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·Milh Hakimiyet ve oc bayramı 

-
Türk bayrağı, türk aakeri 

ve türk çocuğu 

Düzenli 
hayat • 

Necip Ali KOÇOKA 
Geçen gün gazetelerde saym Da· 

biliye Vekilinin. memleket dahilin • 
de yapılan israf atm önüne geçilme· 
ai İçin bir tamimini okuduk. Daima 
üstünde ehemiyetle durmamızı ica--ı; 

~Ug- .~ ufitftrtn~~ejekkür ~
deriz. israf en kısa ve halk if ad.sile 

Her iki bayram 

Dün bütün yurtla 
<oskun tezahürler 

ve sevin~le kullandı 
C.oçuklar Milli Sef'i ziyaret ettiler 
Milli hakimiyet ve Çocuk bayramı dün Ankara'da, büyük bir he· 

yecan ve eşsiz bir inkılap havası içinde kutlandı. 
Törene iştirak eden mektepler saat ondan önce, Ulus meydanındakı 

yerlerini almışlardı. Kesif bir halk kütlesinin iştirakiyle sayısı on bini 
aşan bir kalabalığın huzuriyle merasime başlandı. Evela istiklal marşı 
söylendi ve hu sırada Çocuk Esirgeme Kurumu'nun hazırlattığı büyük 
bir çelenk, Atatürk anıtına konuldu. (Sonu 9 uncu sayfada) 

Yukarıda Milli Şef, kendisini ziyarete gelen bir mınımınıyı severlerken. Aıağıda Milli Şef 
ve refikaları, Bt11vekilimizle birlikte, Cüm hurreiıliği köıküne gelen çocuklar araaırula 

:+· 

1

Tohron'doki 
şenliklerin 

3 üncü günü 
Dün büyük bir 

suare verildi 
Tahran, 23 - (Heyetimizle bir

likte Tahran'a giden yazı işleri ~Ü· 
ı:lürümüz Mümtaz Faik Fenik bil
diriyor): Bugün, dost ve müttefik 
memleketin Meclis Reisinin çayın· 
da bulunduk. Meclis binası, yeni 
Tahran'ın en güzel yapılarından bi
ridir. Şehinşah, iktidarının ilk gü • 
nündenberi, memleket için aldığı 
bütün kararlarda Meclisin görüşüne 
ve telakkisine büyük bir ehemiyet 
vermiştir. 

İran'ın bütün işleri, meclisin tam 
bir murakabesi altındadır. Bu havayı 
ve Şehinşahın meclisle daima beraber 
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yürüyen icraatını bugün yakından 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Venedik görüımeleri dün bitti 

Resmi tebliğe göre 

Yug.oslavyo mihver 
devletlerine yoklaşıyor 
İtalya neticeden memnun 
Venedik, 23 a.a. - Kont Ciyano ile Yugoslavya hariciye nazın 

Markoviç arasında pek samimi ve mütekabil bir anlaşma havası içinde 
yapılan mülakat iki saat sürmüştür. iki nazır bundan sonra son sistem 
bir motörle deniz gezintisi yapmışlardır. 

. düzensizlik demektir. DÜzemizlik 
milli ve beynelmilel hayatta naıd 
bir kanııklık vücuda getirirse ıahıs 
-.e aile hayatmda da aynı buhranı 
doiurur. Bütün tabiat kanunları dü· 
zen eaasma müstenittir. Düzenin ol· 
madıiı yerde hayat da yoktur. Çün· 
lrii hayat bizzat düzenin if adeaidir. 
Vakıa israf dojnıdan doğruya dü· 
zensizlik değildir. Fakat düzensizli
ii doiuran en kuvetli amildir. Türk ---------------------:---------------------------

Yugoslavya'nın Roma elçisi ile Ve-, 
nedik belediye reisi bu gezintiye işti • 
rak etmişlerdir. Saat l!:J.15 de Vene • 
diğe avdet edilmiştir. Markoviç 

nıilletinin içinde yaııyan alicenap • 
· bk, teref ve izzeti nefis gibi yüksek 
ve asil hisler, bazı noktalardan İsra· 
fa yol açnuı, fakir bir köylünün ha· 
Y•tmda düğün gibi vesilelerle tarla· 
aını aabnak, bankalardan aldığı pa· 
rayı buraya sarfetmek suretiyle a • 
iır ve telafisi imkansız rahneler aç
DUfh. Yapılan mütemadi telkinler
le köyde bu hallerin önü artık her-

• kese memnuniyet verecek derecede 
birçok mmtakalarda almmııtır, aa
YJlatiilir. Şimdi bilbaaaa Anadolu'· 
da kadm ve erkek, hayatlanm aile 
iktıaadmm müsaadesi içinde çerçe
•elenıete dojnı gayret gösterdikle· 
ri ve birçok kaaabalarmuzda buna 
nıuvaffak olduklan görülmektedir. 

Fakat asıl üstünde durulacak nok· 
ta büyük felairlerimizin halidir. Be· 
niın kanaatime göre büyük tehir
lerde aile iktısadmm düzensizliği, 
meınleketin hiç bir yeriyle kıyas ka
bul etnıiyecek derecede azametli
dir. Ve buna da en çok sebebiyet 
veren ailelerin kadm e§yası üzerin
d k". e ı ısraflandır. iltibasa mahal kal· 
nıamak için ıuraaını derhal ifade et· 
~liyim ki türk kadını vatanperver· 
~· ve terefmevzularında olduğu gİ· 

1 zevk ve zarafette de mümtaz ol
malıdır. Türk kadınının zarafetini 
ve ne-ainı" da" .. t .. .. k h , . : ıma us un gonne e-
pımızın a- tt• ~. b" d" Ç f ...... e ıgı ır fey ır. ar· 
:~ kvek Peçeden daha dün sıyrılan 
ur adnunm, kibarlık ve zarafet· 
t~t~~l~-..~lı heınıirelerine tekaddüm 
: ~gını ıtaa-af ecnebilerden çok de
ha . u~d';lk. Fak at en büyük marifet 
aıutlık ıçinde zevk ve f t• "bd. 

etın ._
1
• zara e ı ı a ea ır. 

'Biz londra ve Paris gibi Avru· 
pa nm zevk v . l"k . . il . . • e ınce ı ıılerınde en 

1 erı gı~~•t memleketlerinde kadm· 
arm gıyım t 1. kk ·1 · · öl üd .. e a ı ennı anettiğim 

ç en mutalea ettikler· . .. d .. k 
Fakat bizde .. mı gor u . 
bütçeleri iki .. bö~le ol.muyor. Aile 
1 .. . yuz lara bıle olmıyan • 
arın ~ laralık model elbise aldık

lan, 40 lıralık f&Pka giydikleri ekse· 
(Sonu 9 uncu sayi•da) 

Halkevindeki Resim Sergisi 

C. H. P. Genel Sekreteri 
tarafından dün açıldı 

C. H. P. Genel Sekreteri Dr. 
Fikri Tuzer nutuk verirken 

Partimizin memlekette sanat haya· 
tı ve hareketine, kökten bir kalkınma 
imkanı vermek için hazırladığı pro
gramın tatbiklerinden olan birinci re
sim müsabaka sergisi, dün, Ankara 
Halkevinde saat 16 da, Parti Genel 
Sekreteri Erzurum Mebusu doktor 
B. Fikri Tuzer'in kısa ve veciz bir 
nutkiyle açıldı. 

Sergide, memleketin on muhtelif 
mıntakasına gönderilen on ressamımı
zın 116 eseri teşhir edilmektedir. 

Partimizin bu teşebbüsllndeki İlla· 
bet, Ankara'da ·eski resim sergilerini 
görmüş olanlann basit bir mukayesesi 
ile derhal kendisini göstermiştir: te
şebbüs, bu sahadaki sanat hamlesine 
büyük bir hız vermiştir. İklim, tabi
at, tarih bakımlarından ayrf ayrı ka
rakterler ve v~sıflar ifade eden on 

----------------.,muhtelif vilayetimize gitmiş olan sa-

B. Ga fen ko natkarlarımız, müsabakaya güzel ve 
enteresan eserler vermesi heyecan ve 
gayesiyle çalışmışlar, bu maksatların
da muvaffak da olmuşalrdır. 

Lo n d ra 'da Genel Sekreterimiz sergiyi açtık • 
tan ve tablolar üzerinde tetkikler yap 

Londra, 23 a.a. - Bugün buraya 
muvasalat eden Romanya Hariciye 
Nazın Gafenko Lord Halifaks, Tür· 
kiye ve Polonya büyük elçileriyle Ro
manya elçisi, Yugoslavya Maslahat -
güzan ve Romanya elçiliği erkanı ta
rafından akrşılanmıştır. 

Gafenko yorgun gözüküyordu. Ga
zetecilere beyanatta bulunmaktan im
tina etmiştir. 

(~OllM I iaci Sfl6..iadaJ 

tıktan sonra, Halkevlerinin kuruluş 
bayramı olan 19 şubatta gene aynı bi
nada açılmış olan dördüncü Halkevi 
resim ve heykel sergisini gezmişler
dir. 

Sergi, açılışının ilk günü olmasına 
rağmen çok büyük bir alaka görmüş 
ve birçok sanatseverler tarafından zi
yaret edilmiştir. 

Birinci müsabaka sergisi on beş 
gün açık kalacaktır. Ayrılan jüri bu
gün saat 15 te toplanarak eserleri ayı
racak ve mükafatları tesbit edecektir. 

Macar - Slovak 
gerg1nliği 

yeniden artıyor 
Bratislava, 23 a.a. - Macaristan ile 

Slovakya arasında gerginlik yeniden 
artmıştır . 

Macar kıtaatı, slovak • macar mua • 
hedesiyle tespit edilen üç kilometre 
derinlikteki bitaraf hudut mıntakıına 
giderek Blatnereviste'yi işgal etmiş • 
lerdir ve slovak hududuna 1.500 met· 
re yaklaşmışlardır. · 

Grand Hotel'e inmiştir. 
Bu sabah Yugoslavya hariciye nazı

rı Markoviç ile İtalya Hariciye nazı
rı Ciano arasında yapılan ve iki saat 
süren ikinci mülakattan sonra aşağı • 
daki tebliğ neşrolunmuştur : 

"Venedik'te 22 ve 23 nisan tarihle
rinde Yugoslavya ve İtalya hariciye 
nazırları arasında yapılan konuşmalar

da komşu ve dost iki memleketi, 
bugünkü enternasyonal vaziyette ve 
keza son Arnavutluk hadiseleri dola
siyle alakadar eden muhtelif mesele
ler tetkik olunmuştur. 

Bu tetkik, İtalya ile Yugoslavya a • 
(Sonu 9 uncu sayfada) 

Çocuk haftasının ilk günü dolayısiyle d 
Ulus meydanında bir nutuk veren kuru 
başkanı ve Kırklareli mebusu Dr. Fuat U 
may (yukarıda). Çocuk Esirgeme Kuru 
mu'nun bir senelik çalışmalarının bir bilin 
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çosunu yapmıştır. (Haberimiz 2 inci sayfa 
dadır.) 

Dün Ankara ve istanbul'da milli küme maçlarına devam 
edilmiştir. Aynca Ankara'da biıiklet seri yarışının sonuncu
su, atış müsabakal~rı, mektepler. arası maçlar yapılmış, vo
leybol maçları cerı kalmıştır. Mılli Şef İnönü ve refikaları 
bera~erleri~de .. Başveki~imiz Dr .. ~efik S~ydam, Hariciy~ 
Vokıli B. Şukru Saracoılu ve Dahıhye Vekıli B. Faik öztrak 

da bulunduğu halde 19 Mayıs Stadyomunu şereflendirerek 
halkın coşkun teuhürleriyle karşılanmışlar ve müsabakaları 
alili ile takip buyurmuşlardır. Yuakrıdaki resim Ciimhurre
isimizi, refikaları ve Başvekilimizle birlikte, Şeref tr ibünün
de ıöıter4'or. Spor. haberlerimiz iç sayfalarımı:ı:dadır. 



İnsan ve kültür : 

Asrımızın kadını 
Tanınmış ve sevimli alman tayyarecisi Elli . Beinhorn, şehrimiz

dedir. Tabii, tayyaresi ile. Burada bir kaç gün kaldrktan sonra, Irak ve 
İran üzerinden Hindistan'a, oradan da Tokyo'ya uçacaktır. 

Bir lokma kadına, kıtalann üzerinde gönlünün dilediği gibi piyasa 
yapmak imkanını veren, iki şeydir: asrımızın tekniği, asmnwn teıbi
yesi. 

Kendisiyle tanışmak zevkine varmazdan önce, yazdığı bir kitaba 
göz gezdirmiştik: bizim ancak coğrafya bilgimizde mevcut olup, bura
da dahi çokdan silinmiş olan isimlerle, kıtalarla ve insanl.ırla, o, yüzyü
ze gelerek tanışmış. 
. ~ğrafyanm dünyasını, ancak kitaplar kucaklıyabilirdi. Dünyayı 

bır ınsan gezebilir mi ki görsün} Ya mesafeyi, ya tehlikeleri, ya geçit 
vermiyen dağları ve çölleri ne yapmalı} Tayyare, bu suallerin hepsine 
~Ü~pet cevap vermi§tir. O kadar ki, genç bir kadın, bir şehiri dolaşır 
gıbı, ,ıkıp çıkıp dünyayı dolaşmaktadır. Ve her dönüşünde, yıldızlarla 
sular arasında yazılmış bir kitap getirmektedir. 

Aınmızın halledemediği davalar yüzünden döğünüp dururuz. Hal
l~dilemiyen bu davalar, asla halledilemiyecek cinsten değildir. Çok çe
tm olmalarına, yani insanın bir türlü insanla geçinememesine ait ol
malda beraber 1 Fakat asrımızın hallettiği \lir dava vardır ki, bu da, tay
yaresinin içine athyana, bütün dünyamlZI mahdut bir gezinti yeri öl
çüsüne indirmİ§ olmaktır. 

Burhan Belge 

Dil - Tarih, Coğrafya Fakültesi 
kadrosu genişletilecek 

Doçent ve asistanların 
maaşları artacak 

r Maarif vekaleti, Ankara'da bir Dil, Tarih - Coğrafya fakültesi kurul
ması hakkındaki kanunda bazı değişiklikler yapılması hakkında bir ka
nun projesi hazırlamı,tır. Vekalet, projenin hazırlanmasını mucip se
bepler layihasında ıöyle izah etmektedir: 

"Ank ra•da kurulan Dil Tarih ve 
Coğrafya fakültesinin kuruluşundan 
bugüne k dar bir taraftan fakültenin 
teşkilat ve faaliyetine ait eksiklerin 
tamamlanmasına çalışılmış, öte taraf
tan da fakülte için yeni bir bina in
§asına başlanmıştır. Bu inşaat CSnU -
müzdekı yaz ayları içinde bitecek ve 
müessese, yeni teşkilatiyle buraya 
yerleıecektir. Fakültenin halen 600 
talebesi vardır. 

ll-IAVA 

IF-2ı 
Hava gittik~e ısımyor 

Fakül enin kuruluıundanberi fakUl- . • . 
te tedris heyetini teşkil eden profe - Dün tehrımlzde hava umumıyetle 
sör ve doçentler, ilcretle istihdam e - kapalı geçmiştir. Rüzgar cenup ısti
dilegelmiştir. Bunun sebebi de, pro • kametinde saniyede en çok S metre 
feıörlerden büyük bir ekseriyetin kadar hızla esmiştir. En yüksek sü -
mebuılardan ve yabancılardan milte • hunet 18 derece olara ktespit edil -

Çocuk haftası dolayısiyle 

Dr. Fuat Umay çocuk 
Esirgeme Kurumunun 
iş bilônçosunu anlath 

Çocuk haftasının ilk günü olarak dün Ulus meydanında yapı
lan törende, Çocuk Esirgeme Kurumu Reisi ve Kırklareli Mebu
ıu Doktor Fuad Umay, bu büyük günün değerini canlandıran 
entereıan bir konuıma yapmııtır. 

"""""'"""''''''''''''"' / 23 Nisanın muhtelif bakımlar
dan güzel bir izahını yapan bu 

Günün peıinden ::::uımayı sütunlarımıza alıyo-
"Sevgili aziz çocuklar; 
Türk yurdunu kıymetli inki1aplar-

8U örneg~İn pecinden gidelı'm ı. la teçhiz ve tezyin ederek layık oldu-
' ğu dereceye çıkaran ve bugünkü ıaa· 

Dünyanın her tarafmda yoksul 
çocuk vardır. En zenıin milletler 
bile, kimsesiz yavruya tefkat elini 
uzatacak müe11~aelerden müstafni 
değildirler: lnıilterede senede bir 
gün, imparatorlufun bütün vatan • 
datlan, ellerinden ıelen yardımı ba 
kımsız çocuk için yaparlar. Bugün 
Britanya vatandatlarmın en cömert 
ve miiffik günleri sayılır ... 

Yavrulanna verecek ekmek bu
lamadıkları için onlan evli.dlrf a 
veren annelerin hazin hikayelerini 
belki duymuısunuzdur. Hayatm 
bahtaızlıima uiramıt olan anne, 
eğer cemiyetten de alaka ıörmezae, 
çalıımak imkanını kendisine ya ta
biat vermemit v .. a muhitinde bu 
imkanı bulamamıfl& batka ne ya· 
pabilir? 

Asıari hayat imkanını bulduiu 
zaman hangi anne evladmdan ayrı
lır? Fakat bu asgari hayat tartı, 

ancak, yardım yapmak ve kudreti 

detimizi, gururumuzu, neşemizi bize 
temin eylemig bulunan Büyük İnsan 
Atatürk'ün aziz ruhu önünde saygı 
ile beş dakika silkfit edelim .... 

Büyük At 'nın ölümünden duydu
ğumuz derit .. cıyı Milli Şefimiz İs
met İnönü'nün İ!J başına geçmiş ve 
milli bayrağı kudretli, faziletli eline 
almıt olmasiyle tadil ediyoruz. 

Saltanatın esareti kabul ederek a· 
ziz yurdun parçalanmasına boyun eğ
diğini görerek isyan etmiş ve Anado
luya geçerek milli kıyamı temin eyle
miş olan Atatürk'ün rehberliğiyle 
Büyük Millet Mecliıinin açıldığı 23 
nisan gününü bugün sevinçle tesit e
diyoruz. 
lnkilô.pta 23 Ni•an: 

Milli hakimiyetin başlangıcı, içti
mai ve kültürel inkilapların anası o
lan bu kıymetli tarihi, sizin bayramı
nız olarak da kutluyoruz. 23 nisan in
kilabının feyzli, nurlu neticelerinden 
en çok istifade eden ve ede~ek olan 
sizler olduğunuz için bugünü sizin 
bayramınız olarak kutlamaktaki isa

olanlarm tefkatli ve mürüvvetli e· bet ve manasının, ıümul dereceıi ıUp
liyle deiitebilir. Dün, bunun ıüzel hesiz takdir buyurulur. 
bir misalini Ankaradaki mühendis • Eski devirlerde bilhassa küçük çağ
lerin hanımları verdiler. Meseleyi kı da hiç benimsenmemiJ olan çocuk bu
ıaca anlatalım: Bu bayanlar, bir in· gün ilk gününden itibaren milletin 
ıan kalbini daima burkan bu yoksul KÖzbebeği gibi muhafaza ve ihtiyaçla
çocuk di.vaımı, kendi ölçülerinde rı daima göz önünde bulundurularak 
olarak halletmiye karar vermiıler, yurda en nafi tekilde yetiıtirilmek 

arzusu ile tetkik ve mütalea olun
Çocuk Esirgeme Kurumuna müra • maktadır. 
caat etmlıler, oradan en çok ,...,_ 
dıma muhtaç olan 52 çoculun ismi· Çocult Eeir•eme Kununanan 
ni lı:nıglal' Dü... 1.uuJ ... ı lla &.... - llOn bir yılrf• 

J;i; Kı devir erden e nıu~ .. ~ ~tmı 

§Ckkil olması ve kuruluş halinde mÜ· 
eHesenin kürsü ve kadrolarının kati 
olarak tesbitine imkin bulunmaması
dır. Aradan geçen zaman içinde, fakill· 
te teıkil tının ana hatları meydana 
gelmiı, kürsü ve kadroları tesbit e • 
dilmi,tir Bundan başka doçent ve 
aıiıtanların intihap, kabul, terfi ve 
iıtihdam anna mütealllk huıuılar da 
tecrübe edilmiı bulunmaktadır. 

yaia kadar ve • ti.bir tam yerinde- hiç bir çocuk müeuesesi yok iken bu
dir. • Çiçek gibi ıiydirmiıler, kutat• giln yalnız kurumumuzun muhtelif 
mıılar, çocuk haftasını güler yüz, mahiyette (185) mileaıeaeai mevcut
ıen bir kalble kutlamalarını temin tur. 

miştir. Yurdun Karadeniz kıyıların • etmiıler. İyilik sever halkımızın ve hüküme-

Faldllten n kuruluıu safhasında ma
aılı kadroları olmadtlından dolayı üc
retle lıtibdamlarına zaruret bulunan 
tedriı heyeti elemanlarının bir kısmı 
evelce maarif hizmetlerinde bulun • 

muı. maaı ve kıdem kazanmıılardır. 
Bir kıamı ise fakültenin kuruluıu ile 

birlikte bu mile11eıeye alınmıt olan 
yabancı memleketlerde hUkUmet he • 
ubına tahılllerinl ikmal ile yurda dö
nen cençlerdir. 

da hava çok bulutlu, diğer bölgelerde Kadm kalbi bundan daha aıil bir timizin yardımlariylc mesaisi inkipf 
umumiyetle kapalı ve yer yer yağıtlı metıaleyi zor bulabilir? Mühendiı etmekte olan kurum bu ıene 310.045 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağııların lerin bayanlarını. bütün kalbimizle çocuğa muhtelif ıekillerde yardım 

ba tebrl'k ederı'z•. Gu'·zel ve petı'nde 11•• elini uzatmııtır. İhtiyaca nisbetle çok metre murab ına bıraktıkları su mik 
dilir bir örnek verdiler. Mühendis • az olmakla beraber bu rakamı; huzu-

tarı Siirtte, Kır•ehirde 19, Arapsun'- d · t ··k 1 :ıı ler birliğinin genİf, güzel salonla· runuz a mınne ve ıu ran arımızı 
da 15, Van'da 14, Samsun ve Kütah • nnda, insana bir kut ıesi kadar tefkatli halkımıza ve hükümetimizc 
ya'da 11, Afyon ve Ulukışla'da 10, Si· zevk veren bu yavruların neıeli cı- arzetmiş olmak için ifade ediyorum. 
vas, Kayseri, Polatlı ve Sivrihisar'da vıltılarını; hayat ve ıstıraplarınm Aziz inkilap çocukları; 
9, Mug~ la'da 8, Trabzon'da 7, Malat • Cümhuriyetimizin her hususta ol-

küçük kalblerinde yarattıiı büyük 
ya'da 6, Sandıklı'da 5, u .. ak ve Çorum duğu gibi çocuk bususatında da ileri 

:r hasretlerin yok lduğunu gördük • 
da 4, dig· er ya"ı .. gören yerlerde bir adımlarla yurdun en büyük ve en ile-

6 :r ten sonra, hatıra fU sual geliyor. 
iJft 3 kilogram arasındadır. Kar lrti • ri davasını, sizin davanızı sizlere ve 

Aynı meslekte olan zatlarm hanrm• yurda layık bir tarzda halledeceg~ ine 
faları: Nazimiye'de 8, Uludağ' da 90, ı b h ı ·· ı bb"' .. d an u ayır ı, guze tete uıu e• şüphe yoktur. Sizlerin de bu sevgiye, 
santimetredir. ı M 1 .. vam ettiremez er mi? ese a, me· bu alakaya karşılık olmak Uzere çok 

Rüzgarlar: Trabzon'da şarktan, di- bus hanımları, doktor hanımlan, çalışkan, çok faziletli, yurd sever ve 
ğer bölgelerde umumiyetle cenuptan avukat hanımları ilh... Aynı ıeyi kuvetli, temiz karakterli yurddat ola
saniyede 9, metre hızla esmiştir. Dü- yapsalar, kimbilir, kaç kınk kalb rak yetiteceğinize eminiz. 
§Ük sUhunetler: ııfırın altında Kon - hayata gülecektir. Tarihlerde misli olmıyan zafer
ya'da ı, Bolu ve Kastamoni'de 2, Bizim vaııflanmızdan birinin sil· lerin, inkilapların yarattığı eşsiz va
Kars'ta 3 derecedir. Yüksek sühunet- zel itleri devam ettirmek oldufunu tanda en büyük hak ıizindir. Bunun 

Ier de Antalya, Kocaeli ve Bursa'da 
21, Kütahya'da 22, İzmir ve Bodrum'

da 24, Adana'da 25 derecedir. 

unutmıyalrm. Bilhassa itin deva· kıymetini bilerek çalııınız. Neşe i
mından, bir aoayal derdin tertemiz çinde mesut yapyınız. 
hislerle tasfiyesi ıibi mesut netice • ı Bayramınız kutlu, haftanız mutlu 
ler doğabilir. KUTAY olsun bahtiyar çocuklar.,. 

Çankırı kapidaki hafriyattô 

Eski bir hamamın başlıca 

kısımları meydana çıktı 

Çankırıkapı'da bulunan Romalılar devrinden kalma 
hamam harabe.i 

Türk Tarih kur~mu, Çankırıkapı' da mühim bir hafriyat yap. 
tırmaktadır. Hafrıyat, yazdanberi Müzeler umum müdürü Bay 
Hamit Kotay'ın yakın alakası ve Dil-Tarih Fakültesi arkeoloji 
profesörü arkeolog Fon Der Osten'in nezareti altında Dil-Tarih 
fakülteıinin arkeoloji talebeleri tarafından idare edilmektedir. 

Beden terbiyesi 
. . . 
nızomname proıesı 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü, 
beden terbiyesi kanununun tatbik şek
lini gösterir bir nizamname projesi 
hazırlamaktadır. Proje önümüzdeki 
günlerde İcra vekilleri heyetinin tet· 
kikine arzolunacaktır. 

Genel direktörlük, heden terbiyesi 
kanununun ve bu kanuna göre idare a
mirlerinin beden terbiyesi iılerindeki 
mesuliyetlerinin alakalılara valiler ta
rafından münasip §Ckilde tebliğ edil
mesini Dahiliye vekiletinden istemiş
tir. 

Çağrı 
X Adliye encümeni bugün saat 15 

de toplanacaktır. 
X Maliye encümeni bugün saat on 

dört buçukta toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni bugiin ... ı ıs 

...ı .... _ , - 1 " 

X Divanı muliasebat encümenuu •• 
24-IV-1939 pazartni toplantııı 26 -
iV • 1939 çarpmba gününe tehir e • 
dilmittir. 

lstanbul'da 

bir kayık battı 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Dün 

Galata köprüsü altında L>ir deniz kaza
ıu olmuş, bir kayık parçalanarak bat
mıştır. Hadise şöyle olmuştur : 

Dün sabah saat 8,30 da Rumelika
vağınaerzak götürmekte olan Pazar 
kayılı, Galata köprüsünün altından 
geçerken, Liman idaresine ait 436 
numaralı mavna ile karşılaşmıştır. Bu 
karşılaşma pek ani olmuş ve Köprü 
altında Pazar kayığı ile mavna çar
pışmışlardır. Müsademenin şiddetin -
den köprünün demirlerine bindiren 
Paza rkayığı parçalanarak derhal bat· 
mı~, içindekiler denize dökülmüşler -
dir. 

Kazazedelerin feryatlarını duyan· 
lar derhal imdatlarına koşmuş ve hep· 
sini kurtarmıılardır. Kayıkta bulu
nan erzak denize batmıştır. Hadise et-· 
rafında tahkikat baılamış, kayığı ida
re eden kaptanın ifadesi alınmıştır. 

1 
Geçen ıene hafriyat mıntakuında 

FirigyalıJara ait birçok eaerler bulun
muı ve bazı harabelere ait temeller 
de teapit edilmi§ti. Bu hafriyata ge-
çene ıenedenberi devam edilerek bü
yük bir hamam harabeıi meydana çı
karılmııtır. 

Ankara'da meşhur bir hamam oldu
ğu eski tarihlerde ve klbik mehaz
larda zikrediliyordu. Ankara'nın es
ki tarihinde de meşhur Ankara hama
mına ait kayıt mevcuttur. 
Hamamın ba§hca kısımları bugün 

meydana çıkarılmıştır. Hamam Roma
lılar devrine aittir. İsa'dan sonra Ü· 
çüncü asırda imparator Karakalla za
manında yapılmııtır. Bilahara Bizans
lılar devrinde Herakliyus zamanında 
tekrar tamir edilerek bazı iJaveler ya
pılmıştır. Bugün, hamamın bazı yer
lerinde, bizans inşaat tarzındaki ill
veler görülmektedir. 
Hacıbayram camiinden İsmetpaşa 

mahallesinin önünden geçerek Çankı
rıkapıda hamamın önüne kadar gelen 
büyük bir yol vardır. Hamamın 30-40 
metre kadar uzunluğunda bir methali 
Yiv.dl!'·. -~ethalden sonra bir avlu ge
tizere soyunma odaİarı vardır~ So
yunma odalarından sonra hamamın 

trepidariumu yani göbek taıı gelir. 
Göbek taıının uzunluğu takriben 21, 
geniıliği 12 metredir. 

Bu hamama ait göbek taılannın bir 
tanesidir. Üç tane daha olması lbım
dır. Hafriyata devam edildikçe, bun
larla, hamamın daha bir çok müıte· 
milatı daha meydana çıkacaktır. 
Hamamın en karakteristik tarafı da 

bu göbek taşının bulunduğu yerdir. 
Yerden itibaren kopça teklinde, er
kekli dişili olmak ve biribirlerine geç 
mek üzere ve birbiri üzerine konula
rak yuvarlak tuğlalardan yüzlerce di
rek vücude getirilmiıtir. Bunlara 
Hypocavuı iımi veriliyordu. Bu tuf
la direkler harareti u.zun müddet mu
hafaza etmeıi ve aralarından buharı 
geçirmeai için yapılmııtır. Her dört 
direk üzerine 80 ıantimetre murabba· 
ında pitmiı toprak plakası konmuı
tur. Onun üzerine bir çimento tabaka
sı sonra da mermer konmuıtur. 

Bu projede fakültenin doçent ve a
aiıtan kadroıunu cöıtermiı bulunu • 
yoru.a. Uıulil daireıinde ehliyet almış 

olan doçentlerin maaı batlangıcı 55 
lira olarak teıpit olunmuıtur. Doçent- ---------- ----------------- ----------- ---- ----- -------·------
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Göbek taşının sağında solunda kal
daryom denen ve sıcak olan terleme 
yerleri vardır. Hamamın bir tarafında 
da frigidasyom dedikleri ıoğuk ha
valı odalar vardır. Bundan başka ha
mam dahilinde yüzme havuzları, pa
leıtra ismini verdikleri ıpor ve eğ
lence mahaUeri de vardır. ter, ehliyet almak için uıulUne gCSre 

bir imtihan geçirmek mecburiyetin -
dedirler Bu imtihanı veren doçent, 
fakültenin profesör namzedi olacak -
tır. Doçentlik için kadroya 55 ve 70 
liralık iki derece maaş konulmuıtur. 
Projeye doçentlerin asistanların in -
tihap kabul, tayin, terfi ve infisal şe
killeri ile vazife ve memuriyetleri 
hakkında bir hükUm konulmuıtur . ., 

Projeye göre fakülte kadrosunda 
70 liralık on, 55 liralık 16 doçent, 
35 liralık yedi, 30 liralık ıekiz aıiı • 
tan bulunmaktadır. Bu kadrodan tim
dllik yetmiı liralık ıeki zdoçentlikle 
otuz bet l ralık Uç, 30 liralık bet aıiı
tan mevkuf tutulmaktadır. Fakültede 
vazife gören ve uaulil daireıinde eh -
liyet almıı olan doçentlerin maqı 55, 
asistanların maaıları 30 liradan bat· 
lıyacaktır. Doçent ve aıiıtanlerın in
tihap, kabul, tayin, terfi ve infiul 
tekilleri ve vazife ve memuriyetleri 
hakkındaki huıuılar Maarif Vekile
tince teabit olunacaktır. 

Fakilltede ücretle çalışmakta iken 
asli kadroya alınan doçentlerle asis -
tan1ann maaı dereceleri barem kanu
nuna g e tayin olunacaktır. Ucretli 
doçent ve aıiıtanıarın ücretle çalıı • 
tıklan muddetler kıdemlerinin heu • 

Geçenlerde bir inıiliz mecmu· Zaıaan zaman karilerinizden 
aımda bira içen bir 8f8k ıördüm mektuplar alır, bunlar üzerine 
ve altında ıu kelimeleri okudum: fıkralar yazarsınız. Bu mektuplar 

uçeavik'li T ed Karpenter'in e- da, Üzerlerine yazdan fıkralar da, 
ıeii. Bu eteie sahibi on iki sene- ekseriya edebiyata dairdir. Bu-
den beri her giln böylece bir duh- gün de bir fen adamının fenni 
le bira içirir. Bir çok yanılarda, bir yanhta dair yazılmıt bir mek-
ıerıilerde de bu hayvan, bir ta • b ı V aka, oerçekten, olmuı mu- tu unu a ıyonunuz. 

• kon mük&f atlar kazaıunlf, rekor-
dur, yoksa uydurma mıdır? Ora· 1 k lstanbul gazetelerinden biri-

h 
ar U'IDJftır.,, 

11 ehemiyetli deiil; fakat ika~e- sinin Ankara muhabirinden aldı-
Bu resmi gördükten ve bu ha • si methurdur: ğı bir haberde radyomuzda yapı· 

beri okuduktan sonra artık içki 
Ha .. i- içki düımanlarmdan bi· lacak tadilattan bahsediliyor ve --, düpnanı hatibin müali de, dinle- d 

riai i,.ki aleyhinde bir konferans ıöyle deniliyor u: '"' yicilerden biriıinin ona verdiii 
vermiı de sonunda ıu misali ıe • dokunaklı cevap da suya düpnez uuzun dalga istasyonumuzun 
tirmiıı mi? Parla radyoıunun dalga uzunluğu 

Onlar da ahşıyorlar mı? 

ortadan kalkacaiı muhakkak sa· 
yılıyor.,, 

Bu haberi okuyan bir kimse, 
eier fen, elektrik ve radyo mese
leleri hakkmda bilıi sahibi deiil
ae o zaman kilovat ile dalıa uzun
luiu arasmda bir münaaebet bu
lunduğuna hükmeder. Halbuki 
biriai (yani kilovat) takat ölçü
sü, dalsa uzunluğu iıe eıir dahi
linde saniyede 300 bin kilometre 
aüratle yayılan elektrik dalgala
rının beher dalgasının uzunluğu
nu gösterir. 

Şimdiye kadar edebi kusurları, 
dil yanlrılarmı düzeltmek gayre
tini gösteren kaleminizle sütunu
nuzda bir defa da fenni bir yan
htı düzeltmez misiniz? .... ,, 

Aziz okurumun vakıfane mek
tubunu yukanya yazdım. Bir de· 
fa da fenne hizmet etmit olmak
tan ıene edebi bir zevk duyuyo-
rum. 

Hamama sıcak ıu, ıoğuk su ve bu
har temin eden ocak yerleri de mey
dana çıkarılmıştır. Hamamın altında 

ıu tevziatı tertibatı vardır. Göbek ta
ıının ve terleme mahallinin altındaki 
tuğla direklerin botluk bıraktığı yer 
buharla doldurulurdu. 
Hamamın en enteresan tarafların· 

dan birisi de yer altında esirlerin ge· 
lip gitmeleri, hizmet etmeleri için 
dehlizler vardır. Bu dar koridorlar, 
hamamın ısınan, odun getiren ve it 
gören esirleri hamamın her tarafına 
götürmektedir. Hamamın üıtünün, bir 
iki katlı olduğu zannedilmektedir. 
Hafriyata hararetle devam edilmekte
dir. 

Tôyin 
Divanı Muhasebat murakiplerlnden 

B. Vehbi Uğraı, terfian P . T. T. mü
fettifliğine tayin edilmiştir. 

uşimdi turaya bir kova ıu ile üzerinde çalııtırılmamaıı tekar· 
bir kova tarap koysam ve bir efe· Fenni bir vanlıs! rür etmittir. hararetli iki aııkın sevgilel"inden 
ii ıetirsem. Etek eıekliii ile be· Şimdi arada bir kilovat fark ol· Amerika' da çıplaklar cemiye- tatan hararetle dağdalti karlarm 

Karlar icinde bfr nikah ! 

raber tarabı değil, ıuyu içer. Ne· Bir fen adamı olduğu ifadesin· dufundan iki istaıyon neıriyab· tine menıup oldukları aöylenen ne kadarı erimiıtir? 
den?,, den ve imzaamdan anlatılan bir nm bu sahada biribirinin üzerine bir çift, hayvan derilerine bürü- Ve ümit edebilıriz : karlar, buz. 

Dinleyicilerin arkalanndan bir okurumdan ,öyle bir mektup al· yüklenmesi 11hk seaini tevlit et- nerek karlı bir dağ başına papaz lar içinde kurulan bu aile. niha· 
aea yiikaelmitı don : ' mektedir. Aynı dalga üzerinden çağırıp niklhlannı kıydırmıtlar. yette bir cehennem hayatı yafa• 

....... _ __ __._...,..._.::ı..z.ı;u;.ı.-.wı~<.a&.~WJ112.1:~tır~~-- =-A.IJı;iM!!iıu...dlllacak eıekWinden! "Azizim Toplu line l , nefriyata batlanmca ıslık aeainin Merak edebiliriz: bu kadar mıyacaktır! 
~~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~___..:___~~~~~~ 

l~ 

için 
hazı 

Al mi 
devi 
tdld 
da 
leri 

rne 

edi 

A 

dl 

• 
el 

, 
•• 

ı 

l 
1 



24 - 4 .. 1939 ULUS 

c D U N K U ) !"""'"'"'" .................................. 1 
I DIŞ POLiTiKA .................................................... 
''Benden korkuyor musunuz 1 ,, 

Almanya, Ru:avelt tarafından 
gönderilen meıaja verilecek c:evap 
için hazırlannuya baılamıştır. Bu 
hazırhk cilmleıinden olmak üzere, 
Almanyanın llleaajda adı aeçe.ıı 
devletlerden kendilerini tehdit al
tmda hissedip elhledikleri hakkın
da bir anket yaptığını ajans haber• 
leri bildirdiji saman buna inanıl
mamı!tr• Meğer ajaıııın haberi doi· 
ru lmıf. Almarıya şimdiye kadar 
Holanda, laviçre, Belçika ve Litvan
ya hükümetlerinden bazr auall•r 
aormut vecevaplar alttuttır. Sorulan 
sualler ~wtlıu-drr : 

\ 

Fransız siyasi mahfillerine göre Kont Baldvin'e göre ISTANBUL Gazeteler 
~~ ........... ~-------------------..... -----...----------k--..... ._..--~ ...... ---.......,.._. Medeniyeti iki şey mahvedecek: 

harp ve nazizm Alman manevrası 
akamete mahko.m 

Toronto, 23 a.a. - Lord Baldvin bu
ra üniversitesinde dün akşam söyledi
ği bir nutukta demiştir ki: 

Fenlondiya, kendini Alman tehdidi 
altında görmediği cevabını .verdi 

"- Bir harp olursa medeniyet belki 
mahvolacaktır. Fakat nazilik menşe 
hudutları haricine çıkarsa medeniyet 
muhakkak mahvolacaktır. Her millet 
istediği rejimi kabul etmekte serbest
tir. Bu onun kendi bileceği bir şeydir. 
Fakat bu siatem başkalarına da cebren 
kabul ettirilmek istenildiği takdirde 
bu, biltün hür insanları alakadar eder. 
Ve biz şimdi biliyoruz ki, böyle bir ih· 
timal kar~ısında her şeye hazır bulu -
nuyoruz." 

l - Meıajın gönderllecefindeıı 
haberdar mıydınız 7 

a - Ruzveltirı bu m•ıajı gönder
rneılne •ebep oldunuz mu? 

. 3 - Kendinizi tehdit altrnda hb 
edıyor musunuz ? 

Paris, 23 a.a. - Siyasi nıahafil, Almanya'nın m~.~t7lif ı;nemlekct~ 
lerden istemekte olduğu '"iyi komşu şahadetnamelen nın bılhassa İn
giltere ile Fransa'nın beynelmilel bir emniy~t ~irliği ihdasına mat~f o
lan mesaisini müşkülata maruz bırakmayı ıstihdaf etmekte oldugunu 

Amerika cümhurrei!inı"n m . 
. ft~p 

nı Hıtler ve Muıoliniye gönd i 
k h' b" d er r· 

beyan ve fakat alman manevrası • ı 
nm akamete mahkum bulunduğu - GELECEK J:IAFTA İÇİN DE 
nu ilave etmektedir. 

eni, b!fdı ı~ y~vletle İatİ§are etmedi-
litt ı r igı malfinıdur. Binaena
leyh bu suallerin birincisine •• iki _ 
.• R ı· k n cı~me, uzve tın endiai cevap ver-

mıt bulunuyordu. Kim bilir belki de 
Almanya, Ruzveltin dogw l'U &' l · .. I d'W• , oy eyıp 
şo'! ~me ı~ını.. ~ontrol etmek İste• 
mıtbr. Uçuncuaune gelince· b • 
w yuk b" l ' u aıa gı arı oy • bir ıualdir: 

_.. Bend.en korkuyor musunuz? 
Bu suahn İngiltere, Franıa ve 

Sovyet Ruıya'ya da tncih edilip •· 
dlhnedl!i malUnı değildir. Çünkü 
RuzYelt ın liıteaine bunlar da d h"l 
d . Ew a ı. 

ır. ser ıual bu devletlerden aorul-
mu,ı~, cevabını sağ olup da Mark 
'.Tovaın \ret'Maliydi. Bugüne kadar 
sorulan d~vletlerden Litvanya fU ce
•abı Vertnış 1 

"22 martta imzaladığımız muka
T~le ile Almanya blze silahlı teca• 
vü1ıden vazgeçtiiino dair teminat 
verdiiinden 'torkmuyoruz.,, 

Holaıu1a da korkınadığmı bildir
dikten •onra 11het ihtitttöle karşı ha
aırlıklı,, bulunduiunu ili.ve etme~i 
de unutmu7or. 

Belçlka'run ıu sebeple korkusu 
)'okmutı "ÇilnkU Franıa, İngiltere 
•• AlmllrlJa tarafından garanti e· 
dilmlı bulunuyoruı,11 

h\ıiçte, Giyom Tel'in evlltlaruıa 
Y•kıtır bir celadetle ''lstiçre bita~ 
l'aflığıru orduıiyle tnUdafaaya azm 

etııı}ttlr,, cevabın! !.~r~.ı;!~uıaa &ok

la bir aual geliyort acaba ııeçen 
marttan evel bu ıual Çekoslovak
~~' dan aorulıaydı, ne cevap verir-

1? Ve İtalya da aynı suali iki haf
ta evel Arnavutluğa tevdh et
seydi, nasıl hir cevap alırdı? Hayıq 
etnrılyetin dereceıinl anlamanın yo
lu btiyle bit ahket yapmak deiildir. 
DevJeUerirı ailihlantnalanna bak
mB •

1
k.kdaha de>itta olur. İsviçre ve 

• çı a "b' b' 
1 1 

gı 1 ıtaraflddarı bcyrıelnıi· 
e &-aranti altnıda bulunan devle& • 

ler hlle bütçelerinin b'' ük' b' k -
h 'IAlil uy ır ıs :;r l 1 aı a anınak için sarfetmekte-

r er. Vaztyetleri daha nazik olan 
memleketler ise, mlllt gelirlerinin 
yad?•llldan fa:tlaııru ıillhlarına aarf 
e •Yarlar. Ei b d l . ı iııl b. er u ev etler kendı-
elr 

1 
ır tehdit altında hissetmemit 

o aa ar bu k d • f ' a ar parayı elbette ıs • 
ra etmek istemezler. 

.. Ruzvelt meaajında "dünyada 
yuzlerce milyo . b .. b' h n ınsanm ugun ır 

k arp ve ha.ttA harpler ailsileai kor-t:.;;. İçi.l\~e Y&fadıklarmı ,üpheıiz 
1 ır edıyorıwıuz,, ıözleriyle baı -
anıışhr ki b b' b k'k . . 

sidir. 5ô ' u, 1~ a ı atın ıfade -
. d R nra lhesa.Jın ba~ka bir ye

~ın e buhzvelt, hu korkuyu ilham e
en ıe e 1 de b:ah edlyor: 

"M aa.leaef ahiren tahaddüs 
eden va.katarı nazarı dikkate almak 
zaruretındeyiz· Av 'd .. ·ı 
let Af .k ' • rupa a uç mı -
k'l' h n ada da bir millet müata-

ı A~yatlarını kaybehni§lerdir.,. . 
, manya Ye İtalya, Çekoılovak· 

ıya yrtı ve Arnavutluğu ilhak etmek• 
e o •ve ıa k. A 

1 r' . h r ı vrupa ttter.· 'tJket-
e mın alkına ne derece bu ""k b' 

korku telk · . yu ır 
gibi törün~n ettaklerihi anlr namıı 
t"IA •. Ybrlar. Artı•' ~t! .. k'u ia· 
ı asdı u~erine, İtalya'n•n Korftı ada· 

sını a ı§gal ed ır.. 
n\I .. .. eceganduh korktuğu-

J'\ll\an hukuttıeti lft ·ı h'" .. 
met' b'ld' , il teN uku-

Bu mahfillerin mütaJeasına göre al
man te,ebbüaleri, Sovyetlerin iltizam 
ettikleri şekilde Almanya'ya kar.şı a -
demi itimadı istilzam eden teahhütler 
vasıtaaiyle bir kollektif mildafaa ııis -
teminin te§ekkü1 etmesine mani olma
ğı istih.daf etmektedir. 

Franıa 11e /ngiltere alman 
manevrasını önlediler 

Filvaki Almanya'ya karşı ltimat be
yanında bulunulması böyle bir sisteme 
girmekle gayri kabili telif olacaktır. 
Mamafi Fransa ile İngiltere daha şim
diden kliçtık devletlerin girişemiyc -
ceklerl ve girişseler bile maruz bu • 
lunduklar1 tehlikeyi daha ziyade art -
tıracak olan her hangi bir taahhüdü 
onlardan istemiyerek Rusya'dan Av -
rupa'nın nizamını müdafaa huausun -
d• kendileriyle iş birliğinde bulunma-
11nı iatemek suretiyle alman manevra
sının önUne geçmişlerdir. 

f talya'nın, Belgrad ve Budapeıte'de 
ve Almanya'nın Ankara'da aarfetmek
te oldukları mesaiye gelince ıiyaat 
fransu mahfilleri, İtalya ile Almanya· 
nın bir taraftan batının en az kuvet
titerl yani Romanya ve Yunanistan ü
zerinde tesir lcra etmek, diğer taraftan 
en kuvetllsi yani Türkiye'ye karşı 
doğrudan doğruya harekete geçmek 
ıuretiyle Balkan antantını inhilale uğ
ratmaya çalıım:akta olduklarını beyan 
etm•k+•·"-· 
Akamete mahkum tefebbü•ler 
Siyasi fran11ır: mahfilleri, mihverin 

bu teıebbUalerinin de akamete mah -
kfim olduğu mütaleasındadırlar. Zira 
Romanya ve Yunanistan Fransa ve 1n
gilterc'nln kati garantileri ile emniyet 
altında bulunmakta olduklarından bu 
iki memleket üzerinde teair icraıı çok 
mütkül olacaktır. Ve Ankara i~e yapıl
makta olan terakkinin derecc&i Al -
tnanya'nın 'l'ürkiye'deki muvaffak ol
ması ihtimalini selbetmektedir. 

Helsinki, 23 a.a. - Finlandiya hü -
kümeti, Alınanya'nın sualine verdiği 
cevapta kendiıini Alınanya'nın tehdi
di llltında görınediğini ve Ru.ıvelt'ln 
mtsajından netlrden evel haberi bu -
lunmamı' olduğunu bildirmiştir. 

Bir relerandum 
Nevyork, 23 a.a. - Amerikan efka~ 

rı umumiyesi enıtitüsünün neırcttiğı 
blr istatistiğe göre, Aı:neri~a halkını.n 
yU:ı:de 73 U Ru.ıvelt'in mesa1ında teklıf 
ettiği enternasyonal konferanslara 
mUıahirdir. 

8. Ruzvelt yeni bir 

otomobil kazası atlattı 
Vaşington, 23 a.a. - Cümhurreisi 

Ruzvelt, Virginid'daki oğluna yaptığı 
hususi bir ziyaretten avdette Va· 
şington civarında bir klSşeyi dönerken 
az k~lsm bir otomobil kauıına ~ğn -
yordu. Reisicümhurun otornobilı kar· 
şıla§tığl otomobilden 1iddetli llir fren 
sayesinde bir kaç santimetre ~esa!e.~e 
durabilmiştir. Kartıki otomobıl bütun 
bmyla gelmiş ve memurlarııı i~tle
rine rağmen durmannı ve gene bütün 
hıııyla geçmiş gitmiştir. 

ıne ı u·nıı§ti B Ç be 
tare.fından a-, · U. em rleya 
edilmiıt"r B aı::a.naa.raaında ifade tur. Almanya'nm Avuaturya'yı ilha· 
d' ? D 

1 
• u, rltu değil de ne- k•~ milli alman birlik hareketinin 

ır ettınbu devletler Y··---: ... d 
ta•'• •a ti unaınll• Lı"r merhalesı' telaAkkı" edildiııyin en 

... • e raıı verm.ete te bb .. o 
dittce, italyarı, gaz-etelerı· fy• uı :e- endi§e uyandrnnamı§h. Südet mese
tall' d' ' ıwıa.nıa• lesi aym §ekilde b:ah edildi. ltalya'
teh~i;:lt.;ter a Balkan devletlerini, nın Hahe§İstan'ı ilhakı da nihayet 

1 
er. u garanti kabul ~i- Afrı"ka'da. bir müste"mleke meselesi 

lecek oluna, İlal1a.'nın A 1 
k' ha t'ftavut U• idi. Fakat Nazi ırk doktrinine uy-

u Mltl'Hlk ittihaz ederek rk · .. t l ' 
doğni 11~nyacagmı Yatddar. ~ a mıyan çekos1ovak iııtıluı ve ta ya -

Ruzveİt'in rn . .. . nm tla Arnavutluk'u i§gali, bir kor-
~ · b' • eııa:ıınua l§aret etti· ku havası yaratmıştır. Bunu daiıta
gı gı 1

' ~'üphesiz a.lnıanlal' w h 1 rak beynelmilel münuebetlerde 
yanlar da. d.a.hıl, ha.'kikaten büt~ - emniyeti geri getirmek Almanya.'
A\rrupa milletleri arasında kot: nın ve ltaJya.'nın e11erindedir. Fakat 
va'rcİlr. Ve bunun Al-a.. 1 t k · R ı ,. f ~ ~.ya ve ta - bunu yapabilme içın uzve t ın 
yA tara mdan taki edilen ........ -...a.ıı......, ...... ·.uıa...iJuı t min edici birce--

İngiliz kabinesi mecburi 

askerlik meselesini tetkik 
mecburiyetinde kalacak 

Londra 23 a.a. - İyi haber alan si- ı hafta olduğu halde raporunu vermiye 
· rnaha' fillerde söylendigyine göre, davet edilmemiş olmasını ve kendisi-

yası 1 ,. d L d 
kabine gelecek hafta zarfında artık nin .ne ~· Ç.~mber .eyn ı ne e or 
içtinabı kabil olmıyan askeri mükel- ~alıf~ks ı gor~emış bulunmasını ga
lefiyet meselesini tetkik etmek mec- rıp gormektedır. 
buriyetinde kalacaktır. 

Saylcndiğine göre, dün Paris'ten 
gelen Van Sitart, Lord Halifaks'a şim 
diki vaziyet karşısında lngiltere'nin 
hata. askert mükellefiyeti tatbik et -
memesini fransız efkarı umumlyesi -
nin gittikçe artan bir hayretle karşı
ladığını söylemiştir. Bundan mada 
ııetahiyetH bir .tat Çemberleyn'e m,em 
leketin askeri vasıtaları arttırılma -
dıkça Avrupa'da yenl garanti paktla
rının tatbikina imk8n olmadığını bil
dirmi,tir. 
Aynı mahfiller ihtiyat ordusu mev

cudunun iki misline iblağı için girişi
len gönüllU toplama faaliyetinin bek
lenen neticeleri vermediğini kaydey
lemektedir. 
------··---· •o&.-•-flM-.ı'URI ZlYUT~l· 

leri bir netice vermemiş 
Lortdra, 23 a.a. - Stefani ajansın -

dan: 1 vening Standard gazetesi, de
niz aşırı ticareti ve münakalat nuırı 
B. Hudaon'un Avrupa'nın muhtelif 
payıtahtlarına yapmış olduğu son se
yahatin pek az memnuniyete ~yan 

olduğunu ve esasen mumaileyhln par
Jftmento hariciye encümeninde ver -
miş olduğu mahremane izahat esnasın 
da bunun böyle olduğunu tasrih et· 
miş bulunduğunu yazmaktadır. 

Bay Hudson'un müşahedelerine gö
re Avrupa'nın küçük milletleri, bü -
yük Britanya'nın silahlanma sahasın
da henilz kafi derecede terakki etme
miş olduğunu ve zengin ingilis sınıf
larının her ne bahasına olursa olsun 
harbin önüne geçmiye karar vermiş 

oldukları mütalcaaını serdetmckte
dirler. Bundan başka küçük millet
ler, İngiltereye yapılmış olan harp 
levazımı siparişlerinin yerine getiril -
mesindeki teehhürden dolayı hayal 
inkbarına uğramışlardır. Mesel!, Por 
tekiz, iki sene evel lngiltere'ye sipa
riş edilmiş olan tankları beklemekte
dir. 

1vening Standard, bundan başka B. 
Hudson'un Londra'ya avdet edeli iki 

Bir harp çıkarsa .•• 

Amerika'nın 
alacağı mali 

tedbirler 
Vaşington, 23 a.a. - Hazine rnilte

hassısları cümhurrcisi Ruzvelt'i bir 
harp takdirinde alınması lazım gelen 
mali tedbirler hakkındaki raporları • 
nı vermi lerdir. Bu raporlarda iki va· 
ziyet derpiş edilmektedlr : 

ı - Harp ·birdenbire patlc.rsa : pi-
1dl><uıın .l\.c:uuısını toparuyaııuırn;et 1 ~ 

çin borsalar bir müddet için kapatıla
caktır. 

2 - Vaziyet tedricen vahimleştiği 
takdirde: hükümet "idarei maslahat,, 
tedbirleri alacaktır. 

Üçler mukavelesi, Paria, Londra 
ve Vaşington arasında altm nakliyatı 
yapıldığı müddetçe meriyette kala
caktır. Amerika hilktimeti Londra ve 
Paris hükümetlerine ait eshamı mez
kur hükilmetlerle anlaşarak Nevyor· 
k'a nakledecektir. 

Bu hususta mali mehafilde beyan 
olunduluna göre, Amerika hazinesi, 
Fransa ve İngiltere'nin haricteki mat· 
lfıplarını elde etmelerini kolaylaştıra
caktır. 

B. Henderson ansızın 

Berlin' e hareket etti 
Londra, 23 a.a. - İngiltcre'nin Ber

lin büyük elçisi olup 19 marttanberi 
Londra'da bulunan ve vazifesi başına 
ancak mayıs başında gitmesi mukar
rer bulunan Henderaon birdenbire bu 
gün Berlin'e gitmek üzere vapura bin 
miştir. 

Uzak Şarkta, 15 gün içinde 
• ,,,.._ ... 

340 muharebede 
22.000 Japon öldü 

Çunking, 23 a.a. - Çekiai ajan&ı bildiriyor: Tsanaçeng şehrini 
istirdat eden Çin krte.atı Kanton Kevlon demiryolu üzerindeki 
Şihtan istikametinde düşmanı takip etmektedir. 

Çin kıtaatının şehre &itmesine te - Japonlar çinlileri ilk mevzilerine tar
kaddüm eden üç gün zarfında japon· detmişlerdir. 
lar bin kadu ölü. bmakmı~lardır. Merkezi Çin'dc, japon ordusu Man-

Çinliler tarafından Tacngçeng ve çanga karşı taarnu etmekle çinlileri 
Puahsien şehirlerinin ~ri alınması ta;trrıuuna mini olmuıtur. 
son on bet gi.in .zadında Kvantung vi 
layetinde çinlilerin elde ettikleri iki 
parlak muvaffakiyeti teşkil etmekte -
dir. 

Çin istatistiklerine göre, japonların 
l nisandan 15 nisana kadar yapılan 
340 muharebede verdikleri telefat ye· 
kunu 22 bine yükselmektedir. 

Japonlara göre 
Şanghay, 23 a.a. - Japon orduları 

kumandanlığından bildirildiğine göre 
çinlilerin nisan taarruzu kendileri i
çin ağır zayiatla akim kalmıştır. 

Çinliler Kanton'a karşı 6 fırka sev
ketmi§lerdi. Yağmurlar toprakları çö-

Diğer cephelerde 
Şimalde, Çin kuvetleri birkaç defa 

Kaifanga girmiye muvaffak olmuş -
larsa da kanlı göğüs göğüse çarpıı -
malardan sonra püskürtülmüştür. 

Şarki Şansi'de, mahalli Çin fırka
larınm müzaharetiyle Sarı Nehri geç
tniye muvaffak olan Çin çeteleri bazı 
muvaffakiyetler elde etmişlerdir. 

Japon ordusu kumandanlığınm bu 
tebliğine mukabil Çin ordusu erkanı
harbiyesi şimdiye kadar yapılan mu
harebelerin Mareşal Çan - Kay - Şek 
tarafından hazırlanan Çin taarruzu -

CUMHURİYET 

Bir görüş ve bir tem~nni 
Nadir Nadi'nin bu baımakaleılnde to· 

taliter devletlerle demokraıı~lerin k,ar~ı
lıklı vaziyetleri mütalca cdtl.erek buyük 
demokrasilerin, vaktiyle tedbır alm~a:1t 
yUz!inden emniyetleri azalmıı oldug_u, ~
pin ucu bir defa kaçırılmış bulundugu ı
çin, artık hadiselerin seyrine _manl olu
namıyacaiı yazılıyor ve şarkı A~r~pa 
devletlerinin mihvere karıı ıempatıaı ?
lup olmadıiı araştırıldıktan . sonr3; bı~ 
tiırklerde herhalde mihvere bır antıpatı 
mevcut bulunmadığı ıöyle.rıerek buna üç 
ıebep göıteriliyor ve mihver devletleriy
le ideoloji veya siyaset ihtilafımız olma
dığı, bunlardan bilhassa Almanya ile a
ramızda tabii iktısadi münasebetler bu
lunduğu, yurdumuzun m~dafaa_aı bakı
mından au veya bu zümrenın peııne takıl· 
mak ihtiyacından vareste olduğumuz, bu 
Uç aebep olarak zikrediliyor .• 

Tarihi eserler 
Ayuofya müzesindeki mozaikle:in mey 

dana çıkarılmuı için indirilen tarıhi ya~ 
zı levhalarının tekrar yerlerine konulma
sını Maarif vekaletinin istediğine dair e
velce nefrcttigi bir yazıyı'hatırlatryor ve 
müzeler mimarı Kemal Altan'ın bu lev
haların degeri hakkında, bir muharririne 
verdigi iuhııtı ilave ediyor. 

inanmıyoruz 

Peyami Safa, "hadiaeler arası,. ılltu
nunda, mllıtakil ressamların İzmitte aç
mak istedikleri sergide mevcut çıplak re
simleri müddciumumtnln yasak etmesi 
mUnaaebetıylc yazdığı bil fıkrada, böyle 
bir vakanm, inkılabtan ovel, me!iihat dev· 
rinde bile olmadığını, o zamanın kaba ııo
fu1ugu bile çıplak modelin ne olduğunu 
bildigini, işitildiğine göre, İzmit müdde
iumumlslnin, İzmit halkının kafaııı ıeri 
olduğu için resimlerin te5hirine manl ol
duiunu abyledlktcn ıonra Anadolunun 
hiç bir köşesi bucağı geri olmadıııı mu~ 
kabeleslnde bulunarak herhalde müddei
uınum[nin maksadı yanlış anlaşılmti ola
catmı ,yoksa lrticaın hortlaınasma genç 
bir cumhuriyet müddeiumumisinin öna
yak olmak iıstediiini farzetmemck lir:ım 
geldiğini, halbuki ne AtatUrk, ne de ~s
met İnönü Türkiycsinin adliye mekanız
maaında böylo bir zihniyetin biraz ncfea 
alabileı;eıine .serre kadar ihtimal vere
mcdigini ya.uyoı-, müddei umuminin, h!l
diıcyi tenvir eLtnesini istiyor. 

TAN 

Bayazıt kütüpaneıinin kitapları 
sokağa atılıyor 

Beyazıt wnumi kütüphane binasının, 
.....ı..ı,.ı. MaarlE• ., .. uldJfı halde tapu 
kaydında elin evkaf idareıi üzerinde ıö· 
rülmeı;i dolayısiyle birkaç gün eve\, ev
kafın bu binayı tahliyeye teşebblls ettl• 
ğini, kütüphane müdürlüğünün vektlete 
ve üniversite rektörlüğüne yaptıj:ı mü
racaatlara rağmen evkaf idareılnin yeni
den tebligatla, bina tahliye edllmediji 
takdirde kitapların zabıta marifetiyle 
ıokıjia atılacaiıru haber verdliini yazı• 
yor. 

Hatay Baıvekili söylüyor 

Hatay başvekili Abdurrahman MeUk'le 
yaptııiı bir mülakatı neşrediyor. Abdur
rahman Melik, Hata.yın on sekiz yıl dai
ma istismar edilen bir toprak i.llerlna ku
rulduğunu, Hataym hcnüı bir lnki .. f ça
ğına gelmemiş olmakla beraber o yola 
airmiı olduğunu, Hatayın, Ti1rkiye'.nin 
umumi kalkınma faaliyetiyle lhenJı:li bir 
hueket içi!lde bulunduğunu söyledikten 
sonra, tahrık5tcılarm ilk günleı-de baş
vurdulu kötii bir manevra olan din ihtlHH
lanndan bugün 18.ik Hatay'da bir eıer kal
madığını, Hatay iıtiklati aleviler için de 
manevi e~aretten kurtulmuı olmak gibi 
bır ehemıyet ifade ctti,ini, onların da a
mentü gibi "türküm ne mutlu bana de
diklerini. iaah ediyor ve Hatay'daki 'imar 
v~ inşa faaliyetleri hakkında taflilit vo• 
rıyor. ts 

Yirminci asrın mühim bir ke,fi 

"GU~ün ,ıne~eleleri,. sütun1.1nda, çocuk· 
!arın yırl!'ıncı aaırda ne büyük ehcmiyet 
aldığını ızah ederek Türkiye'nin en bü
yük derdi nüfuı uhtı oldutunu, hiç ol· 
nıazsa Balkanlar derecesinde nüfus kesa
fetine varabilmek için SO milyona çıkma· 
mız lazım geldiğini söyledikten sonra, 
çocuk davasının biaim için hayati bir me
sele oldujunu, bizde doğum niıpeti az 
olmakla beraber, doğanları ya .. tınak, ıı
hatli yetiştirmek lazım geldiğini, yarın
ki Türkiye'nin refahı, istikbali hep bu te
mele dayandığını yazıyor, 

ltalya Balkan antantmı 
bozmağa çalışıyor 

VAKİT 

Asım Us, baş~aka,lesinde, İtalya'mn bit 
taraftan ~acarıı;tan la, bir taraftan Yu
goslavya ıle konuşmasını Balkan antantı· 
!" bor:mlya matuf gibl gösteren bazı a
Jıutı tclgraflarındtn bıı.baederek, İtalya'
nm Balkan antantına karşı ııempatik ol· 
madığı malilm bulunmakla beraber, bu 
ko!'uşma.1.arı m~tlaka bu gayeyi istihdaf 
edıy~r &'Ormenın doinı. olamıncağınt, 1-
talya nın makııatlarrnın Balkanları mü
teveccih alman akınını durdurmak olma
ıı da muhtenıal bulunduğunu söylüyor. 

Ruzve)t'in mesajı 

H~~~!i~ Cahit Yalçın, Rıuevtl'in le· 
şcbbusunu, bu devrln tarihinde iz bırıka
cft ve 1det& vakaların cereyanını değiş
t rec_ek ~lr allm va irade caeri olarak 
t~vsıf. et.hktcn sonra medeniyetin ancak 
bıraz ıııtikrar ve emniyetinden iııtifade 
~c.rebk ç~hşmak l!layeslnde temin edildi
~ını ugun bu imkanın mevcut olmadı
ıı~ı ve Ruzvclt'in mesajı eğer bunu te
mıne ınuva.ffak olursa beşeriyetin ve müs
~akbel. ncııllerin şUkranma, mlnnettarlı
gma lıyakat kesbedeceğini söylüyor. 

AKJAM 
.. 

23 Nisan 

a.a. Matbuat Servısı j 
23 niıanın inkılibımızı~ ~übeşoir~ ol~u
duğunu sö)'liyerek bugunu~ eheı;ıııye.tı!' 
tebarüz ettirdikten sonra, tur~ n;ıllctı~ı 
bu tarihi günde, hayatını ve ıstırahat.m 
milli hakimiyet ve kalkınma ~ayesın 
vakfetmiş olan milli Şcf~e en derın. s~vg 
v.c hürmet hisleriyle baglı olarak ıstık • 
bale emin ve müsterih nazarlarla baktı 
iını yazıyor. 

Sana odacılık yakışır mı 
delikanlı? 

Vl - Nfi, "Akıtamdan akşama" sütu~u 
da askerliğini bitirdikten sonra Demz 
bank'da odacıhğa giren, kadronun dar 
lattırılması üzerine açıkta kalan b 
gencin tekrar odacılık gibi bir iş arad 
jına şahit olması münasebetlyle yazdı 
bu fıkrada, eğitmen tetkilatmın bir b 
zerini daha vücuda getirerek, istiycnler· 
şehirlere mahsuı; küçük meslekle~de y 
tiıtirecck atelyeler kurulması, bır ne 
sanat mektepleri ihdas edilmesi fikri 
ileri sürüyor ve elinde sanatı olan ada 
arayıp bulamadığımızı ilave ederek "Y 
tiıtirmezsek nereden bulacağız?" Diy 

Müstehcen telakkisi 

"Dikkatler" sütunu muharriri, müst 
kil ressamların İzmit'te açmak istedik 
ri sergide teşhir olunacak resimle 
müııtehcen sayılarak menedilmesi mü 
sebetiyle yazdığı bu fıkrada, Tiırki 
nin bir vahdet olduğunu, her yerinde 
sıl ayni medeni kanun varsa, ayni me 
nr örfler de cari olmak icap ettiğini s 
ledikten sonra, sergilerin en nezih öi 
tici vasıta oldui;unu ilave ediyor "ve 
kendi hesabımıza İzmitlilerin geri ol 
leceğlni kabul etmiyoruz" dlyor. 

SON POS 

later inan ister inanma 

Bu sütunda, elektrik şirketi nafıa 
kllctlne geçtikten sonra gayri miı 

pek çok memurun işlerinden çıkarıla 
Jarı korkusuna düştı.iklerlni, halbuki 
dan geçen zaman zufmda bunlardan 
l!ycti görülenlere zam bile yapıldı 
ıöyliyerek bu idare şeklinin, meseli 
nbbank'da bir kaç ay evet yapıldıg 
ıimdi belediyede yapılmak üzere ol 
gibi tasarruf için memur çıkarmak us 
ne müreccah bulunduiunu yazıyor. 

Ağaç ve Anadolu 

E. Talu, Sivas'ın ağaçsızhğınd 
ki.Yet ederek, her ıey yetiııtinnek i 
nı olan Sivas'ta asıl yapılacak şeyin 
ka ağaç ve yeşillik sevgisini aşılama 
d1.1iunu ıöylüyor "Orta Anadolu b 
bata çorak kalmrıtxr. Hep bu sev 
gönüllere yerleşmemesi yüzünden. 
zık değil mil" Diyor, 

Bir dostumun mektubu 

Muhittln Birgen, "Her gUn" ıilt 
dakl ınakalcalnl, bir doıtundan 
mektubun cevabına tahsis ediyo 
doıtu, ılyaı;l \r&ziyetin harbe münc 
masl ve .kendisinin askere çağrılıp 
ile çocuğunun kimsesiz kalması ko 
ile makalı aahibine bir mektup ıö 
r!p dünya ahvali hakkındaki mütal 
bildirmeaini rica etmiştir. Muhitti 
aen, verdiil cevapta önümüzdeki 
sulh ile ıeçeceii hakkındaki kan 
değiştirmediğini, eğer yanılmıyon 
lecek bahara kadar sulhun devam 
ğini, hele Türkiye'nin ilk hamlede 
girmesi için yok denecek kadar az 
ler mevı;ut olduğunu ı;öyledlkten 
kendisini bu kanaate ıevkeden l 
sayarak Türkiye'nin kuvetini, bit 
~ı~ı, dahilde ve hariçte sulh arı 
ıttıiftıdmı tebarüz ettiriyor \re her 
enternasyonal oyunlara ilet ol 
çok uzak uslu akıllı bir sulh me 
olduğunu ııöyliyerek hem mektup 
doıtuna, hem btitiin okuyucularına 
nat veriyor. 

Mücrim çocuklar 

M. Dalkılıç, bu yazısında daha 
c;lik yaşlarda bir takım ctiriımler 
Ç<_>culrl~~a teaad~f edildiğini IOn 
dıse. munasebetıylc hatırlattıktan 
suç ışlemeğe müstaid çocukları a 
bulmak, onları ablakıırahkları ta 
koru~ak, sokaklarda, düşmüş ço 
tam bır hassasiyet ve alika ile ta 
me~ ve onları ilgili teşekkülledn 
yeısı alh!'a almab çalışmak ve ha 
retıı;ıek ıcap edeceğini söylüyor 
le dıyor: 

"Çocuk meselesini herşeyin · 
halkın, ba~a ve anaların, mual 
mekt.~ple~ın ve bütün buna mütc 
şekkullerın ve bu işlerle alakalı r 
şckküllerin müşterek bir mesel 
davasI haline getirmek en müb 
de( ve en ıniupet \re verimli ka 
lur." 

SON TE 
Balkan birliği 
parçalanabilir mi? 

Ethem İuet Benice bu mak 
Romanya hariciye n~zrrmın 
mülakatından sonra Yugoslavya 
ye nazırınl Venedik ziyaretinin 
Ciyano ile görüşmesinin dünyanı 
nu:ar~nı tekrar Balkanlar'a çevi 
lundugunu yazdıktan ve bu vazi 
şısında acaba "Balkan biı:li&i d 
mı?" sualinin ortaya atılmış old 
l~•e ettikten ~onra bütiln bu gö 
rm ancak vasıyet{ tavzih edece -
yor ve 'Öyle diyor: 

"~iz Balkan birliğini yalnız 
hAdıseleri karşısında vaziyeti 
cak bir set ve tedbir telakki et 
Bilakiı, en uzak istikbalde dahi 
lan daima balkanlıların kılacak 
lınn sulh ve süktln içinde cm 
kişaf, umran ve ekonomik kalkı 
nı temin edecek en müessfr bir 
sayıyoruz. 

Bu kadar açık, sailam ve kcn 
sini garanti eden bir varlık için 
veıile ile oluna olsun teredd' 

" h nin asla yeri ve hatta lafı 



Musolini bir zamanlar "ben (Öl 

kolleksiyoncusu değilim ,, diyordu ... 
• 1 

ltalya Kıralı Taç 
kolleksiyoncusu oldu 

j ................................................................... . 

1 Paris • Soir gazetesinden 
! ................... . 

M usolini bir zamanlar 
kendisinin "çöl kol

Ieksiyoncusu,. olmadığını 

ilan ediyordu. Fakat İtalya 
kıralı taç kolleksiyoncusu 
oldu: Negüs'ün tacını eli
ne geçirdi, şimdi de kıral 
Zogo nun tacını "kazandı". 

Fakat bu taç baştan ziya
de vicdana ağırlık vermeli
dir. Küçük Arnavutluğa bir 
yortu gününd~yapılan te
cavüz dünyayı bala heye
canlandırıyor : bu türlü iş
ler saadet bahşetmez. 

Londra'da ve Paris'te, 
böyle suykastler devam et
mesin diye kararlar veril
di. 

1 talya Yunanistan'a 
garanti verdi. Ona 

hürmet edeceğini vadetti : 
Yunanistan sevinçten çır
pındı ve Atina hükümeti 
Roma'ya iki memleketi bir
leştiren "ananevi dostlu
ğu,, tebcil ederek derin te
şekkürlerini bildirdi. 

Yunanistan ve Roma ... 
Filvaki ne eski hatıralar!... 
O hatıralar ki zaferle kan 
biribirine karışmış bir hal
de ... 

Bugün Atina yalnız 
muzafferiyet za

manlar m hatırlıyor ve on
dan h ş anıyor .. 

Bu ozlerde makyaveliz
min, tedbirin ve maskeli 
endişen n hissesi nedir? 
Bunu at i gösterecek. 

Fakat şimdilik muhak
kak o an şey şu ki, Yuna
nistan'a vadedilen ingiliz 

garantisi garip bir güne te
sadüf etti. 

Atina: "Musolini benim 
büyük dostumdur.,, derken, 
Londra da ona gelip: "Ben 
seni ona karşı garanti edi
yorum ya .. ,, diyecekti, di
yemedi. 

Fakat İngiltere ile Fran
sa'nın Yunanistan'a ve Ro
manya'ya olan garantile
rinde böyle hususi bir ma
na vardır. ' 

Ş imdi kulaktan kula
ğa bir fısıltı dolaşı

yor': ortalık gevşedi. Fakat 
alman matbuatı İngiltere
ye gittikçe saldırıyor. 

Reich donanmasının üçte 
biri Cebelüttarık'a gitti. 
Holanda hemen hemen se
ferber bir halde. Pokmya 
silah altında bekliyor. Bü
tün diğer devletler de öyle .. 

Herkes tetikte duruyor. 
Danzig meselesini bir 

yoluna koymak için alınan
larla polonyalılar arasında 
müzakereler olacakmış. Ro
ma' da, İspanya'daki ital
yan gönüllülerinin çekil
mesi için bir beyanat neş
redilmiş. 

Bunlar, ortalıkta dolaşan 
sözlerdir. Fakat Musolini, 
vadini yerine getirtmek i
çin Çemberlayn'ın neler 
yapabileceğini pek iyi bi
lir: İspanya'daki italyan 
gönüllülerinin geri çekil
mesi için neşredilen beyan
name, Çemberlayn'ın Avam 
kamarasında söz alacağı za
mana rastladı; bu tesadüf 
işi değildir. 
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Harp zamanında 

Her askere mukabil kaç 
işçinin çahşması lôzım ? 

Harp, yalnız merhametin bir insan yeyicisi detil, ayni 
zamanda her nevi malzemenin ve her türlü ekonomi maddele
rinin de oburudur. 

Ordu, "bize, mermi, tayyare, tank, her türlü silah veriniz. 
Hem de, mümkün olduğu kadar çabuk veriniz!., diye ekonomi 
müessesesinden istemektedir. Cephede, bir taraftan mevcut 
malzeme harcanırken, diğer taraftan, ekonomi aynı tempo ile 
yerine yenisini göndermek; munakale makinesi de, bava hü
cumları ve sabotaj yüzünden meydana gelen insan ve malzeme 
eksıkliiine rağmen ,takviye işini emniyet altına almai zorun
dadır. Bilhassa, düşman ordusuna ve onun harp ekonomisine 
kati darbenin indirilmesine çalrşrldılı ilk aylarda, ordu ihti
yacım en seri ve en mükemmel şartlar içinde karşılamak ha
yati bir zarurettir. 

Cihan barbı biz almanlara göstermiştir ki, tayyl/re mermi 
denizaltı gemisi yahut avcı tayyarelerinin eksikliği yUzünde; 
olduğu kadar, sivil balkın asgari ihtiyaçlarını temin edeme
m~k yüzünden de harp kaybedilir. 1914-18 yılları içinde tek
mıl cephelerde 2.000.000 alman, harpte ölmüştür. 750.000 kişi 
de açlrktan can vermiştir. Bütün milletlerin ordulaunr motör 
ve makineleştirmesi üzerine ,ateş kudreti ve hareket kabili
yeti ka.t k~t büyüm_uş, fakat cephe ordusu lcıiçıilmıiştür Buna 
mukabıl bınterland ta muazzam bir teknık ve ibtısas d<'drosu 
doğmuştur. Yapılan bir hesaba göre, cephedeki bir tek aske
~in . i~tiyacını karşılamak için 17, bir ıtiter hesaba göre de 12 
ışçrnın cephe arkasrnda, memleket içinde çalışması lazımdır 

Eski ba:_plerdeki "sivil,, artık tarihe karışmıştır. Bu iti
barla, "endustri cephesinde çalışan işçi "askerin .. ihtiyaçları
nı temin etmek çok büyük bir ehemiyet kazanmaktadır. 

Doyçe Algemayne Saytung 
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Siyaset ve 

kehanet 
ff itler'in cevabını neden 

28 nisana kadar tehir 
ettiğini soranlara bu hususta 
hiç bir şey bilmedif imizi ve 
kimsenin bir şey bilmesine im
kin olmadıiını ıöyliyelim. Bir 
az evel biri bana, alman ııan
söliyesinin, Musolini gibi, ke
hanete ve klhinlere başvurmak 
adetinde olduğunu temin edi
yordu. Bunda 5a1ılacak bir ıey 

yoktur. Bu neviden insanlar, 
kendi muvaffakiyetleri karşı
sında hayrete düşmekten geri 
kalamaz ve batıl itikatlara ken
dilerini kaptırırlar. Siyasetle
rinin bir talih oyunu olduğunu 
bilir ve yıldızlarına mistik bir 
iman beslerler. Führer'in nu
tuklarında ,insanüstü kuvetler 
tarafından ilihi iradeye vasıta 
olmak ıizere seçilmiş olduğu 
kanaatini beslediğine deliller 
bulmak mümkündür. 

Bununla beraber şunu söyli
yelim ki şimdiye kadar kahin
lere körü körüne itaat etmiş 
deiildir. Bir karar vermeden 
önce umumiyetle küçük evinin 
sükQneti içinde düşünmek iti-

yadındadır. Demek ki bizim 
vazifemiz ona düşünmiye sev
kedecek vesileler vermektir 
ve bundan geri kalmadığımızı 
söylemeliyiz. Evvela, gunun 
vehametini bilmemize rağmen 
soiukkanlılığımızı muhafaza 
ediyoruz. Harp, ondan dehşet 
duyan bizim yüzümüzden çık
mıyacaktır. Fakat bütün gay
retlerimize rağmen eğer patlr
yacak olursa, cesaretten mah
rum olmıyacağız ve baskına 
uğramıyacağız. Tedbirler alın
mıştır. Mukavemet etmesini 
biliriz ve bunun vasıtalarını 
temin etmişizdir. 
Şansölye Hitler'in süküneti

miz, birliğimiz ve azimkir ku
vetimiz unsurlarını hesaba kat 
mamasına imkan yoktur. Harbi 
önlemek için elimizde tek çare 
vardır: mukadderatımıza, ne 
olursa olsun, ltarşı koymıya ha
zır bulunmak. Kendini bırak
mryan bir milletin duşmanının 
01uncağı olmıyacağı bir tabiat 
kanunudur. Hitler, kehanete 
müracaata lüzum kalmadan 
bunu bilir. 

Gali us 
INTRANSİGEANT 

Malta ve 

Kıbrıs 

adaları 

• 

Üç sene evel, habeş harbı 
sıralarım!.-ı idi. O zaman i
talyanlardan resmi bir a
dam bana : 

- İngilizler, Maltalariy
le öğünüyorlar, demişti, 

"müstahkem,, bir ada imiş. 
Halbuki unutuyorlar ki 
Malta'da iki yüz elli bin i
talyan oturuyor ve ayak
lanmak için Roma'nın bir 
işaretini bekliyorlar. Kıb

rısta dersen yunanlı "Enos
sis,, hareketi var. Nerede i-

(_R_"A_D_ v_o__.J 

se ingiliz idaresini silkip a
tacak.,, 

Btt İtalyanın sözlerini 
dostum olan meşhur ingiliz 
gazetecisi Robinson'a an
lattığım zaman güldü: 

- Faşl!ıtler azizim, dedi, 
daima böbürlenirler durur
lar. Evvela, maltalılar, ital
yan değildir. Kıbaslılara 

gelince hiç değil. 
Şimdi italyanın mı sözü 

doğru, ingilizin mi : Akde
nizin bu "bam tellerini., ya
kından bir gözden geçire
lim. 

1935 de faşist gazeteci 
Gayda: 

TURKlYE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALc;.A UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

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

T. A. P. 
31.70 m. 9465 Kcı./ 20 Kw. 

Ankara 

PAZARTESİ: 24.4.1939 
l2.30 Program. 
12.35 Türk müziği - PJ. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteorolo{i haber
leri. 

13.15 - 14 Müzik ( Senfonik 
pliklar). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Operetler - Pl.). 
19.00 Konuşma (Çocuk Esir -

geme Kurumu - Çocuklara 
masal). 

19.15 Türk müziği (Halk tür
küleri ve oyun havaları • Sa
di Yaver). 

19.35 Türk müziği ( Karışık 
program). Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

- Malta, diyordu, "biz- 20.,00 Memleket saat ayarı, a -
de d ' ı Jans ve meteoroloji haber -n ır .,. leri. 

Hayır! Malta'da 250 ki- 20.15 Türk mtiziği ( Klasik 
lometre murabbaı bir yerde P~ogram). Ankara radyosu 
248.000 nüfus oturuyor. Ki- kume heyeti İdare eden: Me-
lometre murabbaına 900 su.t c.em~l. 1 - Cemil beyin -

Kurdılıhıcazkar peşrevi. 2 -
nüfus düşer ki, kesafet iti- Doktor Suphi - Kürdilihicaz-
bariyle dünyada bir rekor- cazkar şarkı - Birlikte bir 

İ akşam. 3 - Rahmi beyin -

bu 248.000 insanın konuştu- le ey mıdrıbı nazende eda. 4 

- Arif beyin kürdilihicazkil 
~arkı - Sende acep uşşaka e• 
ziyet mi çoğaldı. 5 - Rıfat 
bey - Kürdilihicazkar şarkı· 
Bu şeb recayı dil oldu. 6.' 
Rıfat bey - Kürdilihicazkar 
şarkı - 01 goncanın etrafın' 
almış yine güller. 7 - Arif be· 
yin - Kürdilihicazkar ııarkı · 
Kanlar döküyor. 8 -Arif be· 
yin - Kürdilihicazkar şarkı• 
Gurup etti güneş dünya ka • 
rardı. 9 - Ru~en Kam - Ke
mençe taksimi. 10 - Sadul • 
lah ağa - hicazkar prkı • 
Hıram et gülşene. 11 - Çor • 

!ulunun - Hicazkar şarkı - Aldı 
beni iki kaşın ara111. 12 - Ke
mal Niyazi Seyhun - Hieaı· 
kar saz ıemaiıi. 

21.00 Konuşma. 

21.15 Esham ,tahvilit, kambl • 
yo - nukut ve ziraat borsası 
(Fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
Zl.30 FolklÖr (Halil Bedi Yo• 

netken) . 
21.45 Müzik (Oda müziği • 

Beethoven: Trio (do minör) 
Ulvi Cemal Erkin: Piano. 
Necdet Remzi Atak: Keman. 
Edip Sezen: Viyolonsel. 

22.10 Müzik (küçük orkestra • 
şef: Necip Aşkrn) 1 - Bec· 
ce - İkinci İtalyan suiti. Z • 
J. Strauss - Bu nağmeler ae· 
ni sarsın ey dünya (Vala). 
3 - Lindner - Bacchanale (ıa· 
rap ilahı Baküs şerefine 
dans. 4 - Micheli - İkinci kü· 
çük süit. 5 - Munkel - Vene
dik hatrrasr - Serenad. 6 -
Ziehrer - Asık - Romans. 

23.10 Müzik (Cazbant - Pl.). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri dur. şte Maltada oturan ı Kürdilihicazkar şarkı _ Söy-

ğu dil İtalyanca değildir. ---------------------
ve yarınki program. 

Çok uzak bir lehçedir. Ya- !etin malı olup gelmiştir. 
kında, Malta adasında ço- Akdenize hakim olan he 
cuk . ~elileri aras.~n~a bir millete devredilmiş dur~ 
plebısıt yapıldı. Bu tun ço- muştur: finikelilere yu
cuk aileleri ilk mektepler- nanlılara farnaciler~ ro
de te~r!satın tamamen malılara,' Got'lara, Va~dal'
Malta dılıyle yapılmasını, lara, bizanslılara, araplara. 
v~lald~dad bulunakn ditalyan normanlara, İspanyollara, 
mı etın en ne a ar mu- türklere, fransızlara, ingi
allim varsa adayı terketme- tizlere mal olmuştur. 
3ini istedi. 1934 denberi 
Malta'da dil malta dilidir. Son Malta şövalyelerinin 
Mahkemelerde bile bu dil hamisi rus imparatoru Pau
kullanılır. lo idi. Malta 1798 de Napol-
İtalyanlarm Maltada "ta- yon Bonapart'a teslim edil

di. İki sene sonra, ingilizrihi,, hakları varmış. Sora
ler, uzun bir muhasaradan 

rım nedir? Malta adası, a-
sırlardan beri Akdenize sonra, adadan fransız gar

nizonlarını tardettiler : Mal hangi millet hakimse, o mil 
ta adası, tarihin hiç bir a-
nında italyan devletinin e

ci Jorj tarafından yapılan 
lcorıunu esasi derhal ilga e
dildi. İngiltere 1939 da Mal 
ta için .veni bir kanunu esa
si yaptı. Maltalılar bu ka
:lundan çok memnundur; 
ve korsikalılar, tunuslular 
ı:{ İ l • i maltalılar da faşistler 
için rol almak istemiyor• 
lar. 

Kıbrıs adası ingiliz bah
riyesi noktasından çok mü
himdir. Adada 347.959 in -
san yaşar. İngilizler adayı 
1878 de ele geçirmişlerdir. 

İngiliz Fransız donanmaları İtalyan - Alman donanmalarına ü~ kere üstün bulunuyor 
line düşmedi. 

Fakat turası muhakkak 
ki, idare Musolini'nin eli-

Umumi harpten sonra 
Kıbrıs'ta "Enossis,, rum ha· 
reketi olmuştur. Bunların 
maksatları K.ıbrıs'ı Yuna
nistan'a bağlamaktı. Fakat 
hareketi hazırlıyanlar ia
neyi İtalyadan almışlardır. 
Bu hareket son zamanlarda 
artık yatışmış, adada otu
ran rumlar, ingilizlerle 

B u ütunlardalci rakamlar ve şemalar büyük demokrasi· 
/erin totaliter devletlere deniz silahları sahasında o

lan buyuk üstıinlükleri hakkında bir fikir verir. lngiltere ve 
Fransa'run donanmaları bir arada, italyaa ve alman donanma
Iarrna a~aran üç misli fazla harp tonajına maliktir. 

BüVOKBt:liTANVA 
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TALVA 
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VOK Buau la beraber bütün istatistikler gibi, bununda mutlaJc 
bir kı}metı yoktur. Çünkü her şeyden eve! gemilerin yaşı 
askeri krymetleri üzerinde büyük tesiri haizdir. Cetvelimiz 

\TA~E •GEHİ~: . 
/)ENatJ51tJ GEHısı · •• -~J~ıu· "\.._.Jş-_•••r· · • ;;; .. -= • L691. OOOT 
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Halbuki adada bir kaç li
mon ve portakal bahçesin
den başka bir şey yoktur .. 

Fakat son günlerde "mib 
ver,, in ajanları, kıbrıslıla

rı İngiliz valisi aleyhine 
kışkırtmak istediler. Sebep eski zırhlıları, yaş haddini aşmış veya yeni servise girmiş 

muhrip/eri bir arada cemetmiştir. Umumiyet itibariyle alman 
donanması mevcut donanmaların en gencidir ve bu itibarla 
remile ı , vasati olarak, en mütekamil olanlardır. Bu fark, sa
dece rakamların mukayesesinden çıkacak neticeyi lı:ısmen tah
lil eder. 

D ıl r taraftan şu veya bu kategoriye dahil gemilerin to
naj yekıinları, hadiselere göre az veya çok ebemiyetli 

tesirler yapabilir. Bazr hallerde bin kadar tonluk denizaltı on 
bin tonluk bir kruvazörden daha faydalı olabilir, fakat diğer 
hallerde de bir kruvazor bütün dünya denizaltılarının yapa
mryaca ı işi yapar. 

Yalnız şunu söylemek mümkündür ki, ber miiletin tonaj 
7ekünu, donanması için yaptığı gayretin büyüklülünü temsil 
~er. Bu tonajın gemi srnrflarına inkisamr stratejik niyetleri 
ve ter ıhleri gösterir. Mesela alman/arın küçük denizaltrları 
büyuk m'ktarda yapmaları Avrupa denizlerinde tngiliz ve 
lransız deniz münakale/erini tehdit etmek içindir. 

~1541-"İHAAS GJ:Hisı 
TAWARJ! GE.Hi3ı ,., 
DENİzÜsrü GUJİSİ 

~ IJE.IVİZALTI GE.Hısı 
1'Ef<İ.ıN 

ti 68~0QOT IJENizAı.rr GEHİ s İ 
ltl<vN 

• .ı 

,; 

1.371.C)(JOT 

ı.t64 OOOT 

22.00QT 
• 
275.0QQT ,. 

•SAFI H.4JU3 GEl'tiSİ 

, TAYYARE flEHıSı 

lJEN/zÜ.sriJ GE111Sİ 

74.0QQT DENıZALn GEHISI 

53 5.000T ~l<Wi .... 

/,,, 

ALMANYA 

- J,.l 

BıRLESiK DfVLETLf.R J Ai'O N 

.--d6ılS•ilfll•hı··~ •ıF4 7 5. OOOT SAF,. HARS GEHı'si 1E J f f ' SAFI HARB GE.Hİ..sİ 

TAYYARE GEHisi --- -· ·------ 1ZO.OOOT 'T.llWARE ~D-tıSı .-.!.;11"-.. .. 

7'5.000 T 

lf.20.QOOT 

'82.00QT 

YOK 

80 OOOT 

,15.QOOT 

T77.000T 

300 OOOT . 

78:1)QOT 

Yalnız, Malta'da demirli 
duran Home Fleet zırh}ısı 

toplarını dikmiye görsün. 
Bir düğmeye bastın mı, ye
şil sahalar korkunç bir üs 
olur çıkar, yanaşabilirsen 

yanaş. Avuç içi kadar ada
da tam 7 de hava meydanı 
vardır. 

de, valinin Kıbrıs adasını 

yahudileştirmesi o 1 a r a k 
gösterilmiştir: Limasoe ka
sabası civarında çorak era· 
ziden 1000 hektarı üzerinde 
yahudiler sebze ve meyva 
bahçeleri vücuda getirmiı-
ti. Asırlardan beri her ır· 
kın oturduğu bu adada ırk
çılık sökmez .. 

Cetvelimizde gösterilmemiş olan bir çok torpidoların ve 
diğer gemilerin vucuda getirilmesi bu tehlikeyi karşı/amale 

içindir. Üzerinde tesir yapabilecek bıitün unsurları hesaba 
lı:atacal bir mukayese son derece muğlik bir iştir. Cetvel, an
cak umumi bir bakıştır, fakat kafi derecede sahihtir ve bun
dan ç kan netice de demokrasilerin lehinedir. 

DE.Nızusni (iEHİSİ •5--ııı1di..ıl1i1·1lııı,)iıl .... •&•480.0QOT cmızüsrii c01ısı 

O.ENİZAIJ7 GEMisİ 58 OOOT DENİZAl..TI GEMıSı 
1.13l000T ~UqjN 

-..ıld~m'llll!'lbl--.Pf 3 75 OOOT 
80.0QQT 

Fakat İtalya, Maltada 
"kötü tahrikçilik,, etmeyi 
düşündü. Onun o "nasyona
list" partisinin U gs Nif
sud adında biri 1930 da idi 
~aliba tahrikat yapmıya 
kalktı. Bu adam İtal
ya'nın azılı bir ajanı i
:ii. Tahrikat çok şiddetli 
:>ldu. Bunun üzerine a
dadan bir sürü adam defe
dildi. Harpten sonra beşin-

Bir de İtalya'nın elinde 
bu_Iunan adalara bakınız. 

İngilizler, idare ettikleri 
insanların kültürlerine hür 
met ederler. Musolini hü· 
kümeti ise eziyor. 

Hl<iıN 
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Sert bir sesle: 
- Demek daha yatmadın? dedi. 
- Hayır baba, uykum yok, artık 

çok geç oldu. Bir az iş yapacağım. 

Onu gördünüz mü? 
Kimi? Maitlant'ı mı? Evet. 

- Konuştunuz mu? 
- Evet. 
Bennett daha fazla bir şey söyle

mek istiyora benzemiyordu. Fakat bu 
sefer Ella israr etti. 

- Baba, sizden niçin korkuyor? 
- Bana bir fincan kahve pişirir 

misin, kızım? 
- Niçin sizden korkuyor? 
- Ne bileyim ben ... Yavrum bana 

fazla sual sorma. Üzüyorsun babanı. 
Benı tanıyor, görmüştü ... Kafi artık. 
Balder tevkif edilmiş. Çok fena bir 
adamdı o. 

EIJa, gündüz, tekrar babasına Ma
itlanıi'ın ziyaretinden bahsetmek is
tedi 

- Bir daha buraya gelmemesini is
terdım. Beni korkutuyor. 

John bennett kısaca : 
- Bir daha gelmiyecek artık, de

dı. 

Yazan: Edgar WALLACE 
Erza Maitland'ın satın aldığı Berk

ley Square'daki ev, paraya acımıyan 

zengin bir adam tarafından yaptırıl

mıştı. 

Akik ve gümüş şömineli, duvarları 
kıymetli tahtalarla ve ipekli duvar ka
ğıtları ile kaplanmış lacivert mermer 
sütunlu, muhteşem bir salonda, Mait
land, xv. Lui tarzında bir koltukta, bü 
zülmüş oturuyordu. Kolunun yetişe
bileceği kadar bir mesafede bir bardak 
bira, ağzında topraktan mamul bir pi
po vardı. 

Büyük bir gayret sarfederek kolu
nu uzattı, bira bardağını aldı ve bir yu
dumda boşalttıktan sonra bardağı ye
rine bıraktı, tekrar eski rehavetine av
det etti. 
Kapıya yavaşça vuruldu ve bir uşak 

içeriye girdi. 
- Üç kişi zatıatinizi görmek isti

yorlar: Yüzbaşı Gordon, M. Elk ve M. 
Johnson. 

İhtiyar ani bir hareketle doğruldu. 
- Johnson mu, ne istiyor? 
- Küçük salondalar, efendim. 
- Buraya getirin. 
İki polis memuru, sanki, onu hiç a-

lakadar etmiyordu. Johnson'a hitap e- vaffak olabileceğimizi hiç um.muyor-
derek: dum. 

- Ne istiyrsunuz? Burada 
ne? diye bağırdı. 

Dick müdahale ederek : 

işiniz 

- M. J ohnson benim ricamla bura
ya gelmiş bulunuyorlar, dedi. 

- Sizin ricanızla ha 1 dedi. Bundan 
evelkilerle mukayese edilecek olursa 
şimdiki hali tuhaf bir surette cüretka
rane idi: 

- Suallerinizin hiç birine cevap ver 
miye niyetim yok, diye bağırdı. Haki
kati söylemiyeceğim, yalan da söyle
mek istemiyorum. 

Elk'le Di.ck birbirlerine baktılar. 
Elk, bu ahyal ve şerait içinde yapıla
cak bir isticvabın faydasızlığını işaret 
etmek için başını salladı. Maamafih, 
Dick bir tecrübe daha yapmak istedi. 

- Bu sabah niçin Horshama gitti
niz? diye sordu ve ihtiyatsızlığının 
farkına varınca az kalsın dilini ısırı

yordu. 
İhtiyar birden canlanarak: 
- Horshama gitmedim, diye bağır

dı. Ne demek istediğinizi anlamıyo
rum. Hiç bir şey söylemiyeceğim. Joh
nson bunları dışarı atın. 
Sokağa çıktıkları zaman, Elk bir su-

al sordu: 
- Sarhoşmu dersiniz ? 
Johnson: 
- Hayır, diye cevap verdi. Sarhoş 

olduğunu hiç görmedim, daima çok ih
tiyM!ıdır. Zaten onu söyletmiye mu-

Dick: 
- Ben de öyle, dedi ve Elk'e John

son'u atlatması için gözüyle bir işaret 
yaptı. 

Filozofa teşekkür ederek vedalaştık 
lan zaman Dick, Elk'e döndü ve telaş
la: 

- Bu eve derhal iki nöbetçi koyma
lı; fakat evin içine polis memurları

nı sokmak için ne sebep bulacağız? 
Elk: 
- Bilmem ki .. dedi. Bir tevkif mü

zekkeresi elde edebilirsek evi araştır
mak için de kolayca bir arama müzek· 
keresi tedarik edebiliriz. Fakat şimdi
ki halde, o himayemizi talep etmedik· 
çe bir şey yapamayız. 

Elk, hiddetle : 
- Öyle ise tevkif edin, dedi. 
- Hangi suç için? 
- Kurbağalarla münasebette btlun· 

duğu iddiası ile tevkif edin, ve en ya
kın polis noktasına götürün. Fakat 
bunların derhal, vakit kaybetmeden 
yapılması lazım. 

!cap eden müzekkereleri ancak saat 
dörtte elde edebildiler ve bir kaç tane 
polis memuru alarak Maitland'ın şa

hane ikametgahına gittiler. Kapıyı a
çan uşak, Maitland'ın istirahat etmek
te olduğunu ve kimseyi kabul etmiye
ceğini söyledi. Çağırılan diğer bir u
şak da söylediklerini tasdik etti. Dick 
Gordon: 

833.000 

- Odası nerede? diye sordu. Ben 
polisim, kendisini görmem lazım. 

- İkinci katta, Bayım. 
Polis memurlarını, ikinci kata çıkan 

asansöre götürdü. Maitland'ın yatak 
odasının bulunduğu kata çıktıkları za
man, iki kanatlı, mükemmel surette 
cilalanmış ve yaldızlı bir kapı ile kar
~laştılar. Elk yavaş sesle : 

- Sanki bir tiyatro antresi, dedi. 
Dick kapıya vurdu. Cevap veren ol

madı. Daha hızlı vurdu. Gene cevap 
yok. Ellıı'in hayreti önünde genç adam 
bütün kuvetiyle kapıya yüklendi. Ka
pı çatırdıyarak devrildi. 

Erza Maitland, yatağın içinde, ayak
ları aşağıy<' doğru sarkmış bir halde 
yatıyordu. Ayaklarının ucunda da 
Maitland'ın Matilda diye çağırdığı ih
tiyar kadının vücudu duruyordu. Her 
ikisi de cansızdı ve keskin bir barut 
dumanı mavi bir bulut tabakası halin
de tavana yükseliyordu. 

XXYlll, Kısım 
Uşak 

Dick yatağa doğru koştu ve hareket
siz yüzlere bir bakmak, ona, bütün bil
mek istediklerini öğretmiye kafi gel
di. 

- İkisi birden öldürülmüş, dedi ve 
tavana doğru yükselen şeffaf duman 
tabakasına baktı. Bu ne zaman yapıl
mış bilmem; belki bir çeyrek saat e
vci: bu duman saatlerce durabilir. 

Elk, yavaş sesle, beraberinde bulu
nan polislere : 

İki çeşit idare usulü .• 

PARİS-MİDİ 

- Uşakların bir yere gitmelerine 
mani olun, dedi. 

Bu odadan, Maitland'ın kız kardeşi· 
nin odası olması lazım gelen küçük bir 
odaya, diğer bir kapı vardı. Dick : 

- Bu antreden ateş edilmiş, dedi. 
Herhalde sessiz bir silahmış. Neyse, 
bunu ileride anlarız. 
Döşemeyi muayene etti ve iri çapb 

bir otomatik tabancaya ait iki tane boJ 
kovan buldu. 
Düşündüklerini dışarıya vurdu: 
- Kadını da öldürdüler, tabii! Za

ten bundan şüphe ediyordum. Ne ya
zık ki adamlarımızı zamanında içeriye 
sokamadık. 

Elk hayretle sordu: 
- Nasıl? Öldüreceklerini tahmin 

etmiş miydiniz? 
Dick, "evet,, manasına başını salla

dı. İhtiyar kadının odasındaki pence• 
reyi muayene ediyordu. Pencere açık· 
tı ve etrafı alçak bir parmaklıkla çev· 
rilmiş dar bir geçide gidiliyordu . Ora
dan da aynı kattaki diğer bir odaya ge
çiliyordu. Katil bu yoldan gitmiş ol
duğunu gizlemiye hiç bir suretle te• 
şebbüs etmemişti. Pencere ardına ka
dar açıktı ve parkenin üzerinde taze a· 
yak izleri vardı. Aynı kattaki bu oda 
hizmetçinin lüzumsuz eşyaları koy
mak için kullandığı bir sandık odası 

idi. Kapısı koridora, uşaklar dairesine 
giden merdivenin tam karşısına açılı· 
yordu. Elk, yere diz çöktü ve halıyı 
dikkatle muayeneye başladı. 

(Sonu var) 
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Şişmanlara hareket 

Herkes bilir ki ıiımanlar hare
et etmeyi se"nDezler'. Balolarda 
ana etmekten hotlanaalar bile, ya
a ıidilecek yerlere otomobille ıit
eyi, ıittikleri yerde de ıezinmek

en ziyade oturmayı tercih ederler. 
undan dolayı. ıitJDAnlıim çok ye
ekle ber~ber, çok oturmaktan ile

. ıeldiiini iddia edenler de çok
ur. Şitmanlık her •akit çok ye
ekten ıelmediii ıibi, ıiımanlarm 
areket etmeyi MYJDedikleri de dü
ünülecek bir meMledir: Şiıman a

dam hareket etmediii için mi ıit-
nıanlar, yoksa ıifman oldulu için 
mi hareketi ...mea? Tavukla yu
murta meselesi pbi. •• 

Pek yakm Takte ıelinciy" kadar, 
yedijimiz yemeklerdeki 'albüminle 
yal Te tekerin hud ettikleri kalori 
lıep aynı kalori sayılırken bu iti ke
sip atmak kolay olurdu: mademki, 
denilirdi, bu adam hareket etmiyor, 
kalori sarfetmiyor, yediği yemek -
ler birikiyor, kendisini ıitınanlatı· 
yor... Fakat kimya bakımından 
farklı olan o üç türlü gıdanm haııl 
ettikleri kalorilerin biribirinden 
farklı olduktan, albümin kalorisi -
nin Tiicudu tekile• büyümiye ve mu 
hafaza etmiye, yai kalorisinin da -
ha ziyade insanı ıaıtnuya, teker ka
lorisinin de harekete yaradığı ayırt 
edildiiindenberi zihinler karıttı. 

Vakıa bu üç türlü kalori lüzumunda 
biribirinin yerini tutarlarsa da bu 
iı zaruret halinde olur • . Hareket e· 
den vücut teker kalorisi bulamazsa 
yağı tekere çe•irir, hareket deYam 
eder. 
Demek ki ıitman adam çok hare· 
ket ettikçe kanmda •e adaleleri a· 
rasında yakacak teker bulamayın
ca yailarmı eritir. Fakat vücudun 
zaruret halinde kullandıiı bu usu
lü ıitmanlıktan kurtulmak için kul
lanmak doiru olur mu? 

Bir de Jsveç usulünde jimnastik 
hareketleri ıiımanlarm yağlarını 
eritmiye yarar: eller yukan. bacak
lar ileri, saia bükül, sola bükül ... ilh 
her hareket fU kadar defa. Hepsi 
de bir çeyrek, yirmi dakika. Bunlar 
da hem hareket ettiren, hem terlet
tiren iılerdir. Tenis ile eıkrim de 
öyle. Fakat kürek çekmek terlet• 
mezae fayda vermez. Terletecek 
kadar zorlu kürek çekme müıaba· 
kalarma da titmanlan almazlar, 
zaten ıiıınanm ıu üzerinde terle· 
mesi tehlikeli olur. 

Görülüyor ki ha~eket bahsinde 
de ıitmanı zayıflatan ıadece adale
lerin oynaması deiil, aynı zamanda 
ter ıelmesidir. Y afları eritecek, 
vücudun suyunu çıkartacak terdir. 

Bununla beraber. Çarı• hamamı· 
nın göbek taıında terlemekle hare
ket ederek terlemek aynı teY sayıl
mamalıdır. Yalnız terliyen yalını 
eritir, vücudunun suyunu çıkarır. 
Hareket ederek terliyen vücudu
nun zehirlerini de birlikte çıkarır. 
Bu fark laboratuvar tecrübeleriyle 
de sabittir. 

Bundan baıka, hareket etmek, 
adaleleri oynatmak yağların erime· 
sine fayda venneıe bile vücuttaki 
fazla ıekeri yakmıya yarar, ıeker 
haıtalıimın gelmesine mani olur. 
Şitmanlıkla ıeker hastalığı da biri
birine u~aktan akraba değil, bir ev
de oturan iki kardetler gibidir. Şiş
man adamın tekerli olmasa da ihti· 
mal çoktur. Hareket ederek terliyen 
ıiıman hem yağlarını eritir, hem ıe 
kerin f azlaımdan kurtulur. Yokuş· 
lara, dağlara tırmanarak terlemiye 
vaktiniz bulunmasa bile oda jim
naıtiii yaparak terlemiye vakit bul 
mak pek kolaydır. 

G. A. 
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Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bir ytlhk çahşmasının bilônçosu 

Bizde çocuk aev
ıisinin, ona fay
dalı olan bilgi Ye 
alakaların yayıl -
masma ve kök
leımesine çalıııl • 
ması Çocuk Esir
geme Kurumunun 
kuruluıu ile bat
lar. Çocuk Hafta· 
ıının batladıiı bir 
günde, bu verimli 
milli müenesenin 
son bir senelik iı 
bilançosunu tek 
bir rakam halin· 
de verelim: Ku
rum 938 •enesi i· 
çinde 310.045 yav 
ruya muhtelif yar 
damlarda • bulun • 
muttur. Yukarıda 
bu yardımlann 
şekillerini ve ma
hiyetlerini anla • 
tan bir grafik bu· 
lacakıınız. Kuru · 
ma kartı göıtere· 
ceğiniz en ufak 
bir yardımın, yok· 
sul ve kimseıi:ı 

vatan yavrularına 
en faydalı tekil • 
de intikal edece • 
ğinden hiç şüphe 
etmiyerek ona 
tefkat ve insanlık 
hislerinin kapıla • 
rını açınız. 

GENEL 
MtllKEZ 

156,424 

'" 42.\& -':tAkKA&l~ 

E.L8tSE.~ 

193.8 :.Ya.rdım Gc'5ren Çoculs_!>Cl!&•SI; 
310,045 

i 

Fransız Nafia Nazırının 

Varşova ziyareti 

----·----

' Ciün için 
Çocuk haftası 

Otuz sene kaclar eYel. l..taııbul'· 
~ iptidai nya riitti mektep tale • 
beai olanlar, tahmia edelim~ ha• 
tırlarlar: Kadıköy .. tiacle bu mü
.-..elenlen haagiaiaia diıplarz ve 
mükafat tevzii meraaimi oha orada 
muhakkak aurette hazır bulwaan 
geni§ omuzlu, beyaz Mkalh bir ami
ral :rmrtlaka söz alır, "Ey, fiibbanı 
Yatan, siz ki ümmidi iahllbalainiz," 
diye hitabesine ba§ılar .e yanın dü· 
şımunce ancak çocuklara gÜftn• 
...S lazım celdiiiai Pır , .. i ve 
hiç değifmez cümleleriyle bir ezber 
sibi tekrarlardı. 

- Ah, gene bafladı! clen:lik. 
Rahmetli amiralm aail ruhundan 

af dikriın. 

Fakat, babaların ve analann bü· 
tün gayretleri yarına, yarmm sahi
bi olan çocuklarının daha emniyet• 
li hir saadete, daha esa.ıı bir refa
ha erişmeleri gayesine matuf oldu
ğunu o zamanlar nasıl idrak edebi
lirdik? Geçen yıllar hepa.De öiret
ti ki yann bagüadeD, INP. dinden 
hazırlanır. •e bahar malüti-i andı
na çiçekli, yeJİI, ıbk iatildlalia ha• 
yali iklimi ancak mazMlee lına'NI a • 
br. Va~ ihtiyar. ıiıplwiz, 
INsünkü ..- idealimiz -. 7Ulftkl 
Tüırlriye'yi sözleri öeü.e ıetift7or, 
Tataa ya'YT'Ularma baktıkça feri 
kaÇ11111 cözleri panlcbyonha. 

Likin. haaiinlrii T~ye•ma bü.

tüa varbfiyle meyclw ....... i i· 
çia millefİll J.Gltimiyeti'ae kayıtııa 

Ye f&rluz malik olması la•- 41.ğil 

miydi? Baaaa içindir ki diiiadeat.e • 
ri küçiilderiıa dill.U.dea diııtib me • 
dikleri b a y r a m ı m ı z 9 ile 
ifade olunan Çocuk Haftasının, ha
kimiyeti milliye bayramı gününde 
başlamasını bir tesadüf eıeri san• 

frıns11 Ziraat Naıır1nın 
Zaten üç türlü kalori cinsi ayırt 

edilmeden önce de ıiımanlara ha
reket bahsinde ittifak olamamıttı. 

Şi9manlık müteh ... aaı müeaaeae - yeni vııilelerl 
lerde tedaYiye - aksine olarak - ha- . 

Dün Mühendisler Birliğinde 
çocuklara bir ziyafet verildi 

Mühendislerin bayanlan 52 çocuğu 
I 

Varşova, z3 a.L _ Buraya gelmi~ Mamak gerektir. Nitekim, IMa ana -
olan Franaa nafıa nazırı Dö Manzie'- neyi tesiıe çalı,anlar yannm zama• 
nin aeyahatının hitamı dolayısiyle ve- nı olan çocuklarla milli hakimiyet 
rilen .ziyafette bir nutuk söyliyen araamda, pek haldı olarak, en aıkı 

rekebizlikle baılarlar ve zayıfla- Paris, 23 a.a. - Dün akşam neıredı
mak iıtiyen ıiımanı ilk srünlerde len bir kararname, ziraat nazırını harp 

11 7je'Zlonr üzerinde yahnrtan:h ••• iki • halinde gerek Fransa'da gerelC denız 
si ortası fikirde bulunanlar tiıman· aıırı topraklarda halkın iaıesine me -
lal'm 1'arek.t 9dlP ...__ ..... l&a- - w4!' - ,,.d. • f · · · · • 

'J~ n ıyarak istedikleri sibi yan-·'- :ıt..ıraı ve gı aı ıe erberlık ıı.terını 1· 
~ ~ . dare etmek Uzere bir "umumt ıaıe ser-

giydirdiler ve onlara neteli bir gün geçirttiler 
23 Nisan Çocuk bayramrnın neşeli ve sevinçli günlerden bi~i ~e 

~:.- v .. ..;.. .. L:..!.1- V..::.1.-k..Miil-n.J.jalal' 'hi·l;ainde eecti. Sehrı!llız
de bulunan mühendislerin bayanları geçenlerde Müfıendısler 
Birliğinde bir toplantı yaparak fakir çocuklara yardım için çalıt-

franıız nazırı demiıtir ki: 

"- Polonya'ya ne tavsiyelerde bu -

lunmak, ne de tahrikat yapmak için 
g•l-dim.; li'ranM ile Polonya arasın
da anla§mazhk çıkarmak için ne kadar 

münasebetlerin bulunmasmr iate
miılerdir: 23 niıan günü bayram e

den büyükleri küÇüklerin ziyare

tiyle bayramlqmalan kadar ıüzel 
bir fey hakikaten taaaY'YUI' edile-

çalışırlarsa çalışsınlar ve her ne olur- mezdi. Fakat, milli bayramlannuz· 
.. Şıpnanlara hareket ta~sıye e- viıi" teaiı edilecektir. 
iılenler de, hareket maksadıyle aa • sa olsun, sulh zamanında olduğu gibi 
dHe~rümeninh~a~~yec~~-----------~-,-----------------~ &ymbrkıahlrz~n ~im~ hup~ında~h~~ın~~ 

mıya karar vennitlerdi. d•n birinde batlryan çoculr haftası· 
nın zevkini ve ne19sini 1avrularla 
paylaırrken o zevki ve ne§eyİ daha 
kalabalık bir çocuk kütlesine du
yurmak İçİa bia yqldarm hiuemi -
ze diifen vazifemiz Yardır. Sa Yazi• 
leleri hakkiyle yapanak t1irk ço

cuktan daha ıürbüz. daha ten. da· 
ha mesut olacaklardır:: onlara be.. 
Jeyici rıda, tenm hava, ucalı elbi
se, ucuz kitap, ferah mektep, iyi 
muallim temin,•• aaaJara Te baba
lara kendilerinden fazla yaY1'11lan
nı dütiinmelerini telkin edelim. O 
Takit çocuklar içia yalma ba bir 
hafta delil, bütün çocukluk ha1at
lan de•amb bir baJ'l'am olur. Ço
cuk haftası çocuklar için aüJip eğ
lenme haftası, büyükler için ele on• 
lan daha yakmdan hatırlama hafta• 
sıdır. 

ni haber •erirler. Yürümekten fay• ğan ilk çahımalarının neticesi olarak da bulunduğunu ve yarın da burada 
da bulmak için 111• manm saatte altı, H 1 • 52 mektep çocuğuna dün birlikte el - b 1 ğ 

a Yva n a Şa n 1 n Sa n bise, ayakkabı, kasket ve saire dağıt- u unaca ını söylemek için eeldim.,. 
yedi kilometre gidecek kadar hızlı 

1 
~~i prthr. Daha iyiıi yokut- mışlar ve bu 52 çocu~a mükellef bir 
lara tırmanmak. Hem de bu hare- öğle ziyafeti vermi1lerdir. Fakir ço- rindelri M>n provalannı yapıyorlar, 
ket bir buçuk, iki saat devam etme- "La Bete Humaine" cuklara yardım etmek, onları sevin- aon noksanlarını ikmal ediyorlardı. 
lidlr. Fakat iki saatte on dört kilo- Jean Gaben - Simone Simon dirmek gibi çok insani ve yüksek bir 23 Niun bayramına yepyeni tertemiz 
metre yol al1nak. yokuılara, daila- gaye uğruna çalışan şefkatli bayanlar bi kı f 1 hu '---· 

kendi aralarında topladıkları para ile r ya et e lr1t1111111f olan yavru -
ra tırmanmak sadece hare1'et de- Dünya ıinemalarında aylarca devam eden ı · f · d k ~ fil, aynı zamanda buram buram fakir çocuklara yardımda bulunmak arın .aıya etı e pe e5 1enceli ve pek 
terlemektir. iman hareket ederken Emil Zola nın büyük eseri üzere Çocuk Esirgeme Kurumuna neıeli ıeçti. Çocuklar çok neıeli bir 
ıeker yakar, terlerken de yai eri- müracaat etmişlerdi. Çocuk Esirgeme gün geçirdiler. 
tir. Onun için, ite terlemek de karı- Bu aktam bahar galaıı olarak saat 21 de kurumu mekteplere devam eden ve Fakir çocuklara yardıma kopnak-

u L U S 
yardıma muhtaç olan 52 çocuğun is -

ımca, hareket ıitmanı zayıflatır. Yıniohir Sinemas1nda mini venni~ti. la içtimai tesanüdün en cü.ael bir ör-
GGlle kaldırmak, güreı etmek te r n ~· · üb di ı ri 

• İ•te dün sabahtan beri 52 ıl"OCUgwun egını veren m en ı e n bayanları, tıtmanlara f aydahdır. Çünkü bu :r :r • 
türlü hareketler de ter çıkartırlar. 14 ve 17 matinelerinde son defa olarak iki film birden sevinç kahkahalariyle çınlayan birlik önümü.adeld Hne çalıpnalarını daha 
Ata binmek, at koıturmak da öyle: I A k k salonlarında hemen blitün mühendis .ziyade arttırac:aklar ve yardımlarının 
atla birlikte ıüvarilİ de terler ..• An- Asri %0 ma n ar ş şa r ısı bayanları hazır bulunuyor, hepsi ço- hacmini daha ıeniıleteceklerdir. Soe-
cak zayıflamak için at koıturan ıiı- Şarlo Nino Martini cuğun eğlenmesini temin ediyordu. yal ruife duyıulannı fiil haline ıe-
manm altmdaki ha}'Tan ne hale ıe- Ti 2193 Elbiselerin ve çamaıırların çoğunu ı tiren bu bayanların çaJıflMlan cemi-
lir bilinmez! : bizzat diken bayanlar, çocuklar üze. yet hayatımızda örnek bir hadisedir. 

ggg Nanıhi BAYDAR 

Yatında bile olmadıiı halde yan aiannıt. yan dö -
ldilmiif aaçlariyle altmıılık sibi ıörilnen bu ada· 
mm lliç de basit bir iman olmadıtmı hemen anla· 
lnlfb. Kendine mahsus ve yeni nilkteler yapar, et· 
rafmdakilerden bahaederken biras keskin, fakat 
iaabetli hükümler •erirdi. Bilyük odaya pek a• al· 
radıiı halde oradaki bütün memurların huausiyet• 
lerini naaıl bildiğine Omer bir türlü akıl erdiremi· 
yordu. 

Ekaeri1a keyfi yerinde idi. ince ıümiit kenarlı 
ıözlWderle çalıfll', birisiyle konupcaiı zaman on· 
lan alnına kaldırırdı. Daima 1i1Ubmü1ormut ıibi 
duran açık •il ıöaleri imanı avucunun içine alıyor 
•• bir daha bll'akmıyordu. Biltiin hareketleri H 

aöaleri, hiç endifeai •• hiç bir teyden korkuau ol
mayan bir adam ıibi açık Te tek mlnab idi. Hal· 
~ Ömer oaun hiç ele yal bal içinde yibmediiliai 
ıliJOrclu. En bilJiliii ıa yqmda bet çocuiu •• l.ir 

de kaneı •ardı. Aldğı maaıla a., batım pek •or 
hal~arclancb. ilk tanııbiı samanlarcla Omer ona 
~alınden tiklyete kallmut, aldıiı paranın hiç bir 
•te Yarunadıfllll, Balıkeairdeki anneainden kırk 
yılda bir ••len birkaç liranm elbiaelik bir kumq 
almaia ".il• J'•bnediilni, bir kere talıaili l.itine 
her halde ıılerin batka t" 1.. 1 v f k t ur u o acarını, a a para-
sızlık 7'iiziinden alb lenedenberi f akillteye botu-
botuna dnam •ttiilni 8ÖJ1emiıti. Halbuki derste 

devamaıalıiı ve hala mektebi tamamlayamaması 

parasızlıktan filin değildi. Okutulanlara ve bil
haua okutanlara karıı içinde yenilmez bir itimat• 
sızlık, sebepsiz bir lakaytlık vardı. Bunun sebeple
rini ne kadar dıtanda aramaia çalıtaa da aııl il
letin kendi acayip kafasında olduğunu biliyor, 
herkesten evel kendini kandırmak için önüne sele
ne bö1le masallar uyduruyordu. 

Hafıs Efendi onu ciddi bir yüzle dinledikten 
sonra ı 

"Oilum" demitti, "Biz senin çağlarını geçir
dik. insan bir kere öğrenmeğe batladı mı artık pe
tini bırakmamalı. Araya azıcık aoiukluk girdi mi 
bu ilim dedikleri namert, adamı ürkütür. Hayat ile 
fazla ünsiyet muayyen bir yaıtan sonra inaanlan 
çok teY öfrenmekten, yani usulü dairesinde öjren· 
mekten uzaklaıtırıyor. Bundan aonra botuna ken· 
dini yorma ••• Hayatma baıka bir yol seç, bir ban· 
kaJa filan girmeğe bak, gençsin. muvaffak olur-
ıun ••• ,, 

Hatll'alara dalmıı gibi bir mikdar düıündükten 
sonra kendinden bahaetmeğe batlamııtu 

"Ben de senin ıibi tahıilimi yarım bıraktım, öy
le darülfilnundan falan değil, mektebi idadinin son 
amıflarmdan ayrıldım ve defterdar olan babamm 
yanında bir memuriyet aldım. Küçök evlendim. 
Dört b., aene sonra babam, arkaamdan karım öldü. 
Birden bire kendimi kapıp ko~verdim Pederden 
kalan bir kaç kuruıu az zamanda ezdim. Sonra 
teltrar bir memuriyete kapaklandık, yeniden ev -
lendik, çoluk ve çocuia kanıtık, sürüklenip e,.idi
yoruz. Hayat dediğin baıka nedir zaten? Ben fU• 

na inanıyorum ki, ÜÇ buçuk giinlük ömrümüzü ken 
elimize zehir etmemek için ne mazideki hayatunıza 

ve kaçırdığımız fırsatlara, ne de istikbalin olmıya
:ak hulyalarına kulak aımıyarak bu günümüze 
hapsolup yaşamalıyız. Her hadisenin inaanı eilen
direcek bir tarafı vardll'. Ay batında bakkal verdi
iimiz paradan memnun olmayıp kapıya dayanmca 
bizim hanım ıinir nöbetlerine tutulur, halbuki ben 
bunda bile hoı tar•flar bulurum. Bakkalm kapı a
ralığında naıd hiddetle kasketini çıkarıp tekrar 
giydiğini, lıtanbul ıiveaine uydurmıya çalı~tığı dili
nin nasıl dolat•P anlatılmaz hale l'eldiğini ıeyre • 
der ve düıüncelere dalanm. Hayatta hiç bir teY bi
zim arzumuza tabi değildir. Gerçi bu bir felaket. 
lakin bu hilkat bize bu felaketi hafifletecek bir va
sıta da vermiı: Etrafı çetmi ibretle temata kabili
yeti .•• Sazan çocuklara kitap parası kalmaz... En 
büyüğü dayatıyor, ıırtlaiıma basıyor, ona Termiye 
mecbur oluyorum, fakat ötekilerin dördü de kıs, 
ellerinden ağlamaktan baıka bir teY relmiyor. Ben 
onlan kartona oturtuyor, kitap dedikleri teYin lü
zumsuzluğuna dair vazederim. Dersleri •ihninise 

nakıedin! derim, sonra benim bile ciddi kaadetme
diğim bu laflara onlarm naııl inanarak kulak •er
diklerini gördükçe hem güleıim, hem ailıyaınn 
gelir. Bu dairede de böyle: birkaç kurnaz H iıhill

rin yamnda bir ıürü da Allahm mübarek koJ'Ullla

n var ••• Y qamak ve yeryüzünde üç adımlık bir .,.r 

itıal etmekle mühim bir it yaptıklarını •anneder
ler. Kimiıi gençliğine mağrurdur; kimisi İhtİJ'arh· 
ğma ve tecrübesine dayanıp böbürlenir; kimisi ea
kiden nedyim diye öğünür; kimiıi ilerde neler ola· 
cafmı ihaas ederek itibar kazanmak İster. Hepli 
birden mahiyetini asla anlamadıklan bu m•kine
nin içinde 111varlanıp giderler Ye ki.inatm mihveri-

n~n ken~il~rinden geçtiğini vehmederler. Kimiai
nm de ~htıyarlıktan çenesi dütmiiftür, benim sibi 
ıevezelik edip d ..... ... -. .... ,, 

Omer onunla konuımaktan garip hir zevk alı
yordu. Hiç bir §eye inanmamak hususunda muta
bı~ gibiydiler. Yalnız Hafız efendi, belki de yafa• 
dıgı senelerin tesiriyle, Ömer'in içini tekilıiz bir au

rette dolduran ihtiraslardan da kurtulmuıtu Bu-
günkü halin devamında b k b' · • · n aı a ır ıey ıatemıyor• 

du. Ara •ıra, Ömer'i hayrete düşüren bir hlbiilikle 

v~ h~ç küçülmeden, hiç ezilmeden, &enç adamdan 
bır lıra borç iıter, ve Ömer ondan borç isteyince de 
teredd"d b'l ' u ı e etmeden cebinde ne varsa çıkarır ve-
rirdi. Böyle zamanlarda çok kere Ömer ondan ço-

luk çocufunun ekmek parasını almıı gibi bir hiale 
aJnlırdı. 

Ömer l.uaiin de masasında beı on dakika otur
duktan aoara kalktı, Hafız'ın odasına gitti. içinde 

l:riiJiik 1.ir aaltaraıalık vardı. Havadan ıudan konu· 

tacak birini anyordu. Fakat veznedarm fevkalade 

meııuJ olduianu &'Ördü. Önüne kocaman bit defter 

a~ıh ıözlilfünü indirmiı, içinden çıkamadığı he

aaplarla utrapr gibi alnını buruıtunnuıtu. Omer 
çıkmak için arkaımı dönünce batını kaldırarak 
... t .. diı 

"Yemeli nerede yiyeceksin? beklersen beraber 
çıkalım da lrir kebapçıya &'idelim. içim aıkılıyor 

busiin- hd llf atarız!,, 
O..... kendisinin aöyliyeceiine benzer lafları on

dan duyunca hayret etti. Hafız efendinin "içim sı· 
lullJ'Ol'I,. demeai fevkalade bir ıeydi. 

(Sonu var) 

a 
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Bir İşçi elini 
makineye 

Ziraat mekteplerinin yeni vaziyeti 
r· ............................................................................................................... ~· ............................................. . 

IYU Rl-TAN RESiMLER 
. 
kaptırdı 

Bornava Ziraat mektebi 
bahçivanlık mektebi oluyor 

İzmir, (Hususi) - Turan yağ fabri
kasında bir kaza olmuştur. Fabrika us
tabaşılarından Haşim, beziryağı çı -
karmağa mahsus prese makinelerinde 

İzmir (Hususi) - Burnava ziraat mektebinin, bahçıva·nlık 
mektebi haline ifrağı için hazırlıklar yapılması Ziraat Vekaletin. 
den mektep müdürlüğüne bildirilmittir. 

çalışırken bozulan silindiri tanzim et- 1 Bunun için sarfedilmek üzere 1000 
mek istemiş ve elini makineye kaptır- ,. • d "k . I h"k' I lira havale gelmiştir. Burnava ziraat 
mıştır. Zavallı Haşim'in sol eli tama- Zmlr e 1 ramiye a an a im er mektebi, bir ihtisas mektebi haline 
men parçalanmıştır. İzmir (Hususi) - Çok çocuklu ha- konacaktır. Vekalet, Adana ziraat 

Yapılan tahkikatta hadisenin, işçi- kimlere her sene 23 nisan tarihinde mektebini büyUk ziraat işlerine tah _ 
nin kendi dikkatsizliğinden ileri gel - verilmesi mutat olan ikramiye miktar- sis edecek, Bursa'daki ziraat mekte -
diği anl~şılmıştır . . Ya~alı me~leket ları müddeiumumilik makamına bil _ bini de sütçülük ihtisas mektebi ha-
hastanesınde tedavı edılmektedır. dirilmiştir. line getirecektir. 

Adana' da sokaklann tenviri 1 Bu sene İzmir'deki çok çocuklu ha- Modem tesisleri, nümune bahçele _ 
Adana (Hususi) - Geceleri karan- kimlerden ikinci hukuk mahkemesi re- ri, çalışma sahalariyle mükemmel bir 

l ı k kalan semtlerin de aydınlatılması isi B. Bilal Aras'a 350 lira, asliye ikin· 
kararlaşmıştır. Belediye bu hususta ci ceza hakimi B. Halim Sidar'a 175 li
§irkete talimat vermiştir. Hazırlanan ra, ikinci icra memuru B. Ziya Yal -
projeye göre sokaklara 808 lamba da- çınkaya'ya 175 lira verilecektir. Ha -
ha ilave olunacaktır. valeler Ziraat bankasına gelmiştir. 

(an kırı' da ferli eden muallimler 

eser olan Burnava ziraat mektebi, ye
ni gayesinde muhit için çok faydalı 
ve verimli olacaktır. Mektep talebe 
kadrosu da artırılacaktır. 

Ege' de pamuk ekme makinaları 
Pamuk ziraatinin fenni bir şekilde 

makine ile yapılmasını teşvik için 
Ziraat Vekaleti, evelce mevcut olan
lara munzam olarak, bu defa yeniden 
pamuk mibzerlerinin mübayaasiyle 
pamuk mühendisleri emrine verilme -
sini kararlaştırmış ve alakadarlara lü

.zumlu tebligatta bulunmuştur. Bu yıl 
Ziraat Vekaletine ait ekme makinele
ri Seyhan ve Ege bölgelerinde pamuk 
ziraatinde kullanılmaktadır. 

j Fethiye ve civarı çeıitli ve 

1 
kıymetli tarih eserleriyle do
ludur. Yukardaki resim Tel

; mıaos mezarlannı göster-

i 
mektedir. Bunlar, bir dağın 
yalçın kayaları oyularak vü
cuda getirilmiştir. Altında
ki resim de gene aynı stilde 
yapılmıf bir Likya eserini 
göstermektedir. 

Aydın'ın Bağarası nahiyesi 

Çankırı muallimlerinden bir grup 

• Çankırı (Hususi) - Maarif Vekaleti Çankırı ilk okul öğretmen
lerinin üç yıllık ödevlerinde gösterdikleri muvaff akiyetten 33 öğ
retmenin birer derece maaş zamlariyle terfilerini tasdik etmiıtir. 

E} liılden itibaren maaşları bu terfi Erişen, Sadık Yılmaz, Şuuri Ünal, 
üzerine alacak muallimler şunlardır : Saffet Yaman, Talat Yaman, Mahmut 

Muhsin Ünsal, Hüseyin Tekin, Ba- Önal, Muzaffer Aydın, Naciye Ar -
ha Gcrçekerel AJ.aattin Yıldız, Bekir kan. ~bri Ertan, Saime Dölen, Ki -
Atabek, Meliha Unver, Sadık Gönül· mil Ertan, Sallhattin İnal. GönUl 

taşı, Gökmen Yurdsever, Hüseyin 0-ı Çaktuğ, Nesibe İnal, Mazhar Tansuk, 
zen, azhar Dumanlı, Hakkı Başer, Mehmet Emin Özkan, Ferdiye Güzey, 
Hüseyin Özcan, Saim Tanju, Halim Tevfik Taşpınar, Hayati Öncü. 

Çankırı postanesi ve telefon isteği 

Dün bir sıtma kaynağı olan 
nahiyenin bugünkü vaziyeti 
Aydın, (Hususi) - Bağaraaı nahiyesi, Söke kazasına bağlı 

417 evli 1823 nüfuslu tirin bir kasabadır. Nahiye merkezi ve ek
seri köylerinin yaslandığı dağları dolduran verimli zeytin ağaç- 1 
ları vardır. Ortasından geçen iki çayın inbat kuvetini artırdığı 
ovada çeıitli mahsuller yetişir. 

Balıkesir'de bir 

araba kazası 
Balıkesir, (Hususi) - Dün şehri

mizde bir kaza olmu§ başı boş bir a
raba bir çocuğu yaralamıştır. İçi kum 
dolu bir arabanın sürücüsü bakkaldan 
bir şey almak üzere arabasından in
miş, bu esnada beygirler ürkerek koş
mağa başlamıştır. Hadise akşam üze
ri ve Anafartalar caddesinin kalaba
lık bulunduğu bir sırada olduğu için 
caddede panik olmuş herkes kaçışmış
tır. Bu esnada altı yaşında bir çocuk 

Nahiye merkezinde ekseri kazalar
da olmıyan zenrıin bir sar§ı vardır. 60 
dükkln ve mafaza, bet han, 4 zeytan
yağı tane. 2 yalnız un fabrikası ve 
posta telgraf merkezı. 

Ziraat: 
Nahiyenin başlıca istihsali, zeytan-

yağı, ak darı, incir ve her türlü hubu
battır. Yıllık muhtelif istihsalat ye
kunu 500 bin lira değerinde 700 bin 
kilodur. 

Nahiyeye bağlı köy sayısı 18 olup 
bunlar da 3653 kadın, 3507 erkek ol -
mak üzere 7160 kişi yaşar. Hepsinde 
de köy kanunu tatbik edilir. 183 kö
yün geçen yıl bütçe yekunları 31087 
bu yıl 37097 liradır. 

Kültür: 
Nahiye merkezinde beş sınıflı bir, 

• arabanın altında kalmış, alnından ba-

l şından ve muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. Çocuk hastaneye kaldırıl

mıştır. 

: 

Gönende Eğitmen Kun u 

Isparta, (Hususi) - Gönen köyün
de açılacak olan eğitmen kursunun 
hazırlıkları tamamlanmış vilayetler-

üç köyde de üçer sınıflı üç olmak üze 
re dört mektep vardır. Merkezde oku
ma çağındaki 200 çocuğun hepsi okur. 
Köy mekteplerinde okuma ~ağındaki 
1500 ya-nudan ancak 200 ü okuyabil
mektedir. Develi Orta okulunda askerlik 

Poıtanenin bugünkü binaıı 

Çankırı (Hususi) - Çankırının te
lefonla Ankara'ya bağlanmaması her l 

den ayrılan öğretmenlerle, ziraat ve
kaletinin tayin ettiği ziraat muallim

. leri gelmiştir. Öğretmensiz köyleri-
mize verilecek eğitmenlerin yetişme
sinde kura çok faydalı olacaktır. 

Nahiye merkezinde inşasına başla
nan mektep binası tamamlanınca köy 
çocuklarından da 2-3 yüz talebenin 
yatılı olarak merkezde okumaları te
min olunacaktır. 

Sıhat ve sıtma: 
Aydın vilayetinin her yerinde ol-

vakit boşluğu hissettiren bir ihtiyaç IA 'd 'd 
halindedir. Çankırı'dan pek çok mer- a na a 
kezlere hatta Ankara'dan daha uzak yeni bir müze 

duğu gibi Bağ arasının en büyük der
di sıtma idi. Cümhuriyet idaresi 13 
yıl evet Bağarasında sıtma mücadele
sine başlamıştır. 

Nahiye, 60 köyün sıtma merkezidir. 
Her sene sıtma mücadelesinin elde 
ettiği semere bir evelki yıldan daha 
müsbet ve iyidir. 

yer lere telefon hattı varken Ankaraya 
yapılmamasında biç bir mühim sebep 
yok ur. 

Çankırı telefonla Ankara'ya bağ

lanacak olursa bütün büyük şehirlere 
raptedilmiş olacaktır. Ankara'nın en 
yakın bir vilayeti ve mesiresi olan ve 

2-3 aatte otomobille gidilebilmekte 
bulunan bir yerin Ankara ile konuş
masını temin etmek pek kolaydır. 

Çankırı postanesi pazardan uzak 
§ehrin bir kenarında ev bozuntusu, 
harap bir binadır. Bunun için zelzele 
olduğunda derhal çadıra çıkılır. Mer
divenleri kırık döküktür. Her yıl ya
pılan tamir bu binayı bu haraplıktan 
kurtaramamıştır. Mevkii uzaktır. Pos 
taya bir mektup verecek olan kimse 
bir kilometre yol yürümelidir. Hele 
Çankırıya gelen yabancı bir kimse 
postaneyi 1!ulmak için beş on kişiye 

yol sormak zaruretinde kalır. Mun -
tazam servisi olan ve geniş bir kadro 
ile çalışmakta olan postanenin bu bi
nadan kurtarılması, ve Çankırının 

Ankara'ya telefonla bağlanması en lü

zumlu bir istek halindedir. - Kadril 
K orman 

Akça mesçit tadilatla bir 

müze haline konacaktır 

Mücadele teşkilatı bir taraftan şa
fi çalışmalarına devam ederken, bir 
taraftan da mıntakası çevresinde mü
him bataklıkları kurutmuştur. Bağa
rası, evelce sivrisineklerin en kesif 
bulunduğu ve Aydın bölgesinin sıt
ma merkezi addolunduğu halde, bu
gün sıtması en az yer olmuıtur. 

Adana, (Hususi) - Adanada ikinc i bir müze kurulmaktadır. 
Bu müze "İslam eserleri müzesi,, olacaktır. 

Adana' ela neliı bir eıer 

Oğuz boylarının Adana'yı ilk iş
gal ettikleri sırada camisiz kalmış 

olmalarından Ağcaağa ismindeki, Yü
regir türklerinden biri tarafından 812 
de yani 542 sene evet yaptırılan "Ak-
çamescit,, evkaf idaresi tarafından 

depo olarak kullanılıyordu. Anıtları 

koruma komisyonunun verdiği karar 
üzerine burasının İslam müzesi ha
line getirilmesi istenmiş ve bu talep 
Evkaf umum müdürlüğü idare mec
lisi tarafından kabul edilerek bina 

Halka mücadele doktorlarının yap
tıkları mütemadi telkin ve irşad çok 
fayda vermiştir. Halk umumiyetle ko
runma tedbirleri almağa başlamışlar
dır. 

Evelce mücadele memurlarının da
ğıttıkları kininleri içmiyen halk şim
di daha hastalık başlamadan mücade
leye baş vurarak kinin istemekte ve 
sıtmaya karşı mücehhez bulunmakta
dırlar. 

Buraları evelce çocuk ölümü en 
çok olan bir mıntaka idi. Hiç şüphe
siz sıtmanın neticesi olan bu vaziyet, 
bugün tamamen a:Csine bir hal almış 

Adana müze müdürlüğüne devredil- doğum ziyadeleşmiş, ölüm azalmıştır. 
miştir. Bağaraaı nahiyesi iç ve mücerret 
Yakında binanın tamiri ile müze bir muhitte bulunmasına rağmen mü

haline getirilmesine başlanacak ve cad.ele sayesinde bir doktor da kazan-

lı . . . . b'. .. İ l~ 1 . b ımıştır. 
mu ıtımızın utun s am eaer en u Oç senedir hiç salgın bir hastalık 
güzel tarihi binaya Y,erleıtirilccck- görülmemesi bunun bariz neticesi sa- ı 
W:. - Ni.-Ta. Iılabilir. - .Osman BECERİK 

Develi, (Hususi) - Yurdun her yerinde olduğu gibi askerlik dert
Jeri orta okul kız talebeleri arasında büyÜk bir alaka ile kar§ılanmak• 
tadır- Göııderdiğim reeimler, aekerlik dereine ait iki intıbaı gösteriyor. 
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ara' da çocuk haftasımn ilk günü 

Milli Şef. kendisini ziyarete gelen çocukları selamlıyorlar ., 
ı. 

AyyılJızı iltihar ve nefe ile tQfıyan yavrular 

., Altı ok" sembolünü ICJfıyan araba ilerlerken 

• 

Kiigült yavrular Atatürk anıtı önünde 

Çocuklar hep bir ağızdan kendi marflarını söylüyorlar 

"Y Qfa! Varol Milli Şel ! ... ,, 

Yavrular Ulus meydanını bQftan bCJ§a doldurmuılardı ... 

"Bullün bizim hayrana 
1rünümüz ••• ,. 

' 

" . . k . ··· onun ıçın ne adar scvınıelı 
yeridir! .... ,. 

AlcıY. Uluı meydanından yııluuıya Joiru ilerliyor 
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Ankara 'da Milli Küme maç/an 

Demirsporlular Ateşspor 
takımını 5-1 mağf Op ettiler 

Atqıpor lıalecitinin bir lııırtarııı 

Bazı muhalif sartlara rağmen, elde 
edilen neticeler çok memnuniyet verici 

Milli Küme Puvan cetveli 
Maç OL Be. Ma. At. Y. Pu. 

Ankaraaüdl 8 1 1 1 24 10 21 
Fmerbahçe 5 4 o 1 11 1 13 
Btttiktat 1 3 o 3 12 1 12 
Deminpor 4 3 1 O 11 3 11 
Atefıpor 7 1 l 1 1 21 10 
Vefa 1 2 O 3 1 l 11 9 
Doiampor 1 O l 4 1 21 8 
Galatasaray 4 1 O 3 1 9 1 
- NOT: Cetvelim!• ıol avarajı uaulilne aöre lıuuılmumtpr. Buna 
auaran hükmen pllp Betilml'm lehine Z, htlkmen mal16p a.Ja. 
~ aleyhine 2 pi ,uıbmfbr. 

Hükmen mağlQp takımlara ayrıca ııfır puvan verilmektedir. 

Deminpor ve At911por ,..._,_. 6ir """'• 

Bölge kupası maç arı 
Harlalyelller Gen,ıerblrllllnl h 

bir oyundan s•ra 4 • ı mallip ler 
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Venedik görqmeleri dün biHi 
Resmi tebliğe göre 

Yugoslavya mihver 
devletlerine yaklaşıyor 

ULUS 

Milli Ha imiyet 
ve Çocuk bayramı 

(Başı J. inci sayfada) 

-9- · 

İstanbul' da ki mac 
.3 

-----------------------------------~~------------~ 

Galatasarayhlar dün 
ilk galibiyeti Vefa'ya 

karşı kazandllar 

İtalya neticeden memnun 
(Bap J inci szyfada.) 

rasında mevcut münasebetlerin ne ka
dar samimi olduğunu bir kere daha 
teyit eylemiştir, o samimiyet ki, Ad
riyatik'de sulhu temin eyliyen ve iki 
tarafın karşılıklı menfaatlerini te -
min eyleyen Belgrad paktındanberi 
bütün sahalarda ve her veçheden re -
Banet bulmuş ve kuvetlendirmiştir. 

decek ve Milletler Cemiyetinden çe -
kileceğini bildirecektir. 

Çocuk· marşı dinlendikten sonra, evela sözü Çocuk uirgeme Ku
rumu reisi ve Kırklareli Mebusumuz Doktor Fuat Umay aldı. İkinci 
sayfamızda neşretiğimiz bu konuşmasında, hatip, ebedi Şef Atatürk·ü 
minnet ve §Ükrnnla andı ve Milli Şefe tazimlerini sunarak bugünün 
manasını tebarüz ettirdi. 

· OOktor Fuat Umay·dan sonra Ankara Maarif Müdi.irii B. Rahmi 
Vidinel konuştu. Memleketin yirmi ~ene önceki manzarasını canlan-

dıran hatip, milli kurtuluş hareketi -
nin 23 nisanla şuurlaştığını belirterek 
dedi ki : 

duydukları büyük bir heyecan ve se
vinç içide lnönü'niin muhterem elle
rini öptüler, etrafına toplandılar
Cümhurreisimiz kendilerine ayrı ay
rı iltifat etti. Ömer. Özden ve Erdal 
İnönü; misafirlerini ağırladılar, Ba
yan İnönü çocuklarla meşgul oldular 
ve ikramlarda bulundular. 

İstanbul, 23 a.a. - Bugün !stanbul 1 deta acze düşüyordu. 
oldukça canlı bir spor faaliyetine 17 inci dakikada vefalılar 30 metre
sahne oldu. Öğleden evel Fenerbahçe de bir ~;.·ikik kazandılar. M~hte e~ 
ve Beyoğlu spor takımları üç bine ya- topu sıkı bir şü~le kalcy~ gonderdı. 
kın bir kalabalık önünde karşılaştılar. Fakat Osman harıkulade bır kurtarış
Maç 7 _ 2 Fener'in galibiyetiyle neti~ la muhakkak bir sayıya maı_>:İ ~ldu. . 

l d . Oyunun sertleşmeğe musaıt şeklı 

Yugoslavya ve mihver Jeoetleri 
Tuna havzasında sulhun idamesi ve 

istikrar şartlarında islaht için siyasi 
ıahada olduğu kadar ekonomik saha
da da İtalya ile Yugo lavya arasında 
ve keza Yugoslavya ile Almanya ara -
sında itimatlı işbirliğinin derinleıti -
rilmesi tekarrur eylemiştir. 

Jdacaristan'la olan münasebetlere 
gelince, iki hariciye nazırı en son te 
zahürlerden hasıl olan vaziyeti tetkik 
etmişler ve bunun Belgrad'da ve Bu
dapeştc hükümetleri arasında faydalı 
bir anlayışa yol açmış olduğunu mem
nuniyetle mü ahade eylemişlerdir."' 

Yugoslavya hariciye nazırı Marko -
viç bugün öğleden sonra Belgrad'a 
dönmek üzere buradan ayrılmıştır. 

Yugoslav naibi Roma'yı 
ziyaret eJiyor 

Venedik, 23 a.a. - Yugoslav naibi 
Pol mayısın ikinci yansında remıen 
Roma'yı ziyaret edecektir. 

Yugoslavya ile İtalya ar ındaki 
bağların kuvetliliğini tebarüz ettir -
tnck için tertip olunan bu .ziyaret Ci 
yano - .M.arkoviç mülakatında karar -
laştırılmıştır. 

ltcılya zır/Jıları Yugoslcıvya'yı 
ziyaret eJecelı 

Zagrep, 23 a.a - Dubrovnik'ten 
bildirildiğine göre, İtalyan filosunun 
Arnavutlukta bulunan kısmı onümüz
deki hafta başında Yugoslavya suları-
nı -=·- · ~ ..... _ .. _a..!_ 

Yugoslavya kimseye biT kmıı 
yer vermiyecek 

Yugoslavya macar ekalliyetlerinin 
hukukuna katiyen riayet edileceği te
minatını verecek ve Macaristan da 
Yugoslavya'dan her türlü teminattan 
vaz geçecektir. Roma hüklimeti uzun 
zamandanberi bu anlaşmayı kolaylaş
tırmağa sebatla çatıııycrdu. 

Macar - Yugoslavya crnlaıması t: 
talya'nın hedeflerinde ilk merhaleyı 
teşkil eylemektedir. İkinci merhale 
Macar - Yugoslav - Arnavutluk - Bul
gar blokunun teşkilidir. 

Bu vaziyet böylece hasıl olduktan 
sonra Macaristan ve Romanya•dan ta· 
leplerini daha emniyetle yapabilece·k
tir. Bu hususta Popolo di Roma'nm 
neşrettiği bir makale çok manalıdır. 

Bu gazete Yugoslavya'nın antiko,.. 
mintern paktına yakında iltihak ede
bileceğini ihsas ederek diyor ki: 

Macaristan, Yugoslavya ile münase 
betlerini tesbit eyledikten sonra Ro
manyaya karşı dah"a emniyetle baka-
bilir. 

Macar mahfillerine gö_re . 
Budapeşte, 23 a.a. - Resmı ma!u: 

mat elde edilememesine rağmen, ıyı 
mallımat atan mahfillerde beyan olun
du~una göre Venedikte Yugoslavya 
ve İtalya Hariciye nazırları arasında 
yapılan müzakerelerin neticesi .~ac~r 
siyaseti mahfillerinde bek1endıgı gı-
bi çıkmıştır. 
Tebliğdeki "Budapeşte ve Belgrad 

hükümetleri arasında anlayışa yol a -
çılmıştır.,. fıkrası chemiyetle kayde
dilmekte V enedik mülakatının bu ne
ticesi Roma'da macar ve italyan dev
let adamları arasında cereyan. ede~ 
müzakerelerin tabii ve ma~ul ~ır .. n:u
temmimi olduğu mütateası ılerı surut-

mektedir. 
Diğer taraftan kaydediliyor ki: ~a 

car efkarı umumiyesi Yugoslavya ıle 
..:M.ar::a~ - L!..- .-ı..--1 .. ı.. .... 
sisine hazırlanmıştır. Yugoslavya ha-
riciye nazınnı Berline 25 mayısta ve 
Macar Başvekili ile hariciye nazırının 
da gene Berlin'e 28 mayısta yapacak
lan z:iyaret dönütlcrinde ı:nacar ve 
yugo&lav hariciye nazırlarının görüı -
meleri ve bu paktın tahakkuk sabasın 
na çıkması pek muhtemeldir. 

Belgrat, 23 a.a. - Belgrat tiyatro
ıunda Yugoslavya'nın istikHil ve ta
ınaoılığını ha,ricl tehlikeye karşı mil· 
dafaa için tertip edilen toplatıtıya on 
bin genç iştirak etmiştir. 

Yugoslavya'nın silahla hudutları
nın müdafaası, hür milletler arasında 
§erefli bir sulh için mücadele yapıl -
ması yugoslav gen~liğinin birliği, 
•ırp vehırvatlar arasında anlaşma le
hinde söz söyliyen birçok hatip şid -
detli alkı§lanmıştır. 

Tribünün üzerinde "topraklarımız
dan bir karış yer vermeyiz,, ibaresi 
yazılı büyük bir levha bulunuyordu. 

Düzenli 
hayat 

Yu(i!oslav - italyan do•tluiu 
kuvetlenJi 

"Yarının yapıcısı, yarının yaratıcı

sı, ümidi, emeli her şeyi olan türk ço
cukları; ulusa kendi benliğini, varlı
ğını, hayatını kazandıran (Hakimiyet 
kayıtsız ve şartsız milletindir) esası 
cümhuriyetimizin temeli oldu; bunu 
bu şekilde ebediyete kadar götürmek 
vazifesi de sizindir, sizlerindir_,, 

Rejimin türk çocuğuna verdiği kıy
met ve ehemiyeti belirten B. Rahmi 
Vidine1, bugünün büyük hususiyetle -
rinden birinin milli hakimiyet ve ço
cuk bayramının beraberce kutlanma -
lan olduğunu söyledi, sözlerine şöyle 
devam etti : 

"Bu büyük günü kutlarken aziz ve 
yüksek varlığına sevgi ve saygı, de -
rin ve çözülmez hislerle bağlı bulun -
duğumur.: Milli Şefimiz İsmet İnönü'
nü selamlamak ve Mitli Şefimizin 

yüksek ve değe-rli ifadel~~yl.e .(dev -
}etimizin banisi ve milletımızın fe -
dakar ve sadık hamisi ve insanlık ide· 
alinin aşık ve mümtaz siması eşsiz 
kahraman Atatürk'ün ) aziz ve kah
raman hatırasını yadetmek vazife -
mizdir. Burada Milli Şefimizin bir ve
cizesini tekrarhyarak Atatürk'ün ma
nevi huzuruna çıkalım ve ona diya -
lim ki : 
lim ki: (Emin ol, aziz hatıran sönmez 
meşale olarak ruhlarımızı daima ate§
li ve uyanık tutacaktır.) 

Bu yolun yiikselmek yolu olduğu
nu söyliyen hatip, sö.ılerini ~u cüm -
lelerle bitirdi : 

" - Çocuklar, cidden bahtiyar ve 
mesutsunuz: babalık §efkat ve mu
habbeti, bütün hararet ve heyecaniylc 
kendi ruhunda yaşıyan ve evHitlanna 
karşı beslediği §efkat ve muhabbeti 
aynı samimiyet, hararet ve heyecanla 
sizlere de ibzal eden bir Milli Şefimiz 
var . 

Büyük ulusumuzla, hür ve müsta-
kil yurdumuzda daha çok mesut ve 
bahtiyar olacaksınız.,, 

Diier nutuklar 
Maarif müdüründen sonra Gazi li

uainden Neşet Aktürk, güzel bir nu
tuk okudu, daha &<>nra Necati ilk 
mektebinden Güldeı-en Altıok konuş
tu, bu mutlu günün memlekete sağla
dığı büyük saadeti anlattı, dedi ki: 

" - Bizler, yarının büyükleri... A
tatürk yolunun ışıklarıyız .... Bize e
manet edilen bu varlığın yüceliğini 
bilelim, O'nun büyük adını tarihlerde 
her zaman yükseltelim. 

Ey sevgili Atam. .. Sana kalbimizin 
bütün coşan ve taşan hisleriyle bağlı
yız.... Senin çizdiğin bu yolda Milli 
Şefimiz ismet lnönü•nün ışıkları ile 
yürüyeceğiz. Bu bütün varlığımızın 
tek isteğidir.,, 

Küçükler adına son olarak İltekin 
ilk okulundan İlhan Çevik konuştu, 
güzel cümlelerle bize bugünün mana
sını anlattı, dedi ki : 

Küçükler hayatlarında unutamıya
cakları bu ziyaretten büyük bir şük -
ran ve sevinç hisleri duyarak ayrıldı
lar. Dün, iki bayram dolayısiyle şehir 
tarnamiyle donatılmış ve aydınlatıl -
mıştı. 

Halkevindeki tören 
Milli hakimiyet bayramımızın yıl

dönümü münasebetiyle dün akşam 
Ankara Halkcvinde giizel bir kutlama 
töreni yapıldı. Seçkin bir kalabalık 
Halkevi salonlarını doldurmu~tu. Tö
rene saat 21 de başlandı. Toplantıyı 

Halkevi Dil - Tarih - Edebiyat şubesi 
reisi B. Hıfzı Oğuz Bekata özlü bir 
hitabe ile açtı ve 23 nisan milli haki
miyet bayramının mlinasını anlattı. 

Sözlerinin lıaşında Atatürk'ün ebedi 
hatırasına hürmetle, törene iştirak e
denleri bir dakika ayakta süküta da
vet eden B. Hıfzı Oğuz Bekata, 
" ... Böyle bir günde Atatürk anılm~
dan konuşulamaz" dedikten sonra hı
tabesine •devam etti : • 
"- İnsanlık, buhranlı bir devir ya

şıyor. Yeryüzünün bu karma karışık
lığı içinde yalnız kendi varlığına, ken 
di öz kuvetlerine ve damarlarındaki 
asil kana güvenen milletler pek azdır. 
Milletimizi işte bu ender milletlerin 
başında görüyoruz.,, dedi ve şöyle de
vam etti; 

A•- Türk tarihinin 23 nisanı, türk 
milletinin kendi mukadderatını ken
di eline aldığı ve türk topraklarında 
kendinden başka efendi tanımadığını 
cihana ilan ettiği gündür.,, ve "23 ni
san, milli fikirlerin, milli hislerin ya-

& -.aıı•-rlığm ı. bir .kuvette; mi -
li irade kuvetinde toplandığı, taazzuv 
ettiği, teşekkül ettiği ve harekete geç 
tiği tarihtir. 23 nisan asil türk mille
tine yaraşır büyük bir şahlanışın ifa
desidir.'', " •.. Hüriyet ve hakimiyetini 
kayıtsız ve şartsız eline alan türk mil 
leti, bu şerefli hfikimiyetin en tabii 
mirasçısını da türk çocuğunun; 23 
nisan neslinin şahsında setamhyor.,, 
dedi ve sözlerini coşkun tezahürlere 
vesile veren alkışlarla bitirdi. 

Hıfzı Oğuz Bekata'dan sonra şair 
Kamiran Bozkır, Atatürk için yaz: -
makta olduğu "Rapor" isimli seri şi -
irlerinden bir parçasını okumuş ve bal 
kevini dolduran seçkin halkın coşkun 
alkışlariyle karşılanmıştır. Törene iş
tirak edenler şairden bu liiirlerin di -
ğer parçalarını da istemişler ve çok al
kışlamışlardır. 

ce en ı. · t 
Öğleden sonra milli küme maçları- hakemin sı1? ceza kar;arlar~_nı ıcap e -

na devam edildi. Bugün Galatasaray tiriyor. Refık Osman ın musamahasız: 
ve Vefa takımları karşılaşıyordu. hareketi o>:unculan normal oynamıya 

Takımlar şu kadrolarla sahaya çık- mecbur ettı. 

tılar : Gcılatasaray'ın Rolü: 
Galatasaray: Osman - Faruk, Ad-

nan - Musa, Bedii, Yusuf - Necdet, 
Süleyman, Salahaddin, Buduri, Sara
fim. 

Vefa: Azat - Sinan, Vahit - Sü
leyman, Lutfi, Şükrü - Muhteşem, 
Hakkı, Gazi, Sulhi, Mehmet. 

Hakem Refik Osman Top 
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 

İlk akınla topu Vefa kalesi civarına 
sokan Galatasaraylıların, tam yedi da
kika rakip müdafaayı zorladıklarını 
görüyoruz. Salahattin, Necdet. çok 
müsait vaziyetlerde şütleri avuta ka -
çırdılar. 

Vela'nın hali: 
Vefalıların adeta bunaldıkları gö-

rülüyor, fakat Galatasaray muhacim
lerinin, sıkı bir tazyik yaratmalarına 
rağmen sayı çıkaramamaları, onların 
maneviyatını kuvetlendirip hücum ya 
pabilmelerini temin ediyor. Oyun ade
ta müsavi bir manzara arzcttiği bu sı
ralarda top iki tarafın aynı derecede 
ağır basan temposuna tabi olmakta i
di. Yalnız Galatasaray hücumları da -
ha derli toplu oluyor ve top, bilhassa 
soldan indiği zaman tehlikeli vaziyet
ler hasıl oluyordu. Vefa sağ muavini 
Galatasaray sol cenahının önünde a-

Tahran'daki 
şenliklerin 

3 üncü günü 
Dün büyük bir 

suare veri idi 
(Başı 1 inci sayfada) 

tetkik etmek fırsatını bulduk. lran'da, 
bugünkü idareden memnun ve bu ida
reye minnettar olmıyan yok gibidir. 
Kendileriyle konuştuğumuz mebuslar, 
bize, seçim dairelerindeki kalkınma • 
}ardan hararetle bahsettiler. Kardeş 

memleketteki bu yeni hayat cidali, 
bizi çok mütehassis ediyor. Her vesi
le ile karşılaştığımız bu hakikate, ku
vetli yeni İran'ın doğmakta olduğu 
hakikatine inanarak memleketimize 
döneceğiz. 

29 uncu dakikada Galatasaraylılar 
bir firikik kazandılar. Salahattin 25 
metreden attığı sıkı bir şiltle topu ağ
lara taktı. 

Şimdi Galatasaraylılar dalıa canlı 
oynamıya başladılar. Maarnafih Vefa
lılar da enerjilerini arttırmışlardı. Se
ri ve heyecanlı bir maç seyrediliyor -
du. 

Vefalılar ağır basan bir oyun oy
nuyorlar. Adnan Faruktan daha mü
essir bir rol alarak, Vefa hücumlarını 
neticesiz bırakmağa muvaffak olu
yor. 33 üncü dakikada V cfalılar yeni
den bir firikik kazandılar. 

Ceza vuruşu 35 metre bir mesafe -
den çekiliyordu. Galatasaraylılar ka
lecilerine itimat ederek önünü boş bı
rakmışlardı. Hakkı cidden enfes. bir 
vuruşla topu kalenin üst sol zavıye
sinden ağlara taktı. 

Birinci devre bu şekilde 1-1 bcra-
bere bitti. 

İkinci devreye aynı hız ve aynı e
nerji ile başlandı. Fakat bu devrede 
faikiyeti ele alan Galatasaray Sara
fim, Süleyman ve Necdet'in ayakta
riyle üç sayı eaha yaparak maçı 4 • l 
kazandı. 

B. Gafe ko 
Lo dra'da 

(Başı 1. inci sayfada) 

Galenko - T atare•ko görüşmesi 
Boulogne, 23 a.a. - Romanya Ha

riciye Nazırı Gafenko ile Romanya -
nın Paris büyük elçisi Tataresko dün 
akşam ve bu sabah Touquete'de gö -
rilşmüşlerdir. 
Öğle yemeğini de beraber yedikten 

sonra otomobil ile buraya gelmişler 
ve Gafenko İsle Of Thanet vapuruna 
binerek İngiltere'ye hareket etmiştir. 

Tatarcsko otomobille Paris'e dön
müştür. 

Romanya'nın sulh cephesinde 
oynıyacaih rol 

Londra, 23 a.a. - Romanya harici
ye nazırı B. Gafenko'nun Londrayı zi
yareti münasebetiyle gazeteler Roman 
yanın sulh cephesinde oynıyacağı rol 
ile meşgul olmaktadır. 

Söndey Times diyor ki 

Vcnedik, 23 a.a. - Yugoslav - İtal
yan dostluğu Ciano Markoviç müla
katından kuvctlenmiş olarak çıkmak· 
tadır. 

Her iki taraf mahfillerinde de be -
yan olunduğuna göre Bundan iki se
ne evci Belgrad'da aktedilen İtalyan · 
yugoslav anlaşmaları bütün kuvetini 
muhafaza etmektedir ve iki memleke· 
ti de doğrudan doğruya alakadar eden 
umumi meseleler üzerinde Yugoslav -
ya ve İtalya hükümetinln aynı gö · 
rüşte oldukları müşahede olunmu tur. 

(Başı ı inci sayfada) 
riyetle görülmektedir. Bunun gayet 
tabii olan neticesi daima aile bütçe
sinin açık olması çocuklarm ve ana 
babasınm almalan icap eden gıda -
dan mahrum kalmalarıdır. Bayan -
larmuzm bu yolda çirkin müsaba
kalan aynı zamanda yeri~ mall~rı
na karşı bir nevi istihfaf hı• ve fık • 
rini de telkin etmektedir. Ha}bu~i 
geçen sene Sümer~-~nk U?1~mı Mu
dürünün tertip ethgı Nazıllı baama-
ımdan yapılma tuval~t mfüaba~~ -
ımda giyimden pek iyı anhynn yuk
&ek bayanlanmızdan baz~lan . bu 
yerli mallarının Lujo~ emp~mesın • 
den daha zevkli oldugunu ıf ade et-

"- Bize bu büyük günü hazırlıyan 
Ebedi Şefimizin mukaddes ve kahra
man hatırası önünde, ve Milli Şefimiz 
ve Cümhur Başkanımız İsmet İnönü'· 
nün gönlümüzü kendisine ve idealle
rine ebediyen bağlıyan aziz v<irlığı ö
nünde saygı ile eğitelim.,. 

Bundan sonra, Büyük Millet Mecli
sinin 3 nisan 1939 içtimaına ve Milli 
Şef lnönü'nün yemin etmes.~n~ ai! 
film gösterilmiştir. Bunu kuçuk Alı 
tarafından "Milli Hakimiyet" mevzuu 
üzerinde hazırlanan Karagöz oyunu 
takip etmiştir. 

Halkevini dolduranlar milli birlik 
ve beraberlik havasının ve milli haki 
miyete güvenin coşkun tezahürleriyle 
törenden ayrılmışlardır. 

BuKünkü program 

Çayda yabancı heyetler, vezirler, 
kordiplomatik, vezaretler müsteşarla· 
rı, yüksek rütbeli zabitler ve memle
ket ileri gelenleri bulunuyordu. Dü -
ğün "Şenlikleri, hemen hemen bütün 
dünya milletleri heyetlerini buraya 
toplamıştır. Bilhassa aramızda İran'ı 
ilk defa görmüş olanlar, tarihte bü
yük yeri olan bu asil milletin, değer
li şefinin idaresi altındaki kökten 
kalkınmasını alaka ile tesbit ediyor
lar. 

"İngiltere hükümeti, Romanya•ya 
verdiği bir taraflı garantiyi karşılıklı 
bir yardım teahhüdü şekline koymak 
fikrinde değildir. İngiltere'nin iste -
diği Bulgaristan'ın da dahil olacağı 

bitarak bir balkan blokunun tcşek -
külüdür. Bu blok azası biribirlerine 
karşı yardım teahhüdünde buluna -
caklardır. Blokun hiç bir ideolojik 
vazifesi olmıyacaktır. 

Ehemiyetle kaydedildiğine göre, i
ki memleket c:rasındaki münasebetle -
rin daima daha dostane inkişafının 
müsbet bir delili olarak Yugoslavya 
naibi prens Pol'ün mayısın ikinci ya
nsında Romayı resmen ziyaret etme
sinin kararlaştırılmış olduğu zikre -
diliyor. 

ita/yanlar memnun 

• 1 d" Buna rag· men bu mallara 
mış er ı. . . Geçit resmi Çocuk haftasının ikinci günü olan 

bugün öğleden sonra saat 16 dan 19 a 
kadar Çocuk Esirgeme Kurumu tara -
fından çocuk bahçesinde çocuklarla a
ilelerine bahçe eğlenceleri tertip edi
lecektir. 
Ayrıca Halkcvinde de çocuklara a

it bir program hazırlanmıştır. Çocuk
ları aHikadar eden filmler gösterile • 
cek, konuşmalar yapılacaktır. 

lstanbulda 

Bunlar arasında en çok zevk ve hu
zur duyan şüphe yok ki biz türkleriz. 
Şehinşah Hazretleri, Majeste İmpa

ratoriçe, Kıraliçe Nazlı ve genç evli
lerle iki hanedan tlzası, bugün öğle 
yemeğini hu usi olarak Gülüstan sa· 
raY,ında yediler. Sarayın etrafına top
lanan halkın tezahürleri karşısında 
genç evliler birkaç defa balkona çık
tılar ve halkın coşkun alkı§larına te
şekkür ettiler. 

Hariciye Vezirinin yemeii 

Gafenko ile yapılacak müzakereler 
keza, bir Polonya - Romanya ittifakı
nın yeni vaziyet üzerinde hasıl ola -
cak tesirlere de teşmil olunacaktır.,, 

Mezkur gazete, Romanya'ya iki bu
çuk milyon ingiliz liralık bir ikraza -
da bulunulacağını da yazmaktadır. 

Romanya'daki Macar 

ekalliyetinin istekleri 
İtalyanlar Venedik mülakatın -

dan büyük bir memnuniyet duymak -
tadır. İtalyan mahfillerinde beyan o -
lunduğuna göre Yugoslavya kati ola
rak mihver sistemine iltihak etmek -
tedir. Son İtalyan - macar anlaşması -
nr tamamlıyan İtalya - Yugoslavya 
konuşmalarından sonra Bclgrad ile 
Budapeşte arasında bir yakınlık tesi
si meselesine halledilmi~ nazariyle 
bakılmaktadır. 

rağbet - esefle arzed.eyım. kı -:
matlüp derecede değildır. Bız, ~u: 
tün cihan karıısında ortaya mıllı 
bir dava atmıf bir mi11eti~. Gayel~':1-
mizi tahakkuk ettirebılmek - ıçın 
ferdi ve içtimai hayatımızda . duze~
li olmak birinci ıarttır. Cemıyet aı
lelere istinat eder. Aile, millet uz
vunun hücresidir. Kudretli mi11et, 
kudretli ailelerden doğar. israflar • 
dan doğan borçlarla aile":in. ku~re -
ti ve hatta sevgi ve ısamımıyeh yı
k:lıraa ona istinat eden millet de 
her b:kımdan zayıf demektir. Milli 
Şefimiz daha bundan on yıl önce 
türk kadınına fU suretle hitap etmi§
ti. "Anadolu dağlarının sarı çiçek -
terini başına takarak, giirbü~ ~ücut
lu cepane taşıyan anaları gıbı, kız: 
lanmızm sağlam vücutlu ve yerli 
İpeklilerimizde dağ çiçeği kokusu -
nu dalgalandırarak her feyden ~vel 
kuvetli kanaatkar tasarrufları~l~ 
kendi yuvalarını yıkılmaz kale gıbı 
aağlamlaıtırmalarını istiyeceğiz .• ,, 

Bundan sonra geçit resmine baş

landı. Önde, Çocuk Esirgeme Kuru -
munun hazırladığı arabalar içinde 
Kurumun çocukları; arkasında ilk o
kullarca hazırlanan kamyonlaı ve al
fabe sırasiyle bir kısım ilk okul tale
beleri geçtiler. İnce bir zevk ve itina 
ile hazırlanan ve çocuk bayramının i
fade ettiği manaları sembollerle çok 
güzel canlandıran bu araba ve kam
yonlar göz: alıcı bir manzara teşkil e
diyordu. 

Araba ve kamyonlardan sonra al • 
fabe "&ırasiyle okullar talebe mümes
silleri, daha sonra önde gidenler kadar 
güzel ve süslü çocuk yuvası arabası 
geçtiler. Alay belediye önünden, Adli
ye sarayı ve Çocuk sarayı caddelerini 
takip ederek Saman pazarında bitti. 
Talebe, buradan mekteplerine dağıl -
dı. 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Çocuk 
bayramı şehrimizde büyük tezahürler
le kutlandı. Daha sabahın erken saa· 
tında sokaklara dökülen halk çocuk -
]arın bayramlarını kutlıyacakları mey 
danları dolduruyordu. 

Bayram, ayrı ayrı her kazada kut
lanmıştır. Maarif Vekaleti, Çocuk E
sirgeme kurumu, talebeler adına nu
tuklar verilmiştir. 

Bu akşam İran hariciye veziri ek· 
sclans Al~, yabancı delegasyonlar 
şerefine bir ziyafet verdi. Çok kalaba
lık olan yemekte delegasyonlar reis • 
!eri, büyük elçiler, elçiler, maslahat -
güzarlar, vezirler, meclis reisi, veli· 
ahdin saray nazırı saray teJrifat nazı
n, yüksek rütbeli on zabit, vezaretler 
müsteşarları, hariciye vezirliği umum 
müdürleri Tahran valisi, polis umum 
müdürü, milli banka umum mildürü, 
belediye reisi ve teşrifat müdürü bu
lunuyordu. 

Bükreş, 23 a.a. - Romanya'daki ma
car ekalliyetleri hükilmete bir muhtı
ra vererek aşağıdaki mutalebatta bu -
lunmuşlardır 

Macarların ekseriyet teşkil ettikle
ri mıntakalarda macar lisanının kul -
lanılması, macarların cemiyet teJkil e
debilmeleri ve macar çiftçilerinin si -
11h kullanmaları. 

Macar hariciye nazın kont Çaki'nin 
yakında Belgradı ziyaret edeceği söy 
!eniyor. Bu ziyaret esnasında macar _ 
yugoslav ademi tecavüz paktı hazır • 
lanacaktır ki bu Pl:!kt da mayıs ıon • 
lanna doğru imza edilmesi muhtemel
dir. 

Bir Adriyatik paktına doiru 
Bu paktın imzasını müteakip Yu -

goslavya Adriyatik paktına iltihak e-

Milli Şefin bu asil arzuları?ı 
timdi daha yüksek bir sesle az~.z 
türk kadmma hatırlatıyoruz: du· 
zenli olalım. Basitlik içinde güzel· 
lik ibda edelim. En ileri m~deniyet 
zihniyetinin bize telkin ettiği fikir 
de budur. 

Necip Ali KOCOKA 

Küçükle,r Milli Şel'in huzurunda 
Öğleden sonra, Ankaralı çocukları 

temsil eden iki yüzden fazla yavru, 
Çocuk Esirgeme Kurumunun temin 
ettiği vasıtalarla, Çankaya'ya, Milli 
Şef'in köşküne gittiler. Cümhurreisi
miz, Bayan İnönü, Başvekil doktor 
Refik Saydam, Hariciye Vekili B. 
Şükrü Saraçoğlu kendilerini evleri • 
nin balkonunda karşıladılar. Yavru
lar, Milli Şef'in huzurunda olmaktan 

Taksim abidesinde heyecanlı bir tö
ren yapıldı, abideye çelenkler konul
du ve geçit resmi yapıldı. Öğleden 
sonra dağcılık kulübünün tertip etti· 
ği çocuk balosu, çok neşeli geçti. 

Bütün yurdJa 
Yurdun her tarafından gelen haber· 

lere göre çocuk bayramı, memleketin 
her tarafında sevinçli, heyecanlı tö • 
renlerle kutlanmıştır. 

Bu yemeği saat 22 de başlıyan bir 
süvare takip etti. SUvarede yüksek 
rütbeli zabitler, kordiplomatik, doku
zuncu dereceden itibaren hakimler, 
sekizinci dereceden itibaren hükümet 
memurları, hariciye vezirliği müdür
leri bulunuyorlar. Süvare samimi bir 
hava içinde devam etmektedir. 

Yarın, Mısır elçiliğinde Prenses 
Fevziye namına bir öğle yemeği veri
lecektir. Yemekte iki hanedan azası 
ve İran büyükleri bulunacaktır. 

İranlı meslektaşlarımız bize büyük 
bir ataka gösteriyorlar. Tahran'ın her 
tarafını hemen hemen gezdik diyebi
lirim. Hiç bir memlekette eskı ile ye
ni bu kadar yanyana değildir sanırım. 
Memleketimize zengin ve mesut intı
balarla döneceğiz. 



ULU :S 24 - 4 - 19::S~ 

Bisiklet yarışları bitti 

Orhan Suda Ankara 
şampiyonu oldu 

Seri yar11ların birincisi de Nuri Kuıtur 

Kundura alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan 

lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komu
tanlık kıtaları ihtiyacı için 4255 çift 
erat kundurası kapalı zarf usulü ile 
ihalesi 26 nisan 939 çarşamba gunu 
saat 11 de Ankarada Yenişchiıde ko
mutanlık binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (19998) lira 
(50) kuruş ve muvakkat teminatı 
(1500) liradır. Bisiklet seri yarışlarının dokuzun- ı.== 

cu ve sonuncusu, dün dokuz bisik - j [-------------ı 3 - Şartnameler her gün parasız 
letçinin iştirakiyle ve 150 kilometre A N O A Ç olarak komisyonda görülebilir. 
mesafe üzerinden yapılmıştır. . 4 _ İsteklilerin şartnamesinde ya-

Yarış saat tam 7.25 tc Akköprü su- zıh vesikalarla beraber teklif mek-
vari Karakolu önünden başlamış ve 
Etimesğut asfalt yolu üzerinde gidip 
gelme suretiyle 150 kilometrelik mc -
safede tamamlanmıştır. Geçen hafta 
aynı mesafeyi Kalecik'c gidip gelme 
suretiyle 5 saat 39 dakikada koşan bi
sikletçiler, bu hafta yolun da güzel
liğinden istifade ederek iyi bir rekor 
temini gayesiyle azami gayret ve e
nerji sarfctmişlcrdir. 

Nitekim her turun dakikasiyle ala
kadar olarak müteakip dönüşlerde za
mandan dakika kazanmak için var ku
vetleri ile koşan bisikletçiler, azimle
rinde muvaffak olmuşlar ve geçen 
haftaya nazaran bir saat on dakika 
daha eksik olarak saatte vasati 33 bu
çuk kilometre sürtlc 150 kilometrelik 
mesafeyi 4 saat 29 dakika 15 saniyede 
koşmuşlardır. 

Bu suretle sonsuz bir heyecanla ni
hayete eren dünkü koşunun teknik 
neticesi şudur: 

Orhan Suda (Ankaragücü) 4 saat 
29 dakika 15 saniyede birinci, Nuri 
Kuş (Ankaragücü) iki boy geride i
kinci, Osman (Güneş) 4 saat 32 daki
kada üçüncü, Alacttin (32 inci alay 
bir boy geride dördüncü, Nazmi (An
karagücü) bir boy geride beşinci ol
muşlardır. 

Dünkü yarışla sona eren seri yarış
ları neticesinde, ilk yedi yarışın en 
iyi puvan alan koşucusu seri yarışlar 
birine· i ve son üç yarışın en iyi pu
van alanı da 939 bölge birincisi itan 
edileceklerdir. Buna nazaran yapılan 
tasnif neticesinde: 

939 bölge birinciliğinde: Yarışların 
her üçundc de galip gelen Orhan Su
da 3 puvanla Ankara şampiyonluğu
nu kazanmıştır. 
Diğer dereceler şunlardır; 

NÖBETÇi ECZANELR 

Paz~ : Merke:ı: eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Sah : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perşembe : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yenişehir eczaneler 
Cumartesı : İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir ka:ı:a, fevkalade bir has
talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havaga:ıı a
rıza memurluğu: (1846). - Meı;ajeri 
Şehır Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirlicami civan: (2645-
1050-1196). - Samanpa:ı:arı civarı: (2806 
-3259). - Yenişehir, Havuzbaşı Bizim 
taksi: (3848), • Çankırı caddesi, Ulus 

taksisi: (1291 ). - İstanbul taksisi: (3997) 
Devlet demiryollan Gar istihbarat ve 
mıiracaat memurluğu: (1788). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7 .25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçioren'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 
Aı. fabrikalardan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeni~ehir'e 7.10 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarına 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.-

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-
17.00 
23.00 
23.00 
7.00 
9.45 
-.-
20.00 

§ Ulus meydanıyle İstasyon arasında her 
beıı dakikada bir sefer olup tren zaman
ları seferler daha sıktır. 

İkinci Nuri Kuş (Ankaragücü) 14 
puvanla, Üçüncü Alacttin (32 inci a
lay) 14 puvanla, Dördüncü Osman t 
(Güneş) 20 puvanla, Beşinci Azmi 

Ulus meydanryle Yenl ehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beıı dakikada; sa
at 20 den 21 c kadar her on dakikada; sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman ı;eferler vardır. 

(Ankaragücü) 21 puvanla. 
Seri yarışlar neticesinde de: 

Akşamları Ulus meydanından saat 23 de· 
ki son seferlerle bunların Ulus meyda
mna dönüşleri sinemaların dağılı:ı saati
ne tabidirler. 

Birinci. Nuri Kuş (Ankaragücü) 
9,5 puvanla, İkinci, Alacttin (32 inci 
alay) 21,5 puvanla), Üçüncü, Nazmi t 
(Ankaragücü) 42 puvanla, Dördüncü 
Hasan (Ankaragücü) 48 puvanla, Be
şinci Kerim (Ankaragücü) 51 puvan • 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) c kadardır. 

la. 

Ankara Belediyesi 

arsa 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

3 - 'Ieminatı muvakkatesi 476 li -
radır. 

4 - Şartnamelerini görmek isti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
müracat eylemeleri ve isteklilerin de 
teminat ve teklif mektuplarını 28-4.939 
cuma gUnii saat ona kadar encümene 
vermeleri ılan olunur. (1321) 11318 

2 nevi yağ alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri idaresi için alın4"cak 

6000 kilo dizel motörü yağı ile 600 
kilo otomobil yağı on beş gün müd
detle ayrı ayrı açık cksiltmiyc konul 

Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren aaatleri 

Haydarpaıa'ya 

Samsun hattı 

Diyarbakır hattı 

Zonguldak hattı 

: Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.SO 
de. (Pazartesi, Per-
5embe, Cumartesi, 
Toros sürat.) 

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

: Her gün 

: Her gün 

9.35 

17.08 

Orman koruma · 

Yazhk elbise ahnacak 
Orman Korunıa Genel Komutan

lık Sahn Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan 
tık kıtaları ihtiyacı için 25200 metre 
yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulü 
ile ihalesi 25 Nisan 939 salı günü sa
at 15 te Ankarada Ycnişchirde Ko
mutanlık binasındaki satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. 

muştur. 

2 - Dizel yağının muhammen be- 2 -Muhammen bedeli (13860) lira 
deli 2400 liradır. ve muvakkat teminatı (1030) liradır. 

3 - Dizel yağının muvakat temi-
natı 180 liradır. 3 - Şartnameler her gün parasız o-

Otomobil yağının muhammen bede larak komisyonda görülebilir. 

li 300 liradır. Otomobil yağının mu- 4 - İsteklilerin şartnamesinde ya-
vakat temınatı (22,50) liradır. zıh vesikalarla beraber teklif mcktup-

4 - Şartnamelerini görmr 1< isti: n }arını ihale saatinden bir saat cvclinc 
}erin her gün yazı işleri kalemine kadar komisyona vermeleri ilan olu-
gelmeleri ve istcklilerinde 28. 4. ?39 Lur. (1246) 11252 
cüma gün saat on buçukta bcledıyc 

encümenine müracaatları. (1322) 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Mu. Bedeli %7.S T. minatı 
Lilra. Ku. Lira. Ku. 

Ahşap hane Duatcpe. 285 22 550 00 41 25 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı (6) kapı numaralı ahşap hanenin en

kazı arttırma suretiyle satılacaktır. İhalesi 8.V.939 pazartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. Taliplerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü-
racaatları. (1462) 11474 

tuplarını ihale saatinden bir saat e
vclinc kadar komisyona vermeleri i -
lan olunur. (1244) 11278 

Vilôyetler 

Parke kaldırım 

yaptırılacak 

Çanakkale Belediyesinden : 

1 - Belediyece şehir dahilinde mü
ceddeden yaptırılacak olan 39358 lira 
91 kuruş bedeli keşifli parke taşile 
kaldırım inşaatı 5. 4. 1939 tarihinden 
5. 5. 9139 tarihine kadar 30 gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye konulmuştur. 

2 - Talipler bu işe ait keşif vara
kasiylc şartnameyi ve sair evrakı pa
rasız olarak beldiye fen dairesinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 5. 5. 939 cuma günü 
saat 14 tc belediye dairesinde ve en
cümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
2202 liradır. 

5 - Eksiltmiyc girebilmek için 
kanuni evsaf ve şeraiti haiz bulun
mak. 

6 - Teklif mektuplarının uçuncü 
maddede yazılı eksiltme saatinden 
bir saat evetine kadar belediye encü -
menine getirerek makbuz mukabilin
de verilmesi ve posta ile gönderile
cek mektupların mezkfir saate kadar 
yetiştirilmiş olması ve zarfların mü -
hür mumu ile mühürlenmiş olması la 
zımdır. (1287) 11265 

Mardin kasabası su projesi 
tanzimi iıi eksiltmesi 

Mardin Belediyesinden : 

Mardin kasabası içme suyu tesisa
tı etüt ve projelerinin tanzim işi pa • 
zarlıkla cksiltmiye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 6000 li
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabcdcl Anka -
ra'da Dahiliye Vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden veya Mar
din belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5 mayıs 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat on birde 
Mardin belediyesinde toplanacak ek • 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş veya 
posta ile göndermiş olmaları lazım

dır. 
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

inci maddelerine uygun ve teklif olu
nan bedel nisbetinde % 15 kati temi
nat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. · 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince eksiltmiyc girmiyc bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek -
tup. 

D - Münakasaya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf 
lariylc beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek -
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiycnlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Mardin belediyesine 
müracaat etmeleri. (2427/ 1307) 

11305 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Amasya Cümhuriyet Halk Par

tisi llyönkurul Ba!k~.nhğından : 

1 - Amasyada yaptırılacak halke
vi binası inşaatı kapalı, zarf usuliy
lc ve yirmi bir gün müddetle münaka 
saya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (25500) liradır. 
3 - Bu işe ait keşifname, eksiltme 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _, 

şarnamesi, umumi ve hususi ve fen
ni şartnameler, silsilesi fiyat, muka
vele ve proje cetvelleri ve planler. 
Arzu edenler ilyönkurul başkanlı

ğında görebilirler. 
4 - Eksiltme 2. Mayıs 939 tarihi

ne mUsadif salı günü saat 15 tc İl· 
kyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

5 -Muvakat teminat 1912 lira 50 
kuruştur. 

6 -Eksiltmiye girmelf isteyenle. 
rin 2490 numaralı kanuna göre muk
tazi vesaiki ve vilayet nafıa müdür
lüğünden ihale tarihinden sekiz gün 
evet alacakları chliyetnameyi teklif 
mektuplarına koymaları ve bu mek

malan lazımdır. 
İşbu ihtiyaç Afyon belediyesi e

lektrik santralına teslimi meşruttur. 
Şartlarını ve sair hususatını öğren

mek istiyenler, her gün belediyeye 
müracaatla öğrenebilirler ve alabilir
ler. 

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

Şose inşaatı ilôr-ı 

Erzurum Vilayetinden : 

tupıann dördüncü maddede ya - 1 - Trabzon - İran transit yolu i
zıh miaddan bir saat evcline kadar kinci mıntaka dahilinde ve 212+000 -
makbuz mukabilinde ilyönkurul baş- 295+000 kilometreleri arasındaki 
kanlığına vermeleri ve posta ile gön- (18901) metre tulünde şose esaslı ta
derilccek mektupların dahi ayni za- miri ve (24) adet yüz ve (12) adet 
manda gelmiş ve dış zarfının mühür menfez inşasile 324+000 - 331+140 
mumu ile kapatılmış olması lazım- kilometreler arasında (7140) metre 
dır. Postadaki gecikmeler kabul cdi- tul şose esaslı tamiri ve Tahir dağı 
mcz. (2429/ 1308 11306 Kavurmaçukuru 442+500 - 462+500 

kilometreleri arasında (15000) metre 
Kapah zarf usuliyle eksiltme ilanı tulde şose tarafeyn banketleri üzeri-

ne (0.50) metre genişliğinde adi kal-
GümÜ§ane Nafıa Müdürlüğünden : dırım ve (300) metre mikap istinat 

duvarı inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (120670) lira (9) ku -
ruştur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 40860 
lira 83 kuruş bedeli keşifli Kelkit hü 
kümet konağı inşaatı olup ihale be
delinin on bin lirası 938 senesinde 
mütcbakisi 939 senesinde tediye olu
nacaktır. 

2 - Eksiltme 15 Mayıs 939 pazarte
si günü saat on beşte Erzurumda 
transit yolu ikinci mıntaka başmü -

evrak dürlüğü odasında yapılacaktır. 2 - Bu işe ait şartname ve 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel 

namesi, 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütefcrri evrak (6) altı lira (5) be~ 
kuruş mukabilinde Erzurumda tran -

şart- sit yolu ikinci mıntaka başmüdürlü· 
ğünden alınabilir. 

D - Yapı işleri fenni umumi şart-
namesi, • 

E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli ve tahlili fiyat, 
G - Proje, 
İste'•liler bu şartnameleri ve cvra~ı 

Gümüşane nafıa müdürlüğünden 210 
kuru§ mukabilinde alabilirler. 

3 - Bu işin ihalesi 28. 4. 939 cuma 
günü saat 14 de Nafıa müdürlüğü bi
nasında toplanacak komisyon huzu
runda kapalı zarf usuliylc yapılacak-
tır. 

4 - Bu işe girebilmek için istekli
lerin 3065 lira muvakat teminat ver
meleri ve ihale gününden nihayet 8 
gün evcline kadar Gümüşane valili
ğine müracaatla alacakları ehliyet vc
sikalariyle beraber 939 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmeleri 
lazımdır. (2503/1345 11342 

Kapah eksiltme ilônı 

Çorum Vilayeti Osmancık Kaza· 
aı Belediyesinden : 

3-5-939 tarih çarşamba günü saat 14 
te Osmancık belediye reisliği eksilt
me komisyonu odasında maktu 1200 
lira keşif bedelli su isalesi proje tan
zimi işi nafıa vekaletince yapılmış e
tüt ve raporlara göre kapalı zarf usu
liylc eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje keşif hulasasilc buna mü • 
tefcrri diğer evrak belediye dairesin
de verilecektir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve bu 

işe benzer iş yaptığına dai,r idarelerin 
den almış olduğu vesikaları 3-5-939 
günü saat 14 c kadar Osmancık bele
diyesine vermeleri lazımdır. (1351) 

11350 

Sose 
.> 

• 
ınşası 

Seyhan Vilayeti Daimi Encüme -
ninden : 

1 - Adana - Kozan yolunun O+ OOO 
- 3 + 000 arasındaki üç kilometre
lik şose inşaatı keşif tutarı olan 
(30472) lira (32) kuruşla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2.5.939 tarihine müsa
dif salı günü saat on birde vilayet da 
imi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşif ev
rakını görmek üzere nafıa müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (2285) lira ( 42) 
kuruş muvakat teminat verilmesi ve 
bu işi yapmağa .. iktidarının müsait ol
duğuna dair ehliyet vesikası almak ü
zere 2 inci maddede yazılı günden se
kiz gün evel vilayete müracaat etme
leri Iazımdır. (2372-1372) 11366 

150 ton motorin ahnacak 
Afyonkarahisar Belediye Reisli • 

ğinden : 

Belediye elektrik santralının 939 
mali yılı ihtiyacı olan 150 ton moto
rinin beher kilosu on kuruş muham
men bedel üzerinden ve kapalı zarf 
usuliylc 17. 4. 939 tarihinden 2. 5. 9~9 
tarihine kadar on beş gün • müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

İğreti teminat 1125 liradır. İhalesi 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (7283) lira (50) kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve Er -
zurum valiliğinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımdır. (Bu 
vesikanın istihsali için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vci bir istida ile Erzurum valiliğine 
müracaatları ve istidalarına buna mü
masil nafıa inşaatı yaptıklarına dair 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesi
kalarını iliştirmeleri muktazidir.) 

Bu müddet zarfında vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmiye giremi
yeceklcrdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 15 Mayıs 1939 pazar
tesi günü saat on dörde kadar eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2518-1373) 11412 

Hülcômel konağı yaphula<ak 
Van Defterdarlığmdan ı 

1 - Başkale merkezinde yapılmak
ta olan hükümet konağının bakiyci 
inşaatı mevcut kcşifnamesi mucibince 
41246 liradır. Bundan 11748 lirası 938 
senesinde 29498 lirası 939 yılında ve
rilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 

D - İnşaata ait yapı işleri genel 
şartnamesi ve hususi şartname 

E - Metraj keşif hulasai silsilci fi. 
at cetvelleri 

İstiyenler bu şartnameleri ve evra
kı ücretsiz nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 17-4-939 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 2-5-939 
salı günü saat 14 tc Van defterdarlı
ğı odasında yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3093 lira 45 kuruşluk mu
vakkat teminat yatırması bundan baş
ka taliplerin eksiltme gününden sc -
kiz gün evci vilayete müracaatla na
fıa müdürlüğünden ehliyet vesikası 

almaları şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü -
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar mabandığına yatırılan 
3093 lira 45 kuruşluk muvakkat te
minat makbuzunu vilayet defterdarlı
ğı makamında eksiltme komisyon ri
yasetine vereceklerdir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçün -
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfının mühür mumiy
le iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1418) 11415 

Dizel motorü ve saire 
alınacak 

Amasya Belediye Reisliğinden 

1 - Amasya belediyesi elektrik 
santralına konulmak üzere yirmi beş 
beygir takatinde bir dizel motörü ile 
komple alternatör ve tevzi tablosu ve 
tefcrrüatı açık eksiltme suretiyle mü-
nakasaya konulmuştur. 

uhte etmek veya etmemekte ve teıı 
latı ona göre yapmakta muhayyerd 
lcr. 

4 - Muvakkat teminat muhamıP' 
bedelin yüzde yedi buçuğu nisbctiıı 
verilecektir. 

5 - Kcşifname ve fenni şartnaıtl 
!erle münakasa şartnamesinin sure 
lcri arzu edenlere bedelsiz olarak g 
dcrilit. 

6 - İhale 10 mayıs 1939 tarihi 
müsadif çarşamba günü saat 15 tc I 
masya belediyesinin daimi encüme 
huzurunda yapılacaktır. 

7 - Talip olanların ihale günü tı: 
lcdiyc cncümeinide açık münakasa, 
iştirak etmeleri ilan olunur. 

(2590/1422) 1142l 

~ose ve menfez yaplmlacak 
Malatya Vilayetinden : 

1 - Besni - Adıyaman yolu U:ıt 

rinde ve 32+436 ve 28 t 095 ve 40+0t\ 
ila 40+095 kilometreler arasında yaf 
lacak şose ve üç adet menfez inşaat 

10. 4. 1939 tarihinden itibaren yirl11 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyl 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak: 
A - Hususi şartname, 
B - Hususi fenni şartname, 
C - Keşif ve silsilci fiyat, 
D - Bayındırlık işleri genel şart 

namesi, 
E - Eksiltme şarnamesi, 
F - Mukavele projesi ve mütcfer· 

ri evrak. 
3 - 6. 5. 939 tarihine rastlıyan cu· 

martcsi günü saat on ikide ihalesi ya 
pılacaktır. 

4 - Bu işin keşif bedeli 23294 li
ra 39 kuruş ve muvakkat teminat mik• 
tarı 1747 lira 8 kuruştur. 

5 - İsteklilerin ihaleden sekiz gürı 
evci vilayet nafıa müdürlüğünden eh· 
liyct vesikası almaları ve Ticaret o• 
dası vccsikası ibraz eylemeleri mcş• 

ruttur. 
6 - Teklif mektuplarının ihale sa· 

atinden bir saat evelinc kadar vilayet 
daimi encümeni riyasetine tevdii la• 
zımdır. 

7 - Fazla tafsilat atamak isteyen
ler vilayet daimi encümenine müra• 
caatları ilan olunur. (1430) 1143:2 

Okul binası inşaatı 

Giresun Nafıa Müdürlüğündenı 

1 - Evelcc kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmcye konulduğu halde ilanların 
+ .. tr,.mmiil etmemis olmasından tekrar 
eksiltmeye konulan iş Giresun V>.!a-

yet merkezinde kargir ve betonarme 
kısımlariyle çatısı yapılmı§ olan 10 
dcrsaneli ilk okul binasının ahşap sı
va boya ve sair kısımlarının inşası· 

dır. 

Keşif. bedeli 20153 lira beş kuruş• 

tur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename, bayındırlık it· 

lcri genel şartnamesi, 
C - Fenni hususi şartnamelerle 

proje, 
İsteyenler bu evrak ve şartnameleri 

bedelsiz olarak Giresun nafıa daire
sinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6. 5. 939 cumartesi 
saat 12 de hususi muhasebe müdürlü
ğü binasında toplanacak olan vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1511 lira 48 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşa· 
ğıdaki vesikaları haiz olup gösterme· 
si lazımdır. 

A - Cari seneye ait ticaret odası 
vesikası, 

B - Ehilyet vesikası, 
Ehilyet vesikası alabilmek için is

teklinin elindeki referanslarla ihale 
gününden en az sekiz gün cvel isti· 
da ile vilayet makamına müracaat et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evclinc kadar vilayet daimi encü
meni reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Postada olacak gecikme· 
lcr kabul edilmez. (1453) ı 11452 

Münhal 2 memuriyet 
Manisa Vilayeti Hususi Muhase

be Müdürlüğünden : 

Vilayet hususi idaresinin 40 lira 
maaşlı varidat müdürlüğü ile 35 lira 
maaşlı tahsilat birinci mümeyyizliği 

münhaldit. 

Maliye veya hususi idare varidat 
işlerinde bulunmuş olan taliplerin 
vcsikalariylc birlikte vilayet 'tnaka • 
mına müracaatları ilan olunur. 

11477 

2. Mayıs 939 cuma günü saat 14 te 
encümeni belediyece icra edilecek
tir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 
inci ve bunu müteakip maddeleri şart 
lan dairesinde teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat önce encüme
ne vermeleri ve mukabili makbuz al-

2 - Bu gurubun muhammen bedeli ..1111111111111111111111111111111111111111. - -montaj işlerde dahil; olmak üzere : SUS sinemasında : 
dört bin yüz elli ve montaj işleri ha- : G A S p A R Q N § 
riç olmak üzere üç bin beş yüz elli li- : p k k d b 1 -

d 
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Milli Müdafaa B. 

Bir adet fireze 
tezgahı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -
lnisyonundan : 

1 - Bir adet fireze tezgS.hı pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 14410 on dört bin dört 
Yilz on lira olup ilk teminat miktarı 
1080 bin seksen lira 7 5 yetmiş beş ku
nıştur. 

2 - Pazarlığı 2.5.939 salı günü saat 
~5 on beşte vekalet satın alma komis
)'onunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gUn komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlarile 
komisyona gelmeleri. (1339) 11346 

Kaputluk kumaş 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
llaiıyonundan a 

1 - 1000 metre hava rengi kaput
lu kumaş satın alınacaktır. Muham
men bedeli 3800 lira olup ilk teminat 
miktarı 285 liradır •. 

2 - Açık eksiltmesi 3. 5. 939 çar
tamba günil saat 11 de vekalet satın 

alma komiıyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümunesi ve fenni evsafı her 

l(ln komisyonda &örülebilir. 
4 - İsteklilerin muayyen uatte ilk 

teminat mektup veya makbuzlarlyle 
komisyonda bulunmaları. (1380) 

11376 

Muhabere filiması ahnacak 
M. M. V ek&leti Satm Alma Ko

llDİsyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 
takım muhabere filaması açık eksilt
mlye konmuıtur. 

2 - EkıUtmeal 3. 5. 939 ~arpnıba 

den mukavelesi fesh edilmiş ve tak
sit bakiyesi olan 87624 kilo sğır veya 
çepiç eti kanunun 51. inci maddeıine 
göre müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltmiye konulmuıtur. 

2 - Ekıiltme 28.4.939 cuma günü 
saat 14 de Diyarbakır Lv. amirlifi sa· 
tınalma komiıyonunda yapılacaktr. 

3 - Muhammen bedeli sığır etinin 
17524 lira 80 kurut ve çepiç etinin 
21906 lira 36 kurut olup ilk teminatı 
sığır etinin 1314 lira 36 kuruı ve çe
piç etinin 1642 lira 95 kuruıtur. 

4 - Şartnameıi her gün it zamanın
da komiıyonda görülebilir. 

5 - Taliplerin tayin edilen gUn ve 
saatte komisyona müracaatları ilin o-
lunur. (1242) 11250 

Askeri Fabrikalar 

l 500 metre mikôbı 

ceviz tomruğu ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar

0

Umum Müdür· 
lüiü Merkez ıatın alma Komiıyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 
olan 1500 metre miklbı ceviz tomru
ğu Askeri Fabrikalar umum mildlir· 
lüğü merkez ı>atın alma komisyonun
ca 4. 5. 1939 perıembe ııünU saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (3) lira mukabilinde komiıyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 4250 lirayı havi teklif 
mektuplarını m~zkıir günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddterlndeki vesaikle ko· 
misyoncu olmadıklarına ve bu itle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odaıı vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komiıyona müracaatlar. 

(1362) 11392 

15 ton boflcahk sac ahnacık 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko· 
miıyonundan ı 

günil saat 11 dedir. Tahmin edilen bedeli (10.500) lira 
3 - İlk teminatı 112 lira 50 kurut al~ t~ 'fi~ ICIAJ..alelr ..11•~1n .1r .... t 

_ ... l' !'ı uıcuuc:ın ıtomıayonaa goruıur. Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
4 - Ekıiltmiye gireceklerin ilk te· aatın alma komiıyonunca 5. 6. 1939 

minat vo 2490 aayılı kanunun 2, S. pazartesi günü aut 15 te kapalı zarf· 
maddelerinde yasılı belgeler ve bu gi- la ihale edilecektir. Şartname para· 
bi işlerle lıtllal ettiklerine dair tica- ıı.z olarak komlıyondan verilir. Talip 
ret odasından alacaktan veıikalarla lerin muvakat teminat olan (787) lin 
birlikte muayyen gi1n ve vakitte M.M. (50) kuruşu havi teklif mektuplarını 
~. satın alma komisyonunda bulun- mezktır gUnde aaat 14 de kadar ko
ı:naları. (1381) 11398 misyona vermeleri ve kendilerinin de 

2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle komiıyoncu olmadık 
larına ve bu işle alakadar tilccardan 
olduklarına dair Ticaret odaıı vesika
ıiyle meakQr ,Un ve uatte komiıyona 

12 kalem fotoğraf 
kôğıdı alınacak 

,... M. M. Vekaleti S.tm Alma Ko. müracaatları. (1393) 11405 

miıyonundan : 
1 - 12 kalem fotograf kağıdı alına

caktır. Muhammen bedeli (1300) lira 
olup ilk teminat miktarı (97 lira 50 
kuruttur.) 

2 - Açık ekıiltmesl 5. 5. 939 cuma 
günll aaat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listesi her giln 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mek
tup veya makbuzlariyle belli saatte 
komlıyonda bulunmalara. (1414) 

11414 

Deniz Levazım 

Elbiselik ,ayak kumaı ıhnacak 
M. M. V. Deni• Levazım Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli "67200" 
lira olan "24000" metre elbiselik şayak 
kumaı 9 mayıs 939 tarihine rastlayan 
salı günü saat 14 de kapalı zarfla alın
mak üzere ekailtmeye konulmuıtur. 

2 - İlk temtnatı "4610" lira olup 
şartnamesi herııiln komiıyondan "336" 
kurut bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
&ün ve uatten bir 3Ut eveline kadar 
Kasımpaşa'da bulunan komisyon baı
kanhfına vermeleri. (2679-1464) 11475 

.. 

15 ton bohcihk Si( lllnının 

hükümsüılülii hakkındı 
Aıken Fabrikalar Umum Mü· 

d .. l"X.:~ Merkez Satm Alma Ko· uru... . 
misyonundan ı 

18. 5. g39 perıembe gilnll ıaat 15 te 
kapalı sarfla ihale edileceii 1, 3, 5 ve 
7. Nisan 1939 tarihinde llln edilen 
15 ton Bohçalık aaçın fennt prtname 
sinde delitiklik yapıldığından bu 
malzeme hakkında mezkQr günlerde 
çıkan U!nların bükümsils olduğu ve 
5. 6. 939 pazarteıi gün aaat 15 te ka
palı zarfla ihale edlteceği 18, 20, 22 
ve 24 Nisan 1939 tarihlerinde neşre
dilmek üzere yeniden ilina verildiği 
ilan olunur. (1394) 11406 

Tenekeci 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürHlğünden a 
Kırıkkale fabrikalarımız için birin· 

ci sınıf tenekeci alınacaktır. İstekli
lerin istida ile umum mildUrlüğe mU-
racaatları. (1445) 11449 

Mütaahhit nam ve he11b1na 

30 ton lüleci kili 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü-

beşyüz lira degerinde yüz on çihten 
yüz elll çifte kadar açık ekıiltme uıu 
lU ile 25. 4. 939 ıalı günü saat doku. 
buçukta aatın alınacaktır. 

2 - Şartnameai paraıız: olarak ko· 
miıyondan alınabilecek olan bu ek· 
ıiltmeye girmek isteyenlerin 188 li-

lan 58.300 ton muhtelif demir 4. 5. 
ıg39 perıembe ,unu aaat 15.30 da ka
palı sarf uıullyle Ankara'da idare 
binuında 1&tın alınacaktır. 

Kazalar t 

Elektrik tesisata 

d ·ı· T ı· 1 . kk ralık ilk teminat ve şartnamede yazı· an ven ır. a ıp erın muva at te- . • · 
minat olan (90) lira ve 2490 sayılı ka- h belgelerle eksıltme aaatınde komıs· 

Bu lıe clrmek lıteyenlerln (510.49) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Gerze Belediyesinden : 

n n 2 e 3 dd 1 
. d k" yonda bulunmaları. (1284) 11262 

unu . v . ma e erın e ı veaa- Şartnameler paruız olarak Ankara 
da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk ıefliğinden da-

1 - Gerze belediyeıinin Nafıa ve· 
kaletinden musaddak projeleri muci
bince elektrik tesisatı kırk bet gUn 
milddetle kapalı zarf uıulü ile müna
kasaya konulmuştur. İş iki kısım üze
rinedir. 

ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 1 • • L 1 k 
itle atakadar tUccardan olduklarına (IJflk 8 blS8hk aUmiJ 1 lftl(I 
dair Ticaret odası veaikasiyle mez
kfir gün ve saatte komiıyona müraca-
atları. (1447) 11450 

50.000 metre torbalık 
bez alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
miıyonundan : 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satm Alma Komiıyonun· 

dan: 

1 - Bir metresine iki yüz yetmiı 
beş kuruş kıymet biçilen 8000 metre -
den 9000 metreye kadar kıtlık elbi&e
lik kumaş 10.5.939 çarşamba günü saat 
onda kapalı zarf uıuli ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu ekıiltmeye girmek 
istiyenlerin 1856 lira 25 kuruşluk ilk 
teminat banka mektubu veya vezne 
makbuzunu muhtevi teklif mektubu
nu en geç belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (1452) 

11472 

ğıtılacaktır. (1383) 11413 

İnşaat münakasası 2 -Bu işe ait münakasa şartnamesi, 
projeler ve evrakı sair Gerze beledi-

D. D. Yolları Satm Alma Komis- yesinde ve İstanbul Galata Karakl:iy 
d palas altıncı kat (13) numarada elek-

yonun an : trik mühendisi R. Şönmandan (250) 
Afyon iıtaıyonunda yapılacak 150 kuruş bedel mukabilinde görülüp ah

metrelik kömür yolu ile, curuf kanalı nır. 
inşaatı kapalı zarf usulü ile ve vahi· Muvakkat teminat birinci kısım i
di fiyat üzerinden eksiltmeye kon- çin (1311) lira (22) kuruş, ikinci kı· 
muttur. sım için (292) lira (50) kuruştur. 

ı - Bu inıaatın muhammen bedeli 3 - Eksiltme 4. 4. 939 tarihinden 
24960 liradır. 18. 5. 939 tarihine mlisadif pertembe 

2 _ İstekliler bu işe ait şartname güm.i saat on beşte Gerze belediye en
ve sair evrakı devlet demiryollarının cünıcninde yapılacaktır. 
Ankara, Sirkeci ve Afyon veznelerin- Taliplerin teklif mektuplarır• mu
den 125 kuru! mukabilinde alabilir- ayyen saatten bir saat evci encümene 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50.000 metre torbalık bez Aıke
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez utın alma komisyonunca 12. S. 
939 cuma günü saat 15.30 da kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan -------------
(1125) lirayı havi teklif mektupları-

ter. gelmesi şarttır. 
3 - Eksiltme 8. 5. 939 pazartesi gü- 4 - Birinci kısmı teşkil eden ma-

nil saat ıs de D.D. Yolları yol daire• kine, ve elektrik kısmı (17483) lira
sinde toplanacak merkez 1 inci ko- dır. 

nı mezkur günde saat 14.30 a kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki veaaikle komiıyoncu ol
madıklarına ve bu işle alikadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret oda
sı vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona mUracaatları. (1448) 

11451 

2 ton Klorat Dö Potas 

ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkea Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 
2 ton klorat dö potas Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 12.6.1939 pazartesi 
gUnü şaat 14 de açık ekaittme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (52) lira (50) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün v~ saatte ko· 
misyona müracaatları. (1454) 11~73 

P. T. ve T. Md. 

Tômirat yaptınlacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 

Ankara telıiz irsal iıtaıyonunda 
telsiz binasının ve memur evlerinden 
tamiri 31. 4. 939 pazarteıi günü saat 
ıs te P. T. T. Müdürlük binasında i. 
hale edilmek üzere 13. 4. 939 dan itiba 
ren 15 giln müddetle açık eksiltmiye 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 3980 lira 24 
kurut ve muvakkat teminat 298 lira 
52 kuruş olup kanunun tayin ettiği pa 
ra ve istikraz senetleri kabul edilir. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenle
rin vesaikile beraber tayin edilen gün 
ve saatte komisyona ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin tatil haricinde 
her gün müdürlUk kalemine müraca • 
atları ilin olunur. (1374) 113157 

D. Demiryollorı 

Memur alınacak 

misyonca yapılacaktır. İkinci kısmını te§kil eden santral 
4 - Ekıiltmeye girebilmek için is- binası, inşaat ve makine temeli, ahfap 

teklilerin teklif mektupları ile bir- direkler ise (3900) liradır. 
likte aşağıda yazılı teminat ve ve- 5 - Eksiltmeye girecekler (2490) 
saiki aynı gUn saat 14 de kadar ko- sayılı kanunun tayin ettiği ve müna
misyon reisliğine tevdi etmit olma- kasa şartnamesinin (6 ve 7) inci mad
ları 15.ztmdır. · desindeki şeraiti haiz olmaları prt-

A - 2490 sayılı kanun ahklmına tır. (1286) 11264 
uygun 1872 liralık muvakkat teminat 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve
ıikalar. 

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

Bina ve dıvar inşaatl 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yonundan: 

Sıvas mağaza binasının bir kısmı ile 
Sıvaı cer atölyeleri ihata duvarı inşaa· 
tı kapalı zarf uıuliyle ve vahidi fiat 
üzerinden ekıiltmeye çıkarılmıttır. 

1 - Bu inpatın muhammen bedeli 
135.000 liradır. 

Elektrik işleri 
Çine Belediye Reisliğinden ı 

Çine kasabasının tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik tebekeai İnfa· 
aı kapalı zarf uauliyle münakasaya 
konmu§tur. 

1 - İşin muhammen bedeli 24974 
lira 35 kuruıtur. 

2 - lıtekliler bu işe ait ıartname, 
proje ve sair evrakı 200 kuru§ muka
bilinde Çine belediyesinden alabilir· 
Jer. 

3 - Eksiltme 12 mayıs 939 tarihine 
rastlıyan cuma gUnU saat 15 te Çine 
belediye bina11nda toplanan belediye 
encümenince yapılacaktır. 

-~-----~~~·...._.,..,...~~Do Dt :v.u-. u .... M6-
dürlüğünden : 

2 - btekliler bu ite alt prtname ve 
sair evrakı Devlet demiryoıtarı, Sirke
ci ve Ankara vezneleriyle Sıvas istas
yon veznesinden 675 kuruş mukabilin· 
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.5.939 tarihinde çar· 
pmba gUnü aaat 15 de Ankara'da D.D. 
yolları yol daireıinde toplanacak mer
kez birinci komiıyonunca yapılacak

tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı günde saat on dörde ka
dar belediye reisliğine tes~ etmit 
olmaları lazımdır. 

Bayındırı ık B. 

Muhtelif levhalar 

alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
t 

10.5.939 çarşamba günü aaat 15 de 
Ankara'da Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odaıında top• 
!anan malzeme eksiltme komiıyonun· 
da 3700 lira muhammen bedelli 264 a
det kilometre 324 adet meyil ve 429 a
det milnhani levhalarının açık eksilt
me usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve tefrrüatı be
delsiz olarak malzeme müdürIUğUn· 
den alınabilir. 
• Muvakkat teminat 277 lira 50 kuruş· 
tur. 

lıteklllerin muvakkat teminat ve 
prtnamesinde yazılı vesaik ile birlik· 
te aynı gün saat 15 de mezkur komis· 
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(1437) 11470 

Jandarma 

Yatak ve yastık kıhfhk· 

bez al.nacak 
Jandarma Genel Komatanbiı 

Ankara Satm Alma Komisyonun· 
dan: 

Bir metresine 36 kuruş kıymet bi
çilen 64512 metre vasıf ve örneğine 
uygun yatak ve yaıtık kılıfhk bez 
kaplı zarf usuliyle 25. 4. 939 salı gUnU 
saat onda latın alınacaktır. 

2 - Şartname ve örnek parçası yilz 
on altı kuruı karıtılığında komisyon
dan alınabilecek bu ekıiltmiye ııir
mek istiyenlerin (1742) liralık ilkte
minat banka mektubu veya sandık 
makbuzu ile prtnatnede yasılı belge
leri muhtevi teklif mektuularını en 
geç belli gün saat dokuza kadar ko -
misyona vermiı olmaları. (1215) 

11227 

Devlet demiryolarının iıtasyon ve 
gar işlerinde çalıştırılmak ve yetişti
rilmek üzere aşafıdaki şartları haiz 
olanlardan yüz 'llemur alınacaktır. 

Şartlar ıunlardır: 
a - Türk olmak, 
b - Faal hiıı:metlerde çalıtmasına 

mani ııhht bir arızaaı olmadığı idare 
nin sıhat kurulunca tasdik olunmak, 

c - Yaşı otuzdan yukarı olmamak, 
ç - Askerliğini yapmış olmak, 
d - Liseden mezun olmak veyahut 

lise derecesinde tahsil gördUtünü ma
ariften tasdik ettirmek, 

e - İyi huy sahibi olduğunu ve hig 
bir 1ekilde mahkumiyeti olmadıfını 
tevsik etmek, 

f - Bu ilanda yazılı tartları kabul 
ettiklerini mübeyyin bir taahhütname 
ve noterden musaddak kefaletname 
vermek, 

3 - İsteklilerin istidalarını ve yu
karıdaki şartları haiz olduklarını 

göıterir vesikaları Ankara, Afyon, 
İzmir, Adana, Malatya, Balıkesir 
Haydarpaşa, Sirkeci, Kayıeri ve Er
zurum işletme müdürlüklerine ve 
Mudanya, Trabzon işletme amirlikle· 
rine tevdi edeceklerdi. 

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

5 - Fazla tafsilat için işletme mer
kezlerindeki garlarda asılı bulunan 
ilanları okumalarını ve müracaatları· 
nı ona göre yapmaları ilin olunur. 

(1364) 11393 

Muhtelif demir ahnacak 

4 - Ekıiltmeye &irebilmek için is
teklilerin teklif mektuplarlyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve ve1&fkl 
ayna gün saat 14 e kadar komisyon re
iıliğine tevdi etmit olmaları lazımdır. 

A • 2490 aayılı kanunun ahkhnına 
uygun olarak 8000 liralık muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiii vesika
lar. 

C • Muhabere ve münakale vek5.le
tinden musaddak ehliyet veıikaaı. (Eh 
liyet vesikası için ihale gilnUnden en 
u aekiz gün evel müracaat etmek la-
zımdır. (1441) 11471 

Ankara Valiligi 

İzola işi 
Ankara Valilifinden ı 

Muhammen bedeli 881 lira 40 ku
ruştan ibaret bulunan hususi idareye 
ait Necati bey mahallesinde ve İpek
itin iıgalinde bulunan mafaza da
mında yapılacak izola iti 4. 5. 939 gü
nU saat 15 te villyet daimt encüme
ninde ihale olunmak üıı:ere açık ek
siltmiye konulmuıtur. Taliplerin te· 
minat ve kanuni vesikalariyle birlik

D. D. Yolları Satm Alma Komi•· te müracaatları ilan olunur. (1404 

yonundan : ı 11401 
Muhammen bedeli (6806,50) lira o-

Susta çelikleri ve saire ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komiıyonundan ı 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazılı 1 ve 2 
No. lı listeler muhteviyatı ıuıta çelikleri ve fren hava sevk boruları ile sUr· 
şoför boruları ayrı ayrı ihale edilmek Uzere 2·6·1939 tarihinde cuma günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında utın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listeleri hizaında yuılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30 a kadar 
komisyon Reiıliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parası• olarak Ankara'da Malzeme dairesinden. Haydarpa· 

A - 2490 1&yılı kanunun 16 ve 17 in 
ci maddelerine uygun 2273 liralık m 
vakkat teminat 

B - Kanunun tayin ettlli vealkal 
asgari 20 bin liralık elektrik iti yap 
tığına dair nafıa velr&letlnln 938 yılı· 
na ait müteahhitlik veaikaıı. 

5 - Teklif mektupları ihale gün 
saat on dörde kadar makbuz mukabi 
linde belediye rciıliğine verilecekti 
Posta ile gönderilecek teklif mektu 
lannın iadeli teahhUtlli olmuı ve n 
hayet bu saate kadar encümene gel 
mi§ bulunması lbımdır. Bu it bak 
kında fazla izahat almak iıtiyenleri 
Çine belediye reisliğine müracaat e 
lemeleri ilin olunur. (1352) 113 

60 ~ift öküz ıhnacak 
Haymana Hükümet Tabibliiia 

den: 

Haymana mıntakasındaki g8çme 
ler için kapalı zarf uaulü ile (60) ç 
öküz mübayaa edilecektir. Beher ç 
öküz için tahmin edilen bedel (80) 
radır. Muvakkat teminat (375) l 
talip olanların ve şartnamesini g· 
mek isteyenlerin ve ihale günü o 
29 Nisan 1939 cumartesi günü uat 
da Haymana hükümet tabipliği d 
resinde müteşekkil komisyona te 
mektuplariyle birlikte müracaat e 
leri ilan olunur. (1424) 11429 

Yerli kiremit ahnaca 
Haymana Hükümet Tabiplif 

den : 

1 - Haymana iskan dairesince i 
ce nahiyesine bağlı Runkuş, Ahı 

köylerinde inşa ettirilmekte bulu 
göçmen evlerine müktazi 92.000 a 
yerli kiremidin 15 gün müddetle 
açık ekıiltme ile alınacaktır. 

2 - Alınacak yerli kiremidin 76 
ni RunkuJ ve 16 bini Ahıboz köy 
rine teslim edilecektir. 

3 - Beher kiremidin muh 
bedeli mahallinde tealim prtiyle 
kuruı ve muhammen bedeli 1840 o 
teminat muvakkateai 138 liradır. 

::~:~:nd~=r~ez Satın Alma Ko- Karyola ahnacak 
Tahmin edilen bedeli (1200) Ura o-

Levazım Amirliği şa'dan Tesellüm ve aevk ıefliğinden dağıtılacaktır. (1356) 11403 

Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. Malzeme Lira K. Lira K. 

4 - Fenni hususu ıartnameai 
mana hükümet tabibliğinde ve A 
ra iskan müdürlüğündedir. Talip 
tanların mezkur dairelerde görme 

Et alınacak 
Ankara l..e•azmı Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kor birliklerinin sıfır eti mil· 
teahhidi, taahhüdünü ifa edemediğin 

lan 30 ton lUleci kili müteahhit nam Jandarma Genel Komutanlıiı 
ve hesabına Aıkert fabrikalar umum Ankara Satm Alma Komiıyonun· 
mildllrlilfil merkez 1&tın alma komla· dan ı 
yonunca 10 .5. 939 Ç&rfalnba gilnü 18• 1 - Bir çiftine yirmi lira kıymet 
at 14 tc pazarlıkla ihale edilecektir. biçilen vaııf ömettne uygun altlı Uıt
Şartname parasız olacak komisyon· lü somyalı demir karyoladan iki bin 

1 Suıta çelikleri (91,5 ton) 
2 Fren hava ıevk ve ıürtof 

boru lan. 
(5900 adet fren, 150 adet 
aürıof borusu.) 

--
12900 00 

3500 00 

967 

• 
262 

50 

50 

5 - İhale 4.5.939 perıembe gün· 
at onda Haymana hükümet tabi 
finde teşekkül eden komisyon h 
runda yapılacaktır. Talip olan 
mezkGr glinde komisyona milra 
ları . (1482) 114 



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 

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

Satılık arsalar - Maltepede asfal. 
ta yakın küçük çapta ve Kızılırmak 
caddesi ile her yerde elverişli ucuz 
Tel. 2406 Bayram C. No. I 1317 

Satılık arsa - Atatürk bulvarında 
l8 • 50 M. inşaat cepheli beş kat apar
tıman yapılır. Uygun bedelle Tel.2406 

1323 

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

1324 

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

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

Satılık otomobil - Doç marka 36 
model lastikleri yeni müstamel bir o
tomobi I satılıktır. Posta caddesi No. 
1 Doç acentesine müracaat. 1369 

Satılık Köşk - !stanbul'da Kadı
köy Feneryolu tramvay durağı ve şi
mendüfer istasyonu yanında 189 nu
maralı 12 oda ve salonlu köşk satılık
tır. Telefon, elektrik, terkos kurna ve 
banyolu hamamı vardır. Muntazam 
dıvarla mı h.:1t 8 dönümlük bahçesinde 
de mükemel tenis kortu büyük mer
mer havuzu kuyu depo ve hava per
vanesi, 2 dbnüm bağ ve 110 meyva 20 
büyük çam olarak 209 ağaç arabalık 

u~ak odaları ve saire. Müracaat Ti: 
Ankara 3293, İstanbul 60558 1380 

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. cephelı arsalı konforlu 1700 lira 
iratlı % 40 borç devri. Uygun fiyat. 
Tl: 2181 1388 

Uygun fiyatla satılık arsa - Yeni -
§ehir, Sıhat vekaleti karşısı, İlkiz 
caddesi, ada 1149, parsel 23, Telefon 
1743 1402 

Acele satılık iki arsa - Biri Yeni 
Dikmen asfaltındaı 587 diğeri Üstün 
sokağında 900 M2. Tel: 1256 1411 

Satılık arsa - Yenişehir, Dikmen 
asfaltı, Sözenler Cad. Oyhon Ap. ya
nında köşe başındaki 656 metrelik, 
cephesi iki daireye elverişli arsa Tl : 
3955 1421 

Satılık - İstanbul Fener bahçe 
caddesinde nadide çam ağaçları ile 
bezenmiş 5 dônüm genişliğinde arsa 
satılıktır. Am::ara belediyesi sırasında 
Emek Ap. goz doktoru Hulki Key
men'e, İstanbul'da Moda Cem sokağı 
15 No.ya ınüracaat. 1422 

Satılık otomobil - İyi kullanılmış 
dört kişilik Opel marka bir otomobil 
müsait fiyatla satılıktır. Telefonla 
1216 ya miıracaat. 1434 

Kirahk: 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuru~ 

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

Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık - 3 odalı 1 hol banyo ve 
saire. Ehven fiyat Yenişehir Meşru
tiyet cadesi Türe sokak No. 6 Mimar 
Kemal mektebi yakını Çatı katında 
ev sahibine müracaat. 1385 

Kiralık - Yenişehir Selanik Cad. 
No. 47 müstakil bir ev her tarafı {>ar
ke döşeli 4 oda 1 salon tam konforlu. 
Müasit şerait. Üst kattakilere müra-
caat. Tl: 3364 1400 

Kiralık - 3 büyük oda bir hol ban
yon, mutbak, havagazı, elektrik, su 
Adakale cad. No. 18 2 inci kat. Tel: 
2655 1403 

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 

Kiralık daire - Yenişehir Dikmen 
Zeyrek asfaltı üstünde 3 oda 1 hol 
banyo mutbak kömürlük Iışık Ap. 

1409 

Kiralık - Ucuz .2 veya 3 odalı hol. 
- uaw:ıua .ıaı~ı!ep nıo,\treq ·~q~n:w 

Zeyrek caddesi Işık apartmanı telefon 
3176 1410 

Kiralık oda - Havuzbaşında aile 
yenında konforlu bir oda. Yenişehir 

Özen pastanesinde satış memuruna 
müracaat. 1413 

Kiralık - Mısır sefareti yanında 

Çankaya cad. No. 49/ 1 mobilyalı ka
löriferJi, banyolu, döşemeli 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 dükkan ve küçük apartman 
- Postahane Cad. Ticaret odası ya
nında 52 No. lu dükkan ve depo ile 
54 No. lu küçük apartman. 1418 

Kiralık apartman - Yenişehir, Dik 
men asfltı, Sözenler cad. No. 3 Oy
hon A p. 4 oda, geniş bir hol. Konfor 
tamam. Görmek için kapıcıya, görüş-
mek için Tel: 3955 1420 

Ucuz fiyatla kiralık küçük daire! 
- Nafıa bakanlığı karşısı otobüs du
rak yerinde Özgen apartmanında iki 
oda ve müştemilatı. Kapıcıya müra-
caat. 1423 

Kadın şapka dikişçisi aranıyor -
Atatürk bulvarı No. 30 - 32 Gün yüz
lü Ap. dahili No. 1 Helli şapka salonu 
na müracaat. 1424 

Kiralık oda - Atatürk Bulvarı Ök
men apartımanında No: 8 konforlu 
mobilyalı bir oda bekarlara elverişli. 
Tel: 3792 1432 

Kiralık - Aile içinde ayrı bölük 
Kiralık apartıman - Atatürk bul 1 - veya 2 oda aylığı 20 - 26 lira: Ye

varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna nişehir Yeni kalık S. 15 No: 2ci kat 
Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit- Bakanlıklara beş dakika. 1436 
ten geçme sıcak sulu. 1281 

Kiralık daire - Yenişehirde Ba· 
kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Tl. 1265 1315 

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

Kiralık - Jandarma, polis enstitü-

lş arıyanlar: 

lş arıyor - Perfekt makina ressa
mı. Elekt. hariç makina ve kazan iş
lerinde tecrübeli. Bir atölyeyi idare 
edebilir. Tahsili yüksek. Fransızca 

ve Almanca bilir. Ulus'ta S rumuzu -
na mektupla ınüracaat. 1427 

sü yanında her tarafa nazır vekaletle- Aranıyor: 
re 5 dakika mesafede yeni yapılmış ,_,_, ............................ 
çok ucuz. Koçak A p. daireleri. İçin-
de kil ere müracaat. 1364 

Kiralık od ı - Sıhiye vekaleti civa
rı asfalt üzeri temiz, rahat, Kızılaya 
bitişik Özen mahallebici dükkanın-
dan sorulması. 1365 

Kiralık kat - Kavaklı dere emni
yet karakolu bitişiğinde su ve elek
trikli 3 odalı Bekir hamamcıya veya 
Tl: 1231 e müracaat. 1371 

Ev aranıyor - Çocuksuz memur 
karı koca için 2 odalı müstakil veya 
kabili taksim bir daire aranıyor. An
kara Kadastro Md. de Nazire müra-
caat Tl: 1183saat14- 17 1375 

Devredilecek telefon aranıyor -
İsmet İnönün 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-

BETON KARIŞTIRMA Makineleri 
... 

Otto KAISER K • . G. F ABRIKASI MAMULATINDAN AMER iKAN SiSTEMi TAMBURLU 
ZlNClRLI, MAZUT VE BENZiNLE lŞLER, HER TAKATTE BETON KARIŞTIRMA'' 

MAKİNELERİ STOK HALİNDE MEVCUTTUR. 

Dünyanın en eski ve en iyi 
Tıraı Biçagıdır. 

Ankara' da &atış deposu 

KAGIJCI M. NEDİM İRf NGÜN 
Yeni Hal No: (1-59) Tel: 2246 

1342 

MAKİNELER: 
Ticaret Türk Anonim Şir
ketinin İstanbul' da 4 üncü 
Vakıf Hanı altındaki 

MEŞHERİNDE 

görülebilir. 

Umum Türkiye yegane vekili: 
il Tİ TAS,, 

TİCARET TÜRK ANO RKETİ 
Kütahya kireci namiyle maruf 

en temiz yüksek randıman veren 
posa kum ve tat sair ecnebi me· 
vaddan iri kireç yalnız Hüseyin 
Orak ticarethanesinde bulunur. 
Tel: 2078 1117 

Ankara: Koçak Han - Ulus Meydanı P. K. : 196. Tel 2305- 2338 Telg: TlTAŞ. 
İstanbul: Taş Han- Bahçekapı P. K. : 448. Tel. 23247 - 23271 Telg. TİTAŞ. 

EJU ı 1111111111111 mı mı 1111111111111111111111111111111111111111ını111111111 l!:. I 
: Lise mezunu gençler aranıyor ~ 
- = ---------- Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : - -- -=: Türkkuşu tetkilatm.da, motörlü ve motörsüz tayyareler = := üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadiyle yetiştiri- = = lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. =: - -:= Aranılan belli başlı şartlar şunlardır: -
=: 1 - Türk soyundan olmak, -----§ 2 - iyi hal ve şöhret sahibi bulunmak, 
=: 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak, := 
:= 4 - Boyu 18 yaşında olanların 1.60 dan, 20 yaşında o- -= lanlarm da 1.63 den aıağı olmamak, --- -= S - Lise mezunu olmak. - --
- En az 18 en çok 20 yqında olmak. ---

Türk Hava Kurumu 
27 inci tertip piyango biletlerinizi 

Memurlar Kooperatif ~irketi 

Kişelerinden ahnız 
SATIŞ YERLERi 

Merkez mağazası 
Yenişehir şubesi 
Bağçeli evler şubesi 

) T. C. Ziraat Bankası 
) Türkiye iş Bankası 
) Türk Ticaret Bankası 

1266 
= İsteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat -
=: etmeleri lazımdır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler ya- § 
:= pılarak İnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf- := 
_ fakiyet gösterenler ka.bul edilecektir. =: 
=: Daha fazla maJUınat almak istiyenJerin Türkku§u şuhe- =: ---=,.,.-------~-..,.--------------____; = lerine müracaat etmeleri ilin olunur. · 1437 = 
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Nakliyat mü na kasası 
Etibank Umum Müdürlüğünden .: 

Divrik Demir Madenleri işletmemizin, "A" kafasından 
Çürek istasyonuna naklettireceği demir cevherlerinin nak
liye işi münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa kapalı zarf u
sulü ile 8-5-939 pazartesi saat dörtte Ankara' da Bankanın 
merkezinde yapılacaktır. Şartnamesi ticaret servisimizden 
parasız olarak verilmektedir. 1396 

•'===============================-• 

M. Nedim İrengün 

KGğıt ticarethanes · 
Her nevi matbaa kağıtları karton ve mukavva ambalaj ve kese 

kağıtlarının yeni fiyatlarını ticarethanemizden sormadan başka 

yerden mübayaa etmeyiniz ... Menfaatiniz icabıdır. 

Her nevi . kırtasiye 
Toptan ve perakende en ucuz fiyatlarla mağazamızda satılır. 

Yenihal No: 1-59 Ti: 2246 1171 

• 

Çünkü~ ASPİRiN·senele,., 
denberi her türlü soğukal-,. 

gınlıklarına ve ağrılara l<ar11 ' 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğun~ 

isbat etmiştir.) 

A S P İ R İ N in tesirinden . 
~ ~ 1 

Q:J.manı emin olmak için lütfen 
dikkat ediniz.ı 

\/;===============~ 

S İ N E M A LA R sus 

lJ L U S - 20. inci yıl. - No: 6365 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi ne§riyatı idare eden 
Yazı İ§leri Mildürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basmıevi ANKARA 
Matbaa müdürü : All Rıza BASKAN 

YENi 
Bu Gece 21 den itibaren 

muazzam tarihi film 

Bat Rollerde: 
PIERRE RENOIR -

LISE DELAMARRE • 
LOUISE JOUVET 

Gündüz 14,45 • 16,45 - 18,45 de 

BA 
Lilian Ha.rvey - Willy Birge] 

HA L K BU GÜN BU GECE 

Bu Gün Bu Gece 
Esrarlı bir mevzu dahilinde çevril
miş meraklı, heyecanlı bir macera 
filmi. 

KiM ÖLDÜRDÜ 
Baş Rolde: CHARLIE CHAN 

İlaveten: Türkçe sözlü ve musikili 
BURSA SENFONiSi ve 

en son DÜNYA HABERLERİ 
Seanslar: 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 
Ucuz Halk Matinesi: 12.15 de 

JUANITA 

En büyük fransız komedi artisti 
Fernandel tarafından yaratılan 

SAHTE KONT 
seyircileri ağlatıreasına güldüren 

zevk, neş'e ve kahkaha filmi 

Seanslar: 

12 de ucuz Halk Matinesi 

Normal seanslar 

14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

Telefon: 3589 
Kiralık ev - Halkevi yakını Atila 

caddesi No. 9. 3 oda hol ve tam kon
forlu elektrik, su, havagazı ve kulla-

caatları. 1391 beygir kuveti ve son fiyatını Kırık

Aranıyor - Az müstamel sepetli mo· kale Pr. Hd. Vehap adresine bildir~ 

YENİ Sinemada YENi VARYETE NÜMARALARINI ve meşh~l;;:~;~ı d:~;Öz~ 
JULIA REYES'i mutlaka görmelisiniz. 

nışlı. 1376 tosiklet satmak isteyenlerin marka, meleri. 1419 


