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ainicilerimizin eşsiz bir muvaff akiyeti 
~~~~ı Nis1te 11 Pierre Gauiter11 mükafatı 

• • yapılan müsabakalarda ıçın 

Binici subaylarımız 
birinci, ikinci, ü(üncü 
ve dördüncü geldiler 

Milli Sel Halkevlerinin çalışmaları hakkında izahat alırlarke;, Nice, 24 a.a. - Bugün enternasyonal Pierre Gautier mükafatı için 
yapılan binicilik müsabakalarında, şimdiye kadar talii ters gitmiş olan 
türk ekipi taliden parlak bir intikam almış ve birinciliği , ikinciliği, üçün -
cülüğü ve dördüncülüğü de kazanmıştır. Mesafe 11 manialı olmak ü -
zere 5 70 metre idi. Her dört türk binicisi de bu müsabakayı hatasız yap
mışlardır. 

Milli Şef Ankara Halkevinde Nis'te yapılan müsabakalarda 
birinciliii alan binici subayla
rımızdan Saim Polatkan bir 

·''Türkçe 
görnıek •• ,, 

F. R. ATAY 
En güçü budur. Çünkü her ta· 

raftan ve her memlekete karşı 
bir telkin tazyiki var. Bir millet 
mütefekkirlerinin görüş zaviye -
!erini kendi arzu ve menfaatleri
ne göre ayar etmek, bazı devlet· 
lerde müstakil vekaletlere vazife 
olarak verilmiştir. Satın almak, 
eski tabirler arasına karıştı: şim-

~t,;;ı-~;,:ıır'k~reTCafi~uurl~ 
rmdan yakalananlar, başkaları 
hesabına, ve bir suç yapar gibi 
değil, bir ideal ve din .ığruna 
mücadele eder gibi, hizmet et
mektedirler. "Kaleyi içinden fet
hetmek" tabiri dahi, yeni zaman
larda, herhangi bir memleketin 
halk kılavuzlarını bir fikir cere
yam lehine kazanmak manasına 
geliyor. 

Yeni Türkiye'nin, kuvayı milli
ye'nin ilk günlerindenberi en 
sağlam ananesi, bu tesirlere kar
şı sarsılmaz mukavemet olmuş • 
tur. Ne siyasi dostluklar veya 
dü§Ulanlıklar, milli görüşü bizim 
menfaatimiz olanrn aleyhine ve
ya menfaatimiz olmıyanın lehine 
çevirmeğe muvaffak olmamıştır. 
Bizim bir ideolojimiz vardır ki 
adına Kemalizm diyoruz, onun 
bütün esasları doğrudan doğru
ya türk kurtuluşu davasının icap 
ve zaruretlerinden alınmııtır. Bu 
İcap ve zaruretler, hiç bir mille
tinkine benzemez. Onun için A
tatürk ve ismet lnönü bize §U 

düsturu şiar olarak vermiılerdir: 
"Biz yalnız kendimize benze

• 1 
1"1Z .,, 

Her fikir cereyanının propa -
gandası, tamamen hissiz, tama· 
man hodbin bir siyasetin piştar
lığını yapmaktadır. Bu propa
ganda, safdillere emanet edilmiş 
değildir: içinde gönül avlayıcı, 
kafa kandırıcı, ruh okşayıcı her 
türlü şevk. iyman ve mistik un · 
&urları vardır. Eski zamanlarda 
din, nasıl bin türlü bahane altın· 
da, bir istila mantığı olmuşsa, 
şimdi de ideolojiler aynı tecrübe
yi tekrar etmektedirler. Bizim 
kendi ideolojimizin ruhu, milli 
hüriyetimizi müdafaa etmek ka· 
dar milli hüriyetlere hürmet et
nıektir. Ne hu müdafaa, ne de bu 
hürmet hissini sarsabilecek her 
tesir, mesul gayrimesul bütün 
türkler tarafından tabii, adeta 
intuitil bir aksülamelle karşılaş· 
mak lazımgelir. 

Telli telsiz vasıtalar, gazete· 
ler, broşürler, mecmua ve kitap· 
lar vasıtası ile memlekete haber, 
resim, şayia, telkin ve doktrin ya. 
ğıyor. Memlekete diyoruz, daha 
doğrusu diğerleri arasında bizim 

(Sonu 8. inci sayfada) 

HALK EVLERİ HAKKIN DA 

İnönü cok esaslı 
.> 

direktifler verdiler 
Milli Şef ismet lnönü, dün, sayıları gittikçe çoğalan Halkevlerinin 

çalışmalannı daha esaslı ve ileri bir şekilde planlamak için epey bir za -
mandanloeri toplantılar yapmakta olan, Halkevleri danışma komitesinin 
içtimaında bulunmak üzere Ankara Halkevini şereflendirrnişlerdir. 

Verilen izahatı derin bir alaka ile 1 
dinleyip mütalca ederek komiteye, 
kendilerinden memleketin inkılap ve 
knltH"r h91~ .. :yd· bilıriik verim!J.• N-lc. 
.ı.c:Tre' fta CVerı hakkınaa alınacak 
yeni tedbirlere ait çok esaslı irşat 
ve işaretlerde bulunmuşlar ve direk
tifler vermişlerdir. 

Milli Şef'in her vesile ile Halkcv
lcri çalışmaları ve meseleleri ile bu 
ilgileri bütün halkevcilerc bir kat da· 
ha şevk ve şeref vermektedir. 

Milli Şef iki saat süren bu çalışma· 
dan sonra Parti Genci Sekreterliği· 
nin yurd içinde gezdirdiği ressamla· 
rın eserleriyle tertip ettiği resim ser

gisini gezmiş ve eserler üzerinde ali
ka ile. durmuştur. 
İnönü'nün Halkevini teşriflerini 

duyan yakın mektepliler ve halk bi· 
na önünde toplanarak avdetlerini bek 
!emişler ve ayrılışlarında hararet ve 
heyecanla alkışlamışlardır. 

B. Tayfur Sökmen'in 

gazetemize beyanatı 

"Dokuz ay içinde 
çok iyi neticeler 
elde edilmiştir,, 

Bunda, ~anlı ordumttzun 
büyük bir hissesi vardır 

Bir müddcttcnbcri şehrimizde bu • 
lunmakta olan Hatay Devlet Reisi B. 
Tayfur Sökmen, dün kendisini Anka
ra Palas'ta ziyaret eden bir arkadaşı· 
mıza şu beyanatta bulunmutşur: 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Çocuk Haftasının ikinci günü 

Dün çocuk bahçesinde 

ve mekteplerde oyun 
ve müsamereler yapıldı 

Birinci Saim Polatkan, ikinci Cevad Gürkan, ücüncü Cevat Kula ve 
dördüncü Eyüp Oncıi gelmişlerdir. miinia atlıyor 

Morevya ve Bohemya•nın Almanya'ca il • 
bakı üzerine Berlin'den ayrılan lngiliz 
Sefiri B. Henderson (yukarda) tekrar va. 
zilesinin başına dönmüştür. (Haberlerimiz 

8 inci sayla.dadır.) 

Dün Tahran'daki düğün 

ıenliklerinin son günü idi ... 

İran f ayyareleri 

manevra yapfllar 

Halk hôlô tezahürler 
yapmağa devam ediyor 
Tahran, 24 [Heyetimizle beraber 

Taharan'a giden Yazı işleri Müdürü
müz Mümtaz Faik Fenik bildiriyor] 
- Bugün bütün İran'a beş gündenbc
ri emsalsiz bir bayram manzarası ve
ren düğün şenliklerinin sonuncu gü
nü idi. Çok sevdikleri Vcliahdinin sa· 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Mecburi askerlik işi, 
günün meselesi oldu 

. 
lngiltere Hükumeti 

Fransa'nın tazyiki karşısında mecburi 
askerlik hizmetini kabul edecek gibi 

/ngiliz hükümdarları piyade kıtalarının bir manevraaında 

Londra, 24 a.a. - Londra belediye reisinin oturduğu Mansion • 
House'da şiddetle alkışlanan bir nutuk söyliyen Winston Churchill, 
mecburi askerlik lehinde bulunarak demiştir ki : 

"Efkarı umumiyenin gün geçtikçe 

1 
bütün şekilleriyle mecburi askerlik 
hizmetinin lehinde olduğunu herkes 

müşahede edebilir. Mecburi askerlik 
usulünün tesis edilmesi ihtimali git -

(Sonu 8 inci sayfada) 

Maarif Vekilimiz 

İstanbul'dan döndü 

Dün çocuk bayramının ikinci günü ı----;---------------------------------------
idi. Bu münasebetle öğleden sonra sa· 
at 16 dan 19 za kadar Çocuk Esirge
me Kurumu tarafından çocuk bahçc
sınd_c ç?cuklarla ailelerine bahçe eğ -

Birkaç gündcnberi İstoınbul'da bu
lunan Maarif Vekili B. Hasan • Ali 
\'ileci dün sabahki Anadolu cksprc. 
sıylc şehrimize gelmiştir. B. Yücel 
Ankara garında Maarif Vekaleti er. 
kanı ve dostları tarafından karşılan. 

lentılcrı tertip edilmiştir. 

Bu arada Ulus mektebinde Beden 
Terbiyesi Okulu jimnastik öğ

0

rctmeni 
Bayan Zehra Alagöz ve talebelerinin 
tanzim etmiş olduğu jimnastik ve 0 .. 

yun gösterileri seyredilmiştir. Bu a
rada, bilhassa ilk sınıf talebelerinin 
askeri ünitelere ~öre tanzim edilmiş 
oyunları ve 23 nısanın kıymetini ge. 
ne oyunla gösteren hareketler çok 
muvaffak olmuştur. 

Çocuk Eıirgeme Kurumu 
çocuklarının müaamereai 

Bugünün hususiyetlerinden biri O· 

tarak, Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yetiştirdiği küçüklerin, Halkcvinde 
bir müsameresi vardır. Bu müsamere
ye on sekiz yaşına kadar yüzden faz. 
la yavru iştirak etmektedir. Bu çocuk· 
!ar, kurumun yetiştirmekte olduğu 

( Sonu 8. inci sayfada) 
Dün Hallevinde toplanan bir jüri heyeti. C. H. P. tarafından 
yurdun muhtelif yerlerine gönderileD ressamlarımızın tablo .. 
/arından Partice satın alınacakları tesbit etmiı ve muhtelif 

re~sa_ml.~.r~ ~it 41 tabloyu_ satın almıya karar vern1iştir_ Res _ 
mımı.ı 1urıyı toplantl halınde gösteriyor (Haberlerimiz 8 ine 
sayfadadır) 1 

mıştır. • 

. 
Irak Hariciye 

Nazın Ankora'da 

Nazır dün muhtelif 

ziyaretler yaptı 
Irak hariciye nazırı ekselans Naci 

Şevket dün sabahki Toros ekspresiyle 
şehrimize gelmiştir. Irak kıralı Sa 
Majeste birinci Gazi'nin mil~ssif ö1ü· 
mü dolayısiylc garda merasim yapıl . 
mamıştır. Sayın misafirımiz garda 
Hariciye Vekilimiz B. Şiıkrü Sarac · 
oğlu, İran büyük elçisi, Mısır elçisı, 
Irak maslahatgüzarı, protokol umunı 

(Sonu 8 incı sayfoda) 
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YURTTA BAYRAM Orta tedrisat muallimliği . . 
ıçın 

• .........._ .. 
blıS ftı:~!li .. P 44 

lngiltere ve S~vyet Rusya 
Çekoslovakya'nın i§galindenberi, 

bu iki devi.et arasında, bir türlü ne
ticelenemiyen müzakereler cereyan 
etmektedir. Müzakerelerin gayesi 
iae, malU.mdur: tecaviız ve emri va
ki politikasına karıı koymak. 

Çok tuhaftır ki, yukarıki 6 mad· 
delik icraat, tahakkuk ettikçe, bu· 
nun Sovyet Rusya'nm Avrupa itle· 
rinden uzaklaştırılması ve kendisi
nin de bir nevi tecridi manaama 
geldiği iddia olunmuıtu. 

Milli Hakimiyet ve Cocuk 
bayramı sevinçle kutlandı 

Maarif Vekôleti bu yll 
da imtihan acacak 

..> 

İngiltere, bu gayeyi elde etm~k 
ıçın, timdiye kadarki poljtikasın
dan, kati bir kararla ayrıldığını, 
başvekilinin ağzından avam kama • 
rasında ilan etmi§tir. Binaenaleyh, 
ortadaki birçok meçhullü muadele
nin ikinci maliim noktası da, biraz 
müphem olmakla beraber, budur. 

Bu iddianın doğru olması için, ' 
Sovyet Rusya'nm yeniden Avrupa 
itlerine karıttırılması, hiç bir fayda 
ve mana ifade etmemeliyidi. 

Her yerde 23 Nisan'ın manası tebarüz 

ettirildi. Çocuklar neıe ve sevinç içindeydi 

~aarif Vekaleti; orta tedrisat kadrosunun her gÜ'n biraz daha 
genı§.~emekte olması v_e bu sebeple muallim ihtiyacını önliyebil ~ 
mek uzere bu sene de ılk mektep muallimlerinin orta tedrisat mu
allimliği için bir İmtihan açmağa karar vermiştir •. 

İngiliz - Sovyet müzakerelerinin 
bugün ne safhada bulunduğunu ve 
hangi ihtilaflı noktaların rol oyna
dığını ~estirmek imkansızdır, çün
kü bu hususta her iki merkez sıkı 
bir ketumiyet muhafaza etmekte
dir. 

1.zimr, 24 a.a. - Milli hakimiyet ve çocuk bayramı bütün •bina
ları:>:le soka~lariyle, nakil vasıtalariyle bayraklara bürünen İzmir
de çıfte sevınç tezahüratı içinde kutlanmıttır. Saat 8 de okulların
da toplan~n ilk okul talebesi ba,larında öğretmenleri olduğu hal
de 9 dan ıtibaren Kültür Park'ta toplanmıya bqlamıtlar. 
Uzak semtelrdeki okullar da civar 

sahalarda veya mekteplerde toplantı
lar tertip etmişlerdir. Kültürparktaki 
talebe eğlencesi saat 10 da askeri ban 

hüratla kutlamıştır. 

EJirne'Je 

lllAVA 
~?~ 

Dün bazı vilayetlerimizde 
fırtına oldu 

1 
İmtihanlara dört, be.ş ve altı sınıf

lı muallim mektepleri mezunları gire
bilecektir. İmtihanlar, türkçe, tarih 
ve coğrafya, matematik, fizik, kimya 
ve ~bii bilgilerden yapılacaktır. Ha
ziran ayı içinde yapılacak olan imti
hanlara girmek istiyenler doğrudan 
doğruya mahalli maarif idarelerine 
miiracaat edeceklerdir. 

Ancak, §İmdiye kadarki İngiliz 
politikası ile şimdiye kadarki sovyet 
politikası arasındaki bazı görüş 
farklarını tebarüz ettirmek fayda • 
lıdır. · 

İngiltere daha doğrusu Cham -
berlain lngilteresi, günün birinde, 
birden, Milletler Cemiyeti'nden yüz 
çevirerek, Habeıı meselesi· henüz 
halledilmediği ve İspanya . kardeş 
kavgası henüz baıladığı sıralarda, 
mihver devletleriyle bir uzlaşma 
politikası gütmüştür. 

Halbuki: avam kamarası azasın
dan tutunuz da fransız matbuatının 
en sağ tanmmı§ imzalarına kadar, 
hepsinin tehalükle sorup anlamak 
istediği, Rusya ile yapılan müzake • 
relerin ne merkezde olduğu ve na • 
sıl bir netice verdiğidir. Demek o· 
luyor ki, Avrupa'da Sovyet Rusya'· 
nın aksyonlan kendisinin en az Av
rupa'da sayıldığı şu sıralarda daha 
çok yülCselmiş bulunmaktadır. Bu 
hadiseyi tesbit etmek, hak ve haki • 
kat namına lazımdır. 

Sovyet Rusya'ya gelince, kendlsi, 
Chamberlain poli,tikasını tenkide 
başladığı günden itibaren milletler 
cemiyeti ve kollektif banş taraftarı 
idi. Bu fikirlerini, §U günlerde de· 
ğittinniş olduğunu, pek zannetme
mek lazımdır. 

donun çaldığı istiktaı marşı ile başla
mıştır. Çocuklarımız muhtelif mek
teplerin hazırladıkları numaraları sey 
rederek ve parkta dolaşarak güzelce 
eğlendikten sonra çocuk esirgeme ku 
rumu tarafından verilen yemekleri ve 
halkevinin dağıttığı üzümleri yemiş
lerdir. Saat 12 de üçerli dizili halinde 
Kültürparktan hareket eden mektep
liler önlerinde askeri bando olduğu 
halde bulvarları dolduran halkın al
kışları arasında cümhuriyet alanına 
gelmişler ve evelce tayin olunan yer
leri i~gal etmişlerdir. Ebedi Büyüğün 
heykeli önünde eserini kendilerine e
manet ettiği türk çocukları huşu için 
de saf aldıktan sonra istiklal marşı 
çalındı ve çocuk esirgeme kurumu 
tarafından heykele bir çelenk konul
du. C. H. Partisi ve Çocuk Esirgeme 
kurumu adına söylenen ateşli bir nu
tuk ve ilk okuldan birer talebenin o
kudukları şiirler dinlendikten sonra 
bandonun iştirakiyle hep birden onun 
cu yıl marşı söylendi. Daha sonra ge
çit resmi başlaiiı. Türk çocukları en 
bilyilk Tilrk'iln önünden tam bir in
tizam ile geçtiler. 

İngiltere ile Sovyet Rusya ara
aındaki müzakerelere tekrar avde.t 

Edirne, 24 a.a. - 23 Nisan 250 ki
tilik ünive.rsite grubunun ve Halkevi 
tarafından köylerden getirtilerek mi
ıafir edilen 100 kadar köy çocuğunun 
da İ§tirikiyle Edirne'de görülmedik 
bir şekilde kutlanmı,tır. Sabahleyin 
yapılan büyük merasimde cümhuri
yet meydanını ve ıokakları dolduran 
on binlerce halkın ve çocukların bay
ramını general Kazım Dirik kutladık 
tan ıonra kilrsilye gelerek heyecanlı 
bir l)itafe ile tUrk yavrularına ebedi 
neşe, sıbat ve başarı dilemiştir. Bun
dan sonra köy çocukları da dahil ol
mak üzere ilk okul talebeleri tarafın
dan bir nutuklar söylenmiş, en sonra 
Ziya Somer günün manasını anlata
rak Atatürk'iln 23 nisan hakkındaki 
nutkunu okumuştur. Nutuklar arasın· 
da bilhassa küçük bir talebenin .Ata
türk'süz geçen ilk bayramımız deme
si, bütün halka ebed1 Şef için bir ke
re daha göz yaşları döktürmüştür. 

Bunu müteakip büyük bir geçit res
mi yapılmış ve Atatürk heykeline çe
lenkler konulmuştur. 

Dün_ şehrimizde hava kapalı geç
miş, rüzgar cenuptan saniyede beş 
metre hızla esmiştir. Günün en düşük 
ısısı sıfırın üstünde 12, en yüksek ısı
sı da 27 derece olarak te.>bit edilmiş
tir. Yurtta hava doğu ve cenubu şarki 
Anadolu bölgeleriyle Karadeniz kıyı
larında kapalı, diğer bölgelerde gene 
kapalı ve yer yer yağışlı geçmiştir. 

Dört, beş ve altı sınıflı öğretmen 
okulu mezunlarının sınava kabulleri 
için en az üç yıl meslekte muvaffak 
olduklarının İspekter raporlariy1c tes 
biti lazımgelecektir. Kültür Direktör 
leri bu öğretmenlerin adlarını, halen 
çalıştıkları yerleri, hangi yıl ve ne
reden mezun olduklarını gösteren bir 
cetvel tanzim edecekler ve bu cetvel
de ayıracakları bir sütunda, bu öğret
menlerin üç yıllık müspet mesaileri • 
nin neticelerini bildireceklerdir. 

Yüksek tahsile devam etmek ve bat 
ka bir işe geçmek için meslekten ay -
rılmış olup da tekrar mesleğe avdet
lerine kanuni bir engel bulunmıyan
lardan bu imtihana talip olanlar, mü
racaatlarını en son çalıştıkları vilayet 
kültür direktörlüklerine yapacak • 
lardır. Kültiir direktörleri, yukar • 
daki esaslar altında diğer bir cetvel 
tanzim edecekler ve bu cetvele ayrı
ca, bu taliplerin halen çalıştıkları 
yerleri, meslekten ne zaman ve ne i
çin ayrıldıklarını gösterir sütunlar i
lave edeceklerdir. 

Bu müddet zarfında, Milletler 
Cemiyeti'nin vazifesi İspanya itinde 
"ademi müdahale komitesi" ne ha
vale edilmiş, habeş me~elesl İtalya 
ile resen halledilmi§, Avuslurya'nın 
ilhakiyle Çekoslovakya'nın iki ham
lede ortadan kaldırılmaaı davaları· 
nın halli, "Münib zihniyeti" ne terk 
ve havale edilmiıtir. 

Bütün bu müddet zarfında ve 
bu hadiseler hakkında, Fransa, İn· 
giltere'nin uysal bir peyki, Sovyet 
Rusya ise

0

çetin bir muarızıdır. Fa-' 
kat ne onun uysallığı ne de bunun 
dik kafalılığı, vaziyet üzerinde mü
essir olmamı~ 'Ve netiGe itibariyle, 
§U bilanço tesbit edilmittir: 

1. Milletler Cemiyeti'nin müddet· 
aiz olarak işsiz ve salahiyetsiz bıra
kılması; 

2. İtalya kıratlığı ve Habet İmpa· 
ratorluğunun ilin ve tasdiki; 

3; Avusturya'nın ilhakı; 
4. Südetlerin ilhakı; 

· 5. Çekoslovakya'nın ortadan kalk 
maaı; 

6. Arnavutlu 'un iıgali. 

S P O R 
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etmemiz lazım olduğuna göre, iki 
yeni haberi kaydetmeden bunu yap
mıyahm. 

Bu haberlerin birincisi, lngilte -
re'nin Berlin elçisi Henderson'un 
tekrar Berlin'e vazifesi başına gön
derildiğidir. İkincisi ise, İngiltere'. 
nin mecburi askerlik kararını ver
meğe hazırlandığıdır. 

Bizçe, Londra ile Moskova ara • 
arndaki görüş ayrılığını, bu iki ha· 
her, küçük değil, büyük ve mühim 
gösterecek mahiyettedir. Çünkü, 
Sovyet Rusya ile anla§abilen bir İn· 
giltere'nin mecburi askerliğe geç
mesine, meğer ki Moskova'nın ve 
Paris'in ısrarla istedikleri bu olsun, 
lüzum yoktur. Bundan baıka da, el
çisini tekrar vazifesi başma yolla· 
ması, İngiliz ba§vekilinin gene bazı 
uzla§ma imkanları gördüğünü zan
netmesine delalet etmek itibariyle, 
temsiye politikasını hatırlatır. Te
menni edilecek ıey, şemsiyenin sulh 
hi.diaeaini getirmei:e çabalamayıp, 

sulh hadisesinin §emsiye $İpari§ini 
verecek kadar ilerlemit olmaaıdır. 

Burhan BELGE 

Yabanu memleketlerle 
hava seferleri 

Akşam üstü Halkevinde ilk okul ta 
!ebelerinden teşkil olunan çocuk or
kestrası tarafından güzel brr konser 
verilmiş, şehir hoparlörleriyle neşre
dilen bu konser, halk tarafından zevk 
le dinlenmiştir. 

Zo°rlulJak'ta 

Sinop'ta 
Sinop, 24 a.a. - Milli lfakimiyet 

ve çocuk bayramı burada her yıldan 

daha canlı ve hareketli oldu. Saat 10 
da mektepliler, esnaf teşekkülleri, ka 
dın, erkek binlerce halk cümhuriyet 
alanında toplandılar. BUtiin mektep
leri temsil eden bir talebe kafilesi, 
ilbayı makamında ziyaret ederek teb
rikatta bulundular. İlbay cümhuriyet 

Zonguldak, 24 a.a. - 23 Nisan e- alanına gelerek saf saf yer almış olan 
ğemenlik bayramı ve çocuk haftası- okul talebelerinin önünden geçerek 
nın ba langtcı Zonguldalfta geçen hepsinin bayramlarını kutladı. Her o
yıllardan çok üstün bir alaka ve he- kul bugün manevı vastını camı oır 
yecanla kutlanm'ıştır. Diln gece Ço· halde tebarfiz ettiren muhteşem sem
cuk Esirgeme kurum tarafından halk· boUer yapmışlardı. Hatipler nutuk· 
evinde verilen balo çok mükemmel ve lar söyledi ve kafile başlarında bando 
çok samimi olmuş ve sabaha kadar olduğu halde belediye ve parti bina
devam etmiştir. sı önüne gelerek tezahürat yaptı ve 

Saat dokuzda vilayet Halkevi, be- şehir parkında Atatürk heykeli önün
lediye ve Çocuk Esirgeme kurumun- de istiklal marşı çalındı. Çocuklar, 
dan mürekep heyet bütün okulları do hitabeler, şiirler okudu ve şehri baş
laşarak yav.ruların bayramını kutla- tanbaşa dolaştılar. 

24 saat içinde yağışların karemet
reye bıraktığı su miktarı Muğlada 15, 
Ağrıda 11, Vanda 7, Simavda 5, Na
zillide 4 tür. 

Kar irtifaı Sarıkamış'ta 3, Nazımi
yede 8 santimdir. Rüzgarlar cenuptan 
en çok 11 metre kadar hızla esmiştir. 
Eskişehir, Afyon ve Kütahyada fırtı· 
na olmuştur. En düşük ısılar sıfırın 
altında Kars'ta bir derecedir. En yük
sek ısılar Bursa ve Zonguld1k'ta 26, 
Kocaeli ve Konya'da 27, Adana'da 31 
derecedir. 

Eminönü'nün 
' 

yeni pilônı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Şehir

cilik mütehassısı B. Prost bir haftaya 
kadar İstanbul'a gelerek çalışmıya 
başlıyacaktır. Yeni planın bilhassa E
minönü'ne ait bazı kısımlarını bildi
riyorum: plana göre köprünün başı 
biraz Balıkpazarına doğru getirile -
cek, b~radan sahile doerıı 18 metre 
genışlıgınde buyuk bır rıntım as'"• -
caktır. Burada yapılacak bütün bina
ların altı kolonlarla açık olarak inşa 
edilecektir. Bu suretle halk, yazın 
gölgelik bir yol bulacak ve kışın ken
disini yağmurdan koruyabilecektir. 
Eminönü'nden Süleymaniye'ye doğru 
büyük bir cadde açılacaktır. Bu cad
de İstanbul'un belli başlı caddelerin
den biri olacaktır. 

Fener bir İngiliz 
takımı getirtiyor 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Burada 
söylendiğine göre ' ~iirkiye ile dış 
memlel,<etler arasında hava seferleri 

yapmak üzere biri alman ve biri de 

romen iki şirket alakalı makamları -
mıza müracaat etmiştir. Alman şirke

ti yolcularını Berlin - l3elgrad yoliy

le İstanbul'a getirecek ve buradan yol 
cular bizim tayyarelerimizle Musul'a 
gidecektir. Alman şirketi ayrıca Mu
sul ile Hindistan arasında hava sefer
leri ihdas edecektir. Böylelikle Ber • 
lin - Hindistan hava yolculuğu temin 
edilecektir. Romen şirketi de Lehis

tan ve Tuna sahillerinden İstanbula 
yolcu getirecektir. Bu yolcular bizim 

tayyaremizle Adana'ya gidecekler o
ra~an gene aynı Romen şirketinin tay 

yareleriyle Musul'a kadar gidebile -

ceklerdir. 

mışlardır. Saat 11 de cümhuriyet mey Öğleden sonra halkevinde çocuk 
danında bütün okulların, esnaf ku- balosu terildi. Gece şehir bol ışıkla 
rumıarımn, işçi gruplarının hükumet tenvir edildi ve çocuk haftası deva- Devlet denizyollan ·vapurlarına 
ve müesseseler memurlarının, binler- mınca çocuklara parasız sinema gös
ce halkın iştirakiyle umuınl bir top- terilecek ve temsiller verilecektir. . . 

Milli Küme celvelinde 

uf ak bir değiıme oldu 
fstanbul'dan verılen malfimata gö

re, Fenerbahçe kuhibü bu seneki yıl
dönümünü 11 hazıran pazar günü 
kutlıyacaktır. Bu münasebetle İstan
bula bir ingiliz futbol takımı getir
tilecektJr. 

lantı yapılmış ve bu mutlu günün 
büyüklüğü tebarüz ettirici heyecanlı 
söylevler verilmiştir. Çok rpuntazam 
bir geçit resmi yapılmıştır. Vali ve 
parti başkanı yanındaki zevatla yav
ruların bayramını kutlamıştır. Öğle
den sonra bütün okulları temsil eden 
yavrular vilayet, parti ve belediye, 
Çocuk Esirgeme kurumunu ziyaret 
ederek minnet ve şükranlarını bildir
mişlerdir. Öğleden sonra Halkevi ve 
diğer sinemalarda parasız filmler gös 
terilmiştir. 

Saat 15 de Çocuk Esirgeme kuru
munca Halkevinde verilen balo çok 
güzel ve neşeli omuştur. Hülasa Zon
guldak bu mutlu günil emsalsiz teza-

Gireıun'cla 

Giresun, 24 a.a. - 23 Nisan Milli 
Hakimiyet bayramı 9ehrimizde §Uur
lu ve neşeli bir surette kutlanmış, 
mekteplilerin geçit reımi alkışlan

mıştır. Bu milli günün şerefine ilk 
okulları ve halkevi tarafından hazır
lanan müteaddit müsamereler hafta 
müddetince halkımıza parasız olarak 
gösterilecektir. 

Salranbolu' ela 
Safranbolu, 24 a.a. - Milli haki

miyet ve çocuk bayramı bütün halk 
ve mektepliler tarafından çoşkun te
zahüratla kutlanmıştır. Öğleden son-

yeni forslar 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Devlet 

denizyolları umum müdürlüğüne dev
redilecek olan Denizbank vapurları -
nın bacalarındaki fors değiştirilerek, 
eski Seyrisefain idaresinin işareti ko
nacaktır. 

ra Halkevi tarafından mektelilerle be 
raber bir köy gezisi yapılmıştır. 

Corum'Ja 
Çorum, 24 a.a. - Şehrimiz Çocuk 

Esirgeme kurumu 23 nisan çocuk bay. 
ramı şerefine fakir ve kimsesiz 450 
çocuk giydirdi. 250 çocuk da sünnet 
ettirdi. 

Fenerbahçe kı tubü bu münasebet· 
le 10 ve 11 hazirana rastlıyan Ankara 
Demirsporla Vefa ve Beşiktaş kulüp
leri arasında İstanbulda yapılacak 
milli küme maçlarının devre sonuna 
bırakılmasını beden terbiyesi genel 
direktörlüğünden rica etmiştir. 
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Kulübün olduk a pahalı bir fiyat
la memleketimize getirtmekte olduğu 
ingiliz takımının masrafını karşılıya· 
bilmesi için, hasılata tesir edeceğ\ 

muhakkak bulur.an milli küme müsa

bakalarını devre sonuna bırakmak 

teklifi kabul edilmiştir. Aync~ maç· 
!ardan bazıları da :umartesi gününe 

alınmıştır. 

Buna nazaran milli küme maçları 

fikstüründe şu t adilleri işaret etmek 

lazım gelmektedir: 
Fenerbahçe - Vefa 2'/.5.939 

Beşiktaş - Vefa 3 6. 939 

Galatasaray - Vefa ı.. 7. 939 

Dcmirspor - Vefa 8. 7. 939 

Dcmirspor - Be iktaş 9. 7. 939 
Bu maçlar İstanbul'da oynanılacak- • 

Ağaç vatandaş 
Hemen her günkü gazetelerde 

yurdun bir bölgesinin Flğaı;J:ındırıl
dığmı bildiren müjdelere rastlıyo
ruz. Bu müjdeleri okumasak bile 
Ankara'nın çıplak bir sırtında ku
rulan bahçeli evler yapı kooperati
fi'nin evlerinde oturan dostların a-

lınız da olsa, sökmeğe ve kesmeğe 
ğaç ve çiçek heyecanını görmek ay-
nı duyguyu uyandır;yor. hakkınız yoktur. 

Şehir meclisi, !]İmdi bu boyda bu-
M edeniyetin yeşillik, afaç, yap- lunan bütün ağaçları sahipleriyle 

rak ve gölge istediğine şüphe eden birlikte kayda geçfrmek kararını 
kalmış mıdır? 

vermiştir. Ondan şonra, artık, bun-
Ağacın medeniyete yol açtığını /arın ne tahrip edilmesine, · ne de 

söyliyenler çok olmuştur. Medeni- kesilmesine imkan kalmıyacaktır. 
yetm de ağaç getirdiğini yukarıda. "Ağaç adamları cemiyeti" bu ka-
sayıp döktüğümüz misallerden bir rardan ziyadesiyle sevinmiş, bir 
defa daha anlayabilirsiniz. !jehrin en büyük süsli olan ağaçlara 

Bahar gelip de yollarda ve bah- ka.t!jı gasterilen bu al§ka ve itinayı 
çelerdeki. ağaçların çiçeklendiğini, çok iyi karşılamı!jtır.,, 

tır. · sonradan ye!jerdiğini görenler mev- Şu satırları okuyanlar, anlıya-
simin en taze ve canlı !jiirini oku· caklardır ki otuz kadem uzamı§ o-

l. h' 1 U M "d ·· .. I" muş gibi olmuyorlar mı? lan Londra ağaçları, artık, blrer va-
n ISar ar mum U UrU ge IYOf Evelki giln bir ingiliz mecmua- tandaş gibi nüfus kütüğüne kayde· 
İstanbul, 24 (Telefonla) - İnhisar- sında şu satırları okudum: dilmektedir. 

lar Umum Müdürü B. Halet Taşpınar " Bahçenizde bulunan .bir ağaç, Yurdumuzu ağaçlamak beyeca-
bu akşam Ankara'ya hareket etti. U- sizin kendi öz malınızdır; fakat e- nı içinde bulunduğumuz şu sıralar-
mum müdür Ankarn'da yapılacak de- ğer Londra şehir meclisinin budu- da bizim için de buna benzer ted-

biz de korumayı ve hattl onları kü
tüğe geçirmeyi düşünemez miyiz? 

T. 1. 

Dikkat • Vakiti 

Taehih yanlııliın henüz bi
zi~ gazetelerden elini, eteğini 
çekmiyen bir mikroptur. Hepimi• 
zin yazılarında bu kör olaıı baıi-
lin çehreıini görürüz. · 

lıtanbullu arkadaılanmızdan 
bir tanesi de ıeçen gün bir düzelt
me yapıyorduı 

uoikkat kelimeıi vakit ıeklin· 
de çıkmıı,, diye. 

Dikkat kelimeıi, vakit kelime
sine eıkiden benzerdi, yeni yazılıt 
ıekli ile benzemez. Naaıl olmuş 
da bu yanlı§lığı yapmıflar? 

Bir eıerin ikinci tabı 

renin yaphğı itleri tenkit edip de 
söylediklerinin dinlendiğini, şi
kayetin göz önüne alınıp düzel· 
tildiğini görünce sevinir, teşek· 
kür makamında birkaç satır ya• 
zarlar. 

Ben de bundan bir iki hafta 
önce bir genç tarafından "Rıza 

Tevfik, hayatı ve tiirleri,, ismiyle 
çıkardan bir kitabın sonundaki 

lugatçede beş on yanhı görerek 
bu sütunda düzeltmiıtim. Bu ka-

r bil tenkitler, bizde ekseriya, hid
dete, öfkeye yol açtığı halde bu 
genç, o zaman bana gelip teıek
kür etmiı ve kitabını ikinci defa 
bastırıp bu yanlııları düzelteceği-

ni söylemiıti. · 
Dün eserin ikinci tabını aldım. 

Sonundaki Jugatçede bütün yan. 
lıtlar düzelmiıtir. 

Jyi niyetlerle yapdmıı bir ten
kidin iyi niyetlerle karıılanması 
gazete yazıcılarını, haklı olarak, 
sevindirir. 

Rıza T evfik'in tiirlerini okur• 
ken zevk ve lezzet duyacaklarına 
kanaat edenlere, eserin ayıklan· 
mıı, düzeltibnit ikinci tabını tav-

Muallim mekteplerinin tatbikat kı· 
sımlarile liselerin ilk kısımlarındaki 
öğretmenlerden bu imtihana girmek 
istiyenlerin yalnız adlarını, hangi 
yıldanberi vazife gördüklerini, sicil 
numaralarını ihtiva eden ayrı bir cet
vel yapılarak vekilliğe gönderilecek· 
tir. 
İmtihana gireceklerin adlcırı, müra

caat edenlere ait cetvellerin tetkikin· 
den sonra Maarif VekAletince tesbit 
olunacak ve Maarif Müdlirlfiklerine 
bildirilecektir. 

İmtihanlar, her defasında olduğu 
gibi bu defa da yazılı ve sözlü olarak 
.. - ' 1 - 'T'l!· , -- __ , .. . 

liği yazılı imtihanı 19 hazıranda, ta -
rih, ve coğrafya grupu muallimliği 

imtihanı 20 haziranda, matematik 
grupu muallimliği 21 haziranda, Fi· 
zik, Kimya ve Tabit ilimler grupu 
muallimliği imtihanı 22 haziranda ya
pılacaktır. 

Yazılı imtihanda muvaffak olanlar, 
sözlü imtihana alınacaklardır. Sö.zlU 
imtihanlara 17 ağustosta Gazi Terbi- . 
ye enstitüsünde başlanacaktır. 

Sözlü imtihan neticesinde orta o· 
kullarda öğretmenlik edebilecek bir 
iktidar gösterenlere doğrudan doğru
ya orta öğretmen ehliyetnamesi veri
lecek, bu dertce muvaffakiyet göster
meyip de Enstitüde Uç sömestcrlik 
bir tahsilden sonra yetigebilecekleri • 
ne kanaat hasıl olanlar, yaşları (35) i 
geçmemiş olmak §artile, Gazi Terbi
ye Enstittisünde leylt meccant alına
rak kendilerine üç sömeıtir içinde 
ders gösterilecek ve bunlardan üç ıö
mestirlik tahsil sonunda muvaffakiye· 
ti sabit olanlara orta öğretmen okulu 
şehadetnamesi verilecektir. Orta öğret 
men ehliyetnamesi alanlardan istiyen 
ler de bu üç söme&tirlik tahsile de· 
vam edebileceklerdir. 

Yazılı ve sözlü imtihanlarda hangi 
mevzulara ait sualler sorulacağı Ve• 
kaletçe tesbit olunarak alakalılara bil
dirilecek, yazılı imtihanların ne §C -

kilde yapılacağı da ayrıca tebliğ o· 
lunacaktır. Yazılı imtihanlar, mual
limlerin bulundukları vilayet merkes
lerinde yapılacaktır. Yalnız askerlik
leri dolayısiyle kıtalarında bulunan 
muallimler, kıtalarının bulunduğu vi
layet merkezindeki muallimlerle bir 
arada imtihana girebileceklerdir. 

Vilôyetlerin 1939 

bütçeleri 
Vilayetlerin 1939 hususi idare büt

çeleri peyderpey Dahiliye Vek9.leti -
ne gelmektedir. VekiUette milteıekkil 
husuıt idare bütçeleri tetkik. komiı
yonu biltçeler üzerindeki tetkikleri -
ne devam etmektedir. Komisyon ıim
diye kadar Kırşehir, Yozgat, İzmir, 
Eskişehir, Kırklareli, Çoruh, Kasta -
monu, Antalya, Edirne, Erzurum, Ço
rum, Van, Ağrı ve Çanakkale bütçe
lerinin tetkikini bitirmiştir. Bütçeler 
İcra vekilleri heyetine sevkedilmek 
üzere Başvekalete verilmiştir. · 

Çağrı 
ğişiklikler ve kadro işleri hakkında du içinde yaşıyorsanız, otuz kadem birler batıra gelemez mi? 

----*--'>~---~-....;;..-"""'l.U.Jl..iJJ. ".._,~.,._ _ _..,.ğ 1 rımızı irer vatanda ibi Gazetel_.e_r..__h_e_r_h_an_.,,_i_b._ir __ d_a_İ·,~-•...,iz._e ederim. 
X Nafıa encümeni bugün aaat 10 

da toplanacaktır. 
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Yugoslavya ve mihver devletleri 

Yugoslavya hariciye vekili Mar
koviç ile ltalya hariciye vekili Kont 
Çiyano arasındaki mülakat yapıl
nııı ve bu mülakattan M>nra da rea
~! bir tebliğ neıredilmi§tİr. Bu teb
lıg dört madde olarak hülasa edile
bilir: 

1 - Arnavutluk'un iıgalinden 
doğan vaziyet iki hariciye vekili a
tasında görüıülmüıtür. 

2 - Bu görüıme neticesinde Yu
Roalavya ile ltalya araaındaki mü
lı&aebetlerin pek samimi olduğu gö
l'iilnıüıtür. 

3 - Tuna havzasında sulhun ida-

DÜNYA HABERLERİ 
B. Markoviç Venedik'ten 

dün Belgrad'a döndü 
"Tuna ve Balkan milletlerinin 

tensikine doğru ilk adım,, 

Tribuna gazetesi, Venedik mülakatının 

neticesini bu sözlerle tavsif ediyor 

Alman süaline 

Norveç, Mısır ve 
Romanya' da 

cevap verdiler 

ftıeai için bir taraftan İtalya ile Yu
Roılavya diğer taraftan da Yugoslav 
Ye ile Almanya araımda siyasi ve 
iktısadi sahada it birliği yapılması -
1la karar verilmiıtir. 

4 - Macariatanla münasebetler 
tetkik edilmiı ve Belırat ile Buda
J)ette araamda bir anlatma için yol 
açıldığı görülmüıtür. 

Belgrad, 24 a.a. -Venedik0 ten buraya dönen hariciye nazırı Marko
viç gazetecilere yaptığı beyanatta İtalya hariciye nazın Kont Ciano ile 
görüşmesinden dolayı memnuniyetini beyan etmiş ve Yugoslavya ile 
Jtalya'yı alakadar eden bütiin meselelerde müşahede edilen görüş birli -

Oslo, 24 a.a. - Norveç Hariciye 
Nazırı Koht, Norveç'i alman tehdidi 
altında görüp görmediğini ve Ameri
ka Reisicümhuru Ruzvelt'e de beya
natta bulunmak mezuniyetini verip 
vermediğine dair alman elçisi tarafın 
dan sorulan suale "hayır" cevabını 
vermi' ve ancak bir harp takdirinde 
Norveç'in de tehlikeye düşeceğinden 
bitaraflığını muhafaza için icabeden 
tedbirleri almıı olduğunu ilave ey -
!emiştir. 

Mı•ır'ın vercliii cevap 

Bu arada birçok da ziyaretlerin 
>'apdacağı bildirilmektedir: Prens 
Poı 1ıelcek aym ikinci nısfında Ro
blaya gidecek. Macar hariciye veki
li Çaki Belgrat'ı ziyaret edecek. 25 
lllayıata Yugoalavya hariciye vekili 
llerlin'e varacak. 28 mayısta dama
CAr hariciye vekili Berlin'e gidecek. 

ltalya ile Yugoslavya araamda 
bu anlatmanın ıümul ve ehemiyeti 
henüz iyice anlaıdmıf değildir. Fa
Irat Arnavutluk'un iıgalinc muha· 
lefet etmediği cihetle, ltalya'nm 
'Yugoalavy• ile Macaristan araaın· 
daki eaki davayı halletmek için te
vauutta bulunduğu ve buna muvaf· 
fak da olduğu anlatılmaktadır. Teb
Hie ve diğer prtlara bakılacak o • 
luraa, Macaristan'la Yugoslavya a· 
raamda bir anlatmaya artık olup 
bitti nazariyle bakılabilir. Fakat 
bundan ileriai henüz malum değil
dir. Acaba bu, İtalyan gazetelerinin 
İddia ettikleri gibi, Yugoalavya'nm 
llDtikomintern pakta iltihakına yol 
nıu açıyor? Yoksa, baıka bir iddia
)'a göre, bu anlaıma, Macariatan'ı •e Bulgaristan'ı da içine alacak o
lan bir Yugoslav - Macar - Bulgar· 
Arnavut kombinezonunun ilk mer • 
halesi mi? Bunu zaman gösterecek· 
tir. Her halde İtalyan harid politi
kaamm faaliyeti bu arahk orta Av· 
tııpa ve Balkanlar Üzerinde toplan
lhıfhr. Bu faaliyetin iki izahı var-

91"1 - ltillya liunu miliver namına 
Yapmaktadır. Yani Almanya'nın da 
tasvibi, hatta teıvikiyle ve alman 
bıenfaatlerinin de korunmaaı bakı· 
ntmdan, faaliyetin bu izahı kabul e
dilecek olursa, hedef ne olabilir: 
İngiltere ve Franaa etraflanna bir 
takım devletleri tophyarak bir 
"'sulh cephesi,, kurmağa çahımak
tadırlar. 

ğinin Roma ve Belgrad arasındaki 
samimi münasebetlerin tabii bir 
neticesi olduğunu ehemiyetle kay -
deylemiştir. Markoviç, Yugoslavya 
harici siyasetinin esasını Yugoslav -
ya - İtalyan dostluk muahedesinin 
teşkil ettiğini söylemiştir. 

Hırvat meselesi yakında 
halleclüecek imiş 

Roma, 24 a.a. - Messagero gazete
sinin Venedik'e hususi surette gön
derdiği muhabirinin öğrendiğine gö
re, hırvat meselesi yakında halledile
cektir. Pek yakında imzalanacak bir 
anlaşma, Hırvatlara sırp ve sloven
lerle teşriki mesai ederek bükümete 
iştirak imkanını verecektir. 

Bu gazte, bu hadisenin İtalya'da 
memnuniyetle karşılanacağını 'j.e 1-
talya'nın bu işin bir an evet bitm!Bini 
arzu ettiğini ilave eylemektedir. 

Mülakatın ''müspet" neticeleri 
Roma, 24 a .a. - D. N. B. -Akşam 

gazeteleri Venedik'te İtalyan ve yu
goslav hariciye nazırları arasında ya
pılan mülakatın müsbet neticeleriyle 
uzun uzadıya meşgul olmaktadırlar. 

Tribuna diyor ki : 
Bu mülakat Almanya ve ltalya'nın 

hedefi olan Tuna ve Balkan milletle
rinin tensiki planının tahakkukuna 
doğru ilk adımdır. Avrupa'yı kurtar· 
mak ve bunu icap ederse kendi rızası 
hilafına da olsa yapmak lazımdır. Bu-
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mesai aleyhinde mi yoksa lehinde mi 
vaziyet alacaklarını iyi düştinsünler. 
Çünkü yeni Avrupa'nın dinamizmi 
dunnıyacaktır. 

Macaristan ile Yugoslavya'nın Ro
manya'ya karıı olan münasebetleri i
cap eden yola girmişe benziyor. 

Balkan antantı eıkimif imit! 
Tahrikatçı ve tehditçi eski kurum

lar manasını kaybetmiştir. Nasıl eski 
Çekoslovakya ve küçük antantın mo • 
dası geçmiıae Bulgaristan aleyhinde -
ki bir Balkan antantı da eskimittir. 
Çünkü yeni Avrupa'nın bir esaaa müs
tenit yeni bir teşkilata doğru yürü
yor.,, 

Lavro Fascista gazetesi de Berlin -
Roma mihverinin yeni bir merkezi 
Avrupa kuracağını yazıyor ve diyor 
ki : 

Tuna havzası memleketleri kendi 
fili iktidarlarına uygun vazıyete av
det edecekler ve tabii rollerine tekrar 
döneceklerdir. Onlar sulh muahede
lerinin kendilerine verdiği auni rol -
leri artık oynıyamazlar. 

dan bahsetmesine büyük bir mana ve 
ehemiyet atfedilmektedir. 

Yugoslav ve macar hariciye nazırla 
rının Berlin'den dönmesinden sonra 
biribirleriyle buluşmaları muhtemel -
dir. 

Birleşik devletlerin 

siyasi programı 
Vaıington, 1.4 a.a. - Massachuıetts 

mümessili Joıeph Martin, cümhuri • 
yetçi milli komite vaııtasiyle hüküme
tin programını neşretmektedir. Ayan 
ve mebusan meclislerindeki cümhuri -
yetçiler bu programa müzaharet etme
yi teahhüt etmişlerdir. Bu programın 
esaslı noktaları şunlardır : 

1 - Amerika'nın harbten uzak kal -
ması için elden gelen yapılacaktır. 

2 - İşlerin selaha doğru gitmesini 
geciktiren tedbirlerin kaldırılmaıı i
çin federal vergilerle tadiller yapıla -
caktır. 

3 - Cümhurreiıinin para işlerinde
ki selahiyetleri azaltılacaktır. 

Bohemya ve Moravya' da 
yahudiler hakkında 

ahnan tedbirler 
Prag, 24 a.a. - 1 Mayıstan itibaren 

Bohemya ve Moravya milli tesanüd 
na"*-isi jhd.aa edilecektir. Yegane çek 
partısı bu teşekKtll ofacaktır. 21 yaJı-
na gelen bütün erkekler bu partiye a -
lınacaktır. ~una mukabil kadınlar ve 
yahudiler partiye kabul edilmiyecek • 
terdir. 
Anaaı ve babası veya büyük anası 

veya babasından biri yahut da zevcesi 
yahudi olanlar ,yahudi addedilecek • 
terdir. 

Hlikümet milli tesanüd partisine, 
girmek istemiyenlerin listesini yapa
caktır. Bu gibiler milli hayattan bil • 
fiil uzaklaştırılacaktır. 

Milli birlik hareketine iltihak için 
protektoranın her tarafta hattl vak -
tiyle çekoslovak komünizminin kale • 
leri olan merkezlerde fuliyet devam 
etmektedir. 

Kahire, 24 a.a. - Elehram gazetesi
ne nazaran Almanya Ruzvelt'in mesa
jı hakkında birçok devletlere gönder
miş olduğu sualnameyi Mısır bükü -
metine de göndermiştir. 
Mıaır hükümetinin Almanya'ya teb 

liğinden evci bu mesaja muttali ol -
mamış olduğu suretinde cevap verdi
ği rivayet edilmektedir. Mısır hükü
metinin Mısır'ın kendisine yapılacak 
her türlü ademi tecavüz garantisini 
müsait surette karşılıyacağını ilave 
etmiş olduğu söylenmektedir. 

Romen cevabı 
Londra, 24 a.a. - Royter ajansının 

aldığı bir habere göre, Romanya Al_ 
manyaya verdiği cevapta, Almanya i
le hududu olmadığı için tehdit altın
da bulunup bulunmadığına bir hüküm 
vermesinin çok güç olduğunu ve bu
nu bizzat Almanya'nın daha iyi bil -
mesi lazım geldiğini bildirmiş, Ruz
velt'in mesajından daha evelce haberi 
bulunmadığını ve fakat umumi vazi
yeti endişe verici telakki eylediğini 
ilave eylemiştir. 

Japon kabinesi 
dün toplandı 

Antikominlern paktın 

takviyesine doğru .. 
Tokyo, 24 a.a. - Bu sabah toplanan 

Kaoıne ogJeden sonra beş nazırın iştira 
kiyle bir toplantı daha yapacaktır. 

Gazeteler, Japonya'nın Avrupa si • 
yaseti hakkında mühim kararlar vere
ceğini yazıyorlar. 

İyi malCımat alan mahfiller, antiko 
mintem paktın takviyesi itinin katr 
bir tekil alacağını ve bu kararın ya • 
kında ilin edileceğini yazıyorlar. 

Bu takviye aşağıdaki esaslar daire -
ainde olacaktır : 

1 - Sovyetlere karşı müdafaanın 
takviyesi, 

2 - Demokrasilerin ihtiyatlı bir su
rette idare edilmesi. 

3 - Avrupa'da bir harp vukuu ha
linde Japonya'nın muayyen bir hare
ket serbestliğinin muhafazası. 

İ ngi 1 iz Romen temasları 

B. Gafenko dün Çemberleyn 
ve Lord Halif aks'la görüştü 

Almanya ve ltalya, bunu "çember • 
leme" olarak tavaif ediyorlar. Ve 
tahakkukunu, tehlikeli gördükle
rinden küçük devletlerin buna itti
rülerine mani olmaia da çalıt
nıaktadırlar. Filhakika Yugoalavya
Yı kendi taraflarına celbedKek o
lurlaraa, hem bu devletin diğer kar
i• tarafa iltihak etmeaine mani o
lurlar. Hem de Romanya ve Yuna
lliatan ile alakaaızlandırarak, bu iki 
devlet üzerine tazyik yapabilirler. 
Romanya üzerine tazyik de bu dev
elti, Polonya ile lngiltere'nin tavai
Ye ettiği tekilde bir anlatma yap
nıaktan meneder. Eğer Macariatan, 
Yugoalavya ve Bulgaristan mihver 
taraftan olduklan için Romanya, 
Yunanistan ve Polonya da orta Av -
tııpa'da mihvere taraftar olan ku
"Vetli bir blok bulunduiu için de • 
nıokrat cephe ile beraber yurumı
Yecek olurlaraa, totaliter devletler~ 
Çember içine alınmaktan kurtulmuı 
olurlar. 

Macar mala/illerine tıöre 
Budapeıte, 24 a.a. - Venedik tebli

ğinin Macar - Yugoslav anlaımasın
dan ve yugoslav hariciye nazırı B. 
Markoviç'in ve macar hariciye nazırı 
B. Çaki'nin 25 ve 28 niaan tarihlerin -
de Berlin'e icra edecekleri ziyaretler
den ıonra bu yolda atılacak kati adım-

Londra, 24 a.a. - Gafenko, refakatinde Romanya elçisi Tilea oldu -
ğu halde saat 11 de hariciye nezaretine gitmiş ve Lort Halifaks ile gö • 
riitmüttür. 

Lort Halifaka, mumaileyhi yeme -
ğe alıkoymuıtur. 

Romanya hariciye nazırı bu sabah 
İngiliz hariciye nazırı ile yaptığı mü
lakattan sonra aktam üzeri de avam 
kamarasına giderek başvekil Çember
leyn ile bir aaat aüren bir mülakatta 
bulunmuştur. 

nazırlarının günün meseleleri hakkın
da lngiltere'nin vaziyetini anlatacak
larını yazmaktadır. 

Gafenko'nun bu müllkatını müte
akip kabine toplanmııtır. 

Times gazetesi, Romanya hariciye 
nazırının Berlin'de Hitler ve Fon Rib
bentropla görüştükten sonra cenubu 
şarki Avrupa'sına ait meseleleri ingi • 
liz nazırlariyle de tetkik edeceğini ya
zıyor. 

Deyli Telegraf şöyle diyor: 
"lngiltere'nin bütün alakası, bir te

cavüz takdirinde Balkan milletleri
nin biribirlerine, ne dereceye kadar 
yardım edeceklerini bilmektir.,, 

Tetkik olunacak mevzular 
Deyli Herald gazetesine göre tet • 

kik olunacak mevzu ıunlardır : 

c D N K ) 
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ISTANBUL Gazeteleri 

Dördüncü harp sili.hı: 
propaganda 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, bu baımakalesinde 
dördüncü ıilih olarak harp vesaiti arası
na ıiren propaıandanın ehemiyetini ve 
tesirini izah ederek alman propaıanda 
teıkilitı hakkında uzun uzadıya tafsilat 
verdikten, Berlin'de, iılim memleket -
terle meıgul olmak üzere ayrıca bir de 
ıubesi bulunan bu teşkilitın Avuıturya'
yı ve Çckoılovakya'yı, İHaldcn evci fet
heden kuvct olduğunu aöylediktcn ıon -
ra, nereden ıclirıc ıelıin, hariçten ıe
len propaıandaya karıı uyanık bulun -
mayı tavsiye ediyor ve "Bizim olmıyan 
hiç bir fikre, hiç bir söze, biç bir hare -
kete ehemiyet vermiyclim, ruhumuzun 
feth ve istili edilmesine müsaade ctmi -
yelim.,. diyor . 

lzmit'te te,hiri menedilen 
tablolar meselesi 

İzmit cümhuriyet müddeiumumiıindcn 
müstakil ressamlar sergiıine ait tıblo -
!arın müıtahcen addedilmesi meıelesine 
dair olarak aldıgı bir tavzih telgrafını 
neşrediyor. Müddeiumumi bu tavzihte 
altı tablonun, iımi mahdut zevat tarafın: 
dan yapılan müracaatlar üzerine dört 
kişilik bir ehlivukuf heyeti marifetiyle 
tetkik ettirilerek mıistahccn olduklarına 
dair rapor alındıktan ıonra muameleye 
tevessül edildiğini, hatta bununla iktifa 
olunmıyarak tabloların akademiye sev -
kedildiıini, müddeiumumiliğin vazifesi, 
yapılan bir müracaatı takipsiz bırakma -
maktan ibaret olduğuiu, netice hakkında 
ıimdiden bir ıcy ıöylenmiyeceiini yazı
yor. 

İKDAM 

Nefsimize itimadımız 

İnkilabın meıalesi sütununun Kcma -
list imzalı muharriri, Taymiı ıazetcıi -
nin "Türkiye yakın prkın en ileri ıelen 
kuvetidir., tarzındaki sitayitklr cümle· 
sini mevzuu bahis ederek, bütUn dünya
ca artık malum olan bu kuveti, aadccc, 
Atatıirk'ün bize vcrdili nefsemizc itimat 
sayeaindc elde ettiğimizi söylüyor ve 
bugun biz bu pvcnlc dünyanın her tür
lü saraıntılarına ıöiüı ıcrcceiimizi ili.
ve ediyor. 

israf ve emir 
haretler sfltuna muharriri İkdamcı, 

Dahiliye Veklletinln. düiünlerde iara -
fın meni için veklletlere sönderditl ta -
mimi mevzuu bahis ederek, bu tamimin 
bu husuıtaki kanuna ıimdlye kadar ria
yet cdilmcdiiini görtcrdiiini, esasen 
kanunun nasıl tatbik edileceği hakkında 
da talimat mevcut olmadığını, düğıinle· 
rin :nten kendi lrcndlnc sadeleımiı ol • 
dupnu söyledikten ıonra, zararı mah • 
dut ananeleri dctiıtirmiye çahımanm 
bcyhudcliii tccrlibc ile sabit olduiunu, 
büyük zararları ıörülen ananeleri deiit
tirmek, hattl kökUndaı kaldırmak için 
de ha7atın zarurctlcrlnden daha kuvetli 
emir bulanduiunu ilin ediyor. 

3 tablo meaelesi 
İzmit mUddelumumi•inin tablo mne • 

lesi hakkındaki tavzihini dercediyor Ye 
İzmit'tcn eve! baıta Anlrara olmak üzere 
İstanbul'da ve daha bir kaç büyük ıe • 
birde teşhir edildikleri halde, bu tablo • 
Jarrn, İzmit'te baılarına ıelen çirkin va
kaya maruz kaldıklarını aöyliyerek, iz. 
mit müddeiumumisinin bu hareketini, bü
yük harptakl merkez kumandanı Cevat 
beyin kadın Çl!'laflarını kcstirmcıi ile 
mukayese ettikten sonra "Bizi acındıran 
da asıl idare makanizmaaı içine velev 
k~tre k~bilindcn bile olıa bu çqit zib • 
n!yctlcrın karıımıı olmaıı keyfiyetidir,, 
dıyor. 

CUMHURİYET 
Çocukların bayramı 

Nadir Nadi, bu baımakalnindc en bll
ylik ıUniimüz olarak tavıif cttiiİ 23 ni
sanı, yeni Tiirkiye'de çocuıa verilen ha
kiki kıymetin ölçüsünü ıösterir sembol 
olarak alırken Ebedi Şefimiz Atatiirk'ün 
her ciinllmllzil çocuia yani yarına ılt o
larak i15arct ettiğini hatırlatıyor, bu ha
kikati ıözdcn uzak tutmamak, çocuk ya
tından ayrılan her türkün vazifesi oldu
iunu, çocuiun buciinkU saadetinin, va • 
tanııı yarınki saadeti oldujunu söylüyor. 

lzmit'te teıhir edilen tablolar 

Kocaeli cümhuriyet müddeiumumiıinden 
aldığı tavzih tclırafını aynen ncşrettik
ten ıonrı, makamı iddiaya türk ceza ka
nununun 426 ve 427 inci maddeleriyle 
matbuat kanununun 31 inci maddcıini ha
tırlatmayı bir vaıifc bildifini ıöylüyor 
ve tıblolarrn mll1tahcen olduklarına ka
rar. vere~ ehlivukufun bir sanat cıeri il _ 
z~rındckı bu vukuflarını kcıtirmck müm
kiln ol~adı~I!"· kü!türlii ve ıuurlu bir 
h~lk. kutlcıını!1 aakın olduiu bir •chirde 
hır sanat esen mUıtahçen addcdilirııe b 
memlekette sanat hayatına veda et ' ku 
llzım ıelecefini illve ediyor. mc 

iki 23 niaan 

Nal.ına m!hına sütunu muharriri, 19 yıl 
cvclkı 23 nısan 1920 tarihi ile buıün a-
rasrnda mukayese yaparak B'" .. k ... 1 1 t M 1. . . ·1•- uyu ... ı -e c.c ısının ı ,. açıldıiı gün naaıl kap 
karı bır ıccc ve yalnııı: Bilyiik M'JI •• ı· · · b" • · ı et ~ncc ısı~ın ırıcık ümit Yıldızı olduiunu 
ızah cttıktcn sonra ısı ıcnc . 1 d 
t 1 • 1 ' ıç n e yara-' an ınanı maz farkı tebarüz ctt• . "Büyük M r E ırıyor ve 

a.a. Matbuat Servisi 

den uzak bulunduğunu ıöstcrecck bir v .. 
slka uyrlamıyacağını söylüyor. 

AKŞAM 

Çocuk bayramının kusuru 
ananesizliğidir 
Vi-Nıl "Ak!iamdan ak!iama., sütunun

da. 23 nisan çocuk bayramının anane ba
kımından nokıan olduğunu söylüyor ve 
muayyen bayramların ıekcr yemek, kur
ban kesmek, aıure pi!lirmck nevinden a
detleri Qldugu gibi, çocuk bayramında 
da çoculiların aklında kalacak hoılarına 
ıidccek kendine mahsus bir ananesi ol
sa ve 23 nisan bayramının söniıklüğiınii 
Jidcrmck için bu ananenin ihdası lüzu • 
mundan bahsederek "Ananeye her çocu
ğu i(itirak ettirmeli. Şchirdekini, kôydc
kini, fakirini, zenginini .. " diyor. 

Niçin ve nasıl çıksın? 
"Dikkatler" siltunu muharriri, evkaf 

idaresinin, umumi ktitiıpanc binasını tah
liye ettirmiyc kalkı§ması miınasebetiyle 
yazdığı bu fıkrada, kütüpanenin üniver
sitenin tam yanındaki bu mevkiinden 15 
bin kitabı ile beraber naaıl ve niçin çı -
kacagı sualini sorarak, bina, orta hami -
ycttc zengin bir ferde ait olsa onun bi
le buraya kendiliğinden vakfedecek ol
duğunu söyledikten sonra, resmi daire
ler arasındaki bu insicamsızlrğm, hele 
cvkafla diğerlerinin gcçimsizligin mo -
dern telakkilerine hiç uymadığını ilave 
ediyor ve bu işi yepyeni bir tcı;kilitla ve 
yepyeni bir zihniyetle kökünden hallct
mcl: lüzumunu ileri sürüyor. 

SON POSTA 
Halk Partisi ve sanat 

E. Talu, Milıt Şefin portresini yapan 
rcıaamlarımıza Halk Partisi tarafından 
verilen para mükafatını bahis mevzuu e
derek, partinin esaı;cn ötedenberi aanat
kirlarımızı himaye ettiğini söyledikten 
ıonra, ressamlarımıza da bu yüksek ali
:kaya mukabele etmek vazifesi düıitüiiı
nü, beıcriyct tarihinin belki en bliyuk 
hamaset timsali olan istiklil harbimizin 
ve qıiz inkilibımızın safahatinı kudret
li bir fırça ile mupmba üzerine 1csbit et
mek üzere derhal harekete ıcı;meleri lü
zumunu hatırlatıyor. 

Boğazlar 
Muhittin Birıen, "Hcrıiın" sütunun-

\ da, Bogazlar mcsclcıinin entcrnaayonal 
mahiyet ta&ıdıiına ıörc, enternasyonal 
bir muharebede, Boiazların nasıl olup da 
bu muharebenin haricinde kalabilecekle
ri yolundakı suale ve Boiazlar meselesi
ni hiU eski teklinde eöreıılere cevaben 
Boiazlar meselesinde tclmiiin yaptıi; 
inJı:ilibı izah ederek, artık büyük har _ 
b!n ~on!arına doiru oldufu ıibi her han
cı hır fılonun Boğazlardan iç denizlere 
ıcrbcstçc gfrcmiycccğini, 'Bobzlar mc • 
selesinde Türkiye'yi zorlıyacak hiç bir 
kuvct mevcut olmadıiuu yazıyor. 

Yunanistan 
Karal Corc'un . . 

ısım 

gününü kutladı 
• Atina, 24 a.a. - Atina ajansı bildi· 
rıyor: 

.. Kırat Corc'un isim günü dün bü
tun memlekette merasimle teait edil. 
miştir. Merasim bu yıl daha ehemi
yetli bir mahiyet almıştır. Zira bütün 
gazetelerin de kaydeyeldiği veçhile, 
Avrupayı karııtıran hadiselerle dolu 
olan bu yıl yunan milleti birliğin ve 
kuvetli bir idarenin bir memlekette 
ne kadar kıymetli olduğunu her za
mandan daha iyi takdir etmektedir. 

B. Metalutu'ın politikan 
mt;mJeltette ltUVİp ecliliYor 
Atına, 24 a.a. - Başvekil Metakaaa 

yanında birkaç nazır olduğu halde bu 
saba~ Peloponcz'de bir turneye çık
mıttır .. Cumartesi günü Atina'ya dö
necektır. 

. Memleketin her tarafındaki muhte
lıf teıekküllerden başvekalet ıiyasi 
bürosuna birçok telgraflar gelmekte 
ve bu telgraflardan Yunanistan dış 
politikasının çok meşkur istikametin
den dolayı milletin hükümet reisine 
olan minnettarlık ve merbutiyeti te
yit edilmektedir. 

Arap - Yahudi 

görüşmeleri 

Kahire, 24 a.a. - 1 l nisanda Filis
tin meselesi hakkında başlıyan arap -
yahudi görüşmeleri, devam etmekte -
dir. Dün toplanan arap delegeleri, 
bu hafta da toplanacaktır. Bu hafta • 
nın müzakerelerde yeni bir safha aça
cağı ıöylenmektedir. 

Vefat 

2 - Bu faaliyetin ikinci bir izahı 
daha vardır: ltalya Almanya'nm 
doatu, ideoloji kardeıi ve aiyaaet 
Yoldaıı olmakla beraber, her teYe 
raimen, Almanya'nm ıarka ve Ad· 
riyatik denizine doiru iktJ ·adi ol· 
•un, aiaysi olsun, genişle• .)~ainden 
endite etm«;;ktedir. Binaenaleyh böy· 
le bir blok te§kil ederlıen mihvere 
hizmet eder sibi göründüiü halde 
hakikatte yalnız kendi politikaama 
hizmet etmektedir. Yugoalavya'nın 
Parçalanmaaı, arbk İtalyan menfa· 
•tlerine uygun deiil, Almanya'nm 
cenuba doğru inmeaine engel olaca· 
iı için bu devletin mülki tamamlıiı· 
ıu korumak lazımdır. Filhakika Ad
riyatik denizinin içine hapıedilmiş 
ve timalden cenuba çember içine a • 
lmımı ve ltalya'ya uyaal bir Yu
ıoalavya artık italyan menfaatleri • 
ili tehdit etmiyor. 

büyiik tehlike teıkil etmez. Çünkü 
her iki tekilde de kombinezon an· 
cak tedafüi olabilir: birincisi otori • 
ter devletlere kartı bir çemberleme 
siyaaetinin tatbikine mani olmak. 
lkinciai de Almanya'nın cenuba 
doiru inmesine aet çekmek. Bunlar
dan ayn olarak bir de üçüncü tık 
vardır ki bu da kombinezonun iati· 
la için tetkil edilm~k iatenmeaidir • 
Macariatan'm Romanya'yı, Bulıa· 
riıtan'm Romanya'yı ve Yunaaiı· 
tan'ı parçalamalan ve daha akla 
gelebilen ve gelmiyen bir takım po
litika taarruzlan yapılması ıibi, 
filhakika Roma ve Berlin'in "dina • 
mik,, adı verilen politikalan, böyle 
üçüncü bir ııkkı, diier ikisinden de 
daha yakm gösteriyor. Fakat bu te
cavüz ve hatta macera politikaam • 
dan eninde sonunda istifade edecek 
olan devlet, kombinezonun en ku
vetliai olan Almanya olacaktır. E
ğer oynanmak iatenen oyun bu iae, 
ltalya da dahil olduğu halde her 
devlet, Almanya'nm politi~aama i
let olduiunu, bir zaman anhyacak-

Londra, 24 a.a. - Romanya sefaret· 
hanesinde gazetecileri kabul eden Ga· 
f enko, Pat ajansının mümessiline be • 
yanatta bulunarak Berlin'e giderken 
Bek ile konuımak fırsatını ele geçir· 
diğinden dolayı memnun olduğunu 
aöylemiı ve "bu millikat beynelmilel 
vaziyete ve bilhassa sıkı bir surette 
teıriki mesai eden Polonya ile Roman 
ya'nın müşterek: hedefleri hakkında 
fikir teatisinde bulunmak imkinını 
vermittir., demiıtir. 

"Sovyetler Birliğinin rolü, Balkan 
müdafaa sistemine Bulgaristan'ın İf
tiraki ve lngiltere'nin, Romanya'ya 
müzahareti.,, 

Diğer taraftan Gafenko, Daily 
Sketch gazetesine yaptığı beyanatta 
hülisatan demiştir ki: 

v~rdiii ~u;Ük
1

~ıfa~e~a~!~~~en ~ln~~·~~c 
mılll hlkımıyct kaYrıaıı olmuıtur'rdı ı' ır yor. 

Avukat Hamit Şevket İnce ile avu
kat Zühtü Hilmi Vclibcşe'nin ve İs
tanbul vilayeti irat servet vergiler 
müdürü Mümtaz Tarhan'ın kayın pe
deri İnhisarlar memurlarından Nasir 
ve Tank'ın babası eski tüccarlardan 
yazıcı zade lamail Hakkı uzun za
mandanberi süren amansız bir haıta
lıktan kurtulamıyarak dün öğleden 
sonra allahın rahmetine kavuşmugtur. 
Cenazesi buğün öğle namazını müte
akip Hacı bayram camiinden kaldırı
rılacaktır. Merhuma rahmet ailesine 
ve sevenlerine baş sağlığı dileri•. 

Bunlann hangisi doirudur? Bel· 
ki ltalya bu kombinezonu kurar
ken, ikincisini de dütünmektedir. 
F alcat birinci mülahaza daha varit 
RÖrilnüyor. Bununla beraber, her
hangiai varit olursa olaun, it burada 
kalacak oluna, bu faaliyet aulb için tır. A. Ş. ESMER 

Bek, Londra'da ikameti esnasında 
edindiği intıbaları anlatmııtır. Ga
fenko da mumaileyh ile Londra seya
hatinin hedefleri hakkında görütmüı
tilr. 

Gazetelerin RÖsterclikleri 
hararetli lıabul 

Londra, 24 a.a. - İngiliz gazetele
ri, Romanya hariciye nazırına hara
retli bir kabul göstermekte ve ingillz 

İşim nisbeten basittir. Parist'e de 
olacağı gibi Londra'da da yapılacak 
şey iki memleket arasında aktedilen 
anlaşmalar dairesinde makul bir teşri
ki mesai imkanlarını halisane bir 
tarzda tetkik etmektir. Memleketime 
iıtikbali daha vuzuh bulmuş ve daha 
müemmen görerek döneceğim. 

VAKİT 
Devletlerden yapılacak anket 

Sadri Erteın b - k"· H"tl •· d • ucun u baımakalede 
ı er ın cvlctlerc ıoracaıı .. Tehdit : 

ten korkuyor '!'uıunuıı: 1'' sualinin dünya 
~-~atını .n~ bır a.drm ileri ne de geri 
ıotur~ceiının sadece bir zckl oyunu ola· 
~~: dıplomaai tarihine ıeçeceiini söyJe-
1. ten aonra, Hitler'in devletlerden ıla

cagı cevabın "Hayır" olıcaiını aöylll • 
yor, fakat bunun mutlak ıurctte tehlike-



• 

Polonya ile etrafındaki devletlerin vaziyetini 
gÖ•terir harita 

Birbirine zıt iki ideoloji 
arasında kalan memleket: 

LEHİSTAN 
Polonya, tarillinin bütiın 

devamınca, daima ıark
tan rus, garpten alman tehlıke
ıine maruz kalmıştır. Ve dai
ma, bu tehlikeli komsulardan 
barine mukavemet etmek için 
otekine dayanmış, nazik bir 
baskul siyaseti takip etmiıtir. 
Fakat bu siyaset hiç bir zaman 
kafi bir garanti tesis etmemiı
tir. 

Bugün, Polonya için bu iki 
tehlike her zamankinden daha 
buyuktilr: Polonya iki ideoloji 
arasındadır. 

Almanlarca Polonya, Fransa 
gibi ırki bir duşmandır. Po
lonya, uzun muddet Prusya'nın 
tazyiki altında kaldıgından al
manlar lehlere hakaretle karı
şık bir kın beslerler. 

Polony '1a 800.000 kişilik 
bir alman lıgı bulunması, Po
lonya için ok tehlikelı bir va
uyettir. P onyada bu azlıgın 
:ıır k11mı Polonya'nın taksi
mı de Pr ya'ya duşen Polon-
va viliye ıne on dokuzuncu 
ısırda zor yerleştirilen al-
manlar te k l etmektedir. Şunu 
:la ilive e e im ki, geçen teşri
ni evcide lonyahlar tarafın
daa iual e len Teşen mınta
kasından, P lonya'ya 20.000 al
man geçm ir. Eski miktar bu 
kadar daha oialmııur. 

Varıı v hükumetinin mü
samahası neticesi ola

rak alman a tıklan beı yüz ka
dar illı: me tep, yinni kadar li
se meydana r;etirmiılerdir. Bu 
mektepler e tedrisat hep al
manca ola ak yapılır. Sudet • 
terde oldu u gibi, Polonya'da
ki alman a klanna almanlar 
cesaret ve or. Onlar, yarın 
bir alman vgası olursa Rei -
ch'ın taraf ı olmıya hazırla
myorlar. A ca da Danıig ve 
"koridor,. eselesi var. 

Bir de kar ı tarafa gelelim: 
Almanya'da 1 200.000 polonyah 
var. Fakat u kadar polonyah
nm yuz ka ar mektebi ya var, 
ya yolı:. Ort tahsıl muesseseıi
ne gelince, tek orta mektep 
var. Lehlile bu kadar bagmp 
çağırıyorla fakat Almanya 
onlar ic;in e uc;uk bir hak ta
nımıyor. 

Pancerman zmin zehirli na
zanyeleri, ki, iktısadi, ta
rihi ve hay t sahaya mu -
teallik ... ilh bahanelerle iıti • 
fadeye kal ugı halde Po -
lonya ile Çek slovakya'nın ta
bii antantı k sııında hiç bir i
ıe yaramıya aktı. Almanya, 
batti Avust rya'yı ilhak ettik
ten sonra bı e bu devletleri bir 
bir avlamıya cesaret edemiye
cekti. Cunk Polonya ıle Çe
koslovakya devleti birlik ol-

duklan takdirde Almanya için 
stratejik vaziyet o kadar gayri 
miıs'aı t olacaktı. 

Fakat ne yazık ki Tqen 
mıntakasının 1919 da 

Çeko-Slovakya'ya verilmesi bu 
ıki memleket arasında bir kin 
meydana getirdi. Bu kini fran
sız diplomasisi yatıştırmasını 
bilemedi. Halbuki araya daima 
alman tahrikleri karışıyordu. 

Bugıin Polonya'nın emniyeti, 
ordusunun kalitesine ragmen, 
İngiltere ile Fransa'nın ona 
yapacakları srkı yardıma bailı
dır. 

Polonya için Sovyet askeri 
yardımından bahsedildi. Eier 
böyle bir şey olursa, İspanya 
iç harbinde tam bir muvaffaki
yetsizlige duşen ideolojilerini 
kuvetlendirmek için, Moskova
dakiler c;ok memnun olurdu. 
Fakat Lehistan on sekizinci a
sırdaki parçalanmasını ve aka
binde erazisine yapılan nıs 
müdahalesini unutmadı. Polon
ya, her ne bahasına olursa ol
sun böyle bir askeri yardımı is
temez. 

K eza Romanya da öyle 
görüyor. Romanya asıl 

Macariıtan'ı hesaba katmalı
dır. Polonyalılar, macarlarla 
kaç kereler miitterek bir cephe 
ppmalanm latedlklerl halde 
bu iş bir muammaya dönmüş 
bir haldedir. Berlin'den, Buda
peıte'ye, Romanyada bulwıaıı 
macarlar iıaret ediliyor galibL 

İngiltere'nin Polonya'ya de
nizden yapacaiı bir yardım, 
dosrudan doiruya bir yardım 
deiildir. Bizim yardımımız ise, 
Almanya'nın öbür ucunda ka
lacaktır. 

••• 
Polonya'nın hazer zamanın

da 30 piyade fırkası vardır. Bir 
o kadar da ihtiyatlar teıkil e
der. Bundan baııka hudut mu
hafızları ile mahalli milis as
kerleri de var. Fakat denize 
mahreci olan koridoru tehdit 
altındadır. Şarki Pruıya hu
dutları çok kuvetli olduiundan, 
ve talim ve terbiyeıi, askeri 
teıkilitı bulundugundan bıitün 
Jimal hududunu tehdit etmek
tedir. Fakat Polonya'nın sefer
de bulunduracaiı 60 fırkalılı: 
bir kuvet, mükemmel bir mu
kavemet enerjisidir. Buna ha
zardaki 20 fırkasına illve ede
ceii mallUn olmıyan bir miktar 
ile, Romanya orduıunu da ka
tarak ikı -ordunun yapacağı it
tıfak, Macaristan tarafından 
gelecek butiın mudahaleyi me
ned:bilir. 

Baltık memleketleri, ken
dıleri- için Almanya'nın 

ne his beslediğini, Reich'ın er
geç bir "Baltikum,. meselesi 
çıkarmak arzusunda olduğunu 
biliyorlar. 

1919 sonlarına doğru bu mın
takalarm tahliyesi iıi ile meı
gulken alman zabitlerinden bi
risi bana: "Zavallı macera 
böyle bitti; onu başka bir ıekil 
altında ele geçirmek lizım ge
liyor . ., demişti. 

Polonyalılar, yalnız yardım 
için dahi olsa erazilerine ıov
yet askerlerinin girmesinden 
değil, aynı zamanda erazilerin
de alman askerlerini dahi gör
mekten tevahhüı; ediyorlar. Po 
lonya'nın şimal cenahını harp
te 20 fırka dahi örtebilir. 

Romanya, Lehistan'ın yardı
mı ile uzun bir mukavemet gös
terebilir, ve Almanya kolay ko
lay bu mukavemeti kıramaz. 

Üçunciı Rayh, 1914 de oldu
iu gibi, kendisini çenber içine 
alacaklar diye haykırmıya baı
hyacak. Fakat Almanya'yı kim 
se tehdit etmiyor; bilakis her
kesi tehdit eden kendisi. 

••• 
Pekila, bir dunya ihtilafı o

lursa, Almanya ile Rusya ara-
11ndaki devletler Rusya'nın 
memleketlerinden geçmesini 
iıtemezlerse, bu dıinya harbine 
Rusya nasıl karışacak? 

O zaman bitaraf kalarak 
cephane ve iptidai madde sa
tar. Veyahut, Polonya tayyare
ciliği ile iı birliği yapar. Po
lonya için bu daha iyi olur. 

Paris-Midi 

Ruzvelf ne 

anlatmak 

isliyor! 
Cümhur reisi Ruzvelt 

"mihver,. in iki şefi olan B. 
Hitler'le B. Musolini'den 
ıunu istemektedir: 

On sene veya yirmi bet 
sene müddetle bugünkü Av 
rupanın müstakil devletle
rinden hiç birine veya bun
ların sömürgeleri, aynı za
manda Akdeniz'le Kızılde
niır: ve Baara körfezi araam
dakl c!evletlerc!en biç biri
nin toprak masuniyetine 
kuvet yoluyle tecavüzde 
bulunmamayı teahhüt et
mek. Tabii teahh\it kartı· 
bldı olacaktır. 

Buna mukabil, Birleşik 
devletler bütün milletlere 
dünya piyasasında müsavi 
şartlarla satmak ve satın 
almak aynı, zamanda rahat 
bir iktısadi hayat için lü
zumlu ham maddeleri teda
rik etmek imkanını vere
cek pratik çarelerin araştı
rılmasına iştirak edecektir. 

Bu arada devletler ara· 

sında mevcut olan siyasi 
meseleler kuvete müracaat 

etmeden müzakere ve halle

dilebilir. 
Kısacası kuvet bir kena

ra bırakıldığı takdirde Bir
leşik devletler diğer müm
kün çarelere iştirak etmiye 
hazır bulunduklarını söy
lüyorlar. 

Bu teklif, ihtiva ettiği 

delillerle, "hayati menfaat
ler,. için kuvete müracaatin 
lüzumunu iddia etmiş olan
ların iddialarını iskat et
mektedir. 
Artık şu veya bu tarafın 

"kuşatılması,, mevzuubahs 
olamaz, çünkü herkesin 
toprak masuniyeti temin e
dilmektedir. 

Ticaret ve ham maddele
ri hususunda fena vaziyet
te bulunan memleketler 
mevzuubahs olamaz, çünkü 
her türlü maddeler husu
sunda en zengin millet o
lan Amerika milleti tara
fından yapılan teklif im
kanlar müsavatını tesise 
matuftur. 

Şiddet vasıtasiyle tashih 
edilecek hatalar ve haksız
lıklar mevzuubahs olamaz. 
Çünkü haksızlıklar ve ha
talar sükunetle mütalea ve 
müzakere edilecektir. 

"Totaliter,, devletlerin 
nazariyesi bu suretle mana
sını kaybetmektedir. Yal
nız siyasi ve iktısadi kud
retin kuvet vasıtasiyle te
mini şıkkı ortadan kalk
maktadır. 

Alman ve İtalyan halk 

kütlelerinin, bu teklifi öğ

renmeleri nispetinde, bir 
sarsıntı geçireceklerinden 
fÜphe edilemez. Dünyada 
hiç kimse, elbisesi veya di
li ne olursa olsun, en büyük 
tehlikeyi önlemek için ileri 
:ıürülen bir çare üzerinde 
:lüşünmeyi reddedemez. 

Hatta Almanya ve ltal
ya'nın dışında bile, Ruzvel
tin isimlerini saydığı diğer 
otuz devletin müspet ve ha
raretli cevapları müessir 
bir tezahür teşkil edecek
tir. Ve hasıl olacak intiba 
Birleşik devletlere karar 
vermek ve harekete geçmek 
için daha büyük bir emni
yet verecektir. 

B. Bitler ve B. Musolinl 
aynı şekilde cevap vermek 
için aralarında mutabık ka
lacaklar mıdır? 

Ne kadar birbirine bağlı 
olsalar da, vaziyetleri ta
mamen biribirinin aynı de· 
ğildir. İtalyan politikası i· 
çin, şimdiye kadar ileri sü
receği prensiplerin tama
mını inkar etmeden, ham 
maddelerin dostane bir tev
ziini reddederek yalnız ku
vet tıkkını müdafaa etmesi 
müşkül olacaktır. B. Hitler 

de cermanizmin mistiği ve 

silah aşkı her türlü tahmin

leri beyhude kılmaktadır. 
Herkes kabul etse bile, B. 

Ruzvelt'in teklifi, pratik 

bir ifade alabilmek için, bu 

günkü politikanın sahip ol

madığı bir hüsnüniyet, sa

lahiyet, zeka ve iş yekunu
na ihtiyaç gösterir. 

Lucien Rainer 
LE FIGARO 

(KURBAGA DAMG~~ 
Diğer upklar oldukça temiz, namuslu 
kimselerdi. Kaybolan uşak M. Mait
land ile aynı zamanda gelmiş ve hiç de 
uşağa benzer tarafı yokmuş. Bu uşak 
arkadaşlarınca pek az takdir edilmiş 

bir adamdı. Pek az konuşur, daima bir 
kenara çekilir ve diğer uşakların mu
haverelerine hiç karıtmazmış. 

- Yukarıda galiba! dedi ve koımı
ya başladı 

Uçünciı katta yalnız hizmetçilerin 
odaları vardı. Elk ayak izlerini takip 
ederek do uca 1 No. lu odaya gitti. 
Kapının t puzunu çevirdi: oda kilitli 
idi. Bir ad m geri çekilerek, kuvet al
dı ve müt ış bir tekme salladı: kapı 

devrildi. Burası bot bir tavan arası i
di. Dama açılan bir pencere gördü; 
Dick bir sanı ye tereddüt etmeden pen
cereden at adı ve çok emin olmıyan 
bu yolu takıbe başladı. Biraz ilerle
dikten son a demır parmaklıklı bir ge
çide geldi· bu, yangın vuku unda da
ma çıkmıya mahsus bir yerdi. Damı 
düz diğer bi eve ve kapısı açık duran 
bir imdat merdivenine gelinciye ka
dar, damdan dama geçen "yol,, u takip 
etti. Dick, dar basamakları süratle ine
rek üç tarafı yüksek duvarlarla ve dör
düncüsü butun pencereleri sımsıkı ka
palı olduğu ıçin gayri meskQn hissini 
veren bir evın arkası ile çevrilmiı bir 
avluya geldi. 

Duvarlardan birinde yarı açık duran 
bir kapı vardı. Dick oradan geçerek 
kendini eskı bir garajın avlusunda 
buldu. Adamın biri bir otomobil temiz-

Yazan: Edgar W ALLACE 
liyordu. Dick onun yanına gitti. Bu 
sırada Elk ve polis memurları da ye· 
tittiler. 

Şoför, ıslak alnını elinin tersiyle 
silerek: 

- Evet, bayım, dedi. Beş dakika ka
dar oluyor, bir adamın şu taraftan 
doğru geldiğini gördüm. Bir hizmet
çi, bir upktı zannederim.. tanı,ama
dım. Çok telitlı bir hali vardı. 

- Şapkası var mıydı? 
Şoför düıündü: 

- Evet zannedersem vardı, bayım, 
dedi, ve eliyle işaret ederek: "Şu tara
fa doğru gitti,, diye ilave etti. 

İki hafiye, Berkley Street'e döndü
ler ve gözden kayboldukları zaman o
tomobil temizleyicisi garajın kapısına 
gitti, bir ıslık öttürdü. Garajın kapısı 
yavaıça açıldı ve Joshua Broad görün
dü. 
Şoföre yepyeni bir banknot uzata

rak: 

- Teıekkür ederim, dedi. 
Dick ve Elk faydasız takiplerinden 

vazgeçerek geri geldikleri zaman Bro
ad çoktan uzaklapnııtı. Dick'in kati
lin kim olduğuna artık §Üpheai kalma
mııtı. Upklardan biri ortada yoktu. 

Bu upğın bir fotoğrafı bulunduğu
nu öğrenerek sevinen Elk: 

- Bir "Kurbağa,, olduğu muhak
kak, dedi. 

Bu fotoğrafın menşei uşakların en 
gencinin atçı kadına yapmak istediği 
bir muziplikte idi. Bu münasebetle 
inahut uşağın bir resmini çekmit ve 
bir kopyesini kadıncağızın iş sepetine 
koymuştu. 

Dick, kendisine fotoğrafı göster· 
dikleri zaman Elk'e sordu: 

- Onu tanıyor musunuz? 
- Evet, onunla bir itim olmuıtu, bu 

anda ismi aklıma gelmemekle beraber, 
hüviyetini tespit etmekte güçlük çek
miycccğimi zannediyorum. 

Filhakika dosyalar tetkik edilince 
firarinin hüviyeti tespit ediliverdi. 
Daha o akpnı resmi, hakiki ismi, uy
durma isimleri ve eşkali Londra'nın 
bütün gazetelerinde dercedilmitti. 

Upklardan biri tabanca sesini itit
miş, fakat kapılardan biri vuruyor zan 
netmitti .. Mazur görülebilirdi, zira ka
pıları hızlı kapamak Maitland'ın Adeti 
idi. 

Elk cesedi morga naldettirdikten 
sonra: 

- Maitland hakikaten bir kurbağa 
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Hiflerin 

beklenen nutku 

Ş ansölye Hitler 28 ni
sanda Rayhştag'ı iç

timaa davet etmiştir. Söy
lendiğine göre o gün Ruz
velt'in mesajına cevap ve
recekmiş. AJman matbuatı 

evvela bize bu mesajın ehe
miyetsiz olduğunu söyle
mişti.. Her halde nazi diri
janları fikir değiştirmiş ol
malılar ki dün neşredilen 
tebliğ, bilakis, iş pek ehe
miyetli olduğu için Führe
rin Birleşik devletler reisi
ne alınan milleti mümessil
leri karşısında cevap ver
mek istediğini tasrih edi
vordu. 

B. Ruzvelt'in teklifleri 
karşısında resmen vaziyet 
almak için B. Hitler'in te
maşavi bir teşekküle isti
nat etmek istemesini müşa
hede etmek enteresandır. 
Birleşik Devletler cümhur
reisinin teşebbüsünün se
bebiyet verdiği sarsıntı -
Almanya da dahil olduğu 
halde • her yerde öylesine 
olmuştur ki, nazi devlet a
damları hasıl olan tesire 
karşı koymak için Üçüncü 
Rayh'ın malik olduğu bü
tün propaganda vasıtaları
nı harekete getirmek lüzu
munu hissetmişlerdir. De
mek oluyor ki 28 nisana ka
dar Almanya'da muayyen 
bir ruh haleti yaratmak i
çin alman matbuatının ma
hirane bir manevrasına in
tizar etmeliyiz. 

8 iz bu su~i usuJlere, 
ve nazı propagan

dasının ileri aürdüiü tem
lere o kadar alıpnııızdır ki 
bütün bunlar bize hayret 
vereme2. .asıze Uçuncu 
Rayh'ın hüsnü niyetinden. 
sulh aşkından, maruz kal
dığı haksızlıklar ve tazyik
lerden, etrafını çeviren 
düşmanlara karşı zaruri 
müdafaasından ve İtalya i
le birlikte Almanya'nın 

tek başına mücadele ettiği 

bolşevizmden bahsedilece
ğini önceden biliyoruz .. Fa
kat bu protestoların, hatta 
Almanya'da bile tesirsiz 
kaldığını da biliyoruz. 

Senelerden beri bir harp 
ekonomisi içinde yaşıyan 

ve kesif silahlanmasına her 
şeyi feda etmiş olan Hitler 
Almanyası, tabii iktısadi 
güçlüklerden bahse kalkış
tığı zaman ilk batta alman 
endüstricileri bunu tekzip 
ederler. Hitler Almanyası 

bolşevizme karşı mücade
lesinden bahsedip başkala
rını onun müttefiki olmak
la itham edemez. Bugün, 
lcendi memleketlerinde bol-

şevizmin yatağını hazırlı
yan bizzat totaliter devlet
lerdir. Hakikat budur. 

Hitlerci matbuatın vakı
aları gizlemek husus~da
ki mehareti ne derecede o
lursa olsun (ve dünden be
ri zavallı faşist matbuatı da 
onun izinden yurumıye 
mecbur kalmıştır!) Alman
ya B. Ruzvelt'in kendisine 
sormuş olduğu sade ve sa
rih suali kaçamaklı bir ce
vapla atlatamıyacaktır. B. 
Hitler, Birleşik devletler 
'tümhur reisine "alman mil
leti namına,, cev~p verece
ğini söylüyor. B . Hitler 
gerçekten bu millet namı
na cevap verseydi neler 
söylemesi lazım geleceğini 
pekala biliyoruz, çünkü al
man halk yığınlarının ruhi 
haletine mükemmelen va
kıf bulunuyoruz. Fakat i
şin feci tarafı milletinin 
kanaatiyle enternasyonal 
realite arasında diktatörün 
yükseltmiş olduğu settir. 

8 iz~ gelince, biz hazı
rız. Reis Ruzvelt'i, 

mesajında tespit ettiği e
saslar dairesinde kendisini 
takibe hazırız. Yani - top· 
rak meseleleri haricinde -
milletlerin lşayışını ala
kadar eden ve netice itiba
riyle yegane mühim olan 

ekonomik problemleri en 

geniş bir zihniyetle gözden 
geçirmiye hazırız. 
Aynı zamanda bir kaç a

damın müfrit çılgınlığı Av
rupa'ya bu son şansı red

dettiği takdirde, her türlü 
ihtimallere karşı koymıya 

hazırız. 

Wladimir d'Ormesıon 

Berlin ne 

cevap 

verecek? 

B erlinden gelen bütün 

maulmat Führer'in 
Ruzvelt'e menfi cevap ve
receğini önceden tahmin 
ettirici mahiyettedir. Bu 
cevap, küstahça olacak mı 
olmıyacak mı? Henü2 bi
linmiyen budur, ve haki
katte bunun ehemiyeti yok
tur. Ehemiyetli olan nokta 
durumların sarahatle tayi
nidir. Diktatörlükler, Bir
leşik devletlerin sulhçu 
tekliflerini reddetmekle 
kuvet metoduna sadık kal
mak niyetinde olduklarını 
ispat edecek ve bu itibarla 
Amerika'yı kendilerine ye
niden düşman edinecekler
:iir. Denecek ki bu onların 

TURKlYE 
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TÜRKİYE Radyosu 
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DAL<SA UZUNLUÔU 
1639 m. 183 Kcı./120 Kw. 
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19.74 m. 15195 Kcı./ 20 Kw. 

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

Ankara 

SALI - 25 / 4/1939 

12.30 Program 
12.35 Turk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jantı ve meteoroloji haberle· 
ri. • 

13.15 Müzik (Karısık program 
Pi.) 

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

15.00 Çocuk Esirgeme Kuru • 
mu - Çocuk müsameresi 
Halkevinden naklen. 

1~.30 Program 
18.35 Müzik (Oda müziği - PJ) 
19.00 Konuşma 
19.15 TÜRK MÜZİÔİ : 

Çalanlar: Cevdet Çafla, Eı
ref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. 
Okuyan : Celil Tokses . 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
janı ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 TÜRK MÜZİÔİ : 
(Halk oyun havaları) 4 tan
bur, Cura, Lavta, Santur ve 
diınbelek. 

20.30 TÜRK MÜZİôl : 
Çalanlar : Vecihe, Reşat E
rer, Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan. 
Okuyan: Muzaffer İlkar. 
1 - Ali Rifat beyin- Nihaveıft 

beste - Zülfün görenlerin. 
2 - Leminin - Nihavent şarkı 

- Bin gül çıkarırdım sana. 
3 - Hacı Arif beyin - Niha -

vent şarkı - Yanılma a -
teşi aşka. 

4 - Vecihe - Kanun taksimi. 
5 - Rahmi beyin - Nihavent 

şarkı - Süzüp süzüpte ey 
melek. 

6 - ..... - Nihavent yürük se
mai - Bilmezdim özüm 
gamzene. 

21.00 Konuşma (Çocuk Esir -
geme Kurumu) 

21.15 Esham, Tahvilat, Kam • 
biyo - nukut ve ziraat borsası 

(Fiyat) 

1

21.25 N e.şeli plaklar • R. 
21.30 MUZİK (Radyo orkest-

1 

rası - Şef: Hasan Ferit Al -
. nar) : 

umurlarında değildir. Eğer 

bu hakikatse pek manasız 
bir şeydir. Çünkü, bir Av
ru pa harbi halinde, Ameri
ka asker göndermek sure
tiyle doğrudan doğruya 
müdahale etmese bile, yar
dımının hayati bir ehemi
uıoti lı:ıi 7. .1>lacaP.ı muhak
kaktır. Çun"Ku 6u yaraım 
kifayetsizlikleri ikmale ve 
franaız - ingiliz hazırlıkla
rındaki gecikmeleri telafi
ye yarıyacaktır. 

B. Hitler'le B. Musolini
nin bu tehlikeyi hissetme
melerine ve milletlerinin 
bundan endişe duymamala
rına imkan yoktur. Alman

ya'da, İtalya'da kamoy dil

sizdir, fakat mevcuttur. Bir 
diktatör ne kadar kuvetli 

olsa da insanları düşün

mekten menedemez, ve bun 

ların düşündükleri de ih

mal edilemez. Hiç şüphesiz 
bu adamlar bir seferberlik 

emrine itaat edeceklerdir, 

fakat zafere güvendikleri

ne veya mağliıbiyeti tah
min ettiklerine göre ayrı 

ayrı tarzda dövüşecekler

dir. Alman kıtaları 1908 dt 

Amerika'nın müdahalesini 

1 - Rameau -
Siliti : 

a) Menuet 
b) Musette 
c) Tambourin 

2 - Franz Schubert • 4 U 
(trajik) senfoni, do minor : 

a) Adagio molto - Aile 
Vivace . 

b) Andante 
c) Menuetto - Trio 
d) Allegro 

3 • E. Grieg - İkinci Peer G 
suiti : 

a) İngrid'in kederi. 
b) Arap dansı 
c) Peer Gynt'un dönüşll 
d) Solveig'in şarkısı. 

22.30 Müzik (Neşeli plaklar 
Z3.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.45-24 Son ajans haberleri 

yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLE 
20 Berlin, Pariı - P.T.T. 
20.55 Roma • 

ORKESTRA KONSERLE 
VE SENFONİK KONS 
LER : 1745 Stokholm -
London - Recyonal - 20 
ris Eyfel kulesi - 20 
Frankfurt- 20.25 Berom·· 
ter - 20.30 Strazburg -
Milino - 21.10 Münib 
22.30 Sarbriık - 24 Ştiıtia 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 H 
burg - 16 Münib - 18 
Breslav, Laypzig - 20 L 
don - Recyonal - 22.30 D 
land Zender - 23 Keza. 

SOLO KONSERLERİ : 14 
Stokholm - 18 Viyapa 
18.35 Doyçland Zender. 

NEFESLİ SAZLAR ( M 
v.s.): 12 Breslav, Hamb 
- 19 Droytviç - 22.35 K 
nigsbcrg • 

ORG KONSERLERİ VE K~ 
ROLAR : 18.20 Königsbe 
- 18.30 Frankfurt - 19. 
Stokholm. 

HAFİF MÜZiK : 17.10 M 
nih - 19.15 Breslav - 20 
Konigsberg - 20.30 Doy 
land Zender - 22.35 LU 
semburg. 

HALK MUSiKİSİ : 11. 
Ştıitgart - 17.30 Berlin 
19.20 Laypzig - 20.10 Vi 
na. 

DANS MOZİÔİ : 18 Sarb 
- 19.30 Frankfurt - 20. 
Laypzig - 20.30 Kolonya 
22.40 - Sottens - 23 Budı 
peşte, Droytviç, Floranı 
Milino - 23.10 Londo 
Recyonal, Luksemburg 

görünce maneviyatları 
kaybettiler. İşte unutulm 
ması lazım gelen bir nokt 

Halbuki bu kıtalar o 
mana kadar mükemmel
diaiplinli mukavim asko 
lerden mürekkepti. 

Mütevazi birer asker 
f;Jti11lP h;lfM İcıti .. ıtlP • 
o.ıan bır .tutıer ve bır 
solini maneviyatın ehenı 

yetini bilirler. Enditc d 
yan ve mağJUbiyetten ü 
ken kıtaları dünyayı fet 
için ileri atabilirler 
Sulhtan ümidi kesmiyeli 

Son söz söylenmiş değl 

dir. 

Fakat İtalyan diktatör 
nün Hitler'le tamamen m 

tabık olmadığı hakkınc 

deveran eden rivayetlere c 
fazla ehemiyet vermiyelili 

Bunların menfaatleri bi 

birinin aynı olmadığı p4: 

aşikardır. Fakat Roma 
Bertin mihverinin pek sa) 

lam olduğu da daha az i 
kar değildir. B. Musolin 

nin bu salabeti ihlal edec 

ği saat bir gün gelecek olı 
bile henüz gelmiş değildiı 

Gali us 
lntransiıea~ 

imiş, dedi. Sol bileğinde bir damga 1 ~o~?s~n:~n a~zı açık kaldı ve göz-, Johnson bir koltu~a ilişti ve uz 
var. lerı buyudu: müddet sessiz kaldı. Nihayet: 

Katile, öğleden sonra bir telgraf 1 - Benimle alay mı ediyorsunu? de- ı G t 1 d M 'tl d' "ldü · . . . - aze e er e aı an ın o r 
gelmıştı. Bu teferruatı Elk, Scotland dı. .. _ . 
Yard'a döndüğü zaman öğrendi. Posta l - Hiç bir zaman bu kadar ciddi ola- ·muş oldugunu okudum, dedı. Hatta 
merkezine telefön ederek telgrafın bir mam. İhtiyar nesi var nesi yoksa size vine kadar gittim. Polisler size mür 
suretini getirtti. Telgraf gayet lako- bıraktı. İşte vasiyetnamesinin bir su- caat etmemi söylediler, fakat çok me 
nik yazılmıştı: reti; memnun olacağınızı düşünerek ı gul olduğunuzu tahmin ederek rah 

"lşini bitirin ve ortadaa kaybolun.,, yanıma almıştım. 1 sız etmek istemedim. Acaba na ı 
imza yoktu. Saat ikide Temple pos- Elk, cüzdanından bir kağıt çıkardı d" .. 

1 
.. , 8,\ 

tahanesinden çekilmişti ve katil veri- ve Johnson'a uzattı. Johnson okudu: uru mut: . 
len talimatı hiç vakit kaybetmeden ye- "Middlesex kontluğunda, Eldor - Ozerıne ateş etmıtler. 
rine getirmişti. Street, 193 de mukim, ben, Erza Mait- - Katili yakaladılar mı? 

Maitland'ın bürosuna polis vaziyet land, bu vasiyetnamenin son arzuları- Elk, kendisinden emin bir adam 
etmiş ve orada bulunan defterlerle ve- mı ihtiva ettiğini ve böylece buna te- liyle: 
sikaların ciddi surette tetkikine baş- kaddüm eden vasiyetname veya zeyil- - Öğleye kadar yakalamıt olacağı 
lanmı§tı. /erinin kaffesini resmen hükümsüz ad- Şimdi, madem ki Balder'i yakaladı 
Akşam üzeri sat yedide Elk, Fitzo- dettiğimi beyan ederim. Bütün men- artık aradığımız kimseleri haberdar 

ry Square'a gitti. Kapıyı Johnson açtı. kul ve gayri menkul mal, inşaat halin- decek kimse kalmadı. 
Koridorun etya ve sandıklarla dolmuş de veya tamamlanmış mülk, alacak, es- ]t'hnson: 
olduğunu gördü ve o sabah Johnson'· ham ve mali iştirak, bütün mücevhe- - Cidden çok feci, dedi. Bu vak 
un kendisine Londra'nın cenubunda rat, mahlulat, araba, otomobil ve diğer beni alt üst etti. Ne diyeceğimi bilm 
daha mütevazi iki oda tutarak taıına- bütün eşyalarımı tamamen Londra yorum. Vasiyetnameyi nerede bulmu 
cağını söylemiş olduğunu hatırladı. kontluğunda, Fitzroy Square, 471 de lar? 

- Taşınıyor musunuz? mukim Philippe Johnson'a terkediyo- - Mukavelelerini sakladığı bir 
Johnson müsbet bir işaret yaptı. rum. Philippe Johnson'un bu uzun ve tunun içinde. 
- Buradan ayrılacağıma üzülüyo- bedbaht hayatımda tesadüf ettiğim Johnson mübalega ile: 

rum, ama ne yapayım, çok pahalı. Bel· yegane namuslu adam olduğunu be- - Bunu yapmış olmasına, yani b 
ki baıka bir it bulamam, onun için bu- yan ederek kendisinden, yirmi dört tün parasını bana bırakmıı olması 
nu dütünerek işlerimi yoluna koymam senedir türlü türlü şantajlarla milyon- cidden müteessirim, dedi; mesuliye 
lazım. Ballaın'da oturursam, rahatça /arımı çekmiş olan Kurbağalar namı i- itlerden nefret ederim. Hele büyük i 
geçinebilirim; israfa kartı meylim le marul teşkilat veya cemiyetin imha- leri sevk ve idare etmek hiç elimde 
yoktur. sına bütün varlığı ile uğraşmasını di- gelmez .. Ne can sıkıcı bir şey yapmış 

Elk: /erim.,, Öğleden sonra Dick, cinai takibal 
- Olsaydı bile artık giderebilirdi- Vasiyetname, Johnson'un pek iyi servisi direktörü ile Balder hakkın 

niz, dedi. Maitland'ın vasiyetnamesi- tanıdığı bir yazı ile imzalanmıştı. Bil- konuıtu ve bu yüksek şahsiyet kendı 
ni bulduk: bütün mamelkini aize vasi- ronun memurlarından iki kiti de phit sine dütündüJderini anlattı. 
yet ctmiı. olarak imzalarını koymuılardı. (Sonu var) 
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Mahkeme Röportajları 

Berlin·'den Ankara'ya uçan kadın tayyareci 

1 Gün irin ........................................................................................................ 

Ölüme sebebiyet Bayan Elli ile bir saat. . --------·-
Şu dakikada ... 

İşçi Çubuklu Arif' in 
sebebiyet suçundan ·ölümüne 

Tayyareci Elli Rosemeyer 
maceralar1nı anlallyor: 

Avrupa gazetelerinden biri "Şu 
1 dakikada" başlığı altında dünya-
1 mızın şu veya bu taraflarında bir 
1 dakika içinde olup biten hadiseleri 
sıralıyor. 

Şu dakikada · • 

Bir duvare1 ustası muhakeme ediliyor l .. ~:~::i:ri~::~~t~~~ia~~;~:~~·~~~;··· da dümdüz bir çöl denizi. Birdenbire tayya-

Avrupa nüfusu beş kişi artıyor. 
Çin • Japon harbinde iki nefer Ö• 

lüyor. 
Nankin'de uyuşturucu maddeler 

ticareti o derece kazançlıdır ki ja• 
ponlar bir dakikada bin dolar kar 
ediyorlar. Andon oğlu Varangel türk tabiiye

tinde, rum ortodoks mezhebinde, otuz 
sekiz yaşlarındadır. Ölüme sebebiyet 
vermekten suçlu olarak, stingülilnün 
önünde makamına geldi. İkinci asliye 
ı:nahkemesinin salonu hayli kalabalık
tır. 

yordu ki bu kadının ölen Arifle yakın
hğı vardır. 

Zabıt varakası okunurken meydana 
çıktı. Arifin adı geçer geçmez bu ihti
yar kadın, sağ elini yumruk yaptı ve 
göğüs tahtasına vurdu. Tok ses, yara
lı bir ananın, yaralı yerinden gelmiş

ti. 

1 

rem pan yaptı. Yere iırunekten batka çare 
kalmamıştı. Beyaz derili bir insan gören İp· 

.. ~'.~~ .. i.:.:.'.::'..~.~::.~:'.~'.ım~ :;~N: .......... . 
Cihanda 36.000 litre şarap istih· 

sal ediliyor. 
Amerika Birleşik Devletlerinde 

500 insan soğuk alğınlığına uğru

yor. 

Varangel ayağındaki açık haki renk 
li i§çi pantolonu ile bir müddet, otur
makla ayakta durmak arasında müte
reddit kaldı. Sualler başladıktan son
ra tereddüdü zail oldu. Sinirden yahut 
endişeden elindeki kasketi mütemadi
yen evirip çeviriyor, sorulanlara ce
vaplar yetiştirmiye çalışıyordu. 

HİKMET TUNA Fransa 8000 franklık eşya ithal 
ediyor. 

Okuyucularımız hatırlıyacaklardır. 
nir ay kadar oluyor, Yenişehir' de, Ha
vuzbaşı yakınında bir yolda kazılmış 
olan hendek çökmüş, çubuklu Arif is· 
minde bir amele toprak altında kalmış, 
ölmüştü. Duvarcı ustası Varangel Ari 
fin it vereni olarak o inşaatın başında 
bulunuyordu. Ölüme sebebiyet suçu 
bu hadiseden ileri gelmektedir. 

- Arifim gitti benim .. 
Beri yanda da Varangel'in anası 

gözlerini, bir adamın ölümtine sebebi
yet vermek suçundan hesap veren oğ
lund~n ayırmıyor. Onun lehindeki şe
hadetleri sevinçle, aleyhine yorulacak 
sözleri de azap ve endişe ile takip edi
yordu. 

Varangel kendisinin kabahatli ol
madığını kısaca şöyle anlattı: 

T ek ba,ına bir tayyareye binip, yıllardan
beri, bi·nlerce, on binlerce kilometre u

çarak, denizleri, kıtaları aşan, durmadan dün
yayı dolaşan .tayyareci Bayan Elly Roaemeyer 
ile Ankara Palas'ın geniş salonunda karşı kar
fıyayız. Ziyaretimizin sebebini bildiği için sor
maya hacet görmeden aöze başladı: 

"- Geçen pazar günü öğle üzeri, Berlin'den hare. 

Tayyareci Ba - i 
yan Elli bundan i 
evelki ıeyaha - • 
tinde Yeşilköy- i 
de tayyareden J 
inerken. Aşağı • ı 
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Bayan Elli 

Saniye ibresi bir devir yapıncıya 
kadar kanadalılar yangm sigortası 
için bin dolar harcıyorlar. 

Londra müşterek bahis i!lerinde 
80 İngiliz liralık muamele yapıldığı 
tahmin olunuyor. 

Niyagara şelalelerinden homur• 
dana homurdana 450 ton su dökü • 
lüyor. 

- Oradaki çukuru biz kazmamış
tık. Başkaları açmışlardı. Biz oraya 
geldik. Arifi ben tutmuştum. Sabah 
birlikte çalıştık. Sonra ben çıktım. O 
çalışıyordu. Toprak bu sır~da yıkıl
mış, olan olmuş. Bende hıç suç yok-

/ ket ettim. Berlin'de hava müsait idi ; fakat, Tuna hav
zasına ve Balkanlara doğru ilerledikçe, hava gittikçe 

da tayyareci ba· ı· 
yanrn yeni bir 

resmi Havacıhğımızdan 

takdirle bahsediyor 

Şu dakikada. 
Fakat, şu dakikada dünyada 

kim b&lir daha neler oluyor? lsta• 
tistiklere müracaata lüzum görmek· 
sizin ve tekzip edileceğinizden çe • 
kinmeksizin siz de bu gibi keramet• 
ler savurabilirsiniz: şu dakikada 
milyonlarca insan kahkahalarla gÜ· 
lüyor. Acaba? Şu dakikada binler
ce ve binlerce kişi ıstırabın türlüsü• 
nü çekiyor. Muhakkak! Şu dakika• 
da yağan yağmurlar toprağa bu ka
dar au bırakıyor. Olabilir. Şu daki • 
kada güneş buğdayları bilmem kaç 
milimetre yükseltiyor. 

tur. Mahkeme salonunu, hatta kapı ara
lığını dolduran kalabalığı, davanın ce
reyanına karşı gösterdikleri alakaya 
bakarak, ikiye ayırmak kabil! Bir kı~
nu Varangel'in, bir kısmı da ölen Arı
fin akrabalarıdır. Hatta bunların için
de birer de anne var. 

Vakayı müteakip hadise yerinde eh
li vukuf olarak dinlenen iki usta, işte 
tedbirsizlik olduğunu ifade ediyorlar· 
dı. Varangel buna itiraz etti: 

bozulmağa ve bulutlar kesifleşmeğe 
başladı. Dört saatlik bir uçutşan 
sonra Bulgaristan üzerinde idim. 
Koca Balkan'ı aştım .. Fakat, bun
dan sonraki merhale, uçuşa devam 
etmek imkanı olmadığını ihtar edi
yordu. Bulutlar hem kesif, hem de 
alçakta idi. Uçuş istikametini güç
lükle tayin edebiliyorum. Nihayet 
Bulgaristan - Türkiye sınırına ge
lince, geri dönüp Sofya'da inmeği 
daha muvafık buldum. Geceyi Sof
ya'da geçirdim. Ertesi gün, yani 
pazartesi günü, saat onda Sofya'da 
havalanarak, iki saatte İstanbul'a 
vardım. Türkiye hududundan iti
baren, hava uçuşa çok elverişli idi. 
İstanbul deyince, Yeşil köy tayya
re meydanına indiğimi ayrıca kay
de hacet yoktur, sanırım. İstanbul
da, ancak karnımı doyuracak kadar 
kısa bir müddet kaldıktan sonra 
tekrar havalandım. Uçuşum çok ra
hat geçti. Bir buçuk saatte Anka
ra'ya geldim. Hasılı, Berlin - İstan
bul uçuşu yedi saat, İstanbul • An-

Zabıt katibi, vaka günü, kaza yerin
de tutulan zabıt varakasını okudu. O
rada, ~enişliği 90 santim, derinliği 3,5 
metre olan cetvelin tedbirsizlik yü
zünden yıkıldığı ve çubuklu Arifin 
toprak altında kalarak öldüğü tespit 
ediliyor, itfaiyenin yardımiyle kaldı
rılan toprağın altından, biçare amele
nin ölü olarak çıktı ğı ilave olunuyor
du. 

- Yalan, dedi, onlar para istediler
di. Alamayınca böyle söylemişler. Red 
de derim. 

Sonra, çubuklu Kadir oğlu Yahya 
dinlendi. Yahya da ameledir. Bu so
nuncusu da açılan cetvelde hiç bir ter
tibat alınmamış olduğunu, kazanın bu 
yüzden vukua geldiğini söyledi ve de
di ki: 

- Çubuklu Satılmış oğlu Ali vardır. 
Ona da bu iş teklif olundu. Ali baktı 
ki yer çok tehlikeli. "Eger usta bura
da tedbir almazsa ben çalıgmarn,. de
di bıraktı başka yere gitti. 

Hikayenin bu safhasında, kalabalı
ğın içinden tok bir ses duyuldu:. Do
nuk gözlerini duvarcı Varangel ın z~
yıf ve kuru y üzünden ayırmıyan hır 
kadın vardı. Geniş örtünün bir kaç do· 

1

Eğer Yahya'nın anlattığı bu son 
sözler hakikaten söylenmişse Varan-

ıınwı\rt~~ftWl1r\!tfdB~tf~·: 
de kavuşturmuştu. Esmer yüzünde 
çok çile çekmiş olmanın verdiği derin 
kırıtıklar vardı ve kolayca anlaşılı· 

.ı. uh lcJ~ i•cini(l bile a_özüne car
~ari fiırrehıtl<eye Karşı teaoır alma-
mış olmak suçuyle ittiham altındadır. 
4 mayıs çarşamba günü satılmış din
lenecek. 

ı.,,. .. a Hrn•u1 ,ı,. h;r hnr.ıılc c::a:at .. iirdü 
ki, Berlin - Ankara arasındaki hava 

HAYVANLASAN İNSAN 
• 

Jeari Gaben - Simone Sim on 
Emil~ Zola'nın büyük eseri 

mesafesini, topu topu sekiz buçuk 
saatte katettim, demektir. 
Şunu da ilave edeyim ki, Bertin -

İstanbul hava hattı bana yabancı 
olmadığı gibi, Türkiye'ye de ilk u
çuşum değildir. Belki hatırlarsınız: 
1935 te bir gün, Berlin'den havala
narak o gün İstanbul'a gelmiş ve 
gene aynı günde Berlin'e avdet et • 
miştim., , 

Yeni dünya havadialerinde aon Okafort • Kenıbriç k"yık ya• 
nıı, Iran veliahti Mısır'daki spor bayramı~d~, D~ladiye'nin nut
ku, Romanya ve Fransa ticaret mukavelesmın ımzaı11, Franko

cular Madrit'te ve eaire •••• 

Görünüşte, lisey i yeni bitirmiş ve 
üniversitenin ilk sömesterindeki 
genç bir kız tipini andıran cesur 
kadın tayyareciye, bir an için "Mat
mazel" diye hitap eder gibi oldum. 
Fakat o, kafamın içindeki "acaba" 
muammasını hallederek, beni müş
kül vaziyetten kurtardı. 

Yeniıehir ULUS 
Sanslar : 14,30 • 16,30 18,30 ve 21 de 

12,15 ucuz matinesinde : 

sinemasında 

.. 
- Kadınlar, ekseriya• yaşlarını 

saklarlar. Fakat, ben onlardan de
ğilim. Otuz bir yaşındayım; evli
yim, dedikten sonra, oranjadından 
bir yudum içti ve sözüne devam et· 
ti: 

Şarlo'nun ASRI ZAMANLAR'ı 
Ti: 2193 .. _ Ankara'da birkaç film çevire

ceğim. Bilhassa "Türkkuşu" nun 

&L2E 

İçimizdeki şeytan~ 
Tefrika No: 23=Yazan: Sabahattin ALl..J. 

Tekrar masasına döndü. Yanında okuyacak ki
tap ve gazete olmadığı için önüne bir defter açtı, 
çekmelerden birinden aldığı arkası matbu bir mÜa· 
vedde kağıdına yazılar yazmıya, tekiller çizmiye, 
resimler yapmıya baıladı. Sonra ba,ka bir kağıdı 
çeıit çeıit imzalar ve alt alta aıraladıiı ~endi. ia
miyle doldurdu. Bir aralık gene alt alta M~c~de,. 
· tt r bu imzaların pek de teaadufı ol· 
ımzası a ı, son a 
mıyarak .,Ömer" terin başına gelmif olduğunu 
fark etti ve hepaini karaladı. 

Öğle paydosunda gidip veznedarı aldı. Hafız 
efendi mutadınm hilafına olarak bu aefer aükut e
diyordu. Bahçekapı taraflarında basık ~avanl~ bir 
kebapçıya gidet"ek ucuz bir yemek yedıler. m~r 
birkaç kere karşısındakinin yiizüne ba~b. ve wbır 

l k • t d' Hu'"aamettin efendı ıse agzı· 
ıey er aorma ıs e ı. 

nın iki yanını aşağı çekerek başını sallamakla ikti-
fa etti. Sonra her ikisinin de paralarını vererek 
kalktı. Küçük bir kahveye girip birkaç gazete ~~
rıştırdılar. Konuşmak niyetiyle çıktıklan halde ıkı
ai de kendi alemlerine dalmıılardı •• 

Ömer içindeki aonauz saadet hissinin ve hafifli
ğin nihayet ha:zin bir neticeye varacağını, talihin 
kendisiyle alay ettiğini sandığı için, yanındakinin, 
aebebini bilmediği durgunluğuna ittirak ederek bir 
nevi manevi sigorta yapmak istiyordu. Çocuklu· 
ğundan beri etrafında duyduğu sözler, gördüğü in· 

sanlar onda neıe ve saadetten korkmak, bunların 
ıeamet getirici bir ıey olduğuna inanmak itiyadını 
yaratmıılardı. "Çok gülmenin arkası ağlamaktır!" 
gibi aözler sarstlmaz kanaatlar halinde ruhuna yer
letmiıti. Herhangi memnun edici bir hadise, ilk 
sevinç ihtizazları geçer geçmez, sebepsi:z bir korku 
ve hüzün yaratıyor ve Ömer ancak bir takım gü
lünç hiylelerle bundan kurtulmıya çabalıyordu. 

Bu sefer de, farkında olmadan, veznedarın dur· 
gunluğuna tamamen iıtirak etmiı, dü.§ünceli bir ta
vır almış, canı sıkılmıya baılamııtı: 

Derin bir nefea aldıktan sonra: 

.,Ne var ne yok Hafız bey?,, dedi. 

"Sorma evladım .•• " 

"Ne o? Siz de mi dünyaya aldırıı etrniye batla
dınız.0 

. "Bu sefer ıakaya gelir tarafı yok. Bir biçimsiz 
l§e takıldık ki, sonunu Allah hayır eyliye .•• ,, dedi, 
aonra tekrar uzun bir sükuta daldı. 

Ömer devam edecek diye karşısındakinin yüzü
ne bakıyordu. Halbuki o bir müddet daha sustuk
tan sonra ağır ağır doğrularak: 

"Vak~t geldi. Çilehaneye gidelim.,, dedi. 
Öm~~ı adam akıllı bir merak sarmı§tı. Fakat ya-

nındakının huyunu bild"w· · · · · ·· .. ıgı ıçın ısrar etmıyordu. Bu· 
tun açıklığına rağmen kendı· •1•0 • b h t d' w · h • . . .. ın a se me ıgı U· 
susı ı§lenne kimsenin burnunu k . d . 

• • 110 masını ıstemez ı. 
Daırenın merdivenlerini çıkark • 
"E ) Ad en. 

v a ım. Benim nazarund 1 ki ihti' a genç oma a -
yar olmak arasında bir fark yokt B Ik. 'ht' • ur. e ı ı ıyar-

lık, bu manasız sürüklenmeyi sona yaklaştırmıt ol
mak bakımından daha d • ·d · • :. a ıyı ır, fakat bazı ıeyler 
var ki, onları yuklenınek için ya§lı omuzlar kafi 
ıelmiyeceğe benziyor. Bakalım •• ,, dedi. Sonra bir-

faaliyetini filme alacağım. Bundan 
ı. .. 91 ... , ... ok.i ....., yeni Ankara'yı mu
kayese eden bir film hazırlıyaca

ğım. "Türkkuşu" derken, çok mü
kemmel bir tayyareci olan Sabiha 
Gökçen aklıma geldi. Dostum olan 
Sabiha Gökçen ile, muntazaman 
mektuplaşmaktayım. Öyle sanıyo
rum ki, burada epeyi enteresan 9ey
ler filme alabileceğim. Güzel bir 
teşvik eseri olan paraşüt kulesin
de atlıyanları görmek, bende bü
yük bir merak uyandırıyor.,, 

Bayan Elly Roıemeyer, on yıl
danberi dünyanın dört bucağına hu
susi bir tayyare ile uçuşlar yapıyor. 

İnsan hususi otomobilin masrafına 
bile katlanamıyor. Ya bu "hususi" 
vasıta bir tayyare olursa, bunun 
masrah nasıl karşılanabilir diye 
merak ettim. Meğer bu da pek ba
sit imiş : 

"- Evet, dedi. Hakikaten merak 
edilecek bir mesele. Tayyarenin u
çuş masrafı epeyi ağırdır. Fakat, 
ben bunun da kolayını buldum. Yıl
lardanberi tekrarlamakta olduğum 
uzun ve memleket aşırı uçuşlardan 
sonra, eserler neşretmekteyim. Bu 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan tanınmış alman kadın tay
yarecisi Bayan Elli dün sabah 
Türkkuşu'nun Etimesğut motörlü 
mektebi. planör uçuş sahası ve 
Türkkuşu okulunu ziyaret etmiş, 

tesislerle alakadar olmuş ve genç 
tayyarecilerimizle konuşmuş, Türk
kuşu genel direktörü B. Osman Nu
ri Baykal'dan izahat almıştır. 

Bayan Elli dünkü tetkikler i so
nunda bir arkadaşımıza şunla rı söy
lemiştir : 

"- Havacı gençliğinizi yetişti
ren mesai çok esaslı ve sis t emlidir. 
PHinörcülükten işe başlamanız çok 
faydalıdır. Türkkuşu okulu, dersa
neleri ve vasıtaları itibariyle mü
kemmeldir. Planör atölyesi iyi va
sıta yapıyor. 

Kız tayyareciler i diğer memle
ketlere göre daha kabiliyetli, ce
sur ve bilgili buldum. Sabiha Gök
çen gibi, askeri tayyarecilik saha
sında vazife alan filen çalışmış ve 
muvaffak olmuş kadın tayyareci 
yoktur. Bütün gördüklerim, beni 
çok mütehassis etti.,, 

Alman tayyareci, Türkkuşu o
kulunun defterine şunları yazmış
tır : 

"- Örnek alınmıya değer uçuş 
faaliyetlerinden cidden mütehassis 
kaldığım türk kadın ve erkek tay
yareci arkadaşlara candan muvaf
fakiyetler dilerim.,, 

Bayan Elli, yarın Bağdat yolu i
le şark memleketlerine gidecektir. 
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eserlerin geliri masraflarımı karşı
lamağa kafi gelmektedir. Mesela 
"Uçarak dünyayı dolaşan kız"; 

"180 saat Afrika üzerinde" adında
ki eserlerim büyük rağbet gördü . 
Htikümetten ayrıca maddi bir yar
dım da görmemekteyim. İlk zaman
lar, kullandığım Klem tipindeki 
tayyareyi, fabrika hediye etmişti; 
fakat ondan sonrakilerini hep ken-

-Bana ne? 
- Bana ne, demeyiniz. Çünkü ıu 

dakikada devam edip gitmekte olan 
bütün mücadelelerin başhca aebebi 
bir lokma ekmek değil midir? Bir 
lokma ekmek, yani yaıamak, mev • 
cut olmak, hayat hakkmı muhafaza 
edebilmek için dökülen alın terleri
nin kar§ılığı olan bir parça huzur, 
bir parça saadet ..• 

Şu dakikada sevişenlerin, ağlı· 
yanların, doğanların, ölenlerin, dö· 
vüşenlerin, beşere has bütün o gü
lünç, acıklı, güzel, çirkin, tarif ve 
tadadı kabil, yahut tavsif olunmaz 
fiillerin sayısını kim teabit edebilir? 

Şu dakikada insanlar el ele ve
rerek, kartı karııya geçerek büyilk 
faciadaki rollerini yapmakta, en 
büyük komedyayı oynamaktadır· 
lar. 

Nasuhi BAYDAR 

dim satın aldım. Buraya beni geti
ren tayyare, Tayfun spor tayyare
sidir. Bu tayyare tipi, Almanya'da 
yapılan spor tayyarelerinin en sü
ratlisidir. Vasati sürati saatte 300 
kilometredir. ,, 

Bundan on yıl evel, yirmi ya§la
rında olan zarif ve nahif bir kadını 
gözünüzün önüne getiriniz. Bu ka
dının o günlerde, tayyareciliğe he· 
ves etmesi ve ondan sonra da kıta
ları uçarak aşması, kendiııine ilk 
çığırı açan ruhi amil etrafında, in
sanda bir tecessüs uyandırmakta
dır. Bayan Rosemeyer, bu davayı 
da basitle~tirdi: 

"- Avrupa'dan Amerika'ya bir 
(Sonu 6 rncı sayfada ) 

!±29 
denbire eaki haline dönerek: 

"Amma da esrarlı konutuyorum, değil mi?,, de· 
di. "Bir münasip zamanda sana meseleyi açarım .. 
Bana akıl öğretecek halde olmadığını bilirim, za· 
ten öğrenme akılla düzelecek itlerden değil .. Ama 
insan patlıyacak gibi oluyor. Evde karıdan sakla, 
dairede herkesten sakla, bir 1rün sapıtıvereceğim.,, 

dan da, söylemiye cesaret edemiyeceği şeyleri o
nun kendiliğinden anhyacağıru düşünerek, müste· 
rih oluyordu. 

Baıka bir ıey aöylemeden odasına girdi. Ömer 
de büyük salona, masasının ba§ma geldi. Fakat du
racak halde olmadığını seziyordu. İçinde zaptedil
mez bir 11abıraızlık vardı. Kendi kendine söyleni

yordu: 

"ikimiz de aynı ıehirdeyiz ve biribirimize var· 
mamız için yarım saatten daha az bir zaman ye. 
ter. Buna rağmen o orada, ben buradayım. Neden? 
Sebep yok •• Ben burada ne yapıyorum? Kendimi 
ve etrafımdakileri sıkmaktan baıka ne işim var? 
Onun da orada pek lüzumlu ıeylerle uğra§madığı 
muhakkak .. Böyle bir günde oturup piyanoya çalı
şacak değil ya .. Dünyada timdi onunla yanyana bu
lunmamamız kadar mantıksız ve lüzumsuz ne var
dır acaba? Hayat bir tesadüfler silsilesi imiş, ala 1 
Fakat tesadüfün de kendine göre bir mantıkı olma
h değil mi ya?,, 

Göze çarpmamak için şapkasını asılı olduğu 
yerde bıraktı ve yava§ça dııarı çıktı. Merdivenleri 
atlıyal"&k indi. Ne tarafa gideceğinde biraz tered
düt hiasediyordu. Vakit daha erkendi. "Kız fazla 
üstüne düştüğümü zannetmesin!,, dedi. Bu fikrin 
çocukça olduğunu, Maddenin böyle hilelere kan· 
mıyacağını kendisi de biliyordu. Zaten onun karşı
sında oyun oynanamıyacağı düıüncesi Ömere hem 
endi§e, hem de sükGn vermekteydi. içindeki kepaze 
tarafları aaklı>:amıyacağmdan korku31:or, bir yan-

Zamanı öldürmek için Bahkpazarı tarafına yÜ• 

rüdü. Dar sokaklarda arabalar, hamallar biribirine 
sürtünerek geçiyordu. Yaz kıı çamurlu olan dar ya· 
ya kaldırımlarında muvazenesini kaybetmemiye 
çalışarak yürüyordu. Biraz sonra Yağ iskelesine gel• 
di. Demir kanatlı pencereleri yarı açık duran esmer, 
dümdüz ta§ binalar insanı aralarında ezecek kadar 
biribirine yakındı. Her dükkanın önünde sokağın 
kenarındaki su yoluna doğru uzanan kirli yağ sızın· 
tıları vardı. insanın burun deliklerini yapışkan bir 
koku sarıyor ve yakındaki durgun denizden bu so· 
kaklara pis ve rutubetli bif hava yayılıyordu. 

Ömer, Galip amcanın (nedense bu eniştesine kü· 
çükten beri arnca demiye ah§mıştı) küçük dükarunı 
tanıdı. Karanlık bir bodrumdan ibaret olan bu tica· 
rethanenin içinde kimin bulunduğu görülmüyordu. 
Yalnız kirli camekanın arkasında bir kaç nümune• 
lik zeytin yağı şişesi ve kapıya yakın bir yerde üze
ri yağla karııan tozlardan vıcık vıcık çamur olmuş, 
kocaman bir varil vardı. 

Ömer düşündü: 

"Burada, bu mahzende nasıl olur da koskoca bir 
ömür hapsedilir? 

Daha iyi, daha aydınlık bir yere varacağma ina
nılmadan nasıl olur da bu yol yürünür. Halbuki Ga· 
lip amca daha başka ıeyler de görmÜftÜr. Onun da • 
çocukluğu ve delikanlılığı güneşli bahçelerde, ge• 
nit, alabildiğine geoit topraklarda geçmiştir. Şimdi 
buraya bir fare gibi trkılmıt bekliyor.. Neyi? Ölü
mü! Bu korkunç ıeyi beklemek için bile daha güzel 

(Sonu rıar) 



Berlin'den Ankara'ya 
ucan 

~ 
kadm tayyareci 

(Başı S inci sayfada) 
hamlede uçan ve ondan sonra meş
hur olan bir tayyarecı Hermann 
Kôhl vardı. Her halde işitmışsiniz
dir. Bu zat, Amerika uçuşundan 

sonra, Almanya'da birkaç konferans 
verdi. Amerika uçuşu bende, büyük 
bir heyecan ve tayyareciliğe karşı 
yakın bir alaka uyandırmıştı. O 
günlere kadar tayyareci olacak bir 
insanın, hiç değilse, hafif tertip 
çılgın olması lazım geldiği kanaa
tindeydim. Fakat, Köhl'ün konfe
ranslarını dinledikten sonra, tay
yareciliğin sanıldığı kadar güç ve 
düşündüğüm gibi çılgınca bir hare
ket olmadığını anladım. Cesaret ve 
hevesim arttıkça arttı ve günün bi
rinde ekzersizlere bailadım,. 

Sarışın tayyareci kadın, ya ilk 
gi.ınlerin hatırasiyle heyecanlandığı 

Yeya yıl1ardanberi, dağ, bulut, de
niz, çöl aşarak kıtadan kıtaya uçtu
ğu için olacak, oturduğu koltukta 
bile mütemadiyen hareket halinde 
idi. Fakat her halde ikinci mülfilıa
zada daha ziyade isabet olsa gerek. 
Besbelli ki rahat bir koltuk olması
na rağmen, bir noktya saplaıııp kal
maktan usanmıştı. Hayatı baştan 

aşağı hareketle geçen bir insanı, 

daha fazla üzmeğe gönül razı ola
mazdı. Lakin, bu kadarını anlattık
tan sonra, on yıUık tayyarecilik 
hayatında, kendisi üzerinde en bü
yuk tesiri yapmış olan hadiseyi 
sormaktan kendimi alamadım. . Bu 
~orgum karşısında, zihninfle uzun 
uzadıya "hadise., araştırmanı. 

"-Evet, var, dedi, var, insanın 

X Paris - İsveç kıralı Paristen 
Stokholm'e hareket etmıştır. 

X Berlin - Mancınık ile atılmış 
motörsüz ayyare ile Manş denizi ilk 

hayalinde birçok şeyler canlandın -
lır ve bu canlandırılan şey ile kar
şılaşılınca, sonsuz bir hayret veya 
hayranlık hissi uyanır. Mesela Hin
distan'daki meşhur Tacmal ile in
san karşılaştığı anda olduğu gibi; 
fakat, benim üzerimde bugüne ka
dar en büyük tesiri bırakmış olan, 
şu hadisedir: bundan birkaç yıl e
vel Avusturalya'ya u~uyordum. Bir 
gece, Büyük Sahra'dan geçiyordum. 

Gökte yüsyuvarlak bir ay, ben, tay
yarem ve altımda dii.ndüz bir çöl 
denizi... Birdenbire tayyarem pan 
yaptı. Yere inmekten başka çarem 
kalmamıştı. Bu mecburi inişte, ilk 
defa beyaz derili bir insan gören 
kara derili iptidai insanlarla karşı
laştım. o anı ve o günleri olünciye 
kadar unutamıyacağuri. Tayyarem
deki saktalık ~üyük değildi; fakat, 
yedek parça tedarikine imkan yok
tu. Bu iptidai dediğim insanlardan 
büyük bir saygı ve yardım gördüm. 
Beni bir karvana kattılar. İki gün, 
iki gece yürüdükten sonra, medeni 
dünya ile temas etmek imkanını ve
ren bir noktaya vardım. Tayyarem 
hfila oradadır. 
Doğrusu, Tacmahal unutulur a

ma, baştan geçen böyle bir hadise 
kolay kolay unutulmaz. Bunlara 
rağmen, bayan Rosemeyer, yılma

mıştır. Ankara'dan havalanıp, yo
la çıkınca, Bağdat üzerinden Bas
ra körfezine varacak, ve oradan sa
hili takip ederek, yalnız başına Hin 
distan'ın Cengelleri üzerinde uça
cak, İrana, Tahrana gidecektir. 

Hikmet TUNA 

Düıı gece bir 
yangın oldu 

defa olara ingiliz mühendislerinden 8 İ r h U rdava tr ı n I n 
Stevenson tarafından geçilmiştir. Mu ~ 
maileyh, Dunstables'den hareket ede-
rek s saat uçtuktan sonra Boulogne dükkônl kısmen yandı 
civarında karaya inmiştir. Dün Ankara büyük bir yangın teh-

X Roma - Yaş itibariyle tekaüt e- likesi atlattı: Anafartalar caddesinde 
dilen ingiliz büyük elçisi Lord Perth hırdavatçı Hanri Zara'nın 73 numara
lngiltereye hareket etmiştir· Büyük 1ı dükkanında yangın çıkmış ve şid
elçi istasyon la B. Ciano ve kor dip- detlice olan rüzgarın tesiriyle büyü
lomatik azası tarafından uğurlanmı - mek istidadını göstermiştir. Yangın 

tır. 1 haber verildikten 3 dakika sonra yeti-
X Varşova - Estonya ordusu baş- şen itfayie, büyük bir fedakarlık ve 

kumandanı general Laidsner bir haf- takdire değer bir süratle işe başlamış, 
ta burada kaldıktan sonra saat 10.30 yandaki çatılarda tertibat alınarak 
da Tallin'e hareket etmiştir. yangın tecrit edilmiştir. Bu sırada e-

t . .k .. d .. · tin lektrik cereyanına kapılan iki çavuş 
X Paris - statıstı mu urıye - . f 1 h 

h b 
.. 1937 den ve hır ne er yara anmış, astaneye 

d erı·ıen bir a ere gore en v • ~ . kaldırılmışlardır. 
1938 e kadar Fransa da dogum mık- . . 

612 138 
· iştir. Bu devamlı çalışma netıcesınde yan 

tarı 618.803 ten · e ınm gın, Hanri Zara'nın dükkanının çatı 
Londra - Woolwich'deki Simens kısmı yanmış olduğu halde söndürül

müesseselerınin 15 günden beri grev müştür. Yangın çıkan dükkanın 25 
halinde olan 9 bin işçisi bu sabah tek bin liraya sigortalı olduğu haber ve-
rar işe başlam1ştır. rilmektedir. 

X Varşova _Burada bulunan fr~ 
sız nafıa nazırı B. de Monzie başvek~l 
B. Skladkowski ile muavini B. Kw~: 
atowski ve hariciye nazırı B. Bek ı 
ziyaret etmi tir. 

X Nevyork - Beynelmilel Nev
york sergisindeki " ateşe mukavem:t 
eden cam" pavyonu bir yangı~ ne.tı
cesinde harap olmuştur. Üç ıtf~ıye 
neferi yaralanmıştır. Zarar ve zıyan 
100.000 dolar olarak tahmin edilmek-

tedir. . . T 
X Hollivut - Sinema artıstı y-

rone Power ile Fransız "yıldız" ı An-
nabella dün evlenmişlerdir. . 

x Mount Veron - Ohlo - Bır 
dans salonunda bir yangın çıkmış ve 
görülmemiş bir süratle ~trafa y~yıla
rak panik çıka mıştır. Bır çok k~mse
ler ayak altında kalmış, bazı kımse
ler de pencereden atlamışlardır. Pen
cereden atlıya ıların bacakları kırıl -
mıştır. 30 dan fazla yaralı ve bir ölü 
vardır. 

x Teplitz - Bohemya - Burada sü 
det valisi Conrad Henlein'in huzu
riyle büyük hır müstemleke mitingi 
yapılmıştır. 

Al sos - Loren' de ya boncı 

propağandosile 

mücadele 
Paris. 24 a a. - Fransa'daki ecnebi 

propagandasını tenkil etmek için hü
kümet bir çok tedbirler almıştır. 

ı - Hükümet ,alman taraftarı olan 
alsash üç cemiyetin feshine karar ver
miştir. 

2 - Fransa'da gayri milli propa 
ganda yapmak için ecnebi. memleket
lerinden para alan efrad, şıddetle tec-
ziye edilecektır . 

3 _ İrk ve din meselelerınde fran -
sızlar arasında nifak tohumu saçmıya 
matuf olan numayişler de keza şiddet
le cezalandırılacaktır. 

"Salon at yar11lar1,.ndan 

~ıkan bir dava 
Bundan bir müddet evel çıkarılan 

salon at yarışları namiyle oyun kar
nelerinin bir nevi kumar olduğu ve 
vatandaşları bu suretle kumara teşvik 
ettiği yolunda cümhuriyet müddeiu -
mumiliği tarafından bu oyun karne
lerini icat eden Ramiz İmre hakkın
da ikinci asliye hukuk mahkemesin -
de dava edilmiş, fakat mahkeme müd
deiumumiliğin bu davayı takibe sela
hiyettar olmadığını beyan ederek da
vayı reddetmiştir. 

Kararın müddeiumumilikçe temyiz 
edileceği bildirilmektedir. 

Bir garp lisanrna vakıf 
memurlar1n imtiham 

Bir garp lisanına vakıf olan memur 
ların bir derece terfi edebilmelerini 
temin için Maarif Vekaletince, lstan
bul'da ve Ankara'da mart ayı sonla
rında açılan imtihan evrakı tarih, dil, 
coğrafya fakültesince tetkik edilmiş 
ve muvaffak olanlar tesbit olunmuş -
tur. Kazananlara ait liste önümüzde
ki günlerde Maarif Vekaletinin tas -
dikine arzolunacaktır. 

Haber aldığımıza göre Maarif Ve -
kaleti mayıs ayı içinde ikinci bir im
tihan yapmağa karar vermiştir. 

Muğla'da foydalr 

yağmur yağdı 
Muğla, 24 a.a. - Dün sabah ilçemiz 

çevresinde yağmur yağmağa başladı. 
Kuraklıktan tarlaları kuruyan çiftçi
lerimizin yüzü gülmüş ve ilçemiz 
kısmen kuraklıktan kurtulmuştur. 

r ................................................................................................................. ~ .............................................. ' 

1 YURl-TAN RESiMLER l 
ı • 

Pompeipoli harebelerinden bir görünüş 
~ ........................................................................................... ! 
İ Moroş'to Halkevi balosu 

Kaş sahillerinde bir gezinti 

Mira kalesi eskiden zaplı gü~ bir 
yerdi ıimdi üstünde ~ocuklar oynıyor 

Kaş, (Hususi) -
A lrdeniz sahilleri
nin alçak, meyilli 

Maraş (Hususi) - Maraş halkevi tarafından bir balo verilmiş, ba
loya bayanları•nzın çoğu milli kıyafetlerle iştirak etmişlerdir. Gönder -
diğim resim, baloda bul\ınan bayanların bir kısmını göstermektedir. 

Tra kya'da İzmir Fuar haz1rllkları 

Edirne' de İpekböCekçiliğİ 
mektebinde dersler başladı 

Trakya fuar komitesi 

Edim e (Hususi) - Edirne ipek böcekçiliği mektebinde üç ay 
devam e;mek üzere bu sene de bir kurs açılmış ve tedrisata baş-
lamıştır. ~ 

İpek böcekçiliğini fenni b ir tarzda öğretmek ve kozacılıga çok 
müsait olan Edirne ve T rakya'nın bazı bölgelerinde bu işi yap-

mak ve geliştirmek maksadiyle kuru
lan okul, faaliyeti çerçevesini sene
den seneye genişletmekte ve bu çalış
malardan çok iyi neticeler alınmakta
dır. 

Ziraat Vekaletinin plan ve büdcesi 
dahilinde çalışan ve fakir böcekçile
re yardım eden mektebin bu sene aç
tığı kursa küçük ziraat okulu talebe-

!erinden de yirmi genç kaydedilmiş -
tir. 

M eyva ve ıebze ihracı 
Edirne meyva ve sebzeciler birliği 

bugün umumi müfettişlik salonunda 
iktısat müşavirinin riyaseti altında 
toplanmış ve İstanbul ile dış piyasa
ya gönderilecek sebzeler, çeşitler ve 

düz toprakları üs-
tünde kurulan 
Temre nahiyesi, 
Kaş'ın en bereket
li ve verimli böl
gelerinden biridir. 

Bu nahiye, 6 kö
yün bir araya top
lanmış olmasında!:! 
teşekkül etmiş o
lup büyük bir ka
saba manzarası ar
zetmektedir. 
Buranın daha 7 Mira harabelerinden bir görünüş 

köyü vardır ki, on 
lar nahiye merkezinden uzaklarda, 
dağların eteklerine kurulmuşlardır. 
Yemyeşil ve dümdüz bir ova üze

rine serpilen ve on binlerce verimli 
ağaçların arasında, baygın bir güzel
likte duran Temre nahiyesi, cana ya
kın, güzel bir yurt köşesidir. 

Temrede, yeşil, geniş Temre ova
sının üstünde çeşit çeşit meyveler çı
karan ağaçların, ovanın iç açan de
koru içinde arzettiği manzara, misil
siz bir tablo halinde uzanmaktadır. 

Temrede, düz ovanın üstünde, sa
bahtan akşama kadar didinen, tarla
larında ekinlerini savuran köylü va
tandaşları, daima çalışırlarken bul
dum. Bir yanda tarlasını sürenlerin, 
bir yanda toprağını çapalıyanların, 

kızmağa başlıyan güneş altındaki gay 
retli çalış.malan, burada, insana köy 
hayatının zevkli anlarını yaşatmak -
tadır. 

Temre'de Mira harabeleri 
Kaştan uzaklaştıkça ve Temre hu

dutları içinde motörümüz suları yara
rak ilerledikçe, bütün bir deniz kı
yısında, sulara boyun eğen eski me
deniyet abidelerini içim acıyarak 

seyrettim. 
Üçağız iskelesine varıyoruz. Deniz-

kredi ile tohum işleri üzerinde müza
kerelerde bulunmuştur. 

Meyva ve sebzeciler 60 kişiye ya
kın olup 2500 dekar üzerinde çalış
maktadırlar. 

Fuar komitesi 
Bu seneki beynelmilel İzmir fuarı

na geçen senelerden daha geniş ölçü
de iştirak edecek olan Trakyanın ha -
zırlık komitesi toplanmış ve bazı mü
him kararlar almıştır. 
Öğrendiğime göre komitenin "ka

dınlar kolu,, ince el işlerini hazırlıya
caktır. Komite bundan sonra her on 
beş günde bir toplanacak ve yapılan 
hazırlıkları gözden geçirecektir. 

lere serpilmiş, Anadolu yarımada 
nın koynunda, yüzlerce adacıklar 

Hepsi de eski çağ eserlerinden ibar 
birer şaheser. 

Muazzam abideler, tabii hadiseler 
neticesi, asırların getirdikleri mu 

betlar altında ezilmişler, kopup p 

çalanmışlar, her biri birer ada ol 
kalmışlar. Denizin koynunda uyu 
lamadalar .. 

Sahillerden, uzaklarda, muazz 
dağların eteklerinde kale harabele 

görülüyor. 
Tetkiklere göre; Mira hudutları 

çindeki Kaleler, vaktinde, biribirle 
ne işaret verirlermiş. Bunlar, en yü 
sek dağımız olan Akdağ kadar bir 

birlerini kovalarlarmış. Bunlar, es 
çağların savaş vasıtalarıdır. 

Temre nahiyesine vardığım zama 
Mira harebeleri, uzakta idi. Bu har 
beler, sarp ve yalçın Temre tepesin 
üstünde kurulmuş, haşmetli bir h · 

kümdar gururiyle durmaktadır. Yü 
!erce mağara, kaleyi ihata etmiş .. 

Eski savaş zamanlarında, Mira k 

lesi, zaptı güç kalalerden biriy 
Şimdi, üstünde çocuklar oynamakt 
dır. - Mehmet ERDEM 

Bulanc ık köprüsüniin 

temel atma töreni 
Giresun, 24 a.a. - Giresun - Bula 

cık yolu üzerinde inşasına başlanan 

vilayetin en uzun betonarme köprü 
lerinden biri olan Bulancık köprüsü 
nün temel atma töreni bu büyük bay 
ram gününde bizzat vali ve parti ba§ 

kanı tarafından yapılmıştır. 



Her çocuk resmini aşağıda i 
gördüğünüz yavru gıbı tatlı i 
tatlı uyumaz;, Uyku vakti ge- : 

Her genç kızın namzet 
~1111111111111111111111111111111111111111111 ----

lince türlü türlü nağmeler ya

par. Uykusuzluğun aeb~·plerini 
arayıp bulduktan sonra hare
kete geçmek lazımdır. 1 

--
olduğu . büyük saadet: ----

-

ANNELİK ... 
-------

Dünyada küçük bir çocuktan daha güzel şey tasav-= 
vur olunabilir mi? Her genç kız bu büyük saadete: 
namzettir. Onun için, küçük bebek dünyaya geldiği§ 
zaman, her şeyi hazır bulmalıdır. lşte birkaç tavsiye:: 
Eğer evinizde ufak bir oda varsa, burayı yalnız be-: 

beğe tahsis ediniz. Burası yalnız ona ait olacaktır.: 
Böylelikle hem o rahat eder, hem de anne günün§ 
muhtelif saatlerinde serbest kalmak imkanını bulur.: 

* Çocuğa ayıracağınız bu odanın duvarlarını açık bir: 
renge boyatınız ve yeri tercihan muşamba ile döşeti-: 
niz. Muşambanın temizlenmesi daha kolaydır. Ayrı-: 
ca da, mikropları, halılar gibi, muhafaza etmez~ : 

:f: = 
Çocuğunuza hasredect'ğiniz mobilyayı itina ile se-: 

çiniz: bunlar şekil itibariyle modern ve pratik olma-: 
lı, kolay yıkanıp temizlenmelidir. Köşeli veya sivri: 
eşya kullanmaktan sakınınız. Bunlar bebek için teh-: 
likelidir. : 

* --

' 

111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 
Pencereye bir tel kafes koydurmayı ihmal etmeyi-= 

niz. Çocuk çabuk büyür ve dışarısını görmek mera-= 
kı, hazan vahim akıbetler doğurabilir. Eğer odanın: 
civarında bir merdiven varsa, bunu da dıştan sürgü-= 
lenecek alçak bir kapı ile kapatabilirsiniz. : 

-
il Çocuğum 

Yemek yemiyor11 

Çocuğun iştahsızlığı muhtelif 
sebeplerden ileri gelebi 1 i r 

Her sebep için ayrı çare kullanmak lazım 

"Çocuğum ye -
mek yemi 
yor ! ... ,, birçok 
annelerin bun -
'1011 ,n .. a.;, "'" ..... 

tiklerini işitirirz. 
Her yemek, an -
neyi harap eden 
bir mücadeledir. 
Ne yapmalı? Ço 
cuğun iştahsız
lığı muhtelif se
beplerden ileri 
gelebilir ve her 
aebep için başka 
bir çare kullan
mak lazımdır. 
Y aıa göre de se
bepler degişebi
lir. Sıra ile. va -
ziyeti tetkik e
delim: 

Süt çocukları 
Genç bir anne için en müziç şey, 
henüz huyunu bilmediği çocu -
ğunun süt emmek istememesidir. 
lik günlerde çocuk "ac~mi,, dir· 
Ne yapacağını pek bilmez. Onun 

için, anneler endişeye düşecekle
ri yerde büyük bir sabırla hare
ket etmelidirler. 

iki yaıına kadar 
Bazı çocuklar, doğuştan iştiha
sızdırlar ve bütün hayatları müd
detince de, belki, böyle kalacak-ı 
Jardır. Sıhatleri ve neşeleri ye
rinde olmak ve sik/etleri munta
zaman artmak şartiyle onların az 
yemek yemelerinden endişeye 
düşmemeli ve çocukları kendi 
hallerine bırakmalıdır. 

Dikkat edilecek nokta 

Her zaman iştahı yerinde olan 
bir çocuk, günün birinde yemek 
yemezse, bunun bir manası ol
mak gerektir. Bu belki onda ufak 
bir hastalığın başlıyacağına, ya
hut da midesinin veya bağırsak
larının fazla yorgun olduğuna 

delfllet eder. Bu takdirde onu 
zorlamamalıdır. Şayet ciddi bir 
sebep yoksa, çocuk ertesi yemeği 
daha büyük bir iştah ile yer . • 

Bebek naza alışmamalı 

Çocuk, doğumundan itibaren her 
kesi kendine itaat ettirir. Eğer 
bunu başlangıcından itibaren ni
zama sokmazsanız, bir takım iti
yatlar peyda eder: uyuması la
zım geldiği saatlerde kucakta 
gezdirilmek, emzikli şişeyi yal
nız bir kişiden almak falan gibi .. 
Bu takdirde aynı zamanda yumu 
§ak ve enerjik olmalısınız. Böy
lelikle hem siz rahat edersiniz, 
hem de çocuğunuz muntazam iti
yatlı ve sıhatli olur. 

llk mama 

Bu, çocuğun hayatında mühim 
bir donüm noktasıdır. Fakat dai-

--------

--------------------
------

* Çocuğun odasında, onun boyunun yetişebileceği: 
yükseklikte elektrik prizi veya elektrik komütatörü: 
bulunmamalıdır. Elektrik tehlikeleri üzerinde ısrara: 
hacet yoktur. -* = Çocuğun odasında lüzumsuz eşya bulunmamalıdır .: 
Çünkü o, her eline geçen şeyi ağzına götürmek ister.: 
Birçok hastalıkları da çocuğa ağızdan giren mikrop·§ 

lar aşılar. -* -Bebeğin yeri, beşiktir: bu hem onun, hem de sizin§ 
için istifadelidir. Eğer bebeği kucakta taşımayı adet: 

edinirseniz, o bunu size ileride pahalıya maleder. 

* Hava güzel olduğu zaman onu, yere sereceğiniz: 
temiz bir örtünün üzerine bırakınız, bildiği gibi oy-: 

nayıp çabalasın. Bu onu ne~elendiren en iyi bir ha-: 
re~~L : 

* -

Çocuğunuz 
uyumayorsa .• .• 

Alınacak tedbirler, ıocuk büyük 
veya kü{ük olduğuna göre değiıir 
~~zen bebeğin bir türlü uykusu gelmez. Önce hafif tertip şarkı 
soyler. Sonra yavaşça yorganın altından çıkar, zıplamıya, bağır
mıya, gülmiye başlar .. Uyku da bu vaziyet kar ısında kaçtıkçn 
kaçar. Uyumamak bebek için eğlencelidir, ama, bunun her halde 
bir sebebi olsa gerektir. Acaba bu sebep nd 

: Çocuğunuz yavaş yavaş emekliyecek ve biraz son-':iı 1111111111111111111111111111111111111L.. Bebekken :ra da küçük bacaklarının üzerinde doğrularak yürü- labilir. Ocak, soba gibi şeyler için de aynı mülahaza 
:meğe çalışacaktır. O zaman, onu hemen yürütmeğe variddir. 
§çalışmayınız. Çünkü bacakları "paytaklaşır.,, 

--
* 

--
= l~~ r ocuk küçük iken _ * . . .. k Hava soğuk da olsa, çocuğun odasını 'havalandır - : }~<İ'() ~f ' -= uyuyamıyorsa, bu-

= Ahbaplarınıza bu güzel çocugu sevdırır en, onu mağı ihmal etmeyiniz, bu esnada çocuğu örterek, a- : ( ·l.l . nun aebebini ögw 
:öpmelerine veya kucaklarına almalarına müsaade et- - ( .,,, -_ çılmamasına itina gösteriniz. Oda normal sıcaklığını : • - ~ı ~- renmiye çalışınız: 
-_-meyiniz. Çocuğunuzu kendi yatağınıza almanız da - ~ '•. "' v~ yeniden iktisap edince, örtüleri kaldırınız. : 4 ·-S. l. (...( çamaıırları onu aı 
:=tavsiyeye şayan değildir. * §' t)) ~ t..\ • k~~i~ir. . Açılını * : ..::::;;,1 ~ hır ıgne hır yerin 

Kauçuktan külotları yalnız seyahat veya mecburi Çocuğun odasını temizler, veya süpürüken, onu : ._.,,,..batabilir. Yahu 
:ziyaretler için kullanınız. Çocuğu saatlerce müddet, başka bir odaya ~ötürünüz. En modern vasıtalarla : da sıcaktan rahat 
- yap"'cagw ınız temizlik bı"le az rok toz k Ik -- sız olabilir. (Ya fazla Örtu'"nmu·· ,.tu·· .. 
:kauçuğun hasıl edeceği rutubetin içinde bıra.cmak " • :r a masına se- h .. . , 
- · rğ b k bep olur ve bu da çocuk için zararlıdır. : ya ut da odada fazla sıcak vardır.) 
:doğru değildir. Zaten çocuğunuzu temız ı e ça uca - Oda iyi havalanmamı§ veya kaf 
§alıştırmak sizin elinizdedir. * : miktarda ısınmamı§ olabilir. Yeme : * Çocuğu, çimen veya örtü üzerinde güneşe bırak- : saati veya yemek miktarı fena h 
;: Çocuğu kaynar su bulunan bir yer civarında kati- tınızsa, başına geniş kenarlı hafif bir şapka giydir- - saplanmı§ olabilir. Midesi bozuktur 
;:yen bırakmayınız. Mesela, kapının çalınması, sizi bir meği ihmal etmeyiniz. Küçük çocukların başları, gü- : Hastadır. (Bu takdirde hararetin 
- b d d b. f lek -- bakmalı ve normal değilse bir dok :an için uzaklaştırabilir ve u ara a a ır e " et o- neşe karşı çok hassastır. _ - lor çağırmalıdır.) Bebek hasta is 

'; llll llll lllll lll l llll l llll lll l llll l il l llll lll l l llll l llll l lll l l l l lll il il l l lll l l lll l lll l 111111111111111111111111111111111111111;: onu be§ikte sallıyarak uyutunuz. Be 
~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-§İkveninni,dünyakadareskiveço 

ma süde alışmış bir çocuk, tadını 
bilmediği yeni bir gıdayı yadır
gıyabilir. Bir iki tecrübeden yıl
mıyarak, sebat etmeli ve önce az 
miktarda da olsa, çocuğu bu yeni 
yiyeceğe alıştırmalıdır. Çocu
ğun iştahının açık olduğu saat
ler, bu tecrübeler için bilhassa 
münasiptir. 

iştahlı olması için 

Bir bebeğin yemek saatlerinde 
iştihalı olması için, açık havada 
gezmesi lazımdır : gündüzleri o
na uzun gezintiler yaptırmayı 

ihmal etmeyiniz. Her gün yaptı

rılacak banyoda iştah açar. Bu 
çareler kafi gelmediği takdirde 
tuzlu banyolar, friksiyonlar ve 
doktorun tensibiyle yapılacak 

ültra-viyole seansları da tecrübe 
olunabilir. 

Bağırsaklar bozuksa ... 

Çocuğun barsak/arı sıksık bozu
labilir. Onu bundan kurtarmak 
için itiyatlarını intizama sokmak 
lazımdır. Çocukta daimi peklik, 
onlarda bazen - maazallah - apan
disite kadar varan bir hastalık · 
olduğuna delalet edebilir. Bu 
takdirde onu bir doktora muaye
ne ettirmelidir. 

Muayeneden sonra 

Şayet, doktor muayenesi netice
sinde çocukta böyle bir rahatsız-

/ık olmadığı anlaşılırsa, peklik 
tedavi edilince çocuğun iştahı 
da yerine gelir. Bağırsakların 

"yumuşak,, durması için çocu
ğa sebze yemekleri, olgun mey
valar, komposto vermeli, arasıra 
aç karnına bir kaşık iyi cins zey
tinyağı içirmelidir. 

"Terbiyesiz,, çocuklar 

Çocukların terbiyesi, yemek me
selelerinde bilhassa belli olur. 
Terbiyesiz çocuklar arasında ha
kiki yaramazlar bulunduğu gibi, 
müşkülpesent olanlar, "hiç bir 
şey beğenmiyenler,, de vardır. 

Bunun delili de, mesela altı ço
cuklu bir ailede, bu gibi hallere 
rastlanmamasıdır. Çünkü anne 
her çocuğun tercih ettiği şeyi 

bulamaz ve çocuklar buldukları

nı yerler. 

Şımarmamaları için 

Çocuk çok defa kötü itiyatları, 

herhangi bir hastalıktan sonra e

dinir. Çocuğunun sihata kavuştu 
ğunu görerek sevinen bir anne, 
çocuğun olur olmaz arzuları kar

şısında kolaylıkla yumuşar. ilk 
zamanlarda çocuğun istediğini 
yapsanız dahi, sonraları daha 
"kati" olunuz. Çocuğunuzun mu
vazenesi ve saadeti, sizin bu tav
rınızı mükafat/andıracaktır. 

I 
tesirli bir çaredir. Yalnız sıhati . ' rınde olan bebeklerin aynı usulle u 
yutulmasını doktorlar doğru bu 
mazlar. 

Büyükken 
... . ırı "l fağıdaki sebeple 

fı'.:fv ~~ den birini araıtır 
~ı i ) ,.._. ){,1nız: belki, çıkma 
"<' /". ; _} ~ Üzere olan bir d 

,,.. ı;: ..,, J } 
~ ;:}" ,, onu rahatsız ed 

/ ' yordur. Fakat b 
hüküm verm~d 
Önce diş etleri 
!,Akınız: di~in 

kacağı yerde beyaz bir nokta~ın b 
lunması lazımdır. Bu talıdirde, 
miktar tentürdiyordu müsavi mi 
tarda su ile karı§tırarak, acıyan y 
re sürünüz. Bu, acıyı teskin edece 
tir. Çocuğun uyumaması, alıştığı b 
zı şeyleri bulamamasn'·~an ileri g 
lebilir : bir gecelik kandili ile uyu 
ya, beşikte sallanmıya, ağll\dığı z 
man kucağa alınmıya alışmış oln 
lir. Onu bu kötü i~ivatlardan vaz 
çirmek için, bırakın ağlasın. Bun 
için cesaretinizi kaybetmemeniz 1 
zımdır. Çocuk çok geçmeden, ağl 
manın faydasızlığını anlar 

ımı§ıluyur~·----·------~~----.....J 
Bahar geldi. Geçici surette arasır.a 
zi yoklıyan soğuklara rağmen, haf. 
roblarımızı tedarik çarelerini düşü 
biliriz. Yukardaki rob mavi - kırm 
emprime krep dö sua'dan yapılmış 



ngiltere'nin Berlin Sefiri 
vazifes·i basına döndü 

Çocuk Haftasının · ikinci günü 

.., 

Almanya'nm Londra Sefirinin ne zaman 

İngiltere'ye döneceği henüz belli değil 
Londra, 24 a.a. - Neville Henderson, vazifesi başına gitmek üzere 

Clün tayyare ile Berlin'e hareket etmiş ve bu sabah Berlin'e varmıştır .. 

Dün ·çocuk bahçesinde 
ve mekteplerde oyun 

ve ·müsamereler yapıldı 
Fon Dirksen'de Londra'ya 

dönecek 
Londra, 24 a.a. - Londra'nın al

man mahfillerinde söylendiğine göre 
Henderson Berlin'e vazifesınin başı· 
na avdet ettikten sonra hafta içinde 
Fon Dirksen de Londra'ya dönecek· 
tir. · 

Ancak, .Berlin'de iyi malumat alan 
mahafilde beyan olunduğuna ~öre Al
manya'nın Londra büyük eJçisi Fon 
Dirksen'in vazifesi başına döneceği 
tarih henüz tesbit edilmemiştir. 

Henderson'un avdet edeceğinin 
geçen cumartesi · günü tafsilat veril
meden Almanya hariciye nezaretine 
bildirildiği öğrenilmiştir. Emin bir 
kaynaktan bildirildiğine göre ingiliz 
sefirinin avdetine siyasi bir mana ver
mek doğru değildir. Sadece 28 nisan· 
da Hitler'iiı söyliyeceği nutuktan e· 
vel mumaileyhin Betlin'de bı.ılunması 
münasip görülmüştür. 

Henderson'un dönüşünün ~ebebi 
Çekoslovakya'nın ilhakını protesto 

etmek üzere sefiri geri ·çekmek sure
tiyle İngiltere · tarafından yapılan 
jest ve tecavüze karşı bir sistem teşki· 
li suretiyle İngiltere'nin bu ilhaka 
mukabele etmesi Henderson'un Lon· 
dra'da ikametini uzatması için mevcut 
sebepleri izale etmiştir. 

Bazı siyasi riıahfillerde hakim olan 
kanaate göre, İngiltere hükümeti her 
ne kadar silahlanmayı tacil ve taarru 
za karşı bir cephe teşkil etmek sure
tiyle her türlü yeni tecavüzü akame
te uğratmak hususunda sadettiği gay 
retlere de etmeğe azmetmişse de 
Almanya'yı hafe usulü yerine müza
kere usulü ü tercih imkanını vermek 
üzere bir tışma ve sükfinet jesti 
yapmayı m afık görmüştür. . 

Fransız sefiri de dönüyor 
Paris, 24 a a. - Öğrenildiğine gö -

re, Prag'ın imanlar tarafından işgali
ni mÜ$eakiı eri çağrılan Fransa'nın 
Berlin scfin Coulondre, çarpmba gü
nü Berlin'e dönecektir. 

B. Cemberleyn' e sıöre 
Londra, 24 a.a. - Avam kamarasın· 

'da Atlleye cevap veren Çembcrleyn, 
İngilterenin Almanya büyük elçisi 
Henderson'u vazifesi başına avdeti
ne hususi bi mana verilemiyeceğini 
söylemiştir. 

Tanca hak ın\ia diğer bir suale ce· 
vap veren Ç mberleyn'in ingiliz hü -
kümetinin st tusünün Tanca muhafa
zasına fevkal de ehemiyet verdiğini 
beyan etmiştir. 

Avam kam r sında Çembetleyn'in 
odasında topl an kabine iki saat 15 
dakika süren müzakerelerden sonra 
saat 19.30 da dağılmıştır. 

Sovyet. Hariciye komiser 
muavını Potemkin 

Ankara'ya geliyor 
Moskova, 24 a a. - D. N. B. Sovyet 

hariciye komi er muavini Potemkin, 
Ankara'ya hareket etmiştir. 

Sovyct mahfı llerinde Potemkinin 
seyahatı maks d etraındasıkı bir ke· 
tumiyet muha a a olunmaktadır. 

İngiltere' de 
mecburi askerlik 

(Başı 1 inci sayfada) 1 
binlerce çocuk arasından ihtimam ile 
seçilmişlerdir. 

Kurum küçüklere danı etmek, şarkı 
söylemek ve şiir okumak fırsatını ve
ren iki piyes hazırlamııtır. Küçükle-

( Başı 1 inci sayftıda) rin oynadıklarınin adı "Küçük Ya-
tikçe artmaktaqır. Bana söylendiğine man" büyüklerin oynadığı da "Hayat 
göre bütün cüzütamların mevcudu Halkası,, isimli bir eski türk hikaye
tamdır ve ikinci bir cüzütam servisi sidir. Her ikisini de Münir Hayri E-
teşkiline başlanmıştır.,, geli yazmıgtır. 

Hatip, lngiltece'nin birka~ Avrupa Halkevindeki tören 
devletine karşı giriştiği son taahhüt. Halkevi dil, tarih, edebiyat komite-
lerin "verilen sözün tutulması,, imka- si 23 nisan milli hakimiyet bayramı 
nını verecek bir ordu te§kilini icap dolayısiyle dün gece de Halkevinde 
ettirdigini söylemiştir. bir toplantı yapmıştır. Toplantıyı 

1 Doktor Remzi Gönenç değerli bir ko-
nRiliz ordusu zayıf olursa ... nuşma ile açmış, bugünün değerini, 
Çurçil, hali hazırda ingiliz ordusu· milli manasını, bu bayramın büyük

nun zayıf bulunmasının bir taraftan 
İ lüğünü isabetli ve derin görüşleriyle 
ngiltere'nin düşmanlarının cesaret - izah etmiştir. 

lerini arttırdığını, diğer cihetten de Değerli doktor cümhuriyet idare-
menfaatleriyle müttefik olmaları ihti- sinin, halkçı rejimin en iyi manasını 
mali olan devletlerin ı:esaşetini kırdı- bulduğu toprağın Türkiye olduğunu 
ğını ve her halde sulhü seven devlet· beliğ ve hassa cümlelerle ifade et· 
lerden mürekkep büyük bir blok teı · miştir. Ve bütün halkevini dQlduran 
kilini tehir etti~ini söylemiş ve bu halka bu büyük bayramlarını duyarak 
milletlerin vücuda getirecekleri müş-
terek silahlı kuvetlerin sulhun idame- ve gururla kutlamalarını temenni et· 

miş ve sözlerini sürekli alkışlarla bi -
si için en büyük garantiyi teşkil ede-

tirmiştir. 
ceğini ilave eylCt liştir. Doktor Remzi · Gönenç'ten sonra 

Londra, 24 a.a. - Mecburi hizmet 
şair Kamıran Bozkır Rapor isimli şi

meselesi bugünün başlıca siyasi me • . . .. • irlerinden birkaç parça okumuş ve 
selelerının on planında bulunmakta . dd ti · Ik 1 t T " ·ır 
berdevamdır. şı e e a ış anmış ır. orene mı ı 

G 1 • b'ld" d 'W ' .. k intıbaları · tesbit eden bir film ve ka-

h
• azel te ekrın 

1 
ı ır ıdgıne gbore. a- · ragöz oyuniyle nihayet verilmiztir. 

ıne ge ece top antısın a mec urı as-
kerlik hizmeti meselesiyle me§gul ola 
caktır. Bu hizmtin. kabulü için Fran- , 
sa tarafından tazyik yapıldığını söy· 
lemektedir. 

Hatay' da 

Milli Hakimiyet Financial Time~ gazetesi diyor ki: 
"Nazırlar bu sabah harbiye nazırı 

Hor Belişa'nın herhangi mahdut bir 
şekilde mecburi hizmetin kabulü hak
kında hazırladığı raporu tetkik ede
ceklerdir.,, 

Times gazetesi de, bir kısım nazır
ların, cereyan etmekte olan diploma -
tik müzakerelerde ingıliz hükümeti
nin vaziyetini kuvetlendirmek için 
mec:burt hizmet prensipine kanaat 
getirdiklerini kaydeylemiştir. 

Paris, 24 a.a. - Paris'in siyasi mah
filleri, !ngiltere'nin nihayet Fransa 
hükümetinin son hadde varan tazyiki 
neticesinde mecburi askerlik hizmeti· 
ni kabule karar vereceğini tahmin et· 
mektedirler. Söylendiğine göre bir ih 
tilaf zuhuru halinde İngiltere'nin yal
nız harp malzemesiyle değil, aynı za
manda askerleriyle müdahalesinin ma
nevi noktai nazardan büyük bir ehemi
yeti olacaktır. 

B. Attlee mecburi hizmetin 
aleyhinde 

Lndra, 24 a.a - Muhalefet işçi par 
tisi reisi Attlee bugün Star gazete
sinde yazdığı bir makalede mecburi 
askerliğin aleyhinde bulunmuştur. 
Attlec diyor ki: 

"Mecburi askerliğin parlak' bir jest 
olacağı ileri sürülerek kabulü isteni
yor. Fakat bu, sevilmiyen bir şeyin 
yapılması için bir sebep teşkil etmez. 
Esasen mecburi askerliğin müessir 
bir netice vermesi için uzun zamana 
ihtiyaç vardır ve böyle muazzam bir 
orduyu derhal cihazlandırmağa da im 
kan yoktur. Memlekete hizmet zorla 
yaptırılamaz Mecburi askerlik mese
!esi memleket içinde noktai nazar 
ihtilafları doğuracaktır. 

ve ~ocuk bayramı 
tezahürle kullandı 
Antakya, 24 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Mili! h imiyet ve ocuk ayramı 

Hatay'ın her tarafında coşkun teza • 
hürlerle kutlanmıştır. Antakya'da ve 
İskenderun'daki merasim pek parlak 
olmuştur. 

Antakya'da yapılan törene binler -
ce izci ve mektepli iştirak etmiş tö -
rende vekiller, mebuslar, zabıta ve 
mülkiye erkanı bulunmuşlardır. As
keri bando tarafından çalınan İstiklal 
marşından sonra Parti ve Halkevi a
dına bi.r nutuk söylenmiş, bunu izci 
ve mekteplilerin hitabe ve şiirleri ta· 
kip etmiştir. Bütün hatipler ana va
tana ve Atatürk'ün ölmez hatırasına 
bağlılık ve Milli Şefimize sevgi ve 
saygı hisleri izhar etmişlerdir. Tören, 
izci ve mekteplilerin yaptığı geçit 
resmi ile nihayet bulmuştur. 

Bayram dolayısiyle şehir baştan ba· 
şa Türk ve Hatay bayraklariyle dona· 
tılmıştır. 

Halkevinde müsamere 
Antakya, 24 a.a. - Halkevi ar kolu

na bağlı müzik kulübünün üçüncü yıl 
dönümü Halkevi salonunda verilen 
bir müsamere ile kutlanmıştır. Müsa
merede klasik ve yerli halk türküleri 
çalınmış ve ar kolu şefi Sıtkı Yurdal 
bir hitabe söylemiştir. 

Sehir tiyatrom Hatay'da 
Antakya, 24 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

İspanya Fransaya teminat verdi 
İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatkar

ları Hatay'a gelmişler, ilk olarak ls
kenderun'da birkaç temsil vermişler
dir. Sanatkarlar yarın Antakya'ya ge· 
lerek yedi temsil vereceklerdir. Madrid gecit resmi 

15 mayısta yaı)ılacak .. 

Paris, 24 .a. - Maten gazetesi Deyli Meyi gaır:etesine Henda
ye' den çekil n atağıdaki malumatı neıretm.ektedir: 

Çok iyi bi kaynaktan alman malumata göre, maretal Peten. 
Kont Jordano dan aıağıdaki teminatı almıttır: 

ı - Zafer g idi Madrid'de 15 ma· 
yısta yapılacakt r. 

2 - Bütün i lyan ve alman gönül· 
lüleri mayıs sonunda lspanya'yı terk 
edeceklerdir. 

3. - Franko Fransa ile dostluk 
münasebetlerin n idamesine büyük bir 
ehemiyet atfet kte ve taarrı,ız halin
de kendini mih er devletlerine bağlı 
kaydetmemektcdır. . 

Maten gazetesıne Burgos'tan verilen 
mallımata göre dun neşredilen bir ka· 
rarname on iıçiıncü Alphonse ve aile
sine İspanya'daki bütün mal ve mülk
lerini iade etm ktedir. · 

Bir italyan gazetesi teyit ediyor 
Roma, 24 a.a. - Messagero gazete· 

sine Burgoa'tan bildirildiğine göre, 
Madrid zafer alayı, be~lenmedik ha-

<liseler zuhur etmediği takdirde, kati 
olarak 15 mayısta yapılacak ve ital • 
yan lejyonerleri bu tarihten sonra İs· 
panya'dan ayrılacaklardır. 

Geçit resmi 615 saat •Ürecek 
Madrid, 24 a.a. - 15 mayısta Mad

rid'de yapılacak olan zafer geçit res
mine 120 veya 140.000 kişi iştirak ede
cektir. Harbe iştirak eden bütün kol
ordular geçitte temsil edileceklerdir. 

Kıtaların yirmişer kişilik sıralar 
halinde geçmeleri lizımgeldiğine dair 
üçüncü Şarl zamanından kalma bir 
nizamnamenin mevcudiy~tine rağmen 
havanın sıcaklığı dolayısiyle geçit 
resminin bet veya altı saatten fazla 
sürmemesi için lbımgelen tedbirler 
alınmıştır. 

İrak Hariciye 
Nazırı Ankara'da 

(Başı 1. inci sayfada) 
müdürü, Hariciye Vekilliği ile Irak 
elçiliği erkanı tarafından karşılan
mıştır. Ekselans Naci Şevket ' Irak el· 
çiliğine inmiş ve bir müddet istirahat· 
ten sonra Çankaya'ya giderek defteri 
mahsusu imza etmiş, müteakiben Ha
riciye Vekilimizi, Dahiliye Vekilimi
zi, öğleden sonra da Başvekilimizi zi· 
yaret etmiş, ziyaretleri iade olunmuı
tur. 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Sa
raçoğlu misafir nazır gerefine dün 
Anadolu kulübünde bir öğle yemeği 
vermiştir. Yemekte Hariciye ve Dahi
liye Vekilletiıııiz Kamutay hariciye 
encümeni reisi B. Saffet Arıkan, Ka
mutay reis vekillerinden Sivas mebu
su B. Şemsettin Günaltay, Hariciye 
Vekaleti ile Irak elçiliği emanı bu
lunmuşlardır. Misafir nazır ak,am ye
meğini hususi surette elçilikte yemiş· 
tir. 

B. Tayfur Sökmen'in 

gazetemize beyanatı 
(Başı 1. inci sayfada) 

"- Ana vatanın bir mebusu sıfatiy· 
le B. M. M. huzurunda yemin etmek 
üzere Ankara'ya geldim. 

Ben Hatay'da zevahir ve formalite 
itibariyle Devlet Reisi isem de haki
katte Ebedi Şef Atatürk'ün ve Milli 
Şef İsmet İnönü'nün yüksek iradele
rini tatbik ve infaz etmek için gönde· 
rilmiş bir memurdan başka bir şey 
değilim. 

Siyasi, idari ve içtimai birçok zor· 
luklar içerisinde dokuz ay gibi kısa 
bir zamanda varılan netice memnuni
yet bahştır. Hatay'ın bugünkü mesut 
tecelliyatı; hak, adalet ve insanlık 
mefhumlarına istinat eden Kemalizm 
prensiplerinin tatbikine verilen sa· 
mimi chemiyettir. 

Ana vatanın Hatay'a karşı göster· 
diği kıymettar müzaheret Haty'ı ma
nen olduğu gibi son zamanlarda ara
dan kalkan gümrük ve pasaport mu
ameleleriyle filen de kendine bağla
mıştır. 

Dönüm siyasi entrikalarına sahne o 
lan Hatay kurulan yeni türk rejimi
nin tatbiki ile vatandaşlar arasında 

teessüs eden samimi birlik ve ana va
tanın nurlu izlerinde yılmadan yo • 
rulmadan tek bir vücut gibi yürümüş 
olmaları dost ve komşu devletlerin 
gıptasını celbeden bugünkü refah ve 
sükunu yaratmıştır. 

Yıllardanberi her sahada ihmal edi
len halkımızı ana vatandaki ırkdaşla
rımız gibi mesut ve müreffeh kılmak 
için bütün imkanlara tevessül edil -
miştir. 

Şurasını ehemiyetle kaydetmeliyim 
ki: kudret, kuvet, alicenaplık, şefkat 
hulasa insani her türlü mezayayı nef
sinde cemeden türk ordusunun Hatay 
da bulunuşu muvaffakiyetimizin en 
mühim amili olmutşur. 

O; her muhitte ve her sahada bila· 
tefrik cins ve mezhep Hatay halkı -
nın minnet ve §Ükranla kendine bağ
landığı bir varlık halindedir. Bu ve
sile ile değerli Komutan Albay Şükrü 
Kanatlı'yı ve onun komuta heyetini 
tl)innetle yadederim. 

Harici siyasetimiz kıymetli diplo • 
mat orta elçi Cevat Açıkalın tarafın
dan büyük bir kiyaset ve dirayetle 
idare edilmektedir. Tebaa hukukunu 
da Ba§konıolos Fethi Denli ve konso
los Ahmet hassasiyetle idare etmek
tedirler. 

Bu zevatın kıymettar mesailerini 
minnetle yadetmeği bir vazife ve borç 
bilirim. 

Hatay'ı bu meıut varlığa kavu,tu -
ran Ebedi Şef Atatürk'e ve Milli Şe
fimiz İsmet İnönüne Hatay halkının 
minnet ve şükran hisleri ebedi ve eze
lidir. Bu hislere terceman olabilmek-
le bahtiyarım . ., 

Dün Tahran'daki düğün 

ıenliklerinin son günü idi ... 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

adetiyle mesut olan İran milleti, şen
liklerin bitim gününü, unutulmaz 
şevk ve tezahürlerle kutladı. 

Bugün Prenses Fevziye namına Mı
sır elçiliğinde bir öğle yemeği veril
di. Yemekte Majeste Kıraliçe Nazlı, 
Prenses Fevziye, Valiaht hazretleri 
ve her iki hanedan erkanı, Başvekil, 

Meclis Reisi ve Hariciye Veziri bu
lunuyordu. 

. Manevralar ve yarqlar · 
Dün, yeni İran gençliğini, Emcediye 

stadyomunda, gurur duyarak seyret· 
miştik. Bugün Celiliye meydanında 

hava kuvetleri manevralarını gördük
ten sonra, dost memleketteki kalkın
manın kuvetli ve kudretli bir ordu • 
nun himaye ve garantisi altında ya. 
pıldığına kani olduk. 

Harbiye Vezareti, manevralar için 
zengin bir program hazırlamıştı. Bun 
ları gördükten sonra, İran'ın sürat ve 
mukavemet itibariyle meşhur olan at
larının heyecan veren yarışlarını gör
dük. 

Saat 20 de Majeste Kıraliçe Nazlı
nın Gülüıtan sarayındaki dinesinde 
bulunduk. Yemekte Şehinşah Hazret
leri, Majeste İmparatoriçe, her iki ha
nedan bası, yabancı heyetler reisle
ri, büyük elçiler, elçiler, vezirler, 
meclis reisi, saray nazırı, Veliahdin 
saray nazırı, yüksek rütbeli on zabit, 
ve saray teşrifat nazırı bulunuyordu. 

Dineyi, muhteıem bir ıuare takip 
etti. Bu suareye eşraf, yüksek rütbeli 
zabitler, maslahatgüzarlar, kordipla -
matik hası dokuzuncu dereceden u • 

Jüri, müsabaka sergisinden satı 
alınacak tabloları dün tespit et 

C. H. P. K1rk Oç parç 
tablo satın alacak 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinin yurt içinde gez 
ği 1 O ressamımızın 1 16 parça eserinden mürekkep olup evelisi gün 
nel Sekreter Doktor Fikri Tuzer tarafından açılmış olan resim ser 
deki eserleri incelemek üzere Cevdet Kerim lncedayı'nın başkanlı 

tında Nafi Atıf Konsu, Reşat Nuri 
Güntekin, Burhan Toprak, Suut 
Kemal Yetkin, Refik Epikman, ve 
Malik Arsal' dan mürekkep jüri he
yeti dün saat 1 5 de Ankara Halke -
vinde toplandı. 

Jüri ressamlarımızın yeni memle
ket ilhamlarını ve intibalarını tesbit -
eden tablolarının hakikaten muvaffak 
ve beklenen eserler olduğunu takdir
le gördü. 

Memleketin güzel köşlerini bir a • 
rada gösterecek bir resim koleksiyo -
nu teşkil etmek maksadiyle her ressa
mımızın birer yurd parçasından renk
ler veren eserlerinden kırk üçünün a
lınmasına karar verilmiştir. Bu mak -
aatla alınan eserleri ve ressamlarımı -
zın adlarını kaydediyoruz. 

Malatya ve Arabkir' de çalıtan 
Ali Avni Çelebi'nin: 

Malatya harici, Gerges dağı, Arap· 
kir civarı, Arapkir içinden, Şehir i
çinden, Arapkir Hczenek civarı isim
li tabloları ; 

Edirne' de Çalıtan Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu'nun: 

Tunca boyu, Arda boyu, Arda bo
yunda eski değirmen, Muradiye'de 
eski sokak, Saat Kulesi, Gazi Mihal' • 
da minaresiz cami isimli eserleri; 

Antalya'da çalııan Cemel 
Tollu'nun: 

Şehirden bir manzara, Akköprü zi
raat istasyonunda fidanlı bir yol, Li
manda fırtına, Antalya limanı, Alan· 
ya'nın kale içi, Manavgat'ta §eU.le i
simli tabloları; 

Gaziantep'te çalıtan F eyhaman 
Duran'ın: 

Gaziantep kahramanlarından Nal· 
bant Hasan çavuş, Tabakhane köprü
sü, Antep'te bir sokak isimli eserleri; 

Buraa' da çah§an Hikmet 
Onat'ın : 

Yeşil Türbe, Çelik palas, Yeni kap
lıca adlı tabloları; 

Trabzon'da çalıtan Mahmut 
Cuda'nın 

Park, Eski tabakanede, Bir sokak 
isimli eserleri; 

Konya' da çalııan Saim 
Ozeren'in 

Beyşehir, Eski Konya'da bir sokak 
adlı tabloları; 

İzmir' de çalıtan Sami Y etik'in: 

Kapalı havada Karataıtan güzel 
yalılar, Eşref Paşa isimli eserleri; 

Rize' de çalııan Zeki 
Kocamemi'nin 

İslampaşa camii, Müftü camii, 
Müftü mahallesinden, Çarşı içi, Ri
ze'den kompozisyon ve Kavaklardan 
taşlı dere adlı tabloları. 

karı hakimler davet edilmişti. 
Tam gece yarısı, saat 24 te Gülüs

tan sarayında renkli fişekler yakıldı 
ve hava tezyinatı yapıldı. Çok neşeli 
bir hava içinde biten suareden sonra 
Şehinşah Hazretleri, Majeste İmpara
toriçe ve Pehlevi hanedanı azası pren
ses Fevziye'ye mermer saraya kadar 
refakat ettiler. 

Gecenin bu ileri saatine rağmen, 
halk, caddeleri tamamiyle doldurmuş
tu. En öndeki arabada Şehinşah Haz
retleri bulunuyordu. Kendilerinin ya
nında Prenses Fevziye vardı. 

"Türkçe 
görmek .. , 

(Başı 1 inci sayfad4 

memlekete de yağıyor, d 
yiz. Genç ve toy bir fikir, b\ 
arasında tatırabilir. Ken 
bir tetkik ve mülahaza m 
kart11ında zannedebilir. O 
yanılmadan kurtaracak tek 
ta, türkçe görmek. türkçe d. 
mek, her şeyi türk görü§ ve 
ıünütüne göre muhake 
mektir. 

latiklilİ'n manası ve §ÜI 
büyüktür: Türkiye'yi baıta 
idare etmit olanlar, mazide 
türlü ti.bilik ve yarı - tabililC 
rübesini görmÜ§, bunun a 
tatmış, f adası içinde caı 
yanmıf olanlardır. Bu ma 
tecrübe derslerini ancak ki 
larda okuyan gençler, milli 
kadderat üzerinde tesir göıt 
cek yaftadırlar. Bizler bil 
onlar için en titiz dikkatle ç 
mak zaruretindeyiz. Kendi 
ne ilk öğreteceğimiz ıey, b 
herhangi hukuki, içtimai ' 
iktısadi bir nazariyenin 
ve taklitçisi olduğumuz deği 
kat her türlü davalarımızda 
dece milli menfaat adamlar 
duğumuzdur. 

Her §eyin kıymetini, a 
milli menfaatimize nispetle 
ederiz. Hiç bir huıuıi cazibe 
zi bu ana eaaaa baihlıktan 
ramaz. Türkçe dütünmek, ve 
nız onun aev~i altında har4 
etmek: itte en sağlam yol, en 
mltmayıcı kılavuz! 

F.R.AT 

Akdeniz' de. 

Bir İngiliz filosu 
manevraya ~ıktı 

Londra, 24 a.a. - İngiliz Ak 
filosuna mensup 32 parça gemi, 
Ankdenizde manevralar yapmak 
re dün Malta'dan ayrılmıştır. 

Bu manevralara üç dretnot, ik 
ri krovazör, bir tayyare gemisi vı 
destroyer filotilbı i§tirak edece 

Times gazetesinin deniz muha~ 
bu manevralar hakkında diyor ki 

"İngiliz filosunun manevraları 
sefer Akdenizin şarkında yap 
kadar tabii bir şey olamaz. ç· 
bundan evelki manevralarını Ak 
zin garbında yapmıştı." 

1 ngiliz - Sovyet 

görüşmeleri 

B. Maiski dün gec 
Moskova' dan ayr1I 

İkinci arabada Majeste İmparatori
çe ve Veliaht Hazretleri, üçüncü ara
bada Prenses Şems Pehlevi ve Prens 
Şahpur Ali Riza, dördüncü arabada 
Prenses Eşref Pehlevi ve zevci Bay 
Feridun Cam, beşinci arabada küçük 
Prensesin nişanlısı Bay Ali Cavam ve 
Başvekil bulunuyordu. Bu arabaları, 
iki hanedanın ileri gelenlerine mahsus 

Moskova, 24 a.a. - Havas - t 
olan arabalar takip ediyordu. 

liz - sovyet müzakerelerinin inki 
Alay, &onu gelmiyen alkışlar ara. 

aında ilerliyordu. Sokaklara asker di- hakkında hariciye komiseri Litv 
zil~işti. Gündüz kadar aydınlık olan ile görüşmek üzere Moskovaya 
sokaklar, Mısır ve İran bayraklariyle mit olan Sovyetlerin Londra b 
süslenmişti. elçiııi Mai siki bu . gece Lcningra 

Alay mermer sarayın önüne geldi- Helsinki • Stokholm tarikiyle Lo 
ği zaman askeri merasim yapıldı ve ya dönmüştür. 
iki memleket milli marşları çalındı. Maiski, Moskova'daki ikameti 

Bugün bütün devlet daireleri ve sında İngiltere büyük elçisi Seed 
mektepler tatildir. de görüşmüştür. 
Şu son günler içinde İran, §ark a- İngiliz büyük elçisinin üç gün 

teminin en muhteşem ve tantanalı dü- beri Litvinofla mülakatta bulunm 
ğünlerinden birinin, ancak görülmek- ğına bakılırsa igiliz - sovyet müz 
le büyüklüğü ve değeri anlaşılabile- relerinin Moskova'da değil, Lond 
cek tezahürlerine şahit oldu. Şenlik- da neticeleneceği anlatılıyor ve l 
lerin sonunda, bütün İran milleti gi- vinof - Maiski konuşmalarının bu 
bi, İran'ın dostlarının temennisi de sele üzerinde kati bir tesir yapac;. 
udur: Mesut olsunlar ! ______ ~an.ruıodiliuor·~-~------
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H i K A y E 

Yıkılan saadet 
Yazan~ 'Joı:zeph RenauJ Ceviren: F. Zahir Törümküney 

. l'anışmalarında hiç bir fevkalide- ı- Dikkat et yavrum. Yirmi sene son 
lılt yoktu, ilk defa, bir ahbaplarının ra sen elli dört, o ise otuz yedi yaşın
tvinde karşılaşmışlardı. Aradan çok da genç bir kadın olacak. Sen akşam
~cçrneden dostlukları derin bir aşka ları rahat yatağını ararken, kadının 
•nkılap etmişti. aklından eğlenceler, ihtiraslar geçe -

Deniz kulüplerinin şık salonların - cek. Otuz yedi yaş kadınların en teh
da verilen baloda idiler. Salonun bir likeli bir çağıdır. Elli dört yaşındaki 
köşesinde karşı karşıya duruyorlardı. bir erkek böyle bir kadını tatmin e -
~rkek ince uzun boylu, ciddi, samimi demez .... 
bakışlı, geniş alnı açılmağa yüz tut- Amcasının bu sözlari kafasında fi
tnuş, yakışıklı ve kibar tavurlu bir a- !izlenen tereddütleri, kökleştirdi. 
daındı. Genç kız, orta boylu, narin ya- Günlerce, bocaladı. Nihayet kararını 
Ptlı ve gözleri kamaştıracak kadar gü verdi. Bile, bile bir genç kızın istik -
Zcldi. Koyu vişne çürüğü tuvaleti, vü- batini feda edemezdi. Aşkını kalbine 
tudunun bütün kıvraklığını meydana gömdü. Kızı terkederek, uzaklardaki 
ç~~arıyordu. Yeşile çalar, koyu ela vazifesine yalnız başına hareket etti. 
Cozleri heyecandan parlıyordu: Paris'ten ayrılmadan bir gün eve! 

- Demek yarın gidiyorsun? Peka- Kler'e kısa bir mektup yazdı: 
1~. ne yapalım vazife her şeyden mu- -"Kler, tahammülü imkansız ıstı -
k~ddestir. Fakat, şuna emin ol ki; s~- raplar içinde kıvranarak sana bu sa -
n~nle tekrar buluşuncıya kadar, hıç tırları yazıyorum. Ölüme razı olur
bır baloya, hiç bir eğlenceye gitmiye- dum da senden ayrılma~a katlanmaz
teğim. Akşam Üzerleri, birlikte dolaş- dun. Fakat, aana kartı duyduğum son 
tığımız ve aşkımızın en güzel hatıra- suz aşk. bana senin istikbal ve saade
larını aakhyan ağaçlıklı yollarda, tek tini düşUnmeği de emrediyor. Yıllar 
b~şıma gezeceğim. Senin yokluğunu, pek çabuk geçer. Yirmi sene sonra 
bütün ıstırabiyle hissedeceğim. Ne- mevcud~yetim senin için bir ağırlık 
~e.aı kacacak. Belki: bir.az da f_~nstlm 
ıoJacalC. Beni tanıyanlar, merakla so-
raçütar. Ne derdin var, diye. Ben, 
onlara hakikati söyliyemiyeceğim ... 
Seni sevdiğimi daha nasıl anlatayım?. 

- Kler, sevgilim. Ben de seni se
\riyorum. Hayatımdan, istikQıtlimden 
her şeyimden çok seviyorum. Eşim, 
hayat yoldaşım ol benim. Paris'te üç 
aydan fazla kalmıyacağım. Oç ay son
ra, uzakta çok uzaktaki vazifeme gi
deceğim. Benimle birlikte gel. Buna 
razı olursan, üç ay sonra senin için 
buraya dönerim. Düğünümüzü yapar, 
birlikte hareket ederiz. 

Genç kız coşkun bir neşe ile : 
- Sevgilim, dedi. Benim de bütün 

huJyam senin olmaktır. 
- O halde, hemen şimdi annenle 

konu93yım. Kararımızdan kendisini 
~berdar edeyim. 

Genç kız batını çevirdi. Salonun or
tasında dans eden çiftler arasında an
neainl aradı. Annesi genç ve güzel bir 
erkekle dans ediyordu. Dudaklarında 
tnesut bir tebessüm vardı. Gülümsi • 
}'.erek başını çevirdi. Erkeğin gözle -
tınin içine bakarak söyledi: 

- Babamla konuşmanız daha mu -
\rafık olur. Zaten babam da Pariste 
bulunuyor. 

Erkek, deniz kenarındaki yoldan o
teline doğru giderken, istikbalin me
•ut projeleri gözünün önilnde canla
nıyordu. Aralarındaki yaş farkı epey
ce idi. Kız ancak yirmi iki yirmi üç 
}'aılarında vardı. Halbuki: kendisi 
~ otuz dörttü. Fakat, sıhati ve ne-

..... ı • ..: ı:-~· e--· bl ~4-a.-AM rr 
mektense, aşkımı kalbime gömmeği 

tercih ettim. Maziyi unut sevgilim.,, 
Tren, Paris garını arkada bırakıp 

uzaklaşırken, erkek gözlerine hücum 
eden yaşları zaptedemedi. 

••• 
Hayatın çok garip tesadüfleri var

dır. Yirmi sene sonra büyük bir dev
let memuru olan erkek, yanında !i! · 
man, çirkin bir kadınla Triyesteden 
vapura bindi. Vapurda ya§lı, hasta
lıklı bir erkekle, güzel, zarif bir ka -
dın kar,ılarına çıktı. Seneler kadının 
güzelliği üzerinde en küçük bir iz bı
rakmadan akıp geçmişti. Bu güzel ka
dın Kler'di. Akşam sular karardıktan 
sonra güvertede buluştular. Kler, tor
du: 

- Hayatımı niçin berbat ettin? Se
sinde derin bir ıstırap ve sitem var
dı .. - Seni hiç bir zaman unutama
dım. Senelerle bekledim. Nihayet ü -
midimi kestim. Sevmediğim bu erkek
le evlendim. Söyle, beni neden terke
dip gittin? 

Erkek, sebebini anlattı. Kler, eve
la bir ıey anlıyamadı. Sonra birden 
elini yüzüne kapıyarak hıçkırmağa 
başladı. Göz yaşları arasında mırıl -
dandı: 

- Annem, zavallı çılgın 1 .. Kendini 
genç göstermek için daima benim ya
tımı küçültürdü. Beni bırakıp gitti -
ğin .zaman, on yedi değil, tam yirmi 
beş yaşındaydım .... 

teai yerinde olduğundan bunun pek 
eheıniyeti yoktu. r 

Ertesi günü, hareket etmek üzere 
0 lan trenin penceresinden sarkmış, is
ta~yondaki kalabalığı seyrediyordu. 
~ırden gözleri parladı. Kler ile anne
•ı.ni görmüştü. Bir kompartiman üs
tündeki bir yolcuyu uğurlaınağa gel -
~işlerdi. Ahbaplarından birisi Kler'i 
i<SrUnce hayret etti: 

Ankara Borsası 

- Aman ne kadar büyUmilş, ne ka
dar güzellepnif, dedi. 

kler'in, annesi yapmacıklı bir ta -
"Urla hemen cevap verdi : 

1 
- Evet, birdenbire serpildi. Gören

er koca kız zannediyorlar. Halbuki, 
on altı yaşını yeni bitirdi. 
Erkeğin kalbine bir ok saplandı. 

kızı, nihayetsiz bir aşkla seviyordu. 
Ancak, on yedi yaşındaki bir kıza. o
~uz dört yaşında bir erkek ideal bir 

oca olamazdı. Bu, mühim yaş farkı 
saadetlerini altüst edebilirdi. 

Paris'e iner inmez ilk iti amcası -
nı · k zıyaret etmek oldu. Evlenmek hak-

10daki düşünce ve enditelerini ona 
:nlattı. Amcası tecrübeli bir adam • 
~· katlarını çatarak dinledi. Ağır ve 

tıddi bir sesle söyledi: 

24 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Ber.lin 
Brüksel 
Atlna 
Sof ya 
Mıdrid 
Varıova 
Budapeşte 
Blikreı 
Belirad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılı' P Kıpını' P 

5.93 5.93 
126.7025 126.7025 

3.5550 3.3550 
6.6625 6.6625 

28.4175 28.4175 
67.2675 67.2675 
50.7925 50.7925 
2'1.29 21.29 

1.0925 1 .0925 
1.56 1.56 

14.0350 14.0350 
23.8450 23.8450 
24.9675 24.9675 

0.9050 0.9050 
2.8925 2.8925 

34.62 34.62 
30.5325 30.5325 
23.9025 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 İkramiyeli 
Erıani 19.-
Cllmhurlyet Merkeıı 
Bankası 106.50 

19.-

106.50 

1 BiBLiYOGRAFYA 

Etnografya 
kılavuzu 
Edirne Ye yöresi eıki eserleri 
ıevenler kurumu yayınların
dan: Sayı: 7. Yazın: Haydar 
Ocakçıoilu. İıtanbıd, Resimli
ay mat., 1938. 120 s. 16.5x24,5 

Her şeyimiz gibi ilmimiz de on bet 
seneliktir. Daha pek iptidasında bu
lunduklarımızdan bir ihtisas aahaaı da 
Etnografyadır. Bu sahada yazılmış e
selerin aynı nisbette ve pek mahdut 
olduğunu söylemiye lüzum yoktur. 
Bu itibarla elimizdeki küçük broşür, 
mükemmel ve kusursuz olmamakla 
beraber, boşluklardan birini doldur
muttur. 

Etnografya, fakat bilerek ve ıiste
matik araştırma ve derlemeye lüzum 
gösteren bir ilimdir. Haydar Ocakçı
oğlu bu ilmin eaast.rrını kısaca hulasa 
eden ve hayli örnekler veren eserinde 
etnografya meraklılarına ve bilhassa 
gençliğe ehemiyetli bir hizmet etmek
tedir. 

Bu güzel eserin birinci kısmı etno
grafyanm kısa bir tarihçesini yapmak 
ta, ne olduğunu, fayda ve gayesini, et
nografik müze kurulmasındaki esasla
rı, etnografik eşyanın çeşitlerini, et
nografya müzelerimizi kısaca anlat
makta; ikinci kısım zirat, çobanlık, av-
culuk, deniz avculuğu, mutfak takım
ları, dokuma aletleri, çıkrık, halı ve 
kilim tezgahı, milli kıyafetler, kadın 

kıyafetleri, kadın el itleri, muıiki a
letleri, etnografik toprak, madeni, 
tahta eserlerin temizlenmesi bahisle
rini ihtiva etmektedir. 

Eserde 139 fotoğraf ve kroki de var
dır. Bunlar bilhassa en güzellerinden 
intihap edilmiş ve çok ince bir zevkle 
seçilmiJtir. Adlarını bilmediğimiz bir 
çok eşyanın reıimlerini görerek öğ • 
renmek kolay oluyor • 

Eserin folklor ve dil itibariyle de 
kıymetini zikretmek lazımdır. Tanıdı
ğımız bir çok aletlerin maalesef adla
rını ve hatta ne ite yaradıklarını bile
meyiz. Mesela bir kağnı arabasının 800 
kadar teferruatı ve bunların hepsinin 
adları vardır ki, bunu bi.z şehirliler de
fil, ancak köylülerimb bilmektedir
ler. 

Küçük ve bir iptida olan eserin gay
retli müellifini ve eserin kıymetini 
takdir ederek basılmasına himmet e
den General Kazım Dirik'i tebrik et
mak birJcadir.alllAalık borcudur. 

A. Candar 

Oluı 
Şehrimizde intizamla çıkmakta o

lan Oluı'un 17 inci aayıaı zengin yazı
larla çıkmıttır. İçinde: Ahmet Kutsi 
Tecer'in (Acaba?), Dr. Tahsin Ban
guoğlu'nun (Bir cem.ıat dil dcğiıtiri
yor), Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en 

son şiiri (Defne dalı), M. Cemil Ba
ran'ın (Baltacı Mehmet Paşa ve Bü -
yük Petro), Sabahattin Kudret'in 
(Böyle her saat), Mahmut R. Kösemi
hal'ın (Kopuz'a dair), F. Ömer Kes
kinoğlu'nun (Altın yemi,ler derebil
sem), Cevdet Kudret Solok'un (Sı
nıf), Rifat IJgaz'ın (Düşünmek), (P. 
Audiat) 1. H. Ertaylan'ın (Tanrılar 
zamanında Grek dünyası), Nurettin 
Ş. Kösemihal'ın (Protagoras) adlı ya
zıları vardır. 

Oukyucularımıza tavsiye ederiz. 

Okulda oyun 
Genç muallimlerimizden İlyas Sı

nal'ın tertip etmiş olduğu bu güzel e
ser okullarımızda oynanılacak oyun
ların azh&ınd.an tikiyetçi bulunan öğ· 
retmenlere bir kolaylık olmak Uzere 
muhtelif alman, ingiliz, franıız ve İs
veç oyun kitaplarından toplanarak ve 
ilk okullarda, çocuk kamplarında köy 
okullarında tatbikatı yapılarak mey
dana getirilmittir. 

Oyunlar lise, orta ve ilk okul oyun
ları diye tasnif edilmeyip çocuk yatla
rına ve o yaıların psikolojisine göre 
ayrılmııtır. 

Oyunlar kotırıaca oyunları, top o
yunları ve çekitmece oyunları diye üç 
gruba ayrılmııtır. 

Kitabın tetkikinde görüleceii üzere 
oyun materyali ya yoktur veyahut bu
lunması kolay eıyadan intihap edil -
mittir. 

Oyunların kolaylıkla anlaııtmuı i
çin şekillerden başka fotoğraflar da 
konulmuıtur. 126 sayfalık kitap için
de 120 oyun ve hemen her oyunun da 
değişikli olduğuna göre bir o kadar 
daha fula oyun var demektir. 

Kitabın tonundaki fihrist, bir oyu
nun bulunmuında kolaylık olıun diye 
aayfa numaralariyle ayrıca tansim e
dilmittir. 

Kitabın birinci bini Uç ay içinde ta
mamen aatılmıt ve ikinei tabı daha iyi 
klğıda ve realmler itavesiyle Remzi 
kitapevi tarafından aatılığı çıkarıl· 
mııtır. 

Vilôyetler 

Pavyon (ahsı yaphrllacak 
lzmit'te Tümen Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - İzmitte 31. piyade alayı için 

emanet suretiyle yaptırılmakta olan 
iki bölüklük pavyonun 1579,240 met
re murabbaı çatısının kapalı zarfla 
eksiltmesi İzmitte tümen - satınalma 
komisyonunda 28. Nisan 939 cüma gü 
nü saat 15 te yapılacaktır. 

2 -Keşif bedeli 10154 lira 51 kuruş 
tur. İlk teminatı 762 liradır. 

b) Teklif sahiplerinin ihaleden ' 
gün evci en geç 23-4-939 günü akta • 
mına kadar müracaatla Urfa Valili
ğinden alacaktan müteahhitlik ehli • 
yet veıikaaı. 

c) Teklif aahiplerinin mensup ol -
duklan ticaret odasından aldıkları 
939 ıenesine ait vesika veya sureti. 

5 - İsteklilerin artırma eksiltme 
kanununun umumi hükümleri ile ka -
pah zarf uıuliyle eksiltmeye dahil o
lan maddeleri ve ekslltme prtnameıi 
ahkimına ve yukarda yazılı maddele
rin icabatına riayet eylemeleri prt • 
tır. 

A N D A ç 

NÖBETÇi ECZANELR 

Pazar : Merkez eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarpmba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perıembe : Ege ve Çankaya eczaneleri 

l 

Cuma : Sebat ve Yeniıehir eczaneler 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has
talık vukuunda acele imdat i&temek iı;ın 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Tele fon Numara lan 
3 - İdari şartnamesi, keşifnamesi 

fenni şartnamesi ve planı her gün İz
mitte satınalma komisyonunda görü
lebilir 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niye ve prtnameleri Urfa nafıa mü
dürlüğünde görebilir. 

7 - Elden verilecek ve posta ile 
gönderilecek olan teklif mektupları· 
nın ihale saatinden bir aaat evetine 
kadar eksiltme komisyonuna varması 
aşrttır. Postada vuku bulacak gecik· 
mclerden dolayı komisyon mesuliyet 

Yan.:ın ihbarı: (1521). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023·1024). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - B!ektrik ve Havagazı a
rıza memurluğu: ( 1846). - Mesaj eri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zıncirlicami civarı: (2645-
1050-1196). • Samanpazan civarı: (2806 
·3259). • Yenişehir, Havuzbaşı Bizım 

4 - İsteklilerin eksiltme kanunu
nun istediği vesika ve ehliyetname
leriyle birlikte teklif mektuplarını 

belli gün ve saatinden bir saat evci 
İzmitte tümen satınalma komisyonu-
na vermeleri. 1273) 11271 

Şose ve sınai imolôt 
Eskişehir Nfıa Müdürlüğünden: 

Sarıköy - Mihallıççık yolunun 13+ 
293 - 15 + 803 kilometreleri arasın
da inşa edilecek 10644.40 lira keşif 
bedelJi şose vcsınai imalat inşaatı 17. 
4. 939 tarihinden 4. 5. 939 tarihine mü 
sadif perşembe günii saat 14, 15 şe ka
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (798.33) liradır. 
Bu işe ait keşif, proje, grafik, sil

silesi fiyat bordrosu, fenni şartname, 
eksiltme şartnamesi ve mukavele pro 
jesi her zaman nafıa müdürlilğünde 

görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az 

seki:ı gün evci vilayete miiracaatla 
alacakları ehliyetname ve senesi için· 
de Ticaret odasından alınmı§ vesika· 
yı 2490 sayılı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına ekliyecekler
dir. Teklif mektupları 4. 5. 939 tari
hinde en geç saat 13, 15 şe kadar mak· 
buz mukabilinde daimi cnciimen reis
Jiğiğine tevdi edilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplar mühür mumu 
ile ve taahhütlü olacaktır. . 

Postada vaki gecikmeler kabul edil 
mez. {1368) 11395 

Kıpıll zarf usulile ekslllme lllnı 
Eskitehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir merkezinde inşa edilecek 
beş dersaneli ilk okulun (30.000) lira 
keşif bedelli birinci kısım inşaatı 17. 
4. gag tarihinden 4-5-lg tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14.30 za ka
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daire
sinde toplanacak daimi encümende 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (2250) liradır. 
Bu ite ait evrak, proje, ketif cet

velleri, hususf, fenni ıartname, fiyat 
bordrosu elektrik keşif ve ıartname
si, eksiltme şartnamesi, mukavele pro 
jesinden ibaret olup 150 kuruş mu
kabili'ndc nafıa müdürlüğünden ah· 
nabilir. 

İsteklilerin bu gibi İ§leri yapmı! 
olduklarına dair ibraz edecekleri ve
saika istinaden ihale tarihinden en az 
sekiz giln evel vilayete müracaatla a
tacakları ehliyetname bir mühendis 
veya mimarın işin mesuliyeti fenni
yesini deruhte ettiğine dair noterden 
muaaddak taahhüt senedi ve ticaret 
odasından senesi içinde alınmış vesi· 
kayı 2490 sayılı kanunun tarifi dahi
linde teklif mektuplarına eklemeleri 
şarttır. 

Teklif mektupları 4. 5. 939 tarihine 
müaadif perşembe günü saat 13.30 za 
kadar makbuz mukabilinde daimi en· 
cümen reisliğine tevdi edilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
mühür mumu ile mühürlü ve iadeli 
teahhütlü olması 13.zımdır. Postada 
vaki olacak gecikme kabul edilmez. 

11396 

Gümrük karokol binası 

yaptırılacak 

Urfa Nafıa Müdürlüğünden : 
Urfa vilayetinin cenup hududu ü • 

zerinde Ebu Küsbe mevkiinde yeni • 
den inşa edilecek Gümrük Muhafaza 
süvari karakol binası inpatı 19940 li
ra 65 kuruş bedeli kctif ve vahidi kı
yasi fiyat üzerinden görlllen liUum U
zerine ikinci defa olarak kapalı zarf . . 
usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2-5-939 tarihine mü· 
aadif talı günü aaat 14 te Urfa Nffıa 
MüdürlUğü odasında toplanacak ko
miıyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye, pro
je, mukavelename projesi, eksiltme 
prtname.>i, fenni şartname, hulaaai 
ketfiye ve Bayındırlık işleri genel 
prtnamcainden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1495 
lira 55 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları prt
tır. 

a) Yukarda miktarı yazılı teminat 
akçesinin mal sandığına yatırıldığına 
dair makbuz veya muteber bir banka
dan alınacak teminat mektubu_ 

kabul etmez. {1392) 11382 

Ekmek ahnacak 
Gaziantep C. Müddeiumumili • 

ğinden : 
1 - Gaziantep ceza evinin 1. 6. 939 

dan 31. 5. 939 tarihine kadar bir sene
lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliy· 
le ihaleye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen ihtiyaç miktarı 
300.000 kilo ve muhammen bedeli 
23250 liradır. 

3 - Muvakat teminat 1743,75 ku
ruştur. 

4 - İhale 8 Mayıs 939 pazartesi gü 
nü saat 15 de Gaziantep adliye bina
sı içinde C. müddeiumumiliği daire
sinde yapılacaktır. 

taksi: (3848), - Çankırı caddesi, Ulus 
taksisi: (1291 ). - lıtanbul taksisi: (3997) 
Devlet demiryolları Gar istihbarat ve 
müracaat memurluğu: (1788). 

Otobüslerin ilk ve son aeferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Uluı M. na 

6.45 
7.IS 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Uluıı M: na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Uluı; M. dan Keı;iôren'e 6.00 
Keçioren'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 
Aı. fabrikalardan Cebeci'ye -.-
Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 
Uluı M. dan Yeniıehir'e 7.10 

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 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköpril'den S. pazarına 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.-

7.00 
9.45 -.-

20.00 

5 - Teklif mektupları 8 Mayıs 939 
günü saat 14 de kadar Gaziantep C. 
müddeiumumiliğine verilecektir. Pos 
tadaki gecikmeler muteber değildir. § 

6 -Eksiltmiye talip olan]• 2490 aa 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinin 
emrettiği vesikaları ibraz edecekler- § 
dir. 

Ulus meydanıyle İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren zaman
ları ıeferler daha sıktır. 

7 - Şartname Gaziantep C. Müdde
iumumiliğinde her gün çalışma saat· 
]erinde görülebilir. 11421 

Beıon yol ve Trotuvaı inıaah 
Kütahya Vilayetinden : 

Eksiltmeye konulan it: 
1 - Kütahya - Afyon yolunun 

OXOOO ile OX404 kilometreleri arasın
daki beton yol ve trotuvar inşaatı, 
keşif bedeli 15525 lira Z kuruıtur. 

2 - Eksiltme 9-5-939 salı günü aa
at 15 te Kütahya viliyeti daimi encü
meninde kapalı zarf usulü ile yapıla
caktır. 

3 - İstekliler ekailtme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık itleri 
genci şartnamesi, hususi fenni şartna
me ve proje (50) kurut mukabilinde 
Kütahya nafıaaından alabilirler. 

4 - Mali sene nihayetinin tekarrü
bü dolayısiyle projelerin Nafıa Ve -
klleti ıoae ve köprüler rei•liiinden 
tetkik ve tasdikinden M>nra yapılacak 
teferruata ait tldilitı i•tekliler aynen 
kabul edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1164,38) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve .eksiltmenin yapı
lacağı günden en az 8 gün evvel elle
rinde bulunan vesikalarla Nafıa Mü
dürlüğüne müracaat ederek bu işe 
mahsus vesika almaları ıtarttır. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmı yanlar eksiltmeye iştirik ede -
mezler. 

6 -~steklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten 1 aa
at evveline gelinciye kadar daimi en
cümene makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kal:>ul edil-
mez. (1505) 11485 

K111ehir kasabası su projesi 
tanzimi lıi eksiltmesi 

Kırtehir Belediye Rei•liiinden: • 
Kırıehir kasabası içme suyu tesisa

tı epip ve projeleri tanzimi işi kapa
lı zarf usulünde pazarlığa bırakılmış
tır. Bu pazarlık müddeti 27. 3. 939 
tarihinden itibaren bir aydır. 

1 - İtin muhammen bedeli 2700 li
radır. 

2 - İstekliler bu ite ait şartname 
proje ve ıair evrakı bili bedel An
karada Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen tefliiinden veya Kır 
şehir belediyesinden alabilirler. 

3 - Ebiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2490 sayılı kanunun 16, 17 
inci maddelerine uygun ve 202 lira 
50 kuruıluk muvakkat teminat 
vereceklerdir. Kanunun tayin etti
ği vcaikalariyle kanunun dördün • 
cü maddesi mucibince eksiltmeye 
girmeğe bir manii bulunmadı -
ğına dair ve su itlerindeki ihtisasaı 
nafıa vekaletince tastikli olacaktır. 
Bu müddet dahilinde pazarlı&a gire
bilmek şeraitine haiz olanlar Kırte
hir belediyesinde eksiltme komisyo
nuna müracaat edebilirler. 

(2815/ 1520) 11492 

Soğuk hava deposu ve 

buz fabrikası inşaatı 
Edirne Beledi;,e Ri~ ... tinden ı 

45 &ün müddetle ve kapalı zarf 

Ôlus meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vaaatl her beı dakikada; sa
at 20 den 21 e kadar her on dakikada; sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeı, yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

§ Akşamları Uluı meydanından saat 23 de
ki ıon seferlerle bunların Ulus meyda
nına dönüşleri sinemaların dağılış saati
ne tabidirler. 

Poata saatleri 

TeahhUtlü ıaat (18) e kadardır. 
Poıta saat (19) a kadar lıtanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

Tren aaatleri 

Haydarpaıa'ya 

Samıun battı 

Diyarbakır hattı 
Zonpldalı: hatu 

: Her sabah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.50 
de. (Pazarteıi, Per
ıembe, Cwnarteai, 
Toroı ıllrat.) 

ı HergÜn 9.35 (Kı1ıe
ri, Sivas, Amasya bu 
bat ilzerindedir.) 

: Her sün 9.35 
: Her cf1n 17.01 

usuliyle mllnakaaaya konulan ve 25 
nisan 939 tarihine müsadif salı günü 
ihale edileceği ilan olunan 72822 lira 
61 kuruş bedeli keşifli soğuk hava 
deposu ve buz fabrikasının inıasına 
bir çok talip z~hur edip elde projele
rin mevcudu kalmamasından ve tek
sir olunan projelerin de vakit ve a
nında gönderilmemesinden tetkike za 
man bırakmak için münakasa müdde
ti bir ay daha temdit edilmittir. Şart
namesinin 12 inci maddesinde göste
rilen iki şık ve sınıftan yalnız elek
trik kısmı kabul edilmiş olduğundan 
tekliflerin ona göre yapılamaıı lazım 
dır. Taliplerin 2490 sayılı kanuna tev 
fikan hazırlanmıt mektuplarını 24. 
mayıs 939 çarşamba günü saat 16 ya 
kadar Edirne belediyesine makbuz 
mukabili tevdi etmeye mecburdur. i
hale 25. Mayıs er§embe günü aa • 
at 16 da Edirne belediye encümenin
de yapılacaktır. Proje ve ketifname 
ve §artname 360 kurut bedel ı mukabi
linde Edirne belediyesinden tedarik 
edebilirler. (2738/ 1502) 11493 

Hükumet konağı yaphrilacak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüiün· 

den ı 

1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmi
ye konulan iş 37796 lira 25 kuru§ ke
ıif bedelli Gelibolu hükümet konağı 
tekmil inşaatıdır. 

2 - Müteahhit mayıs 938 nihaye
fine kadar asgari 3000 liralık iş yapma 
ğa mecbur olup bu para 938 yılı büt
çesine mevzu tahsisattan ve müteba
kisi de 939 yılı bütçesindeki tahsisa
tından ödenecektir. 

3 - İhale 11 5. 939 tarihine müsa
dif perşembe günü aaat 15 de Nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için t~ 
tiplerin 2834 lira 72 kuruttuk muvak
kat teminat yatırmaları ve ihale ta
rihinden bir hafta evci vilayet maka
mına müracaatla alacakları ehliyet 
vesikası ile 939 yılı Ticaret odas;n" 
ait vesikasını komisyona ibraz etme
leri lazımdır. 

5 - Bu işe ait keşif evrakı ve şart 
nameler Nafıa müdürlüğünde para
aız olarak &örülebilir. 2739/ 1500) 

11494 
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ğıtlar için % 3 nispetinde ayrıca 
zilat yapılacaktır. 

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

kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli kilosu 11 kuruş 

olup muvakkat teminat 237 lira 50 ku
ruştur. 

Kütüpane memuru 
ah nacak 

iV - Eksiltme 15/V /939 tarihi 
pazartesi günü saat 16 da Kabat 
levazım ve mübayaat şubeiindeki 

Kerpiç tuğlası a lı nacak komisyonunda yapılacaktır. 
V - Şartname ve nümune her 

D. D. Yolları Satın Alma Komis- sözü geçen şubeden ve İzmir, Ank 

Adliye Vekaletinden : 
yonundan : , baş müdürlüklerinden 240 kuruş 

Devlet demiryolları Haydarpaşa kabilinde alınabilir. 

Eksiltme ilanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi i

dare Heyetinden : 
ı - Eksiltmiye konulan iş Çanka

ya'da yapılacak polis karakolu binası 
inşaatıdır; 

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

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

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 

3 - Eksiltmesi 11. 5. 939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 

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

100 lira ücretli vekalet kütüpane 
memurluğu açıktır. Talip olanların 
memurin kanununun 4 üncü madde
sinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz bu
lunmaları ve garp lisanlarından biri
ni bilmeleri lazımdır. Bu durumda o
lan isteklilerin nisan ayı sonuna ka
dar vesikalariyle birlikte vekalet zat 
işleri umu müdürlüğüne müracaatla-

işletmesi için (150) bin adet adi ker- VI - Eksiltmeye iştirak edece 
piç tuğlası kapalı zarf usuliyle ·satın mühürlü teklif mektubunu ve % 
alınacaktır. teminat parası makbuzu veya Ba 

(1000) adedi 14 liradan muhammen teminat mektubunu ihtiva edecek 
bedel tutarı "2100" liradır. palı zarfları ihale saatinden bir s 

Bu tuğlalar, Haydarpaşa - Ankaraı evveline kadar mezkur komisyon 
arasındaki istasyonların birinde ve kanlığına makbuz mukabilinde v 
vagon dahilinde teslim alınacaktır. miş olmalıdırlar. (2758-1503) 11 

Eksiltmesi 8-5-939 tarihine rastlı - ---------------i 
yan pazartesi günü saat 11 de Hay -

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

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

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

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

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

(1407) 11419 

30.000 kilo yogurf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli asker hastanesinin 

939 mall yılı ihtiyacı için 30.000 kilo 
yoğl.\rt kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

r. (1444) 11448 

T elg raf-maki nesi 

alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

darpaşa gar binası dahilinde birinci 
işletme komisyonunca yapılacaktır. 
Kanuni evsafı haiz isteklilerin ek -
siltme saatından bir saat eveline ka -
dar muvakkat teminatlarını veznemi
ze yatırmaları ve teklif mektuplarını 
vermeleri lazımdır. " 
Şartname ve mukavele projeleri pa

rasız olarak yol başmüdürlüğünden 

alınabilir. (2704-1487) 11460 

/ 3 kalem malzeme 

Ankara Defterdarlığı 

Saydiye Münakasa s ı 

Ankara Defterdarlığından z 

Bafra kazasında vaki Bafra göl 
riyle Bafra gölünün denizle iltis< 
ettiği noktaya kadar kısmında sa 
olunacak bilumum balıkların hasıl 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 numaralı kanundaki şartları ha
iz olduktan başka en az yirmi bin li
ralık bu gibi bir bina işi yapmış ol
maları şarttır. İsteklilerin teklifleriy
le beraber bu işin vesikalarını da ver
meleri Iazımdır; 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2.399 lira 62 kuruş) luk bir teminat 
mektubu verilecektir; 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı, 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar T. B. M. M. idare 
heyetine, numaralı makbuz mukabi
linde teslim etmeleri lazımdır; 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve ü-

2 - Kilosunun muhammen fiyatı 

13 kuruş olup ilk, teminatı 292 lira 
50 kuruştur. 

çüncü maddelerinde yazılı vesikalar- 3 - İhalesi 10 5. 939 çarşamba gü-
la birlikte ilk teminat ve teklif mek- nü saat 16 dadır. 
tuplarını ihale saatinden bir saat eve
line kadar komisyona vermeleri. 

(1413) 11422 

ll(UJ yolu yaptmfacak 

4 - İstekliler şartnamesini her gün 
komisyonda görebilirler. 

5 - Taliplerin teminat ve teklifle
rini havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar Krık
lareli askeri satınalma komisyonuna 

27 mayıs 939 cumartesi gunu saat 
11 de Ankarada Nafıa vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda ceman 3058 lira muhammen be
delli 22 adet Mors tipi telgraf makine 
sinin talip çıkmaması yüzünden ka
palı zarf usulü ile yeniden eksiltme
si yapılacaktır. 

alınacak 

saydiyesi rüsumu maa resmi miri 
hk avlamak hakkı 31-5-939 tarihind 
31-5-942 tarihine kadar 3 sene mü 
detle mültezime kiraya verilecektir 

D. D. Yolları Satm Alma K omis- 1 _Muhammen bedeli_ 13000 - r 
yonundan : 

Muhammen bedeli 9240 lira olan a
şağıda isim ve miktarı yazılı bir lis
te muhteviyatı üç kalem malzeme 10-
5-1939 çarşamba günü saat 15 te teah
hüdünü ifa edemiyen müteahhidi na
mına açık eksiltme usulü ile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

dır. 

2 - Muvakkat teminatı 975 !iradı 

3 - İhale 24-5-939 pazartesi gü 
saat 14 te Bafra malmüdürlüğün 
müteşekkil komisyon marifetiyle y 
pılacaktı r. Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. (1379) 11397 

Sargı bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı o

tuz dokuz in lira olan (180.200) yüz 
seksen b" iki yüz metre murabbaında 
(300.000) t sargı bezi kapalı zarf u
suliyle e· iltmeye .onulmuştur. 

2 - Ek iltmesi 27 nisan 939 günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2925) lira olup 
fartnamesi (195) kuruş mukabilinde 
M.M.V. satınalma komisyonundan a
lınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat eveline 
kadar M.M.V satın alma komisyonuna 
vermeleri. (857) 10862 

;Top koşumu beygi r 
ve kısra k ahnacak 

M. M. Vekaleti S~tın Alına Ko
misyonundan : 

1 - 800 i c 1000 baş TOP koşumu 
beygir ve kı rak kapalı zarf usulü 
ile münakas ya konulmuştur. 

2 - Beher baş hayvan için tahmin 
edilen fiyat (400) dörtyüz liradır. 

3 - !halesi 16. Mayıs 939 salı gü
nş saat on bırciedir. 

4 - İlk teminatı (19.750) on dokuz 
bin yedi yüz elli liradır. 

5 - Evsaf ve şartnamesi (20) yir
mi lira muk bılinde M. M. V. satın 
alma komisy nundan ahnır. 

6 - ~ksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunt n ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gö t rilen vesaikle temi
nat ve teklif mcktupiarını ihale sa
atmdan en a hi;:- cıaat evel M.M.V 
satmalma komısyonuna vermeleri. 

(1060) 11062 

30 adet can kurtaran yeleği 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 30 adet can kurtaran yelegi 
satın alınacz:.ktrr. 

Tahmin edılen bedeli 30 lira olup ilk 
teminat mrkdan 67 lira 50 kuruştur 

2 - Paıarlrgı 12. 5. 939 çıı.qamba 

p.ünü saat ıs te vekalet satu1 alma 
komisyonunda yaprlac<ıktır. 

3 - Nümu~cııi her gün kooisyon
da görülebilir. 

4 - lstcidıkrin belli s:ıattc ilk te 
minat mck•up veya makbtı71ariyle 

komiı:yo•1:ı. r;clmclrri (1058) 11073 

4 kalem spor melbusah 

münakasası 

M. M. Vek aleti Satın Alma Ko • vermeleri. (1420) 11424 
misyonun d a n : 

1 - Dört muhtelif mahalde uçuş 
yolu yaptırılacaktır. Hepsinin muham 
men bedeli 876.000 (sekiz yüz yetmiş 

altı bin' lira olup ilk teminat miktarı 
38790 (otuz sekiz bin yedi yüz dok
san) liradır. 

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

nabilir. 
3 - Pazarlığı 27. 4. 939 perşembe 

günü saat 15 te vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

misyonundan : 
l - 500 ton mazot satın alınacak

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

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

tır. 

3 - Şartnamesi 150 kuruş mukabi
linde elınabilir. 

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

5 .000 kilo nafta li11 ve 

saire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko -

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edile fiyatı 

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

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

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

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

(1435) 11435 

Levazım Amirliği 

16.000 kilo toz ıeker ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon birlik ve müessesele
ri ihtiyacı isin 16,000 kilo toz şeker 
açık eksi!tmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4400 lira olup 
mm·akkat teminatı 330 liradır. 

· 3 - Eksi!tı~ıesi 1. 5. 939 pazartesi 
günü saat 14 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy-

2 ambar yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 

1 - Çorluda iki adet anbar yaptı

rılacaktır. Her ikisinin keşif bedeli 
42643 lira 30 kuruştur. 

2 - İhalesi 2. 5. 939 çarşamba günü 
saat 15 de Çorlu'da kor satın alma ko 
misyonunda pazarlık suretiyle yapı

lacaktır. Bu iş hakkında malUmat e
dinmek şartname ve projelerini gör
mek isteyenlerin komisyonumuza mü 
racaatları. (1427) 11427 

Askeri Fabrikalar · 

300 Kg. hk2 adetdevvar 
pota ocağı o ınaca 
A skeri Fabrik a lar Umum Müdür

lüğü M erkez Satm Alma Komisyo
nunda n : 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o
lan 300 Kg. lık 2 adet Devvar Pota 
Ocağı Askeri Fabrikalar Umum Mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 12-6-1939 pazartesi günü saat 
14,30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin rnu•·akkat 
teminat olan (337) lira (50) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesika 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1459) 11481 

20 ton Gliserin alınacak 
A skeri Fabrik a la r Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
n unda n : 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 20 ton gliserin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 12-6-1939 pazartesi gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (975) lirayı havi tek 
lif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayl.lı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gü ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (1460) 11482 

. 
P. T. ve T. Md. 

2 Spiker alınacak 
;of>. T . T . Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Ankara radyosu için biri (200) 
di~ri (125) lira ücretle iki spiker a
lınacaktır. 

M. M. Vekn1eti Satın Alma Ko- le birlikte Ankara Levazım Amirliği 

2 - Taliplerin lise mezunu olması 

ve telaffuzlarının düzğün, seslerinin 
mikrofona müsait bulunması bilhas
sa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuş 
malan lazımdır. 

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

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

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

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

satınalma komisyonuna vermeleri. 
(1376) 11369 

30.000 kilo süt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisyonunda n : 
1. - Kırklareli askeri hastanesinin 

939 senesi ihtiyacı için 30.000 kilo süt 

3 - Aynı evsafta olanlar arasnda 
yabancı dil bilenler ve yüksek mek
tep mezunlar tercih edilecektir. 

4 - Taliplerin 1 Mays 939 tarihin
ne kadar istida ile P. T. T. Umumi 
müdürlüğüne müracaatları. (1408) 

11420 

Muvakkat teminat (229.35) liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

Ankarada Nafıa malzeme müdürlü
ğünden parasız olarak alınabilir. 

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

Ma liye Vekôletinden : 
G ayri Mübadil İşleri T asfiye Bü

r osu: 

Yanya gayrimübadillerinden olup 

isimleri aşağıda yazılı eşhasa ait mül
ga gayri mübadiller komisyonunca 

teşkil olunan dosyalarda mevcut 216, 

779, 1226, 1745, 1746, 1790, 1839, 1896, 

1929, 1966, 1989, 2075, 2085, 2163, 2170, 

2366, 2443, 2465, 24 78, 2486, 2488, 2496, 

2498, numaralı mazbatalar ile tesbit e

dilmiş olan istihkakların hahikata ve 

ahkamı mevzuaya muhalif görüldü -

ğünden iptal edildiği ve 545, 568, 605 

ve 840 numaralı mazbatalar ile tesbit 

edilmiş olan istihkaklarda fazla tayin 

edildiğinden bu kere tadilen tenkis 

edildiği ve 1213, 1538 numaralı maz -

hatalarda da Ahmet Dino ve karısı 

Müveddet namına tesbit edilmiş olan 

istihkaklarında aynı suretle iptal e -

dilmiş olduğundan mezkii.r istihkak 

mazbataları üzerinde yapılmış ve ya -

pılacak her hangi bir temliki muta -

zammın muamele ve tasarrufların hü
kümsüz olduğu alakadarana tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Ulvi, Muammer, Celile, Ali Kemal, 
Mazlum, Mükerrem, Fatma, Ali Meh
met, Hüseyin, Dino, Cevat, Meruş, 
Saffet Dino veresesi, Ahmet Fuat, 
Ali Ekrem, Abidin, Arif, Hikmet Ley 
ıa, Feride Alkuş Veysel Dino, Adem 
Dino, Rezim Dino, Jale Kunt Ahmet 
Dino, Müveddet Dino Abdülvahap 
Dino veresesi Sabri, Fatma, Adile, 
Melek, İkbal, Saadet, Halide, Rifat, 
Nurettin, Nasip, Müzeyyen, Sabire, 
Abdurrahman Firdos, Resmiye, Ce -
lal Nuri, Sedat Nuri, Subhi Nuri, Hi
dayet, Enver, Munci Fikri, Feridun, 
Fikri, Leman Mebrure, Hatice, Ke -
mal, Kadriye veresesi Fuat Şadiye, 

Reşit, Şerife Münevver, Samiye, Kev
ser, Mukadde~, Kazım, Mukaddes, 
Faika, Seyyare, Nuriye, Mediha Na -
hide, 'Melek, Hayrettin, Zekeriya, 
Cemile, Müruvet, Penbe, Pertev, Re
fet, Neşet, Necati, Hikmet, Nevin, 
Heybetullah, Şahende, Bilal, İffet, 
Kamiran, Cafer Sadık. (1481) 11457 

~ Askerlik iıleri . 

Askerliğe davet 
Ankar a Ask erlik Şubesinden : 

Yedek subay yetiştirmek hakkına 

haiz mekteplerden mezun olupta as
kerliğine karar verilmiş ve henüz hiz 
metini yapmamı:t ve askeri ehliyetna
mesi olmıyanlar 1 Mayıs 939 da okul
da bulunmak üzere sevk edilecekler -
dir. Bu gibilerin 25 Nisan 939 da şu-
beye müracaatları. (1403) 11389 

Bu işe girmek istiyenlerin 693 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları hamilen eksiltme 
saatine kadar komisyonda isbatı vü -
cut etmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da
ğıtılacaktır. (1449) 
İsmi 

Beyaz sabun 
Arap ,, 
Toz 

" 

Miktarı Kg. 

3000 
30000 

1500 
11479 

Muhtelif inşaat 
D . D. Yolları Satın A lma Komis

yonundan : 
Keşif bedeli 46848 lira olan Sirke

ci 1stasyon meydanının tesviye, tan -
zim ve parkelenmesi ile kanalizasyon 
inşaatı kapalı zarf usuliyle 11-5-939 
perşembe günü saat 11 de Sirkecide 
9 uncu işletme binasında eksiltme ko· 
misyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 li
ra teminatı şartnamede yazılı vesika
lar ve teklif mektuplarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar ko· 
misyona vermeleri Hlzımdır. Şartna -
meler Ankara, İzmir ve Sirkeci vezne· 
lerinden 235 kuruş mukabilinde te -
min edilebilir. (2684-1463) 11480 

·Gümrük ve · İ . . B. 

Siğara kôğıdı alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün
den : 

1 - 19/IV /939 tarihinde ihale e
dilemiyen 25000 top sigara kağıdı 

şartname ve nümuneleri mucibince a
şağıdaki izahat dairesinde yeniden ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

II - Sigara kağıdı topları 30 tef
rikli 660 X 700 eba'dında olacaktır. Bu 
eb'atta veremiyenler kısmen 528 X 700 
veya 352 X 700 eba'dında verebilirler. 

III - Alınacak sigara kağıtlarının 
muhammen bedeli 600X700 eb'ad üze 
rinden sif İstanbul 192 kuruş hesabile 
48000 lira olup % 7,5 muvakkat temi
natı 36000 liradır. Yukarda yazılı di
ğer iki ebatta kağıt vermek istiyenler 
dahi 600 X 700 eb'adı esas olmak üzere 
fiat teklif edecekler ve her eb'attan 

4 - Şartname parasız olarak Sa 
sun defterdarlığından, Bafra malm 
dürlüğünden alınabilir. 

İhale 2490 sayılı kanun hükümle 
ne tevfikan yapılacağından talipler 
yevmi mezkurda dipozitlerini yatı 
dıklarına dair makbuzlarla birlik 
komisyona müracaatları ilan olunur 

(1450) 11478 

Elbise, şapka ve postal almaca 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Fen işleri amelesi için yaptı 
lacak 52 takım elbise ve kasket ile 
çift postal on beş gün müddetle ay 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Elbise ve kasketin muhamme 
bedeli 520 liradır. Postalın muh 
men bedeli 234 liradır. 

3 - Elbise ve kasketin muvakk 
teminatı 39 liradır. Postalın muvak 
kat teminatı 18 liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gö 
mek istiyenlerin her gün yazı işle 
kalemine ve isteklilerin de 9/5/93 
sah günü saat 10,30 da Belediye E 
cümenine müracaatları. (1519) 1149 

200.000 adet kapsul ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bend suları kontrolünde 
)anılmak üzere 200,000 adet kaps ·· 
pazarlıkla alınmak üzere bir haf 
müddetle açık eksiltmeye konulmm~ 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 300 liradı 

3 - Muvakkat teminatı 22,50 lir 
dır. 

4 - Şartname ve nümunesini gör 
mek isteyenlerin her gün yazı işler 

kalemine ve isteklilerin de 5. 5. 93l 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en 
cümenine müracaatları (1516) 1148 ' 

Matbaacıla ra 
A nkara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için bastırıi~ 
cak olan dört milyon bilet ile on bi~ 
adet karne on beş gün müddetle açı: 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1706 lira 
dır. 

ne kadar miktar kağıt vereceklerini 3 - Muvakat teminat 148 liradır. 

mektuplarında kayıt ve tasrih ede - 4 - Şartnamesiyle bilet ve karne 
ceklerdir. Bu takdirde fazla işçilik nümunelerini görmek isteyenlerin 
farkına karşılık olmak üzere teklif o- her gün yazı işleri kalemine ve istek 
lunan fiatlardan 528 X 700 eb'adı kağıt lilerin de 12. 5. 939 cuma günü saat 
lar için % 1,5 ve 352X700 eb'atlı ka-110.30 da belediye encümenine müra· 

caatları. (1512) 11490 

Kiralık evler 
A nkara Be lediyesinden : 

Cinsi Mahallesi 

Kargir hane Eski yangın 
yeri 

Sokağı 

Meçhul 
asker 

" " " 

Muhammen senelik 
İcarı 
Lira kuruş 

1062 00 
1161 00 

% 7,5 ğu 
Lira Ku 

79 
87 

65 
75 

Yukarda cinsi ve muhammen bedelleri yazılı iki kargir hane arttırma 
suretiyle 1-VI-939 tarihinden 31-V-940 tarihine kadar bir sene müddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin 4-V-939 perşembe günü saat ı 5 te imar 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1402.) 11388 



Orman koruma 
yılacaklardır. Fazla malumat almak 
isteyen isteklilerin 938/60 dosya nu
marasiylc mezkur gün ve saatte İcra 
memurluğuna müracaatları ilan olu-
nur. 1438 

2700 takım kışhk elbise ah nacak 
Ankara icra Dairesi Gayri Men· 

Orman Koruma Genel Komu- kul Satıı Memurluğundan : 
tanlık Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma Genel Komu -
tanlık kıtaları ihtiyacı için 2700 ta. 
kım kışlık elbise kapalı zarf usulü i
le ihalesi 11 mayıs 939 perşembe gü . 
nü saat ıs tc Ankara'da Yenişchirdc 
komutanlık binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28350 lira 
muvakkat teminatı (2126) lira 25 ku
ruıtur. 

3 - Şartnameler (1) lira (42) ku· 
ruı mukabilinde satın alma komisyo· 
nundan alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya· 
zıh vesikalarla beraber teklif mektup 
larını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri ilan 

Ankaranın Sakalar mahallcıi Hav 
ra sokağında 203 ada 6 parsel nu
maralı evin dörtte iki hissesi aşağı
da yazılı şartlar dahilinde açık ar
tırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müıtcmilatı: 

Sahlıkı 

Acele satılık eşya - 12 kişilik ye
mek odası, Viyana'da yapılmış kitap 
odası, radyo gramofon, halılar, kris
taller. Kutlu pasta salonu üzerinde 
Dcvres Ap. No. 9 1456 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-S o· 
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

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

Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuru:s 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilinlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa neıredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
nndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Küçük i11nların 120 harfi geçme· 
mesi lbımdır. Bu miktarı geçen l
linlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

olunur. ((1507) 11486 

5000 metre kapotluk kumaı 
ahnac:ak 

Havra sokağında dört basamak taş 
merdivenle çıkılıp iki numaralı ka· 
pıdan girildikte zemini çimento tava 
nı tahta bir sofa üzerinde bir hela 
ve tavanlı ve tabanlı bir oda vardır. 
Sofadan dört öaaamak bir merdiven 
ile bodrum kata inildiktc ocaklı bir 
koridor üzerinde iki adet karan1ık 
boşluk vardır. Tekrar sofaya çıkıla
rak beş basamak merdivenle çıkılan 
bir sahanlık üzerinde tabanlı ve ta
vansız karanlık ve basık bir oda ve 
sahanlıktan sekiz basamak merdiven
le yukarı çıkıldıkta tavan ve tabanlı 
bir sofa üzerinde tavan ve tabanlı iki 
oda bir mutbak ve on iki basamak 
merdivenle çatı katına çıkıldıkta ta
van ve tabanlı bir oda ve ba odaya 
kapısı olan üstü açık bir balkon var
dır. Ev ahşaptır. Üstü adi yerli ki
rcmididir. Tavan ve kapı pencerele
ri yağlı boyadır elektrik tesisatı var 
dır. 39 metre murabbaı sahasındadır. 
Heyeti umumiycsinc (4300) dört bin 
üç yüz ve satılacak yarım ~hisseye 
(2150) iki bin yüz elli lira kıymet tak
dir edilmiştir. 

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

Satılık Arsalar·- İstasyon arkası 
Cebeci ve Maltepe de inşaata hazır 

parsellenmiş ucuz arsalar. Koç . Ap. 

Ucuz fiyatla kiralık küçük daire! 
- Nafıa bakanlığı karşısı otobüs du
rak yerinde Özgen apartmanında iki 
oda ve müştemilatı. Kapıcıya müra-

Orman Koruma Genel Komu
tanlık Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Orman Koruma Genel Komu -
tanlık kıtaları ihtiyacı için (5000) 
metre kaputluk kumaş kapalı zarf u
sulü ile ihalesi 10 mayıs 1939 çarşam
ba günü saat 15 tc Ankara'da Yenişe· 
birde Komutanlık binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (15500) li· 
radır. Muvakkat teminatı (1162) lira 
50 kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup 
larını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri ilan 
olunur. ((1508) 11487 

Erat muıambası ahnacak 
Orman Koruma Genel Komu

tanlık Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel komutan· 
lık kıtalan ihtiyacı için (1500) adet 
Erat için mamul mupmba kapalı zarf 
usulü ile ihalesi 10 mayıs 939 çarpm
ba günü saat 11 de Ankara'da Ycnişe
hirdc Komutanlık binasındaki satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

• ... s-ıa-AA.u•.-..,;aa ~""'1.l &-0000 J.11.a. 

nıuvakkat teminatı 787 lira 50 kuruş

tur. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı veaikalarla beraber teklif mektup 
lannı ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri ilan 
olunur. (1509) 11488 

Devlet Orman iş. 

Satılk köknar tomruğu 
Devlet Orman ltletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Karabüke 28 kilometre mesa
fede bulunan Büyük düz bölgesinin 
Mi(lncarcı deposunda istif te mevcut 
"1624" adet muadili "1118" metre 
mikap "0,10" desimetre mikap kök
nar tomruğu açık arttırma ile satıla -
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartna
mesi Ankarada orman umum müdür
lüğünde ve orman baş mühendis mu
avinliğindc, İatanbul'da Orman baş· 
mühendis muavinliğindc ve Kara -
bük'te devlet orman işletmesi revir 
amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhmamen bede
li "9" lira "50" kuruştur. 

5 - İsteklilerin %,5 muvakkat pey 
akçesiyle 8. 5. 939 günü saat "14" de 
Karabük'teki revir merkezine müra-
caatları. (2760/1504 11484 

İcra ve İflôs 
Polatlı icra Daireainrlen ı 

No. 4 Tl: 2181 1387 
caat. 1423 

Satılık kübik yeni apartman - Sa· 
karya mahallesinde 3 katlı 515 M. 23 
M. cepheli arsalı konforlu 1700 lira 
iratlı % 40 borç devri. Uygun fiyat. 

Kadın şapka dikişçisi aranıyor -
Atatürk bulvarı No. 30 - 32 Gün yüz
lü Ap. dahili No. 1 Helli §apka salonu 
na müra'caat. 1424 

Ti: 2181 1388 Kiralık oda - Atatürk Bulvarı Ök
men apartımanında No: 8 konforlu 
mobilyalı bir oda bekarlara elverişli. 

Uygun fiyatla satılık arsa - Yeni. 
şehir, Sıhat vekaleti karşısı, İlkiz 
caddesi, ada 1149, parsel 23, Telefon Tel: 3792 1432 

1743 1402 Kiralık - Aile içinde ayn bölük 
1 • veya 2 oda aylığı 20 · 26 lira: Ye
nişehir Yenikalık S. 15 No: 2ci kat 
Bakanlıklara beş dakika. 1436 

Satış şartları : 
·-ı -

1 - Satış peşin para olmak üzere 
29. 5. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 • 12 ye kadar İcra dai
resi gayri menkul satış memurluğun~ 
da yapılacaktır. 

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

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuğu nisbctindc pey ak 
çcsi veya milli bir bankanın -teminat 
mektubu ile kanuni teminat olarak 
kabul adilen hazine tahvilleri getire
cektir. 

Satılık arsa - Ycni~chir, Dikmen 
asfaltı, Sözenler Cad. Oyhon Ap. ya· 
nında köşe başındaki 656 metrelik, 
cephesi iki daireye elverişli arsa Tl: 

Kiralık döşeli oda - Aile nezdin
de, kalorifer, sıcak su ve bütün konfor. 
Atatürk bulvarı Toygar Apartman 
No: S 1441 

3955 1421 Kiralık daire - Sağlık bakanlığı 
karşısı Çagatay sokak No. 22 Akkaya 
apartmanı 3 oda bir hol mutbak ban • 

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

yo ve saire 1442 

Kiralık oda - Şehirde aile içinde 
möbleli bir oda kiralıktır. İstiyenle
rin posta kutusu 466 ya müracaatları. 

1443 
3 - Satış günü artırma bedeli tak· 

dir edilen kıymetin yüzde yetmiş be· 
şini bulduktan ve üç defa nidadan 
sonra mezkOr 12 inci saatinde en çok 
artıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif 
edilen bedel! muhammen kivmctin % 
75 i bulmadığı takdirde 13. 6. 1939 ta 
rihinc müsadif salı günü saat 10 - 12 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kapar 
mehil verilecektir. İşbu müddet zar
fında ihale bedeli artırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evel en yüksek teklifte bulunan tali
be teklif veçhilc almağa razı olup ol
madığı sorulduktan aonra teklif veç
hile almağa razi ise farkı birinci ta
lipten tahsil edilmek üzere bu talibe 
ihale cdilccktir. Teklif veçhile alma
ğa razi olmazsa gayri menkul yeni
den on beş günlük ikinci artırmaya 
çıkarılır en çok artıran talibe ihale 
edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi, tcllaliye resim 
ise satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Alakadarlarının gayri menkul 
üzerindeki hakları ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evra· 
kı müsbitelcriyle yirmi gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak
s~ takdirde hakları tapu sicili ile sa -
bıt olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç tutulacaktır. 

8 - Arıtrmaya ittirak edecekler 
10. 5. 1939 tarihinden itibaren 939-3 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulunan şartnamcmizi okuyabilirler. 

1439 
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Satılık arsa - Şurayı devlet ittisa
linde kıymetli, cephesi bahçeye na· 
zır ve arkası sokak arsa için 2988 Te-
lefon No. sına müracaat. 1452 

Kiralık: 

Kiralık 2 .oda - Adilyc karşısında 
Ankara pasta salonu üzerinde Çulha 
zade Ap. No. 1. Kat 11. Biri möbleli 

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

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

Kiralık - Jandarma, polis enstitü
sü yanında her tarafa nazır vekaletle: 
re 5 dakika mesafede yeni yapılmış 
çok ucuz. Koçak Ap. daireleri. İçin-
dekiJcrc müracaat. 1364 

Kiralık oda - Sıhiyc vekaleti civa
rı asfalt üzeri temiz, rahat, Kızılaya 
bitişik Özen mahallcbici dükkanın-
dan sorulması. 1365 

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 Sclanik Cad. 
No. 47 müstakil bir ev her tarafı tıar
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 
Adakalc cad. N o. 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 Işık Ap. 

1409 

Kiralık - Ucuz 2 veya 3 odalı hol. 
• uauoua .ıaı:urep nıo..<ueq 'ql!C\lnW 
Zeyrek caddesi Işık apartmanı telefon 
3176 1410 

Kiralık mobilyalı oda - Bir aile 
yanında bir bay veya bayan için eh
ven fiyatla acele kiralıktır. Yemek de 
verilebilir. Müracaat Tl: 3130 1416 

Kiralık dükk§n ve küçük apartman 
- Postahane Cad. Ticaret odası ya
nında 52 No. lu dükkan ve depo ile 
54 No. lu küçük apartman. 1418 

diğeri boş. 1444 

Kiralık 1 veya 2 oda - Balkonlu 
güzel manzaralı ve konforlu. Işıklar 
caddesi Yüksek apartman 3. cü kat 8 
numaraya müracaat. 1445 

Kiralık daire - Yenişehir Karan
fil sokak şeker §irketi yanında 5 oda
lı ve 1 hol konforlu ve bahçeli daire-
ler. Tl: 3515 e müracaat. 1454 

Aranıyor: 

Aranıyor - Az müstamel sepetli mo· 
tosiklct satmak isteyenlerin marka. 
beygir kuvcti ve son fiyatını Kırık· 
kale Pr. Hd. Vchap adresine bildir-
meleri. 1419 

l~ an yanlar: 

iş arıyor - Elektrikle teshin, elek 
trikli fırınlar, elektrik kaynağı, ma
denlerde elektrik tesisatı işlerinde 
ihtisas sahibi İngilizce Fransızca 
çalışan ve Türkçeye de vukufu olan 
30 yaşında elektrik mühendisliği dok 
toru bir .katolik Alman iş arıyor. Ga
zetemiz İlan memurluğuna müracaat. 

14'0 , 
Tecrübeli nfuhasip mütercim mu

habir daktilo - Almanca Fransızca 
Türkçe iyi bilen bir zat akşamları ça
lışır .. Ulus'ta "KAJ" mektupla müra
caat. 

1451 

iş arayor - bir müessesede katiplik 
plasiye tahsildarlık ve her hangi bü
ro işleri kabul eden Türkçe Fransız
ca ve Almanca orta tahsili olan bir 
genç iş arıyor. Posta kutusu 139 L. 
rumuzuna müracaat.. 1453 

Zoyiler 

Zayi Mühür - Mahmet Bozkurt 
namına yazılı mührümü kaybettim. 
Bu mühür.le senet mukabili kimseye 
borcum bulunmadığını ve yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. 

1450 Mehmet Bozkurt 

Bir borçtan dolayı satılmasına ka· 
rar verilen 1480 lira kıymetindeki ka· 
vaf malı birinci artırmada muham
men kıymetinin% 75 nisbetini bulma 
dığından 29 nisan 1939 tarihine tcsa· 
düf eden cumartesi günü saat 9 dan 
13 c kadar Polatlı çarşısında ikinci 
ci arttırması yapılmak üzere talik e
dilmiştir. Hariçteki isteklilerle ma
hallindeki isteklilerin münasip görü · 
lenlerindcn muhammen kıymetinin 
% yedi buçuğu nisbetindeki pey ak· 
çeıi alınacaktır. Pey vuranlar şartna

medeki bütün tartları kabul etmit al-
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Kiralık aıartman - Yenişehir, ' nik 
men asfltı, Sözenler cad. No. 3 Oy
hon Ap. 4 oda, geniş bir hol. Konfor 
tamam. Görmek için kapıcıya, görüş-

Zayi - Sürmene ilk okulundan al
dığım 928 tarih ve 179 numaralı tas
diknamemi kaybettim. -Y cnisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. 

Hamandoz köyünden Terzi oğlu 
mek is;in Tel: 3955 1420 1455 Halim Terzi 

R. K. O. Yıldızı 

Ginger Rogers 
gibi kumral 

M. G. M . Yıldızı 

Joan Crawford 
gibi kestane 

PARAMOUNT Yıldızı 

Silvia Sidney 
gibi esmer 

R. K. O . Yıldızı 

Barbara Stanwyck 
gibi kızıl 

sizin için biribirinc uygun bir renk 
ahengi mevcuttur. Başlıca büyük 

mağazalarda satılır 

ŞARK MERKEZ ECZA T. A. ŞİRKETİNDEN: 

Maks Faktor müessesesi ameliaytı fenniye muallimcsinin Ankaraya gelmiş 
olduğunu iftiharla beyan ederek Holivut yıldızları gibi ve renk ahcnginiz 
tahtında bir makiyaj yapmak için sizi davet eder. 
Bu hizmetimiz meccani olup, hiç bir teahhüt ve. masarife giriftar olmıya
caksınız. Bir randevu almak için Ankara'da Taş hanında Şark Merkez 

Ecza T. A. Şirketine müracaat ediniz. 
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MAXFACTOR .\' HOLLYWOOD 7200 

Sahhk döşeme parkesi 
Ankara'da 10 ıenedir kurutulmut karaağaç ve ditbud&k· 

tan mamul 1450 metre murabbaı parke, toptan veya perakende, 
sttılıktır. Taliplerin Akköprüde Selahattin Refik Fabrikaımda 
lntaat Türk Limited Şirketine müracaatları. Posta Kutusu 491 
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Kumaş alınacak 

İstanbul Sıhi Müeaaeseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: . 

Leyli tıp talebe yurdu için 2600 
metre elbiselik ve 1110 metre paltoluk 
kumaş kapalı zarfla eksiltmiye ko
nulmuştur. 

1 Eksiltme 26. 4. 939 çarşamba gü· 
nü saat 15,30 da Cağaloğlunda sıhat 
\ ::;timai muavenet müdürlü; ü bina 
sında kurulu komisyonda yapıla~.ık-
tır. 

2 - Muhammen fiyatı : paltoluk 
kumaşın metresi 550, elbiselik kuma-
1ın metresi 450 kuru§tur. 

3 - Muvakkat garanti: · 1331 lira 
25 kuruş. 

4 İstekliler şartname ve nümuncyi 
her gün Fuat paşa türbesi karşısında 
leyli Tıp talebe yurdu merkezinde 
görülebilir. 

S - İstekliler 1939 yılı ticaret oda
sı vesikası ile 2490 sayılı kanunda ya 
zıh vesikalar ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte teklifi havi zarfları
nı ihale saatinden bir saat evci mak
buz mukabilinde komsiyona vemeleri. 

(2379/ 1295 11294 

Kablo ahnacak 
Iıtanbul Telefon Müdürlüiün

den : 
Muhtel~f ebatta ıi3 kalem kurşunlu 

kara ve hır kalem denizaltı kablosu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış
tır. Muhammen bedeli (83461.40) mu
vakkat teminat (5423.07) lira olup ek
siltmesi 2. 5. 939 salı günü saat ıs te 
müd.üriyc(binasında yapılacaktır. ts
tcklılcr muvakkat teminat makbuz 
v~ya banka mcktubiyle kanuni vesai
kı muhtevi kapalı zarflarını o gün sa
at 14 e kadar komisyona vermelidir. 
ler. Şartnamesi 209 kuruı mukabilin
de her gün levazım amirliğimizden 
alınabilit. (941) 10938 

Hükumet konağı inıaall 

münakasası 

Bitliı Maliyesinden: 

1 Keşif bedeli 29475 lira 58 kuruı 
olup temel hafriyatı kargir inşaatı i
çin taş ve kireç ve beton kısmında 
kullanılacak kalıplık tahtaları ihzar 
edilmiş olan Hizan hükümet konağı 

inşaatı 26391 lira bedel üzerinden pa· 
zarlık suretiyle bir ay müddetle · mü
nakasaya bırakılmıştır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 
şunlardır : 

A Pazarlık suretiyle bir ay müd· 
det konulan mukavele projesi bayın
dırlık işleri genel şarnamcıi, plan ya
pı işleri umum fenni şartnamesi. 

B - Pazarlık suretiyle münakasa
ya bırakılan evrakı Bitlis Nafıa mü
dürlüğünde, Hizan malmüdürlüğün
de görebilirler. 

3 - Pazarlk 8 mayıs 939 pazartesi 
günü saat 14 de Hizan maliyesinde 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakat teminatı 1979 lira 25 
kuruş. 

S - Pazarlığa girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vcaikaları 

göstermeleri lbımdır. 

A Ticaret odasında kayıtlı bulu
duğuna dair vesika, 

B Evclcc bu gibi işleri yaptığına 
dair vesika vilayet Nafıasından ve
sika almak isteyenlerin ihaleden en 
az sekiz gün evci Bitlis Nafıasına 
resmen müracaat etmeleri lazımdır. 

6 - Üçüncü maddede yazılı saat
ten bir saat evel Hizan maliye daire
sinde pazarlık komisyon reisliğinde 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

7 - 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 
üncü maddelerine riayet edilmesi lü
zumu ilin olunur. 

11292 



Sütçüler aleminde bir hôdise ... 

iele Süt makinel~ri 

Yüksek Ziraat, Cer ve sanayi işlerile her türlü kuvet ' 
istihsaline salih Dizel ve.Benzinle işler: 

1939 modelleri gelmiştir 

MİELE . 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

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

Taşra satış yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

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

Tl : 2454 1123 

SÜMERBANK 
Deri ve kundura sanayii 

Müessesi Müdürlüğünden : 
Fabrikamız mamulatı kösele ve muhtelif derilerinin satış yeri 

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

Toplanhya dôvet 
Kızılay Merkezi Umumisinden : 

Merkezi Umumimiz 25 Nisan 1939 salı günü saat on bir
de Y eniıehir' deki binasında toplanacağından sayın azanın 
gelmeleri r ica olunur. 1448 

BEDİA 
• 

Kuru sistemle 

Yapılan KELEBEK marka 

KO TR - PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabartma ve 
saire gibi hiç bir arıza göstermez 
Kontr - Plaklar bu gibi arızalara 

karşı garanti ile satılır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'tan 

mamul Kontr - Plaklar stok 
olarak her zaman mevcuttur. 

Her yerde satış yerleri vardır 

Yazıhane adresi: İstanbul, Sirke
ci Mühürdarzade han N. 5 

Ca erpillar Traktörleri 
Ve ıol tesviye makineleri yeniden memleketimize getirilmektedir. 

• 
-CATERPİLLAR KUVETİN TİMSALİDİR-

Türkiye Umumi Vekili : 
• 

"T 1 TA Ş,, 
TürkAnonim • • 

ıca e 1 
Ankara: Ko(ak Han - Ulus meydam. P. K.196 Tel. 2305 2338 Telg. TİT A~ 
İstanbul: Ta~han - Bah(ekapı P. K. 448. Tel 23247 - 23271 Telg. TİTA~ 

MESHERİ: 
...> 

4 üncü Vakıf Hanı altında - İstanbul -Paris'ten yeni getirdiği zengin kolleksiyonunu 
her gün aaat 14 ten itibaren teşhir etmeğe başladı. 
Havuzbaşı Çankaya caddesi Kınacı apartman 

Halkevi binası 

yaptırılacak 

_:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

E R E V U E SAA TLARI terakkiyab 'i daire 3 Ti: 3837 1405 

• : fen niyenin en son icadlarile = 
E mücehhezdir E GLiSERiNLi -

REVUE SAATLARI ~ 
.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. -- -
~ Fa b r İ k a ya p h r ı I a c ak ~ R 1 T ı;./i:;:~~:.:,;~-::~;;~:.:ğ.~;!~,P··· ~ --80 senelik tecrübe neticesidir. ---: : 4. 5. 939 perşembe günü saat 15 te : 
: : Tuvalet sabunu cilt ve teni İstanbul'da Cümhuriyet Halk Partisi : 
E Ka den" b"' I e . f nd k tar m satıc koo = güzelleştirir. En iyi tuvalet ilyönkurul eksiltme komisyonu oda- = modeller en son ve zarif ıekildedir. = E ra iZ O Q Si 1 1 1 ::t pe- : sabunudur. 

1107 
sında (129262) lira keşif bedelli Ka- : Ankara'da satış yeri: Riza Gözlükçü,: 

: f - dıköy Bahriye cadesindeki arsada ya- :. Bankalar cad. 8 7153 E 
§ rati leri birliğinden : ~ pılacak halkevi binası inşaatının bir .,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111? 

: D O K T O R --- kısmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ---- Giresund inta edilecek olan Fındık kırma fabrikasının : konulmuştur. ---- ihalesinin 20-4-939 tarihinde yapılacağı ilan edilmişti. Bu- : Asaf Koryak Mukavele; eksiltme, bayındırlık iş-
- güne kadar vaki müracaatların kafi görülmemesi dolayı· :_ Ieri genel, hususi ve fenni şartname-Deri, Saç, Tenasül hastalıkları 
E siyle ilan müddeti on beş gün temdit edilmiş, aynı zamanda E nütehassısı. Belediye sırasında !eri, proje keşif hülasasiyle buna mü-
E taliplere kolaylık olmak maksadiyle ihale şeklinde de de- : REHBER apartmanı saat 15 - . ı 9 tcfcrri diğer evrak (650) kuruş mu-
: ğişiklik yapılmış olduğu ilan olunur. : kabilinde dairesinden verilecektir. 
: : Muvakkat teminat (7714) liradır. 
: : İsteklilerin teklif mektupları ve en 

:_ Karadeniz bölgesi fındık tanm satıc koope· ~ .:!ımCebeci Hastanesi mu .. az <5o.ooo) liralık bu işe benzer iş :!/ yaptığına dair idarelerinden almı • .Jl 
: : : Cjlt, saç ve zühreviye : duğu vesikalara istinaden İstanbul 
= ratifleri birliğinden : = = mütehassısı - vilayetinden ekı;iltme tarihinden (8) s §=- _-_-_:or. Kemal Arıcan=_-_= gün eveı alınmış ehliyet ve 939 yılına 
: Birliğimizce Giresun' da aşağıdaki evsafta ( 40,000) kırk ait ticaret odası vesikalarını havi ka-
E bin lira sarfile bir fındık kırma fabrikası inşa edilecektir. : : Berlin kliniğinden mezun : palı zarflarını 4. 5. 939 perşembe gü-
: A. - Fabrika 24 saatte asgari on beş ton iç fındığı ha· : : Belediye sırası Emek Ap. kat 2 : nü saat 14 de kadar İstanbul Cümhu
E zırlıyabilecek kabiliyette olacaktır. : .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr riyet Halk Partisi ilyön kurul baş-
: 8. - Bu inşaatın plan, proje, §artnameleri bina kısmile : kanlğına vermeleri. (2473/ 1348) 

-------
----------------

dahili tesisat yrı ayrı olmak üzere hazırlanmıştır. Birliğin : ll358 

menfaatlerinin icabına göre bina kısmile beraber makine- : Arazöz pompası' ve saire İmar plam yapllnlacak ler, kalburlar ve bilumum dahili tesisat müçtemian bir mü· : 
teahhide ihale edilebileceği gibi, Birlikçe lüzum görüldüğü : altnacak 
takdirde bina kısmı ayn dahili tesisat ayrı olarak başka : 

Tekirdağ Şarbayhğmdan : 
Şehrimiz müstakbel imar planının -başka müteahhitlere de ihale edilebilecektir. 

C. - Fabrika modern tesisat üzerine yüz elliye kadar it
çinin çalıtabileceği salonları ve. bir milyon kiloya kadar 
fındığı istiap edebilecek depoları, denize karşı kargir isti-

Zonguldak Belediyesinden : tanzimi işi pazarlık suretiyle verile------------

Bir muhaberat şef muavini ah nacak 
Zonguldak'ta mühim bir kömür müessesesinin muhabe

re Servisinde Şef muavinliği açıktır. Taliplerin Türk olma
aı; tahsil itibariyle Lise veya bir yüksek mektep mezunu 
bulunması; askerJik hizmetini yapmış olması; İngilizce, 

Fransızca ve Almancadan en az birisini muhabereyi idare 
edecek kadar bilmesi; resmi veya hususi müesseselerde 
muhabere itlerinde çalışmıt olması; ve ~ıhhatinin yerinde 
bulunması şarttır. Taliplerden yüksek mektep mezunu o
lanlarla birden ziyade lisan bilenler tercih edilecektir. 

Hizmete alınacak kimseye ev veya ev kirasından başka 
ehliyetine ve tecrübesine göre 150 ile 200 lira arasında ay
lık ücret verilecektir. 

isteklilerin tahsil ve aile vaziyetlerini, bulundukları hiz
metleri ve bu hizmetlerden ne sebebe mebni ayrıldıklarını 
bildiren kısa bir hal tercümesini; kendilerinden ilerde asıl
ları veya musaddak suretleri istenecek diploma, tasdikname, 
şehadetname, bonservis gibi vesikaların birer suretini ilit
tirecekleri bir yazı ile İstanbul Tophane posta Kutusu 8 ad-

l 
resine 10 Mayıs 1939 tarihine kadar müracaat eylemeleri 

_ ilan olunur. 1395 

nat dıvarını iskele ve dekovili ihtiva edecektir. : 
: D. - Fabrikanın bina kısmının azami Ağustos 939 ipti· : 

Sokakları sulamak için santrfujlu ceğinden talip olan mütehassısların 
bir arazöz pompası ile mezbaha için 27. Nisan 939 tarihine kadar Tekirdağ 
bir depolu kompresör alınacaktır. belediye reisliğine müracaat eyleme
İsteklilerin 5. 5. 939 tarihine müsadif leri ilan olunur. (2452/ 1330) 11329 
cuma gününe kadar teklif yapabil- -----------------------------------=======- -: dalarında ve tesisat kısmının nihayet Ağustos 939 evahi- : 

: rinde tamamen ve bilumum tef erruatile ikmal edilmit ve : - -E işler bir halde teslimi şarttır. 
: E. - Taliplerin 5 Mayıs 939 tarihine kadar mevcut pro
E jelere uygun olarak tekliflerini birer ke§İfname ile ve yal
E mz bina için veya bina ile beraber tesisat için talip olacak

-----------E ların asgari kırk bin liralık beton arme bin~ inşa etmiş ol- § 
: duklarına dair ehliyet vesikası, yalnız tesisat için talip ola- : 
: caklarrn da bundan evvel bu gibi işleri liyakatle ifa etmiş § 

olduklarına dair Birliğe mukni vesaik ibraz etmeleri lazım- : 
dır. : 

---------------------

-F. - Projeleri, hususi ve fenni şartnameleri tetkik et- : 
mek ve fazl izahat almak istiyenlerin Giresun'da Fındık E 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine müracaatları ilan olu- E 
nur. 

FINDIK TARIM SATIŞ 
KOOPERATiFLERi BIRLICt 

---------1372 - -- -- -: T ASHIH : 19 ve 22 nisan 1939 tarihli nüshalarımızda in- : - -E titar eden yukarıki ilanın E maddesi noksan olarak intiıar : 
: etmittir. Esas yukarda yazıldığı ıekildedir. : - -.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!J.lllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

mek üzere Zonguldak belediyesinden 
şartname istemeleri ilan olunur. 

(1425) 11418 

U L U S - 2~. inci yıl - No : 6366 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürü ı Ali Rıza BASKAN 

YENi 
BU GÜN BU GECE 
muazzam tarihi film 

Fransa ihtilôli 
Canlandıranlar: 

Marie Antoinette rolünde: 
LISE DELAMARRE 

XVI Louis rolünde: 
PIERRE RENOIR 

Danton rolünde : 
LOUIS JOUVET 

40 bin figüran, 600 top, 3 süvari 
alayının iştirakile çevrilmiş büyük 

bir eserdir. 
Seanslar: 

14.45 - 16.45 - 18.45 • Gece : 21 de 

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 
Seansla·r: 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 
• Ucuz Halk Matinesi: 12.15 de 

JUANITA 

sus 
BU GÜN BU GECE 

En büyük fransız komedi artisti 
Fernandel tarafından yaratılan 

SAHTE KONT 
seyircileri ağlatırcasına güldüren 

zevk, neş'e ve kahkaha filmi 

Seanslar: 
12 de ucuz Halk Matinesi 

Normal seanslar 
14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

Telefon: 3589 

= = = = = YENi Sinemad~' YE=Nl VAR YETE NUMARALARINI ve meşhur lspanyol dansözü 
JULIA REYES'i mutlaka görmelisiniz. 


