
(afJllllba 

26 
N l SAN 

l 9 3 9 

5 KURUŞ 

Ulıd Baaımevi 

Çankm Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara 

TELEFON 

İmtiyaz Sahib i 1144 
Basmuharrirllk 1371 
Yazı Müdıirluğü 1062-1063 
Matbaa Mudurluğıi 1061 
l d a re 1064 

ADIMl'Z .ANDIMl'Z.DIR. 

-.aın 1 nd S1yfada 

Resimle dünya 
hadiseleri 

Yeni taarruzlan önlemeğe azmettiğini bildirmek için 
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lngiltere Berlinde teşebbüs yapac 
--·············································································-. -. 
~ C. H. P. MECLİS GRUPUNDA 
• • . 

Başvekilimiz A. 

umumı 

İzah etti • A. 

sıyası 
• • 

vazıyetı 

Parti Umumi Heyeti hükumetin 
siyasetini ittifakla tasvip etti 

Ankara, 25 a.a. - C. H. Partisi Meclis Grupu bugün ''25-4-
1939" saat 15 de Reis Vekili Hasan Saka'nın reisliğinde toplan-
dı. 

Jlk defa söz alan Muhterem Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, 
umumi siyasi vaziyeti izah etti. Umumi sulh gayesi ve türk ali 
menfaati bakımından Türkiye Hükümetinin büyük devletlerle 
ve komşulariyle temasta bulunduğuna dair malumat verdi. 

Başvekilden sonra söz alan bir çok hatiplerin mütaleaları din
lendi ve sordukları suallere Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu 
lazım gelen cevaplan verdi. Nihayet Parti Umumi Heyeti hükü

• metin siyasetini ve takip ettiği hareket hattını ittifakla tasvip etti. 
• .._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r 

Binici mbaylarrmız.ın Avrupc/ya hareketlerinden önce 
alınmı§ reıimleri 

Elcipimiz Nis'te iyi 
dereceler l<azandı 

Nis, 25 a.a. - Burada yapılan beynelmilel askeri konkur neticelen -
miıtir. Müteaddit müsabakalara iştirak eden otuz beş bihici arasında 
neticede fransız yüzbaşı Chevalier 201 puvanla birinci olmuıtur. 

Bidayette atların henüz formun
da olmamasından dolayı bir çok 
aksiliklere maruz kalmıı olan türk 
ekipi arasında yüzbaşı Saim Polat
kan, 133 puvanla altıncılığı kazan
mı§, Cevat Gürkan 98 puvanla on 
üçüncü gelmiş, Cevat Kula 7 2 pu -
vanla yirminci, Eyüp Öncü de 55,5 
puvanla 24 üncü gelmiştir. 

B. Potemkin 
Bükreş'te 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Sovyet 
hariciye komiser muavini B. Potem
kin'in memleketimize geleceğı yazıl
mıştı. Buradaki sovyet resmı mahafi
linden yaptığım tahkikata gore B. Po
temkin bu cuma günü ..abah' hususi 
bir vapurla İstanbul'a gelecek ve aynı 
akşam Ankara'ya hareket edecektir. 

8. Pqtemkin Bükra'te 
Bükre,, 25 a.a. - Ankaraya gitmek 

te olan B. Potemkin bu sabah Bük
re,·e gelmiş ve Sovyet sefaretine in· 
miştir. B. Potemkin saat 16 da Bük -
reşten hareket etmiştir. 

Romanya resmi mahfilleri, B. Po -
temkinin hiç bir romen fahsiyetleriy
le temas etmemi§ olduğunu bildir
mektedirler. 

Sol ya' va da uirıycıcak 
Sofya, 25 a.a. - Potemkin yarın sa

bah Sofyaya varacaktır. Kendisinin 
batyekil tarafından kabul edilmesi 
muhtemtldir. 

• 

Cümhurreisimiı 

~rak Dahiliye Nazırını 
kabul buyurdular 
İki gündenberi §ehrimizde bulunan 

Irak dahiliye nazırı B. Naci Şevket 
dün Reisicümhur tarafından kabul e
dilmiştir. 

Kabulde Hariciye Vekili B Şükrü 
Saraçoğlu da hazır bulunmu~tur.(a.a.) 

C. H. P. nin piyes 
müsabakası 

Dört esere müklf at 

verilmesi kararlaıtı 
Sayısı her yıl artan halkevlerimi

zin sahne faaliyetinin halk arasında 
uyandırdığı geniş alakayı ve umumi
yetle sahnenin terbiye, lisan, edebi 
zevk ve konuşma zarafeti bakımın
dan yüksek ehemiyetini göz önünde 
tutan C. H. P. nin bir piyeı müsaba -
kası açtığını evelce yazmıştık. 

Bu müsabakaya 27 eser gelmittir. 
Yollanan parçaları tetkik etmek üze
re Cevdet Kerim lncedayı, Nafi Atuf 
Kansu, Reşat Nuri Güntekin, Bedret
tin Tuncel, Dr. Ali Süha ;,elilbaşı ve 
Muhsin Ertuğrul'dan mürekkep jüri 

( Sonu 8. inci sayfada) 

İKİ SAAT SÜREN MÜHİM BİR TOPLANTIDA 
• 

lngiliz kabinesi mecburi 
askerlik işi hakkındaki 
kanun projesini görüşlü 
Alman gazeteleri, İngiltere'nin bu 

'' tehdid ,, ine aldırış etmiyorlar 
Sir Fredric Leith Ross'un (yuka

nda) reialiğinde bir İngiliz heyeti, 
romen hükümetiyle Bükreş'te eko-
nomik müzakerelerde bulunmakta
dır. (Haberimiz 8. inci sayfada). 

Londra, 25 a.a. - lngiliz gazeteleri, vazifesi batma avdet etmi§ olan 
lngiltere'nin Berlin sefiri Sir Neville Henderson'un B. Hitlerin Reichtag 
daki söyliyeceği nutkun arefesinde alman hükümeti nezdinde sarih bir 
vazife ifasına memur edilmiş olduğunu yazmaktadırlar. 

Çocuk Haftasının üçüncü günü 

Dün halkevinde güzel 
bir müsamere verildi 

Ankara da ve t>u • 
tün yurdda tertip 
edilen programla
rın hududu içinde 
çocuklarımızın bü
yük neıe ve heye
canlariy le kutlan
maktadır. 

Dün Ankara'da 
Halkevinde çocuk
larla ailelerine mah 
sus olmak üzere 
bir müsamere var
dı. 
rrdıKevı, aavet-

lilerine, küçücük 
artistlerile çok gü
zel iki saat geçirt
ti. İtiraf edelim ki 
birkaç zamandan
beri hazırlıklarını 

itittiğimiz Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
yavruları umduğu

muzdan daha gü
zel gösterilerle bi
zi karşıladılar. 

Tam saat üçte 
iıtiklal nıarşiyle 

başlanan progra -
mın en canlı kıs

Dünkü tem•ilden bir 11ahne 

mıhı "Küçük Yaman" ve "Hayat Hal
kası" piyesleri teşkil ediyordu. 

"Kilçük Yaman" ın bariz hususiye
ti, üç yaşındaki yavru artistlerin sah
nede ekseriyeti tetkil etmeleri ve 
kendilerine nıahsus konuşmalariyle 

seyircilerine daha sempatik görünme
leriydi. Bu renk, dans ve müzik ahen
gi karşısında küçük avuçların çıkar
d~kları alkış sesi.eri eserin pek hop 
gıttiğini ispata kafiydi. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

B. Markovic Berlin' de 
Hırvatlara geniı bir 
muhtariyet verilecek 

Belgrad resmi mahfillerine göre 

Yugoslavya'nın Balkan antantına 
olan sadakati zayıflamış değil 

, 

Berlin, 25 a.a. - Markoviç saat 13.30 da tayyare ile Belgrad'dan 
rlerlin' e hareket etmiştir. 

Markoviç saat 1 7 .1 5 de T empelhof tayyare meydanına varmış ve 
Fon libbcntrop ile hariciye erkanı tarafından selamlanmııtır. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

1 

Gazetelerin birbirine tevafuk etmek 
te olan haberlerine göre İngiliz sefi -
rinin vazifesi, B. Von Ribbentrop'a 
ve mümkün olursa bizzat B. Hitler'e 
lngiltere'nin B. Ruzvelt'in mesajı muh 
teviyatını tamamiyle tasvip etmekte 
olduğunu ve Almanya bu mesajı hesa
ba katmıya lüzum görmediği takdirde 
yeni taarruzların 6niine geçmek için 
zaruri olan mecburi aakerlilı: hizmeti 

(Sonu 8 inci sayfada) B. Çemberleyn 

Bir Hazirandan itibaren 

Berlin - İstanbul arasında 
hava seferleri başlıyor 

Mukavele dün imza edildi 
~erlin • lstanbul ve lstanbul - Berlin arasında muntazam hava sefer .. 

lerı_yapmak üzere Lufthansa alman hava seyrüsefer tirketi ile bir aydan 
berı devam eden müzakereler nihayete ermit ve Vekiller Heyetince de 

tasvip edilen mukavelename dün r---'- ---·-- -----
vekaletin merasim salonunda Muha 
bere ve Münakale vekili Ali Çetin -
kaya ile §İrketin mümessili Von 
Winterfeld arasında imza edilmiş -
tir. 

1 haziran 1939 dan itibaren Berlin -
den İıtanbul'a ve lstanbul'dan Ber -
lin'e kadar muayyen iıtikamette mun
tazam seferlere batlanacak ve bu su -
retle havayol şebekemiz beynelmilel 
havayol şebekelerine bağlanmıı ola -
caktır. 

Mukavelename ticari mahiyeti haiz 
yolcu, ve posta nakline münhasır ve 
hiç bir imtiyaz veya inhisarı tazam -
mun etmemektedir .• 

............... 1111111111111111 

o 
İlkbahar 

uyanıyor oe pen -
çeremiaclen etra • 
la balıınca Y•fe

ren aiaçlGI', çi
çelılerle bezenen 
ballar ve bahçe
ler •örüyoruz. U
zun ve •rkrcr 1ı,,. 

tan •onra, bu 
genç lua, kırlarda 
baharın ilk çiçelı· 
lerini topluyor. 

o 
11111111111111111111111111111111 

İran veliahdinin 

düğünü dolayısile · 

İran Sel arelinde 
bir süvare verildi 
İran veliahti Sonaltes Prens Şah· 

pur ile Mısır Kıralı S. M. Faruk I nin 
hemşireleri Prenses Fevziye'nin Tah-

( Sonu 8. inci sayfada) 



Eşref paşa Yamaçlarından .•• (Ressam Sami Yetik) 

Partimiz in son teşebbüsü doJayısiyle .. 
,. • * .,, • ...,..,N V;:A......., wlf41tw+ • . ,v .. •••• ,,. .... ·····~····' .. ....... ... '\ 

Yurt köşesi sanatkar 
nasıl canlanır? fırçasında 

Ressamlarımız, Partinin bu teşebbüsünde 

en büyük dertlerinin tasfiyesini bulabilirler 
İlk fotoğraf sergisi Ankara'da açıl

dığı vakit, büyük yurdumuzun sayı· 
sız köşelerinden bazılarını tesbite ça
lışını§ olan objektifin eserlerini gö · 
renler, harikulade tabiat, çeşitli ik
lim ve engin bir tarih diyarı olan bu 
toprakların binbir çeŞit manzara ve 
görünüşü üzerinde bir iftihar, bir gu
rur ve biraz da esef hissi duymuşlar
dı. 

Bu sonuncu his, bu güzel yurdu ta
mamiyle bilmemiş ve görmemiş olma· 
nın intibaıdır. 

Bir muallimin u sözlerini hatırla
rım: 

"- Yurdun bazı yerlerini fotoğraf 
kağıdında gördükten sonra seyahat 
etmeden geçen giınlerime acıyorum. 

Bunları bu şekilde makine ve eczalı 
kağıt tesbit etmiş ... Milli sanatkar'ın 
fırçası buralarda neler yaratmaz?,, 

Dün partimizin birçok münevver -
}erimizin hatırından geçen bu suale 
cevap vermek için, türk sanatkarına 
verdiği imkanın eserini seyrettik ... 
Cümhuriyet Halk Partisi, memleket• 
te hareketin, canlı, verimli bir kültür 
hayatı yaratmak için, aldığı tedbirler 
cümlesinden olarak, muhtelif ekolle
re mensup on kıymetli ressamımızı, 

biribirinden farklı şartları olan on vi
layetimize göndermiş ve burada ken
dilerine tablolar hazırlatmıştı. 

Pazar günü, Paı ti Genel Sekreteri 
tarafından açılan sergide bulunan 116 
parça eser, işte bu teşebbüs mahsulü
dür. 

Sergide neler görebiliyorsunuz? 
Ve bu serginin husu iyeti nedir? E
vela şunu düşününtiz: bugüne kadar 
seyrettiğimiz resim sergilerinde mem 
leket manzaraları, tarih eserleri, va
tandaş tipleri olarak neler bulabilir
diniz? Sanatkar nerede yaşıyorsa o
raya ait olanları değıl mi? Fakat bu 
sanatkarın yaratma kabiliyetinin en 
üstün haddine varacağı manzara ve 
tabiat ya onun bulunduğu yerde yok
sa? Bizim memleketimizde kaç sanat
kar vardır ki, bu, en güzel eserini ve
rebileceği yurd kö esini arıyabilsin? 

Sergiden bir köşe (Sağda: Feyhaman'ın bir tablosu: 
Antep milli müdafaa kahramanlarından biri) 

ket paıçaları şunlardır: Bursa, İzmir,] bağlıyacak kadar zengin 
Gaziantep, Rize, Edirne, Malatya, An- temenni edelim. - C. K. 

olmalarını 

talya, Trabzon, Erzurum, Konya ... 
En iyi imkanlar altında, usta bir e

lin aldığı fotoğraf ile, bir tabloyu na
sıl mukayese edebilirsiniz? Tabiat, 
sanatkarın elinde asilleşiyor. 

Türk topraklarının zaten bünyesin
de bulunan bu hususiyetten artık sa
natkarlarımız, diledikleri kadar fay
dalanabileceklerdir. Türk sanatkatla -
rı, partinin bütün kültür ve sanat sa
halarında biribirini kova1ıyan yardım 
ve teşviklerinde, büyük ve bugüne ka
dar şikayet ettikleri bir derdin tasfi-

yesini bulabilirler. Bundan sonra ken 
dilerine düşen iş, vatandaşın sanat se

viyesini yükseltecek, hatta daha ge -
niş manasiyle, onu yabancı eserler -
den müstagni kalarak kuracak eserle
ri vermektir. Halkevi salonunda, Tür
kiye'de birinci defa açılan resim mü
sabaka sergisinin bizdeki intibaları 

bu oldu. Gelecek yılların daha verim
li, daha ileri ve kendinden sonraki se
nelere daha bol ve kuvetli ümitler 

Alınan tablolar 
Yurd içinde gezen on ressamımızın 

tablolarından seçilerek vücuda getiri
lecek olan memleket resim koUeksi -
yonunu teşkil eden 43 tablo arasında, 
Erzurum'da çalışan B. Hamit Görel
in: kenar bir mahalle, Künbetler, 
Mescit Camii, Akşam Ezanı, Bayan 
S. Sabah, Akşam isimli tabloları var-
dı~ . 

Dünya sağhk kongresine 

iıtirak ediyoruz 
Her iki senede bir toplanmakta olan 

dünya sıhat ve içtima} muavenet kon
gresi bu sene Riyo de J aneyro'da 
toplanacaktır. Türikye Kızılay genç
lik kurumunun da davet edildiği bu 
kongre 6 Ağustos'tan 11 Ağustos'a 

kadar devam edecektir. 

İ şçi ücretlerinden 
kesilecek cezalar 

Bu gibi paralar, hükumetin 
kontrolu alhnda emanet 

olarak mu haf aza edil er.ek 
"lktısat Vekaleti iı dairesi re

isliğinden teblii( edilmiştir": 
İş kanununun 30 uncu maddesi 

mucibince işçi ücretlerinden yapılan 
cezai kesintilerin, işverenin mülkiye· 
tine dahil tutulmıyarak, yardım veya 
tekaüt gibi hususat için işçiler lehine 
sandıkları bulunan iş yerlerinde işbu 
sandıklara yatırılması ve böyle san
dıklar bulunmadığı takdirde, işvere -
nin kanunen yapmakla mükellef oldu
ğu hususlardan hariç olmak şartiyle, 
ancak işçilerin menfaatlerine yaraya
cak ve İktısat Vekaletince tayin edile
cek bir cihete hasr ve sarf edilmek il -
zere hükümetin kontrolüne amade bir 
emanet olarak muhafaza olunması i
cap etmektedir. 

Bugüne kadar işbu kanuni bükme 
hakkiyle riayet edilmediği anlaşıldı
ğından, alakadar işverenlerin gerek 
şimdiye kadar topladıkları gerekse 
bundan sonra işçi ücretlerinden ceza
en yapacakları kesintileri merkez?e 
açılacak hususi bir hesaba kayd~dıl: 
mek üzere Ankara'da İktısat Vekaletı 
emrine ziraat bankasının mattalli şube 
ve ajanlarına tevdi etmeleri ve bu su
retle yatırılan meblağların bir yıllık 
yekununun hesabını, yeni yılın şubat 
ayı iptidasına kadar doğrudan doğru· 
ya iş dairesi genel merkezine bildir
meleri lazımdır. (a.a.) 

Kızılay'ın yeni idare 

heyeti seçimi yapıldı 
Dün Kızılay merkezi umumi bina

sında toplanan umumi merkez heyeti 
yeni idare heyetini ittif~k~a int~ha? 
etmiş ve 1939/ 1940 bütçesını tatbık ı
çin heyete salahiyet vermiştir. (a.a.) 

\l-IAVA 

l1Y:~ 
Hava rüzgarlı ve bulutlu idi 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmiş, rüzgar cenubu garbiden sa
niyede 7 metre kadar hızla esmiştir. 
En yüksek ısı 22 derece olarak kay
dedilmiştir. Dün yurdun Trakya, or
ta Anadolu mıntakalarında çok bulut 
lu ve yer yer yağışlı, şark, şarkı cenu
bi ve Karadeniz sahillerinde kapalı, 
diğer mıntakalarda umumiyetle bulut
lu geçmiştir. Dün sabah saat sekize 
kadar düşen yagışların karemetreye 

B. Lütfi Kırda r İstanbu l'a döndü 

Tramvay, Elektrik ve Tünel 
İdareleri hükumetçe 

belediyeye devredilecek 
İstanbul, 25 (Telefonla) -Belediyeye ait işler hakkında hükü

met merkeziyle temas etmek üzere Ankara'ya gitmiş olan vali ve 
belediye reisi B. Lutfi Kırdar bu sabah döndü, vali öğleye doğru 
baştan vilayate, sonra da belediyeye giderek meşgul oldu ve şehir 
meclisinin bugünkü toplantısına riyaset etti. 

Vali B. Lfitfi Kırd:ır Ankara'da e- r resinin varidatiyle, tramvayların geç
lektrik, tramvay ve tünel müessesele- tiği bütün yolları yavaş yava§ asfalta 
rinin belediyeye devri işiyle meşgul çevirecektir. 
olmuş, hükümetin İstanbul halkına Bundan başka şehre bol miktarda 
gösterdiği yüksek teveccühün delili elektrik v~rile.cektir. .. . . . 
olarak bu müesseselerin belediyeye Beledıyenın otobus servısının 
verilmesini temin etmeğe çalışmış ve tramvay servisiyle birleştirilmesi dü -
muvaffak olmuştur. Buna dair hazır- şünülmektedir. Verilen bir habere gö
lanan kanun layihası İcra Vekilleri re hükümet, bu sene Muhabere ve Mü 
Heyetince Büyük Millet Meclisine nakale Vekaleti vasıtasiyle eski Akay 
sevkedilecektir. Bu müesseseler, bil- . . . ,... 'k İ 
·· 'b' ·1 b" l"kt b tl b ıdaresını de ıslah ettı ten sonra s-tun vecaı ı ı e ır ı e u sure e e-

lediyeye devredilmiş olacaktır. Bun- tanbul belediyesine devredecektir. 
lar belediyeye bağlı bir umum müdür- Belediyeler Bankasından alınacak 

lük marifetiyle idare olunacaktır. Öğ- olan beş milyon lira İstanbul beledi -
rendiğime göre belediye tramvay ida - yesinin emrine verilmek üzeredir. 

Yen isehirde feci bir 
~ . 

otomobil kazası 
Bir kişi öldü, iki kişi ya ralandı 
Dün sabah şehrimizde feci bir otomobil kazası olmuş ve bu kaza iki 

vatandaşımızın yaralanması ve birinin ölümiyle neticelenmiştir. Sabah 
saat 8.30 - 9 sularında Ankaralıların işleri başına gitmekte oldukları bir 
anda vukua gelen hadise, derhal şehre yayılmış ve bir çok kimseler vaka 
yerini görmek merakına kapılmışlardrr. 

1 Fakat, zabıta hadiseye derhal el 

B . . k ü K a m ut 0 " ı koyarak yara~ıl~rı .hastaneye ~aldır~ 
U Q Un T mış ve umumı ıntızamı, seyrusefen 

Büyük Millet Meclisi bugün öğle- çabucak temin etmiştir. 
den sonra toplanacaktır. Bugünkü Tahkikatımıza göre vaka şöyle ol-
ruznamede dahili nizamname mucibin 
ce bir defa müzakereye tabi olan şu 
maddeler vardır: 

X 1 - 1938 mali yılı muyazenei u
mumiye kanunua bağlı bazı daire büt
çelerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun layihası ve bütçe encümeni 
mazbatası. 

2 - Büyük Millet Meclisi 1939 yılı 
mart ayı hesabı hakkında Meclis he
saplarının tetkiki encümeni mazbata
sı, 

3 - Büyük Millet Meclisi ile m.üş
temilatındaki eşya hakkında Meclis 
hesaplarının tetkiki encümeni maz

batası. 

Çağrı 

muştur: Yenişehir' den şehre doğru 

gelmekte olan şoför B. Ali tanıdığı 

bir zatı otomobiline almıştır. Bir da

irede memur olan B. Lutfi isminde-
ki bu zat, otomobil kullanmağa me
raklıdır ve B. Alinin daveti üzerine 
otomobile binince gene bu merakını 

tatmin arzusuna kapılmıştır. Şoförün 

israrına rağmen de direksiyona geç
miştir. 

Bir müddet yol alındıktan sonra, 

bıraktıkları su miktarları lpsala'da =::;::::::;~=..;;.~~-:-
26-4-193~ 

Ordu evinin karşı sırasında ve Sıhı

ye vekaletinin hizasına rast gelen ma 

halde B. Lfitfi şehre doğru gitmekte 
olan bir otobüsün yanından geçmek 
iizere otomobili sola doğru almıst-·
Bu esnada bilinnı&ycn ı..cr sebeple or

tadaki 3•09tl sahaya saparak aradaki 
geçitten geçmekte olan üç yolcuyu o
tomobilin altına almış ve beş on met

re mesafe dahilinde ağaçlara çarpa

rak, yeşil sahayı çiğneyerek kaldırı

mın kenarında durmuştur. 

8, Kırklareli ve Pınarhisar'da 5, Çor
lu'da 4, Alaşehir'de 10, Muğla'da 9, 
Bodrum ve Tursunbeyde 7, Bığa ve 
Gönende 5, Nazilli'de 4, İsparta'da 10, 
Hadım'da 6, Bucak'ta 5, diğer yağışlı 
yerlerde de 1 - 3 kilogram arasında

dır. Rüzgarlar bütün mıntakalarda u
mumiyetle cenup ve garp istikametle 
rinde saniyede en çok 9 metre kadar 
hızla esmiştir. En düşük ısı Karsta sı
'fır, Vanda 4, Erzurum ve Uşak'ta 5, 
Eskişehir'de 6 derecedir. 

En yüksek ısı da Elazığ ve Trab
zon'da 24, İslahiye, Siirt ve Diyarba
kır'da 25, Adana'da 29 derecedir. 

maından sonra toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak

tır. 

X İktısat Encümeni bugün umumi 

heyet •içtimaından sonra toplanacak -

Bu feci kazaya kurban giden, za
vallılar şunlardır : 

tır. Hava malzeme deposunda maran• 

X Milli . müdafaa encümeni 26-IV- go~ ustası Abdullah, Ziraat bankası 
939 çarşamba günü umumi heyet içti
maından sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni 26. IV. 1939 
çarşamba günü umumi heyet içtima
ından sonra toplanacaktır. 

kooperatifler servisinde memur mül

kiye mezunu B. Orhan tlsel, gene 

hava malzeme deposunda Recep oğlu 
MUmin. 

Tür ki yede ressamlar, ilk defa ola -
rak kendi imkanlariyle olmadan muh
telif yurd köşelerine çalışmıya, fırça
larını ve sanat heyecanlarını harekete 
getirecek eserler yaratmıya gönderil
mişlerdir. Partinin bu devam edecek 
olan teşebbüsünün il« ağızda muvaf
fak eserler vermiş olduğunu söyliye
biliriz: dün, bizimle beraber, tabloları 
seyreden Gaziantepli bir genç, Gazi
antebin müdafaa ve kurtuluşunda dö
ğüşmüş nalbant Hasan Çavuş'un Fey
haman . Duran tarafından yapılmış 

tablosunu görünce, onu hatırladı ve 
yanındaki arkadaşlarına, son mektep 
tatilinde gördüğü bu gözü ölUmden 
korkmaz cesur anteplinin kahraman
lıklarını anlatmıya başladı. 
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Kazanın en zavallı kurbanı Abdul

lah ustadır ve nümune hastanesine 
naklinden sonra ölmüştür. B. Orhan'

ın ayağı kırılmış, topuğu ezilmiş ve 

vücudunun bir çok yerleri yaralan

mıştır. B. Mümin'in alnında, bacağın
da ve vücudunun bazı yerlerinde ya

raları vardır. Fakat tehlikeli değildir. 

Dün, muhtelif koşelerine ait tablo
larını seyrettiğimiz on vilayetten her 
hangi birisini görmuş olanlar da mu
hakkak Gaziantepli genç gibi, bildik
leri ve tanıdıkları yerlerin hatıraları 
canlandı. Sanat telakkileri ve görüş
leri ne olursa olsun, bir saantkarın, 

fırçasını harekete getiren milli var -
lıkları üzerinde emek harcanmış ve 
itina gösterilmiş tablolar halinde gör
mek, vatandaşa muhakkak zevk veri
yor. 
Şimidye kadar ıesim sanatkarı, bi

ze bol bol !stanbul'un camiini, Bo -
ğaziçini, çamlıcayı ve kısaca Marma
ra çevresini verdi. 

İlk müsabaka sergisinde iklimin
den, tabiatinden, tiplerinden, tarih 
eserlerinden, sokaklarından, köşele
rinden, görülmüş görülmemiş yerle -
rinden tablolar gordüğümüz memle -

Zava ll ı m ın ımını 

İb rahim ! 
Çocuk haftası içindeyiz. Memle

ketin her tarafında minimini yav
Jarımız neşeyle, sevinçle bayram 
yapıyor, eğleniyor ve cümhuriyet 
devrinin ne demek olduğunu bu 
vesile ile de bir defa daha öğreni
yorlar. 

Dün Halkevinde verdikleri güzel 
bir müsamereyle hem kendi yaşıt
larına, hem de büyüklerine tatlı sa
atler yaşattılar. 

Dün Ankara'ya gelen bir lstan
bul gazetesinde şu zabıta haberini 
de okudum: 
"Bakırköyü'nde ' Niyazibey so

kağında oturan Rızanın dört yaşın
daki oğlu İbrahim, evin bahçesin
deki kuyuya düşmüştür. Zabıta ta
rafından çağrılan etfaiye çocuğu 
boğulmuş olarak kuyudan çıkarmış, 
vaka etrafında zabıta tahkikata baş
lamıştır.,, 

Bütün türk çocukları, haftalarını 
sevinç ve neşe içinde geçirirlerken 
zavallı bir yavrunun bahçesinin 
kuyusunda boğularak ölmesi habe
rini. herkes 6ibi, ben de içim h..-

kularak öğreniyorum. 
Zavallı minimini lbrahim ve za

vallı lbrahimin zavallı anası ve ba
bası! 

Fakat dört yaşında çocukları ol
duğu halde bahçelerindeki kuyu
nun üzerini örtmemek kayıtsızlığı
nı gösteren bu zavallı ana pahaya 
ne demeli? 

Çocuk haftasında şu acı ihtarda 
bulunmağa mecbur kaldığım için 
beni mazur görünüz: 

- Analar babalar, vazifeniz dün
yaya çocuk getirmekle kalmıyor; 

onları her husrısta korumcrk da boy
nunu~un borcudur! - T. 1. 

Mihverlei ! 

Biribirleriyle dost olan Roma 
ile Berlin'i biribirine bağhyan ba· 
ğa mihver diyorlar. Gazetelerde
ki hartalar bu mihveri kalınca 
hir çizgi ile gösterirler. 

Geçen gün bir a merikan gaze
tesinde Pariı'le Londra'yı biribi· 
rine bağlıyan k aim bir çizgi ve 
altında f U sözler i gördüm: " P a
ris - Londra "mihveri.,, 

Bir de dünyanın k endi mihve
!'İ var, etti üç. 

Bizim bildiğimiz d ünya bir 
tek mihverin in Üzerinde bile batı 
dinç ve içi rahat dönemiyord u. 
Şimdi bu üç mihver üzerind e na
sıl dönecek? Bakalım 1 

Bir mıara rJe bir cümle ! 

"Madrit'tek i zafer geçidi" 
hakkında bir fıkra yazan arkada
§ım Hakkı Süha Gezgin, yazm
nın arasında Abdülhak Hi.mit'in 
"Ether" inde geçen !Ü mısraı 

tekrarlıyor : 

Ey Nefsi haris, acep ne buldun 1 

Malumdur ki Eıber'deki bu 

mısra, Hindistan'm Pencab §eh
rinde söylenir. 

Bizim Hakkı Süha, Madrit za
fer geçidi münasebetiyle, bir bi
çim ini getirip, Abdülhak Hamit'in 
"Tarık,, eserinden : 

"Endülüs hükünıdarlarınrn ha
zineleri içindesin Tarık!,, cümle
sini tekrarlamalı idi! 

Acele hükümler ! 

Arada sırada kendi kendimi
zi de tenkit etme liyiz. Ankara ga
rı civarında ham petrol çıktı di
ye yazmakta acele edip sonradan 
bunun sızıntılardan batka bir şey 
olmadığını bildirdiğimizden bahs
etmek istiyorum. 

Bu münasebetle hatırıma gel
di: bundan on, on bet sene Önce 
lstanbul'da Bakırköy civarında 
bulunan fil kemiklerinin jeolojik 
devirlerden kalma müstehaseler 
olduğu iddia olunmuş, fakat son· 
radan kemiklerin bir zamanlar 
lstanbul'a gelen bir cambaz kum· 
panyasının ölen filine ait olduğu 
an laıılmıştı. 

Bu kabil m eselelerde tetkikler 
tamamlanmadan hükmü yapııtır
mak güzel olmuyor. 

Zabıtanın aldığı ilk tedbirlerden 

sonra hadiseye Adliye el koymuş ve 
cümhuriyet müddeiumumi muavinle

ri B. Zeki Kumrulu ile B. Mehmet 

Ali Okhan bu tahkikatı idare etmiş
lerdir. 

Sabahtan akşama kadar devam e
den tahkikat neticesinde B. Liltfi hak 

kında ilk tahkikat açılarak: evrakiyle 

beraber sorgu hakimliğine tevdi edil
miştir. 

Sorgu hakimi B. Necati de sorgu
sunu saat 20 de bitirerek suçlunun 
tevkifine karar vermiş ve bu karar ye
rine getirilmiştir. 

Sorgu hakimliği tahkikatına bu
gün de devam edecektir. 

2,5 liralıklar tedavüle çıktı 

Yeni iki buçuk liralık kağıt para
larımız dünden itibaren tedavillc çık· 
mıştır. 
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DÜNYA HABERLERİ 
.İngiltere' de mecburi 

askerlik 
B. Metaksas enternasyonal vaziyet 

hakkında beyanatta bulundu 

Danzig'deki gergin 

vaziyet J:ıarşısında 

ISTANBUL Gazeteleri 
lngiltere'nin dıt politikası öteden· 

ı,.,ri,A vurpa kıtaaındaki politika mü 
Cadelelerine kar,ı uzaktan seyirci 
kalmııtır. İngilizler bu politikaları
lla "aplendid iaolation" yani "muhte 
tem infirat,, siyaseti adını vermi,. 
lerdir. İngilizler ancak iki vaziyette 
bu muhtetem infirat siya&etinden 
anılarak, Avrupa itlerine fili suret· 
te müdahale ederler: 

1 - Mant denizinin sahilleri bir 
büyük devlet tarafından tehdit .. 
dildiği zaman. 

2 - Büyük devletlerden biri Av· 
"'1pa kıtasında bir hegemonya kur· 

Yunanistan, şerefine ve 
tamamhğma katiyen 

el sürdürmiyecek 
Atina 25 a.a. - Atina mühendislerinin ziyafetinde nutuk söyliyen 

Ba§vekil' Metaksas, enternasyonal vaziyet hakkında demiştir ki : 

lllaya çalıttıiı zaman. "- Ordusundan kuvet alan ve bu - j 
Bu vaziyetlerde İngilizler adala- nunla iftihar ed~n Yunanist~n, ana. -ı llB Gafenko bug·u· n 

l'nıdan aynlarak, Avrupa kıtaamın vatanın tamamlıgına ve şerefıne hıç • 
İtlerine karıımakta, ve itleri kendi bir surette dokunulmasına. m~saade • I • d • 
trlenfaatlerine uygun bir sınıra koy- etmemi ye azmeylemiş, sakın, mılyon- p afis e g 1 1 yor 

Fransa 
endişede 
Paris, 25 a.a. - Milletler Cemiye

tinin Danzig ım komiseri B. Charles 
Bruckhardt, buraya gelmiştir. Muma
ileyh, Milletler Cemiyeti konseyi ta
rafından Danzigdeki vaziyetin inki
şafı safahatını takibe memur edilmiş 
olan üçler - Fransa, İngiltere İsveç -
komitesinin Cenevre'de akdedeceği 
içtimaın arefesinde serbest şehrin sta 
tüsü hakkında Fransız makamları ile 
görüşmüştür. 

TAN 
Balkanlar 

M. Zekeriya Sertel, buıünkü baıma -
kalesinde, şimdi Balkanlar'da temerküz 
etmiş olan diplomatik faaliyet hakkın -
da izahat verdikten sonra, demokrasile
rin bu derece bati gitmekte devam eder
lerıe, Bulııriıtan'ı da kaybedebilecekle
rini ve yeılne ümit noktaaı, Bulıariıtan
da, mihvere karıı duyulan antipati oldu
iunu, bundan istifade eder •e bunu ken
di lehlerine kullanırlaraa, Balkanlarda 
eakisi kadar delilse bile gene kuvetli bir 
blok vücuda ıetirebileceklerini söylü • 
yor. 

Nejriyat kongresi 
Sabiha Zekeriya Sertel, "Görüıler'' ıü

tununda ııimdiye kadar yalnız mekteple 
meşgul olan, kliltürü çocuk kanaliyle ve 
çok uzun bir iıtikbal bekliyerek memle
kete yayan maari veklletinin, netriyat 
kongresi münaaebetiyle, memleketin en 
büyük bir ııeriliiini ııidermek çarelerini 

duktan sonra gene memleketlerine tarla çocuğunun ortasında . kar~nlık 
Çekilmektedirler. lngilizler, Avrupa günler geçirmiştir. Yunan mılletı va· 
itlerine müdahale ederken de daima tanın şerefini korumak için o?8 her 
deniz kuvetlerini kullanmıılar, kara şeyi, canını ve hatti memleketın m.ev
lcuvetini, Avrupada bir takım dev• cudiyetini bile fedaya karar vermıt -

Londra, 25 a.a. - Lord Halifaks 
bugün B. Gafenko ile yeniden görüş
müştür. Romanya hariciye nazırı öğ
le yemeğine kırat tarafından alıkonul
muştur. 

Salahiyetli Fransız mahfilleri, Dan 
zig'deki vaziyet dolayısiyle endişe i
çindedirler. Bu mahfilleri, §imdiki al
man - leh gerginliği dolayısiyle ser
best ıehir arazisini Avrupa'nın "siyah 
noktası" diye tavsif etmektedirler. 
Aynı mahafil, B. Charles Brukck
hardt ile yapılan noktai nazar teati
lerinin bütün ihtimalleri derpiş etme
ğe medar olmuş olduğunu ilave et
mektedirler. 

• arama yoluna ıı:irdiğini ıöyluyor ve konıı:
rede alınacak en miıhim kararın yayım 
meselesi olduiunu ilive ediyor. 

Harp mi, sulh mu? 

letleri ittifaklanna alarak temin et· tir. 
lllitlerdir. Napolyon'a kartı karada 
dövüıen Avusturya, Rusya ve Prua
)a aakerleriydi. Büyük harpte A.1-
lllaaya'ya kartı harp yapan &..ara ku
•etleri de franaız ve rua ordularıy • 

Yunanistan'a istiklali ve tamamlığı 
hakkında kıymetli teminat verilmiş • 
tir. 

Nazır bu sabah Amerika büyük el
çisiyle Yunanistan orta elçisini kabul 
etmiştir. 

Nazi şefinin bir •Özü 

dı. Bu sebeple İngiltere deniz ku
•etlerine ehemiyet vermit ve deniz· 
lerin hakimiyetini temin ettikten 
aonra kara kuvetinin teminini, ha· 
lin ve ıartların icabına göre baıka 
devletlere bırakmııtır. Büyük ordu
lara ihtiyacı olmadığı için lnsilter_e, 
bıecburi askerliği de kabul ve tatbık 
etmemişti. Fakat milletler cemiyeti 
•e kollektif barıt aistemi yıkıldık· 
t.n aonra İngiltere, totaliter devlet· 
lerin emri vaki' ve tecavüz politika
larını önlemek için bir takım taah· 
hütler altma girınittir. Fransa'ya 
karıı taahhütleri vardır. Fransız ve 
İngiliz erkanı harbiyeleri totaliter 
devletlere kartı mütterek harp pla

Dünyanın kati olarak sulha d_~ğr~ 
gittiğini ıize temin edemem. Çu~ku 
bu hususta hiç bir kimse kati temınat 
veremez. Fakat size şunu temin ede
bilirim ki daha sulhçu bir istikbale 
doğru gittiğimizi gösteren ~bir .~ok 
işaretler vardır. Benim duygu~ bo?.' -
ledir. Ve bunun doğru çıkacagını u -
mit ediyorum. 

Siz Yunanistan'ın teknisiyenleri, en 
ziyade alakadar olduğunuz şey bitta -
bi sulhtur. Fakat şunu unutmayınız ki 
sulhta olsun harpte olsun siz daima 
memleket uğrunda çahşmıya davet e-

Gafenko, bugün öğleden sonra Ha
lifaks'la yeni bir görüşme yapmıştır. 
Akşam Romanya elçisi bir dine ver
miş, Dinede Gafenko'dan başka Hali
faks, Plymouth, fransız büyük elçisi 
Hor Belicha, Stanhope, Churchill, 
Sinclair, Attlee, Vanstart, Cadogan 
ve Hudson da hazır bulunmuşlardır. 

Gefenko yarın saat 23 te Paris'te 
olacak ve cumartesi akşamı Roma'ya 
hareket edecektir. 

Hariciye encümeni bu aabah topla
narak sulh cephesi teıkili için girişi
len müzakerelerin ne safhada bulun -
duğunu tetkik etmiştir. 

Danzig, 25 a.a. - Danzig nazileri
nin şefi B. Psrster'in bir amele top
lantısında B. Hitler·in kendisine Dan
zig'in bu sene içinde Almanya'ya rü
cu edeceği vadinde bulunmuş olduğu
nu söylediğine dair ortada bir §ayia 
dolaşmaktaaır. 

Bir alman ıikayeti 
Varşova, 25 a.a. - Polonya·daki al-

dileceksiniz. 

Milli müdafaa S{ayretleri 
Metaksas milli müdafaa işlerinden 

de bahsede;ek Yunanistan'ın son üç 
sene içinde milli müdafaası için 9 mil
yar drahmi sarfetmiş oldu~.u~u ~e bu 
paranın 10 milyarı ıeçeceiını soyle • 

Öğrenildiğine göre Lord Halifaks, 
dün Gafenko ile yaptığı görüşmele -
rin neticesi hakkında malUmat ver -
mittir. 

man gençler birliği reisi Wiesher, 
başvekile bir muhtıra göndererek Po
lonya'da çıkan almanca gazetelerin 
mütemadiyen müsaderelerinden şika
yet etmiştir. 

llı hazırlamaktadU'lar. Almanyanm 
•e ltalya'nm aon tecavüzleri kartı· 
•rnda İngiltere ıarkta da bir takım 
)eni taahhütlere giriımiştir: Polon• 
Ya ile karıılıklı bir yardım muka•e
lesi yapmııtır. Yananist~n:a ·~ R°: 
bıanya'ya garanti vermı,tır •.. Sıya.sı 
tahada genitliyen bu taahhutlerın 
'rkaaında ordular teklinde müeyyi-

miştir. 
Yunan hükümet reisi verimli işleri 

de anlatarak bunlar için icap eden 
bütün sermayenin bizzat memleket ~a-
afınn:ın t .. rn;.,. .,:ı;ı,:ı;ğ;ni c.ünkif mıl

fi hükümetin her türlü harici istıkraz-' ... .__ .... --. _ • Aıl • .._ a_ Llııll# ....._ 

~rymet ifade etmez. lngiltere'nin 
donanması kuvetlidir. Buna diyecek 
Yok. Fakat donanmanm kafi gelme
diği vaziyetler •ardır. BugÜn lnsil
terenin Avrupa'da güvenebilec•ii 
••keri kuvet, fransız askerleridir. 
t:'akat bu, Almanya ve ltalyanm 
bıüıterek kuvetleri karııınnda kafi 
değildir. Fransa, bugünkü vaziyette 
iiç cepheden tehlike altmdadır: Al
;-anya'ya, ltalya'ya ve cenuptan da 

lara muarız bulunduğunu ehemiyetle 
kaydeylemiştir. 

ranko ıı..--..... asma karşı. Gerçi 
~olonya ile yapılan anlaşma lngnız· 
Fran11z kombinezonuna Polonya 
Ordularmı da ilave etmittir. fakat 
lngiltere'nin sirittiği taahhütler o 
ltadar genit ve a-ittikçe de o derece 
tenitlemektedir ki, eğer arkasında 
llakeri kuvet teklinde bir müeyyide 
olınazsa, lngilterenin bu tftahhüdü 
)erine getirebileceğinden alakadar 
devletler, hakkiyle fÜphelenebilir
ler. lngiltere bir müddettenberi böy
le bir tazyik altındadır. Bu ihtiyacı 
llkrıılamak için müracaat ettiği u
•uller, lüzumu kadar aıkcr temin 
•tınediğinden ingili:a hülrümeti, 
lllecburi aıkerliiin ihdasmı dütün • 
lllektedir. Gerçi timdiye kadar bat • 
"ekil de dahil olduğu halde İngiliz 
hükümeti erkanından birçokları, 
a,db zamanında mecburi askerliği 
tatbik etmemeği vadetmiılerdir. Fa
ltat son aylar içinde beynelmilel 
'-'ünaaebetler, hiç ümit edilmedik 
bir cereyan almıttır. 

Bir devletin asker temin etmek 
içU. müracaat ettiii uaul, yalnız o 
devleti alakadar eden bir r.~eaele· 
dir. Fakat lngiltere gibi, aaia aola 
laabhi:tler saçan bir devleti· askeri 
~•a:iyeti, yalnız lngilter"c':ı.n dahili 
'ti olmaktan çıkar da beynelmilel 
bir mesele mahiyetini alır. Mecburi 
llalıerliğin kabulü ve tatbiki, lnsil • 
~re'ye olan itimadı arttıracaktır. 

\le inııiliz dıt politikumın tecavüze 
ltarıı sulh cephesi kurmak yolunda· 
iti vazifesini kolaylaıtıracaktır. 

A. Ş. ESMER 

Rayhştog cuma 
günü toplanıyor 

1
. ~erlin, 25 a.a. - Rayiıtag sekreter· 

1
1ğı, Hitler tarafından yapıfacak o • 
'n beyanatı dinlemek üzere Rayştagın 
~~ günü öğle üzeri toplanacağını 
lldirmektedir • 
:Rayiıtag'a Morevya ve Bohemya 

~11llanları bet mümessil gönderecek -
erdir. 

İngiltere'nln Milli 

Müdafaa bütçesi 
Londra, 25 a.a. - Avam kamara

sında l939/40 bütçesi hakkında beya
natta bulunan Jvı... c.;"'nn ezcümle 
şu malntnatı vermiJtir~~~""==--
"- Geçen sene milli müdafaa mas

rafı takriben 400 milyon ingiliz lira
sını bulmuştur. Evelki sene bu mas
raf 265 milyon idi. 1939/40 varidatiy
le karşılanmaıı icap eden masraf ye
kunu 922.440.000 ingiliz lirasıdır. 

Bu rakama munzam müdafaa mas
rafları dahil değildir. 

Pasif müdafaa masrafı yekunu 42. 
191.000 sterlin olarak tahmin edilmiş
tir ki bunun 35 milyonu istikrazla ve 
5.191.000 i bütçe varidatiyle karşıla
nacaktır." 

Nazır, bugünkü tartlar içinde da
hili sahada ve ezcümle içtimai işler 
için maalesef mühim munzam tah -
sat ayrılamadığını kaydetmiştir. 

Vergilerin artırılması zaruri ola
caktır. Şimdiki vergilerle varidat 
918.331.000 i bulabilecektir.. Eevelce 
230 milyonu varidatla, 350 milyonu 
da iıtikrazla temin edilmek üzere tes 
bit edilmi§ olan 580 milyon milli mü
dafaa masrafı şimdi 630 milyona ba
liğ olmaktadır. 

B. Volosin Roma' da 
Berlin, 25 a.a. - Eski Karpatlar 

Ukranyası ba§vekili Monsenyör Vo -
losin, dündenberi Roma'da ikamet et
mektedir. Mumaileyh, Saintehed. 
winge katolik müeuesesine inmittir. 
Monsenyör, otelin defterine kendisi • 
ni "Karpatlaraltı Ukranyası cumhur -
reisi" diye kaydettirmittir. 

Fon Papen bugün 

lstanbul' o geliyor 
latanbul, 25 (Telefonla) - Al

manya hükümeti tarafından Ankara 
büyük elçiliğine tayin olunan B. Fon 
Papen yarın sabahki ekspresle latan· 
bul'a gelecek ve yarın akıam ·Ankara
ya hareket edecektir. 

İngiltere Arnavutluk 
ilhakını tanıyacak mı? 

Sir Percy Loraine'in jtimatnamesi 

"İtalya Kırall ve Habejistan İmparatoru,, 
na hitaben tanzim olunacak 

Londra, 25 a.a. - İngiltere bükümetinin "Arnavutluk'ta yapı
lanları,. tanımağa karar verip vermediğini soran amele partisi 
mensuplarından Arthur Henderson'a Ba,vekil Çemberleyn, men-
fi cevap vermiıtir. 

Bu hususta emin hir. lrııııtnııılrtıan ı:.oı 
dirildi~ine gör yeni iiıgiliz . aefiri 
Sir Percy Loraine'nin itimatnamesi 
"İtalya kıralı ve Habeşistan İmpara
toru" na hitaben yazılacak ve itimat
namede Arnavutluktan bahsedilmiye
cektir. 

İtalyan ve Arnavut kanunu esasi -
teri arasındaki bağların henüz kati 
surette tesbit edilmemit olmasının. 
ingiliz sefiri tarafından verilecek o -
lan itimatnamenin tanzimi meselesi· 
nin İtalya ile İngiltere arasında bir 
ihtilaf mevzuu teşkil etmeaine mini 
olduğu selahiyetli mahfillerde söylen 
mektedir. 

ltalya'nın JlÖnüllüler halılıınJalıi 
teminatı 

Aynı mahfiller, Madrid'de yapıla-
cak geçit resmini müteakip İspanya'
da bulunan italyan kıtalarının geri 
çekileceğine dair İtalya hükümeti ta
rafından teminat verildiğini teyit et
mektedirler. 

Emin bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre İapanya'daki italyan kıtalarının 
mevcudu 20.000 kiıiyi tecaviU etme· 
mektedir. Alman kıtaları ve harp 
malzemesi de aynı zamanda geri alı
nacaktır. Bununla beraber İngiliz mah 
fillerinde bu teminatın maddi bir şe· 
kil alması husuıunda ıüphe ızbar e· 
dilmektedir. 

Amerika'nın va%İYetİ 
Vaşington, 25 a.a. - Öfrenildiğine 

göre hariciye nezareti gelecek hazi · 
randa İn&iltere kırat ve kıraliçesinin 
beyaz sarayı ziyaretleri münasebetiy
le tertip edilecek hususi kabul res
mine divetli olanların listesine Çe· 
koslovakya sefiri Hurban ve Arnavut 
luk sefiri Koniça'yı da ithal etmittir. 

Söylendiğine göre bu hareket, dip
lomatik mahfillerde Amerikanın Al • 
manya ve ltalya'nın Çekoslovakya ve 
Arnavutluktaki hareketlerini tanımak 
istemediğine bir delil addedilmekte · 
dir. 

Tiran'ia sıeçit resmi 
Tiran, 25 a.a. - Buraya gelmit olan 

faıist fırkası genel sekreteri B. Stra
ce ile Arnavutluk ııterl eenel sem· 

~.ri n. ~ooollı, faşist arnavut fırkası 
te§kiline ait merasimden sonra tayya
re ile Roma'ya hareket etmişlerdir. 

Tiran·da bulunan bütün İtalyan ku
vetlerinin iştirakiyle dün italyan fa
tist partisi genel sekreteri nazır St
race, Arnavutluk umumi valisi Jaco
moni ve general Guzzoni de hazır bu
lunduğu halde büyük bir geçit resmi 
yapılmıştır. Geçit reımine Arnavut 
kıtaatı ve jandarması da iştirak eyle
miştir. 

Geçit resminden sonra italyan na -
zırları tayyare ile Roma'ya dönmüş· 
terdir. 

Bir tıTnavut kıta•• Roma' da 
Roma, 25 a.a. - İmparatorluğun te

§ekkülünün yıldönümü münasebetiyle 
9 mayısta imparatorluk meydanında 
müsellih kuvetlerin yapacakları bü
yü~ geçit resmine arnavut ord~sun
dafı 13 zabit ve 600 neferden murek
kep bir kuvet de iştirak edecektir. 
Bu kuvet, dün Roma'ya gelmiş ve 
halk tarafından sempati ile selimlan
mıştır. 

Prof. Dr. Şevket Evrensel'in 

Bükreı Üniversitesinde 
Yerdiği konferans 

Bükreş, 25 a.a. - Doktor profesör 
Şevket Evrensel, bugün, saat 11 de 
Bükreı tıp fakültesinde konferansını 
vermittir. 

Sabık batvekil ve sarayı kırali aza
sından Vayda Voivod ile sıhat ve ma
arif nazırlarının, tıp fakültesi reisinin 

ve fakilltenin muallimleri ile bir çok 
doktorların hazır bulunduğu konfe-

rans, çok takdir edilmiş ve hararetle 
alkışlanmııtır. Kanferansta elçimiz 
Tanrıöver de vardı. Gerek elçinin bu
lunması ve teati edilen sözler gerek 
konferansın yaptığı tesir, bu toplan
tıya ttirk - romen dostluğunun yeni 
bir tezahür ıeklini vermiştir. 

CUMHURİYET 

Anadolu' da çalrımak meselesi 
Nadır Nadi. bu baımakalede, İatanbul

da yeti§en gençlerden bir kıamının Ana
dolu'da çalışmak istemediiinden elkiyet 
edilmeıuni haklı bulmakla beraber bunun 
asıl ıebeµlerini araştırıyor ve rahatları i
çin htanbul'<lan ayrılmak iıtemedikleri
ni aoyliyerel: ayıpladığımız bu gençler
den büyük bir ekseriyetin memleket ça
pında bilyıik bir davanın maaun kurban
ları olduiunu, iyi bir 1okilde yetiımek -
ten batka arzuları bulunmadıiını ıöyli
yerelC, ünlventeyi bitirir bitirmez lıtan
bul'dan ayrılmalarının ilme ve ihtiHaa 
veda demek olduğunu ili.ve ettikten son
ra, hem kabiliyet ıahibi vatandatların, 
hem memleketin kazanması için üniverıi
teyi çok iyi derece ile bitirenler araaın
da konkur yapılarak bunların ihtısas aa
hibi olmalarına çalışılmasını tavsiye e -
diyor. 

Hatay Devlet Reisinin 
mühim beyanatı 

Ankara muhabirinin Hatay devlet rei
ai Tayfur Sökmen'le yaptıiı bir muli.ka
tı neırediyor .Tayfur Sökmen, beyana -
tında eııcilmle, Hataydı zevahir itiba • 
riyle devlet relal olmakla beraber haki
katte ebedi Şef Atatıidı:'iln ve milll Şef 
İımet İnonil'niln yüksek idarelerini tat
bik ve infaz için ıonderilmiı bir memur
dan başka bir ıey olmadığını ıöyledikten 
son, sekiz ay içinde alınan §ayanı mem
nuniyet' neticenin, Kemalizm prensiple
rinin tatbikine verilen ehenıiyetin mah -
suliı olduğunu, tiırk idareainin Hatay'da 
bulunuıunun muvaffakiyetin en büyük i
mili olduiunu illve ediyor ve albay Şük
rü Kanatlı ile Cevat Açıkalmın ordu ve 
h.arici ıiyaaet aahalarında, muvaffakiyet
lı çalıtrnalarını tebarüz ettirdikten son
ra "Hatay'ı bu&iinkü meıut varlriına ka
vueturan ebedi Şef Atatilrk'e ve milU şer 
lımet lnönü'ne Hatay halkının aarıılmaz 
~innet v~ •ıikran hiıleri ebedi ve ezeli
d.ı r. Bu hıılere tercüman olabilmekle bah
tıyarım." Diyor. 

Kadro harici kalacak belediye 
memurları 

Yeni aene bildeesi münasebetiyle be _ 
lediye levazım •ubesi memurlarının ye
diye indirilebileceğini, zat işlerinden üç, 
istatistikten bir, iktiaat müdurlüiünden 
otuz memurun açığa çıkarılacalını, bir 
kısım maaşların ücrete tahvil edileceii
ni, tekaütlüklerini ikmal etmek üzere o • 
!anların peyderpey münhali.ta tayin edi
leceklerini yazıyor. 

Yeni Ticaret Vekilinin seyahati 
Ticaret vekili Cezmi Erçinin, memle

ket dahilinde bir seyahte çıkacaiını, İs
tanbul'da yeni teşkilat i,Jeriyle meısıı:ul o
lacaiını, türkofls teşkilitının yeni mın· 
taka ticaret müdürlüklerine esaı teşkil 
edeceiini, ofisin ecnebi memleketlerdeki 
,ubelerinde de buna göre tadilit yapıla
caiını yazıyor. 

Tramvay, tünel ve elektrik 
itleri 

Ankara'dan telefonla aldığı bir habere 
ıöre İstanbul valisinin İstanbul'a ait o
larak hallettiııi muhim ieler arasında, 
tramvay, tünel ve elektrik servislerinin 
belediye.re devri meselesi de bulunduğu
nu, buna dair olan kanuni muamlelerin 
pek yakında ikmal edileceiini, Akay'ın 
belediyeye devri üzerinde de tetkikler 
yapıl.mııaa da bunun ıimdilik mevzubahis 
olmadığını yazıyor. 

25 nisan 

"Nalına mıhına'' muharriri 25 nisan 
tarihinin Avusturalya'da bile her yıl a
nılan ve inıiliz _doatl!'rımız tarafından hiç 
unutulmıyan bır tarıh olduııunu söyliye. 
~ek: ~ugünün, ~9!5 ıcneıi baharında bir 
ınııılı~ aakerlerının. Canakakaleyi zaptet
me~k uzere karaya ihraç edildiii &iin ol
dugunu hatırlatıyor ve Atatürk'ün önden 
ilk, d,efa olarak boiazı, latanbul ve Türki
ye yı naaıl kurtardığını izah ettikt 
s~~~a 24.~e.~onra.buıiln milli ıefin d~~ 
dıgı ~ıbı, Turk mılleti ve ıanh orduıu 
ıeçmıı kahr:amanlann hayranlıiını cel _ 
bedecek yenı kahramanlarla dolu ol f 
dakir ııöğıünü en parlak zaferleri an .. e
lemeie hazırdır" diyor. e ıus-

HABER 
Gaz kunu 

Haber ıazetesi, bu yazısında emekli 
bir memurun ııaz kursundan divetli ol • 
madığı için &eri çevrilmiı olduğunh 
ve bu zatın ne sobaya, ne llmbaya, ne de 
oduna ihtiyaç olmıyan bu mevsimde 
~ursların'.daha ıamil bir bale ı~tirilerek 
ıdame edılmesini istediiini yazarak ala
kadarların nazarı dikkatini celbetmek • 
tedir, 

•.a. Matbuat Servisı 

YENİ SABAH 

Ruzvelt' e kartı 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale

ainde İtalyan ve alman matbuatının, Ruz
velt mesajını hakaretli mukabelelerle 
karııladıklarını soyliycrek, alman ve i
talyan talepleri meyanında, demokrasi 
devletlerine atfedilen duıımanca hareket
ler ve ta:;avvurların, bitaraf seyircileri o
lan bizlere kalırsa, asıl İtalya ile Alman
ya tarafından beslendigini, hakkına ıu -
venen milletin muzakere davetini ltabW 
etmemezlik edemiyeceğini, fakat taleple
ri hep ortaya atmayıp birer birer hallet
mek emeli izhar ediline bu ancak Çe -
koslovakya ve Arnavutluk'ta cörlildugiı 
gibi küçiıkleri birer birer yutmak mini
aından başka bir ıey tazammun edemiyc
ceiini yazıyor. 

Güzel ve yerinde bir karar 
Akay ve deniz yolları gemilerin baca • 

larındaki eski seyrisefain !oralarının ih
yaaı kararını takdirle karıılıyor ve bey -
nelmilel bir ıôhrcti haiz bu forsun &ii -
zel bir alameti farika olduiunu ıöyli -
yerek, bu hayırlı kararı veren makamı 
yurt denizciligi namına tebrike ıayan 
ıoniyor. 

SON POSTA 
Türk sulhunun müdafaa tartları 

Muhittin Birgen, "Her cün,. sütunun -
da, turk milletinin istediği, şeref ve hay
siyetinden, milli menfaatlerinden hiç bir 
ıey feda etmiyen, kabil olduğu kadar u
zun bir sulh devri olduğunu söyledik.ten 
sonra bunun şartlarını sayıyor, Muahe -
delerin kıymeti olmadığına göre türk 
ruhunun ancak turk kanı ile mudafaa e
dilir bir dava olduğunu bilmeyi, sulhu 
sevmekle beraber harpten korkmamayı 
yarın harp olacakmış gibi mütemadiyen 
çalışmayı, hariçteki ıulh için evcll da -
hilde sulhu temin etmeyi, milletin müt -
tehit olunmasını, beıı esası ııart olarak 
zikrediyor. 

Ricalin himmeti 
E. Talu, "Sozun kısası,, sütununda, 

Sivas belediyesinin faaliyetinden bahse • 
derek beledıye reisinin gayretini seni e
diyor ve Sivasın yakın istikbalde mü • 
him turizm merkezlerinden biri olaca -
iını sôyliyerek "Bir gaye uğnında çalı
şan ricalin himmetleri varolaun., diyor. 

Adliye Vekaleti izahat istedi 

Ankaradan aldıaı bir telefon haberin
de, Adliye Vekiletinin müıtahcen tablo 
meselesi hakkında, İzmit muddelumu 4 

misinden izahat iıtediğini yazıyor. 

Bir ahlak meseleai 
Akşamdan akpma sütununda Vt-Nt 

müıtalı:il reaaamlarm, muıtabcen aayıla -
rak reddedilen altı tabloıu için mutalea 
beyan edecek ehlivukufun İzmitin i -
çinde hemen bulundurmasını h\>'retle 
karıılıyarak, bunların, tablolar halı:krn
da beyanı miıtalea etmesini, vaktiyle 
fenne, rasataneye kıymet verilmeden, ay, 
başlarını, iki müsliımamn ayı ıörmeıiy • 
le tayin edişimize benzetiyor ve araba • 
cıhlr. için ehliyetname istiyen bu devir • 
de, selihiyet ıahibi olmıyanlann muta
lea beyan etmiyerek tavazu cbıtermele
rini ahlakın en yukıelc numunesi diye 
tavaif ettikten ıonra, "Ahlakı, heykele 
pettemal kuptmalr: değil, bu gibi ince 
manevi husuılarda aramak seviyeıine 

milletçe yükselmiş bulunuyoruz . ., diyor. 

Doğum ücretleri 

Yüz elli kuruı yevmiye alan, iki ço -
cuk babası Hayri Tizer isimli bir okuyu. 
cuıundan aldıııı mektubu dercediyor. O
kuyucu, ikinci çocugunu dünyaya ıeti • 
ren zevceai içjn, ücretsiz doğum muame
lesi yaptırmak istedigi Haseki hastane-
sinden. fakrıhal ilmühaberi istediklerini. 
halbukı karakoldan bu ilmiıhaberi alama
dığını.kazancının azlığına rağmen ken -
diıini murcffeh aaydıklarını söyliıyor 
m_emleketin nufusa ihtiyacı oldufu~ 
gore, doğum ucretlerinin yalnız zengin
lerden alınarak kendisi gibilerden alın
mamasının memleket nefine bir hare • 
ket olacagını ilave ediyor. 

Şarkı kıtlığı 

Dikkatler ıütunu muharriri, çocuk 
bayramında çocukların "Çıktık açık a -
!ıı~la .. ,. dan başka soyliyecek tek tük bir 
ıkı şarkı daha bulabileceklerine iıaret -
le beıtekirlarımızın harekete ıelmesini 
temenni, teknigi doğru, ıı:uıtosu aalim, 
olarak yapacakları şarkılara telif hakları 
verilmesini ve o zamana kadar diğer mil
letlerdeki gençlik şarkılarını almamı • 
zı teklif ediyor. 

SON TRGRAF 

Balkan Birliği, Londra ve 
Berlin 

Etem İzzet Benice, bu makalesinde 
Yuıoılavya mihver devletlerine iltihak 
mı ediyor? sualini sorduktan ve benuz 
Belıradın bu mevzu iızerinde kati bir 
ıey söylememiı oldugunu. Romadan ya
yılan haberlere ıöre bu hususun Venedik 
miıl.'ikatlarından aonra antaıılacağını 
yazdıktan ve Romanya ve Yugoslavya-
nın mihver devletleriyle burun buruna 
ıelmiş, hatta çemberlenmiı olmalarına 
rağmen gene en çıkar ve aalim yol olan 
balkan birliğinde israr etmelerinin, onu 
kuvetlendirmelerinln, biç bir zayıf nok
ta bırakmaksızın bloku daha iyiye, daha 
kuvetliye ıı:ötümıekte olduklarının meş
hut oldufunu caydettikten ıonra "Mu • 
hakkak ki netice ve zafer daha ziyade 
zeki ve temkin ıösterenlerin hakkı ola~ 
caktır., diyor. 



totaliter devletler 
Alman gazeteleriyle alman radyolarının tef
sirleri biribirine benzemiyor. İtalyan gazete
leri, çekingen davranıyorlar, alman gazetele-

rinden iktibas yapmakla iktifa ediyorlar 

B utun dikkat, Amerika 
Cumhurreisi Ruzvelt'

ln teşebbusu karşısında Ber
lın'le Roma'nın reaksiyonları 
uzerınde toplanmıştır. Bu me
sajın iki t ota liter devleti hay
rete duşiırmiış olduğu ve onla
rın onceden gorüşülmiııı ve ka
rarlaşmış olan siyesetlerini bu
landırdıgı sanı labilir. B. Ruz -
velt'in Fuhrerle Duçeyi mesu
liyetleri karfiısına koyması, ha
kıkatte onlan sulhu mu yoksa 
harbi mi istedıklerini söyle -
m iye ve sulhçu metodlarla ku
vet metodu arasında açıkça 
b ir ter cih ihbar etmesi keyfi -
yeti Berlin'le Roma hükumet
lerin in şimdıye kadar tezahür 
etmiş olan siyasetlerini taciz 
eder gorunmektedir. 

Şansöliye Hitler'le B. Mu -
solini'nin cevaplarını bir kaç 
gün geciktirmeleri ve o zama -
na kadar 1 tal ya ve Almanya'da 
bir kamuy hareketi yaratmıya 
gayre tetmeleri şaşılacak bir 
5ey olmıyacaktır. Homa ve 
Berlin'in devlet adamları Av -
rupa sulhu için vahim bir teh
didi tazammun eden bir hare -
keti sonuna kadar göturmek 
için bunu vesi le ittihaz etmek
te geçikmiyeceklerdi r • 

Bertin ve R oma hükümetleri 
için en nazik nokta şura..ıdır 
ki ciımhurreisi Ruzvelt, B . 
H itler ve B. Musolini'nin dai
ma bildirmekten geri durma -
dıklan veçh ile hakikaten al -
man ve İtalyan milletleri harp 
istemiyorlarsa, harbin olma -
ması icap etti ği hususunda bil
hassa is rar etmıştir. Filhaki -
ka bu iki buylik milletin sulh 
arzulan şuphe götürmez bir 
hakikattir. Onun içindir ki 
nasyonal sosyalist matbuatın 
başlıca endışesı şu dakikada al 
mantarı onu ınfi rade sevket -
mek ve yaşama vasıtalarını teh
likeli b ir surette tehdit etmek 
istenildiğini ikna etmek ve o
nu s ilahla kendini müdafaaya 
sevketmektır. Fakat B. Ruz -
velt'in mesajı bu tezi önce • 

den ibtal etmiştir. Çiınku her 
t ürlü kuşatma s iyasetine mahal 
vermemekte , ve bilakis al -
manlarla i ta y nlar iç in. sulh -
çu miızakerc yoliyle ve bü • 
t im diğer m l etlerle musavat 
dai resinde i t sadi mevcudiyet 
leri ve ilerlem eleri için luzum
Ju her şeyi elde etmek pratik 
çaresini t eklif etmektedir. 
Birleşik devletler cümhurreisi 
maksadın bi dırilmesinden, on 
ili yirmi beş ııenclik bir müd -
del için garantı li bir saldır -
mazhk teahhudunden başka bir 
ieY istememektedir. Bu müd • 
det zarfında Avrupa'da mevzuu 
bahia blitün eaelelerin aulh 
yoliyle halli ı ın çahşılabile • 
cektir. Deme oluyor ki bu for 
millün kabulu iman ve ital -
yan milletlerıne b iç bir sila • 
ha mü racaat a eketinin kendi
lerine temin dcmiyeceği yaşa
ma vasıtalannı tedarik etmek 
emniyetini verecek demektir. 
Eğer B. Hitler ve B. Musolini 
B. Ruzvelt'in ır.esajına menfi 
cevap verirle ae, bütün dünya
nın nazarında tebeyyiın ede -
eektir ki kuvet siyasetini an -
taşma •e işbirliği s iyasetine 
tercih etmektedirler. 

N asyonal sosyalist mat • 
buatın B. Ruzvelt'e ve 

amerikan mil et ne karşı hü -
cumları enterna yonal kamo -
yu hayrete duşuremez. Bunun, 
birleşik devletler cümhurreisi • 
nin mesajının h sıl ettiği bil • 
yük tesire karı Almanya da
hilinde mukab 1 tedbirlere gi • 
rişmekten başka bir hedefi yok 
tur. Bu hucumları haklı gös
termek için i er sürülen de -
!illerin hiç bı hakiki şümu -
liı yoktur ve cı di bir tetkike 
mütehammiıl e ildirler. Ame
rikan milleti şef nin yaptığı te
ıebbüsün tamamen hasbi bir ce
saret hareketi olduğundan, 
kimse ciddi surette şuphe ede
mez. Sıkı surette mülhem ve 
kontrola tabi hır matbuatın ma 

kalelerinden çıkan minaya gö
re, Berlin'in ilk reaksiyonları 
nikbinliğe müsait degildir ve 
alman şansöliyesinin gerçekten 
müsbet bir cevabını ummaya 
imkan vermemektedir. Fakat 
alman matbuatı, yarı resmi va
ziyete ragmen, alman hüküme -
tini teahhlide sokamaz, ve al -
man radyosu devlet postaları • 
nın rejim gazetelerinden bam -
başka b ir ifade kullandıkları 
kaydedilmiye değer. Nihai ka
ran verecek olan B. H itler'dir; 
alman hukümetinin almayı mu
vafık bulacağı durumun mesu
liyetlni deruhte edecek olan 
yegane odur. 

talya'nın ruhi haleti ta -
1 mamiyle Almanya'nın • 

kine benıer olmadıgı intibaı 
hasıl olmaktadır. Faşist mat -
buat nasyonal • sosyalist mat· 
buat~ nazaran çok daha ihti -
yatlı hareket ediyor. İstikbali 
her hangi bir şekilde teahhıide 
sokacak tefsirlerden içtinap 
ederek, alman gazetelerinin 
Birleşik Devletler cümhurrei -
sinin tekli fi ne karşı ileri sür -
dükleri delilleri iktibas etmek
le iktifa ediyor. Her halde B. 
Ruzvelt'in girişmiş olduğu te
şebbüsün enternall}'onal ba -
kımdan ehemiyeti ve amerikan 
kamoyu üzerinde yapacağı te • 
sir Roma'da hissedilmektedir. 
Üstelik İtalyanların birleşik 
devletler cümhurreisinin teşeb 
hüsünde kendileri için son de
rece tehlikeli bir vaziyetten 
kurtulmak için bir fırsat gör
mektedirler. Çünkü harp ha • 
linde, İtalya, coğrafi vaziyeti 
dolayısiyle en vahim tehlike -
lere maruz bulunacaktır. B. 
Musolini'nin ilerideki miızake
relere kapıyı büsbiıtiın kapa -
mak Vaşington ve demokratik 
devletlerle arasındaki köprü -
!eri kati surette kesmek arzu -
sunda olmadıiı sanılabilir. 

Le Temps 

Yugoslav Bulgar 

görüımeleri 

Belgrad'dan yazılıyor: 
Bugünlerde Belgrad'la 

Sofya arasında Avrupa'nın 
umumi vaziyeti ve hususiy
le Balkanlardaki durum et
rafında fikir teatisinde bu
lunulmuştur. Geçen cuma 
günü bulgar batbakanı ile 
görUımUı olan Yugoslav -
ya'nın Sofya elçisi, hilkil • 
metine izahlarda bulunmak 
üzere Belgrad'a gitmiş ve 
tekrar Sofya'ya avdet et -
miştir. 

Dos luk anlaşmasında 
tasrih edilmiş olduğu veç
hiyle, iki devletin sıkı mü
nasebette bulunmalarına, 
hadiseler etrafında biribir
lerini karşılıklı olarak ten
vir etmelerine karar veril • 
miştir. Büyük ve şümullü 
bir Avrupa anlaşmazlığı 
olduğu veya Akdeniz'de 
ciddi hadiseler çıktığı tak
dirde, Belgrad'la Sofya a -
rasında hiç bir menfaat ay
kırılığı olmıyacağına, Yu -
goslavya'da muhakkak gö -
ziyle bakılmaktadır. 

Mamafi, buna rağmen, 

Yugoslavya, Bulgaristan'ın 
revizyon taleplerini büyük 
bir alaka ile takip etmekte
dir. Bulgaristan'ın Roman
ya ve Yunanistan'a karşı o-
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Alman filosu İspanyanın 

hangi limanlar1na uğrayacnk! 

Alman clonanma•ının l•panya mlarına yapa· 
cağı ziyaretin programını gö.teren harita 

Ispanya sularında manevra ve talim yapmak üzere 
Heligoland'dan hareket etmiş olan 40 parçalık alman 
donanmasında onar bin tonluk iki cep dretnotu Doyç
Jand ve Graf Spe, iki kruvazör, altı destroyer, 18 de
nizaltı ve bir kaç tane de yardımcı gemi bulunmakta
dır. 

Bu filo 27 nisan ile 1 mayıs arasında: Kadiks, Al
geciras, Malaga, Ceuta ve Tanca'ya uğrıyacaktır. 

6 mayıs ile 10 mayıs arasında: 

İspanya'nın şimali garbi limanları olan Ferrol, A
rosa, Ponteverda, Vigo ile Portekiz'in Lizbon şehrine 
uğrıyacaktır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
lan talepleri karşısında, 

Türkiye'nin tavassutundan 
başka, Yugoslavya'nın da 
tavassutta bulunacağı aa -
nılmaktadır. 

Noye Zürher Saytunc 

Bulgaristan' ın 

politikası 
Sofya'dan yazılıyor: 

Biribiri arkasından gelen 
enternasyonal hadiseler, 
burada büyük bir alaka ile 
takip edilmektedir. Yakın 
zamana kadar hakim olan 
kanaate göre, mihver dev
letlerinin tazyiki karşısın • 
da, Bulgaristan'ın müJkül 
vaziyete düşeceği sanılı
yordu. Halbuki, Bulgaris • 
tan, takip • etmiş olduğu 

temkinli politika sayesinde 
büyük devletlerin kombi
nezonları dışında kalmıya 

muvaffak olmuştur. 
Almanya'ya karşı olan e

konomik bağlılığına rağ -

men, Köseivanof kabinesi, 
büyük devletlerin ideolojik 
ve politik mücadelesinden 
kendini uzak tutabilmiştir. 
Memleketin aon derece na
zik olan cotrafl ve atratc -
jik vaziyeti, bulgar hükü • 
metine, devletlerin hepsiy
le dostça münasebette bu • 
lunmak zaruret ve dolayı • 
siyle de imkanını vermiştir. 
Bulgaristan bütün alakası
nı Balkan meselelerine te
merküz ettirmiştir. Bulga -
ristan, bütün bu işleri, 

komşulariyle doğrudan 

doğruya halletmek ümi -
dindedir. 

Ancak, alman - italyan i
nişinin devamı, küçük dev
letlerin istiklalleri için bir 
tehlike teşkil ettiği göz ö
nünde tutularak, Bulgaris
tan'ın, bitaraflığa uzun 
müddet devam edemiyeceği 
sanılmaktadır. Bugüne ka
dar takip edilmiş olan çe -
kingen politikaya devam e
dildiği takdirde, bunun, 
memleket için zararlı neti
celer doğurmasından kor 

DAMG~~ 
koşarak yanına geldi. Kızararak: 

- Ne hoş sürpriz, dedi. Bugünlerde 
çok meşgul bulunsanız gerek ... Bu sa
bah gazetelerde okudum; zavallı Ma
i tland ! Daha dün buraya gelmişti. 

Dick başını salladı. Genç kız: 
- J ohnson madem ki artık zengin, 

Ray'i Maitlands Consolidatedıı'e d~n • 
meğe ikna edebilir mi diye düşünüyo
rum. - Bu adamın cani olduğuna Jüriyi 

nasıl ikna edebileceğiz bilmem. Heri
fin Mills'i zehirlediği, büroya bomba 
koyduğu gun gibi aşikar .. Fakat bun
lar, ne de olsa şüpheden ibaret. Şüphe 
üzerine de bır adam astırılamaz ki.. 
Mills'i acaba nasıl öldürdü dersiniz? 

Dick izah etti 
- Mills soguk almıştı, yolda müte

madiyen öksurüyordu. Balder'den ca -
mı kapaaıasını rica etmiş. Balder de 
camı kapamış, daha· doğrusu kapar gi
bi yaparak ona öksürüğüne iyi gelece
ğini söyliycrek, gizlice, bir siyanür 
hapı vermiş Mills ilacı almış ve yut
muş. Bunların böyle cereyan etmiş ol
duğuna emınım. Balder'in Slough'ta
ki ikamegahında araştırma yaptık ve 
içerisinde Elk in kasasının anahtarı da 
bulunan bir siırü anahtar bulduk. Bal
der, sabahlcyın erkenden büroya gel -
miş ve bombayı yerleştirmiş bizim o 
sabah büro} a gelip çantaları açacağı • 
mızı biliyordu. 

- Peki, Hagn'ın kaçmasına nasıl 
yardım etmiş acaba? 

Gordon: 
- Bu hepsınden daha kolay, diye 

cevap verdı Saat iki buçukta geçtiği 

Yazan: Edgar WALLACE 

görülen müfettişin Hagn olduğunu 

tahmin ediyorum. Balder elbiselerinin 
altına polis üniformasını giymiş ve ü
zerine anahtar ve saire almış olacak. 
Üzeri aranmamıştı Elk te, ben de bun
dan mesulüz. Bütün tehlike Balder'in 
daima bizim yanımızda bulunmasın -
dan neşet ediyor. Balder, en ufak ha
reketimizi bile şefine bildiriyordu. A
sıl ismi Kramer, kendisi lituanyalıdır. 
On yedi yaşında iken ihtilalci faali -
yetleri yüzünden Almanya'dan hudut 
harici edilmiş. Kurbağalarla hangi de
virde münasebete girişmiş olduğunu 

bilmiyorum, fakat hakkında edindiği
miz maliımattan şu neticeyi çıkarıyo
ruz ki bu adam senelerdenberi bir çok 
yolsuz işlere burnunu sokmuş. Fakat 
söylediğiniz gibi bu adamı Kurbağa'yı 
ele geçirmeden mahkum ettirmek çok 
güç olacak. 

- Acaba Kurbağa'yı yakalıyabile -
cek misiniz? 

Dick Gordon'un yüzünde bir tebes
süm belirdi. 
Boş vaktinden bilistifade Dick, 

Horsham'a gitti. Ella Bennett'i sebze 
bahçesinde patates toplarken buldu. 
Genç kız onu uzaktan görür görmez 

- Acaba sizi kandırmaya muvaffak 
olabilecek mi? .. 

Genç kız hayretle: 
- Beni ne yapmak için kandıra -

cak.? ... 
Dick: 
- Johnson sizi seviyor ... Dedi. Bu

nu hiç saklamadı; çok zengin bir a -
dam; fakat sizin buna ehemiyet vere
ceğinizi zannetmiyorum .•. Diye ilave 
etti. Ben zengin değilim, fakat iyi bir 
mevki sahibiyim ..• 

Ella, elini Dick'in elleri arasına bı
raktı, bir müddet sonra birdeabire çek
ti. 
. - Bilmiyorum, dedi. Babam demişti 
ki •.. - Bir an durakladı - memnun o
lacağını zannetmiyorum. İçtimai va
ziyetlerimiz arasında çok büyük fark 
buluyor. 

Dick, nezaketiyle hiç te kabili telif 
olmıyan bir kelime sarfetti. 

Genç kız sözlerine devam etti: 
- Sonra, daha başka şey de var : 

babamın hayatını nasıl kazanmakta ol
duğunu bilmiyorum; fakat bu her hal
de .•• Söylemeğe utanıyor. 

kulmaktadır. Burada, artık 
kati kararın verilme zama
nı yaklaştığı hissedilmek
tedir. Bulgaristan, yeni bir 
politika istikameti arayıp 

bulmak zorundadır. 

Garp devletlerinin takın
mış oldukları tavır sayesin
de, bu emel ve arzuların 
gerçekleşmesi ihtimali ku -
vetlenmektedir. Gerek fran 
sız, gerek Birtanya matbu
atında, Bulgaristan'ın ta -
lepleri sempati ile karşılan
maktadır. 

Garp matbuatı, Nöyyi 
sulh muahedesiyle Bulga -
ristan'a karşı haksızlık ya

pılmış olduğunu kabul et • 
mekte, hatta Bulgaristan 
tedafüi cepheye iltihak et
tiği takdirde, kendisinin 

bazı revizyon taleplerine 
müazaharet edilmesini ileri 

sürmektedir. Bu vaziyet 
her pulgarı yakından ala -
kalandırmaktadır. Şimdi, 

bir çok muhatıraları olan 
yeni dış politika istikamet
lerinden hangisinin daha 
elverişli olduğunu herkes 
biribirine sormaktadır. 

Bazı mahfiller, Dobrica'
nın cenup kısmını geri ver
mesi için garp devletleri -
nin Romanya nezdinde te -
şebbüste bulunmağa hazır 

oldukları kanaatindedir -
ler; ancak, Sof ya' da, bu da 
kafi görülmemektedir. Di
ğer taraftan, Bulgaristan 
Balkan blokuna girip bil -
tün Balkan devletlerinin 
istikla.Iini birlikte müdafa

aya kalkacak olursa, büyük 
bir fedakarlıkta bulunmuş 

olacaktır. Şurasını unutma
mak lazımdır ki, bugün, 
Bulgaristan'daki istihaalle
rin en büyU.k milıterisi Al
manya'dır. Bu i tibarla her 
an Bulgaristan üzerinde bir 
tazyik yapabilecek mevki -
dedir. Bu vaziyet, daima 
hissedilegelmekte olan çe
kingen politikaya saik ol -
maktadır. 

Noye Zürher Saytung 

Yugoslavyamn 

askeri tedbirleri 

Bclgrad'dan ya.ılıyor: 

Burada söylendiğine gö
re, Arnavutluk'un İtal -
ya tarafından işgalin -
denberi, 50-000 kişi yeniden 
silah altına alınmıştır. Fa -
kat, Yugoslavya, yakın bir 
zamanda ordu mevcudunu 
iki misline çıkarmak az -
mindedir. Bu takdirde si -
!ah altına alınmış olan efrat 

300.000 kişiyi bulacaktır. 

İlk günlerde silah altına 
çağrılanlar, sadece hudut 
boylarındaki mıntakalara 

inhisar etmiştir. Yugoslav
ya'nın sulh zamanındaki or
du mevcudu 120.000 kişidir. 
Bu mevcudun iki misline 
çıkarılması, komşu memle· 
ketlerdeki ordu mevcuduna 
nispetledir. 

Noye Zürher Saytung 

İngilterede bir 

almancasusu 
Chorley'den yazılıyor : 
Devletin Euxton'daki si

lah fabrikasını kurmuş olan 
inşaat firmasının eski me -
:nurlarından J oseph Kelly 
ıdında biri, askeri sırları 

yabancı bir devlete satmak 
mçiyle tevkif edilmiştir. 

Muhakeme, 8 mayısta Man
;ester'de başlıyacaktır. 

Kelly, Buxton silah fahri -
kasından iki p13.n çalmak ve 
bunlardan birini alman giz
li teşkilatına otuz ingiliz 
lirasına satmak töhmetiyle 
muhakeme edilecektir. 

İddianamede ezcümle de
nilmektedir ki, bu planlara 
sahip olan bir hasım. hava -
dan taarruza geçtiği takdir
de atacağı bombaları daha 
kolay isabet ettirebilecek 
ve dolayısiyle büyük zarar
lar meydana getirecek mev
kidedir. 

Kelly tevkif edildiği sı -
rada ufak kağıt parçasını 

ağzına atıp yutmağa çalış -
mış, fakat buna imkan ve -
rilmemiştir. Kağıtta, bir al
man kadın ajanının adresi 
vardır. 

Yapılan tahkikat netice
sinde, Kelly'nin fabrika ka

pısını kırarak planları aşır

mış olduğu anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine, adresini 
Liverpol'daki alman kon -
solosluğundan aldığını id -
dia ettiği Holanda'daki bir 
alman ajanı ile münasebet 
tesis etmiştir. Bu ajanla 
Kelly'nin Almanya'ya git -
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra, Kelly 17 ni
sanda Oanabrük şehrine 

gelerek planlardan birini o-

edilmiştir. Evde yapılan a
raştırmada ikinci planla ve 
Holanda'daki ajan arasında 
teati edilen mektuplar bu -
lunmuştur. 

Kelly'nin göreceği en bü
yük ceza, 33 yıl kürek ceza
sıdır. 

Noye Zürher Saytung 
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TURKlYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 
DAL~A UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kca./120 Kw. 
T. A. Q. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw, 
T. A. P. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 

Ankara 

ÇARŞAMBA - 26 / 4/ 1939 
12.30 Proıram 
12.35 TÜRK MÜZİGİ : 

Çalanlar : Fahire Fersan, 
Refik Fersan, Kemal Niya -
zi Seyhun. 
Okuyan: Mahmut Karındaş 
1 - Osman Beyin - H icaz. 
Peşrevi. 
2 - Selilıattin Pmar'ın -Hi
caz şarkı - Sızlıyan kalbimi 
ıev. 

3 - Hacı Faik beyin - Hicaz 
ıarkıAteşi suzanı firkat. 
4 - Sadettin Kaynağın - N eve 
ser şarkı - Hicranla harap 
oldu. 
6 - .......... - Türkli - Daiları 
hep kar aldı 
7 - ~ ........ - Saz semaisi 

13.00 Memleket saat ayarı,. a -
jans ve meteoroloji haberle -
ri.. 

13.15-14 MÜZİK (Riyaseti -
cürnhur bandosu - İhsan 
Künçer) : 
1 - Domenico - Asker marşı. 
2 - Moskowsky Polonez 
No. 3. 
3 - G.Paree - Merasim marşı 
4 - Massenet - Manon opera
sının Menuettosu. 
S - G. Verdi - " Rigoletto" o
perasından potpuri. 

17 .30 İnkilip tarihi dersleri -
Halkevinden naklen. 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Virtüozlar - Pi.) 
19.00 Konuşma (Çocuk Esir -

geme Kurumu) Kukla 
19.15 TÜRK MÜZİG1: (Fasıl 

heyeti) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eş 
ref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay 
Okuyan : Tahsin Karakuş. 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haber -
leri. 

20.15 TÜRK MÜZ1Gt : 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Re
fik Feraan, Zühtü Bardakoi
lu, Kemal Niyazi Seyhun. 
Okuyan: Mustafa Çağlar 
1 - ......... • Ferahfeza peşrevi 
2 - İsmail Hakkı - Ferahfeza 
bestesi - Çağlıyan cuyi siriş
kile 
3 - İsmail Hakkı beyin - Fe -
rahfeza şarkı - Ateşi aşkının. 
4 - !sak Varonun - Ferahfe
za şarkı - Seyretmek için. 
S - Zühtü Bardakoilu - San
tur taksimi. 
6 - İsmail Hakkı beyin - Fe
rahfeza §arkı - Mehtapta ıü
zel. 

Bu lga ristan•ın 

durumu 

7 - ........ - Ferahfeza saı (ı 
maisi 
8 - ... "... - Rumeli türkii' 
a) Dağlar dağla r viran dJO 
lar 
b) Alişimin kaştan kara 
c) Köşküm var 

21.00 Konuşma ( Çocuk Esi 
me Kurumu) 

21.15 Esham, tahvilat , kaınb 
- nukut ve ziraat borsası 
yat) 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Saksafon SO 

N ihat Esengin ) 
21.SO Müzik (Neşeli plaklar 
22.00 MÜZİK : (Küçük O'~ 

kestra - Şef : Necip Aşkr. 
l - Micheli - Şen serenat 
2 - Müller - K ücük sertı 
3 - Gabriel - Hah a n iha1' 
pazar gelir - Marş. 
-4 - Schmalstich - Or ma 
aşk. 
5 - Lincke - Venüs (Valt 
6 - Künneke - MelankO: 
vals. .ı 
7 - Coleridge - Afrika ftJ1 
No. 2 
8 - ] . Strauss - G üzel nı 
Tunada. 

23.00 Müzik (Cazband - Pl. 
23.45-24 S on ajans haberleri 

yarınki program . • 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLE~ 
15.25 Hamburg - 20.15 ~ 
ya - 20.30 Liyon - 21 Fi 
ransa , Roma . ~ 

ORKESTRA KONSERLE 
VE SENFONİK KONS 
LER : 15 London - Recy 
- 19.15 Doyçland Zender 
20.15 Berlin, Viyana, La,(. 
zig - 20.30 Strazburg 
21.35 Droytviç - 22 Par~· 

ODA MUSiKİSİ : 16 M 
- 17 Berlin - 18.20 Layp 
-21.35 Milano - 22.30 M 
burg - 24 Ştütgart 

SOLO KONSERLERİ : 1\ 
Lükscmburg- 15.30 Sarbr1 
V iyana- 17 Beromünster 
17.15 Milano - 18.30 1' 
lonya - 19 Kön igsbe 
Ştütgart - 20.15 Londo 
Recyonal - 21 Varşova. 

NEFESLi SAZLAR (Mar~ 
ı. ) : 8.30 Laypzig -
Frankfurt, Laypzig, Mü 
- 13.15 Laypzig - 19 Mü 
- 20.15 Ştütgart • 

ORG KONSERLERİ VE J( 
ROLAR : 20 Stokho1m. 

HAFİF MÜZİK: 17.45 Mü 
- 18 Berlin, Hamburg 
20.15 Breslav, D oyçland Z 
der - 21.10 H amburg 
21. lS Berlin - 22.30 Viyı 

HALK MUSİKİSİ : 11 
Ştütgart - 18 Sarbrük -::-_J 
Laypzig - 21.30 Beromüııı 

ter. ~ 
DANS MO'Ztôt : 21 Sarb 

- 22 Sottens - 22.10 Briı 
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dığı haber veriliyor. 

Bir kar CTihın .. nh .. rf hfl 
tün bulgar ihtiyat kuvetl 
rine seferberlik ilanı takd 
rinde nerelere gitmeleri l 
zım geleceğini bildirt 

Bulgaristan'ın Londra kağıd gönderilmektedir. 
orta elçisi B. Momçilof, sa-
lı günü İngiltere hariciye Anlaşıldığına göre bu1 
nazırı Lord Halifaks ile i • gar kuvetleri şimaldeki R 

manya hududuna deği ki saat görüşmüştür. 
garptaki Yugoslavya hıl 

Londra ile Sofya'da Bul- duduna yığılacaktır. 

garistan'ı alakadar eden İyi haber alan kayna~. 
diplomatik faaliyetlerin bir }ardan öer•nuaıgıne go 
neticeye varmak üzeıe ol· Bula-aristan ,Şimalde RO 

~-~--

duğu görülrii,.ı,., •• ı&t. manya'dan Dobrica'yı İ 
Kıral Boris'de alman iş • Yunanistan'dan Trakya' 

Ege denizine bir mahrt 
güderi, Romanya ve Yuna- istemektedir. 
nistan elçileriyle mülakat - Eğer bunlar Bulgari5 
larda bulunmuş olan Baş • tan'a verilecek olursa o :ıj) 
vekil Köseivanof'la uzun man bu memleket geniş b 
uzadıya görüşmüştür. bitaraflık siyaseti güdect 

Üç hafta müddetle Bul - ve mütekabil ekonoırı• 
garistan'ın dış siyaseti hak- menfaatler üzerine daya 
kında hiç bir beyanatta bu- nan yeni bir balkan anlat 
lunmamış olan başvekilin masına girecektir. 
şiddetli hücumlara uğra - -DAILY HERALD 1 

Genç kız bu son kelimeleri o kadar 
yavaş bir sesle söyledi ki Dick ancak 
duyabildi ve yavaşça: 

K1S1m xxıx 
iki serseri 

Saate bir göz attı, sonra homurd~ 
narak yerinden kalktı, Lola'ya başı ı 

bir selam verdikten sonra servis mt 
diveninden aşağıya indi. Sokağa çı 
tığı zaman kimse onu görmemişti. 

- Babanızın her şeyini, en kötü ha· 
reketlerini bile bildiğimi farzediniz, 
dedi. 

- Sahi mi? Dick, ne olur bana bil
diklerini söyle. 

- Tahmin ediyorum ... Fakat baba
na bir şeyden bahsetmiyeceğine söz 
veriyor musun? 

- Babamın ne iş yaptığını bilmeniz 
fikirlerinizi değiştirecek mi? 

- Hiç bir zaman. 
Genç kız: 
- Çok mu fena bir şey? Bir cinayet 

mi i§ledi? Diye sordu. Hayır, hayır 

söylemeyin daha iyi. 
Cinai takibat servisi direktörünün 

genç muavini yavaş sesle : 
- Sevgilim 1 Dedi. 
John Bennet, Dick'i görmekle çok 

memnun oldu. Bazı resimler için dol
gun bir çek almıştı. On yaş gençleşmiş 
bir halde: 

- Gelecek sene bu mevsimde meş
hur bir artist olacağım, dedi. 

Dick, J ohn Bennett'e kendisini oto
mobille şehre kadar götürmeyi teklif 
etti, fakat Bennett Dorking'e gide -
cekıniş. (Dick, o gittikten sonra, genç 
kızdan babasının esrarengiz seyahat
lerini alakadar eden mektupların ora -
ya gönderilmekte olduğunu öğrendi). 
Ve böylece genç adam yüreği ferahla
mıı olarak Londra'ya döndü. 

Lola Bassano'nun, güzel salonunda 
Lew Brady mahzun oturuyordu. Bir 
haftalık sakalı ona tam bir cani hali 
veriyord'u. Lekeli elbiseleri, yırtık pa
buçları, yağlı gömleğine, bir de yüzü
nün çirkinliği inzimam edince iğrenç 
bir şekle girmişti. Lola ona bakarken 
bunları düşünüyordu. Belki yirminci 
defa olarak : 

- Sana ne talimat verdiler? Diye 
sordu. 

Erkek başını salladı: 
- Söyliyemem Lola, dedi. Kimseye, 

hatta sana bile itimadım yok. 
Cebinden bir şişe çıkardı, ve muaye-

ne etti. Genç kadın, merakla: 
- Nedir o? Diye sordu. 
- Uyutucu bir ilaç 1 
- Bu da sana verilen işe ait mi? 
Erkek tastik etti. 
- Sahte bir isim mi taşıyacaksın? 
Lew, bıkkın bir sesle: 
- Evet, dedi. Kafi, artık sual sor -

ma ! Sana bir kelime bile söylemiyece
ğim, anladın mı? On beş gün kadar or
tadan kayolacağım, iş bittikten sonra 
da artık Kurbağa ile alakayı kesece -
ğim. 

- Rey de seneni le mi gidecek? 
- Ne bileyim ben? Bir yerde birisi 

ile karşılaşacakınışım, ama kim oldu -
ğundan haberim ıok. 

Barnete geldiği zaman hava karat 
mıştı. Ayağını ayakkabı sıkıyordu, l1 
adımda Kurbağa'ya linet ediyord 
Daha önünde yürüyecek bir haylı ) 
vardı. Saat biri çalarke11 bir köye v' 
mıştı. Ay ışığında zorlukla farkedilt 
bilen bir insan karartısının yolun ıc<ı 
tarında oturduğunu gördü. Onu aP 
cak sesinden tanıdı. Bir ses: 

- Siz misiniz? Diye sordu. 
- Evet benim. Siz Carter'siniz d 

ğil mi? 
Ray, muhatabının sesini tanıyara~ 
- Allahım, diye bağırdı. Lew 131' 

dy siz misiniz 
Öbürü, kötü kötü: 
- Ta kendisi, diye cevap verdi. S 

nim ismim Phenan, sizinki "Carte 
Biraz oturalım. Yürüyecek halim ~ 
madı. 

Yan yana oturdukları zaman, ge 
adam: 

- Bizi buralara sürüklemekti: 
maksatları nedir? diye sordu. 

Lew: 
- Bilmiyorum, diye cevap ver 

Sonra çoraplarını çıkardı, uyuşan 1" 
maklarını uvdu. Ray: 

- Sizinle karşılaşacağım hiç ate 
rna gelmezdi, dedi. 

(Sonu var) 
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Spor konuımalan 
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L H A Y A· T v e S 1 H A T 
........................................................................................................ 

Muhsine'nin • Son Ankara - İzmir 
Güneı kulübünün 
kongresi toplandı 1 Gün için 

evı .. 
Muhsine'yi, tabii, göremediniz a-ı talebesi olmakla beraber, ne kadar 

ına, kim olduğunu elbette bilirsi- olt1ıı, eski romalılar~ ~opra~l~ında 
ni:ı:: büyük üstat Hüseyin Rahmi yaıadıklarmdan, .pe~ı~ı ev hıkayele: 

maçının teknik tahlili Dün Ankara Güneş kulübü senelik 
k'ongresi kulübün Yenişehir'deki lo
kalinde toplanmıştır. Kongre reisliği
ne B. Cemil Emre, katipliklere de B. 
Ata Uzunefe ve B. Hıfzı Doğan seçil 
dikten sonra ruznamedeki maddele· 
rin müzakeresine geçilmiştir. 

On ressam 

Namhi BAYDAR 

Gürpınar'ın, bir romanında : rinc İnanmakta ıng~lızle~~~n gen 
Muhsine kaltak, kalmak istememelen tabudır. Gene 
At bana taklak ! pek yakın bir zamanda, 1903 yılm-

diye tanıtmıf olduğu meıhur da, Ankane ıehrinde kırallık müd -
Muhsine. Onun kim olduuğnu bilin- deiumumisi kendi oturduğu esvin pe· 
ce Muhsine'nin evi ne demek oldu - rili olduğunu, geceleri evdeki ıap• 
iunu da anlamışsınızdır. Perili diye kaların hepsine su doldurulduğunu, 
adı çıkan evleri söylemek istiyorum. gündüzleri v de bütün Y~.takların .~u 

Böyle evler olduğu çoktanberi ile ıslatı~.dı~ını, parke doıemt:l~~ ~ • 
duyulmuyorsa da vaktiyle onlardan zerine sutlu kahve ve ıarap dokul· 
ıık sık bahsedilirdi. Tarihe, hiç ol· düğünü haber vermitti. Kıralhk 
rrıazsa edebiyat tarihine, bile girmit müddeium:.mıisi oturduuğ evin peri
olanları vardır. En meıhuru eski ro· li olduğuna inandıktan sonra, ora· 
rrıah edebiyatçı ve o zaman lzmit da bunun aksini iddia etmeğe ki
ile Sinop'ta çokça oturduğu için bi· min cesareti kalır 1 
zim topraklarımıza pek de yabancı Bununla beraber, perilere atfe· 
olmıyan ikinci Plin'in anlatmıt oldu- dilen marifetleri müddeiumuminin 
ğu Atina'daki perili evdir. Bu Plin kendi kızının, farkına Vl\rmadan, 
edebiyatçı olmakla beraber amcası yaptığı meydana çıkmıftı. Zaten 
birinci Plin ıöhretli bir tabiat alimi 
olduğundan yeğenini de timdi her· perili ev hikayelerinde hemen dai-
lles ciddi bir adam diye tutarak an- ma, perilik yapan bir kız bulunur. 
lattığı perili ev hikayesine de bir- Hekim kitaplarında ıohret alan bir 
çokları inanırlar. Bununla beraber, tanesi bizim talebeliğimiz zamanm
onun yaıadığı iki bin yıl önceki za• da okuduğumuz ıehre yakın bir kil· 
manda sözüne inanmıyanlar bulun· 1 l . 

d b . çük ıehirde etrafı ve ve eye vermıf
duğundan filozof Atenodor e e ı· 

· b k ·· ti. Bizim hoca oraya giderek perili yatçının yalanını ıs at etme uzere, 
perili diye hiç kimsenin içine girmek evi tetkik ettikten sonra kızı bul· 
istemediği evi kiralıyor ve yazı ta~: muı, hastaneye yatırmıftı. O zaman 
talariyle yağ kandilin\ alarak perılı isteri denilen hastalığa tutulmuı o -
eve yerleıir. fakat Plin'in söylediği lan bu kız bulunduğu yerden ayrıl-

'lk d dıktan sonra ne orada, ne de onun korkunç heyalet daha ı gece en d h yattığı hastanede periler bir a a 
onun da kar•ısına dikilir. Perili ev -'"' peyda olmadı. 
lerde görünen heyaletlerin adeti gÜ· Şimdi perili ev hikayelerinin işi-
rültü çıkarmak ve evdeki eıyayı kır- tilmemesine bir sebep de iıteri has
rnak kırılamıyanlan dağıtma" ol • talığının hemen hemen büsbütün 
duğ~ halde filozofun oturacağı ev- kaybolmasıdır. O evlerde perilik 
de etya bulunmadığından heyalet yapan kızlar da birer mediyom idi. 

1• Yalnız bu iti gördüklerinden kendi-
ORUD -kasma yapııır ve sürük ıye - d 

3 - )erinin de haberi olmaz ı. 
rek krtlara götürür, ısssız bir yerde Vakıa, perili evlerin bazılarında 
bırakır. Filozof bu kadar korkunç marifetleri yapan kız veya erkek 
bir hadise üzerine de aklını kaybet· bulunamamııtır. Bundan dolayı 
rnez, heyaletin kendisini bıraktığı meıhur fiziyoloji profesörü Piıe on· 

lara inandığını söylememiıse de, teyere bir iıaret koyar. Sonra gene pe· 
h reddüt ettiğini göstermiıti. 

rı·ı1• eve dönüp dönmediğini tari . d' d'" d I d Profesör ıım ı unya a o ıay ı, 
yazmıyorsa da, ertesi günü bükü- isteri hastalıiının adı ıöndükten 
met memurlariyle birlikte oraya gi • sonra perili ev hikayelerinin de ar· 
der •e itaret koyduğu yerJcki top· kası kesildiğini görünce o da artık 
rak iyice tetkik edilince bir insan perili evlere inanmamakta tereddü\ 

iskeleti bulunur. lskeleti derine gÖ· etmezdi. G. A. 
_ _._ &:t-,.fun .. v; ~r. nf"..r.iden kur
tulur ••• 

İngilizler, Avrupa'nın timal mem 

leketlerinde eski romalıların ilk ta

lebesi olduklarından, perili ev hika· 
Yeleri en ziyade lngiltere'de çık
hlıf, bir tanesi mahkemeye bile intİ· 
kal etmittir. Daha 1907 yılınd8:, Y~
ni pek de yakın bir zamanda, angı • 
lizlerin tanınmıt tairlerinden ve ti· 
yatro muharrirlerinden lstefen Fi· 
bpa 'hl-- :ı .. oturduğu evin duvarları 
ve kapıları geceıerı Dnaoıı.ı.lr-.ı .... 
ve evin sofalannaa, merdi"'cnlerin -
de heyaletler görüldüğünden tika • 
Yet ederek kontratı bozmak ister. 
İtin mahkemeye intikal etmesi iki 
ineiliz gazeteşinin bu hikayeyi yaz· 
nıalarından ileri gelir. lki gazete 
tairin oturduğu eve fena bir ıöhret 
Verdiklerinden dolayı bidayette 
ınahkUın olurlarsa da istinaf mah • 
kemesi bu ıöhreti haklı görerek ga· 
zetelerin beraetine karar verir! 

Italyanlar medeniyette eski ro· 
ınalıların değil, kendi kendilerinin 

Bugün 
Y enitehir ULUS ıi·nemaıında 

Hayvanlaşan 
• 
ınsan 

Jean Gabin - Simone Simon 

J;"Mtf ZOLA'nın büyük eseri 

havadisleri... 

Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 

ve 21 de 

• 
12,15 ucuz matinesinde 

ŞARLO'nun Asri Zamanlan 

~--•Ti: 2193---~ 

Pazar günü Demirspor ile Ateş
spor arasında cereyan eden müsaba -
kanın teknik tahlilini iki cepheden 
yapmak muvafık olacaktır: biri maçın 
idare tarzı diğeri de sureti cereyanı. 

A - Maçın idare tarzı: 
Ankara takımlarının son seneler 

zarfında tanınmıyacak kadar terakki 
etmiş olduklarını tereddüde mahal ol
madan kabul etmek nasıl bir hakşinas· 
lık ise bölge hakemlerinden bazıları -
nın maçları idare kabiliyetlerinin za -
yıf olduğunu tasdik etmek de hakikati 
itiraf etmek olur. Bu zaaf hem görüş, 
hem bilgi hemde otorite noksanından 
tevellüt etmektedir. 

a - Görüşte hata her hakem için 
variddir. Fakat bunun da bir haddi 
vardır. Bu had tecavüz edildiği takdir
de oyuncular sinirlenirler, sey~rci~e~ 
asabiyete kapılır, hakem otorıtesını 

kaybeder ve nihayet oyun da çığrın -
dan çıkar. Bunun içindir ki bir hake
min idare kabiliyetinin matluba mu -
vafık olup olmadığını tayin ederken 
bu görüş hatasının fazla tekerrür edip 
etmediği miyar tutuluyor. Görüşle -
rinde ekseriyetle aldanan hakemlere, 
ne kadar hüsnüniyet sahibi olurlarsa 
olsunlar, maç idare ettirmek büyük bir 
hata olur. 

b - Hakemlikte oyun kavait ve ni
zamatına bihakkın vukuf birinci şart
tır. Oyun kaidelerini en ince teferru

atına kadar bilmeden hakemin düdü

ğü eline alıp sahaya çıkmasına müsa

ade etmek kadar yanlış bir hareket o

lamaz. Pazar günkü maçlarda cereyan 

eden bazı vaziyetler, bölge hakemle -
rinden bir kısmının maalesef oyun ka
idelerini esaslı bir surette bilmedikle
ri kanaatini bende takviye etti. Bunu 

bir kaç misal ile izah edeyim: 
1 - Harbiye Gençlerbirliği maçın 

da bir çarpışma neticesi sakatlanan 

Gençlerbirliği kalecisi muvakkat bir 
müddet için müsabakayı terketmek 
mecburiyetjnde kalınca Gençlerbirli'
ğinden diğer bir oyuncu kaleye geçti. 
Bu oyuncunun derhal formasını de -
ğiştirmesi ve kaleye öyle geçmesi la
zım gelirken hakem buna lüzum gör -
mecıı. ı:su t>lr hata ldl. Zira ka1c önün-

de karışık bir anda kaleci yerine mü -
dafilerden biri topu eliyle kasden tut
muş olsaydı bu hareketin müdafi mi 
yoksa kaleci tarafından mı yapıldığı
nın tespitinde hakem tereddüde düşe
bilirdi. Esasen böyle bir mahzurun ö -
nüne geçilebilmesi içindir ki futbol 
nizamnamesi kalecinin başka bir for -
maile sahaya çıkmasını kabul etmiş -
tir. 
2-Harbiye aleyhine Gençlerbirliği 

kalesi yakınından verilen bir of saytda 
müdafi topu kaleciye verdi o da vuruş 
y•p••· ı.ı .. ıcenu bu vuruıu oyuncuların 
ae~pai1'! itirazı üzerine mutelier ad -
detmiyerek yeniden ve doğrudan doğ-
ruya müdafie yaptırdı. Neden? Sebebi 
malQm değil. 

Ohayt bir serbest vuruşu iltizam e
der. Serbest vuruş da her istikamete 
yapı1abilir. Bu vuruşu yapan oyuncu, 
topu kendisi atabileceği gibi yanında 
duran arkadaşına da verebilir. Bu ka-
bil serbest vuruşlarla kale vuruşunu 
biribirine karıştırmamak lazımdır. 

3 - Her iki tarafın taç atışları ek-

"Talebeden Macide Hanımı arıyorum. Nerede 
bulunduğunu kime sorayım 7,, dedi. 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 24-Ya:zan: Sabahattin ALI . 

bir yer intihap etmek elimizde değil .. ,, 
Sokağın loıluğu ona vaktin çok geç olduğunu 

zannettirdi. Geriye dönerek köprüye, oradan Beyoi· 

luna doğru yürüdü. 
10 

Saat henüz dörttü. Konservatuvarın önüne eelin· 
ce ne yapacağını ıaıırdı. Kati olarak ne bir zaman, 
ne de bir yer tayin etmiş değillerdi. Kapının önün
de mi bekliyecekti, içeri girip soracak mıydı? Ne za· 
man? Dersler bitince mi? Dersler ne zaman bitiyor-

du?.. . ... d ·' ··1- -
"Hep böyle küçük ıeyler yuzun en uzu urum.,, 

diyerek kendi kendine söylenmek itiyadını ele aldı: 
"Bayağı bir randevu alır gibi "falan saat.le f~lan 
yerde buluşalım!,, de:niye dilim varmadı •. Şımdı bu
rada garip garip bekliyor ve içeri girip çıkanlara eğ
lence oluyorum. Halbuki insan yalnız esaı meselele· 
ri halletmek için kafasını yormalı ve teferruat ken· 
diliğinden iyi bir tekilde halledilmelidir. H~yatta 
rnantık olsa böyle olur. Acaba dünyada benım ka· 
dar manasız ıeyler dütünen var mıdır? Bir do utan

rnadan akıllı geçiniyoruz!,, 
içeri girmiye karar verdi. Merdiveni çıktıktan 

ıonra oldukça geni§ bir koridor geJiyordu. Kulağına 
muhtelif aletlerin sesi çarptı. Kadınlı erkekli grup
lar, ellerinde keman kutuları ve notalarla çıkıyor· 
lardı. Ömer bunlardan birine yaklaıarak: 

Kızlar biribirlerine anlayııh bir gülütle baktı· 

lar. Hanei Macide 7 diye aordular ve uzun uzadıya 
tarif ettirip izahat aldıktan aonra tanımadıklarını 
söylediler ve uzaklaıtılar. Omer oralarda bir ha
deme aramağa koyuldu, fakat bu sırada arkasm • 
daki odalardan birinin kapııı açıldı ve o, enseıin· 
den biri çekiyormuı gibi geriye döndü. 

Genç kız çabuk adımlarla yanına kadar ıeldi 

ve: 
"Buralara mı çıktınız? Çok aradınız mı? Sesi

nizi benzettim galiba. beni soruyordunuz!,, dedi. 
Sabahki kapahhiı biraz geçmiıti. Halinde gö

ze çarpan bir sokulganlık vardı. Çabuk çabuk ko
nuıuyordu. 

Omer onun gözlerinin içine baktı. Nerede bul· 
duğunu bilmediği bir cesaretle ve hiç tereddüt et
meden ıordu: 

"Beni b e k 1 i y o r d u n u z değil mi? ,, 
Genç kız onun bakıtına bir müddet mukabele 

ettik~en ıonra dalgın bir tavurla batını salladı: 
"Evet! .. ,, 

Elini Omer'e uzattı. Bir müddet böyle durdu -
Jar. ikisinin de avuçlan buz gibiydi. 

lkiıinin ağzından aynı zamanda: 
"Gidelim 1,, kelimesi çıktı. 
Merdivene doğru yürüdüler. Macide Omer'in 

kolunu aynen sabahleyin tuttuğu yerden yakala 
mıftı. Bir basamak geride kaldığı halde onu bırak· 
mıyordu. Sokakta bir müddet konuımadan yürü • 
düler. Omer sabahki manasız sükutun baılaınasın· 
dan korkarak mınldandı: 

"Size bir ıe1Ier JÖyliyecelitimt,, 

Yazan: Sadi Kar.an 
Eski Galatasaray ve Milli takım ıolaçığı 

seriya hata idi. Oyuncular topu hazan 
bir el ile atıyor, duruş vaziyetlerini de 
nizamnamenin tarifine uydurmağa lü
zum görmüyorlardı. Hakemin buna da 
çok defa müdahale etmediğini gör -
düm. 

4 - Serbest vuruşlarda hasım taraf 
oyuncularının atışı yapan oyuncudan 
en az dokuz metre mesafede bulunma
ları nizamname ahkamından olduğu 
halde bu hususa da çok defa dikkat e
dilmediği vaki idi. 

Arada bir çok yanlış favul ve ofsayt 
çalınmış olması keyfiyetini burada 
bahismevzuu etmeden geçiyorum. 
Bunlar a kısmının dairei şümulüne 
girdiklerinden orada izah edilmiştir. 

c - Oyuncular üzerinde otorite te
sis edilememesi cihetine gelince: bu
nun en bariz misalini Demirspor • A
teşspor hakeminin tarz idaresinde gör
dük. Otoriteden sarfınazar, hakem 
maçta tamamiyle ambale olmuş bir 
vaziyette idi. 

Eger pazar günkü maçı inkıtaa uğ
ramadan sonuna kadar seyredebilmek 
imkanım bulabildiysek bunu oyun
cuların şayanı takdir olan s1..~ukkan· 
lılığına ve hakiki sportmenliklerine 
medyunuz. 

İşte bu mülahazalara binaendir ki 
maçlarını gördüğüm Ankara biilgesi 
hakemlerinden bir kısmının henüz da
ha büyük maçlar idare edebilecek de

recede olgunlaşmamış kanaatini bende 

takviye etmi§tir. 
B - Maçın sureti cereyanı: 
Demirspor ile Ateşspor'un tatbik et

tikleri oyun sistemini gördükten son
ra aradaki beş bir galibiyeti tabii te -
lfıkki etmek lazım gelir. Ankaralılar 

ile İzmirliler arasında klas farkı var
dı. Ankara takımı heyeti umumiyesi 
ile daha düzgün ve neticeden emin oy
nadı. İzmirlilerde ise takımın umumi 
ahenginden ziyade zaman zaman par
lıyan bazı oyuncuların atılganlığı ve 
şahsi gayretleri göze çarpıyordu. Bir 
kaç oyuncunun canisparane gayret ve 
fedakarlıkları ile galibiyet elde edile
miyeceği şüphesiz ve muvaffakiyetin 
ancak bütün takımın çıkaracağı ahenk
dar oyunla temin olunabileceği tabii 
olduğundan izmirlilerin bu şahsi gay
retleri bir semere vermeden söndü git
ti... 

Pazar günkü maç bir kere daha ispat 
etti ki Demirspor takımının hücum 
hattı müdafaasına nazaran daha kuvet
lidir. Bu hattaki oyuncular arasında 
anlaşma ,ahenk ve tesanüt müdafaa -
dan yüksektir. Takım, muvaffakiyeti
ni bu hattın sürükleyici ve netice alı
cı kabiliyetine medyundur. 

Muhacimlerin yerden kısa ve sırası
na göre uzun paslaşmaları, pasların 
yerini bulması, o-yunculann kale ö -
nunôe itidal ile hareket etmeleri, pla
se şiltleri, ve yerinde deplasmanları 

futbolu bilerek, anlıyarak oynadıkla
rının birer delili olduğu gibi seyirci
lere zevkle bir oyun seyrettirmeğe fır· 
sat vermektedir. Bilhassa sol açığın 
vaziyete göre hazan düzgün ortalayış
ları hazan da kale çizgisine kadar sür
düğü topu daha müsait bir vaziyette 
duran gerideki arkadaşlarına vermesi, 
hasım müdafaası için büyük bir tehli
ke teşkil etmektedir. Yalnız müdafa -
anın bu ahenge uyarak oynamakta bi -

İlk olarak idare heyeti raporu o
kunmuş ve rapor üzerinde bir . çok 
aza söz alarak bazı mütalea ve dılek
lerde bulunmu§lardır. Bunlara ida.re 
heyetinden B. Selman izahat vermış-

tir. 
Kongre geç vakte kadar devam et-

miş ve idare heyetinin verdiği. hesap 
raporunu tetkiki için BB. ~~lıl Ta~
yol ve İbrahim Hakkı Ergın den mu
teşekkil bir komisyon seçildi~t~? son 
ra içtima 3 mayıs çarşamba gunu saat 
19 za talik olunmuştur. 

Güre$ lesvik müsabakaları 
B. T. Ankara bölgesi güreş ajanlı

ğından: 
29 nisan 1939 cumartesi günü saat 

15 te gilres salonunda güreş takım 
tesvik mii .. ::ıbakaları yaoılacaktır. Tar 
tı sııııt 14 ıien on be"e kadar devam e
nPl""ktir. Toler~uııı hir k11odur. Ger.en 
hAft;oJ..\ }ı<>~emler müsabakayı idare 
edeceklerdir. 

raıı: miiskiilat cektHH. avni emniyet ve 
it;,h11 .. ovnıvamıtmaııı yüzünden acar 
"'lk•nc•lar kıtr!l;ısında biraz bocaladığı 

c;:(lriilmektedir. 
Takımın pazar günkü maçında tek

nik bir hatası şu olmuştur: kendile -
riyle ayni kuvette olan Ankaragücü'
nün bir gün evel Ateşspor'u altı sıfır 

yenmesini gören Demirsporlular neti
ceden emin olarak sahaya çıktılar. Ve 

başlangıçta bu ~aleti ruhiyenin tesiri 

altında işi gevşek tuttular. İzmirliler 
ise cumartesi günkü yüksek sayı far

kiyle mağlubiyetlerinin acısını çıkar· 

mak için canla başla oynuyorlardı. 

Hiç ummadıkları bir mukavemetle 

karşılaşan ankaralıları bu hal epeyce 
şaşırttı. Ve eğer ikinci devrede tehli
keyi sezerek kendilerini toplamamış 

olsaydılar; maçın hiç beklenmedik bir 

şekilde netcelenmesi ihtimali de olabi

lirdi. İşte bunun içindir ki bir takım 
hasmından ne kadar kuvetli olursa ol

sun karşısındakinin kuvetini ihmal et-. 
memeli ve daima azami gayret ve ener· 
ji ile oynamalıdır. Galibiyeti çantada 
keklik telakki etmenin hazan ne acı 
neticeler doğurduğu malmdur. 

İzmir takımına gelince: bu takımın 
en fazla nazarı dikkati celbeden husu

siyeti oyuncuların sonuna kadar ayni 

hızla oynamasıdır. Takımda umumi a

henkten ziyade şahsi gayret ve didiş

meler göze çarpmaktadır. Futbolda 

behemehal karşısındaki oyuncuyu geç

menin matlup olmayıp topu oyuncu

dan geçirmek gaye olduğunu göz Ö· 

nünde tutarak oynamıyorlar. Bu se -

bepledir ki her oyuncu ekseriya topu 
fazla ayağında tutuyor ve hasım tara
fın bundan istifade ederek toplanmsı
na ve müdafaa tertibatı almasına fır
sat vermiş oluyor. 
Takımın ayarını bulabilmesi, bir 

müddet daha ameli ve nazari bir tarzda 
çalıştırılmasına ihtiyaç vardır. 
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Bize getirdikleri hayaller ve 
renkler, görmeğe alı§ıp kanıksadıtt
larnnızdan o kadar başkadır ni, 
Cümhuriyet Halk Partisinin hazh -
ladığı müsabaka sergisinde teş' :r 
ettikleri eserlerden dolayı on ressa· 
mımıza derhal tefekkür etmeliyiz. 
Fıstıkları ve akmtılariyle Boğaziçi, 
basit ııık oyunlariyle cami pençere· 
leri t e kırık köprüsü ile Kurbağalı
dere ve bir iki natürmort resim &er
gilerimizin başlıca mevzuları idi. 
Bir Konya köyünün birkaç manza • 
rası son sergilerden birinde hepimi· 
zi miknahs gibi kendilerine çekme • 
mit miydi? Değiıik 19yler görmek, 
resimde memleket köşelerini an• 
mak, çağımızı tesbit edip yarına 
nakledecek kudrette eserler karıı
sında bulunmak istiyorduk. Halbu • 
ki ressamlarımız şanat sanat içindir 
nazariyesine dört el i~e sarılmışlar • 
dı. Ve sanki o nazariyeden başkala
rına zerrece iltifat etseler istinat et
ti~leri her ıey yıkılacakmış gibi bi· 
ze yalnız onun ve yalnız yirminci as• 
ra has yeni yeni tekniklerin örnekle 
rini vermekte ısrar ediyorlardı. Zan• 
nediyorlardı ki sanat, arkaaında 
mübdiinin şahıiyeti gizli bulunan i
deal güzelliğin ifadesinden batka 
bir şey değildir. Bilmiyor, yahut 
inanmıyorlardı demiyeceğim; fakat 
sanatın hayat tarzını, tefekkür ıek
lini, bir ıehri, bir mıntakayı, hatta 
bütün bir devri izah etmek gibi mil· 
li ve tarihi bir vazifesi de olduğunu 
dütünmek istemiyorlardı. lındi, bir 
Peter Hooch olma&aydı eski ve .a • 
kin Holandayı ne ile tanır, Cana• 
tello veya Guardi'siz on sekizinci a
aır Venedik'inin eğlence alemlerine 
nuıl nüfuz edebilirdik? Sanat bize 
yalnız görmeği değil, bilip öğren

meği, tetkik ve murakabe etmeği de 
öğretir. Ressamlarımız acaba bun
lardan haberdar değiller mi idi ki 
sadece portre, peyzaj ve natür mort 
üzerinde duruyor ve iıaret ettiğim 
gibi yirminci asra mahsus olup. hep· 
si isme soneki ile nihayet bulan 
neo - · impressionnisme, cubisme, 
suprematiame, expressionnisme, da· 
daisme - ve daha ne bileyim -
surrealisme, orphisme, nco • plasti
cisme, purisme ve hatta guturisme 
gibi, klasik musikiye nisbetle caz ne 
ise, belki yeni çeıniler getiren, fa· 
kat tatmin etmiyen usullerin ve 
mekteplerin memleketimizde mÜ· 
messilleri olmak hevesini besliyor-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Teşekkür 
Ailemizin çok sevgili başı, Yazıcı 

zade İsmail Hakkının, bizi derin elem 
içinde bırakan hazin üfulü münasebe 
tiyle kederimize yakınlık gösteren, 
mektupla, telgrafla, telefonla veya 
bizzat bizi teselli llıtfunda bulunan, 
cenazesine gelmek suretiyle merhu
ma karşı son vazifemizi paylaşan, çe
lenk gönderen, bütün muhterem ze· 
vata, dostlarımızla merhumun arka
daşlarına en samimi minnet ve şük

ran duygularımızın ifadesine sayın 

gazetenizin deHiletini rica ederiz:. 
Merhumun Eşi ve Evlatları 

1462 

s 
Pek de cesaret vermiyen gözlerle ona baktı. zülmeğe batladığını hissetti. Kartımıza her şeyile 

çırılçıplak serilen bir İnsanın Üzerimizde yaptığı 

mukavemet edilmez tesir onu da yakalamııtı. Mas
kesini, gizli maksatlarını ve bütün rollerini, bir an 
için bile olsa, Üzerinden atmış olan biri ile yanya
na bulunmak ona cesaret ve emniyet veriyordu. 
Kendi içinde hapsettiği §eyler de dışarı fırlamak, 
nihayet bir insan kulağına çarpmak için kımılda _ 
mağa batlamııtı. Ruhundaki bu yeni hareket ondft 
tatlı bir heyecan ve buna sebep olan insana karşı 
sarih bir minnettarlık d~ğuruyordu. Ömcr'in söy
liyeceklerini belki teker teker merak etmiyor, fa
k~t onu~, kafasında ve ruhunda olan feyleri, hiç 
bır manıaya çarpmadan ortaya döküşünü seyret -
mek için sabırsızlanıyordu. 

Delikanlının kumral saçlan büsbütün alnına dö -
külerek gözlüğünün kenarlarına dokunmuyordu. 
Bu haliyle küçük bir çocuk kaClar tirin ve manalı idi. 
Gözlüğünün kirli camları arkasında derine kaçmıt 
gibi duran küçük gözleri hiç kımıldamıyordu. 

Macide batını çevirerek tekrarladı: 
"Evet ... ,, 
Omer bir an daha tereddüt ettikten sonra: 
"Dün aabah ben vapurda sizin yanınıza gelir -

ken teyzemi görmemittim! .. ,, dedi. 
Macide gözlerini buruıturarak ona baktı. Ne. 

demek istediğini anlamamıftı. 
Omer sordu: 
"Size hepsini anlatayım mı? Hepsi dediğime 

bakmayın ... pek uzun değil. Yalnız muhakkak 
söylemek istiyorum. Hem timdi... baıka zamana 
bırakırsam bu cesareti bulamıyacağımdan korku
yorum. Niçin bu ~reddüdü uzatayım. Siz açık bir 
insana benziyorsunuz. Benimle oynamıyacağınız • 
dan eminim... içimde beni ıu anda anlıyacağmıza 
dair bir his var ... Sözlerim nea,kadar çocukça, ne 
kadar alelade olursa olsun, alelade ıeyler kasdet
mediğimi sezeceksiniz ... ,, 

Bir türlü bitiremiyordu. Macide onun titman
ca yanaklarına, terli dudaklarına baktı: Genç a· 
damın biraz kalın olan kumral katları alnına doğ
ru dağılmıt ve saçlarına karışmıştı. içinde tiddetle 
ihtizaz eden bir takım tellerin aksi gözlerine vur
muş gibi hummalı bakışları vardı. Genç kız fU kar
§ıaında duran insanın, bu anda içinde olanlan or -

taya dökmek için, nasıl yandığını ve nasıl her türlü 
yalandan uzak bulunduğunu anlıyordu. insanlara 
karıı ruhunu kaplıyan yüzün elinde olmıyarak çD-

"B ' 1 enım e ne kadar açık konuşuyorsunuz! de-
di. ,, 

Macide, bu ıözle ne kasdettiğini anlıyamıyan 
Omer'in bir fey sormasına meydan vermeden de • 
vam etti: 

"B . 1 enım e açık konutmak istiyen, hatta sadece 
konuımak istiyen ilk insan galiba sizsiniz... içim • 
den öyle ıeliyor ki, bana fena §eyler söyliyemezsİ· 
niz ... neden devam etmiyoraunuz?,, 

Onıer büyük bir tehlikeden kurtulan bir insan 
gibi ağzını açarak derin nefesler alıyor ve gülüm· 
ıiyordu. 

"Size fena ıeyler aöyliyebilır miyim?... Sizi 
ıevdiiimi, deli gibi, ölecek gibi sevdiğimi söylemek 
fena bir fey mi? Şaıırmayn ... ihtimal kulaklarınız 
böyle sözlere alııık değil ... fakat yalnız kulaklan
nız .. Kendinize itiraf etmeseniz bile ruhunuzun bu 

(Sonu var) 



Çukurovanın ziraatini 

Verimli bir hale koymQk. 
için çareler düşünülüyor 
Adana (Hususi) - Artık anlaşılmıştır ki her cins toprak mah

sulü başlı başına birer ihracat maddesidir. Yeter ki kalitesi ve am
balajı iyi olsun. 

Pamuk gibi, Adana' da sebzeyi de ihracat 
mevzuunda ve baş mahsuller sırasında ele ala
biliriz. Ve tereddütsüz söyliYehiliriz ki sebze, 
Çukurova ekonomisine pamuk kadar bir ihra
cat geliri verebilir. 

Bunu söylemekle, sebzeciliğe, pamuğa terci
han yer verilmesini ve bütün ovaları sebze 
bahçesi haline getirmek iddia:>ında 
değiliz. 

Mesele şu ki: Çukurova toprak 
mahsulleri çeşidini azaltmak, iyi ran
dıman, iyi gelir veren iki veya üç çe
şit mahsul üzerinde çalışmak keyfi
yeti pek isabetli olur. 
Yapılmakta olan su tesisatı, önü

müzdeki yıllar içinde bunun tatbiki 
kabil bir iş haline koyabilir. 

Çukuorva buğday ve arpalarının 
kalite itibariyle düşük olduğu muhak 
kak olarak anlaşılmış bir şey olduğv
na gore, bunların yerine sebze ve mey 
veciliği koymak ve bu suretle Çukur
ova topraklarını pamuk, sebze ve 
meyve mahsulleri istihsali için üç işte 
kullanmak keyfiyeti ziraat teknisyen
lerimizin vardığı makul bir neticedir. 

Çukuorva, buğday ziraatinden ve 
arpadan ne kazanıyor? 

Bunun yekunu şudur: Z,000,000 li
ra. Halbuki pamuktan, sebzeden ve 
meyvadan - ki başlıca portakal - elde 
edilen para 10.000.000 liradan fazladır. 
Binaenaleyh bu rakamı 20.000.000 
yapmak işten değildir. 

ze, arpanın yerine meyva ziraatini 
ikame etmek. 

Ve bundan sonra Adana'da konser-

Çukurova 

tarlaları 

sürülüyor 

Kırkpınar güreş1eri 
Şu şartla ki: buğdayın yerine seb-ı=

ve fabrikaları kurmak, ambalaj fabri- " 

kalan yapmak sebze ve meyva borsa B ı d Ed • /d b •• •• k 
ve kooperatifleri tesis etmek ge1iyor. u yı a 1 rne e uyu 

Adana valisi Ali Riza Çevik ve zi-
raat mütehassıs arı bu iş üzerinde e- 1 1 k 
hemiyetle durmakta ve derin tetkik- g Ü re s e r ya p 1 a c a 
ler yapmaktadırlar. ~ 

Bu düşünce erin tahakkuku, Çukur
ova ziraatinde lıir inkılap demektir. -
TANGÜNER 

Trakyada 
yerinde 

eski mezarlarm 
yükselen eserler 

Edirne, (Hususi) - Şehir ve köy
lerimizin içle inde ve yanıbaşlarında 
kurulan mezarlıkların içe kasvet 
verici hali malnmdur. Son iıç sene 
içinde Trakya da bu mezarlıklar ya -
vaş yavaş kaldırılmakta, yeni mezar -
lıklar köylerin en az bir kilometre u
zağında kurulmakta ve eski mezarlık
ların yerlerinde park, anıt, koruluk, 
fidanlık, havuz gibi hayat ve neşe 

kaynaklarının sıralandığı memnuni
yetle görülmektedir. 

Öğrendiğime göre, Biga'nın Can
pazarı'nda kaldırılan mezarlık yerin -
de bir örnek fıdanlığı, dutluk, tavuk 
istasyonu, aşım durağı, havuz kurul · 
muş ve 1500 agaç dikilmiştir. Pehli
van köyünde meyvalı, meyvasız fi
danlık, park, anıt kurulmuş ve 5100 a
ğaç dikilmiştir Karıştıran'da kuru
lan koruluk ve meyvalı meyvasız fi
danlıklarda 3000 ağaç dikilmiştir. Ge
libolu'da 26 dekarlık meyvalık ve ör -
nek fidanlıktan başka yüz bin fışkın 
yetiştirilmiş; Pazarcık'ta park ve ko
ruluk; Hasköy de park, meyvalık ve 
yeni bir karakol cinası i Çanakkale' de 
park ve anıt, Bayramiç'te ağaçlık ve 
fidanlık; Edirne' de fidanlık, bahçe
lik, bağlık, 60 evli bir göçmerı mahal -
lesi kurulmuş ve ayrıca büyük stad
yomun da kaldırılan mezarlıklardan 

birinin yerinde ınşasına başlanmıştır. 
Stadyomun ;curulmakta olduğu 

mezarlıktaki taşlardan ve eserlerden 
müzelik olanlar salahiyettar bir heyet 
tarafından işaretlenerek müzelere kal 

dırılmaktadtr. 

Edirne (Hususi) - Kırkpınar panayırı münasebetiyle her sene 
olduğu gibi bu sene de Edirne'nin Sarayiçi mesire yerinde 5, 6, 
ve 7 mayıs günlerinde yapılacak olan büyük güreşler için hazır
lıklar ilerlemektedir. 

Çocuk E6irgeme Kurumunun fakir 
çocuklar menfaatine tertip ettiği bu 
güreşler için memleketimizin her ta
rafında ve Bulgaristan'dan tanınmış 
büyük pehlivanlar davet edilmiş ve u
mumi müfettişliğin teşebbüsü üzeri
ne Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1 - 15 mayıs arasında Türkiye
nin hiç bir yerinde güreş müsabaka -
ları yapılmamasını alakadarlara bil -
dirmiştir. 

Yapılmakta olan hazırlıklardan bu 
seneki Kırkpınar güreşlerinin her yıl
dan daha büyük ve parlak olacağı an
laşılmaktadır. Öğrendiğime göre ha -
şa 180, başaltıya 150, küçük ortaya Velimete köy afunduraiı 
100, desteye 50 lira para mükafatı ve ı--
iyi derece alacak olanlara da Cümhu-
riyet Halk Partisi Umumi Merkezi Adana' da pazarlıksız satış 
tarafından gönderilen 12 kıymetli sa
at hediye edilecektir. 
Aynı günlerde Saray içinde mal ve 

hayvan alım satımı da yapılacaktır. 
Trakya vilayetleri aygır depolariy

le Ziraat Vekaletinin İnanlı aygır de
posundan muvakkaten aldırılan aygır
lar 43 merkezde açılan sıfat istasyon
larına gönderilmiş ve memurlarla Zi
raat Vekaleti tarafından gönderilen 
8 fen memuru vazifeleri başına git -
mişlerdir. 

Bir kadın üç 
çocuk doğurdu 
Konya, (Hususi) - Aksinne ma

hallesinde tenekeci Bay Şükrii'nün eşi 
üç çocuk bir arada doğurmuştur. Ço -
cukların hepsi ve anneleri sıhattedir. 

Adana (Hususi) - Haber aldığımı
za göre pazarlıksız satış kanununun 
şümul sahası içinde Adana da vardır. 
Vekalet bu hususta vilayetten bazı ma 
llımat istemiş bulunmaktadır. 

Çankırı da Kızılay kongresi 

İzmir belediyesi son senelerde 
neler yaptı, neler yapıyor 

Belediye Reisi yeni 
şehir mümessillerine 

İzmir, (Hususi) 
- Belediye Reisi 
doktor Behçet Uz, 
şehir meclisi azası 
ile matbuat erkanı 
için şehirde oto-

eserleri 
gezdirdi 

Belediye reisi ve 
davetlileri geniş -
letilmekte o 1 a n 
İzmir havagazr 
fabrikası önünde 

büsle yarım günden fazla süren bir 
gezinti tertip etmiş, kendilerine Yeni
şehir inşaatını ve belediye müessese
lerini tanıtmıştır. 

Müşahedeler, davetlileri çok sevin
dirmiştir. Bugün İzmir'de, şehrin va

ridatı, sıhati, güzelliği ve sairesine faydalar vermeğe 
başlıyacak bir kısım evler hazırlanmaktadır. Bugün
den rolünü mükemmelen başarmağa başlamış birçok 
eserler de vardır. 
İzmir itfaiyesi, bugün tam teşkilatı ile çok seri iş

liyen, kuvetli, muhtelif gaz maske ve elbiselerine de 
sahip bir teşekküldür. Yangın vukuunda bir buçuk 
dakika içinde yedi araba hazırlanıp hareket edebil
mektedir. 

Şehir garajının inşası devamdadır. Şimdiden, bü -
tün şehir ve mülhakat arabaları buraya alınmıştır. 

Ancak gazinosu ve lokantası henüz inşa edilmemiş -
tir. 

Çocuk hastanesinin inşaatı bir hayli ilerlemiş~ir. 

Hastane, doktor Aras bulvarında ha
kikaten çok büyük bir eserdir ve mem 
lekete, bugünkü teşkilatsızlık içinde 
büyük hizmetleri dokunacaktır. 
Havagazı fabrikası, esaslı surette 

tamir edilmekte, adeta yeniden yapıl
maktadır. Fabrikaya yeni konmakta 
olan baca, Türkiye'nin en yüksek ba
casıdır. İnşaat bitince gaz istihsal ve 
kuveti artacak, bugünkü tarife üçte 
bir nispetinde tenzil olunacaktır. 

Belediyenin çocuk yuvası da gezil
miştir. Yuva, tamamen doludur. Kar~ 
şıyaka'da geniş bir bahçe ortasında, 

çok iyi bir idare ve bakıma malik bu
lunmaktadır. 
Şehir mezbahasında da bazı ilave

ler yapılmaktadır. Bilhassa, buz is -
tihsalinin arttırılması istenmektedir. 
Karşıyaka'da Ebedi: Şefin validele

rinin mezarı dibinde yapılacak yeni 
anıtın hazırlığına başlanmıştır. Üstü
ne "burada Ebedi Şef Atatürk'ün ana
sı Zübeyde yatıyor,. cümlesi yazıla -
cak olan yekpare, çok büyük bir kaya 
da getirilmiştir. Civar, tamamiyle 
park haline konmuştur. 

Buradaki Osmanzade camii de ta· 
mir olunacaktır. ı 

Otobüs, buradan Güzel tepede'ki 
şehir gazinosuna çıkmıştır. Gazino, 
yaz günleri Karşıyaka'nın bu yüksek 
mevkiinde hakikaten güzel olacaktır. 
İzmir'de Kadifekale'de bir gazino in
şa edilecektir. 

Keza, Birinci Kordon'da, eski gazi- ı 
nonun yerinde yeni şehir gazinosu -
nun inşasına süratle devam edilmek
tedir. Mayısta inşaatı bitmiş olacak -
tır. 

Bunlardan sonra Fuar ve Kültür· 
park gezilmiş, Belediye Reisi davetli
lerine, bu sene fuar için alınmakta O· 

lan tedbirleri, yapılmış hazırlıkları 
uzun uzadıya anlatmış, müteakiben, 
yorulmuş olan aza şerefine bir ziya -
fet vermiştir. 

' 

Yukarıda bir it -
faiye neferi yü -
zünde gaz maske
si ve sırtında mu
;._'l!Ilbasiyle. A '.!ja -
ğıda, İzmir itfaiye 
teşkilatı bir tat -
bikat esnasında 

Adana'da bu yaz bir 
talebe kamp.1 kuruluyor 
Kültür diretkörlüğünün teşebbüsiyle bu sene Bürücek'te talebe 

ve öğretmen kampı açılacaktır. 
Amerikalıların kamp olarak kullandığı 'binalar doktor Bay 

Remzi tarafından kamp i!lerinde kullaDıhnak üz~re Kızılay genç
lik derneğine teberru edilmiş e dernek başkanlığı binaları kültür 

tir. Kampın açılması için hazır- • • 
direktörlüğünün emrine vermiş -G 
lıklara başlanmıştır. Öğrendiği- Torba h' da bı r CI nayet 
mize göre fakir ve zayıf talebe -
ler parasız alınacaktır. 1 İzmir (Hususi) - Torbalıda Kara· 

Kampa ücretle de talebe kay- 1 kuyu köyünde evelki gece yarısına 
dedileceğinden Kültür Direktör - doğru feci bir cinayet olmuştur. Ka
lüğüne şimdiden müracaatlar til, Hasan Çakır, küçük bir mesele 
ba,lamıştır. yüzünden bıçağını çekerek. Yeniköy-

den yirmi beş yaşında Mehmet Özka· 
ya'nın tam kalbine saplamış ve kaç• 

İzmir halkevinde mıştır. Zavallı genç, bir dakika için
de ölmüştür. Katil de üç saat sonra 

resim sergisi açıldı yakalanmıştır. 

Aleni teşekkür 

Yozgat binicilerinden birkaçı 

İzmir, 25 a.a. - Halkevi resim ko
mitesi tarafından her sene nisanda a
çılması mutad olan resim sergisi dün 
halkevi salonlarında açılmıştır. Sergi, 
İzmir'de açılan sergilerin 12 incisidir. 
Vilayet ve belediye erkanı ile şehri

mizin münevverlerinden ve gazeteci
lerden mürekkep güzide bir heyet hu
zurunda açılan ve içlerinde cidden 
muvaffak olunmuş eserler bulunan 
sergide 11 ressamımızın 146 tablosu 
teşhir edilmektedir. Amatörlere ayrı
lan bir köşde de sekiz amatörün e
serleri mevcuttur. Resim teşhir eden 
sanatkarlarımızın isimleri şunlardır: 

Oğlumuz Argun Çoban'ın idrose 
ve aynı zamanda fıtık ameliyatını ha 
zakatle yaparak gayet kısa bir za 
manda iadei afiyet etmesine yardı 

eden Ankara Nümune hastanesi ope• 
ratörlerinden Dr. Nurettin Aruma 
ile Dr. Hasan Sözüpeke sonsuz min 
net ve teşekkürlerimi bildirmeyi ke::: 

dime bir vazife telakki ederim. 

Çankırı, ( Hususi) - Kızılay kongresi Halkevi salonunda toplan
mq ve yeni idare heyetini seçmişti. 939 bütçesi 1350 lira olarak tesbit 
edilmittir. Gonderdiğiın rcıim, yeni idare heyetini gösterınektedir~ 

Yozg~t spor bölgesinde çalışmalar 

Cirit oyunlarına, biniciliğe, 
futbola ehemmiyet veriliyor 
Yozgat (Hususi) - Yozgat spor 

bölgesinin az zaman içinde her şube
sinde hummalı bir çalışma başlamış
tır. 

Türkün en eski sporlarından biri 
olan atlı cirit oyununa büyük bir ö
nem verilerek memleketin güzide bi
nicilerinin iştirakiyle her hafta pa -
zar günleri kalabalık seyirciler kar -

şısında muntazam oyunlarına devam 
etmektedirler. Halkın çok sevdiği ci
rit oyununa günden güne büyük bir 
alaka gösterilmektedir. 28 mayıste1 
bölge menfaatine yapılacak ilkbahar 
at koşusuna şimdiden hayli hazırlık· 
lar başlamıştır. 

Gene pazarları bölge ve alay futbol 
cuları arasında spor sahasında munta 

Abdullah Adalı Meriç, Bedia Bilba
sar, Celal Uzel, Cemil Uçman, 1lhami 
Dalman, Kadri Atamal•, Kasım Bo
yar, Nazmi Çekli, Ragıp Erden, Veci 
hi Tunç, Yekta Türkçü. 

zam müsabakalar yapılmaktadır. Bun
dan başka atıcılık, güreş için de esaslı 
tedbirler alınmış ve bölge menfaatine 
büyük pehlivan güreşleri yapılması 

kararlaştırılmıştır. Ayrıca spor saha
sında yapılacak yüzme havuzunun 
nafıaca keşfi yapılmıştır. Çok yakın
da müteahhidine ihale edilecektir. 

Saim Çoban 

Evlenme ilanı 
Evlenme şehadetnamesi veril 

mek üzere Ankara' da mukim al 
man tebaasından Bayan Helen 
Scherber ile yine Ankara' da mu 
kim TürkiYe Cümhuriyeti teba 
sından Bay Avni Lim'in evlen 
mek tasavvurunda oldukları ila 
olunur. 

Ankara, 17 Nisan 1939. 
Almanya Büyükelçiliği konsolo 
luk şubesi 
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.fl'ransanm Nevyork cihan sergisinde 
teşhir edecegi eserleriyle Amerika istik -
lali şenliklerine iştirak edecek tayyareleri 
Amerikaya görürmiye hazırlanan "Paris .. 
transatlantiği, bir yangın neticesinde Havr 
limanında yanmıştır. 25 milyon frank kıy
metinde olan sanat eserleriyle tayyareler 
kurtarılabilmiştir. Yangının bir suykast ne
ticesinde patlak · verdiği sanılmaktadır. 
Resim, muazzam geminin battıktan sonra
ki halini gösteriyor. 

• 
Arnavutluk 'ta 

·~'t'" .• • •v 

Arnavutluğun italyan kıta/arınca iş -
galinden sonra Arnavut müessesan 

meclisi toplanarak, memleketin tacı -
nın italyan kıralına takdim edilmesi

ni kararlaştırmıştır. Yukarda sağda: 

meclis reisi kararı okurken. Yukarda 

solda: bir İtalyan askeri kıra! Zogo

nun sarayının bahçesinde, ehlileşmiş 

bir Akbabanın karşısında nöbet bek -
liyor. Aşağıda solda: İtalyan işgalin -
den önce tahrip edilen kıral sarayın- " 
dan bir köşe . 

• ,.. __ .................................................................................................. .._.._...: 

Topçuların yeni kıyafeti 

Silahlar temizlenirken 

::::::::::::c:::::::::: :::>O 

:::::::: ::::::ıı~:.oc:::c::::: ıc:ıo 

: : : : : : :co:::::::: :xx;::::::: ;;ao 

Tayyare deli topları laaliyette 

• 
/ngiltere'nin Akdeniz filosu, ma

nevralar yapmak üzere yola çıkmış

tır. Filo manevralar esnasında muh

telif Akdeniz. limanlarını ziyaret e

decektir. Yukarıda fırtınalı bir ha -

vada seyir yapan Akdeniz filosun
dan Glorious tayyare gemisini, aşa

ğıda da Akdeniz.in anahtarı hük

münde olan Cebelüttanh'tan bir so
kağı görüyorsunuz. 

• 

B. Ruzvelt'in diktatörlere gönderdiği mesajm akisleri devam etmektedir. 
Mesajda tehdide maruz oldukları kaydedilerek isimleri zikredilen memle -
ketler Almanya'ya tehdide maruz olup olmadıkları hakkında cevap verir
lerken, bütün Avrupa da B. Hitler'in cuma günü Rayiştag'da vereceği nut-} 

ku bekliyor. l 

Bir lrlanda alayı geçit resminden önce teftiş olunurken Hafif bir tank üz.erinde talimler 

Avrqpa'da hizmet etmek üzere talim, terbiye ve techiz edilmiş lrlandalı üskcrlu hafif 
makineli tüfek talimlerinde 

.. -· 



Hırvatlara geniş bir 
muhtariyet veİ-ilecek 

Belgrad resmi mahfillerine göre 
~ugoslavya'nın Balkan antantına 

olan sadakati zayıflamış değil 

İngiltere Berllnde 
teıebbüs yapa<ak 

(Bqı 1 iacl sayfada) 
de dahil olmak ib:ere bütün müdafaa 
tedbirlerini ittihua umetmit olduğu-

Çocuk Haftasının üçüncü günO 

Dün halkevinde güzel 
bir müsamere verildi 

nu anlatmak olacaktır. (Bqı ı iacl aylada) Çocukların birer bayat balbsı 
1-.-:•tere Almanya'yı çemberle- E • -·-·· teklinde nesli devam ettirmek •ure-,..-u ıenn m ..... _... ni ...K. 

mele niYetinde tleiil .. Hayat balkuı" da "KUçUk Yaman" tiyle hayatı ebedlleıtirdikleri •-: 
Roytar ajansının diplomatik muha- pbi Münir Hayri Eceli tarafından. tere~.~ piyuten sonra Münir Hayrı 

biri bu hususta töyle yazıyor: yuılmıttır. Oynıyanlann hepsi Keçi- Eıelı nın arsu ettiii ~it ~dlıen mu-
"Umumt olarak zannedildiğine gö- ören Çocuk Bakımı okulu talebesidir. vaffak eserler verebileceiini .&yle-

re İngiltere sefiri bu fırsattan i•tifa· Piyes, bundan bin sene evetine ait bir ıaeden ıeçmıek bir babuhk olur. . 
de ederek, her türlü yeni bir tecavil- tilrk hiklyuindeıı alınmıttır. Orta Müsamere puar cUntı tekrar edi • 
ze mukavemet etmek hususundaki ka Asya'daki tilrk bqbuilarından biri - lecektir. 
rar da dahil olmak üzere, ingiliz siya- •inin bqından geçen bu hiktye man- Buıriinldi ınoııram: 

r (Bap 1. inci sayfada) rin manevralarına bpılmamaia ka- setinin bazı esaslı noktaları hakkında zum olarak Orhon Abidelerinin lisa- Bupn Çocuk Esirıeıae Kurumu 
Nazır Von Ribbentrop ile ıöriltme- rar vermittir. Venedik 1bUllkatı ital- mal<Unat verecektir. Tahmin edildi- nında, Uyprca ve Azerbaycan hece- tarafından, çocuklarla aileleri için 

lerini bu akpm yapacak ve müteaki - yan - yugoalav dostluğunun Tuna ğine gö"te sefir aynı zamanda İngil- teriyle yuılmıt müteaddit nUlbaları çocuk bahçesinde bir ellence tertip e• 
ben Fon Ribbentrop tarafından tere- havzasındaki bu da.tluk mUnasebet - tere'nin hiç bir veçhile Almanyayı Beldlıa Karalı Leopolt olan bazı kısımlan da Divanı LQga - dilmlttir. Aynca diln oldup pbl bu· 
fide bir dine verilecektir • !erini ıenitletmek ve derinlettirmek muhuara etmek istemedilini de sara- tittürk'te zikredilen bir türk epope - cUn de ilk mektep talebesine Unema· 

Praotldmn bir .YCIZlll hu•U8unda bir hareket nolrtuı tetkil haten bildire.cektir. Sefir büyük bir Belçika kabinesi •inden bir parçadır. Muharrir bu ese- lanmızda paruıa filim ıa.terilecek· 
Belcrad, 25 a.a. - D.N.B. : Pravda ettiiini i•pat eylemittir. ihtimalle, ingiliz siyasetinin bir •ulh ri dört perdelik bir tariht trajedi o- tir. 

gazetesi bütün ilk sayfuını B. Mar • Yugoa~vya hariciye nazın Marko- siyaseti oldufimu, fakat İnıiltere tarak hazırlamıttır. Her perdenin bat- Artoin'tle: 
koviç'in Bedin ziyaretine tabii• et - viç'in yakında Almanya hariciye na- hükilmetinbı son hldiselerde münde- parlamento önünde lıbatına bir mevzuu oldutuna göre Artvin, 25 a.a. - Artvin orta oku-
mektedir. zın von Ribbentrop'la yapacağı mü - miç olan tehlikelere nihayet verilme- dün Halkovi uhneainde büyük bir tundan kıııı ve erkek elll iıııci, balkın 

Guete bu ziyaretin iki memleket• llkatla bir kere daha teeyyüt edecek a lbımgtldiği kanaatinde bulundu- muvaffakiyet kazanan ikinci perde da ittirlk ettiii bir törenle Atatlrk 
ruındaki dostluk bağlarını bir kat da olan bu siyaset hakiki bir sulh siya- ğıınu il.ive edecektir. Kıra}a geni•§ milatakil bir piyes olarak ıösteril- anıtına çelenk koyduktan eonra mu-
ha aıkıttıracatını, çilnkU her iki taraf Hti olarak tanif edilıneğe llyıktır.,, Görüşme 'YGptlamotlı mittir. alllmlerle birlllrte otobi18lerle Hopa'-
da ba da.tluğun takviyeai arıııuaunun llilaoer tleflletleri tayilı Bertin, 25 La. _ Von Ribbentrop, Bu eseri, çocuklardan ziyade nisan ya hareket ettiler. Hallı: tarafından 
mevcut oldutunu bildirmekte, bun • yapmaye>rfar meıgııliyeti dolayısiyle dUn Berlin'e 

1 
h • ı bayramı gibi güzel bir vuile ile bil- tezahüratla tejyi edildiler. bcilerimiz 

~ batka bu ziyaretin mütemadiyen Berlin, 25 a.a. - Alman matbuatı, avdet eden İngiltere sefiri Hender - sa A ıyet er yüklere hitap eden bir yazı olarak ka- Hopa'da balkevinin Ud cece misafiri 
Yupslavya alman mUnuebetlerinden Yugoslavya'nın bir taraftan mihver son'u ~nilz kabul edememittir. bul etmek daha doğrudur. Mevzu tU • olacaklar ve balkevinde muhtelif jim 
bir ıevıeme olduiundan bahseden ba- devletleri ve diğer atraftan garp de- Henderson'un von Ribbentrop tara- J k dur: Türk bafbuilarından biri bir nutik hareketleri yapacaklardır. Dö • 
sı yabancı gazetelere bir cevap te!kil mokraaileri ile olan münasebetiyle fından yarın kabul edileceği bildiril- ven• ece harp esnasında .büyük yararlıklardan nutierinde Oborçb pbitlik anı~ 
etmekte olduğunu kaydeylemektedir. me!gul olmaktadır. mektedir. sonra etini ~t:mittir. Aruk diln· bir çelenk koyacaklardır. 

Yagoalaoya'mn siycueti Fölkipr Beobahter, diyor ki: Fransa ıeliri tle yola çıA.yqr Brllksel, 25 a.a. _ Batvekil buciln ya, ıözilne · dndan ıörilnmektedir. Çocuk baftuı mUnaMhetlyle teh· 
Jeiİşmif Jelil .. Venedik'te Yuga.lavya ve İtalya Paris, 25 LL _ Daladiye bu sabah ölleden sonra mecli•te hükUmetin be- Annesinin kendi•ini eflendirmek için rimizde elli bet fakir çocuk ıfydhil-

Belgrad, 25 a.a. - Havu Ajanun - haridye nazırları aruında yapılan Fransa'nın Berlin büyük elçisr B. yannamuini okumuıtur.. bq wrduğu her çare hop &itmekte- mittir. Halkevinde Oui ilk okulu ve 
dan : konupnalann Belcrad h\lkümetinin Coulondre ile göriltınüttür. Elçi bu Beyannamede, amme 1ellmeti dU- dir. Her fırsatta ,.apmanın •• tat•ızlı· lsmetpqa llk okulu talebeleri ıaı:a· 

Resmi mahfilJer, Venedik görüıme- İtalya ve Almanya ile itbirliğini te- akpm Berlin'e hareket etmittir. tUncesiyle tepkkUl eden hUkUmetin tından bahseden batbul, bir son fından birer milaamere nrilmiftir. 
leri ib:erine Yugoslavya'nın siyasetin- yit eyllyen bir neticeye varmıı olma- ""6ine mülaim bir toplantı yaptı üç hedefi oldulu bildirilmektedir: bil olduktan sonra hayatın lib:wmuz Küçükler bayramlarını Defe "" lniııç 
de deiitiklik hasıl olmamıt ve Yu - sına Pari• ve Londra hayret etmeme- Londra 25 a.a. _ Bu akpm avam tiln Belçllralılann ittihadı •yeslnde oldupna .. kani olarak daima i•yan içinde kutlamaktadırlar. 
ıoslavya'nın balkan antantına dahil lidir. CenuJ>u prld memleketlerinin bmaruı~da yapılan kabine toplantı- memleket inik14Hnln korunmau, ew balindedir. Bir giln, sarayına misafir lznıir'tle: 
müttefiklerine sadakatinin zaafa uğ - mihver devletleriyle itbirliği yapma- uımn mUzakerui iki uat ailmrilıtür. prenaiplerinin daha dop'" daha ka- plen ve 580 yqında oldutunu, yap- bmir, 25 LL - Çocuk llaftalmın 
ramamıt olduğunu beyan etmektedir- lannuı l}ir tuyik altında vukubuldu- MU.ı:akerelerin ukert huırlık ser- ti tekilde tatbiki •uretiyle teırit refl· mamn urrını bulduiunu söyliyen bir ikinci silnll dUn baftllln kapalı ve 
Jer. ğunu dOtUnmek hatadır. Hakikatte risini mecburi kılacak olan kanun li- mln isl&hı iktisadi ve mali vuiyetin lhtiyann 88ııılerlae evell inanmaz, biraz yoğmurlu olmuına raimen teh· 
Aynı mahfiller, Yuıoüavya'nın ta- onlar kendi menfaatleri icabı olarü yihuı hakkında cereyan ettiğini bil- düzeltilm~si. sonra kend~sinden bu ebedtıllia aırrı- rimizde küçtıklerln muhtelif eilence-

mamiyle bitaraf olduğuna yeniden i • böyle hareket ediyorlar. Tuna havza- 'diren uyut mahfiller bu toplantıya Haricl sabada, Belçika, dünyayı m sorar. Bıraz son~a saray~ald kadın- terine devam ~tmelerlyle geçmittlr. 
pret etmekte ve Yuıoalavya'nan ko - sında normal siyasi tekAmUle bir ta· çok bOyilk bir ehemiyet atfetmekte _ tehdit eden ihtlllf Jrartıunda hem lardan birinin küçilk kızı ıle salonda Şehrin bütiln unemalan g dan 12 ye 
mintem aleyhindeki misaka iştiraki kım ikraz vaitleri veya tehditlerle dirler. memleketin 4aiml IDenfaatlerine, hem yalnız kalan bqbuğUn bu muvaffak kadar talebeye panus sean•lar tertip 
mutasavver old u haberini tekzip mini olmak t;eıebbb!eri çok ipddlf Bu a1qıam uat 18 de yapılan mecbu de 1937 dekHruyonlannda bunu ka- bebek artistin karfı•ında yumupma- etmi,Ier ve 15 yqından qaiı çocuk
eylemektedirler hareketlerdir. Bu memleketler aiyi8 rt ukerlik hizmeti müzakeresine eber bul etmit olan devletlerin. mlfterek p. bir çocuk nqeaiyle oyunlar oyna- tar Kültür. park'ta meccani eilence-

ttalyan bük metinin böyle bir it· istikru1- iatemlyorlar. onların iste- nazırlar iftirik etmiılerdir. 'Bu akpm menfaatlerine uypn olarak mllatakll mala bqladıiını cörllyorus. terden latifade etıtdtlmllr. 
tirW u1l teklif etmemit olduiu be • dikleri zencin eionomi menbalannı ki brann bd olup olmıyacaiı ve yı bir aiyaHt takip edecelrtlr. 
yan edilmekted r itletme) ve ıenitletmektir. Almanya but bu kararın yann sabahki kabine Hilkilmet Belçika'nın ive milstemle-

Reaml yugoa av mahfilleri, Yuıos- ile bu memlekııatler arasındaki ekono- toplantı11nda tekrar tetkik edilip e- kesinin müdafaasını teınin edecektir. 
lavya'nın hiç bir zaman Sovyederi ta· mi mUnuebetleri o kadar genitfu' ki, 
nı,.,...,•ı ve komünist propapndaaına İn&iltere ve :ırnma ile olaa ticaret dlla:UY-ceii meçhuldür. Parlamento Bqveldl, hua•d ..ıthiyetlerden 
arp daima mücadele etmit oldutunu mübadeleleri nm.ı edilecek bir kemi· mahfilleri kanan llyihuına "mim bahnt:miı ve bu mnelenln de htıkU-
L.-..t..-la"--'-· bu bal' y .. -1.~.. mecburi akerlik bazırhtı .. ilmini, ala met beyannamealyle .birUkte mtlzake. 
._:" rnmaua ve ın ... - 1ra yet teıJdl eder. ~ realıil 19t ı 'fdl· 

İr11 Selıretinde t H. P. nln piyes 

IDisababsl 
yama lmmintera ale~=-- • .,..,,,.... Htient ullhlyet1er 1nral'a u hak-
iftlrlJdal ~dl K ilni•t fır- Garp ev e erin n u pt'. Nazırların bu projeye nihai bir su- ları verecektir: (Bqı ı l11cl aylada} 
nu ~ =d::be~i ;~plavya- memleketlerinin itlerine karıpnak ıı- re~te iltihakları meselesine pJlnce, ••Jlemleketin mUd•Casam aWradar ra'da yapsl,ma dllUDJeri mlnuebe· dün c. H. P. Genel Selrreterliltnde 
lcaı, edihni bulunmaktad yuetlerine celince, bu '1yuetin ne- Bqnku iatediif takdirde ba iftirak· eden ballı kararlar nrlJmell. üoaoml ti7le dUn Upm Anbra'daki ıran bil- toplanmıt ve eterler lnrinc!e ,.,.ı.n 
da ilp 1 • • ır. • tlcesi daima bnpkhldar ç1bnilak. te filphe cörUlmemektedir. ve bütçe blkmma1m11 latilsam ec!e- JUk elçiliiinde bir allftre verilmiı· tetkikat netlceainde: Smmua ı.Jbvi 
HtnHdl11rtı ,,.,... bır ...Jdari791 cflpMnlıklan idame etmek veya yeni Parllmentoda ise, muhalefetin her ceği tedbirlerin aJımnHı, muhtelli dt. Stıvarede Haridye Vekilimiz B. Uyelerinden Vedat 'Urff Beqll'a8n 

oeriliyor dtlpmnhkhlr yantmak olmqtur. Hal tUrUl mecburi ~izmete ~fi olan te - müstacel mnelelerle mem1ebtln u- llUuil Sarasoilu. C. H. P. meclia gru- yucblı (Beyu baJkut) 141ı _., ... 
Bel&rat. 25 a.a. - Hafta - Hilldl- baki mibftr devletleri kendi ?torite- reddüdil se~bıyle proJenın zorluk - muml anuauu uypn bir tarnballe pıı rela nldli B. Haan Saka. meclis sabaka prt1anDa cin 4 Gnctl denoe-

metle lurvat 1nQbaltfeti aruında he- teriyle bu devletler arasında bır mu- suz çıkması ımklnsızdır. muhtq diler IDllMllelerln IWU." ~ reiai Dr. Jılubar Germen. me- de c&"Werelr. buna (200) lira ve Buna 
men bir al.pı. 111sti ve ba ınlafPMl • va.sene tesis etmeğe ve biribirine zıd İtçi partisi ile müstakil itçi partisi B. Pierlot, a8slerlnl bitirirken taf· baalat, Huidye VeWetl umumi kt- balkevl tıyelerinden atretm C.W 
mn tatbikine memur bir kovaliayon menfaatler yüzünden Avrupa'nın kil- ve tri~Un!onlar kongre•ini }htiva ~ • le deİnl~r: tibl B. Numan llenemendoil1ı ve ha- Sıtla atırıer'in (Blim.D), hmit 
Jmhfneainin tqekkUlil beklenmekte- sik barut fıçısı halini alan bu mınta- den mı~H. ıt konnyi, ~cburı ukerlık "Memleket mOblm telııllbler ır.ta· rldye ertaai7le psetedler huır ı;nı- balbft .,......__ YUllU8 NUzhet 
dir. kuında sulhu kurmai• çahımıt dur- hizmetim r~~eden bir karar aureti andad~. Tellllb ••maı, llm1aa - hım1mı-.,.u... • ...... ~ ~- Unat'ın (Para dellal) :.e Mardin 

Anlqm1nın euum banovin ana muılardır. kabul eytemı,tır. . nı delil, ceuret samanıdır." phınui'"'rürkiye seyahatlerıne aıt bır halkevi üyelerinelen Sedat YuUge'-
batlan 1931 kan u esuisinde yazılı "il . y 'Oll ya' İtçilerin kuvetlı olmakta berdevam H A el"'la"yetl • • film degösterilmit ve gece geç vakte nin (O varken) •dh plye•leri de, mil· 
olmakla beraber ımdiye kadar takip lr:a~an, '!il~ . ':!' mn olan muhalefetlerinin, bugün mec· unrn -~~- .. ~ proıen kadar umimt bir hava içinde vakit sabaka ••.+larına oöre ı.-ind dere. 

. . . b' uhtari ucuenmennı .. uye>r,, l' t b'ld" ·1 n ve aln . f ,,ununnsnnııua • ilmi . ,..... • • ' .._, 
edilmemit olan Ç k ıenıt ır m - B d U - Venedik mü- ıs. e 1 • ırı e . y ız zengın.sı.nı 1 B kil hWdlmet be e•i o- ıeçır ttır. cede IÖrUlerek (100) er lira mtıklfat 

·1 kt' u apttte, a.a. müteeuır eden bütçe hUkilmlerını 8ğ qve yannam / --•• • • • _J ri'---' '---- _ _,,_, .. ,_ 1et verı ece ır. . Waatı ile Yqoslavya hariciye nazırı . . . kundulrtan sonra, huaud sellhiyetler ran meçıı• reuının ~ayı,..a ve UllC9&De AAl"U" TWUUUt~· 
Save banovinlerı hırvat ıli ve slo- M k . ,. ak d B 1. , rendikten sonrağ azalacağı zannedılı- kan 1• e . t' M 1. Tahran 25 a.a. _Para aJ'aııu bildi- Bu e1erler c H. ...._ ...... •ince baatın-ar ovıç ın y ın a er ın e yapaca- ununu mec ıse v rmıt ır. ec ıs • r- · rU"u 

Ten ili ile sahil banovini - Dalmaçya ğı ziyareti mevzuu bahseden Pnter yor. liyibayı, mU.tacel olarak müzakere- riyor: tarak balkevterincle temsil edilecek· 
küçük buı tuhihlerile bi~ tek bano; lloyd diyor Jd : Liberaller için de vasiyet bayledir. mi kabul ederek. 27 tadan mUtetek- Mecli• reisi öfleden sonra bir çay tir. 110..büa tutnMneelne ... bi-
vin halinde birleıtirecelrtir. Boan_-. ..ıi.c.ıutan. YuıoaJavya'nın hem Parllmento mahfi~erinde ilave e- kll huaud bir komi•yona 18ndermit· vermittir. Çayda nazırlar, yüksek ph- rincl. lldnci, O;Gnctl derece mftMlat. 
nın parça1anmau fıkrinden vazgeçıl- içerde ve bem de dıprda kabil oldu- dildiline can. kabine ıttifakla bir ka tir. Komi•yon yarın sabah raporunu siyetler, yabancı heyetler, kordiplo- lanm kanNcalr ...ıer ı..aı.--
dili lıildiribmktediı. B~'da muh- derecede kuvetlenmesini ister. rar elde etmiye muvaffak olmaıııMa, nrecek ve mecliste hemen bllldlmet matik ve ordu milmeailleri hazır bu· mıftır. 
tariyet dahilinde idari bir bütilnlilk ~cari•tuı. y~ ricaline br· lalkUmet eberiyetle iktifa edecektir. beyanmme~le birlikte projenin de lunmutlardır. Parlimento ve parl&- -------------

:: ::~~":; [;.~:t= ~ ı.:Ü=~~= mumJeu~
0

rninael~d~mo. sr.kou =:::~f·::.:::=::~ ~:~:::::::~:::::~:~~~ 
vat partisinden dteıekkil olaclk ve . i lfed n battı hareketi ittihui Din biç kimM tızerinde tesir~ u at 17,30 da yanında Premea Fevziye c~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~'.~ ~~ 
bınat ~ Art mimeaili bulu· ::. : e dJtını kaydediyorlar. olduğu halde veliahdin gelmesi hara - X Roma - 8ovyet btlkilmeti namı· 
nacaktır. Htlktbmtin vuifeai bınat r r . ., Anpif di)'Of' ki: artık Çlkmıyacak retli' alkıtlara vesile oldu. Meclis rei- na Livourne tuclhlannda inp edilen 
iateklerini pmd Jd kanunu ani ile "lncUterenin kendi milli dtldafa• si aynalı salonda yeni evlilere "bot "Tqkent" muhribi Odeea'ya hareket 
telif kabul edecek ai8bette tatmin et- Alman suali ... ~tanzim için aıeçeceli ~ lloekoft. 25 LL - Framııııd ~ ıeldiniz" dedi ve müteakiben veliaht etmittlr ... Tqkent" dilnyuun en Hl'i 
mek olacaktır. biıııt altblandırmamaktadır. Bb •- reclilen baftaWı JoQrnal de Jılolkou, ve prenses kabul Nlonuna geçtiler. ıemiadir. Muhribi Odea'ya sevke· 

Tana """--""'alıi "6irfifi B 1 a • stan dl alilll müdafaa anemlmlii mtlk-- mayı•tan itiblnn fullyetinl tatil .. Bu unutulmu toplantının sonuna den mürettebat tamaMlyte ltalyandır. 
Berlln. 25 ._.. - Diplomatite Kor- ye U g rJ mel bale koyımya çahpcatıL Bı.lm decektir. dofru, evlenmeye ait çıkan kanunları X Bakreı - Şimdiye kadar Fran· 

reapon~. Frama ile İnplterenin Sofya. 25 a.a. - HUu - Resmi yectDe endlfllDlııı ifte bu4ur,.. Okuyucularına hitaben nep'ettlli muhtevi olarak parllmento tarafın- sa'nın Bilkrq orta elçisi bulunan Ad· 
Almanya'yı çenber içine almak husu- mahfiller sükılnet içinde olmakla be· lnııiltere'nin AlıJeniz lilommın bir yuıda bu gazete, teknik bazı H· dan neıredilen güzel bir cilt hazır bu- rier Therry, bupn kıral Karol'a 1ril-
•unda urfettii kleri gayretleri ve raber, Almanya'nın Bulpriatan'a ken aiyaret edeceli limanlar bepler dolayıayle muftkbten nefri· l•mtn••n dalttılda. yük elçi 91fatiyle ltimstnmneainl tak· 
Venedik müllka ı dan bahsederek di- disini tehdit altında hissedip etmedi- Londra, 25 a.a. _ Dün neıredilen yatını kntilini bildirmektedir. Hariciye aarGyıntlalri tline dim eylemittir. 
yor ki: lini aordupna .-m"81k cöıııil ile ba bir teblilde. Jılalta'dan baretet eden Journal de lloac:ou, bit eenedenberi ue aıare X Roma - Quelielmo Markoni'nin 
"Ban hükibnet merkezlerinde, kom- kılmaktadır. Bulcar bWdlmetinin ce- inpllııı Akdeniııı fi108unun eve1- yu- çılanaktl ve blfl"lkalelerlnl nretl q.- DUn akpm, yeni İran'ın en modern dotduiu pnUn yıldönUmü dolayıliy· 
ıu milletler arasında dotsluktaı:' de- vabı malQm delildir, fakat bu cevap nan Jimanlarını, Kıbn-. J'Uistliı ve mumiyede harici slyuet mnetelerine ~ biri olarak yeni inp e- le bUtün İtalya donanmıttır. Bu met-
rinJeıtirmek için yapılan mesaı aul· ancak menfi olabilir. Ml8ır'ı siyaret edeceii ve ondln IOD. tabsla ._,!emekte idl. dilmlt olan hariciye tiVayında büyük bur ltalyan lllminln batırUını tebcil 
ba muıııır olarak telikki ediliyor. Verilen haberi.,. ıare. bqvekil n prJd Akdeniıııcle ımnevralar yapa- bir dbıe verilmit ve dineyi parlak bir etmek üzere muhtelif tehirlerde me-

Almanya. Beneı rejimini bertaraf meclis harid'9 ~da be,a- calı bildirilmektedir. il Mir ..... lmti 1anm llftnl takip etmiıtir. Dinede ecnebi ruim yapılmaktadır. 
etmekle Venay uyuetinin eaaalı bir natta bulunarak ~·Ul. ken- fUl e ...,...tın yaz n heyet tefleri, nuırlar ve diler mUm- X V.ctaa - Licbtenateln premliii· 
'8tinat nolrtuım ortadan kaldırmıt • diünl tehdit .altında iil..etmedttlnl. i • ı • R incillııı sanayi erbabına verilmni. tu miufirlerden mtırekkep 200 da· Din aon akerl Andraa IOieber 95 ya· 
tır. O al,aet Jd Tuna bavmındaki çilnldl A.-,. U. mG .. iülmGclu ftgf 1% - omeft 3 - Roml!nya eenayllnin inkitafı vetU ve allvareye birkaç bin dautll tında ölmüttUr. Bu auntle Lichtena-
komtu devletlerin itbirliiine mini 'Olmadıltm bildlrmlftlr. k • k hu•uıunda lfbirlllintle bulunabilme- lttldk ettiler. Veliaht ve prensea al· tein ordusunun son mUmeaill de or • 
olmak ve bu devletler aruında mllte- ---- e onomı teri için incUb ..... ,.. erbabına im- lat tufanı ile brfllanmıtlar ve pce tadan lrallmut oluyor. 
mllılUyen ibtiW plalrmak pynini it- •• •• 1 • tlyular verilmesi, yarım bqlıyan dana ubalaa kadar de- X La Paııı - Bolviya ctlmbarreiai 
tilldaf ediyordu. Amerika'ya akın gorusme e rı 4 - Lıpıtere ile Romlınya U'UIDda Tim~· Bu ıilvare, evlenme do - Gremuı BuKh. &yan ... mebuaa ınec-

Bmulan blyle 1:ıetb devletJer yeni- bir clerlnc itlWı yapılmam ,,. Ro - layımyle verilen llçUncll atıvare ol- llalerinin. feabini emrettikten eonra 
den araboıııanbk etmemek ptriyle Tu- eden altınlar BGkrett 25 LL - iyi bir menbadan manya ile lnpıtere _...nd.Jd tlcart IDllttm• kendini diktatör illn etmiftir. 
na bavualada bnacu bir itbirlili i- aluum hıberlm!en anlqıldıiına sere mübadeleleri arttırmala .-.. ola- Her c8a Tllhnn Gıııerinde tayyare- X Liıııboa - Bir tayyue hnalan· 
çin yol açılmıı balunuyordu. Yupa- Nevyorlr. ZS LL- Fedenl RneıW 8lr Lekllro..'un riyaetindeld remi ~ nrette ingllla lirasına yeni bir ı.r uplaktacbr. BıısOn 8lleden aoma dıktan IODl'a Vizeu'de yere d&terek 
lnya ba feyiali illkiplı anhyan ilk blra.u. mevcut •tob bucOn 22.475.000 lniiUııı heyeti. Romanya hWdlmetl ile kıymet takdir edilmesi. Mı• eefaretincle blljllk bir rnepsl- parçalinmıttır. içinde buluna it kiti 
dnlet olmuftıır. dolar kı,.eıinde ecnebi altını ilin .aıcı.ki 4 nokta hakkında milake- İngiliz heyetinin meul•l, Bilkret'- 1°' wrllmif, mlsaftder 8lleden aon- k8mür haline plmlftlr. 

Y--'•Y• ,.;m Wrlilini edildilinl bllcUrmektecllr. Bu altın· relerde lııDlUDtmıftlar : te aiyal ve iktiaadl mahfiller ile Ro- ra ~ bBylk ptttlnde bulun- x Roma - llueolinl, bluat tdare 
11ı1ttJı1ırı1ı ettirint:e_ ı.r bilbua ıqu_.., Hollaada "" 1 - Jacilten tuafılldan Rolmn,a· men gazeteleri tarafından büyilk bir mattuc'· ettili lıir bomlıudımua tayyaıaiyle 

Jl'llhüib Yueoelavya milli birlili- Hhıdütandan pderiJmittir. ya. harp leftsmu '9 Rommı,a tara- altb lle takip edllmektedlr. lrua velia1stlnht nlemnnl m6nue- bu ubü Jl'orH'ye orldmı da •kJca 
nl talıükuk ettirdikten 80DrJ kom- Bunu'la benber J'ederal Relene fından petrol ...... brpbk ,a.te- Kıral Karol. Sir Lelthrola'u kabul biti~ pasta ve telsnf naanti bu· Delle Kaduw'cleld ma. ptmfttir. 
ıulariyle karpblrb itimade ...,__ bUr- tarafından ııılkredilmiyen al- rilmek 8ıııere usan Tide ile para Uftz etmittlr. Sir Leithrou. bucUn bqve- 111n bir eed pala tednlUe pbnmf- X Roma - ttaıya baricl,e nann 
münasebetler tesıaıne ve Avrupa'mn tın mevaridatı 72 milyon dolardan edilmesi, kit ve maliye ve llrtl•t nuırlan ite tır. Pulların üzerinde Prena ve Pren- Kont Ciano'nun Berlin'e ıs mayı• 
bu mıntakuında iti olmıyan devletle- fuladır. 2 - Yollann, umumt blnalann ln· '6rillmllfttlr· sesin resimleri vardır. doiru pdeceli haber verilmektedir. 
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Bir sirk 
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NÖBETÇIECZANELR 

Pazar : Jlerkes eczaneli 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

ltalyancaJan çeviren: Firtlev• SEHSOVAROCLU 
Çar&amba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Per&embe : Eıe Ye Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yeniıehir eczaneler 

'riyatro kapısı önünde duran koca -
illan bir ilan halkın nazar dikkatini 
tel bedi yordu. 

Bu ilanda, yüksekte, bir tra · 
~ez üstünde oturmuş güzel bir kadın 
0 nünde boğuşan iki iri goril resmi 
\'ardı. Hakikaten bu "numara" halkın 
~k hoşuna gidiyordu. Orkestra gayet 
guzel bir parça çalarken perde ağır a
lır açılınca, biribirinden farksız, iki 
g~ril görünüyordu. Gayet şık giyin -
ll_lıı olan bu goriller bastonlarını, si • 
lındir ppkalarını hizmetçiye verdik -
ten sonra masa başına oturuyorlar, ye
ltıcklerini iştahla yiyorlar, şarapla
rını keyfle içiyorlardı. 
. Sarışın, güzel bir kadının sahneye 

t.ırdiğini görünce her ikisi de yerle
tırıden fırlıyor, kadının önünde bir re
\terans yaptıktan sonra nezaketle biri 
&ağ elini, diğeri sol elini öpüyordu. 

Fakat, o dakikaya kadar gayet nazik 
~reket eden goriller kıskançlığın sev
tıy1e biribirlerinin Üzerlerine atılı -
l'orıar; boğuşurlarken elbiseleri yırtı
lıyor, tüylü vücutları meydana çıkı -
)Ordu. Gorillerin vahşi mücadelelerin· 
den ürken kadın bir ipe tırmanarak 
t~apezin üzerine çıkıyor, bu sefer go· 
tılJer kadını takibe başlıyorlar ve ka
dın, takip edildiğini görünce büsbütün 
torkuyor. Trapezden trapeze gayet 
llıahir bir çeviklikle atılıyordu. 
lialkın, heyecandan nefes almadan 

•eyrettiği bu tehlikeli takip ve müca· 
deıe epey uzun sürüyordu. Nihayet 
torillerden biri, kadını yakalamağa 
~Uvaffak oluyor, mağlup goril başı a
!ağıda sahneye inerken en yüksek tra
~z üstünde duran galibi, goril maske· 
•ırıi çıkarıyor, bu maskenin altında es· 
~er gözlü, pür sıhat bir genç meydana 
Sıkıyordu. 
. lialkın: "Öteki de çıkarsın! .... " diye 
1•rarı üzerine genç canbaz trapezden 
'ahneye iniyor, yerde meyus, uzanmış 
l'atan mağlup gorile yaklaşıyor ve on
da çıkacak bir maske olmadığını gös
teriyordu. O zaman kahkaha ve alkış 
tufanı arasında onun hakiki bir goril 
Olduğu meydana çıkıyordu. 
Eşi pek nadir bulunan canbaz Al -

hcrto, kusursuz denilecek kadar güzel 
~lorya ve dünyanın en meıhur gorili 
Orıanda" halkın bitmek bilmiyen al

lcı11arı arasında bir kaç defa sahneye 
Sıltıyorlar ve seyircileri derin reve -
'lnaıaı:ıa selamh.vmlardı = 

••• 
Albcrto ile Glorya yedi sene tam bir 

"adet içinde yaıadılar. Alberto'dan 
haıka bir erkek bu kadını alakadar e
denıiyordu. 

ll'akat, ıon zamanlarda ayni tiyatro
h &elen bir ruı artiıt, onların saadet
lerini sarstı. Onun bayatı hakkında 
!llnlan anlatıyorlardı: 

lvan ismindeki çok sevimli bu genç, 
~lttiyle Çarın muhafız taburunda za· 

1bniı, ihtnaı çıkınca Ruıya'yı terke 
ltıecbur olmuş, aylarca sefalet içinde 
ltı\>ranmıı. nihayet artistliğe olan isti
dadından istifadeye başlamış. 
1
• l~ nezaketiyle, etvarındaki kibar
~.liyle az zamanda, Gloarya'da derin 
ır tesir yaptı ve sevişmeğe bqladı

Itr. 
''Orıanda" Hattı üstüva ormanların
~ getirilen zavallı goril, iklimin de-

nı kaptı, en yüksek trapezlerden biri
ne çıkardı. İvan dehşetten irileşen göz 
lerini sahneden ayıramıyordu: rüya 
mı görüyordu? Yoksa korkunç bir ha
kikat karşısında mı idi? Galip goril 
her zamanki gibi mahir bir canbaz in
celiğiyle kadını tutmuyor bilakis bü
tün kuvetiyle ve vahşice, kadının bo -
ğazını sıkıyordu. lvan, sevgilisinin 
dudakları arasından çıkan boğuk bir 
inilti bile işitti. Yoksa kadının boğa -
zına sarı lan Al bert o değil mi idi? İ -
niltiyi gittikçe sıklaşan başka inilti -
ler takip ediyordu. Glorya, gorilin iri 
elleri arasında boğuluyordu. Halk kor
ku içinde ayağa kalkınış: "Öldürün şu 
hayvanı" diye haykırıyordu. İvan he· 
men tabancasını çıkardı, fakat ateş e
demedi. Çünkü goril, kadını o kadar 
kendine yakın tutuyordu ki ona atı -
lan bir kurşunun kadına isabet edeceği 
muhakkaktı. 

İşte tam o heyecanlı dakikada mağ
lup goril ayağa kalktı ,ipe tırmandı, 
trapezden trapeze atlıyarak en yükse· 
ğine çıktı, iki goril arasında bir iki sa
niye süren kısa bir boğuşma başladı ve 
bu boğuşma ölümle nihayet buldu : ka
dını kurtarmağa koşan goril son gay· 
retini sarfederek rakibini tepesi üstü 
trapezden aşağı fırlattı. 

Korkudan nefesi kesilen seyirciler, 
dehşetin irileştirdiği gözlerini kırp
madan sahneye bakıyorlardı. Kadının 
kurtuluşu ve vahşi gorilin ölümü hal
kı sevindirdi. 

Cumartesi : İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

talık vukuunda acele imdat iıtemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lü2umlu Telefon Numaralan 

Yanıın ihbarı: (1521). - Telefc;ın müraca
at: Şehir: (1023-1024). - Şebırler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı i
nza memurlugu: (1846). - MesaJeri 
Şebır Anbarı:. (3?0~). -: '!'.akli telefon 
numaralan: Zıncırlıcamı cıvarı: (2645-
1050-1196) •• Samanpazarı civarı: (2806 
-3259). - Yeniıehir, Havuzbaıı Bizım 
taksi: (3848), - Çankırı cad~esi, Ulus 
tabiıi: (1291 ). - İstanbul ta.ks!si: (3997) 
Devlet demiryolları Gar 11tıbbarat ve 
mıiracaat memurluiu: (1788). 

Otobüalerin ilk ve aon seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çan.kaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçioren'e 6.00 21.00 
Keçioren'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebecı'ye 7.00 23.00 
Cebecı'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenl,ehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akkoprü'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20,00 

§ Ulus meydanıyle İstasyon arasında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren zaman· 
lan seferler daha sıktır. 

Fakat, alkıştan inliyen salonu bir -
denbire bir sükut kapladı . Glorya, 
kendini kurtaran kahramanın maske - § 
sini almak için elini uzatınca sap sarı 
kesildi ve hayretten salonu çınlatan 

bir çığlıkla haykırdı. Çünkü: onu kur
taran Alberto değil, hakiki goril Or -
landa idi. 

Kıskançlıktan kudurmuş gibi Glor- § 
ya'yı öldürmek istiyende, sahnede 
cansız yatan Alberto idi. 

Ulus meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada; sa
at 20 den 21 e kadar her on clakikada; sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeı, yirmi ve otuz dakikada bir mun· 
tazaman seferler vardır . 
Akşamları Ulus meydanmdan saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyda· 
nına donuşleri sinemaların daiılıı aaati-

..1111111111111111111111111111111111111111.. - -- -- -§ Kutup yıldızı § 
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Kazalar 

Kirahk Kaphca 
Haymana Belediye Reisliiinden: 

Haymana belediyesine ait Kadın ve 
Erkek kaplıcaları aşağıdaki prtlar 
dairesinde 1 Haziran 939 tarihinden 
itibaren üç sene müddetle icara ve
rilecektir. 

1 - Artırma kapalı zarf usuliyle o-

lacaktır. 
2 - İhale 15 mayıs 1939 tarihine 

rastlayan pazartesi günü saat 15 te 
Haymana Belediyesinde mUteıekkil 

komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 - Kapalı zarfların saat 14 de ka

dar komisyon riyasetine verilmesi la-: 
zımdır. 

ne tabidirler. 

Posta aaatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta aaat (19) a kadar İstanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

Tren ıaatleri 

Ha7darpap'ya 

Diyarbakır hattı 
Zonpldak battı 

ı Her ıabah 8.20. Her 
akpm 19.15 ·n 19.50 
de. (Pazartesi, Per
ıembe, Cumartesi, 
Toros ıllrat.) 

a Herstla 9.SS (Ka7H
ri, Sivas, Amasya bu 
hat iizerindedir.) 

: Her siln 9.35 
: Her &iin 17.0I 

Askerlik işleri 

Kısa hizmetliler hakkında 
Ankara Yabancı Askerlik Şube -

sinden : 
Yedek subay yetişmek hakkını haiz 

mekteplerden mezun olupta kısa hiz
metli askerliğine karar verilmiş olan 
ve askeri ehliyetnameıi olmıyan ve 
Ankarada bulunan yabancı kısa hiz
metliler 1. Mayıs 939 da hazırlık kı
tasında bulunmak üzere ıevk edilecek 
terdir. 

Bu prtları haiz olanların hemen 
Ankara yabancı askerlik şubelerine 

müracaat etmeleri. (1522 11500 

Şüpheli bir 
ölüm vakası 

S~lular1n bulunması 

i(in tahkikat yapılıyor 

İskenderun limanında tesis oluna
cak serbest mıntakayı tayin için i
cap eden etütleri yapmak ve projeleri 
hazırlamak üzere İktısat Vekaleti ta
rafından Hataya gönderilen limanlar 
umum müdürlüğü liman şirketleri 
müdürü Asaf Bora'nın Ankaraya av· 
det ettiği gün ansızın öldüğü gazete· 
mizde yazılmıştı. 

Asaf Bora Ankara'ya muvasalet et
tiği sabah vekaletteki arkadaşlarına 

Hatayd'a kendisini zehirlediklerini 
ifade etmiş olduğundan ölümünü mü
teakip alakalı kimseler vaziyeti şüp· 

heli hissederek keyfiyetten Ankara 
cümhuriyet müddeiumumiliğini ha· 
bcrdar etmişlerdir. C. M. umumiliği 
cesedin hemen nümune hastanesine 
kaldırılmasına karar vermiş, adli ta
bip muayenesinde ölünün mide ve 
bağırsaklarının İstanbul adli tıp u
mum müdürlügüne sevkine lüzum 
gösterilmiştir. Adli tıp umum müdür
lüğü verdiği raporla müteveffanın ah 
şasında pek fazla miktarda şedit ve 
madeni zehirlerden arsenik bulundu
ğunu tesbit etmiştir. Keyfiyet der
hal cümhuriyet müddeiumumiliği ve 
Adliye Vek~leti tarafından hariciye 
kanaliyle Hatay fevkalade mürahhas
lığına ve Antakya baş konsolosluğu

na bildirilerek mahalli hükümetten 
tahkikat talep edilmiştir. Fevkalide 
mürahhaslığın ve Antakya baş kon
solosluğunun Hatay hükümeti nez· 
dinde yaptığı ciddi ve acil teşebbüs

ler neticesinde Hatay zabıtası işe el 

koymuş ve mücrimlerin bulunması i

çin büyük bir faaliyete başlıyarak ilk 

hamlede mühim ip uçları elde etmiş

lerdir. Tahkikata devam olunmakta

dır. 

lıtanbul - Çorlu ikinci 
telefon devresi 

İstanbul, ile Çorlu arasında yapıl
makta olan ikinci telefon devresi ik
mal edilmit ve devre çahşmağa baş

lamıştır. 

İç işler Bakanlığı 

~ir harHası yaptırılacak 
Dahili,.e Vekaletinden : 
Erdek ka•basının 103 hektarlık 

kımunın hali huır hartaları işi kapa
lı zarf uıuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. işin maktu bedeli 2.000 lira
dır. 

Eksiltme 8 mayıs pazartesi gunu 
saat 15 de Erdek Belediye binasında 
toplanacak olan belediye eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminat 150 liradır. 

Şartnameler Bilabedel Ankarada 
Belediyeler imar heyeti fen şefliğin
den ve Erdek Belediyesinden alına

bilir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat 14 de kadar Erdek belediyesine 
verilmiş veya posta ile bu saata kadar 
gönderilmiş olması lazımdır .. 

(1436) 11446 

On ressam 
(Bqı 5 iaci sayfada) 

lardı? 
Parti'nin teıebbüıü ile reuamla

rımız nazariyeler aleminden çıkıp 
kendi Öz alemimize ilk adımı atmıt
lardrr; burada yavaı yavat yol ala
cak ve zamanla onun hususiyetleri
ni daha iyi kavrıyacaklardır. Geçen 
yaz gitmit •oldukları on ayrı vilayet
ten alıp gözlerimiz önüne serdikleri 
yurt parçaları ve yurttat tirleri gö
rülmüf'ten usanan nazarlArımız i
çin yeni teylerdir ve biz kendilerine 
mahza bundan dolayı tefekkür edi -
yoruz. 

Bundari sonra yapacakları ıeya
hatlerden daha yüklü olaralı döne
ceklerini ümit etmek isteriz; zira 
itiraf edeyim ki, onlardan bekledi -
ğimiz bizi bize anlatacak, bizi bize 
tanıtacak eserlerdi. Berceste mısra
la tair, tek nağme ile musikitinas, 
ahenktar cümle ile naair cemiyete 
kartı şair, musikitinas ve naair vazi
fesini ifa etmit sayılabilirler mi 1 

Namhi BAYDAR 

Y aboncı propağandaya 

karşı 

aldığı 

Franso'nın 

tedbirler 
Paris, 25 a.a. - Resmi gazete bu 

saöah yabancı propagandayı tenkile 
matuf olan kararnameyi neşretmiştir. 

Bu kararnameye göre, dışardn pro
paganda parası alan ve siyasi propa -
ganda yapanlar altı aydan beş seneye 
kadar hapse ve bin franktan on bin 
franka kadar para cezasına mahkum 
olacaklardır. 

Kararnamenin ikinci maddesine gö
re, dışardan gerek doğrudan doğruya, 
gerekse bir mutavassıt ianesiyle rek
lam karşılığı olarak para alanlar bu 
tediyenin yapıldığı tarihten itibaren 
sekiz giin zarfında mensup olduğu 
vilayete mallımat vermeğe mecbur
dur. Bunun hiUifında hareket eden -
ler yüz franktan bin frank'a kadar 
para cezasına mahkum olacaklardır .. 

Çinliler Kaifeng'i 

temamen işğal 

alt.na aldılar 
Hongkong, 25 a.a. - Çekiai ajansı 

bildiriyor: Çin kıtaları Honan vilaye 
tinin merkezi olan Kaifeng şehrini 

tamamen işgal etmişlerdir. Bu ıuret
le muharebenin baılangıcındanberi 
çinliler ilk defa olarak bir viliyet 
merkezini iıtirdat etmiJ bulunuyor
lar. 

Şanal viUiyetinde altı yeni bölge 
çinliler tarafından istirdat edilmiş 
bulunmaktadır. 

Japon tayyaTeleri kentli 
mevzilerini bombaladılar 

Çangça, 25 a .. a. - Çin ajansı bildi-

• 

Ankara Borsası 
25 Niaan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılı' F. Kapanıı; F. 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Mi lano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brıiksel 
Atına 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
BükTeı 
Belgrad 
Yokobama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6425 

3.3550 
6.6625 

28.4250 
67.2475 

50.8475 
21.3350 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5525 
23.9025 

5.93 
126.6425 

3.l550 
6.6625 

23.4250 
67.2475 
50.8475 
21.3350 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5525 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk 
Borcu 1. 

1933 İkramiyeli 
Ergani 
1938 tt 5 

19.675 19.675 
( P~şin) 

19.- 19.-

İkramiyeli 20.05 20.05 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. 111. 19.45 19.45 
Tiırkiye İli Bankası 
Nama 9.30 9.30 

( Pcşın) 

Almanya ispanya ile 

ekonomik bir 

anlaşma yapacak 
Berlin, 25 a.a. - "Sud - Ost - Es

cho" mecmuası yakında Almanya ile 
İspanya arasında Romanya ile Alman
ya arasında olduğu gibi, mühim bir ti
caret itilafı aktedileceğini haber ver
mektedir. 

Bu itilaf İspanya'nın büyük mad~n 
zenginliklerinin kıymet]endirilmesini 
istihdaf etmektedir. 

Franko Burl(o•'a l(İtti 
Sevil, 25 a .a. - Franko, Burıoa'a 

gitmek üzere Sevil'den hareket etmiş 

tir. 
Diğer cihetten Portekiz gençlik te

şekkülünün bir şefi de Sevil'e gelmiı 
ve İspanyol falanj teşekkülleriyle 

halk tarafından samimiyetle karşılan
mıştır. Mumaileyhin gelişi İspanyol -
Portekiz dostluk tezahürlerine vesi
le olmuştur. 

riyor: Altı japon tayyaresi Kuling 
yakınında kendi mevzilerini bombar
dıman etmiştir. 100 japon subay ve 
neferi ölmüştür. 

Aiim kalan bir ihraç teşebbüm 
Fuçeu, 25 a.a. - Çin ajansı bildiri

yor: Japonlar Fuçeu'nin 25 kilometre 
doğu şimalinde Lienkiang'a asker çı
karmak için iki teşebbüste bulunmuş
larsa da iki defasında da muvaffaki
yetle tardedilmişlerdir. 

inşaat yapanlara 
En sağlam yapı yapan en verimli, en sıkı, en tutkun ve kuvetli, ytlzde 

üçten fazla fire vermez, en ucuz, kireç 14 senedenberi denenmiş olan (Öz
gene} fenni Kireci) dir. Beyazlığa ve sair gösterişlere bakarak çürük ve 
kof kireçler kullanmaktan sakınınız. 

Besim Öz genel Posta caddesi No. 26 Tel: 2568 1272 

111rlesiyle hasta bir çocuğa dönmüş -
tu. Onunla yalnız Glorya meıgul olur· 
dıı. Ortanda. Alberto'nun haıin mua -
ltıcıeıine tahammül edemez, hemen 
~lorya'nın ıefkatine iltica ederdi. 

Glorya, Alberto'nun ıüpheıini davet 
ttttıeksizin yeni sevgilisine her gün 
hr111ı aaatlik bir zaman a,yırabiliyor
d~. Fakat münasebetleri uzun ıürme -
dı. Çünkü lvan'ın bu kumpanya ile 0 -

~ kontrat müddeti bitmek üzere idi. 
1- .\lbcrto hoşlanmadığı bu ge~ç 11;1•-

4 - 'Oç senelik icarın bedeli mu· 
hammeni olan 24 bin liranın% 7,5 nis 
petinde muvakkat teminat akçesi o -
lan 1800 lira ihaleden evvel Belediye 
veznesine yatırılmış olacak ve ihaleyi 
müteakip bu teminat bedeli ihalenin 
% 15 §İne iblağ edilecektir. Teminat 
olarak devletçe muteber esham ve 
tahvilit ve Banka mektubu ve gayri · 
menkul ipoteği de kabul edilir. 

Fazla tafsilit almak istiyenlerin 
Haymana Belediye reisliğine müra · 
caat etmeleri ilin olunur. (1395) 

11383 

Cüriıhuriyet Merkez Bankasının 19 Nisan 1939 vaziyeti 

daha fazla beraber çalışmak nıyetın
~~ defildi .. Halbuki kadın, onları biri
ltinden ayıracak hiç bir kuvet taaav: 

i'r edemiyecek kadar kendini bu yenı 
ilca kaptırmıştı. 

••• 
ti() •kıam tiyatro kapısındak~.~li?,a i-
. hlrflerle "Vedi müsameresı cumle 

•ı ·ı . it· 1 lve edildi. Bu .. veda" kelimesi, ı-
r 

1 ~vgiJiye her zamanki tedbirli ha-
e~etlerini unutturuyordu. 

}' \lan tiyatroya döndüğü zaman, var
\> ete •ırası ~eçtiğine ehemiyet bile 
r ernıedi. Fakat Alberto'nun kin ve ga
lcez dolu nazarları üstüne çevrilince 
•Ut~udan titredi, yüzü bem beyu ke
f dı. Alberto, o dakikada bir insandan 
Qqla Vahti bir hayvanı andırıyordu. 
tt •ırada tiyatroya gelen Glorya'yı gö
h· rı Alberto'nun bakışlarına büsbütün 
~~l Vahıilik çöktü. Vakıt pek dardı ... 
dıl ~ ':1bırsızlıkla ıslık çalmağa başla-
1\e ' ıçın acele acele giyindiler ve sah-

Ye çıktılar. 
~ lter zamanki "numara" tekrar edil
di~lc başlandı: gorille yemeklerini ye
ru er, taraplarını içtiler. Glorya'yı gö· 
\t~ nce •yafa kalktılar, elini öptiller. t 
ile 1\ '-hnenin görilnmiyen bir kögesi • 
daıhnzuımuı, can sıkıntısının verdifi 

tf.tıbkla onları seyrediyordu. 

Gönen kaph<ala11 kiraya 
Yeriliyor 

Gönen Belediyesinden 
Gönen Kaplıcalarının 1. 6. 939 ta

rihinden şubat 1942 sonuna kadar iki 
sene dokuz aylık icarı on bin lira mu 
haınmen bedelle 5. 5. 939 cuma günü 
saat 16 da ihale edilmek üzere açık 
arttırmaya konulmuıtur. Tafsilat is
tiyenlerin belediye dairesine müra-
caatları ilan olunur. (2607/ 1421) 

11417 

Su tesisah projesi yapt1rdacak 
Bafra Belediye Reisliğinden : 

27. 3. 939 tarihine kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çık~rılan 3600 l!
ra bedeli keşifli Bafra açme su tesı
satı projesinin tanzimi işine muayyen 
olan müddet içinde kanuni evsafı ha
. talip çıkmadıiından 1 Nisan 939 
ız ··dd 1 tarihinden itibaren bir ay mu et e 
pazarlık suretiyle münakasaya çıka-

rılmıştır .. 
1 _ Keşif bedeli 3600 lira olup mu-

vakkat teminat 270 liradır. 

2 _ pazarlık Bafra belediye encü-

meninde yapılacaktır. 

3 _ Bu ite ait prtnameter bili be-

AK T 1 F : 
Kasa ı 

AL TIN: Safi kiloıram 17.163,104 
BANKNOT .• ,,, •• . .••• ,•,, 
UFAKLIK • , , , , •. , , • •,,,, 

Dahildeki Pduhabirler ı 

Tllrlr Lirası •• , • • • , • • , • , , , • • 

Hariçteki Muhabirler ı 

AL TIN: San kiloctam 9.054,614 
Altına tahvili kabil Serbest dovııler 
Diler dövlsler •e borçbı lr:liriı 
bakl,.eleri •• , • , ••••• , , , , , 

1-Jazine Tah9illeri ı 

Derahte ed(. nrala nakdiye brphlt 
Kamunuı 1-1 lncl madclelerbıe teY -
flbıı bulne tarafmdan nJd tediJat. 

Senedat Cüzdanı ı 

TİCARi SENKDAT • , •, • •,, ı 

Eaham .. Tahvilat Cüzdanı ı 

Deruhte edilen enalD nakdi1enln 
\ - brıılıit Elham n Tah'#ilit Cltl -

bad la7'aıetle) • , • • • • , • • • • , , • • 
!J - Serbest abam ve tah.tlit • • , ı ı • 

AYanaları 

Hazineye kın ndetl anna.. 
Altın ve d6•lz tlzerin._ 
Tah'#illt berine _ 

Hiuedarlar 
Muhtelif 

LİRA 

24.141.278,40 
19.910.317,-
1.282.938,70 

571.229,55 

12.736.038,33 
7.575,14 

15.671.232,o6 

158.741.563,

ıuh.206,-

114.478.441,07 

41.728.322,81 
7.944.397,05 

7.074.000,-
218.267,08 

7 .322.303,27 

~ekGn 

URA 

45.334.534,19 

571.229,55 

28.414.845,53 

142.271.357 .-

114.478.441,07 

49.672. 719,86 

14.614.570,35 
4.500.000,-

13.600.570,06 

413.458.267 ,61 

PASiF: 
Sermaye 

ihtiyat Akçesi 

Acll ve fevkallde , •• , • , • • • , , , , 
Haaual ............... . 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Derubte edilen evrakı nakdiye •• , 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat.. 

Derubte edL evrakı nakdiye bakiyesi 
Karıılıiı tamamen altın olarak ili • 
veten tedavWe vuedilen • , , • , •• , 
Reeskont mukabili llivetcn ted. vud. 

Türk Liraaı Mevduab :. 

DüTiz taahhüdabı 

Altına tahvili kabil dövizler . , ••• 
Diier dövizler •c alacaklı ldirinı 
bakiyeleri • , • • , , , , 1 1 , , , , • • 

Muhtelif: 

LiRA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.477.206,_ 

142.271.357 .-

19.000.000,-
75.000.000,-

5.497,50 

30.201.241,45 

LlRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

236.271.357,-

21.010.557 ,16 

~0.206. 738,95 

102.257.380,39 

Yekli., .__4ı_3_.4_ss_._26_1_.6_ıııii 

~ ıha~et gorille milcadeleye başladı 
'&alıp goril her zamanki gibi, kadı-

del belediyeler imar heyeti fen tem-• 
ğinden alınabilir. (2759/1501 11497 l temmuz 1938 tarihinden ib"baren_:,Lkonto liaddi % 4 altm üzerine avans % 3 



O. Demiryollan 

İnşaat münakasası 

saat 14 tc Bafra malmüdürlüğündc 

müteşekkil komisyon marifetiyle ya
pılacaktır. 

4 - Şartname parasız olarak Sam
sun defterdarlığından, Bafra malmü
dürlüğündcn alınabilir. 

C - Fenni hususi şartnameJcrlt 
proje, 
İsteyenler bu evrak ve şartnameleri 

bedelsiz olarak Giresun nafıa daire
sinden alabilirler. 

Askeri Fabrikalar 
ferruatı kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmu~tur. 

2 - Eksiltmesi 29 nisan 939 cumar
tesi günü saat on birde yapılacaktır. 

tiyacı için 125.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yonundan : 

Afyon istasyonunda yapılacak 150 
metrelik kömür yolu ile, curuf kanalı 
inşaatı kapalı zarf usulü ile ve vahi
di fiyat üzerinden eksiltmeye kon
muştur. 

İhale 2490 sayılı kanun hükümleri
ne tevfikan yapılacağından taliplerin 
yevmi mczkfirda dipozitlcrini yatır. 
dıklarına dair makbuzlarla birlikte 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf u uliyle 
yapılacaktır. 

Tenekeci 
alınacak 

~skeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

3 - İlk teminatı ( 435) liradır. Şart
namesi her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
teklif mektuplarını behemehal eksilt
me saatından en az bir saat eveline ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 

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

3 - Eksiltmesi 3.5.939 çarşamba gü 
nü saat 15 tedir. 

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

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
24960 liradır. 

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

(1't50) 11478 

Vilôyetler · 

Köprü inşası 
Çanakkale Encümeni Daimiıin

den: 

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

A - Cari seneye ait ticaret odasJ 
vesikası. 

B - Ehilyct vesikası, 

Kırıkkale fabrikalarımız için birin
ci sınıf tenekeci alınacaktır. İstekli
lerin istida ile umum müdürlüğe mü-
racaatları. (1445) 11449 

Mütaahhif nam ve hesabına 

30 ton lüleci kili 

al.nacak 

vermeleri. (881) 10881 

2 mütercim alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Milli Müdafaa Vekaleti tercüme şu

besine iki mütercim alnacaktır. Bun • 
larm almanca, fransızca ve ingilizce 
lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda türkçcden bu dil. 
lcre tercüme yapabilmeleri şarttır. 

Verilecek ücret 165 : 210 liradır. İm
tihan neticesinde iki dil bilenler ter -
cih edilecektir. Memurin kanunu;ıa 

göre memur olmak evsaf ve şeraitıni 
haiz bulunan taliplerin evelemirde hal 
tercümeleriyle ve referansları ile mü· 
r"M:ıtları ilfin nhınu r (1168) 1t1 67 

(1389) 11379 

125.000 kilo un ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Menemendeki bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 125.000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

3 - Eksiltme 8. 5. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de D.D. Yolları yol daire
sinde toplanacak merkez 1 inci ko
misyonca yapılacaktır. 

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

1 - Yeniden eksiltmeye konulan iş 
keşif ve şartnamesinde tadilat yapı • 
lan Biga - Karabiga yolu üzerinde be
tonarme olarak yapılacak olan köprü
ler inşaatı olup keşif bedeli 13659 li
ra 74 kuruştur. 

Ehilyct vesikası alabilmek için ir 
teklinin elindeki referanslarla ihal• 
gününden en az sekiz gün evci isti
da ile vilayet makamına müracaat et• 
mcsi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıdJ 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at cvclinc kadar vilayet daimi cncii• 
meni reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Postada olacak gecikme• 

'Askeri Fabrikalar Umum Mü
tfürlüğü Merkez Satın Alma Ko
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1200) lira o
lan 30 ton lüleci kili müteahhit nam 
ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 10 .5. 939 çarşamba günü sa-

at 14 tc pazarlıkla ihale edilecektir. 50 adet mikroskop ahna<n 
Şartname parasız olarak komisyon-
dan verilir. Taliplerin muvakkat tc- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
minat olan (90) lira ve 2490 sayılı ka· misyonundan : : 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa- 1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
iklc komisyoncu olmadıklarına ve bu (7990) yedi bin dokuz yüz doksan li
işlc alakadar tüccardan olduklarına ra olan 50 adet Mikroskop müteahhit 
dair Ticaret odası vcsikasiylc mez- nam ve hesabına açık eksiltmeye ko -
kür gün ve saatte komisyona müraca- nulmuştur. 
atları. (1447) 11450 2 - Eksiltmesi 29-5-939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 

50.000 metre torbalık 
bez alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
Clürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50.000 metre torbalık bez Askc· 
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 12. 5. 
939 cuma gunü saat 15.30 da kapalı 

3 - İlk teminat (600) altı yüz lira 
olup şartnamesi bedelsiz olarak her 
gün M.M.V. satın alma komisyonun -
dan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin temi • 
natları ile ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı belgeler ile bir
likte ihale gün ve saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonunda hazır bulun
maları. (1878) 11301 

128 ton Benzol ah nacak 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
parasız olarak komisyondan verilir. misyonundan : 
Taliplerin muvakkat teminat olan 1 -128 ton Benzol alınacaktır. (Mu 
(1125) lirayı havi teklif mektupları- hammen bedeli (40960) kırk bin do
nı mczkftr gunde saat 14.30 a kadar ltw: yUz altını! lira) olup ilk teminat 
komisyona vermeleri ve kendilerinin miktarı (3072) üç bin yetmiş iki lira
de 2490 sa} ıh kanunun 2. ve 3. mad- dır. 
dclcrindcki vcsaiklc komisyoncu ol- 2 _ Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 5. 
madıklarına ve bu işle alakadar tüc- 939 pazartesi günü saat 15 tc vekalet 
cardan olduklarına dair Ticaret oda- satın alma komisyonunda yapılacak
aı vcsikasiylc mezkur gün ve saatte tır. 

komisyona müracaatları. (1448) 3 _Şartnamesi 2 lira 5 kuruş muka 
11451 bilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
2 ton Klörat Dö Potas üncü maddelerinde yazııı vcsaikıe bir 

al.nacak 
tikte ilk teminat ve teklif mektupları 
nı ihale saatinden bir saat cvelinc ka-

Mu··- dar komisyona vermeleri. (1512) 
Askeri Fabrikalar Umum 11498 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 
2 ton klorat dö potas Askeri fabrika
lar umum mudürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 12.6.1939 pazartesi 
günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (52) lira (50) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad 
dclcrindcki vcsaiklc komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan oldu !arına dair Ticaret odası 
vesikasiylc mezkur gün ve saatte ko
misyona mü acaatları. (1454) 11473 

60 ton döküm koku ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umıam Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin cdılen bedeli (3000) lıra 

olan 60 ton döküm koku Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komısyonunca 22. 5. 1939 pa
zartesi günu saat 14 tc açık eksiltme 
ile ihale edıleccktir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (225) li· 
ra ve 2490 sayıh kanunun 2. ve 3. mad 
dclerindeki vcsaiklc komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret oda· 
aı vesikasi} le mczkfir gün ve saatte 
komisyona muracatları. (1458) 

11495 

Milh Müdafaa 8. 

Kurutma dolabı ve saire 

alınacak 
M. M. V. Satm Alma Komiayo. 

11U11dan : 
1- Tahmı edilen fiyatı (5800) beş 

bin sekiz y z lira olan iki adet kurut· 
ma dolabı ve yuğurma makinası ile te. 

... 
Levazım Amirliği 

170.000 kilo un ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Manisa'da bulunan kıtaat ihti

yacı için 170.000 kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

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

(1387) 11377 

96:000 kilo un ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Turgutlu, Uşak, Salihlide bu

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

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

3 - Eksiltmesi 3-5-939 çarşamba 
günü saat 16 dadır. 

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

(1188) 11378 

125.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırkağaçta bulunan kıtaat ih-

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

Bu işe ait ihale bedelinin 12300 li -
rası 938 senesinde bakiyesi 939 büd -
ccsinin tasdikinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
lcr kabul edilmez. (1453) 11452 

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

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

(1390) 11380 

Limon ve kuı üzümü ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
2500 adet limon ile 50 kilo kuş ü

zümü pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin 26. 4. 939 çarşamba günü 

saat 14 de tcminatlariylc birlikte An
kara Lv. amirliği satınalma komisyo-
nuna gelmeleri. (1525) 11503 

Gümrük ve 1. B. 

116 ton sömikok alıncak 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 
ı - Vekalet kaloriferleri için 116 

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

2 - Beher ton için 26 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Muvakat teminatı 
226 lira 20 lr.uruıtur Bu ite ait tart· 
nemeler vekalet levazım müdilrlüğiln 
de her gün görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 6. S. 939 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet binasın
daki satınalma komisyonunda yapıla
cağından isteklilerin bu tarihten ön
ce muvakkat teminatlarını vekalet 
veznesine yatırmış bulunmaları ve 
belli gün ve saatte lazım gelen belge
lerle komisyonda hazır bulunmaları 
şarttır. (1439) 11440 

Nakliyat ilônı 
Ankara lnhiaarlar Batmüdürlü

ğünden: 

939 mali yılı içinde Ankaradaki de
polarımıza ve mülhakatımıza sevk e
dilecek dolu tütün ve içki sandıkla
ıiyle dolu ispirto bidonlarının ve bun 
lara ait boş kapların aşağıda yazılı 

mahallere bir sene müddetle taşınma
sı işi şartnameleri vcçhilc açık eksilt
meye konulmuştur. 
Açık eksiltme ve ihale muamelesi 

12. 5. 939 tarihinde saat 15 tc banka
lar caddesinde baş müdürlüğümüz bi
nasında toplanacak komisyonda her 
mahal için ayrı ayrı icra edileceği ve 
bir senelik nakliyatın muhammen be
delinin % 7,5 hesabiyle muvakkat tc· 
minat paraları da her biri hizasında 

gösterilmiş olduğundan taliplerin şe
raiti anlamak için şimdiden satış şu· 
bcmizc müracaat etmeleri ve açık ek
siltmeye gireceklerin de ilk teminat 
paraları ile gelmeleri ilan olunur. 

Nakl~yat mahalH İlk teminat 

1 - Ankara merkezi 
2 - Çankırı merkez: 
3 - Çankırı Şabanözü 

4 - Çankırı • Ilgaz 
5- Yahşihan - Keskin 
6 - Polatlı - Haymana 
7 - Ankara - Ayaş 

8 - Ankara • Nallıhan 
9 - Ankara - Bala 
10-Ankara • Kızılca 

hamam 
11-Ankara - Beypazarı 

12-Ankara • Çubuk 
(1483) 

parası 

Lira Kuruş 

300 

29 

20 
52 
12 
42 
35 

54 
45 
30 

80 

25 
50 

30 

11496 

İlk ve Ortaokul 
Talebelerine yeni bir usulle 

ders gösterilir. En zayıf denle
rinde'll kısa bir zamanda yetitti
rilir. Uluı'ta Z rumuzuna mek-
tupla müracaat. 1467 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına 

uygun 1872 liralık muvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin ettiği ve

sikalar. 
C - Bu gibi işler başarmış oldu

ğunu mübcyyin vesikalar. 11438 

Muhtelif demir alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli (6806,50) lira o

lan 58.300 ton muhtelif demir 4. 5. 
1939 perşembe günü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliylc Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

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

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

Bina ve dıvar inşaatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Sıvas mağaza binasının bir kısmı ile 

Sıvas cer atölyeleri ihata duvarı inşaa· 
tı kapalı zarf usuliylc ve vahidi fiat 
üzerinden eksiltmeye çıkarılmı§tır. 

ı - Bu inpatın muhammen bedeli 
135.000 liradır. 

şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
D - Tcsviyci türabiye şosa ve kar

gir inşaata dair fenni şartname. 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiyat bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
İstiycnler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde 

bedelsiz olarak görebilirler. 
3 - İhale 4.5.939 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 15 de vilayet ma
kamında toplanacak daimi encümen • 
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1024 lira 50 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve ihale günün
den nihayet 8 gün cveline kadar vila
yet makamına müracaatla alacakları 
ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et
meleri ve 939 yılına ait Ticaret odası 
vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarını yukarıda 

yazılı gün ve saatten bir saat cvclinc 
kadar makbuz mukabilinde daimi en -
cümene verilmesi lizımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 14 de kadar gelmi! olmaları lazım
dır. Poetada olan pcilaneler kabul e-
dilmez. (2470/1347) 11347 

2 - İateklilcr bu işe ait şartname ve 2 t b • • ı k 
sair evrakı Devlet dcmiryolları, Sirke- 0 0 US a 1 naca 
ci ve Ankara vcznclcriylc Sıvaa istas-
yon veznesinden 675 kuruş mukabilin- Denizli Belediyesinden: 
de alabilirler. 1 - Belediyemizce 1939 modeli 

3 - Eksiltme 10.5.939 tarihinde çar- Fort veya Şevrolc marka iki adet o • 
şamba günü saat ıs de Ankara'da D.D. tobüs alınacaktır. 
yolları yol dairesinde toplanacak mer- 2 - Muhammen bedeli 3450 §Cr li-
kcz birinci komisyonunca yapılacak- radan 6900 liradır. 
tır. 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle-

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- dir. 
tcklilcrin teklif mcktuplariylc birlik- 4 - M uavkkat teminat 517 lira 50 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki kuruıtur. 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re· S - Teklif mektupları Nisanın 29 
isliğinc tevdi etmiı olmaları lazımdır. uncu cumartesi günü saat ona kadar 

A. 2490 sayılı kanunun ahkimına Denizli belediye encümenine verile. 
uygun olarak 8000 liralık muvakkat cektir . 
teminat. 6 - Otobüslerin karuserlcri belcdi-

B - Bu kanunun tayin ettiği vesika- yemizin halen işletmekte olduğu tip 
lar. ve cbadda olacaktır. 

C - Muhabere ve münakale vckalc· 1 - Otobüsler Denizlide teslim a-
tindcn musaddak ehliyet vesikası. (Eh lınacaktır. 
liyct vesikası için ihale gününden en 8 - Karuscrlerin imal ve malzeme 
az sekiz gün evci müracaat etmek la- ve tediye aşrtnamesi belediye başki. 
zımdır. (1441) 11471 tabctinden alınabilir. 11402 

· Enstitüler 

Elbise ve 'ulum ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : : 
Kurumumuz hademeleri için 20 ta

kım elbise ve işçiler için 25 adet iş 
tulumunun ihale günü 22. 4. 939 ola
rak ilan edilmişti. Bazı teknik mese
lelerin tetkiki için ihale günü 28. 4. 
939 cuma günü saat 10 a tehir ve talik 
edildiği ve mczkfir gün ve saatte rek
törlük binasında müteşekkil komis
yon tarafından ihale yapılacağı. 

(1518) 11499 

Ankara Defterdarlığı 

Saydiye Münakasası 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Bafra kazasında vaki Bafra gölle • 
riylc Bafra gölünün denizle iltisak 
ettiği noktaya kadar kısmında sayıt 

olunacak bilumum balıkların hasılatı 
saydiycsi rüsumu maa resmi miri ba· 
lık avlamak hakkı 31-5-939 tarihinden 
31-5-942 tarihine kadar 3 sene müd • 
dctlc mültezime kiraya verilecektir. 

1 - Muhammen bedeli - 13000 - lira 
dır. 

2 - Muvakkat teminatı 975 liradır. 
3 - İhale 24-5-939 pazartesi &ünü 

Şehir haritası yaptmla<ak 
Eskitehir Belediyesinden : 

Eskişchirin 1/1500 ve 1/2500 mik· 
yaslı hali hazır hartaları üzerinde ya
pılacak tashihat ile gayri meskun sa
hadan 120 hektarlık bir kısmın yeni
den hartaları alınması işi ile 1100 
hektara varan 1/5000 tckaumctre u
mum harası 7250 lira muhammen be
delle 8. 5. 939 gününe rastlıyan pazar 
tcsi günü saat on beşe kadar yirmi 
gün müddetle · açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Talip olanların ıartnamc
sini parasız almak üzere Eskişehir 

belediyesi fen memurluğuna müraca
atları ve 545 lira muvakkat teminat 
ile eksiltmeye girebilecekleri ilan o-
lunur. 11444 

Okul binası inşaatı 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Evclcc kapalı zarf usuliylc ek

siltmeye konulduğu halde ilinların 

tekemmül etmemi§ olmasından tekrar 
eksiltmeye konulan iş Giresun vili
yct merkezinde kargir ve betonarme 
kısımlariylc çatısı yapılmıı olan 10 
dcrsancli ilk okul binasının ahşap sı
va boya ve sair kısımlarının inşası

dır. 

Kcıif bedeli 20153 lira bet kuruş-
tur. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamcsi, 

B - Mukavelename,.. bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, 

Çam ağacı satışı 
Antalya Vilayeti Orman Çevir"' 

ge Müdürlüğünden : 

1 -Antalyanın Alanya kazasına bağ 
lı Söğüt devlet ormanından bir sene 
müddetle ve kapalı zarf usuliylc 1408 
metre mikap gayri mamul çam ağacı 
20 gün müddetle artırmaya çıkarılmış 
tır. 

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

3 - Muhammen bedeli çamın beher 
gayri mamul metre mikabı için 490 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 
kuruştur. 

S - Teklif mektupları 4-5-939 gü· 
nü saat 14 c kadar behemehal An· 
talya orman müdürlüğünde mütcşek• 
kil komisyon reisliğine verilmelidir. 

6 - Şartname ve mukavelcnameyi 
görmek istiyenlcrin Ankarada Orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya or• 
man Çcvirge müdürlüğüne müracaat• 
ları. (2775-1497) 11468 

Elektrik işleri 
Siirt Belediyesinden ı 

1 - 24 Nisanda ihalesi mukarrer 
motör veya lokomobil dinamo tel ve• 
saire elektrik malzemcainc ait teklif• 
lcr muvafık grülmcdiğinden ihale 24 
mayıs çarşamba gününe tehir edilmiş· 
tir. 

2 - Şartnameleri görmek isteyenle 
rin elli kuruıluk tel havalesi gönder• 
melcri ilan olunur. (1524) 11502 

Ankara Belediyesi 

Tômirat yoptınlocak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Dispanserde yapılmasına lü· 
zum görülen umumi tamirat on be' 
gün müddetle açık eksiltmeye konul• 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (3366,08) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (252,50) fr 
radır. 

4 - Keşif ve aşrtnamcsini görme~ 

istiyenlerin her gün yazı iJlcri kale

mine ve isteklilerin de 2-5-939 sah sa• 
at (10,30) da Belediye encümenine 
milracaatları. (1357) 11353 

Yol işaret çivisi alınacak 
Ankara Belediyesinden s 

1 - Şehrin muhtelif yerlerine kU: 
nacak 500 adet yol işaret çivisi on t>ef 
gün· müddetle açık eksiltmeye konu 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 825 liradır· 
3 - Muvakkat teminatı 61,88 liri' 

dır. 

4 - Şartnamesini ve nümuncsiıı1 

görcmck isteyenlerin her gün yaJ! 
işleri kalemine ve isteklilerin de 9. S. 
939 sah günü saat 10.30 da beledi)" 
encümenine müracatları. (1465) 

11453 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Kökçcoğlu mahallesinde pof' 
tane caddesinde 850 adanın 6 parseli 
ile şüyulanan bedcliyc malı 138 met~ 
mürabbaı yer şahsa ait bonoda kab" 
edilmek üzere on beş gün müddeti' 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4140 liri" 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 310,50 Jirl 
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görırıe~ 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale' 
mine ve isteklilerin de 9. S. 939 si 
günü saat 10.30 da belediye cncilJS"' 
nine müracaatları. (1466) 11454 
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T. C. MERKEZ BANKASINDAN 
Aşağıda isimleri ve adresleri yazılı hissedarlarımızın bir on evel Bankamıza 

hisse senetlerine ait muamelelerini ikmôl ettirmeleri lüzumu ilôn olunur 
mürocootlo kati 

Hisse teahhüt ettiği zamanki adresi 
lSMI ADRESİ 

Necip 
İbrahim 
1-Iikmet 
Ziya 

~usuf Ziya 
lfüsamettin 
§erafettin 
Ahmet Tevfik" 
Riza Hamdi 
İzzet 

Fikret 
Sait 
Abdülkadir 
M. Seyfettin 
Tevfik 

Zihni 
Hüseyin Muhtar 
M. Cemal 
Kemal 
Hamit 

Muharrem 
İsmail 

Gaffar 
Memduh 
Ali Haydar 
Fahri 
M.Ali 

Rifat 

Hüseyin Hüsnü 
Mahmut Saffet 
Hamit 
Sadık 

Saim Tekin 

İbrahim Hakkı 

Ibrahim 
Naci 
Mehmet §evket 
Selim 
Nuri 
Hulitsi 

Seyfi 
Mustafa 

l Mlz. Mehmet Ali 
Tahsin 
Hamdi 
Cemal 
J\H Riza 
Murat 
Nuri 

Naim 
1. Hakkı 
Şükrü 

Mehmet 
Mehmet Talat 
M. Cemal 
Ali Riza 
A. • .Fuat 

Emin 

Muhittin 
Nihat 
Çullu Oğlu Tayyar 
Ahmet 
Emin 
Kemal 

Dr. Tahsin 
Cemal 
Isa 
A. Rifat 
Tahsin 
Ahmet Hamdi 
Edip 

Naci 

1. Hakkı 
Süleyman 
Om er 
Mehmet 
Ali 
Abdullah 

Abdullah 
Muhittin 
Agah 
Nurettin 
Osman 
Bekir 
Riza 

,'Yzb. Kerim 
Zehra 
Leman 
Necmettin 
liasan HulUsi 
Durmuı 
lialim 
Şevket 
Abdülnafi Llı.ıni 
Necati 
Arif 

Osman 
liüsnU 
li. Hüsnii 
Murat 
liuıusi 
S. Sırrı 
'rahir 
llalit 

liayri 
Esat 

Zabıtai Belediye Müfettişi. Kastamonu 
Şehir Yatı Mek. Müdür ve Muallimi. Kayseri 
Belediye Kabilesi. Kırklareli 
Mahkeme Azası. Kırşehir 

Polis. Kocaeli 
Tapu Müdürü. Kocaeli 
Meclisi İdare Kalemi Başkatibi. Konya 
Kadastro hakimi. Konya 
Kadastro Heyeti katibi. Konya 
Merkez Ziraat katibi. Konya 

Altıntaş Nahiye Müdürü, Kütahya 
Müstantik. Kütahya 
Zabıt katibi. Kütahya 
Nafıa fen memuru. Kütahya 
Yollar 1. Nafıa Baş Mühendisi. Kütahya 

Maliye veznedarı. Kadirli 
Kaymakam. Kahta 
Malmüdürlüğü tahsildarı. Karaburun 
Tahrirat katibi. Karaburun 
Orman Muhafaza memuru. Karacabey 

Karsanti varidat katibi. Karaisalı. 
Varidat katibi. Kavaklı 
Müstantik. Keban 
Tahrirat katibi. Kızılcahamam 
Muhafaza memuru. Kuşadası Gümrüğü 
GUmrük muhafaza memuru. Kuşadası 
Gümrük muhafaza memuru. Kutadası 

Kırık köyü muallimi. Lüleburgaz 
Jan. Takım K. Mlz. Evvel. Malatya 
Trahum mücadele tabibi. Malatya 
Maliye varidat müdürü. Malatya 
Polis. Malatya 
Kadastro Baş fen memur vekili. Malatya 

Adliye başkatibi. Malatya 
~ytam müdürü. Manisa 
Hükümet tabibi. Manisa 
Maliye daire 15 tahsildarı. Mania; 
Tahsil memuru. Mardin 
Orta mektep muallimi. Mersin 
Muhasebei H. Tahsildarı. Muğla 

Muhasebei H. Tahsildarı. Muğla 
Baytar Müdürü. Muğla 
Jandarma Bl. Kumandanı. Muğla 
Muhasebci H. Tahsildarı. Marmari• 
Belediye Reisi. Marmaris 

"Jandarma Bl. Kumandanı. Mazkirt 
XID7JDakaın.Jltiıu:kirL----
Türnilk nahiyesi mildilrü. Merzifon 
Evkaf veznedarı. Merzifon 

Evkaf tahsildarı. Merzifon 
Küllük Gümrük muhafaza memuru. Mil&. 
Küllük Gümrük muhafaza memuru. Milas 

" " .. ,, .. 
Göncek muallimi. Mudurnu 
Kabilbaba köyü muallimi. M. Kemalpaşa 
Muhasebei H. tahsildarı. Mutki 

Nüfus katibi. Mutki 
Nafıa fen memur muavini. Niğde 
Beydili nahiyesi tapu memuru. Nallıhan 
1stiklfil Mek. muallimi. Nazilli 
Ş. C. Müddeiumumisi. Nazilli 
Varidat memuru. Nazimiye 
Sıhhat memuru. Nazimiye 
Jandarma 1 Mlz. Ordu 

Sıhhat ve lç. M. müdürü. Ordu 
Frengi mücadele sertabibi. Ordu 
Encümen vilayet azasından. Ordu 
Belediye reisi. Ordu 
Ulubey nahiyesi müdürü. Ordu 
Kodahor nahiye müdürü. Of 
Frengi M.T . merkez sıhhat memuru. Orhaneli 

Malmüdürü. Ovacık 
Muhasebei H. memuru Ödemiş 
Kızılca Havlu muallimi. Ödemiı 
Varidat tahakkuk kitibi. Ödemi§ 
Belediye zabıta memuru. Ödemiş 
İtfaiye memuru. Ödemiş 
g üncü daire tahsildarı. Ödemi§ 

Vaiz. Pazar 
Maliye tahsildarı. Pervan 
Liman reisi. Rize 
Nüfus müdürü. Rize 
Memleket Hastahanesi hasta bakıcısı. Samsun 
Memleket Hast. hasta bakıcısı. Samsun 
Mahkeme azası. Siirt 
Merkez jandarma dairesinde Siirt 
Kız yatı mektebi muallimi. Siirt 
Zabıt katibi. Sıvas 
Polis Serkomisreri. Sıvas 
Polis Komiser muavini. Sıvas 
Poııta memuru. Sıvas 
Tapu kAtibl. Sıvas 
Aygır deposu müdürü. Sıvas 
HükUmet tabibi. Sandıklı 
Sarayköy Malmtldürü. 
Malmüdürü. Savur 
Muhasebei H. tahsildarı. Seferihisar. 
Muhasebei H. memuru. Seferihisar 
İmam ve Müezzin. Seferihisar 

Tahsil memuru .. 
Nüfus memuru ,, 
Baytar Seydişehir 
Tahrirat katibi Seydi§ehir 
Nüfus memuru. Seydişehir 

~avuş nahiye müdürü. ,, 
,. n l'ahrirat katibi. Sey,diıehlr 

Hisse teahhüt ettiği zamanki adresi 
lSMl ADRESİ 

Hasan Hüseyin 
llyas 
Hikmet 
Hüseyin Hüsnü 
Mehmet Sabri 
Hami 

Hakkı 

Recep 
Emin 
Mürvet 
Kadir Lutfi 

Ramazan 
Fitnat 
Hüseyin Murat 
M. Nuri 

Ratip 
M. Tevfik 
Burhan 
Ali Remzi 
Naciye 
Zehra 
Turgut 
Sıtkı 

Ta hı in 
Nazmi 

Hüseyin 
Süleyman Salim 
Zühtü 
Uz~yir 

I. Hakkı 
A. Fikri 
Ekrem 

Celal 
Osman 
Ihsan 
Hikmet 

Nazım 

M. Zeki 
Salim Suphi 
Abidin 
Recep 

Adil 
Mahmut 
Hamdi 
AlAattin Cemil 
Süleyman 
Nizamettin 
Orhan Şemsettin 
Münif 
Ali Kemal 
Samim l.ızet 
Şevki 

Salahattin Nuri 
Tal1t Rauf 
Cellil Osman 
M. Faiz 

Muhittin 
Turgut Bahri 

İbrahim Hakkı 
Rahmi 
Osman 
Yahya Refet 
Emin Zeki 
Nurettin 
Nuri 

Abdurrahman 
Hasan 
Mehmet Emin 
Sami 

Hüseyin 
İsmail Hakkı 
Harun 
İsmail Hakkı 
İsmail Hakkı 
İbrahim 

Fahri 
Ahmet 
Hayri 

Nazım , 
DQraun Mustafa 
Hikmet 
Muzaffer Sami 
Naşit 

Sıddıka 

Hıfaırrahman 

Osman Cemal 
Abbas Hilmi 
Faik 
Sade Hin 
Niyazi 
i-Iahl Halit 

Mustafa Nuri 
Yusuf Ziya 
AlSattin 
Ahmet Esat 
Rüştü 

Galip 
Naci 
Nimet 
Ali İhsan 
Hakkı 

Rıfkı 

İzzet 

Mübaşir. Seydişehir 

Mübaşir. Seydişehir 

Mübaşir. Seydişehir 

Muhasebci H. süvari tahsildarı. Seydişehir 
Muhasebei H. süvari tahsildarı. Seydişehir 
Tahsildar. Seydişehir 

Tahsildar. Seydişehir 
Tahsildar. Seydişehir 
Tahsildar. Seydişehir 
Tepecik mektebi muallimi. Simav 
Seyyar Sıhhat memuru. Siverek 
Muhasebei H. tahsildarı. ,, 
Musa Hoca Mek. muallimi. Soma 
Muallim. Soma 
Zabıt katibi. Söğüt 

Malmüdürü. Suşehri 
Hususi muhasebe memuru. Şarkikaraağaç 
İlk mektep muallimi. Şavşat • 
Edirne mıntakası iskan memuru. Tekirdağ 
Memleket hastahanesi hemşiresi. Trabzon 
Cudibey mektebi muallimi. ,, 
Toztepe ilk mektep muallimi ,, 
Belediye sıhhiye memuru. Tarsus 
İstiklal mektebi muallimi. Tavşanlı 
Komiser muavini. Tire 

Polis. Tire 
Kaymakam. Tirebolu 
Esbiye tapu katibi. Tirebolu 
Tahsil memuru. Torbalı 
Muhasebei H. M. 
Muhasebei H . katibi. Ulukışla 

Hazine vekili. Urla 
Orman memuru. Urla 
Orman memur muavini. Urla 
Zabıt katibi. Urla 
Gül mektebi muallimi. U§ak 

Varidat katibi. Yozgat 
Salmalı vergi katibi. Yozgat 
Baytar müdürü. Yozgat 
Hükümet tabibi. Yıldızeli 
Nahiye tapu memuru. Yıldızeli 

Zar köyü mektep muallimi. Yusufeli 
Umraniye tapu memuru. Zara 
Baytar mücadele katibi. Ankara 
İktısat. V. mütehassıs mütercimi. 
Yüksek Ziraat Baytar Mek. Sürveyyanı. Ankara 
Ytiksek Ziraat Baytar Mek. Sürveyyanı. Ankara 
Hariciye V. Ticaret İşleri Müdürü. Ankara 
Hariciye V. Konsolosluklar Müfettişi ,, 
Hariciye V. Mütercimi. Ankara 
Hariciye V. Dosya memuru. Ankara 
Hariciye V. Levazım mübayaa memuru. Ankara 

,, ,. Konsolosluk işleri 3 üncli kStibi. 
Tokyo Büyük elçilik müsteşarı. Ankara 
Sofya Elçiliği başktibi. Ankara 
Adliye V. Müfettişi. Ankara 
Ceza işleri müdür muavini. Adliye V. Ankara 
Adliye V. Ceza İşleri Tetkik memuru. Ankara 

Adliye V. Zat İşleri katibi. Ankara 
Dahiliye v. vilayetler t.U.M. 3 üncü Ş. katibi 
Nümune hastahanesi ayniyat mutemedi Sıhhat V. 
Nümune Hast. asistanı. Sıhhat V. Ankara 
Emniyet U. M. Şube 3 müdürü. Ankara 
Askeri F. U. Sa. Al. Ko. 6 Ankara 
Askeri F. U. M. Fen le. İş. 6 Ankara 

Askeri Fb. U. M. Kimyageri. Ankara 
Tesviyeci Ustaıı. Askeri F. U.M. Ankara 
Asekri F. U. M. Tesviyeci ustası. Ankara 
P.T.T. vilayet kayıt kalemi sınıf 1 münakale 
memuru. Ankara 

P.T.T. Telsiz atelye şefi. Ankara 
P.T.T. U.M. fen müfettişi. Ankara 
Fabrika mütehassısı. Seyrisefain t. 
Seyrisefain 1. Bandırma vapuru İkinci kaptanı 

,, Zonguldak ,, ihtiyat Mz. ,, 
,, Büyükada 109 N. 1ı kapı memuru 
,, Kontrol baş memuru 

Kadıköy vapuru süvarisi. Seyrisefain l. 
Seyrisefain t. Kocaeli vapuru katibi. 

Tahlisiye U. M. Zat İşleri mümeyyizi. 
,, ,, 136 N. lı Sandal efradı 
,, ,, fener ikinci posta kaptanı 
,, ,, Anadolu mıntakaı;ı katip ve mutemedi 

Üniversite müderrisi. İstanbul 
Çamlıca kız orta mek. depo memuru. İstanbul 
tat. Erkek Muallim Mek. müdür M. ve tedrisat usu 
1ü muallimi. 
Çenberlitaş orta mektep türkçe muallimi. 
Kadıköy orta Mek. riyaziye muallimi. 
Sıtma mücadele §Ube tabibi. Ceyhan 
Dörtyol şube tabibi 
Sıtma mücadele sıhhat memuru. Ankara 
İl:ihiyat .F. muallimi. İstanbul 
Av vergileri muhasibi. İstanbul 
Üniversite Hukuk tarihi müderrisi. İstanbul 
Tıp F. dahiliye müdürü. İstanbul 
İst. Müftülüğü Baş müsevvidi. İstanbul 
Diyanet İşleri Levazım Katibi. İstanbul 

Galata Paket gümrüğü muayene memuru. 
Galata İthalat Güm. mutemedi. 
Galata İthalat G. sınıf 1 anbar memuru 
Galata İthalat G. Baş muayene memuru 
İthalat G. Sınıf 2 anbar memuru. İstanbul 
N. 8 1st. Gümrükleri katibi. İstanbul 
N. 55 !st. Gümrükleri mıntaka memuru. lat. 

Sonu Yarın). 

Kiralık: 

Kiralık apartıman - Atatürk bul 
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebôlit-

Küçük ilôn şortları 
Dcirt saurhk kUçllk ilanlardan: 

Bır defa için 30 Kuruı ten geçme sıcak sulu. 1281 İki defa için 50 Kuruı 

Kiralık odalar - Güneşli ve her 
türlü konforlu ve daimi sıcak ıu bu
lunan odalar çok ehven fiyatla kira-

Üç defa için 70 Kuruı 

Dort defa için 80 Kuru:ı 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş ılınır. Mese!S 10 
defa oeşredılecek bir ilan için. 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak ü;ı:erc her satır, kelıme arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 

lıktır. Müracaat Tel: 3829 1351 

Kiralık - Jandarma, polis enstitü
sü yanında her tarafa nazır vekaletle
re 5 dakika mesafede yeni yapılmıı 
çok ucuz. Koçak Ap. daireleri. İçin-
dekilere müracaat. 1364 

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

Kiralık - Yeni ehir Selanik Cad. 
No. 47 müstakil bir ev her tarafı par
ke döşeli 4 oda 1 salon tam konforlu. 
Müasit şerait. Üııt kattaki_1ere müra-
caat. Tl: 3364 1400 

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

Kiralık dükkan ve küçük apartman 
- Postahane Cad. Ticaret odası ya
nında 52 No. lu dükkan ve depo ile 
54 No. lu kilçUk apartman. 1418 

Kiralık apartman - Yenişehir, Dik 
men asfltı, Sözenler cad. No. 3 Oy· 
hon Ap. 4 oda, geni"ş bir hol. Konfor 
tamam. Görmek için kapıcıya, görüş-
mek için Tel: 3955 1420 

Ucuz fiyatla kiralık küçük daire! 
- Nafıa bakanlığı karıısı otobüı du
rak yerinde Özgen apartmanında iki 
oda ve müştemilatı. Kapıcıya müra-
caat. 1423 

Kadın şapka diki~çisi aranıyor -
Atatürk bulvarı No. 30 • 32 Gün yüz
tu Ap. dahili No. 1 Helli ıapka salonu 
na müracaat. 1424 

Kiralık oda - Atatürk Bulvarı Ök
men apartımanında No: 8 konforlu 
mobilyalı bir oda bekarlara elverişli. 
Tel: 3792 1432 

Kiralık - Aile içinde ayrı bölük 
1 - veya 2 oda aylığı 20 • 26 lira: Ye· 
ni§ehir Yenikalık S. 15 No: 2ci kat 
Bakanlıklara beş dakika. 1436 . 
Kiralık döşeli oda - Aile nezdin· 

de, kalorifer, sıcak su ve bütün konfor. 
Atatürk bulvarı Toygar Apartman 
No: 5 1441 

Kiralık daire - Sağlık bakanlığı 
karşısı Çagatay sokak No. 22 Akkaya 
apartmanı 3 oda bir hol mutbak ban • 
yo ve saire 1442 

Kiralık oda - Şehirde Aile içinde 
möbleli bir oda kiralıktır. 1stiyenle
rin posta kutusu 466 ya müracaatları. 

1443 

Kiralık 2 oda - Adilye karşısında 
Ankara pasta salonu üzerinde Çulha 
zade Ap. No. 1. Kat 11. Biri möbleli 
diğeri boş. 1444 

Kiralık 1 veya 2 oda - Balkonlu 
güzel manzaralı ve konforlu. l§ıklar 
caddesi Yüksek apartman 3. cü kat 8 
numaraya müracaat. 1445 

Kiralık daire - Yenişehir Karan
fil sokak şeker şirketi yanında S oda
lı ve 1 hol konforlu ve bahçeli daire· 
ler. Tl: 3515 e müraçaat. 1454 

Kiralık mobilyalı oda - Bir aile 
yanında bir bay veya bayan için eh· 
ven fiyatla acele kiralıktır.. Yemek 
de verilebilir. Müracaat Tl: 3130 1416 

Devren kiralık dükkan - Anafar
talar Kızılırmak kıraathanesine bitişi 
ği. Bankalar caddesi No. 25 müra . 
caat Telefon: 3654. 1463 

Dört satırdan fazla her satır iı;in 
beher seferine ayrıca on kuruş ılı· 
nır. 

Kilçük 114nlarnı 120 harfi geçme· 
mesı li.z:ımdır. Bu mijttarı geçen i
Uinlır ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık Arsalar - İstasyon arkası 
Cebeci ve Maltepe de inşaata hazır 
parsellenmi · ucuz arsalar. Koç Ap. 
No. 4 Ti: 2181 1387 

Satılık kübik yeni apartman - Sa· 
karya mahallesinde 3 katlı 515 M. 23 
M. cepheli arsalı konforlu 1700 lira 
iratlı % 40 borç devri. Uygun fiyat. 
Tl: 2181 1388 

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

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

Satılık - İstanbul Fener bahçe 
caddesinde nadide çam ağaçları ile 
bezenmiş 5 dönüm genişliğinde arsa 
N.tılıktır. Ankara belediyesi sırasında 
Emek Ap. göz doktoru Hulki Key
men'e, İstanbul'da Moda Cem sokağı 
ıs No.ya müracaat. 1422 

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

Satılık arsa - Şurayı devlet ittisa
linde kıymetli, cephesi bahçeye na
zır ve arkası sokak arsa için 2988 Te-
lefon No. sına müracaat. 1452 

Acele satılık e§YB - 12 kişilik ye· 
mek odası, Viyana'da yapılmış kitap 
odası, radyo gramofon, halılar, kris
taller. Kutlu pasta salonu üzerinde 
Devres Ap. No. 9 1456 

Ucuz satılık arsalar - Maltepe jan
darma okulu yanında istasyon arka
sında imarca parsellenmiş küçük çap
ta münferit inşaata elverişli. Tl: 1538 

1458 
Satılık hisse - Küçük evler yapı 

kooperatifinden bir hisse satılık

tır. Müracaat Şoförler cemiyeti Ali 
Eracar. Telefon, 3808. 1460 

l~ anyanlar: 

l§ anyor - Perfekt makina ressa
mı. Elekt. hariç makina ve kazan iş
lerinde tecrübeli. Bir atölyeyi idare 
edebilir. Tahsili yüksek. Fran ızca 
ve Almanca bilir. Ulus'ta S rumuzu -
na mektupla müracaat. 1427 

Tecrübeli muhasip 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 
pllisiye 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 

iş arıyor - Elektrikle teshin, elek
trikli fırınlar elektrik kaynağı, ma
denlerde elektrik tesisatı işlerinde ih
tisas sahibi İngilizce Fransızca konu
an ve Türkçeye de vukuiu olan 30 

Kiralık konforlu oda - Posta cad
desi Şaban zade apartman ikinci kat 
8 numaraya müracaat. 1465 

yaşında elektrik mühendisliği dokto· 
ru bir katolik alman iş arıyor. Gaze
temiz ilan memurluğuna müracaat. 

1440 
Satılrk: 

Satılık Köşk - İstanbul'da Kadı· 
Aranıyor: 

köy Feneryolu tramvay durağı ve şi- Mürebbiye aranıyor - Beş ve do
mendüfer istasyonu yanında 189 nu- kuz yaşlarında iki kız çocuğuna ba
maralı 12 oda ve salonlu köşk satılık- kacak ve lisan öğretecek bir müreb· 
tır. Telefon, elektrik, terkos kurna ve biye istiyorum. (Ulus meydanı Koç 
banyolu hamamı vardır. Muntazam apartmanı Kahveci Murtaza vasıta
dıvarla muhat 8 dönümlük bahçesinde siyle N.) rumuzuna mektupla isteni
de mükemel tenis kortu büyük mer- len ücret, adres ve bonservis vesair 
mer havuzu kuyu depo ve hava per- §artlar bildirilmelidir. 1464 
vanesi, 2 dönüm bağ ve 110 meyva 20 --------------
büyük çam olarak 209 ağaç arabalık 
uşak odaları ve saire. MUracaat Tl: 
Ankara 3293, İstanbul 60558 1380 

Satılık apartman - İstanbul, Lale· 
1i Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5 o
da nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun' at. 1287. 

Zayi - Çankırı askerlik şubesin
den aldığım askerlikten ihraç tezke'· 
remi kaybettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığ ı ilan olu
nur. 
Çankırı Merzin köyUnden Kele 

oğullarından 315 doğumlu 
Hüseyin oğlu Murat 1466 
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@ her yerde sıcak su 

KAL 1 T E (O On yaca tanınmıştır) 

TASARRUF c cereyandan> 

KOLAVLIK (kuııanı,ta) 

demektir. 

..Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,a. 

~ 1 
§ Demir ve tahta fabrikaları T. A. Ş. den: ~ 
§ ~ - . 
~ Şirketimiz bilhassa Ziraat Bankası ve Etibankla Türk ~ 
~ Ticaret Bankasının iştirakile kurulmuştur. ~ 
§ j 
~ Adapazarı'ndaki fabrikamız : · = .............................................................................................. .. ---
~ Dökümhane, Marangozhane, Demirh.ane ve atelyeden = 

- i § mürekkep olduğuna göre büyük ve küçük bütün demir ı 
~ ve tahta işlerini tam bir muvaffakiyetle başarır. 1 - ' - ' - . 
~ Bu mevzular üzerindeki her türlü ihtiyaçlarınız için : i - ' - ' ------
= ' D E T A Demir ve tahta abrikaları T. A. ~. Adapazar l 
-------- Merkezi : Ankara Yeniıehir Arda aparlmam 3 No. il dairede ------ Adresine müracaat edebilirsiniz, memnun kalacaksınız .. --------- BU MİLLİ MÜESSESE: -------- Köylü için ideal vasıflı, her türlü A r a b a, P o y r a, -Muhtelif modelleri görmeğe geli· 

nız her h•lde sıze en uygun olanını 

bulacaksınız. 

Teaayatta suhulet 

-BDU R LA BiRADERLER a -
K a z m a , k ü r e k ve çetitli ziraat aletleri, 

Kolay yanar, ucuz, az masraflı mütenevvi boylarda a o b a 'tarını bilhassa tercih ve A N K A R A 11111 § 
--------------------------------- :, tecrübenizi rica eder. 1374 

DAKTİLO KURSU 
2 inci DEVRE 

Ankara Tecim Lisesi Direktörlüğünden · 
Lisemiz binasında ikinci devre daktilo kursu 2. V. 1939 

tarihinde başlıyacaktır. Kayıt ve kabul her gün saat 9 - 12 
arasında y pıhr. En az ilk okulu bitirenler kabul olunur. 
Dersler için ücret alınmaz. (1523) 11501 

.1ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. - -- -

HASAG 
Lüks lambalan 

Ankara satış yeri 

N1YAZ1 ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

1283 

KİREÇ 
- -: : Kütahya kireci namiyle maruf 
E Türk Hava Kurumu 27 inci ter ip : en temiz yüksek randıman veren - -: : posa kum ve ta§ sair ecnebi me· 

= Bu·. yu·. k Pı·yangosu = vaddan iri kireç yalnız Hüseyin E : Orak ticarethanesinde bulunur. 
:E : Tel: 2078 1117 - -- -§ Birinci keşide 11 Mayıs 1939 dad1r § - -- -- -
~ Büyük ikramiye 40.000 liradır ~ - -- -- -- -E Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· : 
E lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
E Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeği ihmal etmeyi- : 
E niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir- : 
: miı olursunuz. : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

İzabe mühendisi aranıyor 
Erğani bakıra Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimizin Ergani Madeni'ndeki izabehanesinde çalı,mak ü
zere tecrübelı bir izabe Mühendisine ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın muhtasar tercümei hallerini ve istedikleri asgari aylık mikta
rını gösterir bir mektupla Ankara' da Ulus Meydanında Koç Ha-
nındaki Şirket Merkezine müracaat etmeleri. 1359 

İnşaat yaptıranlara 

~ 
marka 

OZAYİK 
satı,a yeni çıkıyor. Her husus· 

ta piyasadaki mozayıklara faik 
ucuz, halis mermerden ve çok 
beyazdır. Ayrıca her türlü tabii 
renkleri de vardır. Nümunelerini 
görmeden mozayık almayınız. 
Toptan satı§ yeri: Yabana batlı 
apartmanı No: 6 HÜSEYiN 
ORAK Ti: 2078 1118 

Tornacı aranıyor 
Zonguldak'ta Ereğli kömürle • 

ri ifletmesi merkez atölyesinde 
çalı,mak üzere 3 usta tornacıya 
ihtiyaç vardır. Talip olanların 

------------------------ ellerindeki mevcut bonservisleri· 

~l l l l il l l IJ l l l l l l l l il l l l il l l il l l il l il l lll l lll l l l 111111111111111111111111111111~ :a b~:~:!\!~-:ij3: ~~n~a~k~~1;~ = = ve 16 dan 18 e kadar. 
~ Lise mezunu gençler aranıyor ~ Yeni,ehirde Ordu evi karşı= = sında ıet üstünde Ölçerler sokak 
~ Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : =-= No. 5 Ereğli kömürleri işletmesi 
- _ satıf §Ubesi Ankara mümessilli -
§ Türkku u teşkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler §§ ğine müracaatları. 1459 
E: üzerinde ogretmen olarak çalıtmak maksadiyle yetittiri- := 
E: lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. = 
=: Aranılan belli hatlı tartlar §Unlardır: _ = 1 - Türk soyundan olmak, -
E: 2 - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak, := 
E: 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverifli olmak, -
=: 4 - Boyu 18 Yatında olanların 1.60 dan, 20 ya§ında O· =: 
§ tanların d 1.63 den aşağı olmamak, =: 
E: 5 - Lis mezunu olmak. § 
E: En az 18 en çok 20 ya§ında olmak. = 
E: İsteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat = 
E: etmeleri l zundır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler ya- E: 
E: pılarak İnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf- := = fakiyet go terenler kabul edilecektir. -= Daha fazla malumat almak istiyenlerin Türkkuşu şube- § 
E: lerine müracaat etmeleri ilan olunur. 1437 := -'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 636 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baannevi ANKARA 
Matbaa müdürü : Ali Rıza BASK A 

~===============-- . 
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Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI ERKEM 

1 
r 

Yeni Sinemada 
BU GÜN BU GECE 
muazzam tarihi film 

Fransa ihtilôli 
Canlandıranlar: 

Halk ve Sus Sinemalarında 
BU GÜN BU GECE 

Marie Antoinette rolünde: 
ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 
LISE DELAMARRE 

XVI Louis rolünde: 
PIERRE RENOIR 

Danton rolünde: 
LOUIS JOUVET Tamamen Türkçe Sözlü büyük komedi 

40 bin figüran, 600 top, 3 süvari Seans saatleri: Halk 14.30. 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 
alayının iştirakile çevrilmiş büyük Sus 14. 16 _ 18. Gece: 20,30 da 

bir eserdir. 
Seanslar: HALK sinemasında 12.15 de ucuz matinede JUAN1TA 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de SUS ,, 12 ,, ,, ,, SAHTE KONT 
==:= ; ; = = =: == = = ; =:= =:; = ===~=~===::=:= == = ::= :::::: 

YENl Sinemada YENi VARYETE NUMARALARI Nl ve methur İspanyol dansözü 
JULIA REYES'i mutlaka görmelisiniz. 


