mayıs 1939 dadır -------
40.000 

--
liradır -------- -- -§ Bundan h~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- § 

: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... E 
: Yeni tertipten bir bilet alarak i,tirak ~tmeği ihmal etm~yi- E 
: niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtıyarları arasına gır· § 
: mit olursunuz. ,: 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

====• 

GL1SERINLI 

RIT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
güzelle,tirir. En iyi tuvalet 
sabunudu~ 1107 

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 

.:! 1111 Terzi FEGARA 1111~ - -- -E Zengin Koleksiyonunu : 
: Ayın 22 inci cumartesi gününden E 
E itibaren Atatürk Bulvarı, Tuna E 
E Apartmanı N. 8 de gösterilecek- E 
- tir. 1382 : 

Bir muhaberat şef muavini ah nacak 
Zonguldak'ta mühim bir kömür müessesesinin muhabe

re Servisinde Şef muavinliği açıktır. Taliplerin Türk olma
sı; tahsil itibariyle Lise veya bir yüksek mektep mezunu 
bulunması; askerlik hizmetini yapmıı olması; İngilizce, 

Fransızca ve Almancadan en az birisini muhabereyi idare 
edecek kadar bilmesi; resmi veya hususi müeaaeselerde 
muhabere işlerinde çalı§mI§ olması; ve sıhhatinin yerinde 
bulunması ıarttır. Taliplerden yüksek mektep mezunu o
lanlarla birden ziyade lisan bilenler tercih edilecektir. 

Hizmete alınacak kimseye ev veya ev kirasından başka 
ehliyetine ve tecrübesine göre 150 ile 200 lira arasında ay
lık ücret verilecektir. 

İsteklilerin tahsil ve aile vaziyetlerini, bulundukları hiz
metleri ve bu hizmetlerden ne sebebe mebni ayrıldıklarını 
bildiren kısa bir hal tercümesini; kendilerinden ilerde asıl
ları veya musaddak suretleri istenecek diploma, tasdikname, 
şehadetname, bonservis gibi vesikaların birer suretini iliı
tirecekleri bir yazı ile İstanbul Tophane posta Kutusu 8 ad-

l 
resi·ne 10 Mayıs 1939 tarihine kadar müracaat eylemeleri jll 

. ilan olunur. 1395 » 

.ıımCebeci Hastanesi mıı. ----: Cilt, saç ve zühreviye 
: mütehassısı --
E Dr. Kemal Arıcan~ - -: Berlin kliniğinden mezun E 
E Belediye sırası Emek Ap. kat 2 E 
'!iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kayıp diploma - İstanbul Tıp fa. 
killtesinden aldığım 30. 6. 1336 tarih 
ve 3252 numaralı ve sıhat vekiletince 
6. 6. 929 tarih ve 2274 numara ile tes· 
çil edilen diplomamı kaybettim. Bu
lunduğu takdirde li'ıtfen (Dr. Seyit 
Sayraç, Karabük) adresime gönderil· 
mesini dilerim. Aksi takdirde yenisi· 
ni alacağımdan eskisinin hükmil olma 
dığı ilan olunur. 

1390 Dr. Seyit Sayraç 

Çabuk hesap öğrenmek i(in 
Yeni bir metodla çabuk ve kuvetli 

hesap öğretilir. Ulus'ta HS rumuzuna 
mektupla müracaat. 1335 BEDİA ~ı 11111111111111111111111111111111~111 ır ~-----------------...... -----------------------

Paris'ten yeni getirdiği zengin kollekıiyonunu 
her gün saat 14 ten itibaren teşhir etmeğe bqladı. 
Havuzba!I Çankaya caddesi Kınacı apartman 
daire 3 Ti: 3837 1405 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
Nefis yemek Muntazam servis Güzel müzik 
ve iç açıcı manzarasiyle ANKARA'nın nezih bi~ t?pla~tı 
yeridir Bu temiz vasıflariyle bahar ve yaz mevsımıne gır· 
mekte olduğunu sayın mütterilerine arzeder. 

Sahhk döşeme parkesi 
Ankara'da 10 senedir kurutulmuı meıe, karaağaç ve diıbudak· 

tan mamul 1450 metre murabbaı parke, toptan veya perakende, 
ıttdıktır. Taliplerin Akköprüde Sefahattin Refik Fabrikasında 
lnıaat Türk Limited Şirketine müracaatları. Posta Kutusu 491 

1360 

M. Nedim İrengün 

K6ğıt ticarethanesi 
Her nevi matbaa kağıtları karton ve mukavva ambalaj ve kese 

kağıtlarının yeni fiyatlarını ticarethanemizden sormadan başka 

yerden mübayaa etmeyiniz ... Menfaatiniz icabıdır. 

Her nevi kırtasiye 
Toptan ve perakende en ucuz fiyatlarla mağazamızda satılır. 

Yenihal No: 1-59 Ti: 2246 1002 

Satılık kıymetli arsa 
Y eniıehir Kızılay karıısı Ra

gıp Soysal'a ait 722 metre arsa 
acele satılıktır. Ragıp Soysal'a 
veya Anafartalar Caddesi No: 
45 te terzi Talat Akar'a müra- .. 
caat Ti: 2355 1368 

Vestiyer ve saire yapllnlacak 
Radyo Evi Müdürlüğünden : 
1 - Radyo evi için yaptırılacak 

vestiyer, şef kürsüsü ve kütüpane do
lapları açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltme 24. 4. 939 pazarteRi 
saat 11 de radyo evi binasında müte -
şekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel 2361 lira 52 
kuruştur. Teminat 177 lira 11 kuruş 
olup fa7.la izahat almak ve şartname 
ile resim ve projeyi görmek isti yen -
ler adyo evi müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. (1289) 11267 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6362 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kim.il SUNER .. 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa mildiiril : AH Rıza BASKAN 

Muhtelif eşya ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüıü Rektörlüiünden : 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemini için aşağıda isimleri yazılı eşyalar üç grupa ayrılarak açıli eksilt· 

meye konulmuştur. 
2 - Eksiltmeler 22-4-939 cumartesi günü ve hizalarındaki saatlerde rektörlük binasında müteşekkil komis· 

yon tarafından yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat % 7,5 dur. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlilğüne müracaatları. 119g 

Muhanımen 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutan Teminatı İhale günü ve sa.ati 

Yüz havlusu 
Banyo havlusu 
Beyaz gömlek 
Beyaz lastik ayakkabı 
Futbol ayakkabı 
Atletizm ayakkabı 
Hademe elbisesi 
İş tulumu 

605 adet 
437 •• 

60 .. 
250 çift 
50 .. 
25 .. 
20 takım 
25 adet 

Yeni Sinemada 
BU GÜN BU GECE 

KiRiK ZAMBAK 
Baş Rollerde 

Lilian Harvey - Willy Birgel 
Göz kamaştırıcı bir lüks ve ihti· 
şam içinde nefis müzik ve dans

larla süslü olgun bir eser 
Seanslar: 

14.45 ·16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 

Nazarı dikkate: bu filmin şimdiye 
kadar benzer isimlerle gösterilmiş 
filmlerle alakası yoktur. 

45 Kur. 
170 .. 
350 .. 
225 .. 
625 .. 
600 .. 
22 Lira 
5,50 

272,25 
742,90 92 Lira 

210,00 
562,50 
312,50 76,15 
150,00 
400,00 40,50 
137,50 

22-4-939 cumartesi 
günü saat 10 da 
açık eksiltme 
22-4-1939 cumartesi 
günü saat 11 de açık 
eksiltme 
22-4-939 cumartesi günü saat 12 de 
açık eksiltme 11210 

Halk ve Sus Sinemalarında 
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:::::::;;;;:::;;::::;;:::::::::::::::::::: :ece:::::::::::::::::::::::::::: :ıc: : : : : : 

İspanyol Dansözü ve Muganni si JULIA REYES nefis ıarkıları ve danslarile her gece 
YENi SlNEMA'da binlerce alkııtoplamaktadır. 

.. 


