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Cocuk bayramında küçükler, en büyüklerini tebrike gderler •.• bu resim, geçen bayramlardan bi
rinde Milli Sel'in köşlerinde alınmıştır. --------

haftası 23 Nisan Çocuk 
Kemal ÜNAL 
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eme bizim, ne kadar sakin ve . Yavrularnnızın bayram sevin- Bugu·· n zen 1 'ın b'ır 
vakur da olsa, biraz neşe katma
hız hem bir vazife hem de bir 

~~~r. Vazifemizdir, onlara bu- prog_. r 
1 

mi 
1 1 

(ılıyor gunun büyük kıymetini anlat-
~ak ve .b~ anlayışta onlarla bir
şmek ıçın. Hakkımızdır dün -

ya fa~la_rı n, e kadar çetin' de ol- b 
aa Tu k · k d Bugu"n Çocuk haftasının ilk gu .. nüdür. Çocuk Esirgeme Kurumu u ' r ıye nın u retli ve me • 
aut giin!erinde yatıyoruz. münasebetle, yavrulanmıza neşeli ve hareketli bir hafta geçirtmek için 

• .,, •• _... • :ı ••..&..4~ -~·--.-zeruri_n hU qı;oaramchazırlamıştır. 
ç?Cu~l~rımıza mı anlatmakla va- l::Sugün bir geçit resmi vardır. Bu geçit resmine mektepler talebe 
zıfehyız? .• 1920 yılının 23 nisa- mümessilleriyle ilk okulların son sınıfları iştirak edeceklerdir. 

n!f11

1 anarak yapılacak hatka va- -=-ı Tören Ulus meydanında yapılacak-
~~ b er -~ardır. On dokuz yıl ön- r' _____________ "'"\ ıtır. Törene saat 10.5 de başlanacaktır. 
l ~ . ug~n dı§ardan yabancı isti • Kültür direktörlüğü her mektep için 
a, ıçerıden hilafet ve ,ekavet B U G u·· N meydanda ayrı bir yer ayırmıştır. 
vata~! mahvederken yurdun dört Törene İstiklal Marşı ile başlana -
bucagından birçok tehlikeleri ye. caktır. Bu sırada Çocuk Esirgeme Ku 
nerek Ankar ' l • rumu genel merkezince hazırlanan 
killeri Eb d~Şya ,~e en ~ıllet ve- Bugün, milli hakimiyet bay- çelenk Atatürk anıtına konacaktır. 
land ' he 

1 
ef ın emrınde top- ramrnm on doku·uncu yıldö- Ç k d" l d'kt sonra 

Yet
. ~'ıAfe rinıizde milli hakimi_ ,.. ocu marşı ın en ı en , 
ı ı an etti y . T·· k' , . nümüdür. Türkiye Büyük Mil- Çocuk Esirgeme Kurumu reisi Kırk-

bu doğuın .: .. b~ı ur ıye nın let Meclisi, on dokuz sene evel lareli mebusu Dr. Fuat Umay bir nu-
tulutlar b gunbu, ıze bütün kur- bugün toplanmıştı. (Sonu 8 inci sayfada) 1 era er getirdi. 23 ni-•an 1920 d Atatürk Samsun'a çıktıktan 
hakinıiy t e !~~eli atılan milli on bir ay bir gün sonra, Anka-

d e re1ıını, ne dü§manla ra'da ilk Büyük Millet Meclisi 
nl e e sultanla anla~amazdı, an~ 
a!nıad G T toplanmıştır. Halkçı Şel'in 

k . ı. ene bu rejim; memle- manevi huzurunda bir daha e-
etı gerileten, •arkın ahJ!!L ana-

T tlK gvilelim: ona minnetimi~ ebe-
ne ve g b' ·kt r d k. ar ın 1 ısat kaidesi şek- didir. 

dın e 1 kayıtlarına müsamaha e-
emezd· t d Bugün aynı zamanda Çocuk 

k l 1
' e me i. Geçen on do - Haftasının da ilk günüdür. 

k~z. yı gösterniittir ki milli ha- Cümhuriyet yavruları, kendi-
) ı~ıtet nizamı içinde türk mil - lerine hür, mesut ve refahlı bir 
e 1

'. emen her şeyi başarmıştır. d B vatan hediye eden Ebe i Şe-
ırç~ memleketlerde bizim l'in anıtına bir çelenk koyarak 

Ia~tıklarınuzın birazına muvaf· şükran vazifelerini yerine ge-
~ olmak için halk hakimiyeti tireceklerdir. d• .. kzla~ının durdurulduğunu gör "- .,) 

Maarif Vekilimiz 
dün Üniversiteyi 

ziyaret elli 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Maarif 

Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel tet
kiklerine bugün de devam etti. Bu a
rada bu sabah saat 7 de Kabataş lise
sinin leyli kısmına giderek müdür ve 

(Sonu 8 inci sayfada) 
d u · Mıllet Vekillerinin Ankara- '------------
t'~ ~opl?:_n~asiyle başlıyan yeni ---------------

i uJd~reJUnı bütün mücadele ve Fransa Milli Müdafaa için 
'Vn ~ aplarrnı halkla yani medeni 

r~ ınsani hak ve hüriyetleri ko- 15 mı· lya r frank u/kll_ k~nunlarla başarmıştır. En 
b a ıstıkballere dahi şamil olan 

u Prensipı·n h k b .. "k d h aş urucusu uyu 
e anın ar d b w ilk h aınız a ulunmadıgı 

ayram .... d . b günk" . gunun eyız ve u-
u Vazıf · 1 ... ziınl ernız onu ya nız ta -

rejir:i:kmak değildir, kurduğu 
ne milli he?'~in~en sonra da, ge
leketi Mil~kınıır.et yoliyle mem
ğunu 1 Şef ıne kavuşturdu -
1 ve Yurdun b" .. k . t.kb l ere do - uyu ıs ı a -
aöylerne~ru hızla yükseldiğini 
net borc dona k_arşı da bir min 

u ur bı . . . b' rur \ı'e . • ztm ıçı-n ır gu -
dar. emnıyet sebebi olduğu ka-

Çocuklarım · . 
yeceğiz k. 1ıza ınşırahla söyli-
ramını y~ on arın bugünkü hay. 
nisanındarat·aını~ hl920 yılının 23 

mı ] Ak• ' 
ruluşuna At t .. k'~ 1m1yetin ku -
yük ernek a ur un Yanında bü-

Veren ·· d da harbin f '. 0 gun en sonra 
. • za erın v Ih 

tın çalışmalarında :n:u.k~n _çl~k-
( S . ı ıncı ı 

onu 8 ınci sayfada) 

tutan • 
yenı masraflar yapacak 

Paris, 22, a.a. - Maliye nazırı Pol Reyno dün akşam radyoda söy
lediği nutukta, vazifesinin yeni hadiseler karşısında fransızlardan yeni 
fedakarlıklar istemek olduğunu, bütün fransızlarm bugün Avrupa fa
ciası karşısında mütesanit bulunduğunu ehemiyetle kaydettikten sonra 
demiştir ki: 
"- Mukavemete karar vermiş olan 

küçük devletlerin garbında Fransa on
larla beraber bulunuyor. Fransa'nın 

mukavemet azmi tehlike büyüdüğü 
nispette artmaktadır. Onun kuveti bu
günkü kadar hiç bir zaman hem ken -
disi hem de dünya için elzem olmamış
tı. Eğer Fransa yok olursa İngiltere 
ve Amerika ne yapabilir? Fransa ro
lünün azameti hususunda herkes müt-
tehiddir. Fransa'nın Avrupa işlerin -
den el çekmesiyle kendi istiklalini ve 
imparatorluğunun tamamlılığını te -
min edebileceğine inanan artık kimse 
kalmamıştır. 

( Sonu 8. inci sayfada) Pol Reyno 

1 BÜTÜN iRAN BAYRAM YAPIYOR 

Tahran' da düğün 
şenliklerinin 

ikinci günü 
Heyetimizle beraber giden Yazı işleri 

Müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bildiriyor 

Tahran, 22 - Ha- . ·~.~ .... ,..,.,-

yalimizde binbir ··;,f"•··."· ... ···· ·;* 
gece masallarını .. ; . ·, •".ff·=.·.·,·"·· ifa . • · canlandıracak ka- ~ · .ıj( . ·. , ... , " 
dar ihtişamlı olan . . '- . 
düğün şenlikleri - · ml 
nin ikinci günün · 
deyiz: bugün öğle
den sonra Emcedi
yc stadyomunda er 
kek ve kız izcile -
rin spor hareket
lerini seyrettik. 

Pehtevi inkılabı, 
İran'da bir şekil 
değişikliği halinde 
kalmamıştır. Şebin 

şah mütereddi ve 
sefih bir saltanat 
sülalesinden, ida
reyi, e!jerlerinin 
sarih bir hakkı o -
tarak aldığı zaman 
bu tarihi toprak 
parçası üzerinde 
modern ve ileri 
bir memleket kurmayı kararlaştırmış, 
bu kararını fasılasız bir azim ve ener
ji ile tatbik etmiştir. Bugünkü ileri 
ve modern İran bu cehdin eseridir. 
Tahranı dolduran ve dünyanın dört 

lranlı kız izciler 
tarafından gelmiş olan İran'ın dost
ları , bu hakikati, Emccdiye ıtadyo -
munda parlak bir şekilde gördük: 1-
ran'ın dünkü kadını, bizim imparator-

(Sonu 8. inci sayfada) 

"Kendinizi bir tehdit altında 

hissediyor musunuz? /1 

Devletler Alman sualine 
cevap vermeğe başladılar 

Lahey, 22 a.a. - Ruzvelt'in mesajı hakkmda alman hükümeti ta
rafından sorulan aşağıdaki üç suale Holanda hükümeti menfi cevap 
vermiştir: 

ı. - Holanda hükümeti, bu mesajın 1 
gönderileceğinden evelce haberdar e -
dilmiş midir? 

2. - Holanda hükümeti, bir derece
ye kadar Ruzvelt'in mesaj gönderme
sine sebep olmuş mudur? 

3. - Holanda hükümeti, kendini 
tehdit altında mı hissetmektedir 

Holanda, verdiği cevapta harp zu -
burunda Holanda'nın her ihtimale 
karşı hazır bulunması lazım geldiğini 
ilave etmiştir. 

Litvanya'nın cevabı 
Kaunas, 22 a.a. - Haber alındığına 

göre, Ruzvelt'in mesajı hakkında 
Berlin'e verdiği cevapta Litvanya hü
kümeti 22 martta Almanya ile Litvan
ya arasında imza edilmiş olan muahe
de ile Almanya'nın Litvanya'ya karşı 

(Sonu 8 inci sayfada) 

.,, •.•..................................• "' 

Halkevinde Resim 
Sergisi a~ıhyor 

Cümhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliiinden : 

Partinin teşebbüsiyle bu se
ne yurt içinde geziler tertip e
dilerek tetkikler yapan yetiş
kin ressamlarımızın ho.zrrla
dıkları tablolarla bugün saat 
16 da Ankara Halkevinde bir 
sergi açılacaktır. Güzel sanat
lar mevzuu ile ilgili olan zeva
tın bu saatte Halkevini teşrif
leri rica olunur. 

'"'······································/" 

İrak Hariciye Nazın 

Ankara'ya geliyor 
Bağdat, 22 a.a. - İrak hariciye na

zırı Ankara'ya gitmektedir. Orada bir 
hafta kadar kalacaktır. 

Ankara Kız lise
si talebeleri Çocuk 
bayramında kimse
siz yavrulara dağı
tılmak üzere aylar
danberi evlerinde 
hazırladıkları eş -
yalarla dün saat 13 
buçukta Çocuk E
sirgeme kurumu -
nun Keçiören'deki 
anakucağı müesse
sesine giderek ora
daki yavruları se -
vindirmişlerdir. 

Kız lisesinin öğ
retmenleri de tale
beleriyle birlikte 
bu gezintiye işti -
rak etmişlerdir. O
rada hediyeler da -
ğıtllmış ve müesse
se gezilmiştir. Bu 
çok hayırlı teşeb -
büse önayak olan 
kız lisesini tebrik 
ederiz. 9 uncu say
famızda dünkü zi
yarete ait bir yazı 
bulacaksınız. Yu • 
karıdaki resim lise 
talebeleri kimsesiz 
bir yavruyu sever
lerken alınmıştır. 

Spor hareketleri 

7 nci sayfamızda 

Hollanda Bcusvekili B. Kolijn 

Hollanda 
bitaraf 

• 

kalacak 
Fakat bütün sınırlarda 
askeri tedbirler alacak 

Lahey, 22 a.a. - Hollanda'nın bita
raflığını muhafaza etmek üzere her 
türlü fedakarlıklara katlanmağa ha -
zır olduğu Hollanda mahfillerinde 
söylenmektedir. Hükümet herkes i -
çin askeri hizmet müddetini iki se
neye çıkaran bir kanun layihası tek -
lif etmiştir. Bu proje, memlekette hiç 
bir itirazı mucip olmamıştır. Birkaç 
ay evvel Hollanda her aileden bir ki-

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Mareşal Fevzi 
Çakmak'ın 

teşekkürü 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak, Anadolu ajansına 
aşağıdaki mektubu göndermiştir: 

Genç yaşında ve hayatına doyma· 
dan aramızdan ayrılan sevgili kızım 
Muazzez'in bıraktığı teselli bulmaz 
acıya cenaze merasiminde bizzat 
bulunarak veya mektup, telgraf ve 
çiçek göndererek can ve gönülden 
alaka gösteren sayın ve kıymetli 
zevata, muhterem yurttaşlarımız:ı 
gerek şahsım ve refikam namına ve 
gerek merhumenin zevci ve aile ef
radımız namına ayrı ayrı teşekkür 
imkanına derin teessür/erimiz mani 
olduğundan dolayı bu vazifenin A
nadolu ajansının tavassutlariy/e i
fa buyurulmasını rica ederim. (a.a.) 

111111111111111111111111111111111111111111 



insan Ye kültür: 
.... 

Türkiye'nin emniyet 
sınırları 

Osmanlı imparatorluğunun tari· 
hine bir göz atacak oluraak, onun, 
kuvetli zamanında olduğu gibi za
yıf zamanında da, kendisine ba§lı • 
ca iki müdafaa hattı tesis etmiş ol
duğunu görürüz. Bunlardan birisi 
Tuna boyu, diğeri de Sina çölünü, 
Şam badiyeaini ve Şat'ı içine alan 
cenup aınırıdır. 

Birinin elden gitmesi, düşmanı 
Ayastafanos'a, diğerinin bir nokta -
da zedelenmesi, İbrahim Paşa'yı 
Kütahya'ya getirmiıtir. 

İmparatorluk, bu iki sınırın öte
lerinde hüciima geçmiş ve genişle· 
mit fakat hayatının dört asrını, 
tedrici bir inkıraza rağmen, bu iki 
müdafaa sınırı sayesinde devam et
tirebilmiıtir. 

Bugünkü Türkiye, imparatorluk 
coğrafyasının içindedir. Kendisi ile 
Tuna araaında, bugÜn müstakil 
Balkan devletleri, Sina hattı ile ken
disi arasında da, her halde harp ve 
İstila temayülleri gostermiyen bir 
atatuquo mevcuttur. 

Türkiye gibi, bizzat kendisi isti
la arzuları göstermiyen bir milli 
devlet, civarına düıen sahaların po
litik ve territorial emniyetini, kendi 
emniyeti bakımından gözden kaçı • 
ramaz. Müstakil milletler arasında 
oturup bunlarla iyi geçinmeğe ça
lıtmak, cümhuriyet kurulalıdanberi 
hükümetimizin dı§ politikösına e: 
ıaa olmuıtur. İster Balkanlara, ister 
ıarkımızdaki, ister cenubumuzdaki 
komıulara bakalım, hepsi kendile· 
rini yapmak, medeniyet vasıtalarını 
çoğaltarak yeni bir dünya parçası 
yaratmak pefindedir. "Bizim ma
halle" adını verebileceğimiz ve 
Balkanlarla Onasya'dan ibaret olan 
bu coğrafi bölgenin hayat şiarı, bi • 
ribirinin istiklaline hürmet etmek 
ve beraberce, Avrupa ile Aaya ara
sında mamur ve bahtiyar bir mede
niyet köpruaü meydana getirmek
tir. 

Balkan birliğini Sadabad'a bağ
lıyan Türkiye'nin, dış politikasını 

bealiyen fehefi hayat görüıü, bu· 
dur. 

Bu saha, vaktiyle, türk fütuhatı· 
nın mevzuu idi. Fakat, türk fatih -
lerinin at oynatmak kabiliyetlerine, 
dar gelmitti. Onlar, bu sahayı, kud
ret hasaplannm temeli telakki ede
rek, Asya, Afrika ve Avrupa'ya 
doiru ilerlemitler ve malfun olan 
amırlar dah ilinde, İmparatorlukla • 
rmı kurmu,lardı. Kendilerine, bu 

hususta, bır bakımdan Selçuk dev· 
leti bir bakımdan da Bizans devleti 
selef olmu,tu. 

Fatih Mehmet, Selçuk devletinin 
politik formülü ile Bizans devleti· 
nin politik formülünü mezç ve telif 
etmeğe muvaffak olmakla, osmanlı 
devletinin değil, fakat osmanlı İm· 
paratorluğunun hakiki müessisi sa· 
yılmalıdır. 

Her imparatorluk gibi, osmanh 
imparatorluğu da, teşekkülü esa· 
smda yatan politik fikir ya§adığı 
müddetçe yatadı. Garptan gelen 
"millet" fikri, onun bünyesine bir 
"dissolvant" gibi girdi. 

Milli kurtulu' mücadelesiyle, 
Atatürk, türk milleti adına yeni po· 
litik formülü ortaya attı. Bu formül, 
"Milli Misak" idi. içinde yaıadığı
mız devrin bütün taze değerlerini 
temsil ediyordu. Türk milleti için is
tiklal istiyor ve imparatorluktan 
ayrılan bütün diğer milJetlerin is -
tiklallerini de kabul ediyordu. 

Bu bir nevi hesap tasfiyesi idi. 
Hesap tasfiyesini, LoLan'da, İnönü 
yaptı. Ve bu suretle, türk milleti ve 
türk devleti, yeni politik formülün 
hayata ve tarihe mal edilmesi işine 
başlamış oldu. Yukarıda dediğimiz 
gibi, Türkiye'nin cümhuriyet kuru
lalıdanberi, gerek dış politika, ge
re kiç politika bakımından ~dri~tiği 
i§lerin tek gayesi, uğrunda uıilli kı
yamların en büyüğü ve en ıereflisi 
yapılmış olan yeni politik formülün 
emniyet ve istikrar içinde vücut bul
masıdır. Türkiye, bu hayati kara
rında o kadar samimi idi ki, yur
dun içinde yaratmak istediği yeni 
zihniyet ile yurdun civarında tasav
vur ettiği hayat arasındaki münase· 
beti de, gayet veciz bir hüküın ile 
tarif etmekten çekinınedi ve: yurtta 
sulh, cihanda sulh, dedi. 

Binaenaleyh, yeni türk devleti' -
ni, mutlaka müstakil milletlerle 
meskiin bir coğrafi bölge'de tasav • 
vur etmek lazımdır. Aksi t"kdirde, 
türk istiklal mücadelesinin ortaya 
atmış olup türk inkılabının diri bir 
hayat akidesi haline getirmiş oldu -
ğu yeni politik formül, tehlikeye 
girıniı olur. 

l~te bu bakımdan da, Türkiye'• 
nin kendi emniyet sınırları ile kom· 
,ularının emniyet sınırları arasında 

sıkı bir münasebet ve bir mukadde· 
rat iştiraki mevcuttur. 

Burhan BELGE 

Trabzon Halkevinde 

Hômit gecesi 

Ardahan' da f ırtmamn tahribatı 

Trabzon, 22 a.a. - Trabzon gençliği 
bu akşam Hamid'in büyük namını teb
cil için halkevinde toplanmış, hatip
ler tarafından büyük şairin türk kül -
türüne yaptığı hizmetler tebarüz etti
rilmiş ebedi Şef Atatürk'ün ve milli 
Şef İnönü'nlın büyük türk edip ve 
meşahirine ver Hkleri kıymet şükran 
duygulariyle yadedilmiştir. 

Karadenizde görülen mayınler 

Şehrimize gelen malUnıata göre üç 
gündenberi devam eden fırtına evel
ki gün Ardahan kazasında bazı tahri
bat yapmıştır. Fırtına, hususi muha • 
sebeye ait kaymakamlık konağı ile bi
tişik evlerin ve belediye binasının, 

Kur nehri kenarında bulunan askeri 
kışlanın mühim bir kısmı ile jantlar· 
ma dairesinin saçaklarını sökmüş, 

dört dükkan ve beş, altı baca ve bir 
bahçe duvarını yıkmıştır. Fırtına in
sanca bir zayiata sebebiyet vermemiş
tir. 

Sandıklı ve Bolvadın elektriğe 
kavuştu 

Dahiliye Vekaletine gelen maltı . 
mata göre Sandıklı ve Bulvadin'de 
yapılmakta olan elektrik tesisatı so -
na ermiş ve her iki kasabamız da e • 
lektriğe kavuşmuştur. 

ı Günün peıinden 
1 ...................................................... 1 
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Birinci be§ yıllık sanayi planmm 
ilk tesislerinden biri olan kağıt f ab· 
rikamız, bundan Üç sene evel bu -
gün İ§letmiye açılmıştı. 

Bizde kağıt endüstrisinin hazin 
bir macerası vardır: Sultan Aziz za• 
manında bir türk müte§ebbisi lstan
bul'da Kağıthane'de bir kağıt fab· 
rikası açmı§tı. Zamanına göre pek 
teknik olmıyan bu müessesenin yap· 
tığı kağıtlar piyasada tutunmuş ve 
alaka görmüştü. • 

O zaman bize kağıdı bilhaaaa A· 
vusturya aatardı. Bu türk (abrikası· 
nm muvaffak olu§u ve inkİ§af isti• 
dadı gösterişi avusturyaldarın hoşu
na gitmedi. O zaman bu memleket 
imparatorluk üzerinde siyasi tesir 
de yapabilir, kapitülasyonların türk 
vatandaşlarından sanayi tesisleri 
kurmak hakkını kaldıran madde • 
sinden faydalanabilirdi. Fakat A· 
vusturya böyle bir harekette bulun· 
mak lüzumunu duymadı. Ne yaptı, 
biliyor musunuz; bu fabrika kapan
mazsa bize fes satanuyacağını bil • 
dirdi. 
Eğer Avusturya bu tehdidini ye

rine getirseydi imparatorluk vatan
daşlarının başları açık kalırdı. Ba
bıali açık kafadan korktu ve fesli 
başı tüten bacaya tercih etti. 

Bugün kağıdımız; şapkasından 
iskarpinine kadar içi dışı milli en • 
düstri ile bezenmİ§ bir memlekette 
bir milli mahsul olarak piyasaya 
çıkmaktadır. Birinci beş aenelik 
planı hazırlıyanları ve onu Kema -
lizmin dinamik enerji heyecanı i • 
çinde muayyen vaktinden çok Ön· 
ce gerçekleştirmi§ olanları saygı, 

sevgi ve minnetle analım. Bu eser
ler petinde gidilebilir örneklerdir. . 
lıtikrar : 

Size, bir ikinci yrldönümü haber 
verelim: Milletler Cemiyeti, bundan 
tam yedi sene evel Türkiye'nin Mil
letler Cemiyeti azalığını kabul et • 
mi§ ve konsey bu hadiseyi karar al· 
tına almıştı. 

Sekizinci yaıına bugün giren bu 
karardan sonra Milletler Cemiyeti 
birçok safhalar geçirdi. Kuvetlendi, 
zayıfladı, içinden ayrılanlar oldu ... 

Fakat biz, ona girerken sahip ol· 
duğumuz idealden asla fedakarlık 
yapmadık: yurdda sulh, cihanda 
sulh! 

Politika da istikrar o maz diyen -
ler, on beş sene dimdik ve ayakta 
duran bu insaniyetçi türk gÖrÜ§ünÜ 
unutmamalıdırlar. 

Umu mi ıaatler : 
Bu sütunlarda gene temenni et

miştik: şehrin muhtelif yerlerinde 
bulunan umumi saatler arasında bir 
zaman anlaşmazlığı var •.• 

Halkın faydalanması için konu
lan bu saatler arasında on on bet 
dakikalık bir zaman farkı, belki 
maddi bakımdan uzun boylu bir ıey 
değil... fakat zamanımızın saniyele
rinin çok krymetli olduğu bir devir· 
de, vatandatlardan azami it ve ran· 
dıman isterken onlara dakikaların 
geçi§ine kartı bir lakaydi anlatan 
bu birliksizlik kötü bir misal olmaz 
mı? 

KUTAY 

--······································-. 

Aile yuvasının, şenliğini var
lığını IÇK1 ve KUMAR yıkar. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

"'······································ıt" 

Hatay' da 

Kısa zamanda 
büyük neticeler 

elde olundu 
Haf ay Baıvekilinin beyanatı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Hatay 

Başvekili B. Abdurrahman Melek bir 
kaç gündenberi şehrimizde bulun
maktadır. Hatay Başvekili Hatay'daki 
faaliyet ve yapılan işler hakkında 

şunları söylemiştir: 
"- Hatay asayi§ itibariyle dünya· 

nın sayılı memleketleri arasına gir -
miştir. Şanlı ordumuzu temsil eden 
türk alayı Hatay'da yalmz bir sulh 
ve vifak amili olarak kalmamış, ırk, 

din, ve mezhep farkı gözetilmeden 
her sınıf halkın büyük sevgi, saygı 

ve emniyetini de kazanmıştır. 

Bilhassa Alay Komutanı B. Şükrü 
Kanatlı'nın Hatay'da ne derin sem -
pati tezahürlerine vesile olduğunu si
ze tarif edemem. Hatay'da jandarma 
ve polis teşkilatı tamamlanmıştır. 

CUmhuriyet Halk Partisi teşekkülleri 
de birçok yerlerde faaliyete geçmiş -
!erdir. Partinin vilayet heyeti teşkil 
edilmek üzeredir. Halkevlerinin köy
lere kadar teşmili kararlaşmıştır. Ha
tay'da maarif hayatı inkişaf etmekte
dir. Birçok yerlerde ilk mektepler a
çılmış bir de kız lisesi tesis olunmuş
tur. On sekiz senedenberi iktısadi 

cephesi Suriyeye müteveccih olan Ha
tay bu cepheyi ana vatan istikametine 
doğru çevirmi!J ve Suriye ile bu ba -
kımdan hiç bir alakası kalmamıştır. 
Hataylılar şimdi yiyeceğe ait bütün 
ihtiyaçlarını ana vatandan tedarik et
mektedirler. Hatay'dan Suriyeye gi
dip gelmek pasaport makamına kaim 
olan lesepaselerle yapılmaktadır. Bu
na mukabil ana vatana gidiş geliş hiç 
bir kayde tabi olmadan tamamen ser
best bir hale getirilmiştir. Halkın re
jime bağlılığı fevkaladedir. Kısa za· 
manda alınan neticeler ümidin fev
kinde bulunmaktadır. 

Ankara Hukuk 

Fakültesinde 

bir konferans 

Kacakcılık kanunu 
.3 ~ 

tôdil olunacak 
Hükumet yeni bir proje hazırlayıp 
Büyük Millet Meclisine gönderecek 
Hükümet kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı kanu • 

nun bazı maddelerini değiştiren ve bu kanunun bazı maddeleri·ni 
kaldıran bir proje hazırlıyarak Kamutay'a vermittir. 

Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlendiğini gösteren veya 
bu suçun ispatına yarıyacak olan evrak bulunursa sahibinin hu
zuriyle bir zarfa konarak mühürlenecek, aramayı yapan kimseler
ce alınarak zabıt varakasının aslı ile birlikte tahkikat yapanlara 
verilecektir. 

--ı Kaçakçılık tahkikatını yapanlar ta· 

11-1 A V ;JA 1 rafından sahibinin huzuriyle bu. zarf 
en kısa zamanda açılacak ve tetkik e· 
dilecektir. Suçun işlendiğini göste-

l*f~ ~ ~ ~~!~~:~e~:~t~~~~s~~~~~a~~;~~~~~i:i'; "-"' cumhurıyet muddeıumumılıgıne ve as 
kerliğe ait olan evrak da en yakın ad
li amire gönderilecektir. Zabıt muame 

Sarıkamış'ta 26 

santimetre kar var 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı ve aralıklı yagışlı geçmiştir. 
Rüzgar garptan saniyede bir metre 
hızla esmiştir. En yüksek suhunet 14 
derecedir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyılarının 
garp kısımlariyle Trakya ve Kocaeli 
bölgelerinde bulutlu, diğer bölgeler
de umumiyetle kapalı ve yer yer ya -
ğışlı geçmiştir. 24 saat içindeki yağış
ların metre murabbaına bır:ıktıkları 

su miktarı Erzincanda 15, Rize ve 
Hopada 14, Kayseride 11, Karaköse
de 8, Çemişgezekte 7, Bayburtta 6, 

Çarşamba, Terme ve Malazkirtte 5, 

diğer yağış gören yerlerde de 1 - 4 ki-
logram kadardır. 

Kar irtifaları Nazımiyede 8, Sarı

kamışta 26, Uludağda 95 santimetre -
dir. 

Rüzgarlar Trakya ile orta Anado -
luda garptan, Karadeniz kıyılariyle 

Kocaeli ve Ege bölgelerinde şimal

den, diğer bölgelerde cenup istikame-

lesine karşı alakalılarca ceza muhake
meleri usulü kanununda yazılı sebep 
ve usul dairesinde vazifeli merciler 
nezdinde itiraz olunabilecektir. 

Ancak arama sonunda gümrüKten 
kaçırma maksadiyle sandık, bavul, çan 
ta ve bunlara benzer eşya kaplarında 
gizli tertipler yaptırılmış yerlerden 
veya üstünde veya bagajlarında bu· 
lundurduğu eşyaların gizli yerlerin· 
den veya yastık, yorgan ve şiltelerin 
içinden çıkarılan ve yahut ayakkap
larına yerleştirilmiş, vücutlarına sa -
rılmış ve sıkıştırılmış olarak bulunan 
resim veya inhisara tabi eşya musa -
dere edilmekle beraber bunu yapan 
yolcular hakkında ayrıca ceza hüküm 
leri tatbik olunacaktır. 

Dün Tapu ve Kadastro Umum Mü- tinden saniyede en çok 7 metre kadar 
dürlüğü fen müşaviri Halit Ziya Türk hızla esmiştir. 

Hakikate aykırı beyanname vermek
le veya herhangi bir hile veya suiis
timal ile muamelesi yaptırılarak eksik 
resim ve vergi verilmek ve yahut ver
gi ve resimleri verilmeksizin verilmi!J 
ve muamelesi yaptırılmış veya resim 
ve vergiye tabi olduğu halde muafi
yete tabi mal gibi gösterilmek sure
tiyle memle~ete eşya soktukları anla
şılanlar hakkında bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası verilecektir. Bun
dan başka vergi ve resimleri verilmi
yen eşyanın o yerdeki resimlenmiş 
piyasa değerinin iki misli ve eksik 
vergi ve resim verilerek geçirme hal· 
!erinde bu eksikliğin beş misli para 
cezasına hükmolunacaktır. Bu hare• 
kedere i§tirik eden memurlar hakkın
lld veı 1ı... .... ı.. .. c:~ .. ı.ıı. h.ıu ca.ı. 1.1.u lld\..dK• 

kan tarafından hukuk fakültesinde En düşük suhunetler sıfırın altın-
(memleketimizde tapu ve kadastro) 
mevzuunda istifadeli bir konferans 
verildi. 

Hukuki bilgilerle yakından alakalı 
bulunan bu konferansı profesörler ve 
hariçten gelen dinleyicilerle bilhassa 
bu mevzula mücehhez olmayı pek ar
zu eden hukuk son sınıf talebeleri 
dikkatle takip etmişlerdir. 

B. Halit Ziya Türkkan konferan
sını müteakip ayrıca da tapu na -
zariyatı hakkında ve ondan edi • 
len ameli istifadeleri şematik bir tarz 
da izah etmi!}tir. 

Beynelmilel itfaiyecilik kongresi 
25 mayıstan 30 mayısa kadar Lon -

dra'da devam edecek olan beynelmilel 
itfaiye kongresinde Türkiye itfaiye -
ciliğini İstanbul itfaiyesinin temsil 
etmesi kararlaşmıştır. 

Çağrı 
X Maliye Encümeni yarın saat on 

dört buçukta toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni yarın saat 15 

de toplanacaktır. 
X Divanı Muhasebat Encümeninin 

24 - IV - 1939 pazartesi toplantısı 26 -
IV -1939 çarşamba gününe tehir edil
miştir. 

da Bolu'da 3, Kastamonu'da 2 derece
dir. En yüksek suhunetler de İzmir 
ve Antalya'da 20, Manisa ve Akhisar
da 21, Adanada 23 derecedir. 

tır. Kaçakçılık suçları hakkında türk 
ceza kanunundaki zaman müruru hil· 
kümleri cereyan edecektir. Projenin 

Küçük İstanbul haberleri 
1 

yalnız musadereyi emrettiği ve başka 
bir ceza tayin etmediği yerlerde mu
sadere edilecek gümrük resmine tabi 

--------------- eşya ancak vakanın işlendiği sırada 
İstanbul, 22 (Telefonla) 

* Burada tetkikler yapmakta olan 
gümrükler umum müdürü B. Mahmut 
Nedim yarın Ankara'ya hareket ede
cektir. 

* Yugoslavya'da toplanan beynelmi
lel vagon mübadelatı konferansına iş
tirak eden heyetimiz şehrimize avdet 
etmiştir. Konferansta hazırlanan an -
laşma sureti hükümetimiz tarafından 
da parafe edilmek üzere murahhasları
mız tarafından vekalete verilecektir. 

* Hüriyeti Ebediye'de inşasına ka • 
rar verilen İstanbul hastanesinin plan
larının hazırlanmasına başlanmıştır. 

Hastane şimdilik 500 yataklı olacaktır. 
Bilahare yatak adedi 1.000 e çıkarı

lacaktır. 

* Maarif vekaleti, İstanbul millet 
mekteplerinde parasız çalışan 81 mu

musadere edilebilecektir. 
Gümrük ve inhisar idarelerine veya 

bunların bulunmadığı yerlerde mal 
memurlarına teslim olunan veya bu 
idarelerce ele geçirilen kaçak eşya, 
:ilet ve taşıma vasıtaları, musaderesi 
kararı katileştikten sonra bunlara dü
şen her türlü vergi ve resimleri müş
terisine ait olmak şartiyle ve mezat 
usuliyle satılacaktır. 

Fertlerin yurda sokması, yurd için
de kullanması veya yurddan çıkarma
sı yasak olan eşya, hususi kanunların
da nereye verileceği hakkında sarahat 
varsa oraya, böyle bir sarahat bulun
mıyan hallerde alakalı veya münase
betli devlet daire ve müesseselerine 

ve inhisara tabi eşya inhisar idaresi-
ne verilecektir. 

allime takdirname vermiştir. . Beynelmilel lababet kongresine 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Son za -
ınanlarda Karadeniz'de kara sularımız 
dahilinde bir takım serseri mayınlar 
görünmeğe başlamıştır. Yük ve yolcu 
vapurlarımızın seyrüsefer yolu üze -
rinde ve bil a sa Boğaz methalinde 
bu mayınlara rastlanmaktadır. Bu -
gün de Cide civarında bir serseri ma
yın görüldüğu deniz ticaret müdürlü
ğüne bildirilm ştir. Bu mayınların im
hası için icap eden tedbirler alınmış -
tır. 
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Sınai 
. 

müesseselerden 

muafiyeti vergı 

kabul olunanlar 
Maliye Vekaleti yeniden iktisadi 

faydaları kabul olunan müesseselerin 
resim ve vergi muafiyetleri hakkın -
da yeni bir karar ittihaz etmiştir. Bu 
karar ile tabın, helva, un, çırçır, e -
lektrik, maka na, kimyevi ve tıbbi 
müstahzerat fabrikası, yalnız imalata 
tahsis ettikleri binalar, bina vergi -
sinden, asgari vergi dahil olmak, ü -
zere kazanç vergisinden, belediyelere 
ait inşaat, l uhar kazanları, motör ve 
inbiklerin ruhsatiye resimlerinden 
muaf tutulmaktadır. 
......................................... \. . . • 23 nisan halk saltanatının ku- E 

rulduğu gündür. Bunun için • 
Çocuk bayramı ve bunu takip 
eden Çocuk haftasında çocuk 
saltanatı t sit edilmektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

"\1111111••·····························'" 

23 Nisan 
23 nisan ! 
Bundan on dokuz sene önce bu

gün, Küçük Asya stepinin 1s·elimsiz 
bir kasabası olan Ankara'da Ebedi 
Şef, birinci Büyük Millet Meclisi
ni açmıştı. 
Bııgün Milli Şefin önderliği al

tında toplanan altıncı kamutayla 
birlikte bütün millet, modern bir 
garp şehri olan Ankara ile birlikte 
bütün memlekete o günün, on doku
zuncu yıldönümiinü, on dokuzun
cu milli hakimiyet bayramını kut
lamaktadır. 

Birinci Büyük Millet Meclisi 
toplandığı zaman, büyük harpten 
yeni çıkmış olan dünyada milletler 
arası bir gerginlik henüz bt1şlamış 
değildi. Fakat henüz çizmelerinin 
tozunu silmiyenlerden birçoğu, 

türk vatanının en seçme parçalarım 
o çizmelerle çiğnemek ve çiğnet

mek azminde idiler. 
Bu bayramın on dokuzuncusunu 

kutladığımız bugün, dünyada mil
letler arası bir gerginlik olmasına 

rağmen, türk vatanının İstikltıli, 

refahı, bölünmez bütünlüğü türk 
milletinin ve onun özü olan türk. aı· 

dusunun sarsılmaz garantisi altın
dadır. 

Her mil/i bayramda olduğu gibi 
bugün de içine sava~lac; zaferler, 
inkılaplar ve harikalar dolmuş bir 
devir içinde yeni bir yıldönümüne 
ulaşmış olmanın zevk ve heyecanı
nı duyuyoruz. 

llk Büyük Millet Meclisinin 23 
nisan 1920 de ilk toplanışı tilrk dev
let ve hükümetinin başlangıcı de
mekti. O gün doğan devlet, bu yıl
dönümünde bir yaşına daha basar
ken her yıl türk çocuk/acının haf
tası da başlar. 

Çocukluk da hayatın bir başlan
gıç devci olduğuna göre Çocuk 
Haftasının 23 nisanda başlaması ne 
kadar manalı, ne kadar isabetlidir. 

Vatan çocuklarının haftasını da, 
ayrıca, kutlarken onların da türk 
devlet ve hükümeti gibi, kısa za
.m.uıda harikalar r.,aratmalarını te· 

menni etmek, hepimize zevk vere
cek milli bir ödev sayılmalıdır. 

T. 1. 

Dikkatler,, 'r 

"Aktam" ın "Dikkatler" ıütu· 
nunu yazan muharrir, bütün ya· 
zılanlara, çizilenlere rağmen, ha· 
la, talebelerin aaçlarını düzgün 
kestirmediklerinden, tramvayda 
muaıeret kaidelerine riayet göa
termediklerinden tikayet eden bir 
yazıaındaz 

"Hala talebeyle dolu bir traın· 
vaya çocuklu an.neler girdiği za· 
man kalkıp yer veren yaıh kadm· 
lar oluyor.,, diyordu. 

Bunu iki mektepli okudular ve 
aralarında ıöyle konuıtular: 

- Bu muharrir, bu vakayı na
aıl görmüı? 

- Kendiıl de o tramvayda o .. 

lacakl 
- Tramvay, talebeyle dolu, 

diyor, halbuki oturan ya§lı kadın
lar da bulunduğu kendi yazısm
dan anla§ılıyor. O halde yolcular 
arasında talebeden ba§kaları da 
var. 

- Bundan anlaşılan şu: Tale
be, çocuklu annelere yer verme
mitler; bunu doğru diye kabul et
sek de, bu yerin ya§lı kadınlar ta
rafından verildiğine göre, kendi
si de yer vermemit l 

Yaşlı başlı bir adamın riayet et
mediği bir kaideye bacak kadar 
çocuklardan riayet beklenir mi? 

Kariv! 

İstanbul gazeteleri, birçok ye
ni kelimeler gibi, okur ve yahut 
okuyucu kelimelerini de beğen
mediler. Birteviye kari deyip gİ· 
diyorlar. 

Geçen gün fark ettim: münak
kitlerimizden birisi de bu kelime· 
yi karig §eklinde yazıyor. 

Kari kelimesi, ermenice bir 
sözü andıran karig ,eklini aldık
tan sonra öteki gazeteleri tiksin
dirir de, ümit edelim, okuyucu 
ve r.ahut okur kulanılmıya ba§lar 1 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Mayıa 

ayı içinde Vaşington'da beynelmilel 
tababet kongresi toplanacaktır. Hü • 
klimetimiz de kongreye resmen işti • 
rak edecektir. Gülhane hastanesi pro
fesörlerinden B. Burhanettin Osman 
ile Milli Müdafaa vekaleti hıfzıssıhha 
mütehassısı Arif Aknal Amerika'ya 
hareket etmişlerdir. 

Yerköy' de zelzeleden 

bir ev yıklldı 
Evelki gün saat 22 de Kırşehirde 

iki saniye devam eden dipten gelen 

devamlı bir zelzele olmuştur. Aynı 

zelzele Muşta da saat 19 da hissedil
miş ve zelzele cenuptan şimale doğ • 
ru 10 saniye devam etmiştir. 

Geçenlerde Yerköy nahiyesinde ol
dukça şiddetli bir zelzele kaydedih:ii
ğini yazmıştık. Ala.kalı dairelerden ge 
len malUmata göre bu zelzele netice
sinde Yerköy nahiyesinin yamık • 
lar köyünde bir ev yıkılmıştır. Baş • 
kaca bir hasar kaydedilmemiştir. 
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Çemberleyn hakikaten 

çemberliyor mu ? 
Enternasyonal vaziyet 

• 

ISTANBUL Gazeteleri 
B. Markoviç İtalya'da 

O~ori.te.r devletler, Çemberleyn'i k kendılerını çemberlemekle ittiham arşısında y unanistan 
ediyorlar. Çemberleyn, çemberle
mekten uzak olduğunu aöylü.yor ve 
takip ettiği politikanın hede( ve ga
yesini şöyle izah ediyor: tecavÜze 
mani olmak için tehlikeye maruz 0 • 

lan devletlerle anlaşmak. lngilter 
bugüne kadar bu devletlerden üç~ 
ile anlaşmalar imzalamıştır: Polon~ 
ya ile bir kartıhklı yardım anlaşma
aı. Romanya'ya ve Yunani111tan' d 
b

. f a a 
ır tara b garantiler verdi. Bu 

·ı b ga-
ranti er ir taraflı olmakla b 
b h 'k" lAk d era-
e;, k e~ ı ı a a a ar devletin mu-

B. Metaksas 
nikbin 

Atina, 22 a.a. - Havas ajansı bil -
diriyor : 

B. Metaksas Havas ajansının mu -
habirine beynelmilel vaziyet hakkın -
da beyanat vermi§tir : 

Başvekil demiştir ki : 

İtalya - Yugoslav temasları 
dün Venedik'te başladı 

Venedik 22 a a - Kont c· b' .d y • ·1 R 'da. b ıyano, ızzat ı are etmekte oldugu bır 
tayyar~~ e oma n uraya gelmiştir. Nazır, bugün burada Yugoslav-
ya harıcıye nazırı Markoviç ile yapacagyı m··ıAk t 'k' d t 1 k 

d 
. . . , u a a ın ı ı os mem e et 

arasın a yeru hır vcsılCa imzası lü- __ 
zumundan değil, Belgrad'da yeni -

Halay' da C. H. P. 

TAM 
Bertin - Roma mihverinin zayıf 
tarafları 

M. Zekeriya Sertel, bugünkü başma
kalesinde, Almanya'nın Balkanlara kadar 
inmesine 1talya'nın da otedenberi muha
lif olduğunu, Almanya'mn da buna mu
kabil İtalya'yı mütemadiyen Akdenize 
kapamıya ve Balkanlardan uzaklaştırmı
ya çalıştığım, Almanya'nın hedefi, İtl
ya'yı askeri ve iktısadi bakımdan kendi
sine tibi bir hale getirmek olduğunu, bu 
ihtilahn mihver için daiına bir zaaf un· 
suru olarak kalacağını yazıyor. 

a.a. Matbuat Servısi 

AKSAM 

Para kazanmak felsefemiz 
nasıl olmalı? 

v~b al al~ a~?'dıktan sonra verildiği 
cı ketde ~k.ıkatte Polonya anl~şma • 
aı a ar ı ı taraflıdır. yani bir harp 
\'Ukuunda Polonya, jmzaladığı kar
tıh~ı yard~ paktı ile lngiltere'ye 
yb~r un etmege mecbur kalacağı gi-

" - Bir salaha doğru gitmekte ol
duğumuza dair ümidim çok büyük
tür. Yunanistan'ın bu ı;alaha hizmet i· 
çin elinden geleni yaptığını zannedi
yorum. Nikbinim, zira biıyük zimam
darlardan hiç birinin 'llemleketlerini 
büyük bir sergüzeşte atmak niyet ve 
arzusunda olmadığına kuvetle kani
im.,, 

Çvetkoviç hükümetinin kurulma -
smdan ve Amavutluk'un ltalya ile 
birleşmesinden ileri geldiğini beyan 
etmiştir. 

Yugoslavya hariciye nazırı Marko -
viç, saat 15 de buraya varmı§ ve istas
yonda Kont Ciyano ile İtalya'mn Bel-

Vilayet kongresi 
toplandı 

Kanuna hürmet etmeyi 
öğrenelim 

Günün meseleleri sütununda, pazarhk
sız satış kanununa muhalif hareket eden 
esnafın ceza aörmeleri münasebetiyle, 
kanuna riayet türk vatandaşı için her şey
den evel öğrenilmesi lazım geldiğini ya
zıyor. 

Va - Nu, "Akşamdan akşama" sütunun
da iki yerde birden iş gorme memnuiye
tinin şümullendirilmesi fikrine muarız 
bulwıuyor ve almanlann, i11sizliği önle -
mck üzere tatbik ettikleri bu usulün biz
de tamamen aksini tatbik etmek lüzumu
nu ileri sürerek, miınevvere, mutehassı
sa, ustaya ihtiyacımızın, mevc:utları dur
maksızın 24 saat çalı~tıracak derecede 
büyük olducunu, münevverin kazancını 
azaltmak değil, hatta çoğaltmak icap et
tiğini söylüyor ve ilave ediyor: "Sine -
kürleri yok etmek, müstahsil işleri ço -
ğaltmak, bunların hasılatını cömertce et-

rafa dağıtmak hem insan gibi yaşatmak .• 
Felsefemiz bu olmalı" 

ı, Romanya ve Yunanistan d 1 
·ı ' . f a n· 

grad ve Yugoslavya'nın Roma orta el-
çileri tarafından karşılanmıştır. İki gı t«:re nın tara mı iltizam edecek-

lerdır. 

Şimdi İngiltere, Çemberi 
kombinezonuna Sovyet Rusya'yıe~ 
rruya çahımaktadır. On. gündenbe _ 

Yunanistan'ın kendisini Almanya 

nazır Grand otele gitmişlerdir. Müza
kereler bu otelde cereyan edecektir. B. Rahmi Apak basarılan 

iılerin bilan~osunu yaph 
ri, bu hedefe matuf olarak cereyan 
etmekte olan müzakereler h .. . l . . enuz 
netice enmemııtır. Fakat iht'l' f . . ı a m 
pb~led~s~lptenkzıdy~de metodda olduğu 

ı ırı me le ır. Verilen b b 1 .. l .
1 

a er ere 
g?br.e,S ngı tler.el, Polonya ile yaptığı 
gı ı ovyet er e de iki taraflı anlaş-
ma yal?ma~. ta~avvurundadır. Sov
yetler ıse boyle ıki taraf'· ani 
l 

. ~ aşma· 

arın otorıter devletlere kar•ı .. . . ., mues· 
aır tedbır olamıyacağını, binaena· 
leyh çok taraflı ve otomatik va 'f 

l
. 

1 
zı e 

ve m~su ıyet er yüklenen mukavele-
l~r ımza19:nmasını ileri sürmekte
dırler. Yanı Sovyetler Çemb 1 • .•. • er eyn-
~n terkettıgı kolektif barış sitemini 
ıhya etmek istiyorlar Alına ' k • nya ya 

. arşı korunmak bahsinde aovyetle-

tarafından tehdit edilmiş hissedip et
mediğine dair olan alman suali hak
kında başvekil şu sözleri ilave eyle-

miştir: 

Yunanistan ve Almanya 
"- Yunanistan'ın bu büyük devlet 

tarafından hiç bir zaman tehdit edil
memiş olduğunu ve iki memleket ara
sındaki dostluk münasebetler\nin böy 
le bir ihtimalin tehaddtisüne asla im -
kan vermiyeceğine kani bulunduğu
mu cevap olarak bildirmekte hiç bir 

zorluk çekmedim.,, 
Başvekil, Bulgaristan'ın hudutların 

tadiline dair isteklerinden bahseden 
şayialar hakkında şu sözleri söylemiş-
tir: 
"- Bizim hesabımıza bu şayiaların 

tamamen asılsız olduğuna eminim. 
Yunanistan, bu meselelerin ortaya 
konulması kendi toprak bütünlilğü ile 
alakadar olduğu için, kendi hesabına 
malik olduğu bütün vasıtalarla kendi
ni müdafaa hakkındaki kati kararının 
derhal tatbikini intaç edeceğini daima 
tekrar eylemiştir.,, 

~m,_ ~omanya ve Polonya'ya verilen 
ın~ılı~ garantiıinden aonra çok mü
aaıt bır vaziyetle bulunduklarını ha
tırlamak lazımdır. Çünkü her iki 
devlet de Ruıya'nm garp budutla· 
rmdadır. Eğer Polonya ve Roman -
ya, alman tecavüzünden masun ka· 
lacak olu·r-larsa, sovyetlerin masun· 
luğu da kendiliğinden temin edil· miş olur. Bu sebepledir ki bugün ln- Slovakya Macaristan'ı 
&iltere'nin dü,ündüğü, sovyetleri • 
h4üt~~r yJpf:a Pitt tertibi "büyÜk protesto etti 

• • aegrı, cogı .. .-, .. ,,.,.. --"tr= zıyetı dolayıaı·yle ld tt.kl • Pratıslava, 22 a.a. - Slovakya harı-
. e e e ı en em• · · · · nıyete kar•ıhk olm k .. cıye nezaretı, macar askerlerının Slo -

. ., a uzere, aov· ky yetlerın mahdut ölçüde yard 1 • va ahududunu geçerek slovak asker-
tıı temin etmekten ibar tt• ıml ~1~

1 
lerine ateş ettikleri iki hudut badisesi-

t l
Ak.k. • e ır. ngı ız . k . e a ıaıne göre aovyetl . k nı macar onsolosu nezdmde protesto 

' ertn şar a . . 
yapacaklan yardnn • •1• k b' etmıştır. , mgı ız om 1 • B . b' h k . tıezonuna giren muhterf d 

1 1 
u gı ı are etlerın macar - slovak 

V enedik mülakatında 
sıörüşülecek meseleler 

Belgrad, 22 a.a. - Belgrad'da çıkan 
"Pravda" gazetesi, kont Ciyano ile 
Yugoslav hariciye nazırı Tzintzar 
Markoviç arasında Venedik'te y~pıla
cak olan mülakata bir makale tahsis et
mektedir. Bu gazete, iki devlet adamı
nın bu mülakat esnasında samimi bir 
hava içinde bilhassa İtalya ile Yugos
lavya'yt alakadar eden meseleler ba -
kımından beynelmilel vaziyeti tetkik 
etmek fırsatını bulacaklarını yazmak
tadır. 

/şbirliiini takviye için ... 
Pravda, Balkanlarda ve Tuna hav -

zasında italyan - yugoslav işbirliğinin 
takviyesi için italyan - arnavut müna
sebetleri meselesiyle macar - yugos -
lav yakınlığı meselesinin de bu müla
kat esnasında tetkik edileceğini ilave 
etmekte ve şöyle demektedir: 

"Belgrad itilaflarının iyi bir şekilde 
tatbiki ve derinleştirilmesi sayesinde 
şimdiye kadar olduğu gibi şimdi de 
Ciyano - Markoviç mülakatı yalnız i
ki devlet ile komşuları için değil, u -
mumi sulh davası için de faydalı e • 
serler meydana getirecektir. 

Jlh gÖrÜ•m.e 
Venedik, 22 a.a. - Kont Ciyano ile 

Antakya, 22 a.a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

C. H. Partisi Hatay vilayet kon -
gresi Gündüz sinemasında toplanmış
tır. Kongreye istiklil.l marşiyle baş
lanmıştır. Bundan sonra Tekirdağ 
mebusu R. Apak bir nutuk söyliyerek 
partinin Hatay'da vücuda getirdiği 
teşkilatı anlatmış, partiye 28 bin üye 
yazıldığını, açılan ocakların 25 e ba
liğ olduğunu bildirmiş ve partimizin 
altı umdesini izah ederek hataylıla
rın kalpleriyle ve kafalariyle partiye 
merbut olduklarını bildirmiştir. 

Müteakiben vilayet idare heyeti se
çimine geçilmiş ve idare heyetine 
Suphi Bedir, eczacı Nutki, diş tabibi 
Salahattin, Mehmet Tecirli, Abdul -
lah, Bilgin, Samih, Azmi, Bekir Sıt
kı, Kunt, Nuri Aydın ittifakla seçil-

mişlerdir. 

Büy.üklıerimize tazim telgrafları 
1ırönderilecek 

Büyük kurultaya Abdurrahman 
Mursaloğlu, i\li Selhum, Dr. İbrahim 
İnal ve Cevat Obalı'nın mümessil ola
rak iştirakleri kararlaştırılmıştır. 

Seçimlerden sonra partimizin de -
ğişmez genel başkanı Milli Şef İnö -
nü'ye, Başvekil Refik Saydam'a ve 
Parti Genel Sekreterine birer telgraf 
çekilmesine karar verilmiştir. 

rin arzularına ve 
1
·hl' 1

1 
eve~. e- muahedesini ihlal ettiği çünkü mez -

d 
_. ıyaç arına gore k1'. . . d . egışmelidir Mes l"' p l S ur muahede mucı.bınce ara a 3 kılo· 

. • e a o onya ov-yetlerın samimi bitaraf! ki d . metrelik bitaraf bir mıntaka tesisi la-

B. Markoviç arasındaki ilk görü§me i
ki saat kadar sürmüş ve müteakiben 
B. Ciyano eıki Venedik'deki Palazzo 
Rez:zenico'da mia.afiri gerefine bir di· 
ne vermiştir. Dineyi bir resepsiyon ta
kip etmiştir. Resepsiyon esnasında mı
zıka rengarenk fenerlerle donatılmış 
bir sandaldan büyük bir konser ver -
miştir. 

Kongre'de fevkalade murahhasımız, 
askeri mümessilimiz ve askeri erkan, 
konsoloslarımız, vekiller, mebuslar, 
müsteşarlar, zabıta erkanı, gazeteciler 
ve daha birçok davetliler hazır bu. 
lunmuştur. 

başka bir fey iatemiyebili~. i::rna~~ zım geldiği tasrih olunmaktadır. 
ya yalnız hava kuvetl · Slovakytlda yeni hadiseler mi 

d · ı . erıne yardım 
e 1 mesıni istiyebilir o· - olacak? 
ler, iktisadi yardım ' ıger devlet- Bratislava, 22 a.a. - Berlin'den av-
zı olab·1· 1 1 yapılmaıma ra· d d ı ır er. ıte So ti . ete en başvekil Tisso, Berlin'de yap· 
olmak . . . vye erın razı - .. .. 1 . 

d 

ıatemedıklerı vaziyet de bu· tıgı goruşme erın ne derece mühim ol-
ur. Sovyetler A duğunun bir kaç güne kadar anlaşıla-

in ·1· d. ' vrupa koruıerine - b t · t' gı ız ıplomaaisinin k l _ • cagını eyan e mış ır. 
~~ş ve faaliyet sahası d: ukna sdı.g1m: Diğer cihetten başvekil, Göring'i 
ıçın başk ı en 1 en Slovakya'yı ziyaret davet ettiğini ve 
bir vaziy:t;:• t~raf1mdan çizilmiş mareşalın da bu teklifi kabul cylediği-
lar T .. gerı ge mek istemiyor· ni söylemiştir. 
V • am muaavat taraftandırlar ---------------

e aulhun koru . . • nmaaı ıçın de ba:ıı 
procramları vard l T 

Yugoslavya mihverden 
çekinmiyor 

Belgrad, 22 a.a. - D. N. B. - Bugün 
Yugoslavya ve İtalya hariciye nazır
ları arasında yapılacak mülakat hak -
kında Belgrad'ın salahiyettar mahafi
linde beyan olunduğuna göre, Yugos
lavya'nın mihver devletlerinin taarru
zundan endişe ettiğine dair çıkan ha
berler katiyen asılsızdır. 

Geçen son dört sene içinde, naip 
prens Pol Yugoslavya'yı her türlü 
kavgaların dışında tutacak ve komşu 
memleketlerle bir sulh ve ekonomi 
münasebetleri idamesini mümkün kı -
lacak bir siyaseti müdafaa etmiştir. 

Hırvat meseleıi 
Diğer taraftan Yugoslavya şimdi 

dahili hırvat meselesinin halli ile meş
guldür. Bazı devletlerin münhasıran 
Yugoslavya'yı alakadar eden bir mese
leyi kendi hodbin menfaatleri uğrun
da istismar etmek te§ebbüsleri tees -
süfle müşahede edilmektedir. Bunlar 
Yugoslavya'ya demokrasi prensiple -
rini daha muvaffakiyetle tatbik edebi
lecek bir temerküz kabinesi teşkilini 
tavsiye ediyorlar. 

Salahiyetdar mahfillerde, Almanya 
ve İtalya'nın müttehit bir Yugoslavya 
mevcudiyetinde azami: derecede ala -
kadar oldukları kaydedilmektedir. görüşleri telif edi~:bi~e~~~ • ~?ovyBel 

suale ceva . mı. u 
lıdır k. 'hp·ı~erırken, unutulmama· 

ı, ı tı af Y 1 1 . Sovyetl a mz ngıltere ile 
er araamda d -·1d· B. rafta S egı ır. ır ta-

kinci Nikola ile yedinci Edvard ara
sında yapılan Reval mülakatından 
aonra söylediği nutukta bunu alınan 
milletine vadetti. Bundan sonra ta 
büyük harbe kadar çemberi kırmak y~unda~man d~~mu~~~dde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
ettiği bir muzafferiyetler silsilesi 
gelir: Fransa'yı tazyik ederek şu
bat 1909 tarihinde Fas'm mukave • 

o Ü R l E lngil::reov!:t~er,. diğe~ _taraftan da 
toptanı ngıltere nın etrafına 
lerden -:;: ı:~~affak olduğu devlet
enaleyh { .;rı arasındadır. Bina
lerl k ~gı .tere, bir defa Sovyet • 

e endı dıpl .. 
ahenk t . omaaıaı arasında bir 

esıs etmel' d . ya d' - . ı, aonra a bır ve-
kab~f er d tekılde İngiliz yardımını 
anlattır:. ~n deMvletleri Sovyetlerle 
hud kl a ı. esele nazik ve dallı 

a ı oldug· · · d. 
Maamaf'h b ~ açın ır ki u2amıştır. 
ler tarafı d utün alakadar c2vlet· 
tik m an takip edilen d·~ poli-

anm ana h tt A h . 
için sovyetlerle a ı a enklı olduğu 
da d b

• f anlaşmak noktasın• 
a ır onn .. I b 

dilmektedir Bu ulunncağı ümit e-
mandır ki Al u, tahakkuk ettiği za· 
disini çemb "':a?ya, hakikaten ken• 
tir. er ıçıne alınmış görecek-

Harpten evel d b 
siyaseti Alm .e. u çemberleme 
olmuştu. V =~u~ ıçın büyük kaygı 
1907 senesind un batlangıcı da 
. fi Af d e yapılan lngiliz - Rus 
ı ı a ı ır. Hakikatt 
de lngiltere Al e , ne Ruaya, ne 
ne almak g'b·~ banya yı çember içi-

ı ı ır gaye t k. 
mişlerdi. Fakat ittif k a ıp etme• 
ya'yı ve ltalya'y l a ına Avustur• 
h 'k' ı a an Almany ' erı ıtarafatelkin •w• anm 
iki devleti birlett• -:ttı.gı korku bu 

•nnıttı. Alm 
anaızın, kendini çemb . . anya 
mı§ bir vaziyette görd~~ lıkç-:r'e. alm • 
h l b u. ıncı Wil 

e m, undan aonra yed· • 
çemberden bahsetlı· V ı sene bu 
k 

• eçemb" ırmak alman hariciye . . en . 1· sının en ehe 
ınıyet ı hedeflerinden biri oldu. 1: 

D o N 
lesini kendi lehinde tadil ettirmiş- İiiİİİİİİİİİİİİİİiİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
ti. Birkaç ay sonra harp' tehdidiyle İİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİ 
Bosna • Heraek'in Avusturya'ya il
hakını kabul ettirdi. 

Bilhassa Bosna • Hersek'in il
hakiyle çemberin kınldığı ilan edil· 
mişti. Yakın tarihin öğrettiği ders • 
ler karşısında bir hakikat olarak 
söylenebilir ki alman diplomasisi
nin biribirini takip eden bu zaferle• 
ri bilakia çemberi sağlamlaştırmıştı. 
Çünkü çember, korkunun doğurdu· 
ğu bir cephe birliğidir. Unutuluyor 
ki bugünkü çemberleme siyaseti, 
bizzat otoriter devletler tarafından 
takip edilen çemberleme siyasetinin 
bir neticesidir. Çemberliyen Çem• 
berleyn değil, Almanya ve ltalya
dır. Avusturya'nın istilası, Çekoslo
vakya'yı çemberledi. Çekoslovak
ya'nın parçalanması, Polonya'yı 
çemberledi. Arnavutluk'un işgali, 
Yugoalavya'yı çemberlemiştir. Yu .. 
goalavya ele geçiriline, Bulgaristan 
ve Romanya çemberlenmiş olacak
lardır. lıpanya'da Franko'nun zafe
ri, Franaa'yı çemberlemiıtir. De
mek ki bir çemberleme yarışı başla-
mııtır. Otoriter devletler, teker te -
ker çemberliyorlar. Diğer devletler 
de çemberlenmemek için çemberle
miye çalışıyorlar. Bu yarııta Çem
berleyn'in kazann--.ı lazım: hiç de-ı 
ğilae, adı üstünde. 

A. Ş. ESMER 

Vuzuh arayışta ifrat 
Makale ve kitaplarda ifade ağırlığını, cümlelerin ıuunluğunu ve 

çaprafıldığını, aatıh vuzuhu noksanını esaslı bir kusur gibi göstermiye 
meyilli muharrirler• raatlamamu: nadir değildir. Benim de bu görüfte 
kusurlu bulduğum taral, bazı hallerde doğru olabilecek bir iddianın, 
fümullü bir ıekilde ve prensip olarak ileri sürülmesidir. 

Y~ksa, son derecede basit ve iptidai fikirleri, sırf bir muhakeme sa• 
katlıgı veya üslup noksanı yüzünden alabildiğine girilt ve vuzuhtan 
mahrum bir fekilde ifade eden yazıları müdafaa etmek hiç fÜphesiz ha-

tırımdan geçmez. 
~akat bir kusuru tenkit ederken, onu bir meziyetin ifadesi olan te· 

zahurlere, sırf sathi bir benzeti§ yüzünden, teımil etmemiye çok dikkatli 
olmalıyız. 

. S~b~bini araftırmıya lüzum görmeden, ifbağ haline gelmi§ dalgın 
bır zıhtnle !'özden geçirdiğimiz bir metin ilk okunufta bütün mcincuı
nı derhal bıze teslim etmedi diye, hemen sayfayı çevirerek ittihama kal-
kıfırsak büyük b" h t • l . l 1. .,. • z· . . . . ır a a •f emtf o a11ı ıru:. ıra nasıl unutabılrru: kı, be-
feri kültürün ilt'h tt ·"' · • ı· L • d • • · . . . ı ar e ıgı nıce ıııcır ve e ebıyat §aheserlerı vardır ki, 
ıhtnJa ethkleri olo l % L .. t.. "' l ... w A • ~d • ,.un u5un uu un agır ıg~nca agırdırlar ve hatta bızden 
u eta bır muamm .. "b · d l k · · • • • a çozer gı ı evam ı ve uvetlı bır ::ııhnı ceht ısterler. 

hKola:lığın ve vuzuhun çok dela sathilikle at ba§ı beraber• gittiğini 
ve addı:ıııatında a .. · L ı b' ı·L • · • ~rrn ve çaprafı" o an ır ıRn, kıymetınden kaybet-
~rme.~~.n, kolay anla§ılır bir hale getirmenin bazan imkansız olduğunu 
~ du§unmeliyiz. Ancak bu haydi göz önünde tuttuğumın takdirde ve 

nıspettedir ki zihn~ b. h l w •• • • • • w ' ' ır vuz:u au::ı ugun veya gosterış hevcaının liızumsıu 
yere agırlaftırmıf olduğu ifadeleri tenkitte kendimizi haklı görebilir ve 
bu hakkımızı herkese teslim ettirebilirü. 

YAŞAR NABi 

Y anhş bir hüküm 
Günün meseleleri sütununda, müstakil 

ressamların açtıkları muhtelif şergiler 
meyam_nda lzmitte de bir sergi açmıya 
teşebbus ettiklerini ,fakat İzmit müddei
umumi~inin, eserler arasındaki çıplak ka
~n resı~lerini müstahcen addederek ser
gıye _musaade etmedigini yazdıktan son
ra!. bır sanat eseri karşısında bu derece 
muteassıbane bir hükilm verilmesini ma
zur gösterebilecek hiç bir ıebep tasavvur 
e~~medi~iı:ıi. söylüyor ve bu yanlış hük
mun tamırını temenni ediyor. 

CUMHURİYET 

Kütle ve tehlike 
l;1adir. Nadi, bu baş makalesinde, muh

t~lıf tarıhlerde, muhtelif memleketlerde
k.ı ha_lk tabakaları arasında gördüğü ba
rı.z hıa fark~arını mevzuubahö ederek hiç 
bı~ yerd~ bı_zde oldugu kadar sağlam ve 
mutecanıs bır emniyet havaı;ı teneffüs e
d~m.ediğini söyledikten sonra, son ger
gınlık esnasında bankaların halka sekiz 
milyon türk lirası ödediklerini, mecmu 
mevdu~tın yüzde ikisine bile varmıyan 
bu tedıyatın devede kulak sayılacağını i
zahla türkün telaı ve korku bilmediğini 
genç Türkiye'nin, Milli Şef İsmet İnönü~ 
nün kudretli idaresi altında Atatürkümü
.zün yarattığı harikulade inkılapları işli
yerck onlardan aldığı ilhamla daima iyi
~in, pzelin, doğrunun pe,inden koşaca
gını, dünyanın en feci tehlikesı türkün 
gözünü kırptırmıyacağım ilave ediyor. 

İKDAM 

Sokak isimleri ve Eminönü 
"İşaretler,. ıütununda İkdamcı imzalı 

muharrir, eski nafıa vekili Ali Çetinka
ya'run İstanbul şehrine yaptığı hizmetle
rin ehemiyetini tebarüz ettirdikten son· 
ra, İıtanbul'un ona karıı olan ıiikran bor
cunu, Eminönü meydanına Çetinkaya İl
mini vererek ödemesi teklifinde bulunu
yor. 

Garip ve acayip bir Türkiye 
haritası 

Al.manya'da ihracat iıılerlyle uiraıan 
ve bılhassa memleketimizle daima te· 
~aal~r yapan Alfred ~· Toopfer isimli 
hır fırmanm, buradakı birçok müenese
lere garip bir harta gönderdiğini, bu har· 
tada şimali şarki Anadoluıuna Ermenis
tan, cenubu ıarki Anadolu'ya Klirdistan 
ieimleri verildi~ini, esas Türkiye Ana
dol;ını;n, ~alnız aarp tarafları olarak gös
terıldıiını yazıyor. 

VAKİT 
Emniyetsizlik buhranı 

Asım~~· bu .başmakalesine bütün dün
!anın büy~k bır buhran içinde bulundu
gunu, bu cıhan buhranına kısaca söze im
zaya .• s.ada~~ts~zlik buhranı demek lazım 
geldıgıni soyhyerek geçen eylül içindeki 
Çeko~lovakya meselesinden beri verilen 
h~ı: aoze ~asıl mugayir hareket edildiil· 
nı ızah e?ıyor ve bu tarzı hareketin biz
za~ totalıter devletler için de muzir ol
~ugunu, ~un~a~ gerçe~ten sulh istiyorlar 
ıse, k~ndılerının tevlıt ettiii bu buhra
nın bır an evel önüne geçmeleri lazım 
geldiği fikrinde bulunuyor. 

YENİ SABAH 

Bir haksızlığın tamirine dair 
. Hüseyin Cahit Yalçın, 25 sene 10 ay 

hızm~tten sonra tekaütliiğiinü istiyen bir 
maarıf memurunun, hususi muvazeneden 
beı ıen~~ni tekaütlüğüne saymamaları 
mesel~sını ele alıyor ve bu istisnai UlUa
melemn yalnı.z maarif idareler' .. . b k' . ı mumey-
yız, aş atıp ve katiplerin tekaütlilğll 
h~kkın~a tatb~k edildiiini, diğer devair 
:iW:esı~~er!nın ha~lan kanunla temin e-

.'f o ku.!flunlu ~örlliyor ve maliye ve 
maa~ı ve a et erının müıterek bir him
n;etı bu h~k~ızlıiı ortadan kaldırmı a k' 
Iı geleceğını 119.ve ediyor. Y a-

Demokles'in kılıcı 

Her sabah sütununda Ccmalett' S 
ço~~ bu başlık altında ıunlan ya~~yo~~a-

ra1ıra ıazetelerde üç b 1· k ·· l b · h eı satır ı rr ed ır avadls gözüme ilişir: "Falan 
aıre e şu kadar memur açıkt k 1 
İlk bakışta b'" .. k bi .a a ıyor . ., 

miyerck oku uyu . X: e~emıyct atfet-
d

ü .. ili yup ııeçtıiımu: bu satırlarda 
şun ecek olursa ha- · b' f . . . dir. Evvela 

0 
d · zın ır acıa aızlı-

büyük bir kı1maıre~e çalışan memurların 
iılerinden çıka:ıı~:~erce, ~elki aylarca 
şarlar. Sonra işl . d tehdıdı altında ya
nin doğurduğu h erın en olmak ihtimali
de o memurlar eyÖcan ve d~lgmhk için
tiyle hayır ıeı:e~ rectlerı .. işten tabia
murlarla ·,ı ı ve u yuzden o me
yürüme.ı. ı M o an rshabı meaalihin işleri 
istiyorsak on~:1ur arımııdan verimli iıı 
duran bu de kr başlan üzerinde asılı 
karılmak te~f k e~ ~ıhcını, işlerinden çı
yız. esını ortadan kaldı,;malı-

yo~~?r~ 0 memurl_a~ o daireye fa.zla geli-
.. h evelce nıçın ahnmıılardır? H' 
şup e yok ki ,suç işliyen bir memur a~ç 
lolfun~r, tekaüde ıevkedillr tikin ta -
ru dıye b' il ü . • sar-h . ı~ • r aıle baba1ını ipi.z kal-
ma t~ !•kesıne maruz bırakmak da insaf 
terazısıne sığacak bir hareket değildir. 

SON POSTA 

Havadis mi, tahrik mi? 
Beyoğlu kitapçılarından birinin came

kanında asılı haritayı oradan kaldırtmak 
üzere bir ıiniversitelinin mıidahalede bu
lundugu hakkında bır gazetede çıkan ha
beri ınevzubahs ederek, eger bu muda -
haleyi bakikc.ten bir liniverıiteli yaptıy
sa, isminin bilinmesi faydalı olacağını, 
değilse, hadisenin daha eheıniyetli bir 
mahiyet aldığını söyluyor ve ideoloji ce
reyanlariyle alakadar olmıyan Kemalist 
Tiırkiye'de bu gibi hareketlerin tahrikten 
başka manası bulunmadıgını, faşızmi red
detmek muarızlarının aleti olmak için 
sebep teşkil etmiyeceğini, iıstü kapalı ya
pılan bu nevi tahrikatın gözden kaçaca
ğını zannedenlerin yalnız kendilerini al· 
datan gafiller olciucunu ilave ediyor. 

Sıvas' a bir şayak fabrikası 
lazım 

E. Talil, Sivas şehri halkını umduğu 
gibi miıreffeh bulmadığını, Sivas'a has 
halı endüstrisinin sönmüş oldu!;unu ya _ 
zarak "~özün kısası" sutunundaki fıkra
sında .s~~erbank gibi müesseselerimiz • 
den bırıı;ıın. b_ur:ıda bir şayak fabrikası 
açması fı~ rını ortaya koyuyor ve inkila
bı~ı~ın mukaddimesine sahne olmak şe • 
r~_fını _kazanan Sivas'ın, cumhuriyet hu
kumetınin himmetini beklediğini söylü • 
yor. 

SON TELGRAF 

Korku ve kararsızlık 

Etem İz_zet Benice, bu makalesinde in
sanlık tarıhinin dünya kuruldu kurulalı 
bu kadar huzursuzluk, telaş ve endişe 
?'.ıllan. geç~r~emiş olduğunu, hele bu orı. 
uç ~Y ıçerısınde bu huzursuzluk ve endi
şenın umumile11miş bulunduğunu, insan
l~r~ _çekmekte oldukları ıstırabın tesi
rını bılhassa piyasalarda iktisadi mevzu
lar üze;.i~de ıöatermekte olup bütün bun
ların buyuk devletler arasındaki menfaat 
tezatı:ı-rı ile korku ve kararsızlıktan mü
tevellıt o~duğunu yazdıktan sonra ıöyle 
demektedır: 

"Devletler ne hesap etmek cesaretini 
ne de uyuşmak imkinını bulamadıkça in~ 
sanlıiı:ı:ı bütün geçirdiği huzursuzluğu ve 
telaşı onlemeğe çare bulunamıyacaktrr." 

HABER 
Pazarlıksız satıf 

Suat Derviş, bu yazısında pazarhkı;ız 
satışın rekabete yol açacağına ve bina
en a~eyh halkın lehinde fiyatlarda t 
n_ezzul vukua geleceğine ait tahminle -
~na boşa çıktığını, biUikis fiyatları ar~ : 
ırma hususunda satıcılar arasınd 
k~be~ başl,'.lmıı olduğunu yazdıktan av!°ı,~ 
cıhetın alakadarların nazarı d'kk .. f el~~ttiğini ve belediye ile iktis~t va~ı;ı 
_etının bu hus~la iııtigale başlamış o~d~: 
gunu m_emnunıyetle kaydeyledikt 
r~, aşaaı yukarı bir senelik tec e;, 50!1-
bıze henüz esnafın ve t" .ru enın 
merhametine hüsn.. . u~carın ınsafına. •. • unıyetıne güven . 
yecegıni en kati ve açık şek'Jd . emı -
miş olduğunu söyliyerek b ı e ~~pat ct
de daima göz .. ·· d u tecrubelerin 
nisini izhar edi~1;,~~ e tutulması temen-

88. Teleki ve Çaki 

Peşte'ye döndüler 
Budapeıııte 22 a a M 

f 
. :ı ' · • - acar 

gra aJansı bildiriyor: 
tel-

Başvekil B. Teleki ile harici e na 
zırı B. Csaky saat 22.40 ta Buda y ,
ye muvasalat . . peşte -
h"k.. ~- etmışler ve ıstasyonda 

u umet cu:ası, meclis reisi Alman a 
orta elçisi, İtalya elçilik 'erkaru ~e 
Yugoslavya orta elçisi tarafından kar
şı~anmıştır. Mızıka macar VI! italyan 
mılli marşlarını çalmıştır. 

B. Teleki, Duçe ve bütün italyan 
halkı tarafından macar . f. 1 mısa ır ere 
kar"lı göst ·1 d :ı erı en ostluk ve sempati 

hi~le:in~en hararetle bahsetnıiş ve de
mıştır kı : · 

"Bu kadar sempati ancak biribirleri

ni seven ve gayeleri ve tasavvurlariy
le biribirine merbut bulunan milletler 

arasında tezahi5r edebilir. İtalyan -
macar dostluğu, Avrupa barışının ne
fine olarak mihver devletler tarafın
dan gaye olarak takip edilen istikbali 
temin için tekrar kuvetlenmiştir. Ke

za Yugoslavya'dan geçerken de gerek 
hükümet, gerek halk tarafından hak
kımızda dostane hisler göst~rilmiştir. 

Teleki, macar nazırlarının yakında 
Berlin'e gideceklerini ve orada da 
her halde Roma'dakine benzer bir şe
kilde karşılanacaklarını beyan etmiş
tir. 



İspanya sahillerindeki 

Alman donanması 

r·~::~··~··~~·;i~~··::;lı~~~~···~~~ .. I 
J nanmalarrnın 576.000 to -
i nuna mukabil fransız ve • 
: İngiliz donanmalarının ye-j kunu 1.683.000 tondur. 
ı ................ YAZAN .............. .. 

PIYER DOMINIK 
'Oçü 10.000 tonluk Deut

schland tipi zırhlı ve üçü 
kruvazör olmak üzere kırk 
kadar gemiden mürekkep 
bir alman filosu 19 nisanda 
İspanya sahillerinde ma
nevralar yapmak üzere Wil 
helmshaven'den hareket e
decektir. Yolda. filo İs
panyanın ve ispanyol fası
nın limanlarını ziyaret e
decektir. 

Bu münasebetle Excelsi
or refikimizin tanzim etti
ği bir cetvel Roma· Berlin 
mihveri donanmalarının 

576.000 tonuna mukabil 
fransız ve ingiliz donanma
larının 1.683.000 tonluk ge 
miye sahip olduğunu ispat 
etmektedir. 

Bu tamamiyle doğrudur. 
İngiltere'nin 474.000 ton
luk, Fransa'nın 163.000 ton
luk zırhlısına mukabil İtal
ya'nın 90.000, Almanya'nın 
ise 83.000 tonluk zırhlıya 

malik oldukları da doğru

dur. 
Fakat dahası var. Mesela 

refikimizin 90.000 tonluk 
zırhlı atfettiği İtalya buna 
malik olmaktan çok uzak
tır. Ancak modernleştiril· 
miş 22.000 tonluk iki zırh
lısı, yani yekun itibariyle 
44.000 tonu vardır. Hepsi 
bundan ibarettir. 22 ila 23 
bin tonluk diğer iki zırhlı 
tamir edir. Nihayet tez
gahta her biri 35 er bin 
tonlu dört zırhlısı vardır 
ki ne zaman hizmete gire
cekleri kati surette malUm 
değildir. Hulasa olarak, İ
talya 19 kruvazöre malik i
ııe, ancak iki zırhlısı var
dır, v bunlar da saatte 27 
mil yaparlar, halbuki Fran
ııa'run çok daha kudretli o
lan Dun erk ve Ştrasburk 
zırhlıları 30 mil süratinde
dirler. 
Diğer taraftan, İspanya'-

ya giden alman filosu an
cak 10 OGO tonluk Deutsch
landlara maliktir. Yani üçü 
birden tek başına Dunkerk 
zırhlıınyle başa çıkamıya

cak olan gemilere. 
Donnnmamız kafi dere

cede kuvetli değil diye de
nizde il.ihsız olduğumuz 

neticesıni çıkarmamız doğ-
' ru olmaz 35.000 tonluk son 

iki zırhlımızı süratle inşa 
etmez, J ean-Bart zırhlısını 
süratle denize indirmezsek, 
Richelien zırhlısını süratle 
ikmal etmezsek, evet, o 
takdirde 1942 de Almanya 
bizi geçmış olur, fakat oza
mana kadar üstünlük biz
dedir. 
Aynı muhakeme İtalya 

hakkında da varittir. İtal
ya'nın 35.000 tonluk dört 
gemisi hizmete girdiği za-

man bizim dört zırhlımız 
hala hazır bulunmazsa 
Dunkerk'le Ştrasburg'un 
mevcudiyetine rağmen İ· 
talya da bizi geride bıraka
caktır. Fakat böyle bir ihti
mal bugün için, hatta 1940 
senesi için varit olamaz. 

B. de Kerilis, Epok gaze
tesinde diyor ki: 

"Almanlar, umumi harp 
esnasında, hemen bütün do
nanmalarının Jade körfe
zinde abluka edilmesine 
meydan vermiş olmalarına 
daima esef etmişlerdir. Bu
na mukabil Akdenizde ve 
uzak denizlerde harbetmiş 
olan kruvazörleriyle daima 
iftihar edegelmişlerdir. Al
man tekni:.;iyenleri bu ders
ten istifade etmek lazım 
geldiğini ve yeni bir harp
te, alman donanmasının üs
lerini ingiliz sahillerinden 
uzakta bulundurması lazım 
geldiğini ileri sürmekten 
geri durmamışlardır. Füh
rer'in vermiş olduğu kara
rın sebebi belki de budur.,, 

Demek B. de Kerilis al
man donanması şimal deni
zi müsellesini terketmiş ol· 
saydı oraya tekrar girebi
leceğini sanıyor. Almanya
nın donanmasını gruplara 
ayırmış olduğunu unutu
yor: Pasifik denizindeki 
bir grup ki bir zaferden 
sonra imha edilmiştir; Ak
deniz grupu ki dört gün 
mukavemet ettikten sonra 
Boğazlara sığınmak mec
buriyetinde kaldı ve bir da
ha oradan çıkamadı. 

Alman donanmasını bir 
umumi harp Akdenizde bas 
tırdığı takdirde, buradan 
bir daha çıkamıyacağı ve 
bu donanmanın italyan do
nanmasını pek ziyade tak
viye edecek kadar kuvetli 
de olmadığını bilmiyen var 
mıdır? Bilakis bu gemiler 
harp çıktığı zaman Atlas 
okyanusunda bulunurııa 
Dunkerk ve $trasburk zırh
lıları onları kolaylıkla av
lıyabilirler. Çünkü denizde 
380 lik toplara karşı 280 lik 
lerle ve 26.000 tonluk gemi
lere karşı 10.000 tonluk ge
milerle harbedilmez. 

B. de Kerilis şu hükme 
varıyor: 

"Evet, İtalyan - alman de 
niz kuvetlerinin birleşme

sine her çareye baş vurarak 
mani olmalıdır. Bu, fransız 
- ingiliz emniyeti için yu
nan ve hatta Holanda sınır
larının himayesinden daha 
mühimdir. Bir harbin mu
kadderatı buna bağlı ol~bi
lir.,. 

"Her çareye başvurarak,, 
ne demektir? 

B. de Kerilis fransız ve 
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Büyük Britanya ve 
''çenber ,, politikası 

Cephe kuran bir kimse, bu,,çephenin cenah/arını da düşün
melr. zorundadır. lngiltere, otoriter devletlere karşı bir cephe 
kurmıya uğrışryor. Ancak bu cephe, bir çok noktalarında em· 
niyt ve itimat arzetmiyen bir cephedir. Bu hususta daha fazlı 
tıfsilit vermiye hacet yoktur, bunu, yaln1z biz değil, lngilte
re tarafından kazınılmış olan cephe azaları da farketmiş ol
dukları için, yakındı bulunan Fransa'ya ancak 17 tıimen gön
derebileceğine göre, Jngiltere'nin ne şekilde kendilerine yar
dımda bulunacağını düşünmek zorunda kalmışlardır. Hele, 
merkezin zayrl olduğunu gören cephe mimarlarr için cenahlar 
çok büyük ehemiyet lr.esbetmektedir. Bilhassa bu vaziyette 
cenahlara düşenlerin siklet merkezleri diğer azalara nispetle 
çok dıha ağır dıişmektedir. Bu iki siklet merkezi, Sovyetler
le Bırleşilc Amerika'dır. 

Bu iki devletin mesai teşrik.ini temin etmek maksadiyle u
zun zamandanberi büyük gayretler sarf edilmektedir; diğer ta
raftan, garp memleketleri matbuatının tebarüz ettirdikleri gi
bi, Ruzvelt'in geçen balta sonunda dünyayı yaydığı mesaja 
da, bu istikamette büyük bir muvallakiyet gözüyle bakılmak-
tadır. . 

Sovyetlere gelince, Londra'daki politika müşahitleri, bu 
devletin mesai teşrikine gittikçe daha büyük bir ebemiyet 
vermekte, hatta bunun zaruri olduğunu ileri sürmektedirler. 

Hitler'le Musolini'ye gönderilen mesajlar, daha adresleri
ne varmadan Fransı'da neşredilmiştir. Öğleden sonra saat 1 
de. fransız Haricıye bakanlığı mesajın met, ni gazetecilere 
vermiştir. Alman makamları, Ruzvelt'in sansasyonel teUkki 
edilen adımı hakkrndıii haberi, ilk once Paris'teki ajanslardan 
öğrenmiştir. 

Bu mesajrn hakiki muhatapları Almanya ile lta/ya değil, 
Ruzvelt'in listesini neşrettiği muhtelif memleketlerin elkirı 
umumiyesidir. 

Amerika cümhur reisinin kaleme almış olduğu vesika, cid
di telikki edilebilecek bir diplomatik nota değil, hem kurnaz
lığı hem de kabalığı meydanı veren tahrikçi ve demagojik bir 
afiştir. Ru,;velt, davayı, Çemberlayn'dan daha mıikemmel bit 
şekilde halletmek istiyor. O, buyük sıçrayışla yalnrz lngilte
renin garanti ettiği veya garanti etmek istediği devletlerin 
mahdut safına değil, doğrudan doğruya veya bilvasıta tehdit 
altrnda olan memleketlerin hepsine müracaat etmektedir. 
Tehdit edilenleri doğrudan doğruya Bay Ruzvelt tayin ediyor. 

lnsan bunu gorünce, Andorra ile San Mırino'nun listeye 
niçin girmediklerini kendi kendine soruyor. 

Yapılmakta olan manevrayı Almanya kavramıştır. Alman
ya, ne bu manevraya kendini kaptırıp yanılır, ve ne de bunun 
arzetmekte olduğu politik tazyik vasıtasrna ehemiyet verir. 

' Almanya, kendi kuvetini miıdrik olduğu gibi, kendine karşı 
kurulmak ıstenilen cephenin problematik'ini de biliyor, 28 ni
sandı alman milletinin onünde ılman cevabı verilecektir. 

Frankfurter Saytung 

llJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllJJllllllllllll 
ingiliz donanmalarının al
man donanmasına saldır

malarını mı istiyor? Yani 
16 nisan 1939 tarihinde ön
leyici harbi mi istiyor? 

Ya evet, ya hayır! 
"Her çareye baş vurarak,, 

tedbirler almak icap ettiği 

manasına gelmez, bu pek 
tabii bir şeydir. Yahut pro
testo etmek lilzumunu ifa
de etmez, bu beceriksizce 
bir hareket olurdu. 

Buhranın 

dönemednde 
Son ilhak ve istilalardan 

sonra, Almanya ve İtalya'
nın kazançları pek de fena 
olmadığına göre, herkes e
lindekini muhafaza etmek 
şartiyle bir muvazene, bir 
tevakkuf devresi tasavvur 
olunabilirdi. Fakat bu dev
letlerin iç rejimleri, mali 
ııkıntıları, iktısadi açıkla

rı, milletlerinin endişeleri 

ümidi tahdit etmektedir. 
Her ne de olsa, böyle bir 
muvazeneye tekabül ede
cek sulh zayıf ve tehlikede 

olacaktır. Fetih maksadiy
le lüzumundan fazla kuvet
le"r harekete getirilmiştir. 
Bunların yerlerinde kalma
ları değilse bile hiç olmaz
aa yavaşlamaları ihtimali 
azdır. 

Ancak ıunu mügahcdc e

debiliriz: totaliterler tara
fında bu kuvetleri durdur
mak için biç bir şey yapıl
mamaktadır. Bunca saha
larda o kadar hazırlıklar 
yapılıyor, o kadar müfrit 
niyetler açıkça izhar edili
yor ki halen girişilmiş olan 
teşebbüslerin kısa bir müd
det için durmasını bile ta
savvur etmek müşküldür. 
Hayır, Almanya'nın Bo-' 
hemya ve Moravya'ya el 
koyması, Çekoslovak dev
letinin son kırıntılarının 
dağıtılması Almanya için 
haddi zatinde bir gaye ol
mamıştır. İtalya'nın "Ar
navutlukla birleşme,. si hak 
kında da aynı şey söylene
bilir. Eski Bohemya kıral
lığının ve Arnavutluk dağ
larının istiklaline nihayet 
verilmesi, iki müttefik 
diktatörlüğün planlarına, 
bir gaye değil, bir vasıta o
larak dahildi. Takip edilen 
gaye, yalnız Avrupa'da de-

[KURBAGA DAMG~~ 
remiyeceğinizi sergardiyan Bron'a 
yazarsanız çok iyi olur. 

Lola cevap vermedi. Broad apartı • 
manın kapısında ondan ayrılırken 

genç kadının elini kendininkilerin a -
rasına alarak: 

- Size açık bir çek göndereceğim, 
belki yol için paraya ihtiyacınız olur, 
dedi. Bana inanın, dünyada kendisine 
açık bir çek verebileceğim sizden baş
ka bir tek kimse yoktur. 

takside diz dize oturdukları zaman 
sordu 

- 1 eklifinizin ne olduğunu öğre

nebilir miyim? 
- Bir kaç sene, bu kurbağa geberin

ciye kadar, - sizi temin ederim ki ya
kında geberecek - bu memleketten u
zaklaşmanız için tazım gelen parayı 

size vereceğim. Epey zamandır sizinle 
meşgul oluyorum. Küstahlık addetme
yin ama, son derece hoşuma gidiyor
sunuz. Çok güzelsiniz, durun, sözümü 
kesmeyin, size kur yapacak değilim; 
size karşı, biraz merhametle karışık 

bir muhabbetim var, bu Kurbağa mese
lesinden dolayı ıstırap çekmenizi iste· 
mem. 

J oshua Broad ciddi idi. Kadın, onun 
samimıyetini hissetti ve dilinin ucuna 
gelmiş olan müstehzi cümleyi söyle • 
medi. 

- Tnmamiyle lakayt mısınız? 
- Sizin hakkınızda mı? Evet tama-

miyle; yakında müthiş bir infilak ola
cak 1 Oldukça büyük bir ihtimalle par
çalardan bazıları size çarpabilir. 

Lola hemen cevap vermedi. Broad'ın 
söyledikleri şüphelerini bir kat daha 
arttırıyordu. 

Yazan: Edgar WALLACE 
- Evli olduğumu biliyorsunuz zan-

nederim? ' 
- Tahmin etmiştim. Kocanızı da be

raber götürün. Bu delikanlıyı ne yap
mak fikrindesiniz? 

- Kimi? Ray Bennett'i mi? 
Artık hakikati gizlemekten vaz geç

mişti. 

- Bi!rniyorum, diye devam etti, bu 
işlere karışmamış olmasını isterdim. 
Vicdanım çok muazzap, gülüyorsunuz 
değil mi? 

-Neden? Vicdanınız olduğuna mı? 
Hayır, ben de öyle tahmin ediyordum. 
Niçin sakal bırakıyor? 

- Hiç bir şey bilmiyorum. Bütün 
bildiklerim, aldığımız bir._ Fakat ne
den size bütün bunları anlatıyorum? 
Siz kimsiniz, M. Broad? 

Broad, boğuk bir sesle güldü. 
- Bir gün ıize kim olduğumu söy

lerim. İsterseniz, bunu ilk öğrenen siz 
olursunuz. Bu çocukla çok uğraşma • 
yın, Lola. 

Küçük ismiyle hitap ettiğine kızma
dı, hatta bu esrarengiz adama karşı bir 
muhabbet hissediyordu. 

- Londra'dan gittiğinizden dolayı 
kendisini şöyle bir on sene kadar gö-

Lola, başını eğdi. Gözleri yaşlarla 
dolmuştu. Manevi tahammülünün son 
haddine varmıştı, ve bunu apartımanı
na giren genç kadını gözleriyle takip 
eden bu şahin yüzlü adamdan daha i
yi kimse takdir edemezdi. 

XXVll Kısım 
CiNAYET 

Ella'yı yatağından fırlatarak uyan
dıran taş o kadar kuvetli atılmıştı ki 
cam bile kırıldı. Genç kız kendisini 
şiddetle yatağından dışarı atmış ve 
perdeleri açmıştı. Gök karanlık ve ışık 
son derece hafif olduğu için pence -
resinin önünde duran adamın şeklini 
ancak farkedebildi. 

J ohn Bennet genç kızın odasından 
çıktığını duydu ve o da dışarıya çık
tı. 

- Maitland mı? 
- Evet, galiba o. 
John Bennett kaşlarını çattı: 
- Bu ziyaretlere bir mana veremi

yorum. Bu herif deli mi acaba? 

ğil, fakat Asya ve Afrika'· 
da da mevcut erazi ve siya
set statükosunun temelin· 
den yıkılmasıdır. B. Nevil 
Chemberlain'in 13 nisanda
ki beyanatının, marttaki te
şebbüslerini takip etmiş o
lanlardan daha vahim mu
kabelelere sebebiyet ver
mesinden korkulabilir. 

Şarki Akdeniz'de ve bu 
deniz kıyılarındaki memle
ketlerde Fransa ve İngilte
re'nin müşterek gayretleri 
olmasaydı italyan bayrağı 
şimdi Korfu adası üzerin
de dalgalanırdı. Roma hü
kümetinin bundan çekin
miş olması Avrupa'nın ra
:ıata kavuşmuş olduğuna ve 
hatta bir tevakkuf devresi 
temin edilmiş olduğuna de
lalet etmez. 

Mukabil italyan - alman 
taarruzunun her an başlı

yabileceği noktaları say
mak müşkül değildir: Po
lonya, Balkanlar, bahri Yu
nanistan, Suriye ve Filis
tin, Süveyş kanalı ve Mısır. 
Tunus, Fas, İspanya, İsviç
re, Holanda, Danimarka: 
bu dokuz mıntakada da bir 
kuvet darbesi yapıldığı tak
dirde, ne Fransa ne de İn
giltere kayıtsız ve pasif ka
lamazlar. Çünkü onların 
kayıtsızlık ve pasiflikleri
ni yegane mümkün kılan 

sulh o zaman ancak "alman 
sulhu,, adını alabilir. Po
lonya mıntakasında belki 
en yakın tehlike mevzuu
bahstır. Berlin'de verilmiş 
olan tercih kararı ne olursa 
olsun, Almanya'nın "alman 
şehri,, olan Dansig'in iade
sini ve koridor üzerinde al
man otomobil yolunun in
şasını istemekte ısrar ede
ceğini biliyoruz. 

Hakikati olduğu gibi mü 
talca edince tekrar 1914 e 
dönmüş olduğumuzu görü
rüz. Şu küçük farkla ki ih· 
tilaf sahası bu sefer daha 
genişlemiştir. Almanya ve 
hatta İtalya'yı aürükliyen 
totaliter tasavvurların bir 
neticesi olarak, silahlı isti-
11 derinliğine büyümüş
tür. Bu istila emelleri şim
di yalnız mağliıbun toprak
larını değil, fakat eski çağ
larda olduğu gibi vatandaş
larının hususi ve resmi ha
yatlarını da istihdaf etmek
tedir. 

Londra ve Paris kabine
lerinin bir aydan beri lüzu
mundan fazla cüretkar dav
ranmış olduklarını söyle
mek şöyle dursun, bilakis 
onları güçlükle kurmakta 
oldukları sistemi Sovyetler 
birliğiyle anlaşarak tamam
lamıya teşvik etmeliyiz. 
Sovyet Rusya'nın yardımı 
olmadan herhangi bir şark 
"cephe,, sinin tesisi müm
kün değildir. Daha 1934 
den itibaren yüksek ku
manda makamının fransız 

hükümetine Rusya ile ya-

kınlaşmayı tavsiye etmiş 

olması beyhude değildir. 

Son zamanlarda B. Musoli· 
ninin ingiliz başvekiline 

gönderdiği hususi bir mek· 
tupta mutadı veçhile sulh
iU niyetlerini bildirdikten 
sonra, bir ingiliz - romen 
anlaşması yapıldığı takdir
de bu vaziyetini değiştire

ceğini ihsas ettiği rivayeti 
yayılmıştır. Hatta Londra 
kabinesinin bu mesaja veri
lecek cevabı düşünmüş ol
duğu da ilave edilmiştir. 
Hakikatte 12 nisanda Reu
ter ajansının bir tebliği du
çenin ve Londra kabinesi 
şefinin mektuplaştıklarını 

inkar etmiştir. Fakat aksi 
iddiaları nasıl hesaba kat
mamalı? 

B. Musolini'nin bu tekli
fi şu veya bu şekilde yap
mış olduğunu farzedelim. 
Bunun manası şu olur: ne
ticesi totaliter devletlerin 
nispi kuvetlerini azaltmak 
olacak olan diplomatik 
kombinezonu hazırlamak

tan vaz geçin, ben de itidal 
dairesinde hareket etmeyi 
teahhüt ederim. Bundan, B. 
Musolini'de sulh arzusu· 
nun hasmı amana düşür

mek hususunda kendisine 
verilmiş olan imkanlar nis
petinde olduğu manasını 

mı çıkarmalıyız? Esasen o
nun teahhü?ü ortağı nas
yonal - sosyaliste de şamil 
ınidir? 

Duçe kendisine karşı çı
karılmak istenen birliği 
dağıtmıya çalışıyor. 

Pertinax 
L'EUROPE NOUVELLE 

Mesaj 

kar ısında 

totaliterler 

F ührer ve Duçe, cüm
hur reisi Ruzvelt'in 

müracaatine bir cevap bul
mak için kalemlerini hok
kaları içinde çevirirken, al-

. man matbuatı bize bu ceva
bın pek de ümit verici olmı
yan bir peşin zevkini veri
yor. 

Dün sabahki nazi organ
ları Birleşik devletler şefi
ne en ağır hücumlarla dolu 
olarak çıkmıştır. 

Bununla beraber, totali
terlerin hissetmekte olduk
ları acı kararsızlığı pek iyi 
gizliyemiyen bu hücumları 
bir yana bırakarak dikkati
mizi daha esaslı reaksiyon
larla alakalı deliller üzeri
ne çevirelim.. 

Yarı resmi "Deutscher 
Dienst,, gazetesi geçen ak-
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Ankara 

12.30 Proeram 
12.35 Müzik (Küçük orkestra -

Şef: Necip Aşkın) 1 - Buca· 
lossi - Pestalozza'nın bir şar
k111 Giribiribin. - 2 Rubin
stein - Kostümlü balo süiti. 
3 - İvvanovv - Kafkas süiti 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans, meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzilt (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 4 - Becce 
- Birinci İtalyan süiti. 5 - Ma
inzer - Viyana polkası 6 -
Levine - Humoreske. 7 - Sid
ney Jones - Gena operetin-
den - Potpuri. • 

13.50 Türk müziği: Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Zühtü Bardo
koğlu, Refik Fersan. Oku
yan: Radife Neydik. 1 - Uş
şak peşrevi. 2 - Şevki beyin -
Unak ıarkı - Gülzara nazar 
kıl. 3 - Leminin - Uşşak şar
kı - Siyah ebrulerin. ~ Cev
det Çağla - Keman taksimi, 
5 - ... - Bayati prkr - Kalbim 
gene üzgün. 6 - Mustafa Ça
vuşun - Bayati şarkı • Çıka
lım saydüşikire. 7 - ... - Tür
kü - Eli gözlerine kurban ol
duğum. 8 - ... - Saz semaisi. 

14.20-14.30 Konuşma (Kadın 
saati - Çocuk terbiyesine da
ir) 

16.30 Program 
16.35 Mim küme müsabakala-

1 

rı - l!I Mayıs stadından nak
len. 

şamki nüshasında, Alman
ya'nın "hayati menfaatler,,
inin müzakereye konulaca
ğı bir enternasyonal konfe
rans hususundaki hoşnut
suzluğu açıkça izhar etmiş
tir. Açıkça söyliyelim; Al
manya, yabancı devletlerle, 
ancak Münih'te olduğu gi
bi, taleplerini prensip iti
bariyle kabul ettirdikten 
sonra yeşil masaya oturma
yı tasavvur etmektedir. 

Ve bugün bu talepler, 
Münih'te olduğu gibi, mah
dut bir mev.ıua inhisar et
memekte, dünya vaziyeti -
nin yeniden değiştirilmesi
ni istemektedir. Frankfur
ter Zeitung kelimelerini 
çiğnemiyor: "Hayatın kay
naştığı hiç bir yerde rahat 
bir statüko mevzuu baha o
lcıuıc ..... r .. ı, .. t Frıanoca v• fn 

giltere otoriter devletlerin 
lehinde revizyonlara muha
lefet etmiye karar vermiş
lerdir. Demek oluyor ki 
bunda doğrudan doğruya 
alakaları olanlar bu mese
leleri kendi teşebbüsleri ve 
kuvetleriyle halletmeleri 
lazım gelmektedir. Völki
scher Beobahter de diyor 
ki: "Hodbin bir eski dün
yanın mümessilleriyle Av
rupa teceddüdünün canlı 

kuvetleri arasında icap e
den anlaşmayı idare etme
leri taşlaşmış diplomatlar
la köhnemiş hukukçular
dan nasıl beklenebilir?,, 

B u acı satırlarda, ken
dilerinden kati bir 

cevap istiyen bu sevimli 
mesajın altında, nazarla
rında antinazismi şahıs
landıran ve Almanya'ya 
karşı ittifakın şefi saydık
ları adamın imzasını gör-

18.15 Konuşma (<;ocuk Esi~' 
me Kurumu - Krelli dinlıf 

. lim). . 
18.45 Muzik. ($en oda muzıt 
İbrahim Ozeür ve ateş 
cekleri) 

19.15 Türk mıiziği (Fasıl he' 
eti). Çalanlar: Hakkı Dt 
man, Eşref Kadri, Ha 
Gür, Hamdi Tokay, B• 
Üfler. Okuyanı Tahsin ı< 
rakuş. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
jans ve meteoroloji haber 
ri. 

20.15 Türk müziği. ÇalanlJ 
Refik Fersan, Reşat Er: 
Fahire Fersan, Cevdet !i: 
zan. Okuyanlar: Sadi H~ 
ses, Safiye Tokay. l - ... · 
viç peşrevi. 2 - Rauf Yekti 
nın - Eviç beste - Halkai :ı:» 
fil siyahın 3 - Leminin - ~ 
rahnak şarkı - Lerzan ev 
yor. 4 - Salilıattin Pınarın 
Eviç şarkı - Göz yaşlarırıf 
5 - Cevdet Kozan - Ut takt 
mi. 6 - •.. - Eviç türkü - Şa~ 
ne eözler şahane. 7 • ... • ;ı 
köylünün yosma kızı. 8 - Jl 
fat beyin - Hicaz şarkı - ~ 
c;in bülbıil figan eyler. g - ı 
di Fahrinin - Hicaz şark• 
Bahar olsa çemenzar olsa. 
- Sadettin Kaynağın - Nihl 
vent şarkı - Gönül nedir. 

Zl.00 Neşeli plaklar - R. 
21.10 Müzik (RiyaseticümbO 

bandosu - Şef: İhsan Küı 
çer). 1 - Hubert Bach - I>' 
niz marşı, 2 - L. Ganne - N 
lılar (Vals). 3 - R. VVaeııt 
- "Meistersinger .. operasırı~ 
uvertürü. 4 - M. Ravel - P• 
vane pour une infante dCfuC 
tc. 5 - F. Liszt - Macar raF 
sodisi No. 6 

22.00 Anadolu ajansı (Spor şe' 
visi) 

22.10 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.45-23 Son ajans haberleri ~ 

yarınki program. 

mekten mütevellit hiddeti' 
hissesini ayırdetmek la 
~ımdır. Gururlarının met' 
tebesini bilenler için, onuf. 
teşebbüsiyle sakinleşmcle· 

ri, psikolojik bakımdan itı1 
kansız görünmektedir. B 
Ruzvelt, kendilerinden is· 
tediği teahhüde bir ne\11 
mütekabiliyet şekli verme~ 
için beyhude yere zekasını 
harcamıştır. Çünkü diğet 

devletler de, mihver devlet• 
!erine ondan bekledikleri· 
ne müşabih teahhütler ver· 
miye davet edilmektedir• 
Ier. 

- Evvela onlardan baş• 
lamak lazımdı, adreste ya
nılmışsınız, B. Ruzvelt, di• 
yorlar. 

Totaliter devletlerin bet' 
f'nrlil an asmıı trh .. -...n.ıeri 
ne yana§madan hadiselerir 
müsaadesi nispetinde ya~· 
macılık politikalarına de· 
vam etmek arzusu karşısın' 
da mı bulunuyoruz? Yoksa. 
bu ilk infilakta, hadisele· 
rin sonu kötüye vardığı 
takdirde mesuliyeti "var· 
lıklı., devletlere atarak, bit 
mutalebat planı öne süre· 
bilmek için yüksekten at• 
ma arzusu mu görmek la• 
zımdır? 

Diktatörlükler etrafında 
esen çılgınlık rüzgarına 

rağmen, Ruzvelt mesajının 
reddeöilmesi keyfiyetinin 
amerikan milletini demok• 
rasilerin tarafına iltihaka 
ikna edeceğini ve bunuf1 
demokrasiler için pek bU• 
yük bir kuvet teşkil edece· 
ğini takdir etmemeleri pek 
şaşılacak bir şey olurdu. 

Edith Bricon 
LA REPUBLİK 

Genç kız başını salladı. Maitland'ın 
o~a söyliyecek çok acele bir işi olsa 
gerektir. Genç kız bahçeye çıkmak i
çin karanlık yemek odasından geçer -
ken babası da kendi odasına çekildi. 

zel, gecenin üçüne kadar bana terler 
döktürdü, evela Balder, sonra o ... Si
zi elde edecek, matmazel, polis memu
rundan bahsetmiyorum, "Kurbağa" si
ze sahip olacak. Gelmenizi size bunun 
için yazmıştım; mektubumu almadı -
nız mı? 

Genç kız merdivenden inmekte oları 
babasının ayak seslerini duydu. 

- Evet babam, M. Maitland, dedi. 
Ella sözünü daha henüz tamamla 

mıştı ki ellerini birdenbire genç kı 
zınkilerden çekerek hızla ağaçlıklı 
yoldan sokağa çıktı ve orada kaybol 
du. 

Karanlıkların arasından gelen tit -
rek bir ses sordu: 

- Siz misiniz Matmazel? 
- Evet, benim. M. Maitland. 
Maitland mustarip bir sesle: 
- Uyanık mı diye fısıldadı. 
- Kim? Babam mı? Evet uyandı. 
- Sizinle konuşmam lazım, onu ya-

kaladılar. 

Genç kız merakla sordu: 
- Kimi yakaladılar? 
- O adamı, Balder'i; yakalıyacakla-

rını zaten tahmin etmiştim. 
Ella, Elk'in Balder'den bahsettiğini 

hatırladı. 

- M. Elk'in muavini polis memuru 
nu mu? Diye sordu. 

Fakat Maitland mevzuu değiştir

mişti. 

- Bütün ümitleri sizde, dedi ve 
genç kıza daha ziyade yaklaşarak o -
nun kolunu tuttu. 

- Size haber verdim, sakın unutma
yın. Ona gelip size haber vermiş oldu
ğumu söyliyeceksiniz, değil mi? Beni 
kurtaracak, değil mi? Diye yalvardı. 

Ella bahsettiği adamın Dick Gordon 
olduğunu müphem bir surette anla -
mıştı. 

Maitland hıçkıran bir sesle devam 
etti: 

- Feci bir aece ie,irdim, matma -

Ella ne söylemek istediğini bir tür
lü anlamıyordu. Maitland'ın yer yer 
"o"na beddualarla karışık hikayesi -
ni, kimi ima ettiğini anlamadan din -
liyordu. 

- Size söylediklerimi babanıza an· 
latın, yavrum, dedi. Sonra birdenbire 
sakinleşerek: "Matild'a babanızla ko
nuşmamı söylemişti. Fakat ben ondan 
korkuyorum, yavrum, ondan korku • 
yorum." 

Genç kızın bir elini avuçlarının ara
sına alarak onu okşamıya başladı. 

- Benim lehimde de bir şeyler söy
liyeceksiniz değil mi? 

Ella, adamın yüzünü görmüyordu, 
fakat ağlamakta olduğuna emindi. 

- Tabii mösyö Maitland, tabii. Ken
dinizi bir doktora gösterseniz çok iyi 
olur. 

- Hayır, hayır, doktora lüzum yok, 
ona söyliyeceksiniz değil mi? Babanı
za değil, ötekine, polis hafiyesine. Si
zin için elimden gelen her şeyi yaptı
ğımı söyliyeceksiniz, değil mi? Sizi 
görmiye bunun için gelmiştim. Bal -
der'i yakaladılar .... 

Birdenbire durdu ve etrafı dinledi, 
boğuk bir sesle: 

- Babanız mı? D~e sordu. 

- Ne istiyormuş? 
- Bilmem ki baba, galiba biraz haı· 

ta .... 
- Yani deli ... 
- Evet, mamafi bir an gayet tabi 

ileşti. Balder'i yakalamış oldukları 

nı söylüyor. 
Bennett cevab vermedi. Genç kı 

duymadı zannetmişti. 
- Balder'i yakalamışlar, diye tek· 

rar etti. M. Elk'in muavini Balder'i 
Zannedersem bu, tevkif ettiler de 
mek. 

Bennett: 
- Evet, öyle, dedi ve ilave etti 

"Yavrum, yatmalısın. O, ne tarafa do 
ru gitti?" 

-:- Shoreham tarafına, ona yetiş 

mek mi istiyorsunuz? 
- Biraz yürüyeceğim; onu görme 

isterdim. Sen git yat kızım. 
Fakat, genç kız kapının önünde 

onun dönmesini bekledi. Beş dakika 
sonra on dakika geçti. On beş dakı 
ka sonra bir otomobil gürültüsü işit 
ti. Büyük bir otomobil etrafa çamur 
lar saçarak ıür'alte kapının önünde 
geçti. Bu sırada babası da geldi. 

(Sonu var) 
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HAYAT ve SIHAT 
......................................................................................................... 

Şişmanlara sağhk 
Şiımanlıktan kurtulmak iıotiyen

lerden • hele modaya uymağa çalı
ıan genç bayanlardan - bazıları in
aanı kJ&a bir zaman içinde zayıfla
tıverecek ilaç ararlar. Oyle ilaç var 
ama, İnsan onu kendi kendine ala • 
maz, hekimler de öyle ilaçları yaz
makta tereddüt ederler, çünkü in
aanı zayıflatmakla beraber türlü 
türlü aakatlığa aebep oldukları da 
vardır. 

Onun için, fİfmanların kendi ken· 
dilerin~ ilk akıl ettikleri çare ye _ 
meklerı azaltmaktır. Vakıa titman
lıktan kurtulmak için, yerine göre 
perhiz etmek, hesaplı yemek de rn.: 
zım olu.r. Fakat perhizin teklini, ye
meklerın sayılarını her titman için 
ayn ayrı olarak hekim tayin eder. 
Sonra da her tişmanlık perhiz et
mekle, az yemekle geçmez g 
b

.
1 

• • , eçse 
ı e yenne t•tmanlıktan daha zarar-

lı baıka bir hastalık bırakır. 
Şiımanlıktan kurtulmak için p r· 

bizden ö~ce yapılacak baıka §ey~er 
vardır. Şıımanlık sadece ıu·· , zumun-
dan fazla yemekten gelme• -.. , vucu-
dun eı.d-:ları sarfetmiyerek biriktir-
meğe ııtıdadından gelir: b" d 
h • l'k ıraz a 
aaıı ı gibi. Para aarfelme•' . . ..ını sev-

mıyen, hasis adamın gelirini kısmak 
la onun hahisliği kaybolmaz. Gün
de on lira geliri oldug~u vakı"t 

yarısı-

nı aaklamak adeti ise, geliri beı r. 
raya indiği vakit gene onun yarıs;
ıu aaklamağa çahıır. 

Hasislikten kurtulmak para sarf
etm.eğe .. alıımakla olur. Onun gibi 
haaas vucut demek olan tişman vü _ 
cut da sar.fiya.lını artınnağa çalıı _ 
malıdır. ~ıtekım bazı vücutlar çok 
aarfetmege alı§ık olduklarmdan on· 
ların aahipleri ne kadar çok yemek 
Yeseler zayıflıktan kurtulamazlar. 

Ondan dolayı yalnız geliri azal
tıp azaltıp arttırmakla tıımanlık ve 
:zay~flı~ g~çirilemez. Dünyada her 
teY•n ıntızamı muvazene ile olur. 
Muvazene de ancak gelirle gider a
rasında ahenk kurmakla temin olu· 
nur. 

Şiıman vücudun muvazenesi gi • 
el.erek yani sarfiyatın azalmasından 
aolayı bozulduğu jçin geliri azalt -
maktan Önce vücudun aarfiyatına ar
tırmak daha doğrudur. 

~=cci"~ ,,.~ 

mak olduğunurbili;s~i;: 10~.;~k-ki 
ıiımanlıktan kurtulmak itinin ilk 
Yapacağı fey vücudunun çok kalori 
çıkarmaamı temin etmektir. 

v·· ucutta biriken kalorilerin de 
mühim bir kısmının deriden çıktığı
IU elbette hatırlaraınız: lnsan vücu
dunun içindeki harareti daima ay
nı derecede mu haf aza etmek için 
gıdalarını - en ziyade yağlan - ya -
k~r ve kalorileri cildinden çıkarır. 
Cılt ne kadar t . d.. .. l 

emız ve uzgun o ur-
aa " 'VUcut o kadar çok kalori yakar. 
~emek ki titman vücuda her §eyden 
once temiz cilt lazımdır. Şiıman vü
cut çabuk kirlendiği halde, titman
larm bazıları vücutlarını temiz tut
nıağa dikkat etmediklerinden onla
rın vücudu çabuk zedelenir; yaralar 
bereler açılır. Şu halde vücudu her 
gün alkollü su ile silmek vücutta 
derinin altında biriken yağları erit: 
ll'leğe haylice faydalı olur. 

Sonra, gene hatırlarsınız ki vu -
cudun etrafındaki hararet ne kadar 

a;ı; oluraa, vücut o kadar çok kalori 
aarfeder. Vücudun etrafındaki ha
rareti azaltmak da bir kere müın -
kiın olduğu kadar serin yerde ya • 
§amakla olur. Hele eeceleri yatak 
odası ne kadar serin ve temiz hava
lı olursa tiıman inaan yağlarını o 
kadar kolay eritir, tabii mümkün ol
duğu kadar az örtünmek fartiyle. 
Gündüzleri de mümkün olduğu ka· 
dar az giyinmek vücudun etrafın -
daki harareti azaltır ve derinin al· 
tındaki yağların erimesini kolaylat
tırır. 

Terlemek de hem çok kalori sarf· 
etmek, hem de vücuttaki suyun bir 
kısmını çıkarmak demektir. Şiıman
lıkta yağdan batka fazla suyun da 
tesiri olduğu için terlemenin titma
na iki defa faydası olur. Vaktiyle, 
bizim alaturka çarşı hamamlarının 
göbek taıı üzerinde arka üstü yata
rak buram buram terlem~k ti§
manlara hayli fayda verirdi. Şimdi 
o türlü terlemenm modası geçmiş 
olmakla beraber terlemek için he· 
nüz türlü türlü vasıtalar vardır . 
Terlemenin yollarını bileceğiniz i -
çin burada tekrar etmiyeceğim. O 
vaaıta&lann hiç biri hatırınıza gel
mezse, haylice uzamakta olan, bu 
§itmanlık yazıları da sıkıntıdan ter
leneceği için ıiımanlara bu auretle 
hizmet eder. Şişman olmıyanlara da 
zarar getirmez, çünkü terlemek, ö
tedenberi, herkea için en iyi sağlık 
vasıtalarından biridir. 

Hareket etmek, jimnastik yap
mak da çok kalori sarfetmek için 
vasıtalardan biridir. Fakat tişman
lara hareket bahsi uzunca olduğun· 
dan bu yazının aonuna sı~mıyacak-
tır. G. A. 

rn~;.~~~·ı~;~ ....... ~ .................... "!!• 
ınsan 

Jean Gabin 
Simone Simon 

ı Yarrn ULUS Sinemaımda 
......................................................... 

Bugün 
Y eni,ehir U l US Sinemaıında 

Büyiik Zensrin Protıram 

1 - ASRI ZAMANLAR 
Meşhur komik ŞARLO'nun 

unutulmaz eserinin yeni 
kopyası 

2 - AŞK ŞARKiSi 
Dünyanın en meşhur ses kıralı 
NlNO MARTlNlnin gaheıeri 

3 - Türkiye Büyük Millet 
Mecliai'nin açılııı 

4 - Istanbul' da idman ıen
liklerine hazırlık. 

5 - Dünya havadisleri 
Seanslar: 14 - 17 - ve 20,30 da 

10 ve 12 ucuz matinelerinde 
SEVDA KAMPI 

Ti: 2193 

Ankara Borsası 

22 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F . 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.7075 126.7075 
Par is 3.3550 3.3550 
Milano 6.6625 6.6625 
Cenevre 28.42 28.42 
Amsterdarn 67.'2675 67.2675 
Berlin 50.8025 50.8025 
Brüksel 21.29 21.29 
Ati na 1.0925 1.0925 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrid 14.0350 1-4.0350 
Var15ova 23.8450 23.8450 

l Budape$te 24.9675 24.9675 
Bukres 0.9050 0.9050 
Belgrad 2.8925 2.8925 
Yokahama 34.62 34.62 
Stokholm 30.53'25 30.5325 
Moskova 23.9025 23.9025 

ESHAl\1 VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli Ergani 19.- 19.-
Sivas - Erzurum Hattı 
ls. I. 

19.35 19.475 

Sivas - Erzurum hattı 
Is. II. 

19.40 19.40 

Sivas - Erzurum hattı 
ts. ın. 

19.40 19.-40 

Sivas - Erzurum hattı 19.40 19.40 
ls. iV. 
Sivas • Erzurum hattı 19.40 19.40 
Is. V. 

X Londra - Woolwich•te kain 
"Siemens., fabrikalarında grev yapan 
9000 amele, pazartesi günü işe başlı -
yacaklardır. 

X Paris - Burget hava üssüne men 
sup bir bombardıman tayyaresi, Bea· 
uvais hava meydanı civarında yere du
şerek parçalanmış, içinde bulunan beş 
kişi ölmüştür. 

X Ifelsingsfors - Novocaine yeri
ne yanlışlıkla Süblüme şırıngası ya -
pılması neticesinde şimdiye kadar al
tı kişi ölmüştür. Vilpuri hastanesin -
de 19 kişiye şırınga yapılmıştır. Geri 
kalan 13 kişinin sıhi vaziyetleri va -
himdir. 

X Var§ova - Cümhurreisi Mareşal 
Smigly-Rydz'in huzuriyle başvekil 

Skladkovski ile hariciye nazırı Bek'i 
kabul etmiştir. Baıvekil ile Bek cüm
hurreisine diri işler hakkında mal • 
mat vermişlerdir. 

X A tina - Burada bir Polonya fo. 
toğrafçılık sanatı sergisi açılmıştır. 

X Katoviç - Bir tramvayla bir o -
tomabil çarpışmıştır. Müsademenin 
şiddetinden otomobilin benzin depo • 
su ate§ almıştır. Otomobilin içinde bu 
ıunan dort kışı alevler içinde kalarak 
yanmıştır. Diğer iki kişi de ağır su
rette yaralanmıştır. 

X Brüksel - Devlet nazırı ve ka -
tolik Flaman grupu şefi Frans van 
Cauwelaert, parHimcnto reisliğine se -
çilmittir. 

X Tallinn - Estonya hükümeti ta
rafından parlamentoya tevdi edilen 
bir kanun layihasında ihtiyat yiyecek 
ayırması için milli iktisat nezaretine 
mezuniyet verilmektedir. 

X Paris, - M. De Monzie yeni bir şi 
mendifer hattının küşat resmini yap· 
mak üzere dün akşam Varşova'ya ha
reket etmiştir. Mumaileyh pazartesi 
günü cümhurrei&i Moscicki ve harici
ye nazırı Bek ile görüşecektir. 

X Va§İngton - Federal reserve 

bank, İngiltere, Hollanda, İsviçre, A
vusturalya, Yeni Zeland ve Japon -
ya tarafından gönderilen para ile 

Amerika'nın altın ihtiyat akçesinin 

son günler zarfında takriben 23 mil

yon doları bulduğunu bildirmiştir. 

"Ne diye soruyorsunuz?... Böyle §eyler soru
lur mu?,, dedi. 

İçimizdeki şeytan 
~Tefrika No: 21-Ya.zan: Sabahattin ALI 

"Koluma girsenize?,, dedi. 

Macide onun kolunu, biraz evel tuttuğu yerden, 
fak at bu sefer daha hafif bir şekilde yakaladı. Bu 
•ırada gözleri karııla§h. Macide uzun uzun, bir 
feyler hatırlamak ister gibi baktı. Onun dün köp
rüde de aynen bu tekilde kendini süzdüğü Öme
rin zihninden aüratle geçti. Macide'nin gözleri böy 
le Üzerinde kaldıkça §afırıyordu. Genç kız bir ıey· 
ler görüyor, bunları kafasına yerleıtiriyor, sonra 
Yeni §eyler aramağa baılryor gibiydi. 

Ömer baıını çevirdi. Tekrar yürümeğe bati a
dılar ve Karaköy'den sonra yokuşu hiç konuşma· 
dan çıktılar. Her geçen saniyenin içlerinde bir de· 
iiıiklik yaptığını, onları biribirlerine daha çok ta· 
nıttıiını farkediyorlardı. Her biri kendi kafasın· 
d~ki bir yolu takip ediyor ve bu yolun yanındaki· 
nın kafasında da bir müvazisi bulunduğunu kat 
olarak biliyordu. 

. Konservatuvarın önüne geldikleri zaman Ma 
cıde seaaizce elini uzattı. 

Öıner §•tınnııtı. Şimdi ondan ayrJlmak ve haf
~a~arca görmemek mümkündü. Tabii olan da bu 
~1• Halbuki be§ dakika için bile ondan ayrılmağı 
afaaı almıyordu. Düıündüğünü söylemekten 

korktu, ancak : 
"ş· d. ım 1 nasıl çalııabilecekainiz?,, diyebildi. 
Macide o anlatılmaz gülüınaemesiyle ı 

Omer bütün cesaret ve iradeaini toplıyarak, 
mırıldandı: 

"Size birçok ıeyler söyliyecektim!,, 
"Hiç bir §ey aöylemediniz 1,, 
Ömer sitemli gözlerle baktı. Macide özür diler 

gibi bir sesle : 

"Daha görüıürüz •.• ,, dedi. Karııamdaki derhal 
atıldı : 

"Ne zaman?" 

Macide omuzlarmı ailkti. 

"Bu akıam sizi gelip buradan alayım mı? Tey
-ıemlere beraber gideriz 1 •• ,, 

Genç kız dütünür gibi oldu, aonra kararmı ve
rerek : 

"Nasıl iaterseniz!" dedi ve taı merdivenleri 
çıktı. 
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Ömer yokuı aıaiı ko§ar eibi iniyordu. Tüy gibi 
'1afifti. içinde köpürüp taıan bir saadet vardı. Et· 
.-afından geçen inıanları kucaklamak, herkese: 
'Haydi, ne duruyorsunuz! Gülün, aevinin, hayat 
tadar tatlı fey var mı?" demek istiyordu. 

Köprüye bir nefeste indi. Kalbi müthis bir çar
pıntı içindeydi. Saate haktı, ona geliyord~. "Gene 
geç kaldım!,, diye düıündü. Fakat bu da onun ne· 
şeaini bozmadı. Kendisini postahaneye yerlettiren 
ve orada mühimce bir mevkii olan uzak akrabadan 
biri vardı: "Gidip bir elini Öpeyim ... Memnun olur 
ve bizim dairedekiler de onun odaaından çıktığımı 
görünce çenelerini tutarlar,, diye aöylendi. 

Aydan aya kırk iki lira yetmiı bet kurut ücret 
aldıiı vazifeai~ admı bile bilmiyordu. Muhasebe-

Musiki bahisleri : 

Viyana musikisi 
ve Viyanahlar 

Habsburgların yüce hükümet mer
kezi ... Tuna'nın başlıca uğraklarından 
biri: Viyana. Viyana ::.ı.dını işiten bir 
musikişinas şuh operetleriyle, oynak 
valsleriyle neşe içinde bir şehir ta
savvur eder. Bu, eskiden böyle miydi 
bilmiyorum, fakat on beş gün evet zi
yaret ettiğim ve bu coşkun musiki 
kaynaklarını ihtiva eylemesi lazım 

geldiğini sandığım Viyana, beni bu ci
hetten inkisarı hayale uğrattı . 

1933 yılında Paris'te iken Pigalle 
tiyatrosunda J ohann Strauss'un Ya -
rasa adlı operetini seyretmi~tim. E
seri meşhur rejisör Max Rcınhardt 
sahneye vazediyordu. Reinhardt'ın 

zengin müfekkiresi en ince teferrüa
ta kadar her şeyi ihata etmış ve eser 
cidden fevkala.de bir surette sahneye 
vazedilmişti. Orkestrayı E. W. Korn
gold idare ediyor ve Jarmilıı Novot· 
na ile viyanah Lotte Schöne'in ilahi 
sesleri insana ayrı bir diyarda bambaş
ka mahluklar arasında bir sanat ziya· 
fetinde hazır bulunuyormuş hissini 
veriyordu. Dciner sahneden edilen is
tifadelerle ışık oyunları ise insanın 
hayal ve mlifekkiresi üzerinde ayrı 
ayrı tesirler icra etmekten hali kalmı
yordu. Piyesin bitmemesini ve zevk 
içinde geçirilen bu demlerin ılaniha 
ye uzamasını arzu edenlere rağmen 

perde kapanıp da halk tiyatrc.ıdan çık
mıya başladığı zaman eminim ki içle
rinden birçoğu zevk ve neşe ş~hri di
ye tahmin ettikleri Viyana·yı, hayat· 
larında bir kere olsun ziyaret eyleme-• ğe ant İ($ iyorlardı. 

Bu andı içenlerden biri de bendim 
ve nihayet geçenlerde Viyana'yı gör
mek müyesser oldu bana. 

Viyana'ya ayak basar basmaz, ilk i
şim operada gece için kendime bir 
koltuk temin etmek oldu. Sonıa o meş· 

Ege' de saf pamuk tohumu 

tevıiah . 

Ziraat Vekaleti bu yıl Akala çevre

sine alınan Balıkesir, Çanakkale, T rak 

ya, Kocaeli, Bursa, Bilecik vi -

layeti çif t çilcrine lüzumlu saf akala 
tohum imal etmiş bulunmaktadır. 

Bu havalide dağıtılan tohum mik

tarı bir milyon kiloyu bulmaktadır. 

Kısa bir zamanda ve intizamla yapı· 

lan bu tevziattan pamuk müstahsil -
leri memnun ve müteşekkir kalmışlar 
dır. 

Orijinal pamuk tohumlan 
Ziraat Vekaletinin Amerika'dan 

getirttiği yüksek vasıflı on ton oriji
nal pamuk tohumu Mersin'e gelmiş
tir. 

Burada dezenfekte edilen tohum
lar Malatya, Sakarya, Nazilli pamuk 

üretme müesseselerinde teksir edile

cektir. Amerika hükümeti Türkiye 

cümhuriyetine bir cemile olarak en 

yüksek vasıflı tohumların gönderil -
mesine müsaade etmiş bulunmakta • 
dır. 

hur operetlerin temsil edildiği ti yat -
royu görmek iıtedim. Otomobilim es
ki ve kapıları sıkı ııkıya kapalı bir 
binanın önünde durdu. itte bütün Vi
yana operetleri ilk defa bu binada 
temsil edilirlermit, bütün bildiğimiz 
meşhur operetler de hep burada tem
sil edilmişler. Lakin şimdi metrilk ve 
kapalı. Bu anane artık maziye karış
mış ve yeni operetler muhtelif sahne
lerde temsil ediliyorlarmıı. 

Gece operada Richard Wagner'in 
Tannhauser operası temsil ediliyordu. 
Tannhauser'i ilk defa Paris operasın
da &eyretmiştim. Projeksiyondan da 
istifade eden Paris operası sahne tek
niğinde belki yenilik yapmıştı ama bu 
suretle eserin orijinal temsil şeklini 
de ihlal eylemişti. Halbuki Viyana o
perası ananeye sadık kaldı ve musiki 
cihetinden de daha olgun bir tarzda e
seri temsil etti. 

İki gencin ölümiyle neticelenen 
facia üzerine perde kapanırken etra -
fımdaki bütün kadınların ağladıkları
nı gôrdüm. Bu hal dikkat nazarımı 

celbetti. Eserin Paris'teki temsilinde 
halk böyle bir heyecan göstermemişti. 
Anladım ki Viyana halkı çabuk mü -
teessir olan bir halktır. Çabuk teessü
re kapılan bir halk ise sevindiği za
man çocuk kadar neşelidir. 

Operadan çıktıktan sonra yemek 
yemeğe gittiğimiz yer hemen hemen 
bomboştu. Bugün Viyana·da herkes 
erkenden evine kapanıyor ve Viyana
nın o meşhuru ilem olan kahvelerin
de fazla gecikmekten çekiniyor. Evet, 
viyanalılar çok hassastırlar; zamanın 
karı ıklıkları hislerine tesir etmiş ve 
neşelerini kesmiştir. Ama, bir gün ge
lecek, onlar da elbet eski neşelerini 

bulacaklardır. 
Sadi KARSEL 

B. Gafenko Londra'ya 

hareket etti 
Brüksel, 22 a .a. - Romanya hariciye 

nazırı Gafenko, bu sabah Londra'ya 
hareket etmiştir. 

Mat buata beyanatta bulunan Ga -
fenko, Romanya'nın ''Munzam menfa· 
atlar"la bağlı bulunduğu bütün mem
leketlerle iktisadi münasebetlerini in
kişaf ettirmek arzusunda bulunduğu
nu söylemittir. Mumaileyh demiştir 
ti: 

"- Küçük ve mutavaaaıt Avrupa 
devletlerinin aulhun idameıi yolunda 
mühim bir rol oynamaları imkanı her 
zaman mevcuttur. En sağlam auth te
meli milletlerin iktisadi hayatının tan
zimi ile elde edilir." 

B. Gafenko Bniksel'den Londra·ya 
giderken Touquet•de duracak ve B. 
Tataresko ile görüşecektir. 

Aleni teşekkür 
Oğlumuz ve kardetimiz Osman 

Kuttanın feci ziyaı üzerine pek asil 
his ve alakalarını uhar eden Radyo 
idaresi ve mealek arkadatlarına; sa
mimi duygularını esirgemiyen, ke
derlerimize iştirak eden dostlarımı
za minnet ve ükranlarımızı sunarız. 

Meryem Kuttan Lutfi Kuttan 

1 Gün lcin 
23 Nisan 

Büyiik Millet Mecliainin ilk eün• 
terinde çekilmit nadir fotoğrafilere 
bakınız : tavandan a&ılmıt petrol 
lambaları, daracık bir salon, ııığa 
karşı alınmış resmin yarıkaranhğı 

içinde birer hayalet vuzuhsuzluğu 
ile farkedilebilen kalpaklı, fesli ve 
sarıklı yüzlerce baı, ve kür&üde tığ 
gibi bir siluet: Mustafa Kemal, mil· 
let işlerini tedvir ve murakabe et• 
mek üzere fevkalade aalahiyete 
malik bir meclisin Ankara'da top
lanmasına dair olan tamimini 19 
mart 1920 tarihinde, yani latan· 
bul'un İşgalinden üç gün sonra gön
dermişti. Bu fevkalade salahiyetli 
meclis bir müeaaisler meclisi ola
caktı. Açılıt gününün 23 niann tari
hi olarak tesbit edildiğini bildiren 
tamimde "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi" nden ilk defa bahsedildi; 
22 nisan tarihli tamimde iae "Tür -
kiye Büyük Millet Meclisinin 23 ni· 
san tarihinden itibaren bütün mülki 
ve askeri makamlarla umum mille
tin tek mt:rcii olacağı,, bildirildi. 
Meclis açıldıktan sonra Muıtafa 
Kemal tarafından verilip kabul olu
nan takririn üçüncü maddesı "mec• 
li&te mütekasif iradei milliyeyi bil
fiil mukadderatı vatana vazıülyet 
tanımak umdei esaaiyedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin fevkinde 
bir kuvet mevcut değildir," denili • 
yordu. " 

Bugün kutladığımız büyük bay • 
ramın tarihçeıini bu suretle hatırla
tabiliriz. Türkiye Büyük Millet Mec· 
lisinde reislik küraüaü üstünde ka • 
lın harflerle yazılmıı, kısacık bir 
cümle göze çarpar: Eeemenlik U• 

lusundur. Cümhuriyet Türkiyeai 
milletin hakimiyeti prensibine da· 
yanarak bugünkü kuvetli ve kudret• 
ti Türkiye olmuıtur. 

Türkiye Büyük Millet Mecliainin 
kurulduğu bu meaut günde Milli 
Şefimizin §U aözlerini tekrarlıya• 
lım: "Türk milletinin en feyizli ha • 
zinesi Büyük Millet Medisidir ... BÜ· 
yük Millet Mecliainin bünyesinde ve 
ıuurundaki tesanüt ve vatanın yÜk· 
sek emniyetini muhafaza kaygıaı 
teminatlarm en haımda olanıdır." 
Ve gene bu büyük günde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ve onun fU • 
urlu çahtmalariyle yeni Türkiye'yi 
meydana getiren Atatürk'ü, onun 
muhterem halefinin şu çok güzel 
sözleriyle analım: "Devletimizin 
banisi ve milJetimizin fedakar, aa
dık hadimi, inaanlık idealinin atık 
ve mümtaz aiması, eıaiz kahraman 
Atatürk, vatan sana minnettardır.,, 

Büyük bayram millete kutlu ol
sun. 

NtUUhi BAYDAR 

İstanbul Belediyesinde 

yapılan teftişler 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Beledi

ye'de mülkiye müfettitleri tarafın

dan yapılmakta olan teftişler devam 
etmektedir. Geçenlerde Ankara'ya gi

den mülkiye müfettişi B. Hikmet 

dönmüştür. Bundan başka gene mül

kiye müfettişlerinden Hatem de İs. 

tanbul'a gönderilmek suretiyle tcftiı 
heyeti takviye edilmiştir. 

de oturuyor ve hemen hemen hiç bir §ey yapmıyor
du. Ara &ıra veznedar hafız Hüsamettin efendi O• 

nu yardıma çağırır ve bir takım manasız defterle
re manasız rakamlar yazmasını rica ederdi. Bu o • 
na hiç de sıkıcı gelmiyordu. Kendi kendine usuller 
icat ediyor, kolaylıklar buluyor, hazan rakamları 
soldan sağa bütün sayfa boyunca, hazan da evela 
birinci, aonra ikinci, sonra diğer haneler olmak 
Üzere alt alta yazıyor; on. on bet rakam okuduk -
tan sonra kaç taneaini unutmadan yazabildiğini 
tecrübe ediyor ve kafaama bir nevi apor yaptırı· 
yormuı gibi bunlardan zevk alıyordu. 

ELS 
çüncü pençeyi taıımağa çalıtan kanarya aarısı is
karpinlerinin burun tarafındaki kıvrımlarda ter-

Çalııtığı odada belki on tane mftsa vardı. Bun
ların her birinin arkasında mühim itlere dalmıı ei
bi sessizce çalııan muhtelif yaştaki memurlann 
hiç biri vazifesine Ömer'den daha çok bağlı deiil
di. Kimisi maiıet derdini, kimisi randevusunu, ki
misi sinema filmlerini düıünüyor ve ekmek parası 
için katlandığı bu aıkıcı ite hiç durmadan küfürü 
baaıyordu. 

Üzeri mürekkep lekeli küçük masaların her ta
rafı kocaman siyah defterler, çizgili kağıtlar, biri
birine iğnelenmit evrak ile dolu idi. Bundan nıaa
da, biraz daha büyijkçe maaalarda oturan iki me -
murun arkalarını kaphyan etajerlerde de aynı ai
yah ve iri defterler duruyordu. Genç bir nıemur 
önündeki aUınenin ucunu kaldırmıı, oraya aıkıttır
dığı yuvarlak cep aynasma bakarak biriyantinli 
aaçlarmı, eskimit auni İpek boyunbağmı düzelti
yordu. Yeleğinin kenarları frenk gömleğinin yaka 
tarafındaki yırtıkları ve yamaları Örtmediği için 
eli ainirli bir hareketle ikide birde boynuna gidi
yordu. Açık renk elbise.inin dizleri kirlenmiye 
baılıyan pantalonu pek keıkin ütülü idi, belki Ü• 

den hasıl olma lekeler vardı. 

Onun yanında orta yaşlı ve saçlarını fırça gibi 
kestirmit bir diğer memur masasının aağ tarafın· 
daki çekmeceyi açmıt, içine eğilerek eski bir ak· 
ıam gazetesinin tarihi romanmı okuyordu. 

Diğer masalann sahipleri de, önlerinde resmi 
bir iı olduiu halde, kenarda köıede bir delik bulup 
husuai •• ıahsi hayatlarına kavuımağa çalıııyor• 
lar, hiç olmazsa, _iki üç satır yazı yazdıktan veya 

heaap yaptıktan aonra iskemlelerinin arkalığma 
dayanıp başlarını geriye atarak uzun dÜ§Üncelere 

dalıyorlardı. Oniarın bir müddet böyle durduktan 

sonra biri tarafından dürtülmüı gibi ailkinerek 

maaan1n üzerine efilmeleri ve itleriyle metgul olu

yormuı gibi yapmaları Ömer'e dolap beygirlerinin 

ara aıra durup hatlarını havaya kaldırmalarını ve 

bailı gözlerinin arkasında bir ıeyler sezmeğe ça• 

httıktan aonra tekrar dönmeğe koyulmalarını ha

tırlatıyordu. 

Y anıbaılarındaki küçük bir odada ve pirinç 

parmaklıklı bir kafeain arkaaında çalııan veznedar 

hafız Hüsamettin efendi dairede belki yegio.ne iı 

gören adamdı. Bazan herkes gittikten aonra da o

dasmda kalır, beı altı türlü deftere ayrı ayrı ka· 

yatlar yapar, kaaasını üç dört muhtelif anahtarla 

kilitler ve pek az kimse ile konuıurdu. Ömer bura
ya ilk geldiği günlerde onunla ahbap olmuıtu. Da
ima sakalları biraz uzamıı olarak gezen, henüz 45 

(Sonu var) 



• 

llitıpl• ırasında: 

''Türk köyünü yükseltme çareleri,~ !YURTTAN RESİMLER 
Köycülüğe ait yazılariyle yakın

d'n tanıdığımız Nusret Köymen bir
kaç yıllık Amerika etüdlerinden son
ra köy kütüpanemize yeni eserler 
armağan etmeğe batladı. 

ması esası üzerinden teıkilitlanmıı ve 
kuvetlenmiı olalım" ve fakat toprak 
daima ana ve bat desteğimiz olsun!" 

Nusret Köymen'in köy merkezleri 
tezi, üzerinde durulacak bir mevzu -
dur. Bizim örnek köylerimiz, it birlik
lerimiz bu tecrübelerden kuvet alabi -
lir. Muharririn, köy itleri umum mü • 
dürlüğü etrafındaki mütaleasına te -
mas etmek isterim: 

.... ... ' : . . . 

" Türk köyünü yükseltme çarele
ri" bunun ilk müjdecisidir. Esefle 
kaydedeyim ki köyü tetkik için her -
hangi bir imkana henüz malik olmadı
fımız gibi az çok bizi bu yandan ay
dınlatabilecek küçük ve olgun bir kü
tüpanemiz de yoktur. 

Besbelli ki imparatorluk devrinde 
köy sadece istismar menbaı olarak kal
mıı ve cümhuriyete çok dermansız bir 
halde intikal etmittir. Köy ve köylü 
davasını ele alan, köye doğru giden 
cümhuriyet rejimidir. 

Her iyi itimiz gibi cümhuriyetin 
ele aldığı ve benimsediği bu dava etra
fındaki tetkikleri kolaylaştıracak, ça
htanları aydınlatacak hel" yeni eser; 
köycülüğe yeni bir ışık daha katması 
ve ortaya yeni bir tetkik mevzuu daha 
atması itibariyle muhakkaktır ki ali -
kadarları arasında yeni hareketlere 
imkan yaratıyor. 

Hedefe tezce ulaımak; emekten, pa· 
radan, ve zamandan çok tasarruf ede· 
rek daha verimli sonuçlar almak için 
biribirine bağlı olan, biribirini tamam
lıyan ve tatbikatta birlik arzeden bu 
itte program ve it birliği yapılması 
mutlak ve acil bir zarurettir. Bu suret
le muhakkak ki enerji artacak; daha 
müspet bir çalıtma devresi batlıya -
caktır. Köy kalkınırsa devlet kuvetle
nir. Köyün kuvetlenmesi yeni türk 
medeniyetinin kudretlenmesi ve ülkü
sünün tahakkuk etmesi demektir. 

Ankara'da Çankaya matbaasında ba
sılan ve 35 sayfadan ibaret bulunan bu 
küçük eser köy davasının bugün ku
vetli elemanları mevkilerinde bulu· 
nanlara ve yarının köycülerine hitap 
ediyor. 

Aziz köycümüz; köyün muhtarın -
dan ve katibinden önce davada köyün 
nahiye müdürünün, kaymakamının ve 
mutlak surette köyün valisinin esas 
olduğunu ipret etmek ve bu bulun -
madıkça davanın hamle ve enerjisinin 
bupn için mikyası mesaide bir teref
fü gös miyeceği kanaatini belirt -
mek istıyor. 

Mütevazi eser: davayı hal iddiasın
da değildir. Muasır milletlerin yüksel 
me hamleleriyle her hangi bir muka -
ye.esinde köy bünyesinde göze çar -
pabilecek hastalıkların ana hatlarını. 
tebarüz ettirmek ve muasır milletlerin 
yükselit mesaileriyle mukayeseler ya
parak tedavi imkan ve çareleri üzerin
de durmak istemittir. 

Eserin mukaddimesi ile muharrir 
köycülükte yeni hamle ve terakkiler 
yapan ve köyü kurtarma ve yükseltme
de daha müspet sonuçlar alan Ameri -
ka, Japonya ve Meksika kalkınmaları 
iizerınde daha ziyade durduğunu an
latıyor. 
Şuphe yok ki hastayı tedavi için 

teıhıs esastır. Nusret Köymen de kö
yün ıçtimai bünyesinde kanayan ileri 
bir kaç yarasına, esaslı bir takım dert
lerine teşhis koymağa çalışmıştır. Mu
harrıri takip ediyorum: 

.. Koyü bugünkü hale getiren sebep· 
Jerin tetkiki engelleri de kısmen mey
dana koymaktadır. Köyü yükseltme ıe
mel miz karıısında yükselen engeller 
ıun ardır: 

ı. - Köy çok ufaktır veya dağınık

tır. 

2. - Toprağın inbat kuveti çok azal-
mıştır 

3. - Çeki hayvanı öküzdüı. 
4. - Modern iletler yoktur. 
5. - Köylüler ziraatten kafi gelir te-

min edememektedir. 
6. - Yol ve nakil vasıtaları azdır. 
7. - Köylü cahildir. 
8. - Köylü sattığını ucuz satmakta; 

aldığını pahalı almaktadır." 

Fi bakika bütün bunlar devletin ay
n ayn ıubeleri tarafından üzerinde 
önemle durulacak kadar geniı ve ha -
yatl mevzulardır. Ancak asıl hutalığı 
tevlit eden maraz üzerinde hassasiyet
le durmak gerektir. Dava tam ve kamil 
bir alaka ile benimsenmedikçe her a
meliye muhakkak ki mevziidir. Tam 
bir ı fa imkansızdır. 

Eser , köyün ıstırabını dindirmek; 
yüse meaini temin etmek için sanayi -
leıtirılmesi icap ettiği tezini miıdafaa 
etmekte ve "nitekim Avrupa'da zirai 
istihsal sanayi inkılabından sonra in
kişaf etmittir. Köylüye ziraat yalnız 
Türkıye'de değil; dünyanın hiç bir ye
rinde mensup olduğu memleketin va
sati medeniyet seviyesinde yaf&DlUı 
imkanını verecek bir gelir temin etme
mektedir." 

Sayın Nusret Köymen tebrike la
yıktır. Onun köy üzerinde çok duran 
ve iıliyen hassas kalemi davanın esas
lı dertlerini bir daha topluca önümüze 
sermiı, bir kaç gün önce de yeni neı
rettiği " Cemiyet tetkilitnamesinde 
köy ve tehir ve yahut devletciliğin e
sasları' 'adındaki eseriyle de hadiseleri 
kuvetlendirerek düğümlemiştir. 

Tethisler kuvetlendikçe, şüphe yok 
ihtiyaçlar tekrar edildikcedir ki ted
birler artar, tatbikat salim ve hakiki 
veçhesini alır, tedavi tam ve muvaffa
kiyetli olabilir •• 

B.K. 

Tarihin çocuklan 
İskender Fahrettin Sertelli'nin yaz 

dığı çocuk romanları serisine dahil 
bulunan bu milli ve tarihi hikiyede 
İstanbul fatihi sultan Mehmet zama
nının dekoru içinde heyecanlı bir kah 
ramanlık vakaaı canlandırılmaktadır. 

Bir çok resimlerle süslü olan Ka
naat kitapevi tarafından temiz bir ıe
kilde basılmıştır. Fiyatı 30 kuruştur. . 

Makber 
iki yıl ance atUmüyle tilrk edebi~

tını matem içinde bırakmış olan bü
yük türk piri Abdülhak Hamid'in e
serleri içinde, hazin bir ölüme mer
siye teıkil eden "Makber" en ziyade 
okunmut ve takdir edilmit olanlar
dan biridir. Bu itibarladır ki, ölümü
nün yıldönümü dolayısiyle Hamid'in 
bu eserini yeni harflerimizle tekrar 
bastırmakla Kanaat kütüpanesi aziz 
ölünün nıbuna karşı kıymetli bir 
hürmet nitanesinde bulunmuıtur. 

Güzel bir kağıda çok temiz bir tc· 
kilde buılmıı olan ve Makber mülhe· 
mesi Fatma hanımın bir resmini ih -
tiva etmekte olan kitabın sonuna bu
günkü neslin metinde anlamakta müş 
külat çekeceği kelimelerin bir lt1gat
çesi konulmuttur. Gene eserin niha
yetinde doktor Sadi Irmak'ın "Ha
mid'e dair" bir tetkik yazısını görü -
yoruz. 

Bu tckliyle "Makber" her türk mü
nevverinin kütüpanesinde yer almı

ya layık bir hüviyet taıımaktadır. 

Seyhan ciflcilerine yardım 
Ziraat Vekileti yağmur ve dolu -

dan zarar gören Seyhan ve İçel çift
çilerine Klevlind tevziatından hariç 
olarak ayrıca taviz suretiyle 600 ton 
yerli tohumu tevzi etmit bulunmakta 
dır. 

Ayrıca henüz ihtiyacı olanlara tev
ziata devam olunmaktadır. 

Bu bölgede Ziraat Vekaletinin to
hum tevziatı bu yıl hemen hemen iki 
milyon kiloya yaklaımıştır. Çiftçi -
ler Ziraat Vekaletinin bu alaka ve 
yardımını tükranla karıılamakta -
dırlar. 

• 

Edirne' de ma~lar 
Edime, (Hususi) - Edirne dün de 

çok zengin bir spor günü yapdı. Öğ
leden sonra havanın güzelliğinden is
tifade ederek köprü hatlarına ve ka -
raağaç yoluna akın eden halkın çoğu 
stadyomda birikmiş bulunuyordu. Sa
at ikide mektepler arasında tertip e
dilen muhtelif milaabak•l•ra baılan -
dı. İlk maç lise ve sanatlar okulu ikin

ci takımları arasında tertip edilen lik 
maçı idi. Oyun büyük bir zevk ve he
yecan içinde geçti ve neticede sanat
lar mektebi liseye 2 - 1 le galip geldi. 

Bu maçtan sonra mıntaka dahilin -
deki lise, kız muallim ve akıam kız 
sanat mektepleri arasında yedişer ki· 
tilik takımlarla iki taraflı bayrak yarı 

ıı yapıldı. Bu sırada sahadaki kalaba
lık bir kat daha artmıı bulunuyordu. 
Ve bu müsbaka da büyük bir heyecan
la takip edildi, kız muallim birinciliği 
kazandı. 

Sıra lise ve sanatlar mektepleri bi
rinci takımları arasındaki maça gel -
mitti. Maç saat dörtte batladı. Antre
nör Hüseyin Berkan'ın idaresinde ya
pılan bu maç da çok heyecanlı oldu. 
Lise takımının teknik itibariyle sanat
lar mektebine faikiyetine rağmen sa
natlar takımının enerjik oyunu lise 
müdafaasını bir haylı hırpaladı ve o

yun ilk on dakikada iki tarafın karşı
lıklı akınları ite devam ederken lise 
taımının sol içi Şemsi'nin idare ettiği 
ve hazırladığı bir akın neticesi sol a
çık, lisenin ilk sayısını kaydetti. Fa
kat birinci devre sonlarına doğru sa -
natların mütemadiyen artan enerjik 
oyunları sayesinde sol iç Şeref, bera -
bertik sayısını kaydetti. 

İkinci devrede heyecan bir kat da
ha artmıt ve iki tarafın da çok düzgün 
oyunlarına rağmen sayı yapılamamıı 
ve maç böylelikte 1 - 1 le sona ermiı
tir. 

'Orkutücü gibi görünen bu ifadeyi; 
.. Köyluye ziraatle beraber ikinci bir 
geli menbaı da temin zarureti duyul
muıtur. Bu ikinci menba ekseri ahval
de sanayi olabilir." yolundaki milli -
baza tenvir etmemiş bulunsa idi 20 
temmuz 935 de Lüksemburg'daki "Köy 
yaıayııını güzelleıtirme" kongresine 
ittir k eden muharririn tezlerinden 
müsaadeleriyle bazı parçalar buraya 
almak istiyecek ve muharriri mutlak 
sana ıciliğe iltihak tehlikesinden kur
tarma a çalışacaktım. 

"" .....................................• "' . 

Bundan sonra üç kız mektebi arasın
da el topu müsabakaları yapıldı ve 
neticede takım itibariyle lise birinci, 
kız mualim ikinci ve akpm kız sanat 
da üçüncü geldiler. Yurtta 3 5 milyon türk ne bü

yük kuvet ve sadet kaynağıdır. 
Çocuk Esirgeme tqkilatmı yar
dımınızla kuvetlendinnek bu 
saadeti bir batında temin etmi
ye kafidir. 

Çocuk Eıirıeme Kurumu 
Genel Merkezi 

"'lı, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 

""······································"' . 
Gürbüz çocuk müaabakaaı : 

28 nisan cuma günü saat 15 de : 

-
Tıp talebeleri Edirnede 

' ' .· .. .. · ... . ..... \ . 

Giresun' dan " umumı bir görünüş 

Muı - Tatvan yolunJa Ahlat türlılerine ait bir kümbet 

Sarhoş bir şoför İzmir 
sokaklarını alt ü'st etti 
İki kızı yaphktan sonra kl(lllak istedi fakat yakalınch 
İzmir (Hususi) - Gece Tramvay caddesinde Karataı'dan batlı yarak 

Göztepe'de nihayet bulan ve ortalığı velveleye veren bir hidise olmuttur. 

Kadın kavgası 
1 

Akhisar belediyesinde kayıtlı 64 sayı

lı ve ıoför Hayrettin idaresindeki 
kamyon, Karataş tramvay caddesinde 
Hayri'nin yük arabasına çarpmıı ve a
rabayı parçalamııtır. Şoför Hayrettin, 

·l~atvelle neticele111n biraz aarhoı olduğundan dikkatsizlik-
le sebebiyet verdiği bu ka~adan sonra 

Ceyhan, (Hususi) - Ceyhan'ın Çif
likat köyünde, iki komtu kadının kav
gası yüzünden iki cinayet oldu. 

Bu köyde çiftçilikle meıgul olan 
Hüsnü karısı Güllü ve komıusu Pem
be bir münakaıa neticesinde boğuı -
maya başlamıılardır. Kavga esnasında 
Pembe yerden aldığı bir taıı Güllü'ye 
fırlatmıı ve batından yaralamıştır. Bu 
sırada da kavga yerine gelen Güllü'
nün kocası Hüsnü Pembe'nin üzerine 
yürüyerek kadını kama ile böğründen 
ağır surette yaralamıttır. Katil Hüsnü 
kaçmak istemipe de yakalanmıı ve 
hakkında kanuni muamele yapılmıı -
tır. 

Şuna da "pret etmek isterim ki mi
sal olarak alınan Japonya köylerinin 
mesa hedefini esasen coğrafi zaruret
ler ıostermittir. Polikültüre her su -
retle müsait genit ve münbit ziraat sa
halarımızda modern tekniğin göster
digi !uzum ve icaba uymak suretiyle 
köylere arzu edilen refahı götürmek 
tamamen mümkün ve kabildir. Yeter 
ki her bölgede köylünün birerl'Vas -
kode Kiroga"sı, "Snelman"ı bulunsun. 
Beyaz zambaklar diyarının "köy dok
toru" cibi içten duymuı ve benimse -
mit k ycülerim;z artsın ve bununla a
benkdar olarak gene yeter ki dedikleri 
gibi "Ziraat maddelerinin sanayide 
kuUın lmaıı, el ve ev sanatlarının art-

Çocuk Esirgeme kurumunda : 
yapılacaktır. Bu günden bir fo- : 
toğrafla çocuklanruzı Kuru" ~ 
Sıhat müdürlüğüne yazdırınız. : 

Çocuk Eıirıeme Kurumu : 
Genel Meflı:esl : 

"'lıııııııııııııı ......................... I' 

Edirne, (Hususi) - 'Oniversite'nin 
tıp fakültesi talebelerinden 150 kiti -
lik bir grup 23 nisan bayramında Edir
ne'de bulunmak üzere muaJJimleriyle 
birlikte gelmek istediklerini umumi 
müf ettiıliğe bildirmiılerdi. Bunun ü
zerine umumi müfettitlik allkadarlar
la temas ederek kendilerine müsbet ce 
vap vermit ve lise ile erkek muallim 
mektebinde misafirlerin konuklaması 
için gereken hazırlıklar yapılmıı ve 
gezi programı dahi tespit edilmittir. 

Öğrendiğime göre üniversiteliler 
burada bir &ün ve bir gece kalacak ve 
ıetkikatta bulunacaklardır. 

Yaralılardan Pembe tedavi altını a
lınmak Uzere Ceyhan'a gönderilirken 

lolda ölmilıtür. 

kamyonu süratle hidise yerinden u -
zaklattırmış, kaza Park polis nokta -
sından telefonla Karantina merkezine 
bildirilmiş, kamyonun yakalanması 
haber veritmittir. Karantina polis mer
kezindeki polisler, derhal yolu kese
rek Salhane semtinden gelen kamyonu 
durdurmağa teıebbüs etmişlerse de 
çalınan düdükleri ve (Dur 1) emrini 
dinlemeden kamyon ıoförü, oradan da 
hızla geçmif, yoluna devam etmiı, Ka
rantina bekleme yerindeki tramvay a
rabasının sağ tarafına çarpmıt. kısmen 
hasara sebebiyet vermiı, orada da dur
mamıt. Göztepe semtine geçmittir. 
Şoför, Şehit Nazım sokağına aapmıı. 
kamyonu orada bırakarak kaçmııtır. 
Polisler, derhal civar sokaklarda yap
tıkları arqtırma esna.ında ıoför Hay
rettin'i fazla sarhoı bir halde yakala
mıılardır 

Ortalıfı tellp veren toför, adliyeye 
aevkedilmittir. 

1 .. 

Odemiı'te 60.000 
liraya bir istasyoı 

binası yapıhyor 
İzmir (Hususi) - Devlet de 

yolları Ödemif'te Topbaıı mevkı 
de 60 bin liraya yeni bir iataayon 
Uc&O& 1uga ""c.c.l11ui,-c. La.jla.a•uaiC.u .• 

Yeni istasyonun in§Utı aona 
dikten sonra Çatalyol mahallesinı 

ki istasyondan yeni istasyona ka 
ray dötenecek, yeni istasyon yolı 

]ara, eskisi de emtiaya tahsis edi 
cektir. 
Ödemiı'in Birgi nahiyesi istikaı: 

tinde genişlemesinde yeni istasyo 
mühim rol oynıyacağı tahmin ed 
yor. 

Kızılçullu istasyonundaki çift 
çok dar olduğu için tren yolcu] 
hazan tehlikeye düımektedirler. 
ta burada hazan trenden çift hat 
zerine inen yolcuların karşıdan ge 
ikinci bir tren bulunduğu takdi 
kendilerini kurtarmaları imkinsız 
bi bir şeydeir. Devlet demiryolları 
mum müdürlüğü, Kızılçullu ista 
nunda çift hattı tevsi etmeğe ba.ı 
mıştır. İki hat arasında bir de te 
gü vücude getirilecektir. 

Trakyı'da fıydah yağmurla 
Edirne (Hususi) - Trakyanın 

haftalar ve hele son günlerde ya v 

ra tiddetle ihtiyacı vardı. Baharın 
sene bütün bir letafetle çok er 
gelmesine mukabil toprağın yağmı 
olan ihtiyacı mevsim ya&murları 
azlığından karıılanamıyor ve bu v 
yet ise çiftçinin neıesini kaçıracak 
hal alıyordu. 

Fakat dün akıamdanberi Trakya 
hemen hemen her tarafında bu ihti 
cı bol bol karşılıyacak çok bere 
yağmurlar düımektedir. Bu yağni 
tarın yazlık mezruata olduğu k 
kıtlıklara da çok faydası olacaktır, 

Adana' da köpekler öldürülü 
Adana (Hususi) - Şehrimiz 

diyesi çok yerinde bir karar almıı 
lunmaktadır. Son zamanlarda ıeh · 
batıboı. sahipsiz köpekler görül 
ğünden bunların itlafı için beledi 
mevcut kadroya, memur ilave edil 
tir. Bundan böyle, boynunda numa 
tasması olmıyan her köpek beledi~ 
öldürülmektedir. 

.J•··································· 
(içki içme) 

Alkolün fenalığı saymakla f" 
kenmez. Timarhane ve hapi 
haneler '.>unun en güzel misal" 
dir. Onun için içki içme! 

Çocuk Eıirıeme Kurumu 
Genel Merkezi 

...................................... 
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Bugünkü spor 1 1 
hareketleri 1 
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Milli Küme Puvan cetveli 

Maç Ga. Be. Ma. At. Y. Pu. 

1 

lzmir kalecisinin güzel bir kurtarışı 

p R 

Mektepler arası ma~lar 

Saat: 9.30 da 

19 Mayıa S. dıı saha J 
Sanat M. - Erkek L. 

Saat: 10.45 te 

19 Mayıs S. dı~ saha 

Tarih,D.C.F . • Konservatuvar 

Saat: 12 de 

19 Mayıs S. iç saha 

Kızlar arasında voleybol 
Konservatuvar - Hukuk 

Saat: 15.30 da 

19 Mayıs S. iç saha 

Kupa maçı 
Gen~lerbirliği .. Harbiye 

Saat: 13.45 te 

l 
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1 

19 Mayıs S. iç saha 

Ankara 
• 

lzmir karşılaşması 
Milli küme 
Ateşspor • Demirspoı 

Ankaragücü Ateşspor 
Saat: 16.30 da 

Bisiklet 
150 K. son yarıt 

' takımını 6-0 mağlüp etti Saat: 7 de Akköprü Süvari 
Karakolu 

Atışlar 

Gollerin 'dördü birinci devrede yapıldı Saat 9 dan sonra Alay atış 

L_ ....... ~7.1.i.~.~~~~~~················' .~ün 19 Mayıs Stadyomunda Milli 
Kume maçlarını yapmak üzere İzmir
den gelen Ateşsporla Ankaragücü 
karşılaştılar. Zaman zaman yağmurlu 
geçen hava dolayısiyle tribünler do • 
lu değildi. Gelenler de ıslanmamak 
için siper yerlere sığınmışlardı. 

Şeref balkonunda Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saraçoğlu, bazı mebusları • 
mız ve Beden Terbiyesi Genel Di • 
rektörü Tümgeneral Cemil Taner, 
Genel Sekreter Albay Cemal Gökda<Y 
ve diğer teşkilat erkanı bulunuyorlar: 
dı. ~~~-----....-. 

Maçın hakemi B. Asım Kurt ve yan 
hakemleri B. Cahit Güldiken ve Nus
ret saat 16.30 da alana çıktılar. Onla-
rı evelA İzmirliler, beyaz formalariylc 
sonra Ankaragüçlüler takip ettiler. 

l'AKIMLAR 

ANKARAGÜCÜ 

Natık 

Salih Enver 
Abdül Semih lsmail 

Hamdi Fahri Vehap Fikret Hamdi 

ATEŞSPOR 

Seyfi 

Cemal Sezai 
Avni Salih Mahmut 

izzet Hayati Ömer Reşat Ferit 

Kale intihabı hakkını izmirliler ka· 
zandılar ve oyuna ankaralılar başladı
lar. Maç daha başlamadan evci, her • 
keste umumi kanaat Ankara'nın ncti
~cri muhakkak kazanacağı şeklinde 
ıdı . Bu netice gerçi hasıl oldu. Fa -
~at, maçın üçüncü dakikasında izmir
lıler güzel bir akınla Ankaragücü ka-
lesine kadar indiler. Sol iç Reşat bir 
vuruş yaptı. Top direğe çarptı. Sağ iç 
İzzet yetişerek topu kaleye soktu. 
Hakem bu girişi ofsayt saydı ve gol 
~er?1cdi. Lakin gol yapabileceklerini 
umıt eden İzmirliler bundan sonra 
çok açıldılar. 

Vaziyetin izahı 

.. ~evre arasında stadyomun hopar 
loründc salahiyettar bir zat hake 
Ankarag" .. · · . ucunc nıçın gol vcrmcdigıni 
ızah etti. Hakikaten kale direklerine 
çarpıp oyun sahası dahiline sıçrıyan 
toplar~, §Ütü direğe çarpan oyuncu -
dan bır başkası ofsayt vaziyette do • 
kunur ve top kaleye girerse hakem of
sayt vermek mecburiyetindedir. 
. ~tcşspor'un goHi de aşağıdaki şu 
ıkı krokiye göre boyle olmuştu : 

Birinci vaziyet 

Yaşa Vahaaaap! ..• 

Hımmm ... oyunun bitmesine 
beş dakika var 

Hay allah ... ıska ~eçmenin 
ııraıı mıydı? ... 

Bu akın fena ~örünüyor, ama, 
bakalım hele •.• 

t t,; nci vaz.i vet 

,,..., n.aıcyc şut atar. ·ı op kaıe oırc· 
ğine çarpıp saha dahiline sıçrar ve 
B topu alarak gol yapar. Burada B 
ofsayttır. Çünkü top evcıa, kendi ar
'Kadaşı olan A tarafından son defa 
oynanmıştır; sonra, A topla oynadığı 
anda B ile kale arasında hasım oyun
cu mevcut bulunmuyordu; daha son• 
ra, B son defa topla oynıyan A nın i
lerisinde bulunmakta idi. 
Eğer bu vaziyette top kaleciye te • 

mas etmiş olsaydı, ofsayt verilmesi 
doğru olmıyacaktı. 

Bu izahatın verilmesi, seyircileri 
tatmin bakımından çok faydalı oldu 
ve maç heyecanla devam etti. İzmir
liler çok gayretli ve güzel oynuyor • 
lardı. 

Lakin bu gayret ve enerji çok kısa 
sürdü ve Ankaragücü 15 inci dakika
dan itibaren oyunu tamamiyle hasım 
yarı sahasına nakle muvaffak oldu. 
Ondan sonra goller başladı : 

Birinci sayı 18 inci dakikada Ve • 
hap tarafından yapıldı. lsmailin kale
ye doğru vuruşiylc havalanan topu 
kapan Vehap temiz bir vuruşla topu 
ağlara taktı. 

22 inci dakikada yapılan ikinci gol 
de gene Vehab'ın ayağiyle oldu. Vc
hap topu göğsü ile ileri sürdü ve ye
re indirerek şüt çekti. 

Üçüncü gol 39 uncu dakik~da ~a~ 
açık Hamdi'den ortaya gelen hır şutu 
alan Fikretin plasesiyle yapıldı. 

Bir dakika sonra gene sağ açık 
Hamdi ilerledi. Karşısında kaleci -

Galatasaraylılar 

Sümersporu 
yendiler 

Kayseri, 22 (Telefonla) - Dün bu· 
raya gelen Ankara Galatasaray takı· 
mı bugün ilk maçını yağmurlu bir ha
vada ve çamurlu bir sahada Sümcr
sporla yaptı ve oyunu 2 • O kazandı. 

Galatasaraylılar yarın ikinci maçla
rını yapacaklar ve akşam treniyle An
kara'ya döneceklerdir. 

Ankara - İstanbul 
Eskrim maçları 
Nisanın 29 uncu cumartesi ve 30 un

cu pazar günleri Ankara'da Mülkiye 
mektebi jimnastik salonunda Ankara 
ve İstanbul bölgeleri arasında bir es
krim müsabakası yapılacaktır. 

Temsili mahiyetteki bu müsabaka • 
Iar, florc, epe ve kılıç olmak üzere her 
üç silah ile ve takımlar halinde ola • 
caktır. 

Eskrime Ankara'dan evel başlıyan 
İsanbul'la son senelerde ciddi bir su
rette çalışan Ankara'nın bu teması a· 
lakalt sporcular arasında merakla bek
lenmektedir. 

Gençlerbirliği Harbiye 
maçı hakemi 

Futbol ajanlığından: 

Bugün 19 mayıs stadyomunda Genç· 
lerbirliği ve Harbiye takımları arasın· 
da yapılacak bölge kupası. maçı~ın 
hakemi B. Saim Scymcner'dır. Kulup
lcrc ve hakeme malumat olmak üzere 
tebliğ olunur. 

den başka kimse yoktu. Kendisi .!le --------------
beraber aynı hizada koşan Fahrı Y~ kuvet arasında yapılmasına rağmen 
pas verdi. Fahri de dördüncü golu güzel ve heyecanlı geçti. Bu g.ü~cllik 
kolayca yaptı. ve heyecanda müsabakanın galıbı An-

Birinci devre böylece 4-0 Ankara • karagücü kadar Atcşspor oyuncula -
gücünün lehine bitti. rının da büyük hisseleri vardı:. ~.u 

iKiNCi DEVRE cihet Beden terbiyesi genel dırcktor 
lüğü~ün maçtan sonraki şu tebliği i-

İkinci devrede Ankaragüçlülcr ka- te de çok iyi izah olunmaktadır. Bu 
zandıkları galibiyetin verdiği emni • tebliğ maçtan sonra spik.er tara~ın~an 
yet ve itimatla oynadılar. Fakat A • stadyomda hoparlör ite ıliin cdılmış • 
teşsporlular da takdire değer bir c • tir : 
ncrji ile şanslarını düzcltmiyc gayret "lzmirli gençlerin şimdi sahada 
ediyorlardı. Enerji ile biliinin bu 
mücadelesi nihayet gene bilgi lehine gösterdik/eri oyun ve bilhassa ne-
neticelcndi. fes kabiliyetleri, maçı kaybetmele-

Ankaragüçlüler bu devrede 12 ve rine rağmen, son zamana kadar ma-
39 uncu dakikalarda olmak üzere iki neviyatlarını bozmamaları ve aynı 
gol daha yaptılar ve müsabakayı 6-0 enerji ile oyunlarına devam etme-
kazandılar. /eri, müsabakayı burada takip eden 
Beşinci gol sol açık Hamdinin şan- Beden Terbiyesi Genel Direktör -

delini müsait vaziyette yakalıyan sağ /üğü erkanı tarafından takdire şa· 
açık Hamdi vasıtasiylc yapıldı. Son yan görülmüştür. Teşkilatın bu 
gol de kaleye yakın bir mesafeden gençlerin atiyen daha ilerileyecek-
Hamdi Toptopun çektiği frikikten lerine çok ümidi vardır ... ,. 
sonra Fahrinin şütiyle yapıldı. Çok yerinde otan bu takdir seyir • 

0J{un müsavi kuvette olmıyan iki ciler tarafından alkışlanmıştır. 

Ankaragücü 8 6 1 1 24 10 21 
Fenerbahçe 5 4 O 1 11 5 13 
Beşiktaş 6 3 O 3 12 6 12 

1 Ateşspor 6 1 1 4 5 16 9 
Demirspor 3 2 1 O 6 2 8 
Vefa 4 2 O 2 1 O 7 8 
Doğanspor 5 O 1 4 6 21 6 
Galatasaray 3 O O 3 1 8 2 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıtşır. Buna 
nazaran hükmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, hükmen mağlfip Gata
tasarayın aleyhine 2 gol yazılmıştır. 

Hükmen mağlfıp takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 
.......................................................................................................... 
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Dün 19 Mayıs Stadyomunda milli küme maçından eve/ Gazi Terbiye Ens
titüsü ile Tarih, Coğrafya - Dil Fakültesi arasında bir voleybol müsabakaıı 
yapılmış ve bu maçı Gazi Terbiye Enstitüsü takımı kazanmıştır. 
Resmimiz bu maçtan bir enstantaneyi göstermektedir. 

Mevsimin i 1 k güreşleri 

Dün yapılan müsabakalar 

çok İyi neticeler verdi 
Ankara bölgesi güreş ajanlığının 

mevsimin ilk güreş teşvik müsabaka
sı dün saat 13 te teşkilatın güreş sa
lonunda yapıldı ve akşam geç vakte 
kadar devam etti. Müsabakalarda Be
den Terbiyesi Genel Direktörü ile 
müşavere heyeti balarından bazıları 
vertliğcr birçok meraklılar bulunuyor
lardı. Maçlardan evet güreşçiler bil • 
yük türk pehlivanı Mehmet Kurtde
reli 'nin hatırasını taziz etmişlerdir. 

Teknik neticeler şudur: 

56 kiloda: 
I. Niyazi (Ankaragücü), 

II. Mehmet Koç (Anknragücü), 
III. Namık Özer (Güneş), 

61 kiloda: 
I. Turgut Demiriz (H.O.l.Y.), 

II. Abdullah Elagöz (Ankaragücü), 
III. İhsan Erimsal (Ankaragücü), 

66 kiloda: 
I. Habip Duman (Dcmirspor), 

II. Battal Koca (Ankaragücü), 
III. Halit Ulubck (Ankaragücü), 

72 kiloda: 
I. Sadık Soğancı (Ankaragücü), 

II. Rıza Yılmaz (Ankaragücü), 

79 Kiloda: 
1. Mehmet Demir (Ankaragücü), 

II. Aziz Kipe (Ankaragücü), 

87 kiloda: 

I. Rıza Çökmez (A.G.) rakipsiz 
birinci 

Aiır: 
I. Osman Duvan (Ankaragücü), 

II. Şükrü Balkan (Dcmirspor). 
Müsabakalar neticesinde Ankara

gücü takım halinde 27 puvanla birin
ci, Dcmirspor 5 puvanta ikinci, Har
biye mektebi 3 puvanla üçüncü, Gü -
ncş 1 puvanla dördüncü olmuşlardır. 

Gelecek hafta aynı gün ve saatte 
takım halinde teşvik müsabakalnrına 
devam olunacaktır. 

Mektepler arası ma~larda 

G. T. Enstitüsü Hukuku yendi 
Dün 19 Mayıs Stadyomunda saat 

13.45 tc hakem B. Vahdi Hatay'ın i· 
daresindc yapılan Gazi Terbiye Ens· 
titüsü Hukuk Fakültesi maçını bü • 
yük bir farkla Gazi Terbiye Enstitü· 
sil kazandı. 

Enstitülüler gollerden üçünü bi· 
rinci devrede diğer yarısını da ikinci 
haftayımda yapmışlardır. 

Amatörler arasında atışlar 

Dün poligonda birinci teftiş 
atışları muvaffakiyetle yapıldı 

Dün Ank.ara bölgesi atıcılık ajanlı· ı Atışlar yatarak, çökerek ve ayakta 
ğ.ı. atış pohgonunda Flober tüfekle - olmak üzere Flober tüfekleriyle onar 
~ı~lc atışl.~rın derece farklarını tayin mermiyi 50 metreden hedefe atmak su
ıçın amato.rler arasında bir atış pro- retiyle yapıldı. N cticedc: 
gramı tcrtıp etmişti. Bu birinci teftış . 
atışına üçü bayan olmak üzere 14 en Yatarakda 97 puvanla B. Fahrı U • 
iştirak etti. g ç ğurcl, çökcrckdc 90 puvanla B. Münir 

Atışın jüri heyeti \öige asbaşkanı Gümüşbaykal ve ayakta 74 puvanla B. 

B. Nizamettin Kırşan'ın reisliğinde B. Ali lmre kategorilerinin birincisi ol -
Fuat Pura ve B. Kaşif'ten mürekkep· muşlardır. 
ti. Hakem de yüzbaşı B. Fehmi Kapi
tcn idi. Bugün hava müsait olursa saat do

kuzdan itibaren ordu silahlariyle 32 
inci alay atış poligonunda teftişe de· 
vam edilecektir. 

Dün poligona bu münasebetle bir 
çok davetli zevat gelmişti. Bundan 
başka beden terbiyesi genel direktörü 
t .• 1 ,J•·····································--um gcncra Cemil Taner ile genel selt-
rcter albay Cemal Gökdağ ve müşa- (YILDA YALNIZ B1R LiRA) 
vere heyeti azasından albay Mazhar 
atışları takip etmişlerdir. Verip Çocuk Esirgeme kunı· 

.ıuna üye olursanız kimsesiz 

yavvularm sağlığına ulaşmış o -

lursunuzl 

Amatörlerin atışları sırasında da • 
vetliler de bazı atışlar yapmışlardır. 
Bu arada teşkilat reisinin üç defa yap
mış olduğu atışı 12 ye isabet ettirişi 
&en~leri bilhassa te}vik etmijtir. °' 11 •
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BÜTÜN 
. 
IRAN BAYRAM YAPIYOR Hollanda 

bitaraf 
kalacak 

Maarif Vekilimiz. 
dün Üniversiteyi 

ziyaret etti 

Çocuk 
(Başı 1 inci sayfada) 

tuk verecek ve bunu, Maarif Veka -
leti namına ve ilk mektepler namına 
bir kız ve bir erkek talebenin konuş
maları takip edecektir. 

haftası 
rumun önünden hareket edecektir. 
Eğer bugün hava yağmurlu olursa 
geçit resmi ertesi güne bırakılacak -
tır. 

Tahran'da düğün 
şenliklerinin 

ikinci günü 
Fakat bütün sınırlarda 

askeri tedbirler alacak 

(Başı 1. incı' sayfada) 
muallimlerle görüştü. Bundan sonra 
maarif mildilrlliğüne gitti, bir saat 
kaldı ve izahat aldı. Daha sonra Üni
versitede Rektör B. Cemil Bilsel'le 
görüştü. Müteakiben de her dekanı 
ayrı ayrı dairesinde ziyaret ederek 
fakültelerin faaliyeti hakkında izahat 
aldı, B. Hasan • Ali Yücel bu tetkik
leri hakkında gazetecilere şunları 
söyledi: 

Bundan sonra geçit resmine başla -
nacaktır. Geçit resmi, Ulus meyda -
nından başlıyacak ve belediye önün -
den Adliye sarayt ve çocuk sarayı cad 
deierini takiben Samanpazarında bi • 
tecektir. Talebe buradan mektepleri -
ne gideceklerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu merkezi, 
30 nisana kadar sürecek olan haftanın 
diğer günleri için de ayrı bir prog -
ram hazırlamıştır. Yarın öğleden son
ra saat 16 dan 19 a kadar Çocuk E -
sirgeme Kurumu tarafından çocuk 
bahçesinde çocukların ailelerine hah· 
çe eğlenceleri tertip edilecektir. 

(Başı 1 i nci sayfa.da) 
tuğun kadınından farksız, hatta on
dan daha geri ve kapalı idi. Bugün, 
bu modern stadyomun büyük meyda -
nını dolduran binlerce İran'lı genç 
kız, muntazam kıyafetleri ve mevzun 
vücutlariyle kadınlık kurtuluşunun 

Pehlevi memleketinde tamamiyle ger 
çekleşmiş olduğunu ispat ediyordu. 

Stadyomun şeref balkonunda iki 
memleket hanedanı erkanı ve genç 
evliler yer almıştı. Halk, her fırsatta 
Veliahtlerini ve zevcesini hararetle 
ve coşkunca alkışlıyordu. Geçit res -
mi ve tıpor hareketleri, akşama yakın 
bitebildi. 

Ordunun dinesi: 
Saat 20.30 da ordu tarafından Ordu

evi'nde bir dine verildi. Yemeğe ya
bancı heyetler reisleri, büyük elçiler, 
elçiler, maslahatgüzarlar, vezirler, 
meclis reisi, saray nazırı, veliahdin 
saray nazırı, saray teşrifat nazırı, ve
zaret müsteşarları, hariciye vezirliği 
umum müdürleri, Tahran valisi, polis 
umum müdürü, milli banka umum mü
dürü, belediye reisi , hariciye teşrifat 
müdürü davetli idi. Bu akşam yemeği, 
çok samimi ve canlı bir hava içinde 
geçti. Tahran'ın en güzel binaların
dan biri olarak Orduevi'nde verilen 
akşam yemeği burada geçirdiğimiz 
günlerin iyi hatıralarından o1du. 

Size bu haberleri verdiğim sırada 

ordunun muhteşem süvaresi devam 
etmektedir. Tahran'ın her tarafı, 

elektrik ziyaları içinde yanıyor. Halk 
müstakb•l hükümdarlarının mesut 
gününde bu saadete bütün kalpleriy
le iştir a t etmekte olduklarım anlat
mak iç bütün şehri donatmı§tır. 

-

Yarın (bugün) öğle yemeği hususi 
surette yenilecek, saat 17 de meclis 
binasında meclis reisi tarafmdan bir 
çay ziyafeti verilecek; ecnebi heyet
ler, vezirler, kordiplomatik, vezaret -
ler müsteşarları, yüksek rütbeli zabit
ler ve şehrin ileri gelenler i davetli bu
lunacaklardır. Hariciye veziri de bir 
akşam yemeği verecektir. Gece, gene 
bir süvare vardır. 

Burada alakalı makamlara gelen 
haberlere göre, İran'ın her tarafında 
şenlikler, hükümet merkezinde oldu -
ğu gibi çok canlıdır. Salı günü, Mısır 
elçiliğinin yemeği vardır. 

Heyetimizin zivaretleri 
Tahran, 22 a.a. - Anadolu Ajansı

nın hususi surette gönderdiği redak
törü bildiriyor: 

B. Rana Tarhan heyet azasiyle be
raber şehrin muhtelif yeı !erini ve bu 
arada tütün fabrikalarını gezmiştir. 

Or°general Kazım Orbay, yanında ge
neral Sadık Kupal ve ttirk kıtaları 
komutanları olduğu halde harbiye 
mektebini, akademiyi ve süvari alayı 
karargahını ziyaret etmiştir. Önü
müzdeki günler içinde de topçu ala
yını ve kardeş İran ordusunun diğer 
kıtalarını ziyaret edecektir. 

Tahran gazeteleri düğün merasimi 
münasebetiyle Tahran'a gelmiş bulu
nan yabancı memleketler gazetecileri 
şerefine Tahran lokantasında bir öğ -
le yemeği vermiştir. Yemek esnasında 
İranlı, türk, mısırlı ve diğer gazeteci
ler tarafından samimi basbihaller ya
pılmıştır. 

Saat 14 te hava filomuz şehrin arn
kında alçaktan· uçarak dost milletin 
bayramına iştirak etmi§tir. 

Arnavutluk yüzünden 
İtalya ve İngiltere arasında 

çıkacak mı? yeni bir güçlük 

londra mahfilleri bedbin görünüyorlar 
Londra, 22 a.a. - Timeı gazetesi tarafından geçende veri]en 

bir haber münasebetiyle selahiyettar mahfiller Lord Perth'rn Mu
aolini'ye bir mesaj tevdi ettiğini teyit eylemekte, fakat İngiliz se
firinin bu fırsaattan istifade ederek lngiltere'nin 16-4-1938 tarihli 
İngiliz • İtalyan itilafı ahkamına 

1 

_ _ 

tamamiyle riay.:t. e.diln_ıes.ini. !~d: 11 
detle arzu ettıgını bıldırdıgını Kendinizi bir 

(Başı 1 inci sayfada) 

şinin altı ay müddetle askerlik biz -
meti yapmasını kabul etmişti. Sonra 
bu müddet 11 aya, daha sonra istisna
sız herkes için 18 aya çıkarılmıştı. 

Hollanda büyük Avrupa devletleri 
arasında çıkacak bir ihtilafa karışmak 
istememektedir. Bu memleket, bir ta
rafa iltihak etmeği hiç bir zaman ka
bul etmediği gibi bir muahede akdet
mek de istememiştir: 

Hudutlarda müdalaa teşkilatı 
Hollanda garbde olduğu kadar ce

nupta ve şarkta, bütün hudutlarında 

müdafaa te~kilatı vücuda getirmeğe 
çalışmaktadır. 

Belçika hududunda olduğu gibi de· 
niz hududunda ve alman hududunda 
da mitralyöz yuvaları, tabyeler ve as
keri kıtalar mevcuttur. 

Hollanda, seferberlik ilan ettiği 

takdirde 300.000 kişilik teşkilatı mü
kemmel bir orduya malik olacaktır. 

Harbiye nezareti, hudutların hima· 
yesi için silah altına çağrılmış olan 
ihtiyatlara müddet tayin edilmeksizin 
mezuniyet verildiğini ve yerlerine iş
siz amelenin ikame edildiğini bildir
mektedir. 

Fransa'' da 

Kırk saatlik 
hafta kanunu 
tôdil edildi 

Paris, 22 a.a. - Bugün neşredilen 
bir kararname 40 saatlik hafta hakkın 
daki kanunu kısmen tahfif etmekte -
dir. 

Bu kararnameye göre, milli faali
yet üç kısma ayrılmaktadır: 

Resmi idareler, milli müdafaa için 
çalışan hususi sanayi. 

Resmi idarelerde i§çiler ücret 
zammı olmaksızın haftada 45 saat ça
lışmağa mecburdurlar. 

Milli Müdafaa için çalı§all hususi 
sanayide, 40 saatten 45 saate kadar ya 
pılan yüzdelerden fazla mesai zammı 
ilga edilmiştir. 

Mim müdafaa için çalışmıyan sana
yide munzam saatler 40 saatten son
ra başlamakla beraber fazla mesai üc
erti ancak 45 saatten sonra başlıya -
caktır. Bu zam yeknasak bir surette 
yüzde 5 olarak tespit edilmi§tir. 

tehdit altında 
tekzip etmektedirler. __ ......... 
Aynı nahfiller, İngiltere'nin İtal

ya ile dostane münasebetlerini ida -
me etmek istediği aşikar olmakla be
raber bu münasebetlerin alacağı şek
lin 1938 t a rihli itilaf hükümlerine ri
ayet edilmesine bağlı bulunduğunu 
ilave etm,.ktedir. 

lmriltere Arnavutluifun himaye 
edilm~sini kabul etmiyor 

Arnavu ~ ;.ık hakkında ise aynı mah-
filler İngiltere hükümetinin İtalya'
nın bu m emleket üzerindeki himaye -
sini tanımıyacağını beyan etmekte -
dir1er. 

İyi habeı alan mahfillerde söylen
diğine göre İngiltere hükü:ıneti, İtal
ya ile mün.:ısebetlerinin kesilmemesi 
için elinden geleni yapmaktadır. 

Bu mahfiller, bununla beraber ye
ni sefir Sir Percy Lorraine, itimat -
namesini vermek üzere Roma'ya gi -
deceği zaman Arnavutluk meselesi yü 
zünden yeni bir güçlük çıkabileceği
nj ehemiyetle kaydetmektedirler. 

Burada zannediJdiğine göre İtalya, 
İtimatnamenin İtalya ve Arnavutluk 
kıratına h itaben yazılmasını talep et
miyecektir. Her halde bu hususta !n
giltere'nin tarzı hareketı geniş mik
yasta !spanya'daki itaJyan gönülJüle
rinin geri alınması meselesine bağlı -
dır . 

Arnavutluk ve İtalya 

arasında gümrük birliği 
Tirana, 22 a .a. - İtalya ile Arna · 

vutluk arasında bir gümrük ittihadı 
mukavelesi imzalanmıştır. 
Diğer taraftan liret için de sabit 

bir kurs konulmuştur. Bir liret 6,25 
arnavut frangına muadildir. 

ftalvn' rnn Tir'lf' m''mPSBİli 
Roma, 22 a.a. - İtalya kırahnın Ar

navutluk'daki mümessilliğine şimdi

ye kadar T iran'da italyan orta elçisi 
olan ve kend"sine şimdi generallik tev
cih edilen B. Jacomini tayin edilmiş

tir. 

hissediyor musunuz?,, 

Devletler Alman sualine 
cevap vermeğe başladılar 

(Başı 1 İnci sayfada) 
her türlü silahlı tecavüzden vaz geçti
ğine dair teminat vermiş olduğunu ha
tırlatmıştır. 

lsvicre'nin fikri 
Bern, 22 a.a - Ruzvelt'in mesajı 

hakkında Almanya tarafından sorulan 
bir suale cevap veren İsviçre bükü -
meti: 

1. - Amerika'nın alman ve italyan 
hükümetlerine bir mesaj göndermek 
tasavvurunda bulunduğundan evelce 
haberi olmadığını, 

2. - İsviçre'nin bitaraflığına riayet 
edileceğinden emin bulunduğunu, 

çünkü Alman ya ile komşularının bu 
bitaraflığı resmen tanıdıklarını bildir· 
miştir. 

Esasen İsviçre bitaraflığını ordu • 
siyle müdafaa etmeğe azmetmiştir. 

Belcika'ya göre 
Brüksel, 22 a.a. - Ruzvelt'in mesa

jına telmih eden Almanya sefiri hari
ciye nazırına Belçika'nın kendisini 
alman tehdidine maruz telakki edip 
etmediğini sormuştur. Öğrenildiğine 
göre nazır, Belçika'nın Fransa, İngil
tere, ve Almanya tarafından garanti 
edilmiş olduğu için kendisini tehdit 
altında hissetmediği cevabını vermiş
tir. 

Bu hususta matbuata resınl tebli -
gatta bulunulmamıştır. 

lskandinavya memleketleri 
bitaraf kalacak 

Berlin, 22 a.a. - Deutsche Allege
meine Zeitung, Stokholm muhabiri • 

nin "bitarafların muhasarası,, isimli 
bir makalesini neşretmektedir. Maka
lede İskandinavya m~mleketleri ve 
bilhassa bitaraf memleketler sulh za
manında veya muhtemel bir ihtilaf 
halinde bitaraflıklarını tamamiyle 
muhafaza etmeğe davet edilmektedir
ler. 

Bu gazetenin tahmin ettiğine göre 
bir ihtilaf zuhur ettiği takdirde garp 
devletleri İskandinavya devletlerine 

belki askeri bitaraflıklarını muhafa
za etmek hakkını vereceklerdir. Fa· 
kat iktısadi bitaraflık hususunda !}Üp

hesiz aynı şekilde hareket etmiyecek
lerdir. 

Gerf(inliiin halillemeıi /ngilte -
re,nin kararını deiittirmiyecek 
Londra, 22 a.a. - Bir sulh cephesi 

kurmak için girişilen siyasi milzake· 

releri ingiliz matbuatı memnuniyeti 
mucip surette telakki etmekte devam 
eyliyor. 

Gazeteler, bugün gerginlik hafifle
mi§ olmakla beraber bunun İngiliz ka
rarında hiç bir değişiklik yapmıya -
cağını ve İngilterenin Almanyayı 
çember içine almak için değil fakat 
her türlü tecavüze karşı koyacak bir 
mekanizma ıistemini kurmak yolun -
daki gayretlerine devam edecefini 
yazıyorlar. 

Taymis diyor ki : 

"Karşılıklı bir emniyet sistemi te
ressüm ediyor. Bu sistem tecavüze 
karşı müessir bir tarzda koyacak ku
vette ve i;enişlikte olacaktır.,, 

"- Üniversite meseleleri ile gerek 
muhabere suretiyle ve gerek rektör 
ve dekanlar Ankara'ya geldikleri za
man sıkı ıurette münasebette bulunu
yoruz. Üniversite muntazam çalıg
maktadır. Daha fazla ilerlemesi için 
icabeden şeyler yapılacaktır.,. 

Maarif Vekilimiz talebe birliğime
selesi hakkında da demiştir ki: 
"- Ben şahsan talebe birliğinin 

kurulmasını istiyorum. Üniversitenin 
idari ve ilmi resaisinde talebenin 
kendi kendini iuare edecek bir orga
nizasyonun sahibi olması arzu edilen 
bir şeydir. Esasen rektör de bu işle 
meşguldür . ., 
Öğrendiğime göre Maarif Vekili 

üniversitede talebe için bir kantin 
kurulmasını ve bilhassa taşralı talebe
nin daha iyi !Walışma imkanlarını bu
labilmeleri için konforlu yurdlarda 
oturmalarının temini için alakalılar
la görüşmüştür. B. Hasan - Ali Yücel 
yarın Ankara'ya dönecektir. 

Memel'de bir 
hôdise oldu 

Beı köylü öldürürdü 
Varşova, 22 a.a. - Polonya matbua

tı Meme! arazisinde vukua gelen bir 
hadise esnasında Litvanyah beş köy
llinün öldüğünü bildirmektedir. 

Köylüler arazilerini kontrol eden 
alman komiserlerinin geri alınmasını 
talep etmek üzere Pogeggen'e git
mekte iken alman polisi tarafından 
tevkif edilmişlerdir. 

Civardaki köylüler, mevkufların 
serbest bırakılmasını istemeleri üze -
rine polis. nümayişçilere dağılmak 
emrini vermiştir. Köylüler dağılmak 
istemedikleri için polis bunların ü
zerine ate§ açarak içlerinden beşini 
öldürmilf ve birkaç tanesini de yara -
lamıştır. Diğerleri yakalanarak bir 
tahaui.it kampına ıevkedi1mittir. 

Haber tekzip edüiyor 
Berlin, 22 a.a. - D.N.B. Ajansı 

Memel'den tebliğ ediyor : 
Memel'de isyan çıktığı ve bir kaç 

kişinin askerler tarafından öldürüldü
ğü ve yaralandığı hakkındaki haberler 
asılsızdır. 

Romanya 

petrol 

Fransa'ya 

satacak 
Bükreş, 22 a.a. - Fransa'ya 1 nisan 

1939 dan 31 mart 1940 tarihine kadar 
400 bin ton petrol satılması hakkında 
otuzfransız şirketi namına dün Ro • 
manya ile bir mukavele imzalanmı§ -
tıt. 

Bu mukavele, geçen 31 mart tarih -
1i fransız - romen anlaşmasının tat -
bikatı cümlesindendir. 

Almanya ile Polonya 

arasında hadiseler 
Var§ova, 22 a.a. - Sopniç (Bohem· 

ya) dan bildiriliyor : 
Mahkeme Heinz Wuedtke isminde 

21 ya§ında berlinli bir alman gencini 
Polonya devletini tahkir cürmünden 
dolayı 1 Bay hapse mahkfim etmiştir. 

Ernest Weillandt isminde diğer bir 
alman Polonya milletini tahkir ettiği 
için bir sene hapse mahkQm olmu§i
tur. 

Heinz Wernike, yalan haberler i
şaa ettiği için 8 ay hapse mahkfrm e
dilmiştir. 

Bu alınanların her ikisi de Polon
ya tebaasındandır. 

Üniformalı iki alman neferi dün 
kaçarak Polonya hududunu • geçmiş
lerdir. Alman gümrük memurları a
teş açarak bunlardan birini öldürmüş, 
diğerini de ağır surette yaralamıştır. 
Yaralanan nefer Leh topraklarına ye
tişmeğe muvaffak olmuıtur. 

Berlin, 22 a.a. - Alman istihbarat 
bürosu. Polonya Silezyasının birçok 
yerlerinde almanların ••Polonya garp 
birliği" ne mensup polonyalıların fe
na muamelelerine ve tecavüzlerine 
maruz kaldıklarına dair bir takım ha
berler neşretmekte ve şöyle demekte
dir: 

Geçit töreni için Çocuk Esirgeme 
Kurumu arabalar hazırlamıştır. Bun -
ların içinde kurumun bakmakta ve 
yetiştirmekte olduğu çocuklar bulu -
nacaktır. Kurum ayrıca, diğer mek -
tep talebeleri için otobüsler hazırlat
mı§tır. İlk mekteplerimiz de geçit 
resmi için kamyonlar hazırlatmışlar ve 
bunları sembuiler1e süslemişlerdir. 

Geçit töreninde alfabe sırasiyle o -
kullar, talebe mümessilleri, çocuk yu
vası arabası bulunacaktır. Bu gi.in öğ
leden sonra ilk mektepler talebesi a
rasından ayrılan bir heyet otomobil -
Ierle büyüklerimizin ziyaretlerine gi
deceklerdir. Bu heyet saat 14 de KU • 

Fransa'nın Milli 
Müdafaası 

(Başı 1 inci sayfada) 

Tek vazile: kuveti artırmak 
Nazırlar, Fransa'nın kuveti hakkın

da fransızlara hesap vermekle mükel
leftir. Fransız milletine karşı bundan 
mesuldür. Tek bir vazifemiz vardır: o 
kuveti arttırmak .... 

Pol Reyno, fransızları fedakadığa 

ilk defa olarak davet etmediğini ha • 
tırlatmış ve sözlerine şöyle devam et
miştir: 
"- İlk gayretlerimiz muvaffakiyet

le tetevvüç etmiştir. Eğer bu ilk mu
vaffakiyetler olmasa idi, 15 marttan
beri geçirmekte olduğumuz imtihana 
katlanamazdık. En zor merhale aşıl -
ınıştır. Elde edilen kuvetler ikinci 
merhalenin de aşılmasını mümkün kı
lacaktır. 

15 milyar lranga malolacak 
bir tıayret 

Başladığımız eserin her sahada mu
vaffak olması icap eden bütün tedbir~ 
leri tatbik edeceğiz. Askerlik yükleri
nin yeniden ağırlaşacağı bundan beş 
ay evel belli idi. Fransa bugün bu ye
ni külfetleri karşılıyacak vaziyette • 
dir. 

İngiltere ve Fransa silahlanma sa • 
hasında büyük bir gayret sarfına karar 
vermişlerdir. Bu gayret Fr:ansa'ya 15 
milyar franka mal olacaktır. Bu bizim 
için bir enerji imtihanıdır, totaliter 
rejimle bizim hüriyet rejimimiz ara -
sında bir imtihan ... Hüriyet rejiminin 
kaynakları bu imtihanı bize kazandı • 
racaktır." 

Müteakiben nazır. yeni vaziyeti kar
şılamak üzere alınan tedbirleri bildi -
rerek sözlerini bitirmiştir. · 

Bugün çıkan emirnamelerde milli 
müdafaa için çalışan müessese ve fab. 
rikaların kazancının yüzde ondan faz
la olması yasak edilmiştir. 

Yeni milli. müdala.a tahsisatı 
Paris, 22 a.a. - Mim müdafaa için 

açılan yeni krediler 12 milyar 700 mil 
yona yükselmektedir. 4 milyar 200 
milyon kara ordusu için, 4 milyar 140 
milyon bahriye için, 3 milyar 850 mil
yon hava için, 580 milyon müstemle
ke kıtaları için. 

B. Maisky Moskova'da 
Moskova, 22 a.a. - Londrada ingi -

liz - sovyet müzakereleri hakkında 

hükümetine malOmat vermek üzere 
Moskova'ya gelen B. Maisky'nin bura 
da kısa bir müddet kalarak Londra'ya 
döneceği bildirilmektedir. 

Her türlü tefsiratı zararlı addeden 
sovyet mahfilleri Londra görüşmeleri 
hatundaki sükCitu muhafazaya c;ievam 
etmektedirler. 

Bir ingiliz kaynagından verilen ma
lllmata göre, B. Maisky bugün öğleden 
sonra ingiliz sefaretine giderek B. 
William Seed ile görüşmüştür. Bu 
görüşmenin mahiyeti hakkında hiç 
bir malCiı:nat alınmamıştır. 

Yugoslav - Hırvat 

görüşmesine 

tekrar başlandı , 

Belgrad, 22 a.a. - B. Tsvetkoviç 
bu sabah Zagreb'e varmış ve saat 9.30 
da hükümet dairesinde B. Maçek ile 
görüşmüştür. Görüşme 11 e kadar silr 
milş ve saat 17 de tekrar haşlanmış -
tır . 

Çocuk Eıirf{eme Kurumu.nun 
tebrik ve temennileri 

Hakimiyeti milliye ve 23 nisan ço· 
cuk bayramı münasebetiyle Çocuk e
sirgeme kurumu genel merkezi bütün 
türk çocuklarına aşağıdaki hitabede 
bulunmaktadır. 

Mukaddes türk yurdunun mesut 
türk çocuklarına : 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezi, yurdun bahtiyar çocuk 
larının bu şerefli ve mesut gununu 
kutlar ve bütün türk yavrularının 

şanlı ve yüce türk ulusuna layik bil • 
yük ülkülü, gürbüz ve faziletli olma· 
sını diler. (a.a.) 

23 Nisan 
(Başı 1 inci sayfada) 

eden Milli Şef, başımızdadır. 
Bundan sonra başarılacakların 
dünkülerden çok, gelecek yılJar
daki neşe ve saadetlerin şimdi
ki·nden üstün olacağma şüphe • 
miz yoktur. Büyük Şef'imiz bu
günün gençlerinden temiz ide
al, kuvetli ablak, sönmez bir 
çalışma aşkı istemişlerdi. Yarı -
nın gençleri olan çocuklarımızı 
bayram ne§esi içinde kucaıklar • 
ken bu direktifleri şimdiden ha
tırlamak da bir vazifemizdir. 

Yukarda, çocuklarımızın bu • 
günkü neşesine kablmak hakkı
mızdır demiştik. Dünya şartları
nın çetinliği içinde kudretine 
güvenen, ve emniyet içinde 
ilerliyen bir memleketin unsurla
rıyız. Zafer ve muvaffakiyetleri
mizin kaynağı ola•n birliği koru
mak ve onun timsali olan Milli 
Şef'in rehberliği altmda toplan
mak duygusu bütün yurdun ma
lıdır. Kültür, iktısat ve milli mü
dafaa iılerimizi de ıbu ruhla, mad 
di ölçülerin üstünde olarak ba· 
ıarmaktayız. 1939 yılının 23 ni• 
sanı, yeni Türkiye'yi mesut ve 
miinşerih bulmuştur, her 23 ni • 
san gelecek sonsuz yıllarda onu 
daha mesut ve daha münıerih 
bulacaktır. 

Kemal. ONAL '. 
j 

Mad rid' de yapılacal( 

geçit resmi tehir 

edilmiş değil 

Madrid, 22 a.a. - Umumi karargah 
15 mayısta yapılmasına karar verilen 
zafer geçit resminin 30 mayısa hıra ~ 
kıldığına dair ecnebi memleketlerinde 
yapılan haberleri tekzip edilmekte -; 
dir. 

Resmen bildirildiğine göre Mad • 
rid'deki geçit resimleri mayısın 14 ve 
15 inci günleri zarfında yapılacaktır. 
Madrid'de büyük zafer geçidi 15 ma· 
yısta Franko'nun huzurunda yapıla • 
caktır. 

Mareşal Peten Bargos'ta 
Burgos, 22 a.a. - Mareşal Peten, 

Paris'ten Burgos•a gelmiştir. Muma -
ileyb, hariciye nazırı general Jordana 
tarafından kabul edilmiştir. 

Bir idam 
Barselon, 22 a.a. - Eski sivil mu • 

hafızların generallerinden J ose Aran
guren Roldam, idam edilmiştir. 

Setbest bırakılan diğer 
yabancılar 

Bayonne. 22 a.a. - harp esnasında 
ispanyol hapisanelerinde hapsedilen 
ve ekserisi isveçli ve danimarkalı bu
lunan 100 kadar yabancı, General 
Franko'nun emriyle serbest bırakıl • 
mış ve bugün Hendaye'ye gelmiştir. 

Bunlar derhal memleketlerine sevke
dilmişlerdir. 

M ev kul Fransızlar serbest 
bırakıldı 

" Birliğin alman aleyhinde tahrikS
tı günden güne daha ciddt şekiller al
maktadır. Şimdiye kadar Polonya ma 
kamları tarafından alınan mukabil 
tedbirler, kafi gelmemektedir.,, 

Görüşmelere pazartesi günü devanı 
edilecektir. 

Paris, 22 a.a. - Burgostaki fransız 
büyük elçiliğinin B. Bone'nin talima
tı veçhile yaptığı teşebbüsler üz erine 
Alikante fransız konsolosu ile mebus 
Tillon ve sıkı bir rejime t abi tutulan 
bütün fransızlar serbest bırakılmıştır. 
Ancak bunların Fransa'ya avdeti için 
bir kaç gün daha geçmesi lazım gele
ceği Mareşal Peten tarafından bari • 
ciyeye bildirilmiıtir. 
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H 1 K A Y E ı __ A _N _D __ A __ ç _ı 
NOBETÇIECZANELR 

MAAŞ FARKI Pazar : il erke:ı eczanesi 
Pa:ıartnl : Ankara eczanesi 
Sah : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Carl&mba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perıembe : Ece ,,. Çantan eczaneleri 

Galip bey kapıdan çıkarken kayın
alidesi gül kurusu yemenisinin ke -
lannı çenesinin etrafında yqmü. 

lıyarak penceren aealendi : 
- Hadi hayırlı•• evliflım, ufurlu 
demli ol•un. •• 
~i~ bey, uzun kuru vücutlu, dar 

ve ••vrı omuzlu, esmer, koç burunlu 
~rk betlik bir adamdı, yqından geç~ 
ın olmuına raiınen dGnya evine gi

reli üç sene ya var, ya yoktu. Genç 
karı•ı Nefise hanım bu üç sene içinde 
derhal uğurunu belli etmit ve Galip 
be~in terfiine sebep olmuttu. Tapu 
daıre•inde bqkitipliii Halil efendi 
isminde ihtiyara babadan intikal et. 
mit bir se"et gibiydi. O mevkie ne 
diler kitipler ıöz diker ne de yerin
den oynamak Halil efendinin aklın _ 
dan geçmezdi. Zaten ihtiyar batkitip 
d_e ~Hesinin ehli bir adamdı. O, ket· 
fı lazımgelen yer sahibiyle müdürün 
araaını nasıl buluna koçan i~n nfd 
çıkaran kimselerle uyupnagv 1 da .. 1 bilirdi. oy e 

Fakat bir sabah Halil efendi masa
·~ batında esbabı meaalihten biri ile 
b~r al~~ eatım muamelesinde §ahsi 
hıssesını ~ıkannağa uğraıırken sektei 
kalpten bırdenbire rahmeti rahmana 
k~vuıunca Galip beyin içinde hafit 
bır heye~an dolatmafa batladı. Acaba 
~rkta. ~ır dağ eteğine sıfınmıt bu kü
~~~ vılayette tapu batkitipliği ken -
ısıne verilebilir miydi? Çok geç _ 

d k d'. me ~~ en ısıne tayin haberi tebliğ e _ 
d~~ın~~ ince kuru parmaklariyle kır 
.<fuımut bıyıklarını sıvazlamafa çalı_ 
tarak sevinçten ıerilen dudaklarının 
haddi tabiisini •tınama•• için azami 
gayreti sarfetti, müdürün önünde üç 
~~fa eğildi, kalktı, hatta elini öpmek 
çın tekrar tekrar uzandı. 

i ~§te nihayet bugün de yeni mevki
nın ilk tnaatını alacaktı. 

••• 
h Y~lda dar omuzlarını eofuktan da
~ zıyade darlqtırarak ve kürek ke

nııklerini hafifçe kabartarak yilrüyor-
:.u.i B~ Y•Gidn altın k&tekli .... 
ın. çı dı baktı. Hayretle bir adım 

genledl Saat henüs sekizi bet geçi
yord.u •• ~buld biraz evet dokuzu bet 
geçtığını gözleriyle 1<Srmü1tU. Kendi 

çalı!&fak "neden acaba" diye aöyle
llİYor bir sebep bulailia çabalıyordu. 
~e bir alay mevsuu olmaktan 

çelrinmtyerek enli çarpyı fi5yle bir 
dolatnaak iıtedi. Hacı Huan efendi • 
ni!_ dflk~ının Gnilnden geçerken çı
ra,..nın •seriye Halenclitini ifitti. 

- U•ta Baıkıtip bey geliyor. 

rnane.cı Hasan efenm bir ıiteyi tit
önlw!:r:::: Uatünü örten beyu bir 
de &Ciründü. le çalıpralr lrapı öniln-

ba- Sabahı terifler hayırlar ol•un 
tkitip bey. 

ta, - Hayırlı sabahlar oleun Hacı ue-
ne var ne yok? 

b. - İyi•inden biraz rakı, iyiıinden 
n~raz L.~•tırma, iyl•{nden biraz pey • 
ır .. uu; de batka ne bul ır· GUnd.. unur ı .. 

buld uzleti saat dörde dofru fınat 
k ukça memur beyler birer kur'a 

~e erler Ye kime isabet edene onun 
k esabına Hacı Huan efendinin dük
a:O•nın arka peykeeinde birer kadeh 
•r•nrlardı. Once bir kadehle batka 

•ı eeabana batlıyan bu tUteUleme Ha
cı "atanın tatlı dili saye•inde yavaı 
rvaı kendi keselerine döner, ikiter 
çer, darder ve daha yukarılara ka -

dar çıkardı 

na~ e!t~rlne danerlerken ağızJan. 
Dlezl redri Mll8en" atmafı da ihmal et-er • 

OaUp bey ç 
geÇJneJr iet - ok Ul çok iJA deyip 
•ız yu edi. Fakat pınl pınl, saç
lı ' •fU\'ltlak batını iki tarafa sal-
~ :!;~endi tatlı dillerini dök-

S~~p beJdiim. bu •fer ki meze 
bir ~ de hiç diyecek yok, hele 
dum •I var ki kendi elimle kur· 

zına liyik vallah · h k içkiden bas ı ... e , sen pe 
ea bu •etmenin ama nuıl ol
&ftan IÜll ay batı. Malfunya farkı ma-
ler. p= arkactatlann tatmak i•ter-
1elnekten.e uatanın tuzlu turıuıunu 
ha çok •iır= ıelsenia hem eizi da 
le bir u hem de •iı• tadiy-

em ,.,_, olun 
Hacı uata lrtJı unus. 

rint ofutturarak. Yll1Duk, titman ~lle· 
nün bnari 1 lrth beyaz anlUiü -
vld aı-e: ;:::klannı diiselterek 
lip beyi ~ du;;::u. Bu .as Ga· 
farkı IDaap111n ürdti.. Çünkü o 
evelden telbit lideceii Jerlert daha 
ietedill )'afta ~~" karı•nın ıerarla 
p&map u"--~·· bir elbieeeine ka-
. . •• .,.....ttı. Bir ce.ap ---k 
ıçın: .......... 

- Hay bay, intaııaı. 
inpllah, diyerek •iiratıe Hacı usta... 
t•dan çıktı, arka aokaklar~ Çar 
yerlere dolna dolattı -.... 
za ~ lrala dairen· b" ._ doku. 
lirdi. Odaya v.1.ı~-~~ içeri , ..... _......_.d 

Yazan: Mualla lhıan BORA 
abue çehreli çam yarması odacı eür
atle kottu, paltosunu fapkasını aldı. 
Hattl lastiklerini bir keanra yerlet • 
tirdi. Galip beyin o taraflı olmadıitnı 
&örünce de bir ıeyler eöylemek için 
dudaklarını açtı kapadı, sonra va:ı 
ceçti. Nasıl olsa akf&JD& kadar müaait 
zaman bulabilirdi. 

Btkitip bey odaıına girince sağına, 
toluna, ince vücudundan umul • 
maz seelerle merhabalar gönderdi. Ve 
yerine oturdu. Eveli derin bir ıilkQt 
oldu. Sonra mutemedin gülen, güler
ken küçülen ve küçülürken ıerilen 
gözleri parladı: 

Cuma : Sebat ve Y aipbir eczaneler 
Cumartesi: lıtanbul ecunui 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma. bir kaza, fevbllde bir baı
tabk Yllkuwıda acele imdat iıtemek iı;in 
belediyeler haıtaneaine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yancın ihban: (1521), - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024). - Sehlrler araaı: 
(2341-2342), - Elektrik •e Havapzı i· 
rıza memurluiu: (1846). - llesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Tabi telefon 
numaralan: Zincirllcami civanı (264~ 
lOS0-1196). • Samanpuan civaru (2800 
-3259). - Yeniıehir, Havu:ıbap Bizim 
takıi: (3841), - Çankın caddeai, Ubıı 

tabiai: (1291). - İlt&Dblll taksili: (3997) 
Devlet demiryollan Gar iatihbarat ve 
müracaat memurlııiu: (1788). - Bu it merhaba ile bitmez Galip 

bey dedi. Hepimiz farkı maattan his
ee bekliyoruz. Bu ıece töylece lıe~ 
birden nam ve hesabınıza Hacı efendı
den bir mevlQdil werif dinlesek .. 

Otobüal.U. ilk •• eon Hferleri 

Uluı il. dan K. dere'7e 6.45 23.00 
AnlıCIJ'a Kız Li•eai ıalebeleri, ellerinde}aeJiye paketleri, Keçiören Jelıi "Analıacafı" na •elirlerı.. 

Galip bey cevaba hazırlanırken ev
rak memuru atıldı. 

it. dere'den Ulus il. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çaakaya'ya 7.25 23.00 
Çaa.kaya'dan Ulus il. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 

KEÇİÖREN'DEKİ "ANAKUCAGI ,, NDA ... 
- lıteriz .. elbette iıteıU. Kırk yıl

da bir içimizden biri terfi edecek ~e 
biz de farkı maattan çöplenecetız. 
Naııl olsa bizden geçti artık .. 
Diğer memurlar da hep bir ağızdan 

tasdik edici sözler mırıldatıyorlardı. 
Bu vaziyet kartı•ında zavallı Galip 
bey bir ıeycikler diyemedi. "Karımın 
il içine çıkacak iyi bir elbiıesi, kayın
validemin bir çift pabucu yok, ben 
onların uğuru kademiyle bu mevkie 
eahip oldum farkı maatımı onlar için 
ayırdım" nasıl denir. 

Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus il. dan Keçibren'• 6.00 21.00 
Keçiören'dea Ulua il. na 6.30 21.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus il. na 7.00 21.30 
Ulua il. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulua il. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A.. fabrikalara 7.00 -.-
Aa. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17 .00 
Y eniıebir'den Uluı il. na 7 .00 23.00 
Ulus il. dan Yeııiıehir'e 7,10 23.00 
S. pazan'ndaa Akköpril'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarına 7 .30 9.45 

Liseli" abla /1 lar dün kimsesiz 
küçük kardeşlerine hediyeler 

- Hay hay emredersiniz, dedi. 
Mutemet atıldı: 
- Ha töyle, eğer aksini söylesey

din alimallah maaıını vermiyecektim. 
Akpm üzeri bütün memurlar bera

berce daireden çıktılar. Kafileye di
vetli olmıyanlar da iştirik etmifti. 
Kapıdan çıkarken çam yarması odacı 
Galip beyin paltoeunu tuttu, gümüf 
saplı baıtonunu eli\-: verdi ve lastik
lerini önüne çevirdi. 

- lılaqınızı cüle güle earfeclin be
yefendi dedi. Artık bunun daha ate
li olamadı. Galip bey hademeye ild 
yirmi betlik çıkararak uzattı. Bunu 
gören, dairenin bütün hademeleri •ı· 
ralandı, ve Galip efendi hepsine ay
nı hareketi tekrarlamak mecburiyetin 
de kaldı. 

Bahçeli evlerden Uluı M. na 7.45 -.-
Uluı M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
1 Ulua meydanıyle lıtaıyon ara11nda her 

bet dakikada bir sefer olup trea zaman
lan ıeferler daha sıktır. 

1 Uluı meydaıuyle Yeniıehir, Bakaıilıklar, 
Cebeci Samanpuan araaında aut 8 deıı 
20 ye kadar vasati her beı dakikada; sa
at 20 den 21 e tadar her on dakikada; sa
at 7 den ı e ,,. 21 den 23 e tadar her 
onbee, yirmi ve otu dakikada bir mwı· 
tazaman seferler vardır. 

1 Akpmlan Uluı meydanından aaat 23 de
ki son ıeferterle bunlarm Uluı meyda
nma dönilıleri ıinemalarm daitlıı saati
ne tibidirler, 

Posta eaatleri 

Teahhtitlii aut (11) e kadardır. 
Poıta saat (19) a tadar btanbal 

mektup kaba! eder. 

Tren ... tı.n 

cihetine 

Haydarpap':ya / : Her nbah 1.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
ıembe, Cumartesi, 
Toroı ılirat.) 

Kız li•esinin bahçeeinde toplanan kırk, elli yavru 
sevinç içindedirler. Koltuklannda birer paket var ... 
Bir it. bir hayır iıi için hazırlanmıılardır. Bu paket• 
terin içinde aylardanberi, bugün dafıtılmak için top
lanmıt çocuk hediyeleri doludur. Bunları biraz ıon
ra 23 nisan bayramını, sıcak ve meıut aile ocakların
dan uzakta geçirenlere verecekler .• 

23 nisan çocuk bayramıdır. Sevinmeğe en çok 

hakkı olanların ve en .kolay eevinebilenlerin hayra • 

mı.... Bayram çocu~ lıatıraıaında, daima cici bedi· 

yelerle canlanan bir hayüdir ve çocukluk bayramla
nmızı batırlamafa ~lıftlğımıs saman aklımıza bay
ram sabahları açtığımız kutular gelir. Bu eabab da 
öyle olmadı mı 1 Diin pcelerini, bin bir helecan 
içinde ıeçiren yavruların sayıaını bilemeyiz ; fakat, I 
bu sabah 19fkatli ellerden, bu bayram çiçeklerine da
fıtılan hediyelerin uyandırdığı hudutsuz neıeyi dil· 
ıtınmek çok kolaydır. 

Fakat ya kimsesizler? Ya, bayram sabahlarında 
öpecek anneleri, kucağına zıplıyacaklan babaları ol· 

ı H~LU ~ mıyanlar .. Gözlerini bir hutane ldlte· J'111
"

11
"

111111 111111 

re erın ah p memur arı eoruyor, ve ~t =rlnct~~ bıa ıinde açanlar, anne diye bir beyaz • .A•aiucafaaa 
mutemedin: - Galip beyin yeni ma- gömlekli tanıyanlar? Ya onlar? ... 7GIWll• 

Clağıttılar • 

kamını tebrike gidiyoruz, farkı maaı ~=~: :::: ! ~: = ~·:.~ Onların eevinmefe hakkı yok mu? m, hcMfan Jıa • 
yiyoruz, demesi üzerine iltihak eden Bavram netceinde o ~vallılarm Da• cala ılol"f'I il,,,.,. W oUa. 9 d ti · ·1 1 · to-
et doatla kafile gitgide büyüyordu. W cak mt1 ~ -. ,,.,ı.ala .-.ı 7'i•za ö,,aı. eme en yapa yapa ı er enıyor, o 
Galip bey içini çekti. Bunlar yarım- paB':n~Wı? tan reva delil ama ben ne ya• .,. AJ:::.beri .._ __...,. ~ı· ,_,, lıir ..........,... bilelere biniliyor n clönUlUyor. Bu• 
pr kadeh alsa farkı maaı çoktan ldll ,- ~ ~ m1 k &iln çocuk bayramı_ Bu Defe cUnün-
olacaktı. zaten maaıına kaç lira ill· Tam müallelerille apmı IOlrap m vermele çalıpn ~tUn mc e ete de, biru evel aramızda cıvıldqanla. 
ve edilmiıti ki.. Galip beyden batJra dönerken karfısına mahalle bekçisi lSnlek olmaja llyik ~ kültür ocalı· olWll I Temb ban, anmtuam bayat, nn n daha binlerceainin de hakla 
herke. ne-li ne-11 .wııuyor, •• ,.atar çıktı Ve Galip Beye uzun uzun dert mu vardır: Ankara ız Lieeel: .. Ç~ kuvetli gıda.-. Anuıs, babuu 140 var. Onlara bunu temin etmek de bi-

:r- :r- _... ,... • • cuk bayramından aylarca evel, lıaenın yavru, ••Anakucatı" nın tefkatli kol· dm vazifemiz. 
ediyordu. O da •inirden gerilen du • yandı· • b h tan d • talebeleri evlerinde hediyeler hazır- lannda böyle bakılıyor, böyle yetiı- Ankara Kız lisesi bu vazifeyi en e-
daklanna bir tebeaaüm tekli vermeie - Ah beyım bıktım u ayat e lar mektepte biriktirirler; ve bay· tiriliyor, böyle bt1ytltl1lüyor. vel duyan ve kimaeıizlere bayram ae • 
çabalıyordu. di, çocuk basta. doktor lbun, para r~ bir giln evet devlet ananın ku· Zil çaldı; uyandılar; giyindiler,••- vincini tqıyan en güzel örnektir. la-

Kafileyi Hacı usta daha köte batın yok. Okuyup yazmam olup tam~ cafındaki küçük kardeılerini ziyaret ralandılar, geliyorlar. Ne teaiiz, ne tiyoruz ve bekliyoruz ki Türkiye'deld 
da kartıladı. Her teY evelden mükem- yazıleaydım hiç olmazN blr fCY otr, eder, onlan öper, okpr ve bu hediye· güzel, ne eempatik çoculclar- lııce, bütün kültür ocaklarımız bu bayırh 
melea huırlamftl. Yalms kalıbeh· terfi filln ederim, maqıma zamla o u~: terle eevindirirler. hauu ve titrek wleriyle ablalarına: tewebhilıe ortak olsunlar ... 
im adedini daha u tahmin ettlll lçin Halbuki timdi hep aynı paray P Dün çocuk bayramının arifesiydi. - Hot geldinis, eliyorlar. Sonra a • Bayram, bütün çocukların hakkıdır. 
karp bhveden birkaç fekemJe daha nelde dur. . .. Sınıflarda toplanan hediyel~ri, arka- ralarına kanpyor, senelerdenberi bir Ve 23 nisan günü sabahı, babasız ve Ü• 
tedarik etti. Önce hiç biri. oturmağa Bekçi Galip beyin ıilld~tunu ıorUn· datları namına sınıf mümeuilleri gö- ocakta ıretıımit. yanyana büytimilı mitsiz yavrucuklann bayram teranele· 
lüzum ıörmedi. Ayakta birer kadeh ce: . türüyor, Ciğretmenleri de bu hayırlı pbi bb:iblderine •çabucak ıeınıyor, ri, matem aayhalarına benzemesin! 
almağı tasarladılar. Fakat kadehler - Su de bu ay mqallah fulaca al- ziyarete ittirik ediyorlardı. konuıuyor, cıvıldqıyorlar. Birim1z hepimiz, hepimiz birimiz 
dudağa değdikten eonra birer lkiıer duuz her halde, dedi. Bu söz üzerine lki otobile dolusu yavru, nqe ve Ortaya bir mua kondu, U.tüne de için 1 
yavq yavaı iekemlelere eveti hafif· Galip bey çektiii l&havleyi duyurma· tetaret içinde Kız Lieeelnden aynlır· paket paket hediyeler ... Şimdı, yetim-
çe illttiler, üçüncü kadehten sonra ta- mai• çalıprak cebinden çıkardıiı bir ken, Pikret'in ıu ~slerini lıatırlıyo- lerin •'abla,, ları, kijıtları çözüyor, • 
mamen yerlettiler, dördüncü kadehte kiiıdı bekçiye uzattı: rum : paketleri açıyor, .arif bcdiyecikleri lsflkrız yapın belediyelerhnlz 
kıravat ve boyun bağlarını çözerek Eve yaklatırken ay bap münuebe- dağıtıyorlar. Şekerler, oyuncaklar, 

1 G 1. be b ..... Meaerret, çôCuklann, ntmz El. ba h d" · Dahiliye Vekaleti, 'd ki ceplerine koydu ar. a ıp y, er tiyle komıuda eilenti yapmağa topla- Çocukların payıdır; ey tüzel~· ~nlel mendiller- ıne yram e ıyeeı yenı en ee z 
tite açıldıkça yeleğinin dülmelerini nan delikanlılar pencereden aeelendi- Fakat aevmcınle tututturulan yavru, ıene o tıtrek ee- belediyenin muhtelif imar itleri için 
biraz daha çözüyor alnında, çıplak ler; Neler duıiiadıirüyoraun, bilir.:::;;: eiyle : Belediyeler bankanıından ietikraz 
tepeeine uzanan iki tel uçanı elleriyle _ Galip bey amca, iıteru vallahi iı- Umitıiz ne Jıadar vavracaklarm ıimdi - Tqekkür ederim, diyor, ve eon- aktetmelerine müsaade etmittir. Bu 
tarazlıyordu. teriz, ıelirken hacı uetada ıördiik, ıi· Siyahı ~teme benzer teraael iJ'dil ra tetekkür dolu ga:ıleri zarif hediye- mü•aade üzerine Kızılhiaar belediye-

Galip -bey çok ~ekingen ve nenket- recektik ama ayıp olmuın diye vu KeçiCSren'de otobüeten indiler, sinde, bir tarafa çekiliy.,r. ıi ima~ plln~ için .s·?OO· Zile belediyeıi 
li bir adamch. Bır türlü yetitir artık geçtik. Hiç olmana bir kutu teker al timdi baJsı!elerin arasındaki yoldan, . k k elektrık tesısatı ıçın 40.000, Çanakka-
d . '-- k s il'i Bıraz eonra, ocaman ocaman pa- 1 bel d' • 1 k 'k . . iyemıyor, kıvrım 11;ıvrım ıvranıyor- da ilin ıeldikçe ikram edenin.. babanıı kokueqpu duya duya. yeı n , • e e ıyeeı e e trı tesısatı içın 
du. En nihayet : Galip bey onlara da vaat verdikten buretbli clindir.c clinditt Ana kucağı- ketler boplmıf, Aaakucalı nın sevım- 100.000, Of belediyesi mezbaha inşa-

- Ne yapayım dedi karıma mesele· eonra cebindeki anahtarla kapıunı aç· na, sidillyor. Penbe çiçetii ağaçlarla, il yanulannııı yU.ıtınde nqe, ıönltın· atı için 2370, Sandıklı belediyeıi e _ 
yi anlatır bu ay için ietediklerin • tı; elleri titriyor kalbi çarpıyordu. Ka· küme küme papatyalar pel bir a.- de eevinç ve gözünde teıekkür haline lektrik için 9320, Uçhisar belediyesi 
den vaz geçiririm. Ne de olsa karım- n•ı daha ilk gecede böyle dıpnda içki har ıUnünde gelen çocuk myramına tnkıllp etmitti. su teaiutı için 10.000, Bartın beledi • 
dır, Mis anlar, ele benzemez diye dil· Ueml yapmuana ne diyecek, bele pa· litif bW dekor huırlamaıtır. Şehirden gelen abla'lariyle, KeçilS • yeei. elektrik tesieatı için 12.000, Bay
tündU ve bu dütünce ile içi biraz fe· ralan bitirdijine neler söylemiyecek· Anakucağı1nda C5ğre~n •e bq ren'in sevimli yetimleri tiyle kaynaı _ ramıç belediye•i de elektrik için 4500 
rahladı. Biraz daha bekledi, fakat N- ti. Talim yapar gibi kendi kendine mı· bemtire küçük mieafirlenni brfıh· tılar " biribirlerine öyle candan 

1
_ lira ietikraz aktetmektedir. 

at eekize dotru farkı mut çoktan bit nldandı. Vuiyeti aalatar )'alftl'Ullll. yor, aitrlıyor, oturtuyorlar. • . andılar ld ... Aynlmalan hazin oldu. 
mit uıl mu- batlanalı hayli zaman onun latediklerini de öbllr ay allnm. - Yavruları ıönneie ıelmittik. Çocnklar . 

s- diyordu. bi • ti -r • ., ..................................... . olmku~tu.d~iArkal ç ~~~ei iy~rimlndeyin kalk - - dÖğle ~ykusundalar, ru il ra· - Gitmeyin abla, diye eızlanıyor. : \ 
ma ıete ı. tın\Ul& ı"e e gıcır· Karıaı onu merdiven batında elinde bat e ersenız- onların eteklerine earılıyor k cakla- : Bayramda yurt yavrulannm 
dattı, yanındakilerin kendisine uzat- bir idare lambala ile lwtıladı. Yilzil Devlet ananın, buradaki çoc~lan• nna tırmanıyorlar. Onları S::vi:çli gö • göğsünüze takacaklan Şefkat 
tıfı kadehleri : . gUHlyor, gözleri parlıyordu. Galip bey na ıöılterdiği ihtimam. analara örnek ren liseliler daha çok nqelenlyor ve rozetlerini seve, seve kabul e-

- Dokunuyor. Fazla içmiyecefim, hayretle merclinnleri çıkıyordu. nasıl bu -vruların par'-'- ----ımıi g•z' be-
lm da kar t h • • _ _._ bu kadar ~- &&&, .cyı u diniz! Çocuk iti her -yden üs-

bem vakit de ıeçti, evdekiler belder. 
0 uı • ıaı :" mınıuvcn ıunlar da yatak çarpflan- Blllyonun beklerinde kendi bayramlarının ıeta- tü~ memleket ificlir.:r-

diyerek reddetti. Fakat gene lrimee batka. bır çe~ ıle onu karfılamııtı. eskimitti nasıl olsa lbım, hazır ayba- retini duyuyorlar. Onlan kucaklıyor, 
aldırmadı. En nihayet mutemet kan. lle~ıven bitmce ıenç kadın kollarını 

11 
iken gideyim alayım da eonra ne o- oquyor, Bpüyorlar. Anakucafı'nın Çocuk Eıirv.me Kunııma 

lanmıt gazleriyle etrafına bir baktı. Galıp beyin boynuna doladı: lmad d Mı en '-üç"'- yavrueu '-ucaktan kuca"'a Genel llertreai : 
rmak G kald Gali dedi Kaç ea lur ne olmaz dedim. Darı ın e... & U& • " • '\ t' Kalın damarlı sert elinin pa lan· - eç. ın p, • . • mi bana. Zaten bu ay da nasıl olN ma- dolap dolap hal oldu, toparlacık gü - 11111111111111111111111111111111111111 

nı açarak Hacı uetaya ipret etti: attir Mm pencerelerde beldıyorum. ••ın fazlalaıtı. Parkı -••mndan elbet· zel -"·ü, öpüle öpüle tatlı bir kırmı-
- Eh yeter artık Hacı uta dedi, Gel bek sana neler lfSeterecetlm- -s u-s· nhk;id -'1111111111111111111111111111111111111 ''-. 

Bundan öteeini herke•in kendi beea· ~q kltip hayretten bir .. , .eyleye- te bana bu kadarcık bir ıeY alacaktın. Ya .. -~--
1 

d 
1
•••ld butal : Mesut, bahtiyar çocuğunun 

bına mıyor sadece: Sen yarın sabah daireye giderken ma- WUUMUJe er o....,. ı, ara 
G~· Beyin yüreğine eu eerpilmit- - Affet bncıp arkaclqlardan nifaturacı Mehmet efendiye uğra bun- :-u.hediyeler daiıtıldı, hatırları 10rul- kaprislerinden nete}endiğin va-

ti Kalktı. veznenin antındelri patır· kurtulamadım, diyordu... lann ~nı nr. Otmu ~ bq kltlp A; 
1 

lar B haldka • kit kimsesiz boynu bükük yav-
~ tahtasının üzerine paralan saydı. Odaya sirdikleri ftlnt kop kop bey?... ~ı ıy?r • ~ t.en ınaanı rulan da hatırla; yılda bir lira 
ve "allabaıamarladık" diyerek diik· gitti; karyolanın ünrindeki dalmık Galip bey içiıl "peki" demekten b8f- ~Utehey!lç e~en bır aahnedır. Kucak- ver, Çocuk Eeirgeme kurumu-
Wnclan ıktı. Bq dakika eonra da bll- paketleri açtı. Galip beyin pt pde ka çare kalmamııtı. Kan11 aruıra dı- ~~· hedıyqJerle çocuklar, ken- na üyeoll 
tün dilktın boplmıftı. Yolda gelir· blyiyen gözleri 6ni1nde aldıldannı bi- prı çıktıkça ıöpilnü fifire tltire de - dılerıne bayram IÜftil huırlıyanlan Çocuk Bairceme Kuruma 
ken • nr birer ı&terlyor: rin bir ah çekiyor fakat bu ahın kime ldiçücUk elleriyle uzaklara bdar u • Genel lleriı:e:ıi 

_ Ah diyordu, Nefiae1yi nuı1 bn· - Bu elbieelijim. bu da terlljim, oldufunu kendiai do bir ttlrltl anlaya- turluyorlar. .,.
1111111111111111 

.. 
11111111111111111111

,. 

dırmalı, naaıl bir ay daha bekletmelL ıu da annemin i•lrarpinl, ~. mıyordu. Gene bahar kokan J.Oldan, papatya 
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Kültür Bakanhğı 

İhsan Siyami Moçan 

hakkında 

Maarif Vekilliğinden : : 

• 

Ankara Bölge sanat okulu elektrik 
öğretmeni İhsan Siyami Moçan vazi
fesini terk ederek Almanyaya gitti
ğinden ve adresi de malUm olmadı
ğından üç gün zarfında vekilliğimize 
müracaat etmesi tebliğ makamına ka
im olmak üzere itan olunur. (1443) 

11442 

·- iç işler Bakanlığı 

Bünyan kasabası halihazır 

haritası alımı iıine ait eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 

kısmının halihazır hartalariyle bunu 
muhat 60 hektarlık bir saha ile 150 
hektara varan arazinin 1/2000 mikyas 
lı tekeametrik hartasının yeniden alı
mı işi pazarlık suretiyle eksiltmiye 
çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Muvakkat teminat 187 / 5 liradır. 
Eksiltme 25 nisan 939 sah günü sa 

at 15 te Bünyan belediyesinde topla
nacak belediye eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da belediyeler imar heyetı fen şefli· 
ğinden ve Bünyan belediyesinden alı-
nabilir. (1240) 11282 

Finans Bakanlığı 

Maliye Vekôletinden: 
Gayri Mübadil lıleri Tasfiye Bü

rosu: 

Yanya gayrimübadillerinden olup 
isimlen aşağıda yazılı eşhasa ait mül· 
ga ga} ri mübadiller komisyonunca 
teşkil olunan dosyalarda mevcut 216, 
779, 1226, 1745, 1746, 1790, 1839, 1896, 
192~ 1966, 198~ 2075, 2085, 2163, 217~ 
2366, 2443, 2465, 2478, 2486, 2488, 2496, 
2498, numaralı mazbatalar ile tesbit e
dilmiı olan istihkakların hahikata ve 
ahkamı mevzuaya muhalif görüldü -
ğünden iptal edildiği ve 545, 568, 605 
ve 840 numaralı mazbatalar ile tesbit 
edilmiş olan istihkaklarda fazla tayin 
edildiğinden bu kere tadilen tenkis 
edildiği 'Ve 1213, 1538 numaralı maz -
hatalarda da Ahmet Dino ve karısı 
Müveddet namına tesbit edilmiş olan 
istihkaklarında aynı suretle iptal e -
dilmiş olduğundan mezkur istihkak 
mazbataları üzerinde yapılmış ve ya -
pılacak her hangi bir temliki muta -
zammın muamele ve tasarrufların hü
kümsüz olduğu alakadarana tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Ulvi, Muammer, Celile, Ali Kemal, 
Mazlum, Mükerrem, Fatma, Ali Meh· 
met, Huseyin, Dino, Cevat, Meruş, 

Saffet Dino veresesi, Ahmet Fuat, 
Ali Ekrem, Abidin, Arif, Hikmet Ley 
la, Feride Alkuş Veysel Dino, Adem 
Dino, Rezim Dino, Jale Kunt Ahmet 
Dino, Müveddet Dino Abdülvahap 
Dino v resesi Sabri, Fatma, Adile, 
Melek, İkbal, Saadet, Halide, Rifat, 
Nurettin, Nasip, Müzeyyen. Sabire, 
Abdurrahman Firdes, Resmiye, Ce -
tal Nurı, Sedat Nuri, Subhi Nuri, Hi· 
dayet, E 1ver, Munci Fikri, Feridun, 
Fikri, Leman Mebrure, Hatice, Ke -
mal, Kadriye veresesi Fuat Şadiye, 
Reşit, Şerife Münevver, Samiye, Kev
ser, Mukaddet, Kazım, Mukaddes, 
Faika, Seyyare, Nuriye, Mediha Na -
bide, Melek, Hayrettin, Zekeriya. 
Cemile Müruvet, Penbe, Pertev, Re
fet, Ne et, Necati, Hikmet, Nevin, 
Heybetullah, Şahende, Bilal, İffet. 
Kamiran, Cafer Sadık. (1481) 11457 

Mi ili Müdafaa B. 

2 adet perçin makinesi 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - İki adet perçin imal makinesi 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
15000 lira olup ilk teminat miktarı 
(1125) hradır. 

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

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

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

50 ton benzin lınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 50 ton ağır benzin satın alına -

caktır. Muhammen bedeli (10.000) li
ra olup ilk teminat miktarı (750) li
radır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 26. 4. 
939 çarşamba günü saat 15 te Vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - Istc::klilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale satinden bir 
saat evetine kadar komisyona verme-
leri. (1225) 11230 

Muhtelif malzeme ahnatak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Teçhizat anhan ihtiyacı için 

2000 adet çenber tokası, 1500 kilo bal
ya ipi ; 6000 metre kanaviçe ; 250 kilo 
karfiçe çivisi açık eksiltme ilesatın a
lınacaktır. Hepsine tahmin edilen fi
yat 2529 lira 35 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 2. 5. 939 cuma günü 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 189 lira 69 kuruş
tur. 

4 - Şartnamesi ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

5 - Talipleri belli gün ve saatte 
kanuni teminat ve vesikalariyle bir -
likte M. M. V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları ilan olunur. (1279) 

11355 

400 kilo Klor Asetof en on 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Eksiltme günü istekli çıkmı
yan 400 kilo Klor Asetofenon 27. ni
san 939 pcrtembe günü aaat 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 

Pehavi cihazı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
· 1 - Ordu ihtiyacı için bir adet Pe
havi cihazı satın alınacaktır. Pazar
lığı 25/ 4/ 939 salı günü saat 11 de M. 
M. Vekaleti satınal~a Komisyonun
da yapılacaktır. Tahmfoi tutarı 275 
liradır. 

2 - Kati teminatı 41 lira 25 ku
ruştur. 

3 - Nümunesini görmek ietiyen· 
ler her gün M. M. V. Satın alma ko
misyonuna müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
teminatları ve bu gibi işlerle iştigal 

ettiklerine dair ticaret odası vesikala
riyle birlikte M. M. V. sattnalma ko
misyonunda bulunmaları ilan olunur. 

(1484) 11458 

Mahkemeler 
Malatya Sulh Hukuk Hakimli

ğinden : : 
Malatya posta t· T. müdürlüğüne 

izafeten Malatya müdürü Zeki Mad
ran ile Adıyaman eski posta T.T. mü
dürü Aziz aralarındaki alacak davası
nın duruşmasında: müddeaaleyh Azi
zin ikametgahı meçhul bulunduğun· 
dan gıyap kararının ilanen tebliğine 
ve muhakemenin 9-5-939 salı günü sa
at 9 a talikine karar verilmiş olduğun
dan aynı gün aynı saatte mahkemeye 
gelmesi gelmediği takdirde muhake-

1 menin gıyabında yapılacağı ilan olu-
nur. 1430 

Ankara 3. üncü icra Memurlu
ğundan: 

Mahcuz Şevrole marka 1383609 No. 
lu ve 938 model kamyonun paraya 
çevrilmesine karar verildi. 

Belediye mezat salonunda açık ar
tırma suretiyle 3-5-939 gün ve saat 2 
de satış yapılacaktır. Takdir edilen 
fiatın % 75 şini bdlmadığı takdirde 
ikinci satışı 5-5-939 gün aynı yer ve 
saatte satış yapılacaktır. Taliplerin 
gösterilen yerde memurumuza müra-
caatları ilan olunur. 1429 

ULUS 

Levazım Amirliği 

Et alınacak 
Ankara . Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli askeri hastanesinin 

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

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

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

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

11404 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tekirdağ tümen birliklerinin 

senelik ihtiyacı olan 110 ton sığır eti 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştu. Verilen fiyat 27 kuruş 39 
santim makamca yüksek görülmüş ol
duğundan kanunun 40. ıncı maddesi 
mucibince ayni evsaf ve şeraitte bir 
ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 10/Mayıs/939 çarşam
ba günü saat 14 te Tekirdağ tümen 
satınalma komisyonu tarafından ya
pılacaktır. Belli günde isteklilerin 
mezkur komisyona müracaatları. 

(1485) 11459 

Jandarma 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Muavkkat teminat 517 lira 50 
kuruştur. 

5 - Teklif mektupları Nisanın 29 
uncu, aumartesi günü saat ona kadar 
Denizli belediye encümenine verile -
cektir. 

6 - Otobüslerin karuserleri beledi
yemizin halen işletmekte olduğu tip 
ve ebadda olacaktır. 

7 - Otobüsler Denizlide teslim a
lınacaktır. 

8 - Karuserlerin imal ve malzeme 
ve tediye aşrtnamesi belediye başki -
tabetinden alınabilir. 11402 

Su tesisatı 
Siirt Belediyesinden : 

1 - Usulü dairesinde ilan edilmiş 
ve Siirt belediye encümeninde ihale
si yapılacaktır. Tesbit edilmiş olan 
Siirt şehrine ihale edilecek suya ait 
eksiltmeye nisanın 20 inci günün saat 
11 kadar talip zuhur etmediğinden i
hale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli 120000 lira olup 
2490 sayılı kanunun 16-17 ci maddele
rine uygun 705 liralık muvakkat te -
minat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edi
lecek bedeller haddi layık bulundu -
ğu takdirde ihale 20-5-939 gunune 
rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
Siirt belediye encümeninde yapıla -
caktır. Şartnameler altı lira mukabi -
linde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat 
almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve Siirt belediye
sine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1496) 11467 

Çam ağacı satışı 
Antalya Vilayeti Orman Çevir· 

ge Müdürlüğünden : 
1 - Antalya Alanya kazasına bağ

lı Söğüt devlet ormanından bir sene 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle 1408 
metre mikap gayri mamul çam ağacı 
20 gün müddetle artırmaya çıkarılmış 
tır. 

2 - Artırma 4-5-939 tarihine mü -
sadif perşembe günü saat 15 te Antal-
ya orman idaresinde yapılacaktır. 

Bir kalöriferci alınacak 3 - Muhammen bedeli çamın beher 
gayri mamul metre mikabı için 490 

Jandarma Subay Okulu Komu- kuruştur. 

tanlığından : 
Nafıa Vekaleti yapı işleri umum 

müdürlüğünce ehliyeti tasdik edil
mit olmak tartiyle yetmit lira ücret
li bir kaloriferci alınacaktır. İstekli· 
lerin diğer şartları öğrenmek üzere 
okul komutanlığına baş vurmaları. 

(1355) 11360 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 
kuruştur. , 

5 - Teklif mektupları 4-5-939 gü
nü saat 14 e kadar behemehal An -
talya orman müdürlüğünde müteşek
kil komisyon reisliğine verilmelidir. 

6 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek istiyenlerin Ankarada Orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya or-
man Çevirge müdürlüğüne müracaat-

Vilôyetler 
• ları. (2775-1497) 11468 

Kapah zarf usul ile eksiltme ilanı 
Trabzon Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab -
zon - Zefanos yolunun 3 X 000 -
12 X 000 kilometresinde büz • inşaatı 
ve şose esaslı tamiri. 

Keşif bedeli (26199) lira (21) ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

Kalörifer • 
tesısatı 

Afyon Vilayetinden : : 
Afyon vilayeti merkezinde yapıl -

makta olan Ali Çetinkaya okulunun 
19031 lira 10 kuruş keşif bedelli kalo
rifer tesisatı işi 9- mayıs -939 salı gü
nü saat 15 de vilayet daimi encüme -
ninde ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke
şifname, şartname, planlar bir lira be
del mukabilinde Afyon nafıa idare -
sinden alınabilir. Muvakkat teminat 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

. 1427 lira 33 kuruştur. 

C - Nafıa işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kar· 

gir inşaatına dair fenni şartname. 
E - Hususi şartname. 
F - Silsilei fiyat cetveli, metraj ve 

keşif cetveli. 
G - Grafik. 
İstiyenler bu şartnameler ve evra· 

kı (150) kuruş bedel mukabilinde Na· 
fıadan alabilirler. 

3 - Eksiltme 1. 5 .939 tarihine ça
tan pazartesi günü saat 15 te Trab

İsteklilerin arttırma eksiltme ka -
nununa tevfikan verecekleri teklif 
mektupları muvakkat teminat ve ti -
caret odası kayıt vesikası ve şimdiye 
kadar buna mümasil işleri müteahhit 
olarak başardığına dair ellerindeki 
vesaiki bağlıyarak ihaleden 8 gün e -
vel vilayet makamına müracaatla a -
lacakları vesika ile birlikte 9 mayıs 
939 salı günü saat 14 de kadar daimi 
encümen riyasetine göndermeleri ilan 
olunur. (2778-1498) 11469 

zn'da vilayet makamında toplanacak _:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
olan daimi encümende yapılacaktır. : : 

== Fransa ·ıhtı.la" l·ı _-4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. : : 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is · : = 
teklilerin (1965) lira muvakkat temi· .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

nat vermesi bundan başka aşağıdaki 

vesikaları haiz olup göstermesi lazım 
dır. Ticaret odası vesikası teminat 
mektup veya makbuzu ve Trabzon vi· 
!ayetinden alacağı ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektuplarını yukarıda 

3. üncü maddedeyazılı saatten bir sa
at evetine kadar vilayet daimi encü
menine getirilerek eksiltme komisyo
nL reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3. cü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfının mühür mumu ile iyice 
kaptılmıı olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilemez. (2509/1371) 11365 

2 otobüs ah nacak 
Denizli Belediyesinden: 
1 - Belediyemizce 1939 modeli 

Fort veya Şevrole marka iki adet o -
tobüs alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3450 §er li
radan 6900 liradır. 

Orman koruma 

2000 arka ~anlası al1nacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komu
tanlık kıtaları ihtiyacı için 2000 adet 
arka çantası kapalı zarf usulü ile iha
lesi 25. Nisan 939 salı günü saat 11 de 
Ankara'da Yenişehir'de Komutanlık 

binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

3 -Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

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

23 - 4 - 1939 
~ 

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kurulu! tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

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

40 ,, 100 .. 4.000 H 

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

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f azlasiyle verilecektir. 

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

Ankara Valiliği 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 
At yarışları için lüzum görülen 

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

Muhammen bedeli 4300 liradır. İ
halesi 1-5-939 pazartesi günü saat 15 
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 

Ankara Belediyesi 

Kubbe kurşunlama işi 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Mezbaha kubbesinin kurşunla
ma işi on beş gün müddetle açık ek· 
siltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6409) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (541) lira -
dır. 

4 - Keşif ve şartnamelerini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de· 2. 5. 939 
salı günü saat 10,30 da belediye encü-
menine mür ıcaatları. (1384) 11373 

Su saati alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara belediyesi suişleri ida
resi abonleri için su saati alınacak
tır. 

2 - Bu gibi su saatleri imal eden 
fabrika ve mümessillerinin saatleri
nin evsaf, şeraiti ve fiyatlarını göste
rir teklif mektuplariyle birer saat nü 
munesini 15. Haziran 939 tarbine ka
dar Ankara belediyesine göndermele-
ri (1363) 11374 

Elbise ve kasket ah nacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - İtfaiye için yaptırılacak olan 
92 kat elbise ve kasket on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur .. 

2 - Muhammen bedeli (1741,50) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (131) lira -
dır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör -
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 

müdürlüğüne ve isteklilerin de 9 - 5 -
939 salı günü saat 10.30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

Elbise, ıapka ve postal ahnatak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Fen işleri amelesi için yaptın· 
lacak 52 takım elbise ve kasket ile 52 
çift postal on beş gün müddetle ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli (754) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (57) liradır. 
4 - Nilmune ve şartnamesini gör· 

mek iatiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 9/5/939 
salı günü saat 10,30 da Belediye En· 
cümenine müracaatları. (1491) 11494 

Oda vedıvaryaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi binası Cebeci 
asfaltı üzerine yaptırılacak kapıcı o
dası ile etraf dıvarı yapılması on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 3736,09 lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 280,50 lira· 
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 12/ 5/939 cuma 
günü saat 10,30 da Belediye Encüme· 
nine müracaatları. (1492) 11465 

Dıvar yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hal arkasındaki helanın mek
tebe bakan cephesine dıvar çekilmesi 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (611,60) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 52 liradır. 
4 - Keşif ve şartnamesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 12/ 5/939 cuma 
günü saat 10,30 da Belediye Encüme· 
nine müracaatları. (1493) 11466 

D. Demiryollar1 

Kerpiç tuğlası ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis• 

yonundan:. 
Devlet demiryolları Haydarpaşa 

işletmesi için (150) bin adet adi ker
piç tuğlası kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

(1000) adedi 14 liradan muhammen 
bedel tutarı "2100" liradır. 

Bu tuğlalar, Haydarpaşa - Ankara 
arasındaki istasyonların birinde ve 
vagon dahilinde teslim alınacaktır. 

Eksiltmesi 8-5-939 tarihine rastlı -
yan pazartesi günü saat 11 de Hay -
darpaşa gar binası dahilinde birinci 
işletme komisyonunca yapılacaktır. 
Kanuni evsafı haiz isteJdilerin ek -
siltme saatından bir saat eveline ka -
dar muvakkat teminatlarını veznemi
ze yatırmaları ve teklif mektuplarını 
vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri pa
rasız olarak yol haşmüdürlüğünden 

,(1490), 11463 alınabilir. (2704-1487) 11460 
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Elektrik fen adamı aranıyor 
Elektrik tesisatından ve motörden anlar ve hükümete kartı Fab

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

URFADA ELEKTRiK TÜRK ANONiM ŞiRKETiNE 
========== müracaat etmeleri 7193 • 

Eski Osmanh İmparatorluOunun 

J aksime uğramış Düyunu Umumiye Meclisi 
Paris, 14 Nisan 1939 

0/ 0 7 1/2 Faizli 1933 Türk borcu 
Düyunu Umumiye Meclisi, iki numaralı ve 25 Mayıs 1934 vadeli Kupo

nu henüz tahsil etmemiş bulunan, % 7 1/ 2 faizli 1933 Türk borcu tahvilleri 
hamillerine, işbu kuponun 26 mayıs 1939 tarihinden itibaren müruru zama
na uğnyacağını bildirir. 

Bu vesile ile% 7 1/ 2 faizli 1933 Türk borcu kesir makbuzları hamilleri
ne, işbu makbuzları 1stanbul'da Osmanlı Bankası nezdinde ve Meclis hesa
bına, ya satmak veya 500 Franklık bir tahvil elde etmek için icabeden kesri 
almak aelabiyetini haiz oldukları tebliğ olunur. 

26 Mayıs 1939 tarihinden sonra, ve 25 Mayıs 1934 tarihli vadenin müru
ruzamana uğramasından dolayı, kesir makbuzlarının temsil eyl~diği resül
male müteallik faizi kaybedeceklerinden işbu muamelatın mezkur 26 Mayıs 
1939 tarihinden evvel icra edilmesi ata.kadar hamillere tavsiye olunur. 7199 
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~ Büyük Piyangosu ~ 
- -- -- -~ Birinci keıide 11 Mayıs 1939 dad1r 5 
- -- -
~ Büyük ikramiye 40.000 liradır ~ 
= = = = S Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· : 
S lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
S Yeni tertipten bir bilet alarak ittirik etmeği ihmal etmeyi- : 
S ni~. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir- : a ınıı olursunuz. = 
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Kazalar 

Gönen kaı:hcalan kiraya 
veriliyor 

Karoseri İmali 
Adapazan Tohum lalah ve De· 

neme lataayonu Direktörlüiünden: 
İstanbul'da bulunan bir tonluk bir 

Ford kamyonetine on kişilik bir ka-
roser yaptırılması kapalı zarf usuliy-

~Önen Belediyesinden le eksiltmeye konulmuştur. Muham-
. ~onen Kaplıcalarının 1. 6. 939 ta- men kıvmeti 800 lira ve muvakat te-
rıhınden şubat 1942 . . J•-

sonuna kadar ıkı minatı 60 liradır. Eksiltme 27. 4. 939 sene dokuz aylık · b" 1. 
ıcarı on ın ıra mu 

hammen bedelle 5 5 939 .. .. perşembe günil saat 14 te Adapazarı 
· . cuma gunu 

saat 16 da ihale edilmek üzere açık belediye toplantı salonunda yapılacak 
a~ttırma.ya konulmuştur. Tafsilat is- tır. İatekliler ıartnamesini Adapaza
tıyenlerın belediye dairesine müra-ırı tohum iılah istasyonu müdürlü-
caatları ilan olunur. (2607/ 1421) ğünden parasız alırlar. (2361/ 1294) 

11417 11293 

Satılık kıymetli arsa 
Y eni§ehir Kızılay karşısı Ra· 

gıp Soysal'a ait 722 metre arsa 
acele ıatıltktır. Ragıp Soysal'a 
veya Anafartalar Caddesi No: 
45 te terzi Talat Akar'a müra-
caat Ti: 2355 1368 

Su projesi yaptırılacak 

Develi Belediye Reisliğinden ı 

1 - Develi kasabası içme suyu pro
jesi keşif bedeli 2800 lira ve muvak
kat teminatı 210 liradır. 

2 - Eksiltme 15·5·939 pazartesi 
günü saat 11 de Develi belediye bina
sında pazarlıkla yapılacaktır. Şartna

meler bila bedel belediyemizden ve 
Ankara belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alınabilir. 

3 - Taliplerin kanunun tarif etti • 
ği vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Münakasaya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mUhendis veya mühendis olmaları 
tarttır. 

5 - Bu it hakkında fazla malfımat 
almak istiyenler belediyeler imar he
yeti fen şefliğine ve Develi beledi • 
yesine müracaat etmelidir. 

(2723)-1488) 11461 

Su projesi yaptı rılacak 

Zile Belediyesinden : 

Zile kasabası içme suyu tesisatına 
ait etüd ve projelerin tanzimi işi pa • 
zarlığa bırakılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2000 
liradır. İstekliler bu işe ait prtname 
proje ve sair evrakı bilabedel Anka
rada belediyeler imar heyeti fen tef· 
liğinden veya belediyeden alabilirler. 

2 - Pazarlık 17-5-939 tarihine rast· 
lıyan çarşamba günü saat 11 de bele
diyede toplanacak encümence yapıla
caktır. 

3 - Pazarlığa girebilmek için is -
teklilerin aşağıdaki yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve saate kadar encü
mene teslim etmiş olacaktır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16-17 inci 
maddeleri mucibince 150 liralık mu· 
vakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar ve 4 üncü madde mucibince pazar
lığa girmiye bir mani bulunmadığına 
dair imzalı bir mektup ve pazarlığa 
ittirak edeceklerin su işlerinde ihti
lal yüksek milhcndiı veya mühendis 
olmaları şart olduğundan isteklilerin 
bu hususu tevsik eden vesaiki lazım
dır. 

4 - Teklif mektuplarının ihale gü
nü olan 17-5-939 tarihine kadar mak
buz mukabilinde Belediyeye verilme
si ve teklif mektuplarının da iadeli ve 
teahhütlü olması lazımdır. Fazla iza
hat almak istiyenlerin belediyeye ve 
Ankara fen şefliğine müracaat etme-
leri • . (2713-1489) 11462 

Satılık: 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5 o
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

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

Acele satılık arsa - Yenieşhir Se
l:inik 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 bulvannda kaloriferli ve kalo
rifersiz 3 ve 8 ve 10 daireli Tel: 2406 
bayram C. No. 1 1308 

Acele satılık apartman - Şehir da· 
bilinde en işlek yerde Beş kat ve beş 
daireli 16000 lira borçlu Tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1309 

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

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

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

Satılık arsalar - Maltepede aafal -
ta yaltın küçük çapta ve Kızılırmak 
caddesi He 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. 2406 

1324 

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

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

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

Satılık otomobil - Doç marka 36 
model lbtikleri yeni müstamel bir o
tomobil satılıktır. Posta caddesi No. 
1 Doç acentesine müracaat. 1369 

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 • Çan~a 

1393 

Uygu fiyatla satılık arsa - Yeni
tehir, Sıhat vekaleti karşısı, İlkiz 
caddesi, ada 1149, panel 23, Telefon 
1743 1402 

Acele satılık - Azimet dolayıaiyle 
yeni Adler kadın bisikleti ve akümü
latörlü radyo Dikmen cad. Sözenler 
sokak Oyhan Ap. No. 3 1404 

Acele satılık iki arsa - Biri Yeni 
Dikmen asfaltındaı 587 diğeri Ostiln 
sokağında 900 M2. Tel: 1256 1411 

Satılık arsa - Yenitehir, Dikmen 
asfaltı, Sözenler Cad. Oyhon Ap. ya· 
nında köşe başındaki 656 metrelik, 
cephesi iki daireye elverişli arsa Tl: 
3955 1421 

Satılık otomobil - İyi kullanılmış 
dört kişilik Opel marka bir otomobil 
müsait fiyatla satılıktır. Telefonla 
1216 ya müracaat. 1434 

Kiralık: 

Küçük ilôn şartla rı 
Dört satırlık küçük lllnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kllçülr ilinlardan her de
fası için 10 kuru:ı alınır. Meaeli 10 
defa ne,redilecelr bir illn için, 140 
kuruş almacakUr. Bir kolaylık ol· 
mak üzere ber satır, kelime arala· 
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük llln 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kurue alı-
nır. 

Küçük lllnların 120 harfi geçme· 
meaı lizımdır. Bu miktarı geçen i· 
llnlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık - Aile içinde ayrı böliık 
1 - veya 2 oda aylığı 20 - 26 lira: Ye· 
nitehir Yenikalık S. 15 No: 2ci kat 
Bakanlıklara beş dakika. 1436 

Ucuz fiyatla kiralık kllçük daire! 
- Nafıa bakanlığı karşısı otobüs du
rak yerinde Özgen apartmanında iki 
oda ve müştemi15.tı. Kapıcıya müra-
caat. 1423 

Kiralık ev - Adilye sarayı arka
sında ikinci cadde • Kantarcı dükkanı 
üzerinde nezareti havi iki daire kira
lıktır. Muayene haneye ve terzilere 
elverişli 3747 No.lu Telefondan Ke
resteci Hüseyin Güllü oğluna müra-
caat. 1408 

lıo ,·erenler: • 
Terzi işçi aranıyor - Işıklar cad

desi Trakya apartman No. 3. Kadın 

terzisi M . Adama müracaat. 1350 

Kadın şapka dikişçisi aranıyor -
Atatürk bulvarı No. 30 - 32 Gün yüz
lU Ap. dahili No. ı Helli şapka salonu 
na müracaat. 1424 

Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit· 
ten geçme ııcak ıulu. 1281 Aramyor: 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As· 
falt köprünün başında No: 37 gör· 
mek için içindekilere görüşmek için 
Ti : 1616 1310 

Kiralık daire - Yenişehirde Ba· 
kanlıklar karşısı Konur ıokak No: 9 
üst kat 5 oda ı salon konforlu müsta· 
kil bir daire 60 lira Tl. 1265 1315 

Kiralık odalar - GUneşli ve her 
türlü konforlu ve daimi ııcak 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 bil· 
yük salon mutbak banyo su elektrik 
Ti: 3454 1354 

Kiralık - Jandarma, polis enstitü
sü yanında her tarafa nazır vekaletle
re 5 dakika mesafede yeni yapılmış 

Ev aranıyor - Çocuksuz memur 
karı koca için 2 odalı müstakil veya 
kabili taksim bir daire aranıyor. An
kara Kadastro Md. de Nazire müra· 
caat T?: 1183 saat 14 - 17 1375 

Devredilecek telefon aranıyor -
ismet lnönün ve Kazım Özalp cad
deleri üzerindeki hatta dahil telefonu 
olup devretmek isteyenlerin Kazım 
Özalp caddesi No. 30 Kemah apart
manı 1 No. da Engin Şirketine müra• 
caatları. 1391 

Aranıyor - Az müstamel sepetli mo
tosiklet satmak isteyenlerin marka. 
beygir kuveti ve son fiyatını Kırık
kale Pr. Hd. Vehap adresine bildir· 
meleri. 1419 

Aranıyor - Az kullanılmıı bir ço
cuk arabası alınacaktır. Koyun pazan 
Babur sokak 3 numaraya müracaat e
dilmesi. 1435 

çok ucuz. Koçak Ap. daireleri. İçin- ----------------
dekilere müracaat. 1364 

iş anyanlar: 
Kiralık Mobilyalı mobilyasız oda 

- Yenişehirin en güzel yerinde bil- Jş arıyor - Fransızca Almanca ve 
tün konfor ve kaloriferi haiz oda kira İngilizce bilen daktiloyu seri yazan 
hktır. Bankalar caddesi Şehzadeba§ı ve almanca stenografisine tamamen 
9ekercisi bay Osman Nuriye müraca- vakıf bir bayan. Ulus'ta M. G. rumu-
at. 1366 zuna mektupla müracaat. 1344 

Kiralık kat _ Kavaklı dere emni- iş arıyor - Perfekt makina ressa· 

yet karakolu bitişiğinde su ve elek- mı .. E lekt. ~~riç. ma~ina .. ve ~a.n İ§· 
trikli 3 odalı Bekir hamamcıya veya lerınde tecrubelı. Bır atolyeyı ıdare 
Ti: 1231 e müracaat. 1371 edebilir. Tahsili yüksek. Fransızca 

ve Almanca bilir. Ulus'ta S rumuzu. 
Kiralık ev - Halkevt yakını Atili na mektupla müracaat. 1427 

caddesi N o. 9. 3 oda hol ve tam kon-
forlu elektrik, ıu, havagazı ve kulla-
nışlı. 1376 

Kiralık - 3 odalı 1 hol banyo ve 
saire. Ehven fiyat Yenişehir Meşru

tiyet cadesi Türe sokak No. fi Mimar 
Kemal mektebi yakını Çatı katında 

ev sahibine müracaat. 1385 

Kiralık - Yenitehir Selinik Cad. 
No. 47 müstakil bir ev her tarafı par
ke döşeli 4 oda 1 salon tam konforlu. 
MUasit şerait. Üat 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: 
2655 1403 

Zayiler 

Zayi - Ankara Gazi lisesi birinci 
sınıftan 1 nisan 939 tarihinde ikinci 
defa aldığım belgeyi kaybettim. Ye -
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Ankara İstiklal mahallesi Kavaklı 
sokağı N o: 58 de Gazi lisesi 1 inci sı
nıf B. Ş. 411 No.lu Mustafa Haaözbek 

1431 

Zayi - Ankara Memurlar Koope • 
ratif şirketinin 2806 sayılı hisse sene
dini kaybettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu -
nur. - Hayri Tümer - 1433 

Kiralık daire - Yenİ§ehir Dikmen--------------
Zeyrek asfaltı üstünde 3 oda 1 hol 
banyo mutbak kömürlük !ışık Ap . 

1409 

Kiralık - Ucuz 2 veya 3 odalı hol. 
Mutbah, banyolu daireler Dikmen -
Zeyrek caddesi Işık apartmanı telefon 
3176 1410 

Kiralık oda - Havuzbaşında aile 
yenında konforlu bir oda. Yenişehir 

Özen pastanesinde satıı memuruna 
müracaat. 1413 

Kiralık - Mısır sefareti yanında 
Çankaya cad. No. 49/ 1 mobilyalı ka
löriferli, banyolu, döıemeli bahçeli bir 
oda kiralıktır. 1415 

Kiralık mobilyalı oda - Bir aile 
yanında bir bay veya bayan için eh
ven fiyatla acele kiralıktır. Yemek de 
verilebilir. Müracaat Tl: 3130 1416 

Kiralık oda - Alman ailesi nez
dinde bir mobilyalı oda kiralıktır .. 
Ankara Ali Nazmi ap. 9/ 2. Koopera. 
tif arkası. 1417 

Kiralık diJlclcln ve kOçllk apartman 
- Postahane Cad. Ticaret odası ya
nında 52 No. lu dükkan ve depo ile 
54 No. lu küçük apartman. 1418 

Kiralık apartman - Yenitehir, Dik 
men asfltı, Sözenler cad. No. 3 Oy· 
hon Ap. 4 oda, geniı bir hol. Konfor 
tamam. Görmek için kapıcıya, görüş· 
mek için Tel : 3955 1420 

Kiralık oda - Atatürk Bulvarı Ök-

Ekonomi 8. 

4·6 odah bir daire aramyor 
Ölçüler ve Ayar Baımüfettiıli· 

ğinden : 
Şehir içinde ve bilhassa Adliye sa

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

Telefon : 3667 ye müracaat. (1324) 
11356 

men apartımanında No: 8 konforlu 
Kiralık apartımın - Atatilrk bul mobilyalı bir oda bekarlara elveritli. 

varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna Tel : 3792 l432 



Yüz 1 ere e 1 i ra vermeğe ıüzum kalmadı ı 

Hesaplarınızı ~ 

~\dıot/lıoillın.J 
Portatif hesap makinelerile yapınız 

ADD1A TOR - En ucuz, emin portatif bir makinedi:
ADDlA TOR - ile her hesap kolaylıkla yapılır 
ADD1ATOR - Cebiniz, çantanız, masanız için elzemdir 
ADDIATOR - Kullanması en kolay, zarif bir makinedir 
ADDIATOR - Muhasebe büroları mühendisler, fabrika
lar, müfettitler, ticarethaneler ve herkesin hesap makinesidir 

En büyük tipi olan, . ı 

Addi af or -Supra (Negatif): 

Kutusu 
Rakkamlar 
istiabı 
Boyu 
Eni 
Ağırlığı 

: Pirinçtendir 
: Hususi olarak büyüktür 

999.999.999 
18cm. 
11 cm. 
450 gr. 

Fi atı 35 
Addiator'un diğer tipleri: 

lira 
Supra (Negatif) maroken kaplı: 35 Lira - Arithma: 6.75, Supra, 
maroken kaplı: 30 Lira - Rapid : 25 lira - Duplex: 14 ve 11 lira -
Multator cetveli: 5.75. 

Türkiye vekili: 
ACENTALAR: 

Nurettin Otan 
P. K. - 75 Ankara 

Tel: 3807 

Ankara - Tarik Edip Kitapevi tel: 3000 
Adana - Sabri Evrendilek 
Afyon - Murat Doğan Erkmen 
Aydın - Vahit Tekmen 
Erzurum - ilim Ocağı ve Kütüphanesi 
lstanbul - Vitali Benbanaste - Galata • 
lzmir - Nafiz Mustafa Delen 
Kastamonu - Ahmet Mustafa Ate§ Kardetler 
Kırklareli - Şevki ve Ahmet 
Konya - Mustafa Naci Gücüyener 
Zonguldak - Mustafa Zeki Erman 

GARANTİ: Her makine bir sene garantilidir. Taşradan, 
bedelleri posta ile gönderildiğinde posta ücreti alınmaksı-
zın makineler mahalline sevkedilir. 193 

KARA GAR GAZİNOSU 
Nefis yemek Munf azam servis Güzel müzik 
ve iç açıcı manzarasiyle ANKARA'nm nezih bir toplantı 
yeridir. Bu temiz vasıflariyle bahar ve yaz mevsimine gir· 
mekte olduğunu sayın müşterilerine arzeder. 

I 

BEDİA 
P a ris'ten yeni getirdiği zengin kolleksiyonunu 
her gün ıaat 14 ten itibaren teşhir etmeğe başladı. 
Havuzbatı Çankaya caddesi Kınacı apartman 
daire 3 Ti: 3837 1405 

İnşaat yapanlara 
En sağlam yapı yapan en verimli, en sıkı, en tutkun ve kuvetli, yüzde 

üçten fazla fire vermez, en ucuz, kireç 14 senedenberi denenmiş olan (Öz· 
genel fenni Kireci) dir. Beyazlığa ve sair gösterişlere bakarak çürük ve 
kof kireçler kullanmaktan sakınınız. 

Besim Öz genel Posta caddesi No. 26 Tel : 2568 1272 

Sütçüler ôleminde bir hôdise ... 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiştir 

MİELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

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

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

Ankara satış yerleri: 
M. NEDİM lRENGON Yeni hal No{ 1-59 Tl: 2246 
YUSUF ESENDEMtR ve OÖULLARI Anafartalar Cad. N: 105 
T l: 2454 1011 

\' 

Yeni ESCHEBACH 
gaz alet !er ini gör.
düm, hakikaten harı
kulô.de dirler. 

"'.Sahimi! .. Bende 
görmeğe gitmeli-

,..,.. ______ ~_.lJY __ --. yim; benide çok ........... 

.. 

'• ' •, 
' 

· l 

t.tanbal Haydarpa1a hastanesi sabık 
cöz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık cöz baı muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini SamsWl'dan Anka· 
ra'ya nakletmistir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. lı:at: 1 

GLiSERiNLi 

RİT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
güzellettirir. En iyi tuvalet 
sabunudur. 1107 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6364 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umum! neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basım.evi ANKARA 
Matbaa nıildllıil : Ali Rua BASKAN 

alakadar ederler. 
I 

ESCHEBACH ne dir? 

KA LITE 
( Dünyaca tan1nmışbr ) 

TASARRUF 
(cereyandan) 

KOLAVLIK 
(kullanışta) 

demektir. 

.Muhtelif modelleri görmeğe geliniz her h"alde size en üygul"\ 

Tediyatta 

suhulet 

... , ... Cebeci Hastanesi mıı. -------
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

-------
~Dr. Kemal Ancan ~ 
§ Berliıi kliniğinden mezun § 
: Belediye sırası Emek Ap. kat 2 : - -.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Salıhk Armut Fidanları 
3000 adet aşılı rus cinslerinden ar

mut fidanı çok ehven fiyatla toptan 
ve perakende satılıktır. Hal'de Çiçek· 
çi Kazıma müracaat. 1379 

r 

YENi 
BU GÜN BU GECE 

KiRiK ZAMBAK 
Lilian Harvey - Willy Birge! 

Danslı musikili muhteşem bir film 
İlaveten: T. B. M. M. nin altıncı 
açılış devresine ve Milli Şefimiz 
İSMET İNÖNÜ'nün ikinci defa 

Reisicümhur intihabına ait 
intıbalar 

Bu film Ankara'da ilk defa 
gösterilmektedir 

Seanslar: 10 ve 12 de ucuz. 
14.45 - 16.45 - 18.45 - 21 de normal 

: : 'O c::=:=:: = e e = == = = 

.olamnı bulaca 

10 - 14 Mayıs 939 

B R E S L A U Sergisi 
ve Zirai Makineler 

Bütün ecnebi §imendiferleri bilet ücretlerinde ten
zilat, Almanyada % 60. Tafsilat ve tarifnameler 

bütün seyahat acentalarından istenebilir . 

BRESLAU SERGİSİ, Şarki ve Cenubu şarki Avrupa'nın müs
tahsalatı ziraiye ve meveddı iptidaiyesi için hususi Alman sergisidir. 

BRESLAU SERGİSİ devamınca, tekliflerle beraber ziraat için 
bütün makineler ve tesisatı, aynı zamanda esnaf, küçük ve orta sa-
natlar için makine alat ve edevatı gösterilir. 7184 

HALK 
Bu gece 21 den itibaren 

KİM ÖLDÜRDÜ 
İlaveten: Türkçe sözlü ve musiki
li Bursa Senfonisi ve ayrıca en 

son dünya haberleri 
Gündüz 10-12ucuzve14~0-1~30 

18.30 normal seanslarında 2 film 

1 - Lorel - Hardi avcılar 
Türkçe sözlü 

2 - Gangsterin karısı 
=== 

sus 
Bu gün bu gece seyredenleri ağla· 

tırcasına güldürtn emsalsiz bir 

kahkaha filmi 

SAHTE KONT 
Ba~ rolde: en büyük fransız artisti 

Fernandel 

Seanslar: 10 ve 12 de ucuz halk 

matineleri. Normal seanslar: 14 -

16 - 18 - gece 20.30 da. Tel. 3589 

= 

YENi Sinemada YENi VAR YETE NUMARALARINI ve meıhur İspanyol dansözü 
JULIA REYES'i mutlaka görmelisiniz. 


