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lnönü B. Potemkin'i kabul etti 
~ . 
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eısıcum ur ls ....... t 1 .. .. d" 30 d Ça k k '" k"" d Sovyet H . . ...e nonu un saat 16. a n aya oş un e 
Kab l ancıye komiser muavini Potemkin'i kabul buyurmuşlardır. 

muşt u (esna)sında Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu da hazrr bulun
ur. a.a. 
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1i. sürat tabiri ilk duyulu§· 

a e kı · h' b' k garıp ır tesir bırakıyor: 
ır . at~r, bir otomobil -veya bir 

~ehı gıbi bir milletin süratinden 
k a setmek mümkün müdür? Fa-
~t mesela yeni Almanya yolları 
f0rüldüğ~ ... ~aman ise, bu gara-

et kendılıgınden zail olup gidi
Y~r. B_u yollar, icabederae, bütün 
:rnılletı herhangi cihete yüz kilo
metre süratle akıtmak imkanını 
~ernıektedirler. 

Sulh için faydasını daima mu
hafaza eden ve bazı ahvalde biz· 
rnet~erinin kara yolları ile örül
meaı mümkün qlmıv•" ••s'--
7.".'Uaı' ıçınde bulunduğumuz mo
tor devrinin h ı · . . . 

1 
arp erı ıçın mazıde 

as a · ı· ı mıs 1 0 mıyan bir ehemiyet 
kazanmışlardır. Motörize kıta 
demek, yol demektir. 

Fakat unutmamak lazım gelen 
nokta, Avrupa memleketlerinde 
Yeı:ıi .ve kesif yol inşaatı gayret -
lerının, ensen tamamlanmış o • 
lan, demiryollarından sonra gel
diğidir. Türkiye evelemirde, coğ. 
rafi vahdetini temin edecek ve 
t~rçok bölgelerini mübadele im-

Tahran şehri normal 

manzarasını alıyor 

Genç evliler 

Mazenc:leran' a 
gidecekler 

Tahran, 29 a.a. - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Tahran halkının büyük düğün mü
nasebetiyle candan izhar ettiği sevin
cin son tezahürünü teşkil eyliyen kar 
naval geçidinden sonra şehir normal 

manzarasını alma~a başlamıştır. Bay

raklar yavaş yavaş kaldmlmkta ve tak 
ıartndlrilmekte ve bunların altından 

gene çok modern bir şehir meydana 
çıkmaktadır. 

Genç evliler bir iki güne kadar bal 
aylarını geçirmek üzere Hazer deni
zi kıyısında İran'ın cenneti diye anı
lan Mazenderana gideceklerdir. 

Melike naı:lı'nın Şahpur - Basra kör 
fezi - Kızıldeniz yolu ile Mısı'a dön
mek üzere mayısın ikisinde Tahran'

dan "hareketi pek muhtemeldir. Ya
bancı heyetler de yavaş yavaş dönme

ğe ba~lamıştır. 
anları içine alacak olan demir

Y0llarını yapmak zaruretinde idi. --------------
E.ınaalsiz bir cehtle binlerce kilo
:rnetre ray döşedik; gerisini de 
taınamlıyacağız. 

Artık yol davasını da bat pla
na. almak sırası gelmiştir. Biz A
nadolu ve Trakya' da osmanlı sal
tanatı devrinden 14 hin kilomet
he kadar ıose [onların da halini 
d atırlarız] ve bin kilometre ka· 
d~r toprak yol bulmuştuk. Şim -
Y ı~e. kadar Nafıa Vekaletimiz 
k 0 •tlerine 14 milyon liraya ya
drn Para harcamış, vilayetlere 
de 1 O milyon liraya yakın yar
ç 

1~~a ~ulunmuştur. Vilayet büt
r:-irının nakdi sarfiyatı ise 47 
:rn~·~oİ liraya yakın olup eğer 
dau he lef amelenin say karşılığı 
dev ~•aba katılırsa, cümhuriyet 
la t~ın~e 100 milyon liradan faz-

anur . oldu... ve ınıa masrafı yapm~§ 
Yernig~ınuz söylenebilir. Türkı
a.rab z e nazari olarak üstünden 
lcnn ~ ieçebilir 39 hin küsur ki· 
feheekre .Yolumuz vardır. Ancak 

enın m"h' h h nüz f u ım ir kısmı e-
lekett:s; h~linde değildir. Mem· 
fose 7 b' bın küsur kilometre iyi 

' ın k · k'l • . re muht usur ı ometre tamı-
lı şose, :ı~ose:_bin ~üsur imalat· 
viye 8 b" ın kusur ımalatsız tes-

, ın k" olduğun . u~u~ da araba yolu 
Yoruz. u ıstatıstıklerden öğreni-

. Şebekerni . -
ıbaret de .... 1 z~n kusuru bundan 
riya bı"r"bg.ı ~ır: Yollarımız ekse-
11 ı ırı ·1 · · ' k itleri . d 1 e ırtıhatsızdırlar. 
1• mız en b' . 

P anını ta ırı umumi yol 
leri ve rn marnlamak, bütün ceht-
tahakkuk:s~a~ları umumi planın 
laka ıağla~çın çalıştırmak, mut
tPmadi tarn· ~ol Yapmak ve mü
ehemiyet ır ışlerine inşa kadar 

B verınekt• 
u hususta h"k~~· 

u umetin bazı e-
(Sonu 6 

ıncı sayfada) 

Avrupa ikincilifini kazanan &iireşçileri
mizden 87 kiloda Mustafa Çakmak 

Mustafa (akmak ve 

Ankarah Yaıar 

ikincilik aldllar 
Oslo, 29 a.a. - Devam edilmekte o

lan Avrupa greko-romen güreş birin
ciliklerinin bugünkü nihai neticeleri 

şunlardır: 
87 kiloda Mustafa Çakmak ve 66 ki-

loda Ankaralı Yaşar kendi puvanla
rında Avrupa ikincisi olmuşlardır. 

Ağır siklette Çoban Mehmet ve 72 

kiloda Celal Atik üçüncülük için gü-

reşeceklerdir. 

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

Saadabat Paktı 
. . . . . . 

Pakta dahil devletler 
Hariciye Nazırları dün 
Tahran'da toplandılar 

Türk Heyeti bugün hareket edecek 
Tahran, 29 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Sadabat paktı konseyinin içtimaında Irak'ı temsil edecek olan 

heyet hariciye veziri Reşit Elhace riyasetinde Tahran'a gelmiştir. 
Konsey bu sabah saat 10 da yeni hariciye vezareti binasında top

lanacaktır. İran hükümetinin Sadabat paktı devletleri mümessilleri 
• şerefine vereceği öğle ziyafetini müteakip ikinci bir toplantı yapıla 

cak ve pek muhtemel olarak bu toplantıya ait tebliğ bugün matbu
ata verilecektir. Gece de Tahran türk büyük elçiliğinde bir süvare 
verilecektir. 

Bugün Tahran'dan ayrılması mukarrer bulunan türk tayyarele- • 
rinin hareketi Diyarbakır havalisindeki hava muhalefeti sebebiyle : 
teahhur etmiştir. ~ 

Türk heyeti nisanın 30 uncu pazar günü Tahran'dan h.ıreıtet ede- : 

cektir. 
. . . 

.._,, ...••....•..•...•..•......••...........••..•.......•......................• --

H itler'in nutkunun akisleri 

Nutuk Amerika'da 
çok fena karşılandı 

Hitler nutkununu söylerken B. Ruıvelf uyuyordu 

Lo dr f·t e · pmadılar 
Paris'e göre umumi vaziyet değişmedi 

Vaıington, 29 a.a. - Amerika siyasi mahafilinde Hitler'in nut
ku çok fena karıılanmııtır. Bu ·nutuk bütün manuiyle bir meydan 
okuma mahiyetinde telakki edilmektedir. 

Yunan sulanndaki İngiliz 

gemileri 
Atina, 29 a.a. - İngiliz harp gemi

lerinin yunan sularında ve bilhassa 
Navarin, Girit ve Vatika'da bulunma
sı gayri tabii telakki olunmamakta ve 
her sene ingiliz donanmasının yunan 
sularında talimler yaptığına işaret e
dilmektedir. 

1 

Mebusan meclisi reisi Bankhead 
demiştir ki 

1 

Nutukta sulhu korumak hususunda 
az çok bir arzu görülüyorsa da kapalı 
tehditlerle doludur ve Hitler'in ye
ni taarruzlar hazırladığını ihsas edi
yor. Önümüzdeki aylarda Avrupa'da 
sulhun istikrar bulacağını gösteren 
hiç bir unsur mevcut değildir. 

Mebusan Hariciye encümeni reisi 
vekili Blom da şöyle söylemiştir: 

Hitler'in takip ettiği usuller hak
kında dünya hayale kapılamaz. Bir ta 

(Sonu 6 rncı sayfada) 

Dünkü spor hareketleri 

Demirspor 

Galatasaray' a 

İstanbul' da 
2-1 yenildi 

Ankara'da atletizm, voleybol ve 
güreş müsabakaları yapldı 

Dünkü voleybol maçlarından 
bir enıtantane 

İstanbul, 29 a.a. - MiJli kiime maç 
larına bugün kapalı fakat yağışsız ve 
müsait bir havada devam edildi. 

Bugünkü maç Ankara'nın Demir 
spor ve İstanbul'un Galatasaray ta
kımları arasında oynanıyordu. 

Rüzgara karşı oynamalarına rağ
men Galatasaraylıların oyunun başın
da daha ağır bastıkları görülüyor. An
kara müdafaası, belki sahaya henüz 
alışamadıkları için olacak, adeta bo
calıyor. Galatasaraylılar bundan isti · 
fade ediyorlar ve Demir spor hatları 
arasında mükemmel bir anlaşma ile 
süzülüyorlar. Nitekim Süleyman al
tıncı dakikada topu ağlara takarak 
Galatasarayı ı - O üstün vaziyete ge· 
çirdi. 

Galatasaraylıların muhakkak golle
ri kaçırmaları ankaralıların maneviya
tını yükseltti. On beşinci dakikadan 
sonra hasımlarının müdafaa çemberi
ni kıran demir sporlular, Galatasaray 
kalesi civarında tehlikeli olmağa baş
ladılar. İki takımın bütün enerjisi ile 
oynaması ortaya canlı ve süratJi ve 
cidden zevkli bir oyun çıkarıyor. 

Bu sürat ve canlılık arasında iki 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Cümhurreisimiz 
dün Fon Papen'i 

kabul ettiler 

Alman Büyük El(isi, İnönü'ne 
itimatnamesini takdim elti 
Almanya Biiyük Elçisi Yon Pa

pen dün Çankaya köşkünde Reisi· 
cümhur İsmet Jnönü'ne itimatna· 
mesini takdim etmiştir. Büyük El
çi bu münasebetlfl Almanya Bü
yük elçiliği erkanını Reisicümhura 
takdim etmiştir. 

Büyük Elçinin köşe muvasala
tmda bir bölük asker ihtiram vazi
fesini ifa etmiştir. 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraç
oğlu kabul esnasında hazır bulun
muştur. {a.a.) 

(Yandaki resim, büyük elçi Fon 

Papen'in Cü:nhurreisliği köşhun.e 

girişini, aşağıdaki resim dcı, hendi· 
sini selômlıyan ihtiram kıtasını tel• 
tiş edişini göstermektedir.) 

Almanya'nın İngiltere ve Polonya 

hükiımetlerine yolladığı muhtıralar 

Almanya İngiltere ile 
silôh yarışı yapmıyacak 

Yeni bir anfaşma • • 
ıçın 

Berlin, Polonya hükumeti ile 
görüımelere giriımeğe hazır 

Berlin, 29 a.a. - Dün Londra Hariciye nezaretine tevdi edilen 
alman muhtrasında alman ve ingiliz donanmaları için 35/100 nisbe
tini ve bahri inşaat hakkında malUmat teatisini derpiş eden 1935 ta· 
rihli deniz muahedesinin artık muteber olmadığı bildirilmektedir. 

Bu karar, İnğiltere'nin takip ettiği 1 
muhasara politikasının neticesidir. 

Muhtrada Almanya'nın 1935 muahe 1 
desinin evsafa ait tahditlerine riayet 
edeceği ilave edilmektedir. Almanya 
hükümeti, İngiltere arzu ettiği tak
dirde, yeni bir deniz itilafının imzası 
için müzakereye girişmeğe hazırdır. 

Muhtrada Almanya'nın 1935 tarihli 
muahedeyi imza etmek suretiyle ln
giltere'nin bahri tefevvukunu kendili 
ğinden tanıdığı hatırlatılmaktadır. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Maliye Vekilimiz 
• 

lstanbul' da 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Maliye 

Vekili B. Fuat Ağralı bugün öğle tre
niyle İstanbul'a geldi. Burada bir iki 
gün kaldıktan sonra tekrar Ankaraya 
dönecektir. 

1
- ................................................................................................ , 

Cihan Sergisi bugün acılıyor i ... ı 

N cvyork sergisi bugün muazzam merasimle açılacaktır. Sergide bulu"lan a. kadaşı
mız Neşet Halil Atay'ın açılış töreni hakkında verecegi tafsilatı ve yol intıbalarını 
ayrıca neljredeceğiz. Yukarıdaki resimde, sergideki turk pavyonu gôrklmekte
dir, 
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insan ve ü ür: 

A a mü o el eri 
Dünya vaziyeti, Rooscvelt'in me

sajı ile Hitler'in nutku nrasmda me
raklı ve sinirli bir duraklama geçir -
C:ikten sonra, bugün, tıpkı mesajdan 
önceki halini muhafaza etmekte
dir. Masallardaki gibi, az uz gidil -
dikten sonra bir çuvaldız boyu yol 
aökülmüıtür. Çünkü her iki vesika
nın edebiyat taraflarını bir yana bı
rakırsak, Amerika'dan gelen kol
lektif sulh anlaıması teklifine, Ber
lin, §İmdiye kadarki metodundan 
ıaşmıyacağı cevabını vermiııtir. Bu 
vaziyet, böyle devam ededursun, 
Ankara ile Moskova aro.sında, şu 
günlerde, iki memleketi biribirine 
yaklaıtırmış sebeplere ve bu sebep
lerden doğmuş dostluğa uygun bir 
temas yapılmaktadır. 

Avrupa'nın dört büyük devleti a
rasındaki ihtilnflnnn sürntle büyü -
mesini ve derinleşmesini kaydetmiş 
olan son haftalar zarfında, diplo
matik piyasalarda en çok aranan 
aksyonlar, türk ve sovyet muavene
ti eshamı idi. Herkesin istediği bun
lan eline geçirip kapatmaktı. Ne 
çare ki, bu iki devlet, kendilerine a
it olan bu eshamı, daha evel toplı
yarak kendi borsalarında muhafaza 
altına almakla, beynelmilel boom'u 
nevama dizgin altına almışlardı. 

Bir bu hemen aynı şiddetle ara
nan kıym~tli eshamın sahibi olmnk 
keyfiyeti, bir de, aynı Karadeniz ile 
bunun kapısı üzerine yahut etrafın
da vaki olabilecek tehacümleri Ön· 
lemek zarureti, iki dost devleti esas-
lı bir müzakerede bulunnuı.ğa sevk 
etmi§tir. Sovyet Hariciye Komiser 
Muavini Potemkin yolda§, Ankara· 
ya, bu sebeple gelmi§ olsa gerektir. 

Milletler Cemiyeti'nc girdiğiıniz 
gündcnberi, dostlarımızla, birçok 
mühim meselelerde müvazi bir poli
tika dikip etmiı olduğumuz malum
dur. Mesel agrenör'ün tarifinde, 
mesela kollektif barı§ formülünde, 
mesela sanksyon politikasında. 

Ancak İspanya meselesi yani Av· 
rupa polatikası üzerinde ideolojik 
görüşlerin hakim olmasiyle bera· 

Dün hararet 24 

dereceye kadar çıktı 

berdir ki, politikalarımız arasında 
bazı fark]ar görülmüş f.ıkat bu 
farklar, hiç bir :ıaman, zıdJiyet öl
çüsüne çıkmamııtır. Nasıl ki, bu ba
kımdan, Türk • Sovyet dostluğu, bir 
eski cephe arkadaılığından fark· 
sızdır. Ve cephe arkada§lığı tabiri 
de, tamamen yerindedir. Hiç kimse 
unutmamıştır ki, het' iki memleket 
ve her iki millet, hemen aynı tarih
lerde, emperyalizme karşı en şid
detli müdafa lannı ba~armıttır. 
Emperyalizmin yeniden bir ıahlan • 
ma devresine girmiş bulunduğu §U 

sıralarda dostluğumuzun bu hususi
yetini hatırlamakta, elbette ki fay· 
da vardır. 

Demek oluyor ki, bu sderki An
kara görüşmelerinin zorlanmış, ya
hut suni hiç bir tarafı yoktur. Bil
akis ve eğer cihan harbindenberi ge· 
çirdiğimiz biıdirelcri bir göz önüne 
getirecek olursak, r:örürüz ki, nasıl 
mücadelelerimizi tnmamlndıktan 
sonra, Avrupa politikasının sahne
sine yanyana olarak çıktı:, sak, bu
gün de (sade her birimizin bu poli· 
tika sahnesindeki muarefe ve müna
sebetlerimiz "..! hatta rollc,.imiz e
peyce ilerlemiş olmak şartiyle) Av· 
rupa ve cihan politikasının çetin ih
timaller arzettiği bir sırada, kartı 
karşıya oturup görüşüyoruz. 

Bu müzakerelerin neticesi herke
si, hakh bir meraka dÜ§Ürebılir. An· 
cak, samimi barı§ dostlarını, asla 
endiıeye düıürmemelidir. Çünkü 
ne Türkiye, nede (ak5İ iddio.ların ta 
mamına rağmen) Sovyct Rusya, 
ıimdiyc kadar milletler sulhuna ar
kadan bir tek hançer darbesi havale 
etmemişlerdir. Bir diğer sulh ve 
sulhçuluk delili de, her iki memle· 
ketin kendilerine göre yeni birer in
sanlık ve yeni birer dünya parçası 
inşa etmek arzusunu, bu arzuyu der
hal tehlikeye sokacak ve hiç değilse 
geciktirecek olan bir maceraya asla 
feda etmiyeceklcridir; meğer ki, U· 

mumi sulha yapılan tecavüz, kendi 
sulhlerini de aynı derecede tehlike
ye koysun. 

Burhan BELGE 

Halk opereti şehrimize 

geliyor 
İstanbul, 29 (Telefonla) - 1stan • 

bulda çok muvaffakiyctli temsiller 
vermekte olan halk opereti tanınmış 
yunan sanatkarı Zozo'nun da iştirak 
ettiği çok geniş bir kadro ile mayıs 
ortalarına doğru Ankara'ya gidecek
tir. Halk opereti Ankara'da on tem· 
sil verecektir. 

İstanbul Festivalı 

artık yopılmıyocak 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Türki -

ye Turing ve otomobil kulübünün se
nelik kongresi bugün Perapalas'ta ya
pıldı. Toplantıda vali ve belediye re
isi ile eski belediye reislerinden ge -
neral Cemil ve operatör Emin de bu
lundular. Raporlar okunduktan son
ra general Cemil her sene yapılmak· 
ta olan festivalden ne gibi faydalar 
temin edildiğini sordu. Bunun üzeri
ne söz alan B. Lutfi Kırdar bundan 
sonra festival yapılmıyacağını ve bu 
işe harcanan paranın propagandaya 
sarfcdileceğini, ilerde lstanbulda bey
nelmilel bir sergi açılacağını söyledi. 

..................................................... 1 
1 G"nün in en 1 !-... ............................................. : 
Diş doktorsuz vilôyet: 
Kırşchir'den birçok İmzalı şu 

mektubu aldık. Hadiseyi kısaca an
latalım: bu vilayette senelerden be
ri dit doktoru ve hatta diıçi :yokmuş. 
Diti ağrıyanlar ya Ankarn'ya, yahut 
Kayseri'yc gidiyorlarmıı. 

Mektubun sonunda şöyle bir su
al var: 

"- Dişçilik sanatı, tÜ~ doktorlu
ğu mektebinden mezun olanlara ve
ya bu iti yapınıyo. ehil olduğunu is
bat edenlere hasrcdilmiıtir. Bu, ta
bii çok güzel bit' tedbirdir. Fakat bir 
vilayet merkezind.:ı dişini?.i çekecek 
veya tedavi edecek mektepsiz bir 
dişçi kalfası bile bulaınıımak hazin 
değil midir?,, 

Kırşehir, 145.932 nüfuslu bir vi-
layet merkezidir. Yalnız merkez ka· 
zasında 78.756 nüfusu vardır. Tür
kiye'de bir vilayet merkezinde, he • 
le, demiryoluna yakın, Ankııraya 

An ra Hukuk 

Fa ültesinde veda 
toplanflsı 

Ankara hukuk fakültesi son sınıf 

talebeleri, dün Ankara Halkevinde 
bir veda toplantısı tertip etmişlerdi. 
Son sınıfların veda çayları, on dör
düncü tedris hayatını dolduran güzi
de ilim müessesemizin gilzel itiyatları 
sırasına girmiştir. Diln de aat 18 den 
itibaren Halkevi salonunda toplanan 
hukukçu gençler nezih eğlencelerle 
birkaç saat geçirmişlerdir 

Cümhurrcisliği umumi kitibi B. 
Kemal Gedeleç'le fakülte profesörle
ri ve müdürü de bu toplantıda bulun
mak suretiyle gençleri sevindirmiş

lerdir. 

Halkevinde dün 

verilen konferanslar 
yakın bir viliıyet merkezinde bir diı Cümhuriyet Halk Partisi tarafın -
doktoru bulunnmayı§ı, okuyucumu· dan organize edilen ilmi konferanslar 
zun tabiriyle, hazin değil midir? serisinden olarak Ankara Halkevinde 

Hiç kimse bir serbest meslek sa- dün iki konferans verilmiştir. Konfe
hibini, muayyen bir yerde otunnağa ranslardan biri Dil, Tarih ve Coğraf
mecbur edemez. Buna şüphe yok· ya fakültesi rusça asistanı B. Gaffar 
tur. Devletin yetiıtirdiği ve meslek Güney tarafından "Edebi terceme" 
sahibi ettikleri iç.in bile muayyen bir mevzuu, diğeri profesör doktor Sü -
hizmet mecburiyeti vardır, o ka- heyl Ünver tarafından "SelçukiJerde 
dar ... Fakat Kır§ehir vilayelmin diş tababet" mevzuu etrafında verilmiştir. 
doktorr.uzluğu, şu iki noktayı insa· B. Gaffar Güney konferansında 
na hatırlatıyor. tercemenin ehcmiyet ve güçlüğünü 

Evela belediye ve hususi idare tebarüz ettirmiş ve gekil, üslup, a
aıhat büt~elerindel<i tRhsisattan bi; ! henk ve ifade b~k.ımmclan eseri~ as
diş doktoru temin edemezler miy- ı lından tercemesının şart oldugunu 
di? anlatmış, edebiyat sahasında yapıla -

S 70 k
.. b" d cak tercemeler üzerinde ısrarla dur -

onra usur ın vatan aşın b- k . 11 · • • 
d 

~ b" •ıA k . d b" mu§ ve ırço mısa er getırmıştır. 
yaşa ıgı ır vı ayet mcr ezın e, ır • 
diş doktoru geçinecek kazanç te- Se çu ılerde tababet 

· d · d'? B. profesör doktor Süheyl Ünver 
mın e emez mıy ı . 

tık r k IAk d '"k çok alaka uyandıran bu konferansın -
sua 1 sorma a a n ar yu • da dört asırlık büyük Selçuki lmpa -

sek makamlara, cevap vermek de t 1 - d A d 1 s ı 
K h

. •ı A b 
1 

. . .. ra or ugu zamanın a ve na o u e -
ırşe ır vı ayet ve e cdıycsınc du- k"I · d .• · d 1 k t"" ki · · . . . . çu ı erı evrın e se çu ur erının 

şer..- Fa~at b~~~m _burada uzerınde islam ve türk tababetine yaptıkları 
durmak ıstcdıg.ı~ız mesele başk~ • büyük hizmetleri anlatmı!f, islam ta -
dır:. sı~ası eeld~gı z:-man halk hız· babetinde görülen tıbbi inkitafların 
~etı dıye .bazı ışlerı ayı~.ırız. Hal~ Selçuk İmparatorluğu zamanında 
hızmetlerı sırasında en on :safta bır son haddine erdiğini tebarüz ettir
yer a!~as~ i~a: ed~n §ey, h~alk sıha· miştir. 
tı degıl mıdır. Bu ıılerle ugraşanla- H . b d S 1 k'l · 

d d · h'" t atıp un an sonra e çu ı erın 
rımız, aramız a aınıa urme , 
saygı ve sevgi görmüılerdir. Hnklı Anadoluda kurmuş olduğu hastaha. 
olarak servet, mevki, şöhret sahibi 
olmu§lardır. Kırşehir, elektriği ol
mıyan, konfor tartlan diğer büyük 

neleri ve bunların mimari kıymetleri
ni anlatmı§, bu bastanel•rln on doku
zuncu asra kadar Anadolunun hasta-

vilayetlerimiz gibi bol bulunmayan ne ihtiyacını temin ettiğini belirtmiş 
bir ıehirdir. Fakat ornda yctmiı bin 
vatandaı yaııyor. Devleti, doktorlar 
gibi millet kesesinden okuttuktan 
sonra buralara· göndermek tedbirini 
almıya mecbur bırakmadan, bazı 
vilayetlerimizde her semtte bir tane 
bulunan diı doktorlarından birisi ı . 

ve se1çukilerin temizlik ve intizama 
riayetlerini, türk tababc:tinde iııgal et
tikleri mühim ve parlak devreyi zik
redereks özünü bitirmiştir. 

kalkıp kendi arzusu ile gidemez 1 isi anbul' da tramvay caddeleri 
mi? Bu dit doktorunun orada para, 
ıöhret, mevki kazanmnsı çok kuvet· asi alt yaphrıhyor 
li bir ihtimal olmakla ber:ıber her 
ıeyden evel, dişleri ağrıdığı zaman İstanbul, 29 (Telefonla) - Öğren
ya Ankara veya Kayseri'ye ko§an 
kırşehirliler kendisine fedakar bir 
ilim adamı gibi kartılama töreni ya-
pacaklardır. KUTAY 

Mazbut vakıflar 
Mazbut vakıflara ait akarların ta

mir ve ihayaları için 2578 sayılı ka
nun mucibince mazbut vakıflara ait 
akar ve toprak satış bedellerinden ta
vizen alınan 150 bin lira hakkında hü 
kümet bir kanun projesi hazırlıyarak 
Kamutaya vermiştir. 

Projeye göre, bu para, mazbut va
kıfların akar ve toprak satış bedelle
rinden ödenecektir. 

diğime göre, belediye bütün tramvay 
caddelerini asfalta çevirmeğe karar 
vermiştir. Bunun için de iki milyon 
liralık bir taahhüde girişilmek üze-
redir. Bu iki milyon lira muhtelif tak 
sitlerde üç senede ödenecektir. 

19 Mayıs bayramına 

hozırhk 
Ankara lise ve orta mektepleri 19 

Mayıs gençlik ve spor bayramı hazır
lıklarına başlamışlardır. Mektep ida
releri ders saaatleri dışında 19 Mayıs 
stadyomunda talebeye jimnastik ha
reketleri göstermeğe başlamışlardır. 

. 
Hukuk ilmini Yayma Kurumunun 

konferanslarının • 
serı sonuncusu 

Amme hükmi şahıslarından 

Devletin mesu 1 i eti 
Hukuk llmini Yayma Kurumunun bu yıl için tertip ettiği seri 

konferansların sonuncusu dün Ankara Halkevinde, İstanbul Hu
kuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Başgil vermiştir. Bu de -
ğerli konferansta mebuslar, profesörler ve Devlet Şurasiyle Tem· 
yiz mahkemesine ve Ankara hukuk muhitine mensup birçok zevat 
bulunmuştur. 

Gerek mevzuun ehemiyeti ve ge- eşhasla hükümet beynindeki davaların 
rek sayın profesörün izah tarzı, dinle- mercii gösterilmişken bunun nihayet 
yicileri sonuna kadar derin bir alaka memur işlerine hasredildiğini ve di
içinde tutmuı ve alkışlar içinde bit· ğer işler ise umumi mahkemelerde 
miştir. mecellenin devleti mesul tutmıyan 

Profesör hükmi şahısların klasik hükümlerine bırakıldığını anlatmış 
tasnifini ' yaptıktan ve mevzuunun ve asıl devlet mesuliyeti fikrinin 
amme hükmi şahısları ve bilhassa dev- cümhuriyetle birlikte ve teşkilatı esa
let olacağını ancak bunun vilayet ve siye kanunumuzun 51 inci maddesiy
belediye gibi diğer hilkmi şahsiyetle- le kabul edildiğini iıbat ve son devlet 
re şamil bulunacağını söyledikten şurası kanununa da temas etmişler· 
sonra hukukun en geniş ve çapraşık dir. 
bir işi olan devlet mesuliyetini şu Sayın profesör konferansa başlar -
noktalardan mütalea edeceğini bildir- ken koyduğu üç sualden ikincisi olan 
miştir: devlet mesuliyetinin sahası bahsinde 

1 - Devlet de hukuki bh şahıs sı- bunun dünya hukukundaki son şekil
. tiyle, iş ve icraatının fert hakkında lerini izah ve bazı yerde bu hududun 
ki zararlı neticelerinden mesulmü- kanun metinlerine bazı yerde de içti
dür? hatlara bırakıldığını söyledikten ıon-

2 - Mesul ise, bunun vüsati nedir? ra bizde Devlet Şurası kanununun 
Devletin hangi nevi faaliyetleri me- 2l üncü maddesiyle (idari fiil ve ka
suliyet kaidesine tabidir? rarlar) denilmekle meselenin tasrih 

3 - Hükmi şahıslar uzuvlariyle fa- edilmiş oldu~unu teşrii ve adli faali
aliyette bulunacağına göre devletin yetlerin mesuliyct: dışında bulundu· 
mesuliyetiyle onun namına hareket e- ğunu genişçe anlatm19tır. Ancak 
den memurların mesuliyeti arasında- profesör teşrii faaliyetin hakkaniyet 
ki münasebet ve bu iki mesuliyetin ve adalet prensi pinden ayrılmıyaca -
kriteryumu nedir? Devlet hukukan ğını kazai faaliyette ise ihtilafların 
mesulmüdtir şeklindeki birinci kı- kaziyei muhkemelerle kesilip atılma
sımda sayın profesör eski hukukun sı için bu mesuliyetsizliğin kabulün
hakimiy clakkisi esasını on seki- de zaruret bulunduğunu etraflıca an
zinci asrın rasyonalist ve e~di-..idüa- latmı§ ve son kısımda men'i muhake
list felsefesinin bile değiştiremediği- m~ veya"bcraatle net~celenen kaz~i fa
ni kısa bir tarihini yaparak izahtan alıyetlerde zarara ugrıyan.ı t~mınat
sonra meseleyi dört safhada mütalea sız bırak~~ mevzuu üzerınde te· 
lazım geldiğini söylemiştir vekkuf etmıştır. 

· . B. Başkil mesuliyetin vüsati k11 -
1 - İlk safha, bunda devlet mesuh- d 'k" s"ste · h t gel b'l . . . mın a ı ı ı mın a ıra e ı ece-

yetı dıye bır ~ey yoktur. Mecelle hu- ~ · · · d l t" d · l" t" . . gını yanı ev e ın a emı mesu ıye ı 
kukunda ve bazı ıstısnalarla Anglo - k "d l' t' · · t" 1 k . aı e, mesu ıye ını ıs ısna a ma , ya• 
Amerıkan hu~ukunda da ?1~suliyet but mesuliyeti kaide, ademi meıuliye.: 
kanun dışında ıse memura aıttır. ti istisna kabul etmek mUmkUn olaca-

2 - İkinci safhada devlet hususi ğını söyledikten ve bunları dünya 
hukuk hilkmt şahıslarına ait bazı tica- hukukuna göre izah eyledikten sonra 
ri ve sınai işleri de üzerine almıstır. gene türk mevzuatına temas etmi§ ve 
13lnaenalcyh devlet, hukukçuların o- son ihtimalin bizdeki tnthik gckilleri• 

torite muameleleriyle tem iyetJ asar- ni ve s:ırtlarını anlatmıştır. 
rufJarı diye ayırdıkJarı iki nevi mev- Mesuliyetin hukukı esası "" a- -c:---~ 
zuu olan bir faaliyet içindedir. Böyle- tin mesuliyeti ile memurun mesuliye-
ce devletin sonuncu mevzuda yani ti- ti bahsinde ise sayın profesör gene 
cari ve sınai İ§lerde huıusi hukukun umumi bir görüşten sonra mevzuatı -
mesuliyet kaidelerine tabi olcırak adli mıza intikal etmiş ve (idari fiil ve 
kaza mercilerince mesul ediimesi la- kararlar) mesuliyete esas olduğuna 
zımdır. göre evcla idari fiilleri tahlil etmiş 

3 - Üçüncü safhadan devletin hu- bunda hizmet kusuriyle şahsi kusuru 
susi hukuka tabi faaliyetlerindeki me- nu ayırmak için normal ve kanuni hu
suliyeti esasının bazı otorite muame. dutlar içinde hareket ediJip edilmedi 
lelerine de teşmiliyle başlar. Bu nok- ğine bakılmak icap eylediğini, ka· 
tada kazai merciler hususi hukukun radara gelince kanuna uygunsuzluk 
istihdam edenle işçi ve müstahdem a. ve selahiyetin suiistimali varsa kusu
rasındaki münasebetinden ve bu bap- run şahsi sayılacağını fakat selahiye
taki mesuliyet kaidesinden istifade ti tecavüz varsa suiniyet şart olmadı
etmiştir. ğından şahsi kusur esas alınmamak 

4 _ Dördüncü safhada amme hük- lazımgeldiğini izah eylemiştir. 
mi şahıslarının meıuliyeti meselesi 
doğrudan doğruya amme hukuku 
prensiplerine göre halledilmcğe baş
lanmıştır. Bu safhada bilhassa devlet
le memur arasındaki münasebetin bir 
nevi organ ve organizm miinasebeti 

Sayın profesör, konferansını hula· 
sa ederek devletin mesuliyeti mevzu
unda hem hazineyi koruyacak, hem 
de memurda mesuliyet ve teşebbüs 
fikrini besliyecek ve hem de idari fi. 
il ve kararlardan zarar gören vatan-
daşları aızlandırmıyacak kaidelerin 

olduğu kabul edilir. Devlet ŞQrasının kıymetli içtihatla-
Profesör Başgil, bu dört safhayı riyle temin edileceğini anlatmış ve 

genişçe izahtan sonra konferansının türk hukukunun buna muvaffak ola
devlet mesuliyeti var mıdır kısmına cağı kanaatini de ilave etmiştir. 
geçerek türk hukukunun son asır i • Bu değerli konferans alkışlar için· 
çindeki tahavvüllerine de vaktin mü- de sona ermiştir. 
saadesi nisbetinde temasla 1284 tarih-
li ilk devlet §Orası nizamnamesinde 

Dün şchrımizde hava bulutlu geç
miştir. Rüzgar şimali şarkiden sani
yede 11 metre kadar hızla ve fırtına 
şeklinde esn iştir. Isı 24 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurtta hava, Karade
niz kıyılarında kapalı ve sisli, Ege 
bölgesinde açı , diğer bölgelerde u
mumiyetle bulutlu geçmiştir. Son 24 
saat içindeki yağışların metre murab
baına bıraktı ı su miktarı Malazgird
de 13, Van ve Siirt'te 12, Tatavan 
da 10, Hakarı'de 9, Ardahan'da 6, El
azığ, Bayburt ve Rize'de 4, diğer ya
ğış gören ye 1 rde 1 • 3 kilogram ka
dardır. Rüzg rlar: orta ve cenup Ana 
dolusu ile E e bölgelerinde garpten, 
Trakya ve Koc elide şimalden, diğer 
böJgelerde umumiyetle şarktan sani
yede en çok l 1 metre kadar hızla es
miştir. Yüksek ı ılar: İslahiyede 26, 
Nazilli'de 27, Adana'da 28 derecedir. 
Düşük ısılar sıfırın üstünde olmak 
üzere Sivas'ta 3, Kars, Erzurum ve 
Kütahya'da 4 derecedir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Şeker sanayii üzerinde 

tetkikler yapılıyor 
İsi anbul' da yeri i mallar 

sergisi ha11rhklar1 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Galata

saray lisesinde açılacak olan on birin
ci yerli mallar sergisi hazırlıklarına 

devam olunmaktadır. Bu seneki ser · 
giye devlet m esseselerinin daha ge
niş mikyasta i tiraklerine karar ve · 
rilmiştir. Devlet sermayesiyle çalışan 
bütün ekonomik teşekküller, sanayi', 
maadin ve zi aat müesseseleri sergide 
yer alacaklardır. 

Türkiye - İsve~ anlaıması 
Ankarada 24 Mart 939 da imzalanan 

mrk • isveç tica ret ve seyrisefain mu
ahedesine mü eyyel anlaşmanın tasdi
ki hakkındaki kanun projesini, hilkil
met Kamutaya vermiştir. 

l lkbahar ot yarışlan 
İlkbahar at yanşlarının birincisi 7 

mayısta başlıyacaktır. Yarışlar her se
ne olduğu gibi 8 hafta devam edecek
ve 24 Haziran pazar günü sona ere
cektir. 

Nisanın son günü 
Birinci gunü herkesin biribirini 

aldatmayı, yalancı balıklar uçurma
yı adet edindiği nisanın bugün so
nudur. Birirıci günü uçurulan ba -
/onlara, uydurulan yalanlara inanan
lar da inanmıyanlar da bulunmuş • 
tur,· fDkat bu yalanla başlıyan ayın 
otuz günü içinde koca memleketle -
rin işgali, kıral/ıkların tarihe inti. 
kali gibi gerçek hadiseler olduğu gi
bi, doğru ve yahut yalan olduğuna 
hükmedilemiyecek haberler de du -
yuldu. 

Ba·• Ruzvelt'in yeni dünyadan es
ki dü~yaya gönderdiği mesaj da, ni
san ayı içinde geldiği için, bunu bir 
nevi Okyanus balığı sayanlar ol -
muştur. 

Her ne ise, bugün, baharın en gü • 
zel aylarından birisi olduğu halde, 
bir çok günlerini - sözüm yurdu -
muzdan dışarı - bir çok miJJetlerin 
telaş, heyecan ve korku ile geçirdik 
/eri nisan son gününü yaşıyor. 

Dün bir amerikan çocuk mecmu 
asında çocuklar için yazılmış bir 
şarkının güftesini ve notasını gör· 
düm. Notasına dostumuz Mahmut 
Rağıp Kösemihal karışsın; güftesi 
ve başlığı da benim gözüme farptı: 

"Nisanın son günü." 
Güftesinin tercemesi, apğı yuka

rı, şöyle hü/asa edilebilir: 
"Mayıs kapıyı faldı; 

- Nisan, dedi, artık, dışarı fık; 
ben geleceğim. 

Nisan cevap verdi: 
- Sevgili mayıs, bir gün daha 

bekle,· ondan sonra yerimi sana bı -
rakacağıın. Bir gün daha bekle. Ir
mak kenarında bir gün claha yapaca
ğım resimler vardır ..... " 

Bu güfteye göre bugün ni:;an, de
re kenarlarında ve bağlarda, bahçe
lerde tabiati süslemek için son re -
simlerini yapmaktadır. 

Hemen temenni edelim de bugün 
.ıisanın tamamladığı, yarın da mayı
sın yapmağa başlıyacakları bu çi -
;ek tabloları, lransız şairi Su//i Prü
dom'un "Kan çiçeklcri"ne dönme -
sin! 

T. 1. 

Hava harbi mi? 

Hir zabıta haberi: 
"Kasunpaıa'da Hacı Hüsrev 

.mahallesinde oturan on iki ya • 
tında Niyazi ile ayni mahallede o
turan on dört ya91nda Faruk, u
çurtma uçururlarken kavgaya tu· 
tuşmuşlar, Niyazi jiletle Faruk'un 
yüzünü kesmiıtir." 

Acaba buna da bir hava harbı 
diyebilir miyiz 1 

Zavallı Fuzuli! 

Beyoğlu'nda martın birinci gü. 
nü metresi Sabahat'i tabanca ile 
öldüren Orhangazi'li Rahim'in 
muhakemesine evelki gün latan
bul ağır ceza mahkemesinde de
vam edilirken katilin avukatı: 

- Müekkilim saf bir köylü
dür; Sabahat onu battan çıkar-

mııtır, dedikten ıonra Fuzuli'niıı 
ıu beytini de okumuı: 

Hem yakarsın berkı s!meirinle cümle 
ilemi. 

Hem &ene derain köyünde lhü feryid 
olma11n 1 

Bir avukat müekkilini dilediği 
gibi müdafaa edebilir. Fakat Be
yoğlu sokaklarında itlenmit bas
bayağı bir cinayetin muhakeme· 
sinde "Fuzuli" nin bir beytini de
lil ve ıahit gibi ıöslerilmit gör· 

mek, taırın namına, bizim ağrı
mıza gitti. 

Zavallı Fuzuli! 

~ısa bir zaoıta. ..... ~asını bildi
ren satırlafın üzerine konulmu§ 
bir ba§lık gördüm: 

"Para yüzünden dövü§,, 
Her halde bu hadise, boks maç

larının tam zıddı olaa gerek! 
Çünkü, malUın ya, bokata da 

dovÜ§ yüzünden parl\ kazanılır. 

~eus'e carpan yıldırım.! 

Mitolojide yıldırım tanrısı o
lan Zeus'un İsmini bir gemiye tak
mı9lar. Bu geminin bir yıldırım i· 
sabetiyle yandığı haber verili-

İstanbuJ, 29 (Telefonla) - Sanayi 
tetkik heyeti reisliği, şeker sanayii ü
zerinde tetkikler yapmağa başlamış -
tır. Bu tetkiklerle pancar ziraati do
layısiyle şeker istihsalatının daha 
fazla arttırılması, §eker fabrikaları • 
mızın daha rasyonel bir şekilde çaiı
şarak şeker fiyatlarının mümkün ol
duğu kadar indirilmesi ve fabrikala
rın istihsaJ, şeker fabrikaları türk 
Anonim Şirketinin idare masrafları • 
nın azaltılması imkanJarı aranacaktır. 

İstanbul Valisi Elektrik ve 

Tramvay Umum Müdürlüğünde 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Vali ve• 

belediye reisi Lutfi Kırdar bugün e
lektrik, tramvay ve tünel müdürlüğü
ne giderek yakında belediyeye devre
dilecek olan bu idareler hakkında u
mum müdür ile görüşmüştür. 

yor. 
"Su testisi su yolunda 

mı demeli ? 
kırılır,, 

Yokaa yıldınm tanrısı adının, 
bir gemiye takılmak suretiyle, 
kendisine şirk ko§ulmasına taham
mül mü edcmemi§lİr? 
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DIŞ POLİTİKA ..................................................... 

Sırp - Hırvat anlaşması 
Beynelmilel münasebetlerin bu 

gerginliği içinde Yugoslavya'yı 
karııhyan zorluklar, yalnız harici 
politikaya inhisar etmiyor. Yugos
lav iç politikasının en ehemiyetli 
meselesi olan Sırp - Hırvat münase
betleri de ön plana alınmıştır. Hari
ciye Vekili Mnrkoviç, Roma ile Ber
lin arasında mekik dokurken, baş
vekil Tsvctkoviç de Yugoslavya'nm 
bu demirbaı meselesini halletnıek 
için Zagreb'de hırvat lideri Maçek 
ile görüımekte idi. 

Cenup Ialavlnn kırallığı, aırplar, 
hırvatlar, slovcnler ve bosnalılar-dan 
ibaret olan dört ialav unsurundan 
terekküp etmektedir. Bundan baş
ka, Yugoslavya'da bugünkü §artlar 
altında tehlikeli olabilecek, yarım_ 
ıar milyon alman, macar ve arnavut 
da vardır. Fakat ekalliyet meselesi 
mihver devletlerinin takip ettikte ~ 

l. ·k k n 
po ıh a ar!ısında dahili bir mesele 
olmaktan zıyade dıı politika ın . 
lesidir. Y nlnız bu üç ekalliyet u:::. 
rundan her birinin bir mihver d • 
ı . . 1 ~,_ d ev 
etını a 11.Kft ar etmekte bulunduğu-

na dikkat etmek lazımdır: Al _ 
k 11

. . . man e 
a ıyehnın mukadderatiyle Alman-

ya, macar ckalliyetiyle Macaristan 
alakadardır. Arnavullarla da artık 
ltalya alakadar olmıya ba~lamıştır. 
Yug~~lavya'mn mihver devletleriy
l~ munascbetleri iyi oldukça, ekal -
lıyet meselesi yüzünden endişeye 
nıa~~l yoktu~ •. Bu memleketin dıt 
polıtıkasına ıstıkııtnet veren tazyik
lerden biri de budur. 

Fakat dahili mesele olarak, Sırp
Hırvat münasebetleri tüpheaiz baş • 
ta gelir. Cenup ialavları kırallığı 
harpten sonra tcıkil edildiği zaman 
isminden de ıınlaıılacağı Üzere' 
muhtelif unsurlara geniş otonomi 
veren bir devlet mekanizması ku
rulması düıünülmüıtü. Cerci hırvat
lar da sırplar gibi islavdırlar. Fakat 
sırplar ortodoks, hırvatlar katolik -
tirler. Bu din ayrılığından daha 
ehemiyetli ve belki de genE' ondan 
doğan bir hayat telakkisi ayrılı
ğı vardır. Bu sebeple hırvallar, ge
niş otonomi Üzerinde daima ısrar et
mi,lerdir. Sırplar, hırvallar ve ialo
venler devleti de böyle bir idare me
kaniz.maııiyle beynelmilel hayata a
ya k bastı. Fakat on sen e kadar evel, 
bunun yüriimiyeceğine kanaat ge
ljren Aı .. 1r.--..1-. ... u ...... u. ıugu aıtm-
da bir merkezi devlet sistemi kur
mağa çalıttı. 1928 senesi hazira
nında Skopç.ina'da hırvat lideri Ra
deç.'in katlini takip eden bu tecrü
be, beklenen neticeyi temin etme
mittir. Hırvatlar o gündenberi mu -
halefete geçmişler ve bu muhalefet 
bugüne kadar devam etmiştir. 

Beynelmilel vaziyetin gerginliği 
kartısında Yugoslavya'nın mukad
deratını idare edenler, bu ehemi
Yetli meseleyi sürüncemede bıraka
ml •dardı. Filhakika dahili zaf do-
ayı • ı 

k . aıy e,, yugoslav dıı politıkası, bu 
rız. •. 

ıçınde tamamiyle felce uğra-
lllıttır. lslav unsurları arasmdaki 
te~ikalariyle ve ekalliyetl-:ıriyle be
~a ;r, Yugoslavya'nm vaziyeti, Çe-
005 ovakya'nın vaziyetine benzer. 
l r~da da alman ve macar ekalliyet
i~:iı ~e çeklerle LSlovaklar arasında 
c af vardı. Yugoalavya'da da ma
Vr ve alınan ekalliyetleri vardır. 
al e aı~Plar çeklerin, hırvatlar da 
saov: ların yerine geçirilecek olur
k ' 1 enzerlik tamamlanmıı olur. Çe-

oa ovak ' d Yu Yanın akıbeti kar§ISID a 
ıoslavya' d. d . kt §Ü h . nın en ııeye uıme e 

P esız. h kk )' a ı vardır. 

re 1.~coslavya'dan verilen haberle
gosı:r~ hırvat lideri Maçek ile yu
hirka; ~tvekili Tavetkoviç 11rasmda 
göru·· gul ndenberi yapılmakta olan 

trne er ·· b miı ve bir ınus et bir netice ver-
Anla mukavele imzalanmıştır. 

§illa h ·· .. 
Fakat "k· enuz neıredilmemıştır. 
betleri~ 1 U~s~r arasındaki münase-

tarıh1 bir d" - . .. h vatlara . ın ıgıne gore, ır-

hir itila:enış ~tonorni temin edecek 
Sonra tab~!dugu tahınin e<l"~bilir. 
da çiz.ilec 

11k~ırvatistan'ın hudutları 
.. e tır Bu .. .. ' . 

guç safhaa d goru§me ı!nn en 
mi§lir. Çü 

1~1 
•• ahu mcs~lc teşkil et

vatistan d.n u Maçek'i:ı yalnız Hır-
. ıye maı· l . 

le ıktifa etın • um o an mmtaka ı-
dina'yı d • eyı!> Boana'yı ve Voyvo-

a ıstedığ" h"I . . . 
koviç ile M k 1 ı dırılıyor. Tsvet-
hu noktalaaçe arasındaki itilafla 
ancak rnuka:ı;;enaaı) halledildiğini, 
tan tasdik ed"ld:kPrens Pol tarafın
bileceg- iz o·~ ı ten 80nra anlaya -

• Ur: v ·ı 
Tsvetkoviç it"l: f erı en bir haberde 

ı a nam • h. ·ı l ı·ak Zagreb't B eyı amı o a-
ve Prenı Pot :n elgrat'a gittiğini 
diğini bildirıne8{;f~n~an kabul edil
dik edilecek ol e ıdı. Anlaşma tas-
ı Ursa hu ·· d" ecek ve tatbik" . ! gun neşre ı-
met teıekkül dı •çın de Yeni hükü-

y e ecektir 
ugoslavya t . : 

d .. .. k ' arıhınin yeni b. onum no tasına d ır 
nuyor. Yeni batl aha gelnıiş bulu-

. ıyacak ola b .. 
nıın Yugoslav halk • • n u reJı-
nıasını candan d"I 

1 ~çın hayırlı ol
Yugoslavya, ort~ erız.. Kuvetli bir 

Avrupa'nın ve 

ULUS 
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Almanya'nın İngiltere ve Polonya 

hükumetlerine yolladığı muhtıralar 

Almanya İngiltere ile 
silôh yarışı yapmıyacak 

(Başı 1 inci sayfada) 

lngiltere'nin Almanya'ya karşı 
takındıiı tavur 

Almanya İngiltere hükümetinin 
kendisine karşı dostane bir ?~:~k~t 
tarzı takip edeceğini ümid ettıgı ıçın 
bu suretle hareket etmiştir. 

Almanya, İngiltere'nin menfaat 
mıntakalarına ait işlere hiç bir zaman 
karışmamıştır. Halbuki lngil_t:__e.re~nin 
son haftalar içinde ittihaz ettıgı sıya
si kararlarla ingiliz matbuatının hare
ket tarzı· ingiliz siyasetinin ~şlı~a 
düşüncesinin Almanya'ya fı.lı . bır 
harp açmak olduğunu göstermıştır. 

ln~iltere Almanya ile harp 
etmek niyetinde .. 

İngiltere'nin son zamanlarda gırı~-
tiği taahhütler kendisini, _Alm~~ya -
nın ihtiliif halinde bulunabılecegı her 
mıntakada ingiliz menfaatleri ihlal 

' • k edilmemiş olsa bile, Almanya ya arşı 

harbe girmek mecburiyetinde ?ırak
maktadır. Böyle bir muhasara .. s~rase~ 
ti takip etmekle İngiltere hukumetı 
1935 tarihli deniz itilafının esaslarını 
bir taraflı olarak ortadan kaldırmak
ta ve bu :;uretle gerek bu itilafın _ge~ 
rekse onu itmam eden 17. 7. 37 tarıhlı 
beyannamenin ahkamını hükümsü.s bı 
rakmaktadır. 

Polonya'ya verilen alman 
muhtıraaı 

Berlin, 29 a.a. - 1934 tarihli alman
leh itilaflarının feshedildiğine dair 
Polonya'ya gönderilen alman muhtı
rası, ingiliz - alman deniz anlaşması
nın feshi için ileri sürülen sebeplere 
benziyen delillere istinat etm~ktedi~. 
Muhtırada Polonya'nın İngıltere ı

le Almanya arasında çıkacak bir ihti
lafta, bu ihtilfifa sebebiyet veren ln -
giltere olsa dahi, Alm.anyaya ka~!~ 
Polonya'nın müdahaleyı kabul ettıgı 
bildirilmekte, halbuki 1934 tarihli al
-- - leh itiliflarının kuvet iatima • 
tinden sarfınazar edilmesini derpiş 
eylediği hatırlatılmaktadır. Yeni in -
giliz - leh itilifının kati şekli ne olur
sa olsun, muntazam bir ittifak ve da
ha ziyade münhasıran Almanya aley
hine müteveccih bir ittifak mahiye -
tinde telakki edilmesi Uizımdır. Böy
le bir ittifaka girmekle Polonya ü -
çüncü bir devletin yardım vadini Al
manya'nın sulh garantisine tercih et
miş oluyor. Bu da Polonya hükümeti
nin alman - leh meselelerini Almanya 
ile dostane müzakereler yapmak su -
retiyle halletmeden sarfınazar ettiği
ni göstermektedir. 

iki ittifak arasındaki fark 
Muhtırada bundan sonra mevcudi

yeti 1934 itilfiflariyle tanınmış olan 
fransız - leh ittifakı ile Polonya'nın 
ingiliz ittifaklar sistemine iştiraki 
arasındaki farka işaret edilmektedir. 

Bu sisteme iştirak etmekle Polon
ya hükümeti üçüncü bir devlet tara
fından Almanya'yı muhasara etmek 
için takip edilen bir siyasete iştirak 
etmiş olmaktadır. Buna mukabil Al
manya, Polonya'ya karşı daima dosta
ne bir siyaset takip etmiştir. Almanya 
Polonya'nın menfaatlerini nazarı iti
bare almış, mesela, müşterek bir leh -
macar hududunun tesisini kabul et -
miştir. Almanya, aynı dostane müla
haza ile iki memleket arasında mual
lakta kalan yegane meseleyi, Danzig 
meselesini halletmeğe çalışmıştır. Al
manya'nın Hitler'in nutkunda bildiri
len teklifleri Varşova tarafından su· 
reti katiyede reddedilmiştir. Halbu
ki bu teklifler mübalağalı talepleri 
ihtiva etmemekte idi. 

Almanya yeni bir itilaf akdine 
haz.ır 

Muhtı'rada netice olarak şöyle de
nilmektedir: 

ı. - Polonya hükümeti Danzig me
selesi hakkında adilane bir itilafa va
rılması ve leh hudutlarının kati su
rette Almanya tarafından garanti e -
dilmesi için eline geçen fırsattan isti
fade etmemig, bilakis bu hususta Ber
lin'in yaptığı teklifleri reddetmiştir. 

2. - Polonya hükümeti, üçüncü bir 
devletle 1934 tarihli iti15.fların ruhu
na uymıyan siyasi bir teahhüde giriş
miş ve bunu yapmakla bu itilafları 

bir taraflı ve keyfi olarak hükümsüz 
bırakmıştır. 

3. - Almanya hükümeti, bununla 

Balkanların sulhü için lüzumlu bir 
unsurdur. Sırp - Hırvat ihtilafının 
ortadan kalkması, Yugoslavya'nm 
kuvetlenmesine ve binnetice aulhün 
de takviyesine hizmet edecektir. 

A. Ş.ESMER 

beraber alman - leh münasebetlerine 
karşı tarzı hareketini esaslı bir şekil
de tadil etmek tasavvurunda değildir 
ve Polonya ile yeni bir itilaf akdine 
bu itilafın her iki taraf için de sarih 
ve mecburi bir teahhüde istinat etme
si şartiyle, hazırdır. 

Berlin, 29 a.a. - B. Hitler nutkun
da Almanya - İngiltere bahri itilafı
nın feshedildiğini bildirdikten sonra 
demiştir ki: 

"İngiltere ile bir silahlanma yarışı· 
na düşmekten kendimizi vikaye ede
bileceğimizi elan ümit ediyorum. Me
sele bizim için maddi olmaktan ziya
de kendi kendimize karşı olan hürmet 
hissimizin bir nişanesi olarak telakki 
edilmelidir. Eğer Britanya hükümeti 
bu mesele hakkında Almanya ile elan 
müzakere arzusunu besliyorsa bunun 
neticesi olarak husule gelecek sarih 
ve açık bir anlaşmadan hiç kimse be
nim kadar memnun olmıyacaktır.,, 

B. Hitler henüz nutkunu itmam et
meden evel Londraya varan bir alman 
tayyaresi bu nutkun İngilizce terce -
mesinden müteaddit nüshalar getir ... 
miştir. 

100 sayfa kadar tutan bu vesika hü
kümet ve hariciye devairi ,tarafından 
fCThik Cdilmeden selahiyettar maha -
fil mütaleada bulunmaktan içtinap et
mektedir. 

Hitler'in nutku 
ve B. Çörçil 

ta " Sözleri filiyat 

takip etmelidir ,, 
L ondra, 29 a.a. - Muhafazakar li

berallerden Çurçil Amerika'da da 
radyo ile verilen bir nutkunda Hitle
r'in nutkunu bahis mevzuu ederek de
miştir ki : 

"- Nutuk mahiyet itibariyle evel
kilerden çok daha iyidir. Bu iyilik 
Ruzvelt'in mesajından, Avrupa'da 
karşılıklı yardım aisteminin tekrar 
canlanmasından, Fransa'nın aiyasi va 
ziyetinin kuvetlenmesinden ve İngil
tere'nin de silahlanmasından ileri gel
miş olacaktır. 

Ancak şunu söylemek l~ımdır ki, 
filiyat takip etmediği takdirde laflar 
itimadı temine kafi değildir. 

Eğer parlak cümleler bir tarafa bı
rakılırsa, Hitler'in maksadı Polonya'
yı tecrit etmek olduğu anlaşılır. Po
lonya ile Almanya arasınd:\ki ademi 
tecavüz paktının feshi nutkun en ba -
riz tarafını ve yeni bir endişe mevzu
unu teşkil etmektedir . ., 

Londra Romanya'ya 

beş milyon sterlinlik 

kredi açacak 
Londra, 29 a.a. - Finansal ·Nevs 

gazetesinin öğrendiğine göre İngilte

re ile Romanya arasında bir itilU ak
dedilmiştir. Bu itilaf mucibince İn -
giltere, Romanya'ya beş milyon ster
linlik bir kredi açacak ve Romanya 
bu kredi ile İngiltereden gayri askeri 
malzeme satın alacaktır. Fakat bu Ro
manya'ya açılan ilk kredidir. İngilte· 
re'nin Romanya'ya vereceği mebali · 
ğin yekünu henüz tesbit edilmemiş i· 
se de bunun oldukça yüksek olduğu 
zannedilmektedir. 

Finansal Nevs, İngiltere'nin Polon
ya'ya da kredi açması ihtimali oldu
ğunu ilave eylemektedir. 

B.Markoviç Peşte'de 

birkaç saat kaldı 
Budapeşte, 29 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Yugoslavya hariciye nazırı Marko

viç Berlin'den dönüşünde Belgrad'a 
giderken dün öğleyin Budapeşte'ye 
gelmiş ve istasyonda Yugoslavya elçi 
si tarafından karşılanmıştır. 

Markoviç, Yugoslavya elçiliğine 
gitmiş ve elçi tarafından şerefine bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. 

Yugoslavya hariciye nazırı saat 15 
de yoluna devam etmiştir. Hareketin
den evci gazetecilere yaptığı beyanat
ta Macaristan'ın hükümet merkezin
de hiç değilse birkaç saat geçirebil
miş olmaktan mütevellit memnuniye
tini bildirmiştir. 

Danzıg'deki Nazi 

mahfillerine göre_ 

Danzıg ~ehrinin 

Almanya'ya dönüıü 

bir zaman meselesidir 
Danzig, 29 a.a. - Danzig ahalisi 

Hitler'in nutkundan, Danzig'e taallük 
eden kısımları uzun alkışlarla karşı

lamıştır. 
Buranın nasyonal sosyalist muhit

lerindeki kanaat Danzig'in Almanyaya 
avdetinin nihayet bir zaman meselesi 
olduğudur. Förster emri altında bu
lunan 8000 kişiden mürekkep S. A. ve 
S. S. kıtaatına hitaben neşrettiği bir 
tebliğde vaziyetin inkişafına sakin bir 
şekilde intizar edilmesini söylemiştir. 

F örs ter nutuk vermiyecek 
Varşova, 29 a.a. - Gazetelerin bildir 

diğine göre bu sene Danzig'de yapıla
cak 1 mayıs bayramında nazi şefi 

Förster, ananevi bir mahiyet almış o
lan nutkunu söylemiyecektir 

Macar Hazırlan Beri in' de 

Macaristan 
Slovakya'yı 

iltihak mı edecek? 
Berlin, 29 a.a. - B. Telcki ile B. 

Çaki hususi trenle saat 14,30 da bura
ya gelmişlerdir. Kendileri öğleden 
sonra yekdiğerini müteakip B. Fon 
Ribbentrop ve B. Göring ile görüş
müşlerdir. 

Bu akşam eski başvekalet dairesin
de B. Hitler tarafından şereflerine bir 
ziyafet verilecektir. 

Macar nazırları salı sabahı Berlin
den ayrılacaklardır. 

Macarlar Slovakya'yı ilhak mı 
edecek? 

Bratislava, 29 a.a. - İyi malfımat 
almakta olan mahfillerde bugün Ber -
lin'e vasıl olmuş olan macar devlet a -
damlarının Slovakya'nın Macaria
tan'a ilhakı maksadiyle bir teklifte 
bulunacakları ve bu teklifi B. Muso
lini'nin tasvip etmiş olduğu §eklinde 
musırrane bir takım şayialar deveran 
etmektedir. 

Nazırlar Hitler tarafından 
kabul edildi 

Berlin, 29 a.a. - Hitler bugün saat 
16.30 da Macar başvekili Teleki ile 
Hariciye nazırı Csaki'yi kabul etmiş
tir. Mülakatta alman Hariciye nazırı 

von Ribbentrop da hazır bulunmuş

tur. 

İ ngi ltere'de 

Askeralma 
kanunu yarın 
neşrolunacak 

Londra, 29 a .a. - B. Çembcrleyn ka 

binenin mahdud azadan mürekkep o -

larak yaptığı bir içtimaa riyaset et -

miştir. Bu içtimada son asker alma ka

nunun projesi yeniden gözden geçi -
rilmiştir. Bu proje pazartesi günü 
neşrolunacak ve perşembe günü müza
kere edilecektir. 

B. Çemberleyn, hafta tatilini ge -
çirmek üzere chequerse gitmiştir. 

Simali lrlanda'nın fikri 
Londra, 29 a.a. - Şimali ırl:ında hü

kümeti, a ağıdaki beyannameyi neş -
retmiştir. 

"Resmi mahfiller, şimali ırlandanın 
otomatik surette askeri mükeJlefiyet 
kanununun çerçevesi içine gireceği, 
çünkü müttehit kırallık eczazsından 
olduğu mütaleasındadırlar.,, 

Sovyet sefirlerinin 

temasları 

Paris 29 a,a. - Hariciye nazırı 
Bonne bu sabah Sovyet büyük elçisi 
Suriçi ve müteakiben de Amerika bü
yük elçisi Bulliti kabul etmiştir. 

Lond;a'da 
Londra, 29 a .a. - Hariciye nazırı 

Lord Halifaks bu sabah Sovyet büyük 
elçisi Maisiki'yi kabul etmiştir. 
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Hitler'in nutku 

Nadir Nadi, Hitler'in dün aöylediği 
nutka tahsis ettiği baş makalesinde, tah
minlerinde aldanmadığını, nutkun en mil· 
him kısmının küçük devletlere teminat 
vermek bahsi oldu&tın?, mesajın . e~kin 
umumiyeleri demokrasıler ~ephes~nı ~~
zanmak istemesine mukabıl, Hı ti er ın 
nutkunun aynı gayeyi Almanya menfa
atine takip ettiğini söylcdikte~. ~onr~ 
Ru.ıvelt'in mcııajından dofan umı.~l.e~ı 
sönmüı addetmekle hata ışlcnmcdıgını, 
dünyanın talihinin eskisi gibi karışık ol
duğunu ilave ediyor. 

Ditçilere altın 
Altının ıerbeıt alım satımı menedil

slikten sonra diııçilere kuron yapmaları 
ıçin kontrol altında altın verllmeğe baş
landığını, onbeş gündenberi bu altının 
verilmemesi üzerine dişçilerin mıiııkül 
mevkide kaldıklarını aöylüyor ve altın 
kuronun lüks degil, sıhhi bir ihtiyaç ol· 
duğunu, tedavisine baı;lanmıı dişlerin bu 
tedavisini yarım bırakmak diıi öldürmek 
demek olduğunu izah ettikten sonra, diş
çilere biran evci altın verilmesini isti
yor. 

Düğünlerdeki israflar 

Safaettin Karanakçı, dıiğünlerdeki is
rafın yasak edilmesinin bir tarihçesini 
yaparak, Dahiliye vekiletinin bu husus
taki son tamimini şılkranla kaydettik
ten sonra, küçük bir temennide bulun 
maktan kendini alamadığını ıöyliyerek, 
bıyramlarımızda da iıra! yapılmaması 
hakkında hiıkümler vazı lüzumunu ileri 
sürüyor, bayramlarda ve muhtelif me
rasimde çelenklere pek c;ok para sade
dildiğini hatırlatarak, bu paraların fakir 
çocuklara, dullara verilmesi daha mtina
ıip olacağını, eğer abidelerimize çelenk 
koymak mutlaka lizımsa, miktarını ve 
bilyijklüiünü vazı kanunun tayin etmesi
ni, çünkü bu gidiıle çelenklerin 
büyliklüğü ibidelerimizin boyunu aıa· 
cağını ilive ediyor. 

TAN 
Hitler'in nutku 

M. Zekeriya Sertel, buglinkü baı ma
kalesinde, Hitler'in dün söylediği nut
ku ele alarak, nutkun en mühim kısmı, 
küc;ük devletlerin tehdide maruz olup 
olmadıkları yolundaki suale verdikleri 
cevaplar üzerindeki iırarlı duruı oldu
ğunu söyledikten sonra, nutku tahlil e· 
diyor ve bütün dünyayı ala.kadar eden 
kısımlarının Almanya ile Polonya ara
sındaki misakın artık hlikmü kalmadılı, 
İngiltere ile aktedilen deniz anlaşması
nın yırtıldığını, Hitler' in kavgam isimli 
eserinde ortaya attığı dbalarda iarar 
etmesi olduğwıu izah ediyor. 

17 umumi valilik 

Ankara'dan aldıiı bir habere atfen 
Dahiliye veklletinin umumi müfettiıler 
yerine 17 umumr valllik ihdası hakkında 
bir kanun liyihası hazırladııiını ve bunu 
yakında vekiller heyetine sevkedeceğini 
yazıyor. 

Nevyork sergisinde milli 
kıyafet 

"Günün meseleleri,, ıütwıunda, Nev
york sergisinde yapılacak milletler ge
çid resmine türklerin de zeybek kıyafe. 
tiyle iştirakleri takarrür ettiğini öğre· 
nen bir okuyucusunun, bu hareketi yan. 
hı; bulduğunu, Avrupalı ve Amerikalı 
kafalarından henüz c;ıkmıyan palalı, ka· 
saturalı muhayyel türk tipini tekrar can
landırmış olacağını söyliyen mektubunu 
mevzuubahseden okuyucusunun endişe
sini haklı buluyor, fakat zeybek kıyafe
tini aynı geçide iştirak edecek diğer mil
letlerin milli kıyafetleriyle kıyas ettik
ten sonra, bunun alakayı çok çekecek bir 
kıyafet olduğunu, Avrupalı ka!uındaki 
palalıtürk tipini asıl sergide teşhir e· 
dcccğimiz eşya ile sileceğimizi, asıl e· 
hemiyet vermemiz lizım gelen bu cihet 
olduğunu izah ediyor. 

YENİ SABAH 
Balkanlar harbi 

Hıiı;eyin Cahit Yalçın, bu baş makale
sinde, totaliter devletlerle demokrasiler 
arasında, Balkanları her biri kendi ta
rafına çekmek i~in orada yapılan müca-
delede, zaferin Almanya tarafında kal
dığı yolunda neşriyat yapan matbuat hli· 
riyetinden mahrum memleket gazetele· 
rinden bahsederek, bu gazetelerin muh
telif Balk~n memleketlerinin vaziyeti 
hakkındakı yazılarının mahiyetini anla
tıyor, ~otaliter devletlerin partiyi henüz 
tamamıyle kaybetmedikleri fikrinde ol
duğunu, fakat yakın zamanda kuvetli 
bir mukabil taarruz hareketine geçmez
lerse ıreç kalmıı olacaklarını ıöylüyor. 

70 mevcutlu sınıf 

a.a. Matbuat Servııi 

Almanya'ya dostça ve açıkça 
söylemeliyiz 

Muhittin Birgen, her gün siıtununda, 
Türkiye ile Almanya arasındaki dostlu
ğun ananevi mahiyetini tebarüz ettire
rek Almanya'nın, kendi hayat imklinla
rın; temin makıadiyle &imdiye kadar 
yaptığı blitün gayretlere dostane }>ir a
laka gösteren Türkiye'nin, İtalya ıle el
ele vererek Balkanlarda yapılan alman 
hareketleri kanjısında kuvetli bir sarsıl
ma tesiri altında kaldığını, son bir aylık 
alman siyasetinin bizim takip edecegi
miz yoldan gitmediğini soyliıyor ve şu 
dakikada, türk e!kfirı umumiycsinin, Al
manya'mn küçük Balkan devletleri is
tiklliline kafi derecede hürmet etmediği 
ve Türkiye'nin emniyet sahası hakkına 
da riayetkfir olmadığı kanaatinde bulun
duğunu dostça ve açıkça Almanya'ya 
söylemek liızumunu ileri sürerek, yeni 
alman sefiri von Papen'in, hadiselerle 
teyide muhtaç dost bir siyaseti harekete 
getirmesi temennisini izhar ediyor. 

İKDAM 

Kariğ okur, okuyucu: kariğ 

"İnkilibın meşalesi ,, sütunu muharri
ri, yazısına başlık olarak kullandığı bu 
dort kelimeyi misal olarak getir.erek, ne
den bu anarşi? Dilimizdeki bu sarsaklı
ğın önüne geçecek kimse yok mu 1 Sua
lini sorduktan ı;onra her muharririn, di
lediği şekli kultanması karii &aşırtmak
tan başka iııe yaramadığını, çiıruk keli
melerden kurtulmak meselesiyle bir he
yetin meşgul olmasını ıöylüyor. 

Bu tahlillerin acaba hangisi 
doğrudur? 

Mihal adında bir adamın sattığı yağı 
tahlil eden belediye tahlilhanesinin bu 
yağı mahlut bularak malın sahibini mah
kemeye sevketmesi üzerine, allikadarın 
müracaatı ile aynı yağın tıbbi adli tara
fındıt.Jt_yapılan tahlilinde aııf olduğu an
laeıısıı.. . mahkemenin tıbbı adli ra
porunu s tutacağı şüphesiz olmakla 
beraber, şimdiye kadar yalnıı: belediye 
kimyahanesi rapanı ile verilen hüküm
lerin haksızlıfı ihtimalini göz önüne g&o 
tiriyor ve bir vatandaş c;rkıpta (ben be
lediye kimyahaneıinin hatası yüzünden 
cezaya çarpıldım. Bu adalete sığar mı?) 
Dese, haklı deı;il midir? Sualini soru
yor. 

VAKİT 

Yugoslavya'mn vaziyeti 

Asım Us, Arnavutluğun iıgalinden 
ı;onra, Yugoslavya'nın Berlin - Roma 
mihverine iştirak ettiğine dair çıkan ri
vayetleri mevzuubahis ederek, kendi 
fikrine İtalya ile Yugoslavya arasındaki 
müzakere mcvzuunu iki kısma ayırmak 
lazım geldiğini, bu iki kısımdan birinin 
iktısadi meseleler, diğerinin arazi mese
leı;i olduğunu söyledikten aonra Yugos
lavya'mn Balkan antantına dahil bulun
ması mihverle işbirliği etmesine mani 
olmadığı miitalcaıını ileri sürüyor ve a
razi meselesinin, mihver devletleri tara
fından Romanya üzerindeki emellere 
Yugoslavya'nın da yardımı beklenmesi 
&eklinde tezahür ettiğini izahtan ıonra 
Yugoslavya'nın iktısadi anla&mağa ta: 
raftnr olmakla beraber bu ikinci teklifi 
tereddütle kar§ılamasını haklı buluyor, 

Bir Balkan bloku teşkili 
mümkün görülüyor 

Bir Balkan bloku teşkili fikrini ileri 
süren gazetelerimizin yazıları; Bulgar 
~a~buatında akisler yaptığını, hemen 
butün Bulgar gazetelerinin mü&terek 
Balkan devletleri siyaseti lehinde yazı
lar yazdıgını söyliiyor ve 22 tarihli Mir 
gazetesinin bu mevzu etrafındaki bas 
makalesini iktibas ediyor. 

AKŞAM 

Denizyolları Umum Müdürlüğü 
kadrosu 

Denizbank'tan açıkta kalan eski me
murl~rın d_enızyollarımn yeni kadrosun
da bır vazıfeye tayin edildiklerini buna 
mukabil Denizbank'a &onradan alınan 
memurların kadro harici bırakıldrklarını 
yazıyor. 

Bayazıt kütüpanesi 

Beyazıttaki kütüphane binasının ki
taplarla işgal edilen kısmını Maarif Ve
kliletinin elinde bırakmağa muvafakat e
den evkafın, depo halinde kullanılan kıs
~ı kömür deposu olarak kiralama emc
l~n~e olduğunu ve bu fikrinde israr ct
tıgıni, maarif müdıirlüğü ile üniverı;ite· 
nin münasip bir kira vermek &uretiyle 
deponun muhafazası için evkaf nezdinde 
teşebbüste bulunduklarını yazıyor. 

Bir yanda fazlalık, 
öte yanda noksan 

. .Dikkatler ı;ütunu muharriri aynı gün
ku gazetelerden Konya vilayeti muallim 
ihtiyaciyle İstanbul belediyeı;i kadro 
fazlasından bahseden iki haberi iktibas 
ederek, resmi dairelerdeki memur fazla
lığına mukabil muallim kadrolarının ek· 
sikliğini tebarüz ettiriyor ve ekseriyeti 
mektep mezunu olan fazla memurlann 
bir kurstan gecirilerek muallim olabil
melerini mümkün görüyor. 

"Her nbh., ıütunu muharriri Cema
lettin Saraçoğlu, bazı mektepl~rde 70 
mevcu~~u sın_ıflar bulunduğunu söyliye
rek, musbet ıılerden hoılanan bir devlet 
a~amı. olan Maarif Vekilinin bu ehe
mıyetlı memleket meselesine dikkatini 

«kmoi; bic momlok<t b;~~bl;;;~A ı 
İspanyol kabinesi 

toplandı Denizbank kooperatifinde bazı 
yolsuzluklar örtbas edildi 
Ha~~r aldıfına göre, Denizbank koo

peratıf ı İdare mecliıi izalarından bazı 
kimselerin 937 senesinde yapılan bazı 
yo!suzlukları örttükleri ve heyeti umu· 
mıyeye yanlıı kir gösterdikleri hesaba
tın te_tkik!. ~~rasında anlaı;ıldığ;nı, yol
suzlugu gorulenler hakkında takibat ya
pılacağını yazıyor. 

Sümerbank ve Etibank 

Ankara'dan aldığı huıus bir habere 
atfen, Sümer· ve Etibank'ın birleıerek 
bir müessese halinde faaliyette buluna
caklanna dair çıkan haberden resmi ma· 
hafilin ademi maHlmat beyan ettiğini 
ı;öylüyor. 

Burgos, 29 a.a. - İspanya kabinesi 
general Franko'nun riyasetinde top -
lanmıştır. 

Toplantıdan sonra neşredilen kısa 
bir tebliğde hükümetin harici vaziye
ti tetkik ettiği bildirilmektedir. 

Franıız. - /apanyol hududu 
kapandı 

Perpignan, 29 a.a. - İspanya hükü
meti, henliz belli olmıyan sebeplerden 
dolayı Perthus'de dün oodutları ka -
pamıştır. 
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Endişeli Avrupa' da 

diplomatik seyahatler 
BB. Gafenko ve Markoviç'in 

temasları etrafında 
1 numaralı ıeyyah Gafen

lı:o'nun "Avrupa turnesi., her· 
kesin nazın dikkatini s;eki
yor. Gafenko, petrol memle· 
ketini temsil ediyor. Panait 
hhati: "Avrupa'nın en fakir 
koyliıleri bu eski kıtanın efen 
dilerine en büyük serveti te
min ediyor.,, Demişti. 
Romanya'nın mukadderatı 

bugün belli değildir. 
Roma ile Berlin, Roman

ya'yı Yugoslavya'ya ve Maca
ristan'a yakınlaştırmayı dü
şlınüyorlar. Yuı:oslavya ile 
Macaristan birer iptidai mad
de yığınıdır ve totaliter mih
verin işiıı~ yarar. 

Londra ile Paris onlara ga
rantı veriyor. Bu garanti 
"şarka yayılış., a karşı bir ka
ledir. 

Gafenko memleketini tem
ıil ediyor. O da tıpkı 'ıiemle· 
keti gibi sempatik, hissi ve ro
mantiktir. Gafenko 53ğa ve 
ıcıla tebessümler saçarak seya 
hat ediyor. İkinci Karo! Hit
ler'e mukavemet gösteriyor. 

••• 
Yugoslavya Hariciye nazırı 

Markoviç, diplomasi sahnesi
ne yeni geldi. On~n tabi oldu
ğu hükumet "çok eski bir 
dünyaya c;ok geç &elmişe ben
ziyor.,, Ondan evel oradan kı
ral Aleksandır'ın eserini tah· 
rip ederek, memleketini mih
verin peı;ine takarak Stoyadi
noviç &eldi geçti. Sırpların 
milli hissini kırdı. Halbuki 
sırplar 1937 de Delbos'un Bel
grad'ı ziyaretinde onu canh 
bir şekilde alkışlamışlardı. 

Yugoslavya mihver memle
ketleri tarafından askeri ola
rak çembere alınmış vaziyette 
dir. Ekonomik olarak Rayh'ın 
elindedir: Almanya Yugoslav
ya'nın ihracını yüzde 60 nis
betinde çekiyor. (Hububatı· 
nm yüzde doksanı Almanya'
ya gittiği gibi, Yugoslavya'da 
yeti§en domuzlann yüzde 8 i 

Mihverin 

hummah 

faaliyeti 
Mihver diplomasisi, Bo

hemya ve Arnavutluk üze· 
rıne biribiri ardından yapı· 
lan kuvet darbelerinin hu
sule getirdiği tesiri tamire 
çalışmak için humalı bir fa. 
atiyet gösteriyor. 

İtalyan ve alman bükü -
metleri şimdi gayretlerini 
Yugoslavya üzerinde tek -
sıf etmişlerdir. Fakat Yu
goslavya işin iç yüzünü bil 
mektedir. Arnavutluk ha • 
rcketinin arifesinde, yarı 
resmi Politika gazetesi "İ
talya'nın sözde Arnavutluk 
üzerine bir hareket hazır • 
lamakta olduğu" hakkında 
çıkarılan rivayetlere sinir -
leniyor, bu rivayetleri iddi
alı ve kötücül diye tavsif 
ediyordu. Resmi gazete na
sıl başka türlü yazabilirdi 
ki, ayni esnada Kont Ciya
no da Belgrad hükümetine 
en emniyet verici teminatı 
tekrarlıyor ve bu "iftira" • 
Jarı tekzip ediyordu. O pas-

de Almanya'ya ihraç edilir. 
Sırplarla Hırvatlar arasın· 

da ihtilaf olduğu müddetçe da 
bili vaziyetleri kararı;;ızdır. 

Yugoslavya, Almanya'nın 
Slovanya'ya muhtemel bir te
cavüzüne karşı İtalya'dan ga
ranti arıyor. Keza, İtalyanla
rın Dalmaçya'da gözü var di
ye Almanlardan da garanti arı 
yor. ••• 

Fazla olarak, Yugoslavya, 
Almanya ile İtalya'nın kendi
sini macar "tadilciliğine,. kar
şı garanti etmesini istiyordu. 

Macar tadilciliği nedir 
Macaristan geçen eylülde 

ilk defa hudutlannı tashih et
ti. İkinci olarak martta da 
Karpatlaraltı Rütenyasında 
tashih yapıldı. Bütün bunlar 
Roma ile Berlin'in vukufu da
hilinde oldu. Hatta Macaris
tan'ın bütlın dış politikası bun 
dan sonra mihvere istinat e
der. Fakat Macar nasyonalist 
temaylilleri, mihver için diğer 
memleketlere karşı bir tehdit 
bahanesinden başka bir şey de 
ğildir. Macar gururu buna ta
hammül edemez. 

••• 
Bu müddet içinde, demok

ratların yani sulhun mukabil 
taarruzu iki şekil altında ta
hakkuk ediyor: 

Evcil, İngiltere ile Fransa 
tehdit altındaki memleketlere 
yaptıkları manevi yardımı 
maddi yardıma çeviriyorlar. 
Fransa 31 mart 1940 a kadar 
Romanya'dan 4-00.000 ton pet
rol satın almayı taahhüt etti. 
Bundan bir iki gün evci otuz 
fransız petrol şirketi namına 
bir heyet Bükreş'e giderek kı
ra! Karol ile ve on üç romen 
petrol şirketi bir anlaşma im
zalamıştır. 

İkincisi, bir taraftan İngil
tere ile Fransa, diier taraftan 
Rusya arasındaki işbirliği, ar
tık nafıle bir soz değildir. 

Paris - Midi 

kalya gününün ertesinde 
bazı yüksek yugoslav şah -
siyetleri "Biz adice aldatıl· 
dık" diye mırıldanıyorlar· 
dı. Bu şartlar içinde Vene· 
dik ve Berlin'de yapılacak 
beyanatlar karşısında şüp
he etmek hakkımızdır. Üs· 
lik, Avrupa'da bir harp çık
tığı takdirde muhakkak o
lan bir şey vardır: vaziyet 
ne olursa olsun sırp Ôrdusu 
asla Fransa ile müttefikle
rine karşı yUrUtUlemiye· 
cektir. Bunun mukabili de 
sahihtir. Tehlike saatine 
en iyi hazırlanmış diploma
tik tasannuları bir saman 
çöpü gibi süpürüp götüren 
beşeri realiteler: vardır. 

İşte "mihver" bu realite
lere karşıdır ki beyhude 
gayretler sarfediyor. Evet, 
beyhude, çünkü bütün dün
ya şimdi, totaliter devletle
rin zayif komşularının is • 
tiklal ve emniyetlerine o • 
lan hürmeti ve sulh telak • 
kilerinin mahiyeti hakkın
da kafi derecede malUmat 
sahibi bulunmaktadır. 

Bu tahavvül bilhassa 
şarkta manidar bir şekilde 
tezahür etmektedir. Daima 
kötü şeylerin iyi tarafını 

görmek Uizımdır. Mart ve 
nisan taarruzlarının iyi ta· 
rafı, karma karışık vaziye
te biraz düzen vermek im
kanını meydana çıkarmış 

olmasıdır. Biz burada, Sov· 
vetler birliği ile olan paktı· 
mızla Polanya ile olan itti
fakımızın teşkil ettiği teza· 
dı tenkit etmiştik. Günün 
birinde felaketli bir çık -
maz karşısında kalmamak i
çin bu hukuki teahhütlerin 
tekr:ır gözden geçirilmesi -
ni istiyorduk. Bu işi gör • 
meyi Almanya üzerine al -
mak lütfunda bulundu. Bo
hemya'daki hareketinin do· 
ğurduğu reaksiyon saye -
sinde, arzu olunan sarahat 
husule geldi. Artık biz, bi
ribiriyle ihtilafa düşmek 

tehlikesi olan ayrı sistem • 
lere dahil bplunmaktan 
kurtulduk. 

Romanya, üzerinde Al • 
manya'nın en açıkça gözü 
olduğu memleketlerden bi
ridir. Bükreş hükümetinin 
muvazeneli sulh siyaseti • 
nin dürüst yolunda devam 
edeceğinden kimsenin şüp
hesi yoktur. Fakat alman 
hegemonyası takdirinde 
uğrıyacakları akibet hak • 
kında romenlerin ne düşün
düklerini de herkes bilir. 
Filen esarete tekabül eden 
Bükreş muahedesinin bazı 
maddeleri unutulmamıştır. 

Arnavutluk hareketiyle 
Yunanistan da hedef tutul
muştur. Meçhul bir istika -
met için gemilere irkap e· 
dilecek iki italyan fırkası, 
yunan - ingiliz reaksiyonu 
karşısında neden karada 
kalmıştır ? Bunlar, basit 
sözlerin silemiyeceği hadi
selerdir. 

Her beşeri hareket, ölçü
sünü kaybettiği zaman bir 
reaksiyon uyandırır. Bütün 
dünya "mihver"in usulleri 
karşısında reaksiyon halin
dedir. Hakikat budur. 

Wladimir d'Ormessno 

Nüfuz harbı 
İngiltre'nin diplomatik 

faaliyetine Almanya ve 1 -
talya ayni ailalha mukabele 
ediyorlar. Bunlardan birin· 
cisi Romanya ve Polonya i
le oldukça esrarengiz mü • 
zakerelere başlamıştır. l · 
kincisi Yugoslavya'yı ve 
Macaristan'ı üzerine almış 
görünüyor. İki mihverin 
yaptıkları bu büyük reka
betin neticesi ne olacaktır? 
Şimdiden tahmini müşkül 
olan bir sual. Fakat biz ve 
ingilizler, bizzat kendimiz 
için sevildiğimiz hayaline 
kapılmıyacak kadar akıllı 
davranacağız. Polonya mil
letinin Fransa'ya karşı eski 
dostluk ananesini terket • 
:nemiş olduğu malUmdur, 
fakat B. Beck'in bu dostlu
ğun müdafii ve müteahhidi 
olduğu muhakkak değildir. 
Romanya' da pek çok kimse
ler tarafından derin bir 
muhabbetle sevildiğimizi 

de biliyoruz. Fakat bu 
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Mecburi askerlik 
kararı sulh demektir 

lngiltere askerlik mükellefiyetini kabul etmesi i
çin tazyik ediliyorsa, bu, harp tehlikesini önlemek i
çin daha elver~şli bir tedbir mevcut olmadığı kanaati 
hakim olduğu içindir. Daha harbın ilk gününde ehe
miyetli miktarda İngiliz kıtaları harekete geçmiye ha
zır bulunursa; bu ilk safın ardında mühim miktarda 
fırkalar harekata iştirak etmek üzere süratle seferber 
edilebilirse, şimal denizinden sahraya kadar olan 
muhtemel harp sahası, istilanın geçebileceği hiç bir 
gedik, hiç bir çatlak bırakmamış olur. 

Ancak askeri mükellefiyet lngiltere'ye bu kuvetli 
orduyu verebilir. Bu derece büyük bir teşebbüs için 
gönüllü usulü daima küçük bir vasıta olarak kalacak
tır. Yalnız müteaddit fırkalara sahip olmak değil, ay
ni zamanda bunları derhal el altında bulundurmak la
zımdır. 

Gönüllü usulü, geciktirici bir sistemdir ki modern 
harbın vakıalarına uygun değildir. Yeni harpte her 
geçen gün daha uzağa, daha kuvetle ve bilhassa daha 
süratle darbe indirmek vasıtalarını getirir. Avrupa kı
tasına çatlamış çanağı tamir için gelmek değil, bu çat
lamanın husulüne mani olmak mevzubahistir. 

Kudretli bir ordu yaratmak ve tahakkuk ettirme], 
yalnız mecburi hizmet usuliyle mümkündür. Bu siste
min seferberlik mekanizması süratle hareket sahasına 
girmeyi mümkün kılar. Fransız ordusununki gibi mü
teselsil safları biri biri aı dınca muntazamen sevketme 
usulü bir kaç hafta içinde harp terazisine İngiliz İm· 
paratorluğunun temsil ettiği muazzam silahlanma a
ğırlığını atmak lmkanını verir. 

Bo:ş laflara lüzum yok. Şimal denizinden sahraya 
kadar, alman kurmayı ayni :şefin kumandası altında 

sıkı surette lehimlenmiş alman ve İtalyan ordularının 
seddini vücuda getirmiştir. Bu ordular :şarki Avrupa'
da teşebbüslerini örtmek için mevkilerini muhafaza 
edebilirler. Londra ve Paris'e taarruz için bu mevki
den çıkabilirler de. 

Akdeniz'de, fransız ve İngiliz donanmaları üstün
lüğü temin etmiye kafidir ve bizim Afrika ordumuz, 
hiç olmazsa başlangıçta her tehlikeyi önlemiye kafi-
dir. Mısır'a rağmen! .. ~ ı 

]ean Fabry • Le Matin 
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memleket müthif surette 
tehdit altındadır ve her 
şeyden önce kendi emniye· 

tini düşünmek mecburiye
tindedir. Komşularından 

hiç biri de hissi sebeplerle 
karar vermiye yanaşmıya • 
caktır. Diplomatlar ne ka -
dar mahir olurlarsa olsun· 
lar, başkalarının bizi kuve
timiz ve azmimizden daha 
başka cephelerden muhake
me etmelerini temin ede • 
mezler. 

Fransa ve İngiltere, beri· 
kinin teşebbüsiyle, pancer· 
manizme karşı bir set inşa 
etmeye çalışıyorlar. Al • 
manya tehlikeyi mükemme-
len görmüş ve derhal ku -
şatıldığından şikayete baş

lamıştır. Bu gülünçtür. 
Çünkü içinde kımıldadığı 

çember şimdiden o kadar 
genişlemiştir ki, bunun i 

çinde boğulacağını mantı -
ki olarak iddia etmesi im-
kansızdır. Almanya'dan 
hırslarına bir nihayet ver-

mesini, fetihlerine bir hat 
tayin etmesini rica etmek, 
alınanların tahayyül ettik· 
le i dünya tahakkümü kar
şısında kendimizi müdafaa 
etmekten başka bir şey de· 

ğildir. Orta ve şarki Avru
pa'nın milletleri, bu tehli· 
kenin onları bizden ziyade 
tehdit ettiğini anlıyacaklar 
mıdır Yakın bir istikbal bi-
ze bunu gösterecektir. Her 
halde bir nüfuz harbı başla
mıştır. 

Bu harp vahimdir, müş • 
küldür, fakat dünyayı in • 
giliz • fransız kudretine ve 
azmine inandırabilirsek bu 
bu harbı kazanabiliriz. 

Gallus 
İNTRASİGEANT 

B. Musolini'nin 
nutku -------

B. Musolini bizi telaşa 
kapılmamıya davet ediy..ır. 

"Fitili ateşlemek,, niyetin
de değildir. Hiç bir teca • 
vüz maksadı beslemiyor. 
Roma - Berlin mihverinin 
bir harp maksadiyle kurul
muş olduğunu iddia etmek 
saçmadır. İtalya ne istiyor? 
Sulh içinde çalışmak. 

Hiç şüphesiz tehdit ye • 
rine bu neviden sözler işit
mek tercihe değer.. Fakat, 
bunun yeni bir şey olduğu
nu kabule mecburuz. Alp -
lar ortasından esen rüzgar 
bize şimdiye kadar bam • 
başka akisler getiriyordu. 
Milletler arasındaki mü • 
nasebetlerin kuvet müna • 
sebetleri olduğu ve tarihin 
boyluboyunca "veyl mağ • 
luplara !,, sözünün çınladı -
~ı bize ihtar ediJivorclu. 
Bugün ifadenin değişmiş 

olmasına seviniyoruz. Fa • 
kat buna şaşmamak da eli· 
mizden gelmiyor. Kendi • 
mize soruyoruz: İtalyan 
diktatörünün birdenbire 
böyle eda de~iştirmesi için 
ne olmuştur ? 

İki şey olmuştur: Evela 
biz kendimizi topladık. Te
cavüze maruz kaldığımız 

takdirde mukavemet etmi • 
ye karar verdik. Toprakla
rımızdan bir karış bile ter
ketmemek kararını izhar et 
tik. Ve sözler kafi gelme -
yeceği için lüzumlu ted -
birleri aldık ve bir taarruza 
karşı kendimizi müdafaa et 
mek i in gerekli hazırlıkla
rı yaptı . Ingıltere'de aynı 
şekilde hareket ett i ve dün
ya farketti ki bu iki mille
tin verdikleri karar bir 
blöf değildir. 

İkincisi, amerikan cüm -
hurreisi Ruzvelt mesajını 

gönderdi. Gerçi B. Musoli
ni bundan müstehzi bir e
da ile bahsediy~r. Fakat bu 
istihzalar, bundan duymuş 
olduğu heyecanı gizlemi • 
yor. Girişmek üzere oldu • 
ğu teşebbüsün ne kolay, ne 
de tehlikesiz olmadığını 
farketmiş olmalıdır. Her 
halde, italyan kamoyu en· 
dişe lenmekte haklı idi. Du 
çe'nin nutku onu teskin 
maksadiyle söylenmiş ol • 
ması muhtemeldir. 

Fakat, biz, son aylarda, 
B. Eden'in dediği gibi 
"Diktatörlerin verdikleri 
teminatın geçer akça,, ol • 
madığını sık sık müşahede 

etmek fırsatını elde ettik. 
Diktatörlerin sulhçu olma. 
sını tercih ederiz. Fakat te
yakkuzdan vaz geçmenin 
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12.30 Program. 
12.35 Müzik (küçük orkestra -

şef: Necip Aşkın) 1 - Nie
mann - Çarliston (Dans). 2 -
Ganglberger - küçük toplan
tı (Revü - Enterme:ızo). 3 • 

Schieder • Dinle ... Keman ne 
söylüyor (Tango). 4 • To -
man • V i yana hülyaları 
(Vals). 

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

13.15 Müzik (Küçük orkestra. 
şef: Necip Aşkın) Devamı: 
5 • Robert Stolz - Praterde 
ağaçlar tekrar çiçek açıyor 
fantezi. 6 - Cari Rydahl. Me
lodi. 7- Lehar - Çocuk prens 
operetinden potpuri. 

13.50 Türk müziği Çalanlar: 
Zühtü Bardakoğlu, Refik 
Fer11n, Kemal Niyazi Sey
hun. Okuyan: Sadi Hoşses. 
1 • Ali ağanın - hicaz peşre
vi. 2 • Kazım Usun • Hicaz 
ıarkı • Gamla kıymettar öm
rün, 3 - Salihattin Pınar'rn • 
Hicaz şarkı . Hasta kalbim
de. 4 • Udi Cemil'in • Hicaz 
şarkı • Ne küsdün hi sebep 
böyle. 5 • Şevki beyin • Hi
caz şarkı • Sen bu yerden gi
deli. 6 • Kemal Niyazi Sey
hun • Kemençe taksimi. 7 • 
. .... - Halk türküsü - Yakı
na gel yakına. 

14.20 - 14.30 Konuşma (Kadın 

münasip olacağı kanaatin -
de değiliz. Bize emniyet 
telkin etmek için nutuktan 
başka bir şey lazımdır. 

Gallus 
İntransigeant 

Ne zaaf 

ne ge~ikme 

C ümhurreisi Roose • 
velt'in cömert te • 

şebbüsü hiç bir vecihle ko-
lay bir aulh hayalini uyan
dırarak demokrasilerin al • 
Iahlanmaaını geciktirme -
melidir. 

Hür milletler için, ken • 
dilerini Roma - Berlin mih
verinin muazzam askeri te
şebbüsüne müdafaasız teı· 

lim etmesine ramak kalmış 
olan hayallere tekrar ka -
pılmaktan daha tehlikeli 

bir şey olamaz. 
Fransızlarla ingilizlerin 

bugün muhtaç oldukları 

şey, yırtıcı devletlerin te • 
cavüzüne karşı kesif müda
faa organizasyonunda aıne
rikalıların yardımıdır. 

Birleşik devletler, tota • 
literliğin iştahları ile doğ • 
rudan doğruya tehdide ma-
ruz bulunmuyorlar mı? Va
zife ve menfaat onlara hak 
ve hüriyet düşmanlarına 
kar§ı gecikmeden silahlan-

saati • Çocuk terbiyesine da
ir). 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (pazar çayı) Pl. 
18.15 Kounşma (çocuk saati). 
18.45 Müzik (Şen oda müziği • 
İbrahim Özgür ve ateş bö
cekleri). 

19.15 Türk müziği (Fasıl he • 
yeti). Çalanlar: Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. Okuym: Cernı Tok -
ses. 

20.00 Memleket saat ayarı. a • 
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Knm, Cevdet 
Kozan. Okuyanlar: Muza{ • 
fer İlkar, Melek Tokgöz. 1 -
Tanburi Cemil • Şetaraban 
peşrevi. 2 - Sadullah ağanın • 
Şetaraban bestesi • Nedem
ki olgül Ruhin. 3 • Şem!!ettin 
Ziya • Şetaraban şarkı - Ol
du şeb mahmuru zevkin. 4 • 
Ruşen Kam • Kemençe tak
simi. 5 - ... - Şetaraban şarkı -
Ey bahçıvan senin bahçen. 6 
- İ&hakın • Şetaraban yürük 
ıemaisi - Pir olmada gerçi 
nice gönül. 7 · Tanburi Ce· 
mil - Şetaraban saz semaisi. 
8 • Faizenin • Acem aşiran 
şarkı • Kime halin diyeyim. 
9 • Nobarın . Eviç' şarkı • 
Sevgilim bu akşam. 10 •.... 
• Halk türküsü • Sinemde bir 
tutuşmuş yanmış. 

21.00 Neşeli plaklar. - R. 
21.10 Müzik (riyaseti cümhur 

bandosu - şef: İhsan Kün -
çer) l · H. Houziaux. Marş. 
2 • Vollstedt • İspanyol aşkı 
(Vals). 3 - Glinka - Ruslan 
ve ludmilla operasının uver
türü. 4 - Ph. Gaubert • Rap
sodi. 1 - Dağda. 2 - Eglenti
ler. 5 • Rimsky - Korsakow 
• Arının uçuşu. 

22.oo Anadolu ajansı (Spor 
servisi.), 

22.10 Müzik (caıı:bant - Pl). 
22.45 • 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

mayı ve cihazlanmayı amir
dir. 

Bu düşmanlar matbuat -
ları vasıtasiyle Amerika 
cümhurreisinin asıl daveti-
nin kendilerine ilham etti· 
ği nefreti izhar etmişler • 
dir. Buna istihza ve istih • 
faf dolu bir umumi red ce
vabı verdiler. Eğar dikta -
törler, resmi cevaplarını 28 
nisana talik etmişlerse, bu 
sır taleplerinin ton·unu da-
ha ziyade belirtmeye vakıt 
bulmak içindir. 

Bu iki nevi devlctlca 

7.Ümresi arasında bir enter· 
nasyonal konterdu:ı uın •• ı. 

totaliter devletlerin muva • 
fakatiyle neticelenebilir. 

Bu neviden bir konfe-
rans hiç bir veçhile dünya 
yüzünde milli istiktalleri 
ihHil edemez. Böyle bir 
konferansın enternasyonal 
adalete yeni suikastler için 
yeni bir tuzak olacak "ırk
cılık" ve "hayat sahası" hi-
lelerine de faaliyet zemini 
teşkil etmesine rıza göste-
rilemez. 

Tavizlerin değil, müda -
faanın sırasıdır. 

İnzibatlaşmak, silahlan -
mak, mütecavize mukave • 
met için birleşmek, işte de· 
mokrasiler ıçın yegane 
faydalı parola. Gerisi an • 
cak kaybedilmiş zaman ve 
safiyetten ibaret olacaktır. 

Henry Berenger 
LA TRİBUNE 

DES NATİONS 

KURBAGA DAMGA~ 
iye teşkilatı bunu kabul etmemiş ve 
daha iki sene ömrü olan kontrat baki 
kalmış. 

mandanberi bunu soruyordum, diye 
cevap verdi. Broad sordu: 

miştir. 

Broad, düşüncelerinden sıyrılarak: 
- Vaka nerede cereyan etmiş? Di· 

ye sordu. 

uzun bir koridorun nihayetinde bulu· 
nan son höcreyi işgal ediyordu. Bu o
danın yanında, makul bir sebepten ö· 
türü daima boş kalan diğer bir höcre 
vardır. Ray'i kapattıkları höcre, diğer· 
!erinden daha iyi tefriş edilmişti: i • 
çinde, demir bir karyola, çam ağacın • 
dan mamiıl bir masa, rahat bir koltuk, 
ve iki iskemle bulunuyordu. İskemle· 
!erden birinin üzerinde gece gündii:Z: 
nöbet bekliyen bir gardiyan oturuyor• 
du. 
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Yazan : Edgar WALLACE 

serseri. Üzerlerinde bulunan kağıtlar. gittim ama şehirde değilmiş. Hareket 
dan Galay'dan geldikleri anlaşılıyor. edeli bir iki gün olmuş, bir kaç hafta
Geceyi Bath'da, Booney'de geçirmiş- ya kadar ancak dönermiş. Bir şey de. 
ler Haklarında bütün bilinen bu ka • ğil, kendine teklif edilen yeri kaybe· 
dar. Katilin ismi, Carter ... Onu, Glou- decek ! 

•cester hapisanesine tıkmışlar. Ebemi- Yemeği bitirdikten sonra sigara aa
yetsiz bir hadise addedildiğinden ma- tonuna geçtiler. Elk sigarasını yaktı. 
lalli polis Scotland Yar~'ın yardımı- Dick, Ella'ya bir mektup yazdı. Mek· 
nı istemeğe lüzum görmemiş. Bu cina- tup bittikten sonra, Elk dedi ki: 
yet onların halledebilecekleri kadar - Adamlarımdan birini, bir kimya 
basit bir vaka ! fabrikası hakkında tahkikat yapmağa 

Elk, devam etti: memur ettim. Bu garip bir kumpanya. 
- Söylemeği unutuyordum. John Bir düzine kadar amelesi var. Onlar da 

Bnnett'i bu akşam Paddington'da gör· , muntazaman çalışmıyorlar. Bu fabri
dum. dha muhakkak garlardan birin· kada büyük kudrette bir elektrik tesi
de tesadüf ediyorum. Sırtında bir si· satı var. Eskiden burası bir zehirli gaz 
nema makinesi taşıyordu. Onunla ko· fabrikası imiş. Bu günkü kumpanya, 
nuştum; canı çok sıkkındı. Uyurken onu hemen hemen bedava denecek bir 
objektifi açık bırakmış, bir haylı film paraya satın almış. 
;oıyan etmiş. Geçen gün, onun çekmiş - Bu fabrika nerede bulunuyor? 
olduğu filmler hakkında bir makale. o- - Newbury ile Didcot arasında. 
kudum. Bu gidişle yakında kıymetli Fabrika, hükümet kontrolü altında i -
hir sanatkar olacak anlaşılan.. J ohn· ken, Newbury itfaiyesine her sene mu· 
11on'dan bir mektup aldım, benden Ra- ayyen bir vergi vermeğe mecbur imiş. 
~·in adresini soruyor. Galiba ona iş tek Yeni kumpanya fabrikayı satın alınca 
Jif edecekmiş· Şu Johnson meziyet bu kontratı da üzerine yüklenmeğe 
s.ahibi bir adam. mecbur olmuş. Şimdi, Newbury itfai· 

- Ona adresi verdiniz mi? yesinin yardımını reddederek bu kont-
- Evet. Sonra Ray'i bizzat görmeğe ratı feshe çalışıyorlarmıı. Fakat itfa-

Dick, itfaiye teşkilatı ile kimya 
fabrikası arasındaki bu anlaşmaz -
lıktan dolayı büyük bir ataka duyma • 
mıştı. Sonradan, ehemiyetsiz telakki 
ettiği bu konuşmanın ne kadar işine 
yarıyacağını anlıyacaktı. Dalgın dal • 
gın: 

- Ya, çok garip doğrusu, dedi. 
. . . . . . . . . . . . . 

Ray'in esrarengiz gaybubetinden i· 
ki hafta sonra, Elk., Joshua Broad'ın 
davetini kabul etti. Beraber yemek yi
yeceklerdi. 

Elk, kendisini bekliyen Broad'ın ya. 
nına 10 dakika teehhürle gelebildi. 
Elk, satın almış olduğu bir gazeteyi 
açtı. 

- Gene kurbağaları mı arıyorsu -
nuz? 

Elk ; dalgın bir halde : 
- Ne dediniz? Diye sordu. 
- Kurbağaları mı arıyorsunuz? 
- Hayır, zaten gazetelerde bu sa-

hada hi .. bir mali'imat yok 1 Fakat iş
ler değişecek? 

- Ne zaman? 
- 1 Numaralı kurbağayı yakaladığı 

mız zaman. 
- 1 Numaralı kurbağayı benden 

evel yakalıyacağınızı zannediyor mu
sunuz? 

Elk, ona, gözlüklerinin üzerinden 
baktı. 

- Ben de kendi kendime uzun za· 

- Onu benim yakalayacağımı mı 

tahmin ediyorsunuz? 
Elk . 

- Hesaplarımda yanılmıyorsam, e-
vet, dedi. Bu sırada gazetedeki bir 
yazı alakasını celbetti. 

- İşte buna sürat derler, dedi. Bu 
sahada, siz amerikalıları bizler geçiyo-
ruz. -

Broad: 
- Hangi sahada? Diye sordu. Ben 

İngiltere'de, bizden daha iyi bazı işler 
yapabileceğinize kani olacak kadar 
kozmopolitimdir. 

Elk, tavana baktı 
- 15 gün! Diye hesap etti. 
-Ne oluyor? 
- Gloucester'de bir serseriyi öldü-

ren Carter vardı ya ... 
- E, ne olmuş ona? 
- Bu sabah idama mahkum olmuş 1 
J oshua Broad kaşlarını çattı. 
- Carter bu sabah idama mı mah

kum olmuş? Ben hadiseyi takip etme
miştim. Lütfen anlatır mısınız? 

Elk: 
- Mesele basit, dedi. İki serseri kav. 

ga etmişler, galiba ikisi de sarhoşmuş. 
Biri ötekini vurmuş 1 Onu, ölen ada
mın yanında, sızmış, uyuyor, bulmuş
lar. Elde mutlak bir delil yok. Mah
kum ağzını açıp bir kelime söylemiyor. 
Avukat tutmak da istememiş. Şimdiye 
kadar bu kadar süratle neticeye varan 
hiç bir cinayet muhakemesi &örülme-

- Gloucester civarında. Gazeteler 
bundan pek az bahsettiler. Şayanı ala
ka bir hadise değil. Meselede kadın 
parmağı olmadığı için bu iki serseri
nin macerası halkı alakadar etmiyor. 
Amerikalının bu daveti yapmaktaki 

gayesi aşikardı. Balder hakkında ma
llımat almak istiyordu. Ne zaman 
mevzuu bu sahaya intikal ettirdi ise 
her seferinde, Elk, kaçamaklı yollarla 
başka şeylerden bahsetti. Broad, hesa
bı görmek için garsonu çağırırken: 

- Sizden havadis almak da ne zor 
şeymiş, dedi. Mamafi Balder hakkında 
benim de en aşağı sizinki kadar mali'i
matım var. 

Elk: 
- O halde bana hangi hapisanede 

bulunduğunu lütfen söyler misiniz? 
Diye sordu. 

Broad derhal cevap verdi: 
- Pentoville'de, yedinci kısım, 84 

üncü höcre 1 (Elk hayretle yerinden 
fırladı). Sakın ben bunu keşfettim di
ye onun yerini değiştirmeğe kalkma
yın. Onu nereye götürürseniz götürü
nüz, gene kolaylıkla nerede olduğunu 
öğrenirim! 

Kısım: XXX 
Gloucesfer hapisanesinde 

Eski Gloucester hapisanesinde, Ray, 

Höcrenin, üç kapısı vardı: kapınıJ1 
biri koridora ,diğeri ufak bir banyoya. 
üçüncüsü, içinde bir idam sehpasınıl'I 
yükseldiği boş odaya açılıyordu. Ra)' 
Bennett idam odasının bu kadar yakı• 
nında olduğunu bilmiyordu. Bilrni~ 
olsaydı, bu onu gene fazla sarsmıya· 
caktı. Ölümden hiç korkmuyordu. 

Uyutucu ilacın tesirinden kurtuldıJ• 
ğu zaman kendini bir polis merkezil1' 
de bulmuş, başı hala sedemlik içind.' 
olduğu halde kendisini cinayetle ittı• 

ham ettiklerini işitmişti. Neler cere • 
yan etmiş olduğunu hiç hatırlamıyo~· 
du. Bildiği yegane şey, Lew Brad}'' 
den nefret ettiği, ve onu öldürmektel'I 
çekiruniyeceği idi. Sonra, onunla berB' 
her yürüdüğünü, ve bir yerde oturrnııŞ 
olduklarını hayal meyal hatırlıyordıl· 

Ona, Brady'nin öldürülmüş old\l • 
ğunu, ve tabancanın onun elinde btJ • 
lunduğunu söylemişlerdi. Ray, rniitc' 
madiyen, yanında bir tabanca taşıyı!' 

(Sonu var) 
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Uzuvların terbiyesi 
Buradıılti terbiyeden maksat fi

k~.r terbiy~si ~e. beden terbiyesi' gibi, 
vucudun ıçerısındeki uzuvların in
kişafını temin etmek değil, hu uzuv
ların huylarını terbiye etmektir: ah
lak terbiyesi gibi ..• 

Vakıa, fuurumuza girmeden, nor
mal olduktan zaman, bize kend"l _ . . h" . ı e 
rmı ıuettırmeden işliyen uzuvları-
mızm i§lerine karışmak ilkin bir • .. .. .. az 
g~np gorunuyorııa da, insan mede-
nı olu}) da büsbütün tabii bı"r h ' ay
-,an olmaktan çıktıktan sonra 

t fUU· 
rumuzun dışarısında gibı" ·· .. goruner-
uzuvlanna dn az çok hakim olmu~-
lur. Medeni hayatta sağhg" 1 k . 

k .. b hA oru 
ma ıçın u akimliğini de iyi kul, 
· lanarak içerideki uzuvlarını d t • L· . IA a er 
vıye etmesı azımdır. 

Mesela, midemiz medeni h _ 
t .. 1 h aya 
ın tesrrıy e emen büsbütü . d . . h'"k .. r ıra e-

111ızın u mu altına girın· t" y 
• 1§ ır. e -

mek vakıtleri, meml""ket" .. " ıne gore 
ba§ka baıka saatlerde olmtıkla bera 
ber, her medeni memlekette inti • 
:ıam altına ginni•tir B" h • . ,.. · ır nyvan ı-
çın ı§ttah ve açlık arasında fark yok-
tur. nsan da tabii bir ha h r 
de iken .. h • .. yvıın a ın-

~ §up esız, oylc yap.ardı, yi-
y~ek hır §ey bulduğu vakit iştahı 
0 .unca Yerdi. Halbuki medeni adam 
yıyec v• 
• egı Yemekler hazır bulunsa ve 
l§tahı olsa bile muayyen olan ye
mek vaktini bekler. 

. Bununla ber.abcr, medeniyet i
çınde yaşıyım İnsanlardan bazıları 
yemek vakitlerinde bu İntizama ri
ayet etmezler. Bir kısmının belli 
b?§lı ye.mckleri için tam m~ayyen 
hır sa.atı yoktur k . . ' arnının acıkması 
d!ye ıfade ettiği i§tahının kendi ken 
dıne gelmesini bekler e·· l 

d 
. • oy e yapın-

ca a ı•tahı · ,.. maYnıun ı tahl· yanı pek d v• "k • 
~· ... egışı olur. Ne vakit gelece -
gını onceden bilmenin artık imka
nı kalmaz ..• Bir kıamı da, belli baş-
lı y k1 -· eme erını muayyen veya muay-
yen olmıyan saatlerde yedikten son
ra da iki yemek arasında "ene öte
beri yer yahut, kendi tabiriyle, §Un
dan bundan çöplenir. 

Böyle ynpmok tabii hayata belki 
daha yakındır. Fakat medeni insa
nın midesi artık tabii hayattan uzak 
laımııhr. Tabii hayatta olduğu gi
l>i, y lnız çiğ gıdalar yemekten ra
hataız olduon .. a.: _.:,.-:~ ,.oerneıs.ıe
rı muntazam sa.atlarda yememek
ten yahut iki yemek arasında ötebe
ri Yemekten de mustarip olur. Mide 
bozulması da çok defa böyle inti
zams12:lıktan ileri gelir. Bunun en 
İyi delili, midcısi bozuk olanlardan 
bir çoğunun, yalnız yemek vakitle· 
rini İntizama koymakla ve ba§kaca 
bir perhiz yapmadan yahut ilaç al
ına.dan, midelerinin kendi kendine 
düzelmesidir. Buna karşılık yemek 
v.akitlerinde İntizam gÖzetmiyenle -
rın midesi çok defa bozuk olur. 
h~ F?kat, içerdeki uzuvlanna bile 
akını olmak istiycn inıınnın yemek 

Vakitlerinde intizama da mahküm 
0~nıası doğru değildir. Hayatın düz 
~~nlüğünü temin edecek ~ey her 
ııın Önceden tayin edilmiı bir prog
~amla görülmesi olmakla beraber, 

ayatta İntizam gÖzetilemiyeceği 
zamanlar da bulunur. Bilfarz bir 
Yolculukta insan tam muayyen za
:-~nında yemek bulamaz. Midesini 
.. aııl'la rnuayyen zamanlarda yeme
ge alıştrrmıı olunca o vakit midesi 
Yeniden bozulur. Bu da intizama 

mahküm olmak demektir. 
Onun için insan midesini her va

kit İntizam ile işliyecek, fakat lüzu· 
munda intizamsızlığa da tahammül 
edecek bir surette terbiye etmeli ve 
onu kendi iradesinin tam hakimliği 
altına koymalıdır. Bu da biraz mü
marese ile pek ala kabildir. Bunu 
yapabilmek için, içerdeki uzuvları
mızın da irademize tiıbi oln.bilecek
lerini bilmek yeti~ir. 

Su içmeyi intizama koymak, ye -
mek vakitlerini intizama koymak • 
tan daha güçtür. Çünkü yıılnrz su 
içmekte bile yemek yemekten da
ha büyük bir keyif vardır. Su yeri -
ne şarap yahut bira içenler için bu 
keyif daha büyük olur. Bundan do
layıdır ki yalnız su içenler de, su ye
rine ıarap yahut bira içenler de, 
her yerde ihtiyaçlarından çok fazla 
içerler. Şeker hastalığına, yahu şe• 
kersiz diyabet haatahğına tutulan -
lann çok su içmesi gerçekten bir 
ihtiyaçtır. Fakat normal sayılan bir 
adamın ihtiyacından fazla yalnız 
su bile içmesi, hazmını güçleştir· 
dikten başka, bütün vücuduna da 
zararlı olur. 

Su içmek keyfiyetinin mutlaka su 
auzluğa delalet etmediğine kanaat 
getirili'lce, onun da &ntizam altına 
konulması - yemek işinden biraz da
ha güç olmakla beraber - mümkün 
olurr. 

Medeni insan yiyeceğini de İçece
ğini de kendi iradeaine tabi kılma -
lıdır. G. A. 

Bütün Anl<ara 
halkı hazırlamnız 

Danielle Dorrieux'nün 
Sanat hayatında en harikula
de temsili 
Güzelliğine asla eri~ilmiyecek 

bir sinema eseri 

SAFAGA 
DÖNÜŞ 

Y arrn ak,am tam saat 9 da 
fevkalade GALA ile 

U L U S sinemasında 

başlıyor 

Doktorlardan alınacak 

tesçil harçları 
2935 numaralı harç tarifesi kanunu
mın birinci maddeseiyle buna bağlı 

cetvelin değiştirilmesi hakkında hü
kümet bir kanun projesi hazırlamış 

ve Uiyiha Kamutaya verilmiştir. 
Layihanın esaslarına göre: 
a - Asistan1ık müddetini bitirerek 

mütehassıs olan veya jüri heyetlerin
ce mütehassıs olarak kabul edilen ta
bipler ve kimyagerlerin ihtisas vesi
larından 

b - Küçük sıhat memurları mek
teplerinden çıkanlara verilen şahadet
namelerden 

c - Ebelere ve sünnetçilere verilen 
ruhatnamelerden 

d - Para ile hasta bakan hususi 
hastanelerin açılması için verilen ruh
satnamelerden; 

e - Fenni gözlükçiılük ruhsatna
melerinden tesçil harçları alınacak -
tır. 

Bu cetvele göre tabip ve kimyager
lerden ve teşkil olunan jürice ihtisas 
ve sınıfları tasdik olunan doktor ve 
kimyagerlerden birinci sınıf ihtisas 
vesikası harcı olarak 20, ikinci sınıf 

ihtisas vesikası harcı olarak 10, sıhat 
memurları mektepten şahadetname a
lan küçük sıhat memurlarının şaha -
detnamelerinden 2. ebeler ve sünnet
çi ,erin ruhsatnamclerintlen 1 lira tes
çil harcı alınac.oktır. 

Bundan ba~ka 20 yataklıya kadar 
para ile hasta hakan hususi hastane
lerden 20, yirmiden fazla yataklı nas
tanelerden 40, umuma mahsus 
bakteriyoloji ve kimya Iaburatuvarı 
açacaklara verilecek ruhsatnameler -
den 20, fenni güılükçiilUk yapacak
lara verilece!{ ruh<tatnameleı den 20 li
ra harç alınac~l:tır. 

İ talya'nın silôh alt.na 

çağırdığı ihtiyatlar 
Roma, 29 a.a. - Hava nezareti 60 

günlük bir talim devleri için küçük 
zabitlerle mezun bulunan muavin za
bitleri ve 1937 - 1939 seneleri zarfında 
talim görmemiş olan pilot şahadetna
mesini haiz küçük ihtiyat zabitlerini 
silah altına çağırmıştır. 

İtalyan Nazırlar 

Meclisi toplandı 
Roma, 29 a.e. - Nazırlar meclisi 

Musolini'nin riyasetinde toplanmış

tır. 

Musolini, 7 nisanda Rocca Delle 
Kdaminate'ta ordu erkanıharbiye rei
si ve maliye nazırının iştirakiyle yapı 

1 lan toplantı esnasında verilen karar
ları meclise bildirmiştir. 

Ordu için ayrılan yeni tahsisat İtal
yanın gerek ordu mevcudu gerekse 
malzeme ve memleketin müdafaa teş
kilatı itibariyle kuvetini artırmağa 

yarıyacaktır. 

1939 - 40 senesinin hava bütçesi, 
2,190 milyon liret olarak tahmin edil
mektedir. 

Bu miktar geçen bütçeye nazaran 
900 milyon fazladır. 

(Mevlidi Nebi) 
Diyanet işleri Riyasetinden : 

1939 senesi mayıs ayının 2 inci salı 
günü Rebiul'evelin on ikinci gününe 
tesadüf etmekle önümüzdeki pazarte 
si akşamı "yani salı gecesi., Mevlidi 
Nebi olduğu ilan olunur. 

(1571) 11554 

İçimizdeki şeytan 
tim. Siz bana §İmdi bahsettiğim bu yakın çehre gi
bi göründünüz •.• Vapurda sizi görür görmez: 

Tefrika No: 28=Yazan: Sabahattin ALl!J 

hissediyorum. Kafamda hiç bir şeyle değişilmesi 
nıünık .. 
I un olmıyan muazzam hayaller, bana her fey-
erden daha k ti" ·· ·· f"k. 1 b" "b· · · k uve ı gorunen ı ar er ırı ırını o· 
valıyor F k 
y k ••· a at sonra birdenbire etrafımda bana 

a ın birini a B"" .. b b . d §e 1 • rıyorum. utun u eynım e geçen 
'Z.ay erı teker teker, uzun uzun anlatacak birini. O 

dcttıan ne kadar hazin bir hal aldığımı tasavvur e
ttıez · · 

kedi ısınız. Kıı günü sokağa atrlmıı üç günlük bir 

Odar:;v~5u gibi kendimi zavallı hissediyorum. 
Pcn akı duvarlar birdenbire büyüyüveriyor. 

Çerelerin d d k' h" h b" d insa . . l§ın n ı ıe ır ve ayat ır an a, 
na ıçınde b v . . 

luy ogacak kadar kudretlr ve ıenıı o-
or •.• Zan d' 

d ·· ne ıyorum ki tasavvuru bile baf dön-
urcn bir ·· ' 

hayat • auratlc hiç durmadan kotUP giden bu 
ve bır av t v b. d w d"" .. t rarın uç opragınm ıle ogru ı'rus es-

.ni bir bv~arnadığımız bu karmakarıtık dünya be
recck ~~ay tanesi, bir karınca gibi ezip geçive
na ._~·· .. L oyle ac:.ı: içindeyken odamda her fey ba-

ll .. çulllüğ•• -
ğa fır) unıu ve zavallılrğımı haykırıyor. Soka-

ıyorum B" 
nında u·· .. · ır tek yakın çehre görsem de ya-

y rusem hiç k d .. .. d' 
runı. H lb . ' ses çı arma an yurusem ıyo· 

mcrnezt~v ukı .araınra karııla§tığnn ahbapları gör
)ardınıa ge ~elıyorum. Hiç biri bana bu anda 
meın b .Çagrılacak kadar yakın gÖl'Ünmüyor. Bil-

i enı anlıyor musun D .. • b" •. .. er aöy} d' uz... un aıze ır suru §ey-
çimde se unl. . Onlann manasına bakmayınız... t. 

ene erın birikt" d"w• • · · ır ıgmı bo§altmak ıstemı§· 

41İ§te, dört tarafa koıup aradığın, yanına 
sokulup sessizce yürümek istediğin, i§te, hayatm 
müddetince istediğin insani" Dedim. Katiyen ya
nılmadım. Y anıhıiı§ olsam §İmdi yanımda bulun
mazdınız .... Sizin rast gelen delikanlı ile deni:& ke
narına gezmeğe gidecek bir insan olmadığınızı an
lamak için zeki olmağa lüzum yok .. Buna rağmen, 
bakınız, yanyana oturuyoruz ... " 

Biraz durdu. Sonra başını genç kıza çevirerek 
sordu: 

"Bundan memnun musunuz?" 
Macide güzel, kahve rengi gözlerini genç ada

mın Üzerinde tuttu. Onun böyle hüküm beklemıit 
gibi kımıldamadan duruıu o kadar hoıuna gitti ki, 
farkında olmadan elini Omer'in eline dokundurdu 
ve: 

"Memnunum!" Dedi. 

Bir müddet daha orada, rutubetli ta§lann üs -
tünde oturdular. Sonra kalktılar ve Sarayburnu is· 
tikametinde yiirümeğe batladılar. Bazan gittikleri 
yol birdenbire tıkanıveriyordu. O zaman geriye dö· 
nerek ba§ka bir tarafa sapıyorlar ve tekrar ayni is
tikameti tutturuyorlardı. Yolda rastladıkları bir si
mitciden iki simit aldılar. Ayakları tatlar arasın
dan yeni fı~kırmağa baılryan otların arasında kay· 
bolarak ve hazan teneke kutulara çarpıp gürültü 
ederek bir haylı ilerlediler. Artık ikisi de konu~u
yordu. Macide bir müddet Balıkesir'den Ömer'in 
annesinden, akrabalardan, tanıdıklardan bahsetti. 

Kendi evinden ve babasının ölümünden hiç bir 
§ey açmıyor ve Omer'in de bu mcvzua dokunma• 
masından büyük bir minnet duyuyordu. 

KÜ{ÜK ~!~ ff ABE~~E.I 1 
"x Cebclüttarık - Fransız Provens 

zırhlısı, Emile Bertan kravüzörü ve 
İndamtable, Malin, Trumphant bura
ya gelmişlerdir. 

X Paris - Bahriye nezareti 38 ve 
38 mükerrer tipinde 4 hafif torpido
nun tezgaha konulduğunu bildirmek 
tedir. Bu torpidolar 1000 tonilato hac 
mindedir. 

X Londra - B. Leithross, Bükreş· 
teki işini bitirdikten sonra Yunanis
tan ile ticari müzakerelere girişmek 
üzere Atinaya gidecektir . 

X Brüksel - Askeri bir kamyon 
tekerlekleri kayarak bir elektrik di
reşine çarpmıştır. Kamyonun içinde 
bulunan askerlerden yedisi ağır suret 
te yaralanarak askeri hastaneye nak
ledilmiştir. 

X Belgrat - Yugoslav donanması 
için Fransada inşa edilmiş olan "Bel
grat" muhribi Sulit'e gelrniştir. M.un
rip 1200 tonluktur. 

X Roma - B. Musolini Roocabcl
la'dan Romaya avdet etmiutir. 

X Kristobal - Pasifik Okyanusun
daki bahri üslerine avdet etmekte o
lan Amerika filosunun son cüzütam
ları da dün Panama kanalından geır
mişlerdir. Filo salı gününe kadar ka
nal civarında kalacak ve ondan ~onra 
Kaliforniya sahillerine gidecektk 

X Stokholm - Kotdazür"den avdet 
eden kıral Güstav buraya gelmiştir.• 

X Londra - Ticaret nezareti 10 
Mayıs tarih\nden itibaren İspanya'ya 
ve İSpanyol müstemlekerine sivil tay
yare, tayyare motörleri, silah ve mü
himmat ihracına yeniden müsaade e
dildiğini iHin etmektedir. 

X Budapcştc - Yüksek meclis ya
hudiler hakkındaki kanunu muhtelit 
hakem komisyonunun tadilatı daire
sinde kabul etmiştir. 

XBrükscl - Ayan meclisi dün hü
kümetin istediği hususi selahiyetleri 
kanunu kabul etmiştir. 

X Roma - Musolini'nin yeğeni Gi 
useffine Mancini ile tayyare mülazi
mi Renate Romanini, evlenmişlerdir. 

X Cerber - Alicante'da nasyona· 
list İspanyol makamları tarafından 
tevkif edilip bilahare serbest bırakı

mış olan Fransız komünist mebuslar
dan Tillon, bugiin Fransız hududuna 
gelmiştir. 

XBükreş - Romanya hükümeti, 
Amerika ile Romanya arasındaki ti
carı münasebetlerin inkişafı esasına 

istinaden harp borçlarını faizleriyle 
birlikte tediyeye başlamak niyetinde
dir. 

Avukatların staj müddeti 
3449 sayılı avukatlık kanununun 

muvakkat birinci maddesi B bendinin 
tefsiri hakkında Adliye Vekaleti ta
rafından yazılan tezkere başvekfilet

ten meclise gelmiştir. Tezkere 2556 
sayılı hakimler kanunundaki muavin
lik imtihanına taallük eden hükümle
rin tatbiki geri bırakılmış olmasına 

nazaran avukat stajyerlerinin tabi o
lacakları imtihanın da aynı suretle 
geriye bırakılması dü ünülmekte ise 
de avukatlık kanununun muvakkat 
maddesi bu hususta kafi sarahat ihti
va etmediğinden keyfiyetin tefsir yo
liyle halli talep olunmaktadır. 

Vefa lisesi müdürü Maarif 
Vekil eti müf ettİfİ oluyor 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Burada 
dolaşan bir habere göre Vefa lisesi 
müdürü B. Osman'ın Maarif Vekale
ti mi.ifcttişliklerinden birine tayini 
kararla mıştır. 

Naib prens Pol'ün 

doğum yıldönümü 

Belgrad, 29 a.a. - Naip Prens Pa
ul'un doğduğu günün yıldönümü mü
nasebetiyle Dedince sarayının kilise
sinde ayın yapılmıştır. Hanedan aza
sı ile sarayın dame d'honncurleri ve 
kıralın sivil ve askeri maiyeti mera
sime iştirak etmişlerdir. 

8. Gofenko Roma'ya 

hareket etti 
Faris, 29 a.a. - Gafenko, bu sabah 

hariciye nezaretine giderek umumi 
katip ile görüşmüştür. Mumaileyh sa
at 15 te Bone ile görüşecek ve bu ak
şam saat 19,30 da trenle Roma'ya ha· 
rekct etmiştir. 

Romanya hariciye nazın Gafenko 
ile Fransa hariciye nazırı Bone ara -
sında yapılan mülakatta, son Fransız
Romen ticaret anla masının tatbika -
tına ait hususat tetkik ohınmu tur. 

Salahiyetli mahfillerde beyan o
lunduğuna göre, mezkur anlaşmanın 
verdiği imkanların genişletilmesi der
piş edilmi tir. 

Ticaret anlaşmaları dairesi reisi 
Alfano, bir Fran ız - R"men teknik iş 
birliği için tetkiklere ba lamıştır. E
sasen İngiltere'nin Bükrefe gitmiş o
fan iktısadi delegesi de aynı tetkikat
ta bulunmaktadır. 

Moskova -Amerika 
tayyare seferi 

yarrm kaldı 
Nevyork, 29 a.a. - Kokkinaki dün 

saat 19,58 de (Grenviş saati) Saint -
Lawrence körfezinin üzerinden uç
muştur. 

Tayyare yolda kaldı 

Nevyork, 29 a.a. - Moskovd tayya

resi Saint Laurent körfezinde mecbu
ri bir iniş yapmıştır. Tayyare Prens 

Aduard adasının yakınlarına inmiştir. 

Bundan haberdar edilen sovyet 

maslahatgüz;ırı bu ka7.aya uğrayan 

tayyarecileri aramak için bir tayyare 

kiralamıştır. 

Diğer taraftan govyet elçiliği tara

fından kiralanan diğer bir tayyare de 
Boston'dan hareket etmiştir. 

MezkOr adada Kanada polisi, kıaa 
dalga telsiziyle tayyarecilerle temasa 
gelmeğe çalışmaktadır. Ve amerikan 
sahil muhafaza gemileri de Terre -

Neuse açıklarında devriye gemileriy -

le beraber çalışmak için tekliflerde 
bulunmuşlardır. 

Rus tayyarecileri telsizle imdat is

temekte devam eylemekte ve Floys 
Bennett istasyonu bunu dinlemekte
dir. 

Tayyarecilerin kauçuk kayıkları 
ve tahlisiye kemerleri olmadığı zan
nediliyor. 

Tayyare ağır hasara uğradı 
Nevyork, 29 a.a. - Canadien press' 

in yazdığına göre Saint Laureat kör -

fuinde denize inmiye mecbur olan 
Moskova tayyaresi ağır hasara uğra -
mış ve içindeki iki pilot da hafifıre 
yaralanmıştır . 

bekliyorum!" Dedi. 

--------~··~-------

1 Ciün cin __ ..;;;;.;.__;;...,_ ___ ._ 
Biten hafta 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

Bir fransız tarih muallimimiz 
vardı; bize ihtilali anlatırken göz
leri yatanrdı: Üç smrfın mümessil· 
lerinden mürekkep meclis nasıl açıl 
m;§, saray meclisi nasıl kapatmış, 
Topoyunu salonunda mebuslar mil• 
Jete nasıl sadakat yemini etmişlerdi? 
Saint • Louis kilisesinde Mirabeau 
teşrifat nazırının yüzüne "Gidip e• 
fendinize $Öy)eyiniz ki biz burada 
milletin emriyle bulunuyoruz ve an• 
cak süngü kuvetiyle çıkacağız" di
ye nasıl bağrrmııtı? Baatille nası) a
lmmış; 12, 13 ve 14 temmuz ihtilali 
milletin zaferini nasıl temin etmişti? 
Bütün bunları naklederken 'Yazifesi· 
ne tamamiyle inanmış bir millet ve
kili, bir Mirabeau olur, bir halk ço
cuğu hüviyetin~ bürünür Ye Ba .. 
tille'e hücum edenler rasında imiş
cesine o günlerin en çok kull nılaıa 
:.özünü bağıra bağıra tekrarlardı: 

"Yurtda§lar, giJiıh baıuıa!" Halbuki 
1789 ile 1910 arasında hemen bir 
buçuk asır geçmi§ti. Nasıl oluyordu 
da muallimimiz o deVTin heyecanını 
yaşatabiliyordu? 

••• 
Nihayet bulan çocuk haftası hak· 

kındaki intibalarını bizzat çocuk • 
lardan öğrenmek istiyerek ilk önce 
onlardan bu haftanın ihdası sebep• 
terini sordum. Küçüklerden biri: 

- Cümhuriyet o gün ilan edilmQ
ti, dedi. 

Bir başka.ısı, ezberlenmiş bir der • 
sin imtihanını verircesine: 

- 1920 de Atatürk Millet Mecli
sini 23 nisanda çtığı ve kendisi de 
çocukları çok &evdiği için o günün 
çocuk bayramı olmasını İstemiıt~ 
cevabını verdi. 

Bir üçiincüsü, saffetle: 
- Bilmem, demekle iktifa etti. 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

KADIN TERZiSi 

CEMAL BÜRÜN 
1 Mayıs 939 pazartesi günü ısaat 10 

dan itibaren Ankara Palas'da ya.alık 

modellerini göstereceğini muhterem 
mÜ§terilerine bildirir. 1485 

Gören ve görmiyenlerin tek
rar tekrar görebilmeleri için 

Emil Zola"nın büyük eserlerinden 

Hayvanlaşan 
• 
ınsan 

0 La bete Humainc" 
Baş rollerde: Jean Gabin -

Simone Simon 
Sonsuz aşk ve ihtiras filmi. 

ULUS 
sinemasında pazartesi mati
nelerine kadar devam ede
cektir. 

Seanslar : 14,30 - 16,30 - 18,30 
akşam 9 da başlar 

Bugün 10 ucuz matinesinde 
2 film birden 

1 - §arlo Asri zamanlar filminde 
2 - Aşk Şarkısı Nino Martini 
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Va.kıt haylı ilerlemiş, güne§ arkalanndaki mi

narelerin hizasına gelmiıti Onlar ara sıra yer de
ğiştirerek hala dola§ıyorlardı. Nihayet yıkılmıı bir 
sur parçn.sının üstüne tırmandılar. Taşların arasın
dan fırlryan bir kaç yabani incir fidanı tomurcuk
lanmağa çalrııyordu. Elleriyle yapıştıkları taşlar 
parmaklarında beyaz ve kumlu harç parçaları bı

rakıyordu. 

Galip amca canı "kılmıı bir tavırla: 

Burada ta ortalık kararıncaya kadar kaldılar. 
Sonra başka sokaklardan, ve bir kaç kere yollarsnı 
kaybedip dolaştıktan sonra eve döndüler. Ömer o
nu gene kapıda bıraktı. Bu sefer sakin ve müsterih 
idiler. ikisi de gülümsüyordu. 

*** 
Sabahları Ömer'in erkenden Macide'yi karııla-

maaı, onu mektebine bıraktıktan sonra ak§am Üze· 
ri tekrar alarak eve getirmesi, ara sıra geç vakıtla
ra kdar dolafıp hazan sakin ve §undan bundan, ha
zan hummalı konuımalan günlerce ve hiç aksama

dan devam etti. 
Ev halkının halinde bir başkalık olduğu Maci. 

de'nin gözünden kaçmıyordu. Onlarla fazla temas 
etmemesine içerledikleri için böyle yaptıklannı 

farzetmek iatedi. Fakat Galip amca gibi ağzını pek 
nadir açan bir adamın bile bir aktam yemeğinde: 

"E, kızım, ne yapmağı dütünüyorsun?" Diye 
sorması onu ıatırttr. Ne yapacağını hiç dÜ§Ünme • 
mişti. Annesinin her halde ablalarına taırndığını 
ve kendisini Balıkesir'e çağırtmak için bir sebep ol
madığını zannediyordu. Tatile kadar burada kala· 
cak, sonra Balrkeııir'e gidecek ve gelecek sene için 
belki bir panaiyon, yahut batka bir çare aramağa 
çalr§acaktı. 

"Bilmem ... Dün anneme mektup yazdım. Cevap 

"Daha çok beklersin!" Diye cevap verdi. "Biz 

de bir buçuk aydanberi mektup bekliyoruz ama bir 

§ey çıktığı yok ... Annenin ne biçim insan olduğunu 
bilmez mit.in? ... Ablanla enİ§ten ise aldırış edecek 
soydan değildir.... Şimdiki zamanda herkea derdi 
Üstünden atmağa bakıyor." 

Macide ablaaınm da, annesinin de ne biçim İn· 
sanlar olduğunu bilirdi. Büyiikçe bir manifatura 
tüccarı olan eniştesi ise Macide'nin en sevmediği 
insanlardandı. Ve Macide bu muhabbetin kartılıklı 
olduğunun farkındaydı. Buna rağmen ailesi hak • 
kında Galip amcanın bu ıekilde sözler sarfetmcsi, 
belki hiç alr§madığı için, belki böyle bir münasebet· 
le söylediği için, onu fena halde müteessir etti. Ken 
diıine hakim olmasa aofrayı bırakıp kalkacaktı. 
Fakat böyle yaparaa ufak tefek dargınlıklar çıka• 
rıp yemekten yarım kalkmağı adet eden ıımarık 
teyze zadesi Semiha'ya benziycceğini düıündü ve 
dudaklarını ıaırarak oturdu. O gece hiç bir ~ey ko· 
nuımadan odasına çekildi ve annesine kısa bir mek· 
tup daha yazdı. 

Bunu takip eden bir kaç ründe Macide Ömer'le 
beraber dolatmanın aarhotluğu ile, ev halkının ve 
bilhassa Semiha'nın tavır!annın ayıltıcı soğukluğu 
arasında mektebe gidip geldi. Kendisine kar§ı müt
fik muameleyi elden bırakmamağa çalr~n Emine 
teyze bile değiımi§ti. Ak§nmları "Nereden teşrif 
küçük hanım?" diye imalı sualler soruyor, kar§ı· 
sındakinin sükütu Üzerine: "E&kiden gezip dola§ • 
maktan hiç hoılanmadığmı söylerdin .. Bu gün!erde 

(Sonu var) 
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Nutuk Amerika'da 
çok fena karşı landı 

(Ba§ı ı ınci sayfada) 
saslı tedbirler üzerinde olduğu • 
nu haber alıyoruz. Yeni bir ka • 
nun projesine göre mükellef a
mele usulü kaldırılmak, senelik 
yol tahsisatını 9.900.000 liradan 
17 .5 milyon liraya çıkarmak ta
savvuru vardır. 

19 Dün 
atletizm 

Mayıs Stadyomunda 
müsabakaları yapıldı (Ba~ı 1 inci sayfada) 1 nutuk Pariste btklenildiği gibi çık

raftan herkesle iyi geçinmek istediği- mııtır. 

ni söylüyor ve bir dakika sonra da Nutuk, İngiliz, Amerikan ve Fran
Polonya'ya hakiki bir ultimotom ve- sız efkarı umumiyesini korumak ve 
riyor. müzakerelere kapıyı kapamamak iti-

• 
Müsabakalara bugün de devam olunacak 

Diğer birçok mebus da Amerika'nın bariyle bir taraftan demokrat millet
her türlü ihtimale karşı tedbirler al- ler efkarı umumiyesini hükümetlcrin 
ması lazım geldiği mütaleasındadır. den ayırmak ve diğer taraftan son al

Resmi mahafil, bu nutku Ruzvelt'in man darbesinin birleştirdiği sulhçu 
mesajına bir cevap olarak telakki et- devletler arasına ikilik sokmak hede

Temin edilecek olan 17.5 mil
yon liralık gelire dayanarak ha
zırlanmıı ola·n yol programı fU • 
dur: 

Duhuliye yoktur, halk stada davetlidir 
Dun 19 Mayıs stadyomunun iç sa

h nda atletizm müsabakaları yapıl
ın ur. Müsabakalara bugiın de devam 
olunacaktır. Dün de yazdığımız gibi, 
Ankara'nın spor seven halkı, valimi-
2:ın davetlisi olarak, duhuliye vermek
si ~n stadycma f:!elebilir. 

Dünkü müsabakalarda elde edilen 
teknik neticeler aşağıdadır. 

Yükselı atlama büyükler: 
I. Necdet (G.S.) 1.65, il. Galip (H. 

İ.Y.) 1.60, III. Rahim (G.B.) 1.50. 

Tek adım büyükler: 
I. Ömer (D.S.) 6.29, II. Galip (H. 

t.Y.) 6.27, III. Muhsin (H.1.Y.) 5.31. 

Gülle: 

mek istemediklerinden her türlü tef
•.,. sirden içtinap ediyorlar. . 

Birleşik Amerika hükümetlerinin 
Berlinde'ki maslahatgüzarına da Ruz
velt mesajına cevap teşkil etmek üze
re B. Hitler'in nutku tevdi olunmuş

tur. 
Evening Star gazetesi B. Hitler'in 

Ruzvelt tarafından istenilmiş olan te
minatı vermekten katiyetle istinkaf 
ettiğini yazdıktan sonra, Hitler'in A
merika kıtası hakkında sulhcu temina 
tı ile istihza etmektedir. 

Bu gazeteye göre nutkun yegane 
müsbet noktası Polonya'ya kartı olan 
alman metalibatının Danzig'in istir
dadı, koridor için bir yolun tesisi ve 
Polonya - Almanya hudut nizalarına 
kati bir nihayet verilmesi hususunda
ki kısımdır. 

8. RuzvtSt uyuyordu •.. 
Hydepark, 29 a.a. - Beyaz saray 

sekreterliği tebliğ ediyor: 

I. Ziya Azak (H.1.Y.) 10.90, II. Mus 
tafa (A. G.) 10.19, III. Orhan (H. t. 
Y.) 9.34. 

200 etlllelli büyükler: 
Mektepliler 1500 metrelik koşuda "Hitler nutkunu söylerken Ruzvelt, 

uyuyordu. Mumaileyh saat 8.20 de -
mahalli saat - Hitler nutkunu biti
rirken uyanmııtır. Cümhurreisi nut· 
ku tefsir etmiyecektir." 

I. Hayri Özoğlu 28.3, il. Ziya (H. 
t.Y.) 29.8, III. Refik (E. L.) 30.7. 

2.000 11ençler: 
I. Orhan İşçil (E. L.) 5.56 (yeni 

Ankara rekoru), II. Askeri Öngelen 
(E. L.) 6 37, III. İsmail (E.L.) 6.39). 

1500 büyülıler: 
I. A nan (D.S.) 4.32, II. Mustafa 

(D.S.) 4 33,S, III. Cevat (D.S.) 4.49. 

300 m•lre 11encler: 
I. Ahmet 40.l, II. Ferit (E.L.) 41, 

lll. İbrahim (E.L.) 41.6. 

100 metre büyülrlerz 
L Ethem (H.1.Y.) 11.7, 11. Fikret 

~G. B.) 11.8, III. Mücahit (H.1.Y.) 
11.9. 

lavec bayrak 11~ler: 
I. Demirspor 2.19 II. T.M.C. lisesi 

2.20,5, III. Erkek lisesi 2.22. 

Yülıselı adama 11ençler 
1. İbrahim Bulut (E.L.) 1.55, II. 

)lejat (EL.) ı.so, III. Hayri Özoğlu 
kM.G.L ) 1.45. 

Güreş birincilikleri 

haftaya başhyor 

lleden Terbiyesi An.kara bölgesi 
-8re§ aıanlığından: 
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Bugünkü atletizm 

müsabakalara 
Bu•ün 19 moyıa .tadyomu

nun iç ..Jaaındo .aot 1 O da ya
pılcu:alt atlctiam miUabaltalan 
duhuliye.ia olup pro.ramını 

aynen yaaıyorua : 
BiiyüJcler: ı ıo m. engelli 
Gençler: 110 m. engelli 
Büyükler: 200 m. seçme 
Gençler: 100 m. seçme 
Büyükler 600 m. seçme 
Büyüklere 5.000 m. seçme 
Gençlere 600 m. seçme 
Kızlar 75 m. seçme 
Bilyllkler: disilc atma 
Bilyülcler: cirit atma 
Gençler: cirit atma 
Büyllkler: sırıkla yl.beJc atla

ma 

Kızlara: el topu 
Kızlara: uzun atlama 

u111 ı urıııı ı rııı 11111ııııı ııııı1t ııuııııuıınu 

tam zamanında bulunacaklardır. 

Hakemler : Halil Sazlı, Sedat 
Şahin, Necdet Ulutan, Selman Kap: 
tanoğlu, Zihni Teıticioğlu• Necatı 
Tok budak. 

Mektepler arası 

futbol ma~ları 
Bölge Greko • Romen güreı birin- Mektepler arası futbol müaabakala-

ciliklerı 6. S. 939 cumartesi günü gü- rına dün devam edildi. Önce sanat o
reı aalonunda yapılacaktır. Tartı sa- kulu ve inpat usta okulu karıılattı
at 13 de başlıyacak, 14 de nihayet bu- lar. Havanın rüzglrlı olmasına rağ
lacaktır. Müsabakalara tam saat 15 de men ekserisini talebeler tetkil edense 
başlanacaktır. yircilerin heyecenla takip ettikleri o-

Tolerans yoktur. yunu Vahdi Hatay idare ediyordu. 
Kulüpler her siklette azami üçer Liseler arası kartılatmalar gelecek hal 

müsabıkla ittirlk edeceklerdir. Mü- ta oynıyacak olan erkek lisesi • Tica
sabakalara girmek için lisanı ibraz et- ret lisesi ve İnşaat usta okulu - Maa
mek ve ıuıpansuvar takmak prttır. rif cemiyeti lisesi karıılaımalariyle 

Her kulübün güretçileri mümessil- sona ereceğine göre dünkü neticele· 
!eriyle beraber müsabaka mahallinde rin ıampiyonu tayin edecek takım i-r .............................................................................................. ] 
1 Kızlarar asında · voleybol 

-. .. -~ .. "' ~. . ,. 

çin biıyük tesiri vardı. Bu sebeple 
dünkü maçlar devrenin en mühim kar 
ıılaşması idi. 

Maç samimi bir hava içerisinde ce-
reyan etti. Hasımlarını yormak sure
tiyle İnşaat usta okulu 3 • 1 gibi ehe
miyetsiz bir farkla neticeyi lehlerine 
çevirdiler. 

Günün ikinci karşılaımasında ha· 
kem Sadık idi. Ticaret lisesi birinci 
devreyi hakim oynamalarına rağmen 

kalecilerinin bariz bir hatası yü • 
zünden yedikleri bir golle devreyi 
ı . O aleyhlerine bitirdiler. İkinci 
devre başladığında gol adedini ço
ğaltmak azmiyle karşı tarafı mütema
di akınlarla yormaya çalışan Gazi li
seliler üstünlüklerini devem ettiremi
yerek hakimiyeti hasım tarafa intikal 
ettirdiler. 

Ticaret kalecisi birinci devredeki 
hatasını tashih etmek için fevkalide 
bir oyunla takımının fazla gol yeme
sine her an mani oluyordu. Neticeyi 
muhakkak çevirmek için canla başla 

lışan Ticaret lisesi forveti oyunun 
sonlarına doğru sağ içlerinin sıkı bir 
ıütiyle beraberliği temine muvaffak 
oldular. Ve bu suretle oyun 1 • 1 be
raber bitti. 

Futbol 
kursu 

hakem 
başladı 

Beden terbiyesi futbol federasyo
nundan: 

27 nisan perşembe günü futbol ha
kem kursuna başlanmııtır. İkinci top
lantı günü olan bir mayıs pazartesi 
bahar bayramına tesadüf ettiğinden 

ikinci toplantı 2 mayıs salı günU saat 
18 de beden terbiyesi federasyonlar 
binasında yapılacaktır. Ondan sonra 
vaki olacak müracaatlar kabul edile
miyeceğinden devam etmek iıtiyenle
rin o gün behemehal bulunmaları lü
zumu tebliğ olunur. 

Güreş teşvik 

müsabakaları 
Dün saat 15 te bölge güret ulonun

da greko - romen güreı takım te!vik 
müsabakaları yapılmıştır. Kalabalık 
bir seyirci önünde heyecanla seyredi
len müsabakaların teknik neticeleri
ni yazıyoruz : 

56 kiloda: 1. Niyazi (Ankaragücü), 
2. Halit Balamur (Güneş), 3. Hasan 
Eryiğit (Demirspor), 

61 kiloda: 1. Abdullah Elagöz (An
karagücü), 2. Burhan Arslanbat (GÜ· 
net). 

66 kiloda: ı. İhsan Evrensel (An
karagücü), 2. Habip Duman (Demir-

La Guimlia' nın likri 
Nevyork, 29 a.a. - Nevyork beledi-

ye reisi Laguardia: "Hitler'in hiç kim 
seyi hatta kendi milletini bile aldata· 
bildiğini zannetmiyorum,, demiı ve 
ıunu ilave eylemiştir : 
"- Çocuk iken Arizona'da bir ta

kım adamlar vardı. Onlar oyun masa
sına otururken tabancalarını da çıka
rır masanın üzerine koyarlardı. Bun
lar birer pki idi. Centilmen değil.,, 

Londra'da : 

Rami maJJiller ıJaird• 
bulunmadılar 

Londra, 29 a.a. - Hitler'in nutku 
hakkında reamt mahfiller henüz hiç 
bir tcY neıretmemittir. 

Ancak Royter ajansı, lngiltere'nin 
alman aleyhtarı bir zihniyetle hare -
ket ettiğini reddetmekte ve siyaseti
ni alman aleyhtarı amillerin tesiri al
tında bırakmıyacağını tasrih eylemek 
tedir. 

İngiltere sadece taarruzlara ve ku
vete müracaat edilmesine kartı koy • 
maktadır. 

Deniz anlatmasının feshine gelince, 
lngiltere'nin cevabı yakında gelecek
tir. 

Multavemet cephesi 
srevtemiyecek 

Londra, 29 a.a. - İngiliz matbuatı 
Hftleri'n nutkunda görülen zahiri iti
dalin yeni bir taarruz hareketine mu
kavemet etmeğe azmetmiş olan mem
leketlerde bir gevteme husule getir -
memesi lizımgeldiğini kaydetmekte -
dir. 

Gazeteler, bundan sonra Hitler'in 
gösterdiği faaliyete göre hüküm ve
receklerini yazmakta ve bilhassa Po
lonya'yı tehdit eden tehlikelere ipret 
etmektedirler. 

Taymis, nutku tahlil etmekte ve 
Hitler'in hi~ bir zaman batka millet
lerin haklarını ihlal etmediğine,dair 
ileri sürdüğü iddiayı reddeylemekte
dir. 

Almanya ile itbirliii imlıarmz 
Taymiı diyor ki: · 
"Almanya ile samimi bir tetriki me

sai arzuya pyandır. Fakat böyle bir 
ıeyin imkanı yoktur. İngiltere, ıilih
lanmağa durmadan devam edecek ve 
girittiği teahhütleri ifa edebilecek bir 
hale gelecektir. İngiliz devlet adam -
lan müzakere yolunda hüsnü niyete, 
hüsnüniyetle mukabele etmeğe hazır
dırlar . ., 

Deyli Telegraf gazetesi, Hender
ıon'un nutukta mevzuu bahıolan ade· 
mi tecavüz paktları hakkında Alman
ya hükümetinden tafsilat istiyeceği
ni bildirmektedir. 

fini takip edere benzemektedir. 

Fran•ız. alman müna•ebetleri 
Fransız - Alman münasebatına ge-

lince, nutukta yeni hiç bir unsur yok
tur. Fransız mahfillerinin mütaleası

na göre Polonya ile İngiltere arasın
da yapılan anlasma Almanya - Polon 
ya paktının feshini icap ettirecek hiç 
bir hükmü ihtiva etmiyordu. 

Hülasatan, Paris"in kanaati şudur 

ki, Hitler'in nutku ile enternasyonal 
vaziyet hiç bir suretle değişmemiştir. 
Fransız matbuatı Hitler'in nutkunu 
heyecanla tefsir etmekte ve Hitler'in, 
Polonya'yı tecrit etmek maksadiyle 
sulhçu devletlerin arasını açmak ve 
aynı zamanda kendi efkarı umumiye
sini de teskin etmiye çalışmakla itti. 
ham etmektedir. 

Varşova'da : 

B. Bek Hitler' e cevap 
verecek mi? 

Varşova, 29 a.a. - Matbuatın zan
nettiğine göre alman muhtırasına ve
rilecek olan diplomatik cevaptan ma
ada geleceıt liaha •,-. ID4C.liıin v~
ya dıette hariciye nazırı bir nutuk 
ıöyliyerek Hitler'e cevap verecektir. 

Polonya parlamentosu S Mayısta iç
timaa davet olunmuştur. 

Hitler'in nutku hakkında tefsirler-
de bulunan siyasi Polonya mahfilleri 
alman muhtırasına da telmih ederek 
her şeyden evet alman - leh münase
betlerinin dostane bir şekilde tanzıimi 
fikrinin Hitler tarafından değil, ma
repl Pilsudski tarafından ortaya atıl· 
dığın beyan etmektedir. Polonya hil
lırii=·•; 4.,_i '--'-'" auunntmenerl 
tesisini daimi beynelmilel hayatın e-
sas temeli olarak kabul etmiıtir. Bu
nun içindir ki alman muhtırasını dik
katle tetkik edecektir. 

Gazeteler, alman devlet reisinin al
man - leh itilafını feshetmek için ileri 
sürdüğü iddiaları reddetmektedirler. 

Roma'da : 

Makul teaviye tarzlanna 
kapı acık 

Roma, 29 a.a. - İtalyan matbuatı 
Hitler'in nutkunu çok azimkir bul
makla beraber makul tesviye tarzları 
imkanlarına kapıyı açık tuttuğu mü
taleasındadır. 

Messagero gazetesi, Almanya'nın 
Polonya'ya yaptığı teklifleri çok mu
tedil görüyor. 

Popolo di Roma diyor ki: 
"Gerek Danzig, gerek Koridor me

selesi halledilmelidir. Fakat Hitlerin 
teklifleri reddedildiği ve Polonya bu
nu yapmakla tıpkı vaktiyle her şeyi 
reddeden Çekoslovakya gibi hareket 
etmittir.,, 

Peşte,de · 

" Nutuk muazzam bir eserdir,, 
Budapeıte, 29 a.a. - Macar ajansı 

tebliğ ediyor: 
Hitler'in nutku muazzam bir eser

dir. Çok azimkar olmakla beraber sulh 
için bütün kapıları açık bırakıyor. 

Nutuk Macaristan'da çok iyi bir tesir 
yapmıttır. Muahedelerin yar:ıttığı ka
rıtık ve haksız prtların düzeltilmesi 
için Almanya'nın sarfettiği gayretler 
Macaristan'ın da görüşlerine tamami
le uygundur. 

Macaristan da Almanya gibi Vil
ıon'un on dört prensipine kurban git
miı ve silahlarını bırakmııtır. Bu, o -
nun parçalanmasını intaç etmittir. 

6. 700 kilometre milli fOse, 
14.800 kilometre birinci unıf iİ· 
layet yolu, 18.150 kilometre ikin. 
ci sınıf vilayet yolu. 

Herhalde gerek demiryollan
mızı beslemek, gerek mübadele 
tartlarını daha iyi tanzim etmek 
ve milli müdafaa ihtiyaçlarımı -
za cevap vermek için kara yolla
rımız meselesine milli davalan • 
mız arasında layik olduğu yeri 
vereceğiz. 

F. R. ATAY 

Dünkü spor 
ha reketleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
takımın'lla tam bir dostluk ve aport· 
menlikle oynadığı müşahede ediliyor 
ki, bu cihet oyunun zhkli temaıasını 
büsbütün kıymetlendiren nokta ola
rak işaret edilebilir. 

Birinci devre heyecanlı teklini mu
hafaza ederek nihayete erdi ve Gala
tasarayhlad tek gollük avantajla sa
hadan çıktılar. 

I kinci devre 
Galatasaraylılar rüzgarla beraber 

oynıyacakları ikinci devrede sayı ade
dini arttırmak imkanını bulacaklardı. 
Nitekim Demirsporun oyun başlar 
başlamaz ortadan parlıyan ilk akınla
rının derhal kesilmesi sarı • kırmızı
lıların yeniden Ankara kalesi önüne 
yerleşmeleri bu tahmini çok kuvte -
lendirdi. Setahattin, ikinci dakikada 
üç metreden bir gol fırsatı kaçırdı. 

14 üncü dakikada bir Demirspor hü
cumu esnasında Bedii, rahatça kesti
ii topu rahatça bir vuruıla k!.d,.. 
vermek istedi. Fakat osman bu zayıf 
vuruşa vaktıncıe çıkcuuc..ı . ..... n ...... ; ... 
sporlular bundan istifade ederek ls
kenderin ayağı ile beraberlik sayısı
nı çıkardılar. 

Vaziyet müsavi §ekle 'girince oyu
nun heyecan ve sürati de arttı. 

Oyun heyecan ve hızdan hiç bir teY 
kaybetmeksi#in sonuna doğru yakla
tırken Galatasaraylılar 41 inci daki
kada soldan yaptıkları bir hücumla 
Demirıpor kalesine indiler ve Sarafi
min ayağı ile galibiyet golünü çıkar
dılar. Oyun bu netice değiımeden bit
ti. Ve Galatasaraylılar sahadan 2-1 
galip çıktılar. 

Her iki takım da güzel bir oyun çı
kardı. Galatasarayın daha müessir oy 
nadığını kaydettikten sonra halkın 
dostane ve temiz oynıyan iki takımı 
candan alkışladığını söylemek lazım
dır. 

Bükreş,te : 
Siyan mahlillerin lilrri 

Bükret, 29 a.a. - lyi haber alan 
mahfiller, siyasi mahfillerin hiç bir 
vakit Almanya ile Romanya arasında 
müşterek bir hudut talebinde bulun
mamıı olduklarını ve alman protekto
rat yolunu romen hudutlarına kadar 
tevsii ifhamında bulunmadıklarını 

tasrih etmektedirler. Yalnız Bükreı 

mahfilleri Almanya ile olan doğru 
muvasala hadlerinin, macar tevessüü 
neticesi olarak, kesilmesinden ihtiraz 
göıtermiılerdir. Romanya devlet a
damlarının arzusu yalnız Karpat Uk
ranyası ve Slovakya üzerinden Al
manya ile irtibatlarının mahfuz kal-

Hitlerin nutku 4 
maıını istemekten ibaret olmuttur. 
Arada bulunan diğer mıntakaların 

vaziyetleri Romanya'yı al~kadar et· 
memektedir. 

Atina'da: 

spor), • 
72 kiloda: ı. Sadık Soğancı (Anka

ragücü), 2. Hakkı Şinasi Tunacan 
(Demirspor), 

79 kiloda: 1. Aziz Kipe (Ankara -
gücü), 2. Muharrem Gökkaya (Demir
ıpor), 

Almanya'nın muhasara korkusun
dan kurtulması için Fransa, Amerika 
ve Polonya ile istiprede bulunduk
tan sonra İngiltere kendisine bu şe
kilde bir pakt teklif edebilir. 

MacaTİ•tan hakkındaki sözler 
Amerika ile İngiltere'nin kollektif 

"emniyeti kurmak gayretleri çizdikleri 
çerçeve içinde tahakkuk edemez. 

Macaristan'ın hakkında ve bilhassa 
Macariıtan'ın Çekoslovakya mesele
sinin kati hallinde oynadığı role da
ir hararetli sözleri hususi bir dikkati 
celbeylemiştir. 

Atina 29 a.a. - Yunaniıtan'ın bi
taraf vaziyetine uygun olarak yunan 
matbuatı Hitlerin nutku hakkında hiç 
bir tefsir yapmamaktadır. 

Belgracl'cla: 
Belgrad, 29 a.a. - Yugoslıvya siya

si mahafilinin kanaatine göre Hitler'
in nutku sulh davasına yeni bir hiz
mette bulunacaktır. 

Dua ıg mayıs stadyomunua iç sahuında kızlar arasındaki voleybol 

maçları yapıldı. . . 
11/ı karJılaıma ismet Paıa Kız Enstitüsü ile Kız Lisesi arasında ıdı. 

Birinci haftaymı ıs - 7 galip bitiren enstitülüler ikinci devreyi 1J - ı_s v~ 
açüncü devreyi ıs • 2 gibi çok büyük bir farkla mağlfJp bitirerek attıceyı 
Kıs Lisesi altısı kazandı. 

lkınci müsabaka Kız Enstitilsa ile· Kollej aruında idi. Eastitiilüler 
17 • 15 ve ıs • 6 gibi tabiii bir netice ile voleybol maçını kazandılar. 

87 kiloda: 1. Rıza Çökmez (Anka
ragücü), 2. Mehmet Ali Senen (Gü
ne1), 3. Şükrü Balkan (Demirspor), 

Ağır: 1. Osman Duran (rakipsiz) 
(Ankaragücü). 

Tasnif neticesinde 21 puvanla An -
karagücü birinci, 8 puvanla Demir -
spor ikinci ve 6 puvanla güneı kulü
bü üçüncü olmuşlardır. 

Deyli Ekspres §Öyle diyor: 
"Hitler'in nutku, müzakere kapıla

rını açmıttır. " 

Paris'te : 

Ne hayret, ne Je J erin alıis var 
Paris, 29 a.a. - Hitlerin nutku fran 

esızsiyasi mahfillerinde ne hayret ne 
de öyle derin bir akis bırakmııtır. 
Çünkü umumi hatları itibariyle bu 

Keza, Hitler'in nutkunda Ruzvel
t'in garanti edilmesini istediği bazı 

devletlerle Almanya arasında olan 
sıkı dostluk münasebetlerinden bah
ıetmit olması da çok iyi bir intıba ha
sıl etmiştir. 

"Dost devletler,, tabirini kullanır
ken Hitler'in Macaristan'ı da bunlar 
arasında kastetmit olduğuna fÜphe 
yoktur. 

Hitler tarafından yapılan yeni tek· 
lifin icabeden mukabeleyi göreceği 
ümid olunmaktadır. 

Solya'da: 
Sofya, 29 a.a. - Hitler'in nutku 

Sofya'nın siyasi mahafilinde iyi kar· 
tılanmıştır. MezkOr mahafil, Bitler 
tarafından söylenen nutkun ilk def• 
olarak Bulgar radyoları tarafından 

da naklen verilmit olduğu cbemiyetle 
kaydedi lmektedır. 
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• 4. . Ulus çocukları ilavesi 

Çocuklara faydalı bilgiler: 

Göl nedir, koç türlü göl 
meydana gelir? 

Bir amerikalı gezgin, bütün dün
yayı dolaştıktan sonra geçenlerde 
Nevyork'a dönmüştü. Gazeteciler, 
bu gezginin yeryüzünde ne gibi ga
rip şeyler gördüğünü sormuşlardır. 
Bu amerikalı gezgin her gezdiği 
yerde notlar almıştır. Bu amerika
lı gazetecilere birçok şeyler anlat
mıştır. Nihayet sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 
"- Yer yüzünde senclcrdcnberi 

dolaşıyorum. Şimdiye kadar gö
zümle gördüğüm göllerin sayısı 

7471 tanedir.,, 
Hakikaten yer· yüzünde göl pek 

çoktur. Coğrafya hartalarına baka
cak olursanız dünyanın bütün kı
talarında sayısız göller görürsü
nüz. Hatta bu görülen göller, en 
büyük göllerdir. Bir de ufak olup 
da hartaya geçirilmiyen göller var
dır ki, ·bunların haddi hesabı yok
tur. 

Göl nedir, gölJer nasıl meydana 
gelir? 

Göl diye, karanın ortasındaki su 
birikintilerine denir. Demek ki bir 
gölün dört tarafı karadır. Fakat 
bazı göller vardır, çok geniştir. 

Mesela Asya'da Hazer denizi de
dikleri deniz bir göldür. Fakat çok 
büyük olduğundan ve her şeyi de
nizlere benzediğinden o göle deniz 
denir. 

Göller suların birikmesinden o
lur. Bir yerde göl olması için ora
nın dört tarafı kapalı olması ve bir 
tarafından göle su akması lazımdır. 
Fakat su akmıyan göller de var
dır, bu göller yalnız kış aylarında 
yağan yağmurlarla dolar. 

Yeryüzündeki göller birkaç tür
lü meydana gelmiştir: 

diye soracaksınız. Bu göllerin su
ları tuzludur. Hatta denizlerden da
ha tuzludur. Bu göllerin deniz ar
tığı olup olmadığını öğrenmek için, 
Asya'daki göllerin birçoklarında a
raştırmalar yapmışlar, bu göllerin 
birçoklarında kaya tuzu madeni bu
lamamışlar. 

Biliyorsunuz ki denizlerin tuzu, 
deniz dibinde ve kıy.ılarda bulunan 
büyük kaya utzlarının erimesinden 
ileri gelir. Halbuki bu dediğimiz 

göllerde kaya tuzu olmayınca, de
mek ki evelce denizmiş, fakat de
niz kuruya kuruya çukurda bir 
miktar artık kalmış. 

Deniz artığı denen göllerde suyun 
çok . tuzlu olmasının sebebi nedir? 
Bu göller önce deniz, sonra çok ge
niş bir göl, daha sonra da küçük 
göl olmuş. Göl genişken güneşin 

sıcaklığından buğulanmış, sular 
gittikçe azalmış, fakat tuz su gibi 
uçup gitmez, dibe çöker. Bu gölle
rin de suları buhar olup uçtukça, 

tuzlar toprağa çökmüş. Fakat bura
larda kış olmasa bile, hazan yağmur 
yağar. Bu yağmurlar gölün bulun
duğu çukura akarken, uçmuş sula
rın kenarlarda bıraktığı tuzları gö
lün içine sürüklemiştir. Gene ba
har ve yaz ayları gelince sular a
zalmağa başlamıştır. Fakat tuz ge
ne olduğu gibi kalmıştır. Her sene 
gölün suları biraz daha azalınca 

tuzun derecesi de suya göre art
mıştır. Mesela Filistin'deki Lut gö
lü bunun en iyi örneğidir. Hele bu
rası çölün ortasında olduğundan 
bu göle çay dökülür ama, güneşin 
şiddetinden gölün suları çarçabuk 
kuruyor. Onun için Lut gölü, en 
tuzlu bir göldür. Bütün denizler
den de tuzludur. 

Deniz artığı olan göl daha ne-

resinden belli olur? Bu araştıran
lar bakmışlar, bu türlü göllere hiç 
bir nehir, çay dökülmüyor. Yağ

mur da az yağıyor. O halde buraya 
su nerede ntoplanmış? diye merak 
etmişler. Sonunda bu göllerin de
niz artığı olduğunu öğrenmişler -
dir. 

Bundan başka yeryüzündeki de
niz artığı denen göllerin kenarla
rındaki topraklarda hiç ot ve ağaç 
yetişmez. Sebebi de buralarda e
velce tuzlu su bulunduğundan ne 
de olsa toprağın üzerinde az çok 
tuz kalmıştır. 

2 - Sönmüş yanardağ ağzı göl
leri: yanardağlar ateşi baca gibi 
fakat geniş bir ağızdan fışkırtır
lar. Yanardağların bu ağzına: kra
ter denir. Yanardağlar söndükten 
sonar bu çukur ve derin ağızlara 

yağmur suları dolar. Olur bir göl. 
Böyle göller dünyanın her yerin
de vardır. Bizim doğu Anadolu
muzda "Nemrut yanardağı" nın te
peı:;inde bir göl vardır. 

Fakat bir dağın tepesinde göl 
olursa, olsa olsa havuz kadar bir 
şeydir, diye aklınıza gelir. Halbu
ki koca dağların tepesindeki bu ya
nardağ ağızları o kadar geniştir ki 
dolaşmağa kalksanız bir yandan 
bir yanına beş on sa':\tte gidemez-
siniz. ~ 

3 - Nehirlerin, çayların, derele
lerin suyu ile meydana gelen göl
ler: yeryüzündeki göllerin çoğu 

böyle göllerdir. Nasıl olduğu belli, 
Sular akar, fakat denizi bulamaz. 
Önüne ya bir dağ, yahut yüksek 
bir toprak çıkar. Orada birikir. O
lur bir göl. Fakat niçin gitgide bu 
göller su ile dolup da taşmıyor? 
Bir taraftan sular dökülür. Bir ta
raftan da gölün yüzü geniş, derin
liği az olduğundan güneşin sıcak
lığı ile azalır. Gölün suyu her za
manki gibi olduğu yerde kalır. Kı
şın kabarır, yazın azalır. 

4 - Körfez gölleri: körfez nedir 
bilir misiniz? Deniz karanın içine 
sokulur: işte denizin karaya giren 
yerine körfez denir. Mesela bizim 
İzmit körfezi, İzmir körfezi gibi. 
Şimdi böyle bir körfezin kenarın
da bir nehir var da, bu nehrin de 

Bu hafta size bir 

boyamaca 
. 

venyoruz 

Bu hafta size bir boyamaca veri
yoruz. Boyamacamız bir papağandır. 
Bu papağanı iyi boyayanlar arasın
da kura çekeceğiz. Birinciye güzel 
bir biblo hediye edeceğiz, 4 okuyu
cumuza birer süslü dolmakalem, 12 
okuyucumuza diş fırçası, 8 okuyu
cumuza diş pastası, 50 okuyucumuza 
kitap, 10 okuyucumuza krem, 20 o
kuyucumuza birer pergel, 20 oku -
y~cumuza kartonlu suluboya, 100 O· 

kuyucumuza da birer kartpostal ve· 
l.:_ceğiz. 

suyu ortasına doğru yandan kör
feze dökülürse, nehir getirdiği 

kumları yığınağa, körfezin beli 
darlaşmağa başlar. Bir gün gelir 
körfezin karaya sokulan yeri ile 
denizin arası kumla dolar, körfezi 
denizden ayrılınca karanın ortasın 
da kalır. İşte size bir körfez gölü. 

~~~~.4, 
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1-Deniz artığı göller: bazı bü
yük kara parçaları bir zamanlar de
nizlerin altında idi. Fakat denizin 
altı yavaş yavaş yükseldi. Karada
ki dağların arasında, ovalarda ve 
çukur yerlerde sular birikip kaldı. 
Dağlar meydana çıktı. Denizin hi
za" aşağ•da kald>. Şimdi, Asya'n>n 

1 

ortasında Arabistan'da böyle bir
çok gölJer vardır. 

Fakat bu göllerin denizlerin ar
tığı olduğunu nasıl biliyorlar? , ----·--'·-.' .- ;~ + • , "" ,, 
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Bu resim:eri anlatllğımll gibi 
kesiniz, ~ok eğleneceksiniz! 
Resimleri katı kağıdın üstüne 

yapıştırın. Bırakın kurusun. Bü
yük resimle beraber iki yuvarlağı 
da kesin. Resimde A ve B harfle
riyle gösterilen yerleri dikkatle 
kesin. Yuvarlakların içindeki X i
şareti ile işaretlenen yerlere birer 
toplu iğne geçirin; balıklı yuvar
lağı toplu iğne He B harfinin ar
kasındaki X işaretine tutturun. 
Sonra kuşlu yuvarlağı da gene A 
harfinin önündeki X işaretli yere 
tutturun. Şimdi her iki yuvarlağı 

yavaş yavaş döndürmeğe başlayın. 

Bakın ne göreceksiniz. Buna siz de 
~aşıp kalacaksınız. 
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Pazar - 30 Nisan 1939 - Sayı: 70 

illi Şef 

Bakın Millet Babası çocuklar bayramında 
Hepinizin adına bir yavruyu okşuyor; 
Milletin büyükleri gününde, akşamında, 
Türk çocuğu, şunu bil, senin için yaşıyor. .. 
Yalnız şunu hatırla, şu cümhuriyet çağında 
Vatandaşlar ailen, bu vatan da evindir; 
Yaşarken güzel yurdun sevgili kucağında 
Onun için yaşamak ve ölmek ödevindir. 

ve 

23 Ni•an 939 pazar günü Milli Şelimiz ismet lnönü'nü köşklerin . 
ele tazime giden (Çocuk Esirgeme genel merkezi Kre§) yavrula -
rından bir grup x i}aretli inci Barlas Cümhurrei•imizin yükıek 
sevgi ve iltifatlarına mazhar olan talihli yavru. 

Para ile satılmaz 

Türk çocuğu 

f\ 
~ 
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(Başı geçen sayımızda) 
Güneş yere çarpıyor. Toprak 

kızıyor. Toprağa dokunan en altta
ki hava da kızıyor. Sıcak hava so
ğuk havadan daha hafiftir. Topra
ğa dokunan hava kızdıkça yavaşça 
yukarı yükseliyor. Yeri boşalır bo
şalmaz yerine soğuk hava gelip top
rağa dokunuyor. O da ısınıyor o da 
çıkıyor. Böylece sıcak hava gittik
çe çoğalıyor. Bir de bakarız ortalık 
ısınmı§. 

Mimi bunları söylerken gözleri 
parıl parıl yanıyordu. 

- Aferin Mimi, dedim. Sen çok 
akıllı bir çocuksun. 

Sen okuyup yazmak biliyor 
musun? 

- Tabi biliyorum. Şimdiki za
manda okuyup yazma bilmiyen var 
mı? 

- Fakat bazı çocuklar var. Ders
lerine çalışmıyorlar. Öğretmenleri
nin verdiği ödevleri istenildiği gi
bi yapmıyorlar. Sen ne dersin bu 
gibilere? 

- Ne diyeyim? Birçok arkadaş
larım var. O kadar çalışkan o kadar 
terbiyeli ki üstlerine yok. Fakat bir 
komşumuz var. Adı Temel. Geçen
lerde bize geldi. Bana bir kağıt u
zatarak: 

- Bunun üstüne A yaz bakalım 
dedi. 

Ben onun mektepte ne kadar ten
bel olduğunu öteki arkadaşlarından 
işitmiştim. O (A) yaz dedi. Ben 
kurşun kalemi iki elimle zor kal
dırdım. T harfi yazdım. O gülmeğe 
başladı. 

- Yazıklar olsun, A harfini ya
zamadın. Diye benimle alay etmeğe 
başladı. 

- A harfini yazamadım, fakat 
başka sor yazarım dedim. 

- B yaz bakalım. dedi. 
- T nin önüne bir E harfi yaz-

dım. 

O gene gülüyordu. Ben sor, da
ha sor bakalım hepsini yazacağım, 
dedim. O bir biri ardına sıraladı; 

- C. Ç. D. E. harflerini söyledi. 
Ben de TE nin önüne N. B. E. L. 
harflerini koydum. 
Arkadaşım hala alay ediyor: 
- Yazıklar >lsun da yazıklar ol

sun! diyordu. 
Bunun üzerine. ona: 
- Sen de benim yazdıklarımı o

ku bakalım dedim. Okudu .: 
- TENBEL. 
Aman ne kadar kızardı. Ne kadar 

utandı 1 
Mimi çok akıllı bir çocuktu. Ona 

sordum: 
- Mimi, dedim, sen en çok neyi 

seviyorsun? 
- Uçmasını ... 
- Kuşların sırtında mı 
- Uçmasını bana kuşlar öğretti. 

Fakat ben asıl tayyareye binmesini 
seviyorum. 

- Hiç tayyareye bindin mi? 
- lki kere bindim. Birisi Türk-

Mimi'nin 
basına gelenler 
kuşu tayaresi, birisi yoku tayyare
si. 

- Anlat bakalım nasıl bindin? 
- Ben tayyareyi çok severim. Ay 

yıldızlı şanlı türk bayrağını gök 
yüzlerinde dolaştıran, yurdumuzun 
semalarını bekliyen tayyarelerimizi 
çok severim. Bir gün de bir askeri 
tayyareye bineceğim. 

- Mimi, askeri tayyare ile yolcu 
tayyaresi arasında ne fark vardır? 

- Yolcu tayyaresinde makineli 
tüfek ve saire yoktur. Halbuki as
keri tayyarelerde bomba, silah, ma
kineli tüfekler vardır. Bazıları kü
çük bazıları büyük olur. Bunlar u
zak düşman memleketlerine gide
rek bombalar yağdırır. Bazıları düş
~nın bozuk düzen tayyarelerini 
kuş gibi avlar. Türk tayyarecileri ., 
kahramandır. Ben de büyürsem tay- " 
yareci olacağım. Bayrağımızı gök
lerimizde dolaştıracağım. 

Türkkuşu mektebinin talebelerin
den biri beni evelden tanıyordu. Be
ni mekteplerine götürdü. Aman ne 
güzel mektep. Küçük küçük tayya -
reler var. Ağabeyim mektebi gezdir
dikten sonra beni hava meydanına 
götürdü. O güzel tayyarelerden bi
risine bindik. Havaya birdenbire 
yükseldik. Ben ağabeyimin cebinde 
idim. Ağırlık olmıyordum ki. Tay
yaremizin motörü gürül gürül hava
ları yarıyorau. Ağabeyim bana ses
lendi 

- Mimi, korkma, çık cebimden, 
bir kere aşağılara bak, dedi. 

- Gözüm kararır ağabey baka -
marn ki... 

- Kararmaz gel bak. Hiç korkma. 

ULUS'un çocuk ilavesi 

Bilmece ve boyamacalarımızı halledenler 
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" YukaT.da soldan sağa doğru: lzmir Gazi orta okulundan 440 
Sedat Sanımutlu, Yozgat un pazarında T CJ§pınarlı Hacı oğlu 
Dolak, Çankırı gazeteler bayii Hüseyin oğlu Kenan Nergiz, Kon· 
ya erkek orta okulundan 914 Memduh Biniciyörük. 

Yukarda soldan sağa doğru: Adana birinci orta okulundan 
243 Ahmet lng.in, iz.mir Alsancak ilk okulundan 545 Adnan Er
soy, Yogaz orta okulundan ?9 Feyyaz Develi, Zile orta okulun
dan 91 Mustafa Kaynar. 
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.lstanbul Büyükder.e ·Otuzuncu ilk 
okulda irfan Karaoilu 

Ulus'un Çocuk ilavesi 
.Bilmece Kuponu No: 70 

Adı ve Soyadı! 

Okul ve numarası: 

Şehir: 

! Güzel, gürbüz bir yavru 

Ankara~dan sekiz aylık 
Erkal Alpan 

Düzeltme 

Eğer korkuyorsan seni paraşüte 
bağlıyayım. 

Bu sözleri işitince yüreğime bi
raz su serpildi. Çünkü şimdiye ka· 
dar tayyareye binmemiştim. Her ne 
kadar kuşların sırtında az dolaşma
dım ama., kuşlar beni hep alçaklar -
dan götürürlerdi. 

~. .J 

22 nisan cumartesi günkü il§ve
mizde çıkan, Malatya mebusu Dok
tor Hilmi Oytaç'ın (23 nisan) baş
lıklı şiirinde 12 inci satırdaki (gu -
guşlar) kelimesi kuşlar olarak çık
mıştır. Düzeltiriz. 

Ne ise, yavaş yavaş cepten dışarı
ya çıktım. Tayyarenin kenarını e -
timle tuttum. Aşağılara baktım: a
man ne güzel, ne güzel. Tayyaremiz 
dağların, ovaların, çayların üze -
rinde karta1lardan hızlı gidiyor. O
valardaki tarlalar dilim dilim gö -
rünüyor. Sürülmüş tarlalar siyah 
,renkH, çayırlar zümrüt gibi. Ovala
rın içinde yılan gibi dolaşan çaylar 
parıl parıl yanıyor. 

Ağabeyime sordum: 
- Şimdi yerden ne kadar yukar -

dayız? 

- 2.000 metre. 
- Tayyare havada kaç metreye 

kadar çıkabilir? 
- 6.000 metreye kadar çıkar. Fa

kat bizim tayyarelerimizle daha çok 
yukarılara çıkarız. 

- Bizim üstümüzde kaç metre da
ha hava var? 

- Şimdi 2.000 metrede olduğu
muza göre daha 67-70 bin metre ha
va var. Fakat yükseldikçe hava aza-

lır. En ağır hava deniz hizasındaki 
havadır. Çok yukarlara çıkılacak o
lursa insan nefes alamaz. Alır ama 
yorulmuş gibi soluk soluğa kalır. 

Bu sözleri işitince büsbütün me
raklandım: 

- Ağabey, ben bunun sebebini bir 
türlü anlıyamadım. Lütfen anlatır 
mısın? Dedim. 

- Ha\ranın içinde yakıcı bir ci
sim vardır. Adına oksijen denir. De
niz hizasında havada çok oksijen bu
lunur. Yukar.ıya çıktıkça .azalır. On 
bin metreden yukarılarda art1k büs
bütün azdır. Bu yakıcı madde olma
yınca ısınamayız. Çok yukarlarda 
hafif gazlar vardır. 
Ağabeyim bunları anlatıp durur -

ken: 

- Mimi kenarı iyi tut, dedi. Ve 
tayyare birdenbire tepesi aşağı di -
kildi. Bereket versin iki demirin a
rasında sıkışmış kalmıştım. Yere 
doğru kurşun gibi inmeğe başladık. 
Bir kaç dakika sonra tayyare tekrar 
doğruldu ve tekrar havalanmağa 
maşladı. Fakat ben de korkmuştum. 

- Sen tayyareci olmıyacak mı • 
sın? 

- Evet olacağım. 

- Türk tayyarecileri zerre kadar 
korkmaz. Bak seni aşağı atacağım. 
Fakat hiç korkmıyacaksın. 

Beni paraşütün ipiyle sım sıkı 
bağladı. 2.500 metreden aşağı beni 
fırlatıverdi. Bir müddet indikten 
sonra paraşüt kendiliğinden açılı -
verdi. Fakat o kadar ağır iniyordum 
ki adeta inmiyor gibiydim. Aradan 
bilmem ne kadar geçti. Hafif bir 
rüzgar paraşüt~n içini doldurdu. Bi
zi şehire doğru sürüklüyordu. Ni
hayet istasyonun ,önündeki gençlik 
bahçesi yapılan meydana indim. Bir 
sürü çocuk bana doğru gülerek hay
kırarak koşuşmağa başladılar. İçle • 
rinde arkadaşım Remzi de var<f ı. 
Paraşütün inişini görenler toplan -
mıştı. Türkkuşundan da bir otomo-
bil gelmişti. Paraşütü topladılar. 0-
tomobiJle Türkkuşuna götürdüler. 
Ben de arkadaşım Remzi ile evimi
ze döndüm. Tayyareye binmek o ka
dar güzel şey ki, büyürsem ben de 
kahraman bir türk tayyarecisi ola -
cağım. 

(Bitti) 

• 

ULUS'un çocuk ilavesi 

68 numaralı bilmecemizi 
bularak hediye kazananlar 
Evelki hafta çıkan çocuk ilave

mizdeki iki çocuk ile tavşanı bulan
lar arasında kura çektik. Diyarba
kır lisesinden 3. A. da 86 C$it Kor
kut birinci geldi ve bir pergel takı
mı kazandı. Ankara Mimaikemal ilk 
okulundan 134 Nevin Us ikinci gel
di ve güzel bir dolmakalem kazandı, 
Elazığ orta okulundan 1. E. de 468 
Hasan Tahsin Bani üçüncü geldi bir 
yaldızlı defter kazandı. Kilis Ke -
maliye ilk okulundan 62 Öznur Pa
kamer dördüncü geldi ve büyük bir 
albüm kazandı. Ankara ön Cebeci 
Uğurlu sokak 44. A. da Melahat Öz
vardar beşinci geldi ve bir muhtıra 
defteri kazandı. 

Tripli desimetre kazananlar: 
Ankara üçüncU orta okulundan 115 Re

cep Yahyaoğlu, Ankara İstikUi.l okulun
dan 117 Yaşar Arınç, Yozgat orta oku
lundan 463 Doğan Arat. 

Tahta kutulu suluboya 
kazananlar: 

Ankara Albayrıı.k okulundan 216 Re
cep Gürel, Diyarbakır ZiyagökB.lp oku
lundan 486 Ayhan Altıok Elizığ orta o
kulundan 371 Şeref Karabulut, Ankara 
cilmhuriyct ilk okulundan 53 Leman Iıın, 
Ankara Atatürk ilk okulundan 630 İffet 
Emre, 

Siyah defter kazananlar: 
Eskişehir Sakarya okulundan 726 Sc -

vim Bcrkkam, İpsala ilk okulundan 166 
Hasan Özgcdik, Ankara devrim okulun
dan 240 Erdal Acar, Ankara Atıf bey ma
hallesi 275 numarada Erten Tektaş, Ga
zıantcp orta okulundan ı. B. de 835 Rc
uf Kutlar, Ankara İsmet İnönü okulun
dan 378 Behire Biçer • 

Kuru boya takımı kazananlar: 
Adana tüccar Hilmi çimli kfi.tibl En -

ver kızı ,gütyüz Şenler, Ankara İsmet ln
önU okulundan 3 Lütfi Köymcn, Ankara 
kız lisesinJen ı. A. da 1095 Sabriye Pu
yan, EUi.zığ orta okulundan l. F. de 273 
Hüsnü Kavaklı, Ankara birinci orta oku
lundan 449 Argon Mutlu. Kayseri bez 
fabrikası tamirancsindc 3848 İbrahim, 
Ankara Yenişehir yeni Kalık sokak 12 
numarada Feyzi Kitapçroğlu, Ankara İn· 
önü okulundan 35 Yusuf Güngör, Anka
ra birinci orta okulundan 562 Nazım To
run Balcı, Nifdc orta okulundan ikinci 
sınıfta 1795 1tha,,n Bora. 

Birer şişe mürekkep 
kaz.ananlar: 
Çankırı orta okulundan ı. A .da 126 

Tahsin ÖztüzUn, Zonguldak Çelikel li
sesinden 872 Ramazan Teltel, Ankara 
Gazi lisesinden 594 Ahmet Ata, Ankara 
Atatürk erkek okulundan 647 Mustafa 
Akgül, Ankara asliye' birinci ecza zabıt 
kitibi Bahattin oğlu Necmettin Ergün, 
Ankara devrim okulundan 225 Fatma 
Gürse~l Ankara Atatürk okulundan 1. A. 
do 20 ulkü Ünsal, Maraş orta okulundan 
1. C. de 4 Ati Rıza Duran, Sinop orta o
kulundan 8 Etuğrul Turan, Konya sanat 
okulundan l 78 Mehmet Üçok, Yozgat 
orta okulundan 143 Arslan Uz, Ankara 
kız lisesinden 1236 Güler Bayer, Anka
ra kız lisesinden 1306 Muazzez Bezhör, 
Slno.p orta okulundan 3. A. da 31 Neza
hat Oncr, Elizıc orta okulundan 2. B. de 
1027 Lütfi Güney • 

Birer minkale kazananlar: 
Çanakkale Yenice ilk okulundan ısı 

Talit Timur, Zile orta okulundan 87 
Hazım Boydağ, Bafra merkez okulundan 
296 Neriman Saraç, Ankara Atatürk oku
lundan 724 Hikmet Umulu, Zonguldak 
Namik Kemal okulundan 300 Vatan Alp
aslan, Amasya orta okulundan 389 Fik
ret Gürler, Ankara erkek lisesinden 916 
Salım Özontır, Niğde orta okulundan 41 
TaUit Türk, Uşak - Banaz nahiyesi ls
Uim köy yatılı okulundan 167 HüsnU 
Gülçay, İpsala spor kulübü büfecisi Ha -

lim Özgedik, Büyük Yozgat cümhuriyet 
okulundan 137 Fikret Tan, Ankara üçün
çü orta okulundan 91 Ati Onat, Ankara 
Necati okulundan 266 Oiuz Aktar, An
kara üçüncü orta okulundan 657 Nebahat 
Önal, Zile orta okulundan 2. B. de 195 
Dursun Kaynar, Ankara İnönü okulun -
dan 1107 Mualla Akand, Konya erkek or
ta okulundan ı. G. de 934 Ahmet Küçük
tabak, Ankara erkek li&CSinden 1377 Nev
zat Erçclcn, Ankara İsmet lnönü okulun
dan 1465 Muharrem Arduç, Ankara Ga
.zi lisesinden 531 Macit Demirel, Zon • 
guldak Gazi M. Kemal okulundan 37 A
li Ataç, Kastamonu Murat bey okulun -
dan 220 Sevim Aras, Ankara erkek lise
sinden 982 Sait Türkgücü, Zongudak hat
kcvi arkasında 13 numarada Cihat Ay, 
Beypazan birinci okulundan 244 Peri -
mn Hapoğlu, Ankara telgraf memuru 
Vefik kızı Güler Atitioğlu, Malatya Fı
rat ilk okulundan 4. 'B. de 230 Ramazan 
Tunçer, Ankara ikinci orta okulundan 
8(14 Zekiye Uşar, Sorgun yeşil yurt oku
.lundan 167 Hü«cyin Tunc;er, Ankara A
tatürk okulundan 676 Kadir Kale, Rize 
Kurtuluş okulundan 251 Kimuran Yücel, 
Karadeniz Ereğti&i T. H. K. muhıısibi 
oğlu Atili Anafarta, Ankara Ulucanlar 
caddeı;i Oktay sokak l de Raba Tııylan, 
Ankara'dan Mehmet Sayın, Yozgat orta 
okulundan 564 Kemal Türker, Tirebolu 
Dumlupınar okulundan 195 Ayhan Ök -
sür, Ccfhan cümhuriyct okulundan 5. A. 
da 110 brahim İyi doğan, Ankara İltc -
kin okulundan 586 L"Crnan Mmrlıoğlu, 
Eskişehir Kor muhasibi oğlu Sabahattin 
İncesulu, Zile İstiklal okulundan 220 Zu
hal Özer, İzmir - Tepe köy Tabatr ilk o
kulundan 38 Ahmet Ateş, Samson orta 
okulundan 1. 8. de 11017 Yusuf Baler, An
kara Abiyokup mahallesi Akkurum sokak 
5 de Yüksel Doğnnçay, Ankara sanat o
kulundan 381 Hakkı Özalp, Ceyhan cüm
huriyet okulundan 5. A. da Mthmet Ati 
Özkarahan, Niğde orta okulundan l. 1. de 
144 Hami Giray, Ankara erkek liscsln -
den 707 Necati Alp, Ankara Mimar Ke
mal okulundan Ati Kemal Acarer, Sivas 
lisesinden 4. C. de Halis Barlas, Ankara 
cümhuriyet okulundan 362 İbrahim Cen
giz. 

Kartpostal kazananlar: 
Ankara birinci orta okulundan 2. 3. de 

1607 Hamdi Turgut, Ankara Atatürk o· 
kulundan 297 Süheyla Başaran, Ankara 
Kocatcpc okulundan 195 İhsan Erol, An
kara SUmerbankta Cahidc kızı Hüsniye 
Eynl, Ankara Kazım Özalp caddesi 3 nu
marada Tutun Kescbir, Ankara inşaat Üs· 
ta okulundan 317 Naci Deniz:, Konya er
ku orta okulundan 3. D. de 865 Bekir 
Göktilrk, Ankara Işıklar caddesi Faik a
partımanında Aynur İzgiman, Ankara i
kinci orta okulda 500 Esma Sert, Ankara 
Ettik ilk okulunda 297 Yüksel Çakın, İl· 
tanbul Uııküdar Toptaşı caddesi 493 Sa
lih Ertekin, Samsun lisesi 3. B. de 695 
Nuri İltan, Diyarbakır krratanesindc 
garson Yusuf Bakarşafak, Ankara Na -
zım bey mahallesi 15 Emine Yüksel, Ma
latya lisesi 2. A. da 90 Hulusi Öğüt, Sam
sun Subaşı dörtyol kahvesinde Hasan 
Tahsin, Ankara ticaret lisesi 385 Suzan 
Aydın, Isparta cümhuriyet ilk okulu sı
nıf 5 de 237 Mustafa Erdoğan, Ankara bi
rinci orta okulu 101 Sırrı Sayın, Eskişe
hir fabrika montaj 19.093 Cemal Atik, 
Ankara ticaret lisesi 212 Turan Eral, 
Niğde orta okut 227 Recep Özden, An
kara Atatürk ilk okulunda 288 Tekin 
Güney, Elazığ tilmen ba ştabibi kızı Mc
Uhat Alkan, Diyarbakır orta okulu 2. A. 
da 411 Hayrettin Bay Tnrsan, Ankara er-
kek lisesi 1416 Scvket Süreyya, Salihli 
avukat Hayri Can oglu Mümtaz Başaran 
Can, Ankara Atatürk ilk okulundan 120 
Haluk Özant, Ankara Mimar Kemal ilk 
okulundan 8 Doğan Aktunç, Babaeski a
vukat Yakup Naci yanında Ahmet Özcoş:ır 
Elazığ orta okulundan 381 Hurrem Kök
yar, Ankara üçüncü orta okuldan 519 
Nafıa Vidinli, İstanbul 44 üncü okul 135 
Sebla Tokman, Ankara üçiincü orta oku
la 405 Çullu Muammer, Çorum orta o
kul 235 GUltckin Sabuncu, Ankara mimar 
Kemal okulu Münire 'Tutya!, Elazıi; or
ta okut 288 Vedat Dolakııy, Ankara Ne
cati bey ilk okulundan 867 Neriman San, 
Ankara ikinci orta okulundan 749 Tür
kln Sakman, Aokara cümhurlyct ilk oku
lundan 1017 Sıdıka, Ankara Uçuncü orta 
okuldan 314 Ati Tombak, Zonguldak Çe
likel lisesi 839 Hasan Varol, Ankara Ta
laıı apartımanı 2 No. da Tanja Frat, Di· 
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Bu hünerleri nasıl 
yapabiliyorlar dersiniz? 

Nevyork'ta meşhur bir terzi var
dır. Geçenlerde bir terzi daha mey· 
dana çıkarak kendisinin ötekinden 
usta olduğunu iddia ~tmiş. Fakat 
bütün Nevyork tarafından tanılan 

evelki terzi yeni gelen terziyi imti
hana davet etmiş. Birçok terziler, 
işten anlıyanlar toplanmış. Eski ter
zi ayağa kalkarak eline bir iğne ile 
bir makara iplik almış. Seyircilere: 

- Bakın demiş bu iğnenin deli
ğinden kaç iplik ucu geçireceğim 

görün demiş. 
Terzi hakikaten iğnenin deliğin

den 98 iplik ucu geçirmiş. Sıra öte
ki terziye gelmiş, fakat uğraşmış 
uğraşmış iğnenin deliğinden 9 iplik 
ucu zor geçirebilmiş. İmtihanı tabii 
eski terzi kazanmış. Kazanmış ama 
bir iğnenin deliğine 98 iplik ucunu 
nasıl sığdırmış? Asıl mesele bura
da. 

Fransa'da Düpen adında bir 
fransız da bir marifet yapmış. Önü
ne bir çuval ceviz koymuşlar, baş
lamış cevizleri kırmağa: bir saatte 
tam 2921 ceviz kırmıştır. 

Sonra Londra'da bir ingiliz de 
buna benzer bir şey yapmış. Bu İn
giliz 7 dakikanın içinde tam 7 kilo 
patates soyup bitirmiş. Fakat son 
patatesi soyarken acelesinden par
mağını hafifçe kesmiş. 

Amerika'da da böyle işleri yapan 
çok çıkar. Nitekim geçenlerde bir 
amerikalı Nevyork'un büyük lokan
talarından birinde yemek yiyormuş. 
İstiridye istemiş. Kendisinden biraz 
beklemesini rica etmişler. Fakat a
merikalı üç dakika beklemiş, on da
kika beklemiş, yemeğin ne geldiği 
var ne geleceği ... 

yarbakır diş doktoru Mahmut Tögcl ya
nında Çalım, Ankara İnönU ilk okulunda 
1079 Hatkman, Samsun Necati okulu 2. 
B. de 114 Edit Fikaçek, Tekirdağ orta 
okulu sınıf 3 U7 İhsanc Uslu, Eğirdir Zi· 
raat bankası müdürü oğlu Erdoğan Sor
ğuç, Ankara mimar Kemal okulu 259 Yıl
dız Arkan, Ankara Fcvzipap mahallesi 
Ergin sokak 6 da Argun Tuncar, Aydın 
Köşk nahiyesinde ilk okul sınıf 3 Sevim 
Altıok, Ankara 1nönU ilk okul 36 Saba
hat Gölcn, Zonguldak Çelikel lisesi 445 
Mehmet Alca, Kastamonu lisesi sınıf 5 
573 Halide Öncel, Ankara Ulus okulu 366 
Mcmiş Erten. Yalvaç ortada 240 Ömer, 
Akşehir orta okulu 24 Mehmet Birsen, 
Giresun Necati bey okulu 90 Çctinus, 
Kastamonu orta okul 820 Suat Güzey, 
Tokat Gazi paşa ilk okulu 17 Hasan Dağ
c.r, Ankara Cebeci Soy sokak Nermin 
Tulkar, Yerköy Başarma ticarctc'vi oda· 
cısı Ömer Aydın, Yalova belediyesinde 
Mehmet Binatlı, Ankara mimar Kemal 
ilk okulu Emel İsen, Ankara birinci orta 
okut 43 Tahsin Ankara Devrim ilk okulu 
714 Saliha Erdi, Ankara Dumlupınar o -
kulu 529 Mücyyet Kayı, Samsun Gazi o
kulu Umit Ayla, Ankara birinci orta o • 
kul 539 İsmail Tutyol, Diyarbakır Sü
leyman Nazif okulundan 1.8 Zeki Sezen, 
Ankara yeni Turan mahallesi Sağın so· 
kak 25 Küc;Uk Meral Tezer, Yozgat cüm
huriyet ilk okulu 102 Yıldız Yılmaz, An-
kara rakı imalatancsi şefi kızı Birsen 
Yurdatapan, Ankara lnönÜ ilk okulu 621 
Mehmet, Ankara Atatürk ilk okulu 924 
Verdi Adam. Ankara erkek lisesi 1411 
Orhnn Arman, Diyarbakır berber Rasih 
yanında Ati Narin, Samsun cümhuriyet 
okulu Davut Aytekin, Ankara lnônU ilk 
okulu Behire Birön, Ankarn Yenişehir 
Yüksel caddesi 42 No. Muzaffer Işın, An
kara ikinci orta okul 930 Fehamet Ona
hın, Balıkesir orta okulu 893 Nesibe İ
mer, Ankara mimar Kemal okulu 326 Yıl
dız Tunçbilek, Ankara üçüncü orta olı:n
lu 362 Mehmet Kırgcç, Çankrn kurtuluş 
ilk okulu 443 Yavuz Onay, Ankara in -
şaat usta okulu 295 Hamza Zeybek, Eli· 

- İstiridye yoksa bari söyley.in 
de başka bir yemek istiyeyim, 

demiş. 

- Aman efendim nasıl olmaz, var 
fakat birdenbire birçok sofralardan 
istiridye yemekleri istendi de o
nun için aşçılar derhal çabuk açıp 
yetiştiremediler. 

.Bu sözlerden amerikalının kafa
sı kızmış, hemen kolları sıvamış: 

- Müşteriye istiridye yetiştire
miyorsunuz. İstiridye açması o ka
dar zor bir şey mi? demiş, küfe kü
fe taze istiridyelerin başına geçip, 
iki dakikanın içinde 109 tanesini 
açmıştır. İstiridyenin açılması o ka4 

dar güçtür ki, : "Acaba bu adam bu 
kadar istiridyeyi iki dakika içinde 
nasıl açabildi?., diye hayret etme-
mek elde değil. ' 

Geçenlerde işi yok, fakat sabn 
çok at canbazlarından biri tam bir 
yıl üç gün uğraşmış, her tarafı kib
rit çöpünden olmak üzere mükem
mel bir keman yapmış. Bu keman o 
kadar tath sesli imiş ki herkes satın 

almak için adama yalvarmağa başla• 
mıŞlar. Fakat at canbazı musikiye 
çok meraklı bir adam olduğundan 
sırf kendi zevki için yapmış oldu
ğu kemanını satmak istememiş. Fa~ 
kat kendisi bu kemanı o kadar iyi 
bulmuyormuş. Eğer, bu keman için 
uğraştığı bir yıl üç gün içinde ka
zanacağı parayı verirlerse kemanı 
verecekmiş. Bunun sebebini soran
lara : 

- Oturup bir sene daha uğraşa
cağım. Gene kibrit çöpünden bir 
.keman daha yapacağım. Fakat bu 
seferki bundan iyi olacak. 

zıt orta okulu 279 Derviş Danış Yamaç, 
Ankara Hacıbayram Öztürk mahallesi 
Camlıca sokak 12 Haydar Ergin, Konya 
crltck orta okulu 914 Memduh Binici -
yürUk, Yoıı:.;nt Sakarya okulu sınıf .2 de 
84 Görker Tongu, Sivas hamam ardı. &O· 
kak 8 numarada Engin Gençay, Çorum 
lstikllil okulu 470 İlhan Dcmirsoy, Kon
ya Kurtuluş ilk okulu 337 Ali Rıza Er • 
dcmişsoy, Sivas orta okulu 563 Edip Po
lat, Ankara İnönü ilk okulu 607 Cevat 
Atknn, Ankara Gazi enstitüsü 10j3 Erdı>-
ğan öıel. Ankara Atatürk okulu 542 Ce
mal Duman, Ankara üçüncü ortn okulu 
248 Hakkı Burnaz, Ankara İsmet İnönü 
ilk okulunda 663 Osman Nuri, Nlfdc or
ta okul 23 Muammer Avan, Ankara ü - \ 
çilncü orta okulu 124 Turhan Tansel, 
Samsun Gazi okulu 2 .A. da ·63 ltkdoğan 
Ferhat, Ankara Ulus olı:ntu iınrf S Sami
ye lııc;il, Anknm Zir ilk okulu 83 Yıldız 
Özer, Ankara imlihnnc şefi kızı Birsen 
Yurdatapan, Zonguldak Gazi M. Kemal 
okulu 614 Nebahat Önder, Sungurlu eski 
Mazgird müddeiumumisi Samih kızı 
Sönmez: Özbey, Ankara cümburiyct oku
lundan 936 Necdet Toprak, Etazıt orta 
okulundan 3. C. de 1052 Salahattin Can, 
Ankara birinci orta okulundan 380 Asaf 
Erke, Diyarbakır lisesinden 1. A. da 992 
Enver Çulpan, Çankın orta okulundan 
l. A. da 98 İsmail Çelik, Niğde Dumlu
pınar okulundan 371 Mehmet Yağmur, 

Kayseri Kazancrlarda Turan Nalbant, 
Ankara Çankaya caddesi 9 num:ırndn Fa· 
'hir Demirscrcn, Elizrğ orta okulund:ın 
941 Mustafa Çakılcıo~lu . . Zonguldak ç,,. 
ilkel lisesinden l. l. de 20 Kemal Tüm
er, Ankara mimar Kemal okulundan 449 
Nahide Şenapdrn, Ankara Gazi liscsin -
den 873 Mustafa Sargun, Ankara İsmet 
lnönü okulundan 466 Behip Koksal, An· 
kara 1nônü okulundan 964 Faik Koyun-
cu, Ankara Devrim okulundan 714 Sabi
ha Ezdi. Zonguldak Gazi okulundan 474 
Munısc Sarac:. Ankara ticaret lisesinden 
327 Tahsin Erben, Ankara Gazi lisesın
dcn Fikri Şenocak. 
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H i K A y E 
Kirahk odalar ••• 

. Umran NAZiF 
Bılmfyordum siz de, akpmın alaca 1 B Ul k. 

karanlıgında, ince ince çıs~uyen et en C ere . . 
mur altında veya sıcak bir te Y .~- - B~nlar olağan ıeyler... Dedım. 
nü bütün seyyar aat 1 mınuz gu- Ya benım ba§ıma gelen ..• 
gölgelerinde uyukl:~ık~ın ap:rtıman Ev sahibim orta ya9lı esmer bir k~
uçmağa bile Ü•end 'klı .arbı: U§ların dındı. Ta9ındığım gün pe9in olarak kı-

'S ı erı ır zamanda ld d ~ .. il kiralık oda aradınız ? rayı a ı. Odasın a yattı.ımın uç n-
Cebinizde az ço;1

1 
cü gecesi idi. Bititik odada bir takım 

Her türlü lüka ve ko::ra;ız vardır. gürültüler, fısıltılar olmaia başladı. 
sarfınazar etmitinizdir c;- ;n çoktan Araifald ufak tahta perdedeki buzlu 
gibi karyolanızı koyac~k ak~ız herkes cam kapıda insanı fena halde t~rik e
zı yerleştirecek ve sükA ' . ~taplarını- den gölgeler görüyordum. Henuz uyu 
rabileceğiniz bir oda~ 1~~n~e otu • mamış olduğumu anlatmak için ökailr· 
vardır. Şehire ilk geldiğ" ~ tıY.acını~ düm. Fakat seslerin azalması şöyle 
bir mahalle, mektep ve ~~ı:tgun eskı dursun büyük bir insafsızlıkla artı • 
ıımla birlikte bu ihtiyac y . arkada- yordu. Ve ertesi gece bu fısıltılar oda 
foşmıştık. Oç dört gün ;~ peşı~de do- kapılarının kapanıp açılmasi şekline 
tırmadan sonra ancak a uren hır araş- kalboldu. Bir aralık tahammül edemi-
} d yrı ayrı semt- k f f 1 d er e birer oda kiralayab"l . yere so aya ır a ım. 
odalarından böylece kcntd~ı~ ~e otel Çatacak adam arıyordum. Fakat or-
tarmıştıJf. Seviniyord k z· mızı kur- tada kimsecikler yo~tu. Tekrar oda
olmasak da, artık aa~1 • ıra beraber ma döndüğüm .zaman gürültünün ay
ki gübreliklerde tavuk} arı avlusunda- ni tiddetle yeniden başladığını duy • 
ğı, horozların erkekl'ktrı.n .gı~.landı- dum. Ve bu sefer dışarı çıktığım za • 
dikleri, arabaların ve ~t:rını. go~ter • man cereyanın da kesildiğini hayretle 
kandığı hanlardan rn~bıllerın yı- &ördüm. 
pı çalan sarhoı m:. gec~Jerı yanlıt ka- Çıldırmak itten değildi. Sokağa fır
sofalarında serin ~~tenlerle dolu ve tadım. Saatlerce caddelerde dolaştım. 
esen otel odal dır yalnızlık havası Sonra aklıma karakola gitmek geldi. 

Fakat i"t harı~. an kurtulmuştuk Tanıdığım bir polise vakayı anlattım. 
y e enuz arad 'k" .. 

geçmemişti ki · d" an ı ~ u~ ay Gülerek: . 
birer gazet ba ':;1 ı gene cllerımızde - Tam yerine düşmüşsün! Dedı. O 
manların e kş rımız yüksek apartı- kadın ayda dört kiracı değiştirirPeşin 

çatı atlarında ld • h ı k'l de şehrin sok 0 ugu a - olarak kirayı aldıktan sonra bu tc ı • 
duk. aklarında dolaşıyor • deki gürültülerle kiracıyı canından 

bıktırıp kaçmağa ruı eder. A~ sen 
delilik edip bu gürültülere pabuç bı
rakma .... 

:rkadaıım birden bire durarak yük
se .. sesle. şu satırları okumağa başladı: 

.. -
1 
Kıralık odalar ... Aile nezdinde 

guze rnan 1 • k . zara ı, temiz ve rahat odalar 
ıralıktır. Görmek için ( ) 

nıa "k" . ······ apartı • nı ı ınc.ı katına müracaat ... !" 
Gazeteyı pardesösünün bi 

karken: ce ne so -

- Güzel 1 Dedi. 
Ve sonra bir 1 b" f masa anlatıyormuş gi-

ı ısıldı yarak Runları , .. 1 d'. Oh 'S oy e ı. 
- ... Sıcak bir aile yuvasına ne 

kadar ihti 
den . yacı~ ~·~: Bunun seneler • 

berı tahassurunu çekiyordum. E -
'Vet b' · • ızım de ufak birer odamız olacak. 
Akşamları penbe bir abajurden aU.ıü· 
len ııık altında ve bir masanın bqında 
bir ailenin efradı cibi oturacağız ... Biz 
yazılarımızı yazarken veya kitapları • 
mızı okurken ihtiyar ev sahibi dikişi
ni dikecek ... Ve evin muhakkak ki bir 
de _.... lan olacak. O .eai bbe _ç_qk u 
zalda...t.n pttyormuı gi'6ib1tişik oda
da hafif ten piyano çalacak. 

Bütün bunları bir tablodan seyredi
Y?~uı gibi yerli yerinde sayıyor, he
pımıze birer mevki ve birer hareket 
v~riyordu. Köıebatındaki tütüncüden 
bır paket sigara aldıktan sonra koluma 
girdi. Ve: 

- Şuradan ineceğiz .... Dedi. 
. Uıtü battan başa elektrik lambala • 

rıyl~ ıüs~ü bir tosayı takibe batladık. 
O •ozlerıne devam ediyordu: 
d - Çıktığım apartımanda üç bekar • 
ı:k. Ev ~ibi ben ve bir komisyoncu. 
.~1 bahtı§ vermiyenlere düşman ke • 

~ı ~n, ~is ve hayatı kötü maceralarla 
B~ u bır kadın ev işlerine bakıyordu. 
ılrniyorum neden onunla bir türlü 

anlaFlmamı,tık. Ev sahibi olan bu ko
~· ihtiyar onun kıymetli beyefendisi 
ı 1

• Dervi, tabiatli, komisyoncu ise o
na ~er türlü bir yemlikti. 
J) Bır kıt günü müthiş hastalanmıttım. 
k.ıtarıda, ormanlardaki, sinemalarda· 

1 gibi lipa lipa kar yağıyor ve ben 
~~tağunın içinde ateıten yanıyordum. 
ı:r aralık ıözümü açtığım zaman onu 
gö~~ ilke karyolamın ayak ucunda 
kat .!'1- H.afif tebessüm ediyordu. Fa
m hafif tebessümü ile de kıp kır-

ızı, dı-n f 1 . daki f s- ır amı, dıı etlerı, ucun· 
yordu f ve tırtıllı diıleri göze çarpı· 
mUth~ b~an. bana dostum, bu kadın, 
kıı .~ .. •r tey idi. Onu darıltmak bu 
ti. gununde sokakta kalmak demek • 

Yapacaı . 1 . 
Yorm ı 11 erı aanki lütfen yapı • 
lerin"uı zannolunurdu. Bu tebessüm· 
pek :;it~~ h~yra delilet etmediğini 

- Ne ılırdını. Yavaıça: 
Elind ~~ ~e ~ok? Dedim. 

rerek: e 1 ıupUrıe ile yerleri göste· 

-Ne olacak? J) . 
line balet lCa edı. Şu ortalığın ha· 
§uraları bi lk üzerine bir ıey al da 

G r silip süpüreyim. 
ene ayni sesle . 

- llalinı y k · 0 .. 
nıırıldandırn. 0 

••• şuyorum... Diye 
Galiba: 
-sıın 

naaırtı, u::.:;i kDedi. Ve sonra içleri 
leriyle karyol andan kıp kırmızı el
tutarak kar ~n Parmaklıklarından 
.aaraınap be ~o ayı olanca kuvetiyle 

A 1 adı. Ben· 
- ınan ... Bat ..... 

ma 1 Dedik e ı~ .... Donuyor ... Yap-
kak bebeği~ 0

• bir aalıncaktaki kor • 
bir zevk alan haykınnatarından vahşi 
hareketine de ya~ bir çocuk gibi 
ğırtıyordu. A va:1 edıyor ve beni ba. 
işim ev aahib"ya.a kalktığım gün ilk 

ıne vazty ti la du. Ne dedi bil" e an tmak ol-
- O •izinle ıyor nıusun azazim? 

çok rncr1ıametu':'8 Y•pmııtır .. Yokaa 
liyor nıuıunuz? ~.kadındır .• Hem bi
odur. Onu pek darıızim evin idarecim 

ltmap gelmez l 

••• 
Aile nezdindeki güzel manzaralı ki-

ralık odalar hakikaten arkadaşımın 

hayalinde yaşattığı şekillere tamamen 
tevafuk ediyordu. İhtiyar bir ev sahi. 
beai. .. Güzel, aarııın bir kız ... Ve karşı 
karııya fevkalade manzaralı iki oda ... 
Akşamları kırmızı kadifeli koltuk

larda ve müdevver bir masanın başın
da oturuyor, penbe bir ışılın altında 

kağıt oynuyor, kitap okuyor ve uzak
latdan ee~en bir müziği dinliyorduk. 

Oh ... Ne kadar rahattık ... 
Fakat bütün bu iyi günler ancak on 

gün devam edebildi. Hayattaki bütün 

saatdetler gibi bu iyi günler de çabu
cak aeçip yerlerini müziç &ilnlere ter
kettiler. Şimdi ikimiz de evin genç kı· 
zı etrafında bir mıknatisin ucundaki 
iki iğne gibi dönüp duruyorduk. 

Artık dışardaki akjam eğlenceleri. .. 
Hayat bizim için yok olmuıtu. Saatle· 
ri zor öldürüp eve kotuyorduk. 

Ve evde bu mıknatiali gözlerin bir 
gün hangimizin yüzünde karar kılaca
ğını bekliyorduk. 

Fakat o çok mütereddit görünüyor
du. Dostumla aramızda tuhaf bir tok
luk havası esiyordu. Artık akşamlan 

alelacele bir yemek yeyip hemen oda
larımıza çekiliyor .... Ve ne oyun oynu
yorduk ne de müzik dinliyorduk ... 
Yağmurlu bir aon bahar gecesi idi. 

Canımın aıkıldıiı zamanlarda yaptı • 
ğım gibi caddelerde ıalanaaiye, uykuya 
olan ihtiyacım artaaiye kadar bir ser· 
seri &ibi dolaıtıktan sonra bitkin bir 
halde odama dönmüştüm. Elektriği 

yakmaksızın pardesümü çıkarıp bir 
sandalyenin üzerine fırlatmııtım ki 
bitişik odadaki genç kızın yatak oda· 
sından ıu muhavereleri duydum: 

- Şimdi bağırırım ... Çıkın diyorum 

size odamdan 1 
- Fakat beni öldürün tikin odanız -

dan kovmayın t Kovmayın diyorum 

size! 
- Hareketinizin minisını biliyor 

musunuz? 
- Sizi temin ederim ki ben öyle ma

ceraperest insanlardan değilim. Şimdi 
kartımda, bütün hayallerimi tahakkuk 
ettirecek insanı nihayet bulmuı oldu
ğumu görüyorum. Yarın annenize her 
tcYi ıöyliyeceiim ! 

- ..... . 
- Ne dersiniz bu fikrime? 
Kızın ismiıni teliffuz ettilini duy

dum. Arkadaşım aeaini yavqlatarak 
bir ıeyler fısıldadı. Ve genç kız: 

- Yi.. .. ? Dedi. Ben de zaten onun 
serseri ruhlu bir delikanlı olduğunu 
anlamııtım. 

Tekrar sokala çıktığım zaman u-
zaklardaki dağ zirvelerinin arkasın • 
dan göz alıcı bir timıeğin çaktıtnı 
gördüm. Az sonra gök gürültüsü cad
delerde aksiler yaparak uzandı. Ve ye
ni bir buluttan düıcn iri yağmur dam 
laları f8pkamın üıtünde tıpırdılar 
yapmağa batladı. Bir parkın kapısı ö
nünden geçrken insanların hayatta ra
hat, huzur ve aaadet aramak hususun
da gösterdikleri telif&, tehalüke gülü 
yor ve bof8 giden bir çift gözün insa
nı bütün aaadelerden... arkadaşların • 
dan ve hatta hayatan uzaldapnağa ka
dir olabileceğini düşünüyordum... 

Biten hafta 
(Şaıı S inci sayfada) 

Bu cevaplarclaa hansiai ea doi· 
ruaudur? Bence sonuncusu. 

••• 
Bir çocuktan hafta zarfmda ne 

yaptıimı sordum. 
- 23 nisan aktamı aaklanbaç oy-

nadık, dedi. 
-Sonra? 
- HalkeYindeki çaya rittik. 
- Hepai bu kadar mı 7 
- EYet. 
Ayni auali betinci bir yavruya teY· 

cih ettim. 
- Enlki sün amıf arkadaılanm

Ja sinemada idik. 
- Baıka? 
- Geçen sün de mahallede oyna-

dık. 
- Ne oynadınız? 
- Köte kapmaca. 

••• 
Eski bayramlan nasıl beklediti • 

mizi, eski bayramlarda nasıl gülüp 
eilendiiimizi hatırladım. Arifenin 
helecanı yüreklerimizi titretir, Cinci 
meydanmm türlü eilenceleriyle 
gaşyolmut olarak aktam karanbim· 
da evlerimize girmek istemezdik. 
Modern Ankara'da bir lünapark he
nüz kurulmamııtır. Çocuk Esirgeme 
Kanunu bahçesindeki teaisler Sa • 
manpazan •e civan çocuklarını bil
mem tatmin ediyor mu? 

Çocuk haftasının ihdasmdaki de • 
rin mi.naya gelince; bunu anlatılan 
onlara mekteplerindeki muallimler 
bir dera gibi i~ah etmelctedirler. 

••• 
Çocuk psikolojisini iyi bilen bir 

dost, bu münaıebetle ıörüıürken, fi
kirlerini fÖyle icmal ediyordu: 

- Çocuklarımızın eilencesi bahis 
mevzuu olduiu zaman onlan büyük 
farzediyoruz: onlara ciddi feyleri 
öğretmek mevkiinde bulunduğumuz 
zaman da aiırbatlıbiımnu büabü • 
tün takmıyoruz. 

- Biraz ,..k, biraz heyecan 1 •••• 
Naahi BA~DAR 

Hava Kurumu 

11•1r n pirine nıılıemı 
ılllMlk 

Türkkuta Genel Direktörlüjiin • 
den: 

ı - Türkkuşu ihtiyacı için bakır 
ve pirinç malzemesi alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2.150) il· 
ra, muvakkat teminat (161) lira (25) 
kuruıtur. 

3 - ihalesi, 10. 5. 1939 çarpmba 
cünil aaat (15) te açılr eksiltme ile 
yapılacaktır. 

4 - lateyenlere prtıwneai para· 
aıs olrak TUrkkuıu satın alma Amirli 
tinden verilir. 

5 - Taliplerin teminatları ile bir
likte, yazılı gün ve saatte Türkkuıuı 
na müracaatları 1383 

Muhtelif öl~ü aletleri ve 
TesYiyed tıkınılır1 ll1111<ık 

Türkkuıu Genel DirektörlÜ· 
tünden: 

1) Atelye ihtiyacı için muhtelif öl-
çü lletleriyle tesviyeci takımı alına· 
caktır. 

2) İhale açık eksiltme uıuliyle 2 
mayıı 1939 aalı ıünü aaat 15 te Türk· 
kutu Genel Direktörlüiünde yapıla
caktır. 

3) Alınacak malzemenin muham
men bedeli 2700 ve muvakkat temina
tı 202.5 liradır. 

4) Şartnamesi ve listesi parasız o
larak her gün aatınalma amirliğinden 
alınabilir. 

5) Taliplerin yuılı ıün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Türkkutuna 
müracaatları. 1269 . 

Hint yağı at.nacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüiüa· 

den: 
1) 28. 4. 1939 cuma günü açık ebilt· 

me yoluyla ihalesinin yapılacağı önce 
ilan edilen 2000 kilo Hintyağının iha 
leıi istekli bulunmadıfından 12. 5. 
1939 cuma günU aaat 15 e bırakılmıf· 
tır .• 

2) Şartnamesi Türkkuşu satın alma 
amirliğinden parasız olarak verilmek
tedir. 

3) İsteklilerin yazılı ıün ve saatte 
Tk. genel direktrlüfUne bafVUrmalan. 
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latanbul Haydarpa .. bastaaftl ubık 
cöz miltehaaaııı •e Glllhane hastanesi 

ubılr ıas baı mua'ffnl 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muoenehanealni Saın.an'daa Anka· 
ra'n aalrletmiıtir, llua:rene: Sabah 

t dan 19 a kadar 
Beledi:ra sıruı. Talu Ap. kat: 1 

Ankara Borsası 
29 Niaan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amııterdam 

Berlin 
Briikıcl 

Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Bclcrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

Ac;ıh' P. Kapanı• il'. 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.4850 
67.6550 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.4850 
67.6550 

50.8250 50.8250 
21.475 21.475 

1.0925 1.0925 
1.56 1.56 

14.0350 14.0350 
23.9025 23.9025 
24.9675 24.9675 

0.9050 0.9050 
2.8925 2.8925 

34.62 34.25 
30.SSS 30.555 
23.9025 23.9025 

ESHAM VE TAHVlLAT 
1933 Türk borcu I. 19.65 19.65 

Peıin 
1933 ikramiyeli 

Ercani 19.- 19.-
Sıvas • Erzurum 

hattı İıı. I. 19.48 19.41 
Sıvas • Erzurum 

hattı İs. 111. 19.SO 19.SO 

Kazalar 

Gönen kıph<ıları kiraya 
veriliyor 

Gönen Belecliyuind- ı 
Gönen Kaplıcalarının 1. 6. 939 ta

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

11417 

Mahkemeler 
Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Ha· 

kimlitinden ı: 
Vefata binaen terelrealne mahkeme· 

ce el konulmut olan Sümer il. KU· 
tilkçü otlu So. Osman Apaydın oğlu
na ait 4 hususi ve 183 umumi sayılı 
190 metre murabbaı gayri menkul e
vin nısfının açık artırma ile satılma

sına karar er.ilmi~tir. 
1 - Kapıdan girildikte zemini kes

me tat ile diSfeli tavanlı bir ev altı o
lup aatda bir oda ve yukarı kata çı-
kılan aralık bir kilar ve ahıap merdi-
venle yukarı kata çıkıldıkta bir sofa 
üzerinde 3 oda ve 1 wa ve bu odalar 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:, - -- -- ----------- Kurumu 27 
. . 
ıncı tertip Türk Hava - -- ----------

--------- Büyük Piyarigosu 
- -- -5 Birinci keıide 11 Mayıs 1939 dadu 5 
- -- -
~ Büyük ikramiye 40.000 liradır ~ 
- -- -- -:E Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- :E 
:E lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
: Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeği ihmal etmeyi- : 
: niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir- :E 
- t -: mi1 o urıunuz. : 

~ıııııı1tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kirahk dükkôn ve apartmanlar 
Ağazade vakfı mütevelliliğinden: . 
Koyunpazarındaki Ağazade hanının yerme yapılmakta olan Ağazade 

çarşı ve apartmanlarından ardiyeli ardiyesiz 10 mağaza ve dörder, üçer, iki
şer ve birer odayı, holü, matbahı banyo ve helayı havi altı konforlu daire
yi muhtevi birinci kısım inıaatı hitam bulduğundan, büyük küçük ticarete 
elverişli yeni tarz mağaza ve dükkanlarla aile ikameti, doktor muayeneha
nesi, terzihane ve yazıhane olarak kulJanmağa elverişli daireler kir•ya ve
rilecektir. Talip olanların% 7,5 muvakkat teminat akçesi ile 13 mayıs 939 
cumartesi günü saat 14 de mezkur binadaki mütevelliliğe müracaatları. 
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Bir muhaberat şef muavini·ahnacak 
Zonpldak'ta mühim bir kömür müesaeıesinin muhabe

re Serviıinde Şef muavinliği açıktır. Taliplerin Türk olma

ıı; tahıil itibariyle Liıe veya bir yüksek mektep mezunu 

bulunması; askerlik hizmeti·ni yapmıı olmuı; İngilizce, 
Fransızca ve Almancadan en az birisini muhabereyi idare 

edecek kadar bilmeei; reunt veya hususi müesaeaelerde 

muhabere itlerinde çalıımıt olması; ve ııhhatinin yerinde 
bulunmaıı prttır. Taliplerden yiikaek mektep mezunu o
lanlarla birden zi1ade liun bilenler tercih edilecektir. 

Hizmete alınacak kimseye ev veya ev kirasından bqka 

ehliyetine ve tecrübesine göre 150 ile 200 lira arasında ay
lık ücret verilecektir. 

!eteklilerin taluil ve aile vaziyetlerini, bulundukları hiz
metleri ye bu hizmetlerden ne sebebe mebni ayr.ıldıklarını 
bildiren kua bir hal tercümesini; kendilerinden ilerde asıl
lan ve1a mu•ddak auretleri ittenecek diploma, taıdikname, 
tebadetname, boneerviı ıibi veıikaların birer suretini iliı
tirecekleri bir yazı ile lıtanbul Tophane poıta Kutuıu 8 ad-

l 
resi-ne 10 Mayıs 1939 tarihine kadar müracaat eylemeleri 

ilin olunur. 1395 
• 

Kiralık evler 
Ankara Belediyesiacl• ı kimilen tavanlı ve tabanlı evin arka 

tarafında üzeri açık bir avlu olup bu 
avlunun .zemini taş dögemeli bir ku- Cinai 
yusu ve avluda bu evin kartııında ay-

Mahallesi Sokafı 

Muhammen senelik 
lcan 
Lira kuruı 

% 7,5 ğu 
Lira Ku 

rı bir bina gibi bu evin müıtemilltın
dan ayrı bir bina vardır. Bir mutbak 
ve bir yemek odaıı ve yukarıda büyük 
bir oda bu kısımda bir bahçe içinde 
bir havuz ve bir aama olup 190 metre 
murabbaı mesahalı ev nıafının ehli vu 
kufca tahmin edilen degeri 2500 lira~ 
dadır. 

2 - Satıı peşinctir müzayedeye it
tirik edeceklerin muhammen kıyme

tin yüzde yedi -buçuk pey akçesi ver
meleri lazımdır. Rüsumu delllliye ve 

Kirgir hane Eaki yangın Meçhul 
yeri asker 1062 00 79 65 

,, ,, ,, 1161 00 87 75 
Yukarda cinai ve muhammen bedelleri yazılı iki kirgir hane arttırma 

suretiyle 1-VI-939 tarihinden 31-V-940 tarihine kadar bir sene müddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin 4-V-939 pertcmbe günü aaat 15 te imar 
müdürlüğünde mUtetckkil komisyona müracaatları. (1402) 11388 

Ankara Belediyesi 
tapu harcı alıcıya, vergi ve rUaumu . 
aaire de nıa1 sahiplerine aitt~~· .: · Yol işa ret çivisi alınacak 

sında yapılacaktır. Taliplerin nüfus 
tezkeresi, bonaervia, hüsnühal 
ve tahsil vesikalariyle birlikte 10 ma
yıs 939 akşamına kadar müracaatları 
ilin olunur. (1585) 11555 

3 - Satıı 30 5. 939 .alı ıunu aaat 
onda 3 üncü sulh hukuk mahkekesin- Ankara Belediyesinden ~ 
de yapılacaktır. İhale bedeli bet gün 1 - Şehrin muhtelif yerlerine io-

Su kesilecek 
zarfında mahkeme veznesine yatırJ- nacak 500 adet yol işaret çivisi on bet 
madığı takdirde bozularak bundan ha- gün müddetle açık eksiltmeye konul 
aıl olarak zarar ve ziyan ve fark on- muıtur. 
dan tazmin ettirilecektir. 2 - Muhammen bedeli 825 liradır. 

Belediye Reisliiinden : 
Şebekede yapılacak tadilat dolayı

siyle 2 mayıs salı günü saat 8 den 18 
e kadar Bahçeli Evlerin suyu kesile-
cektir. (1596) 11558 4 - Gayri menkulü görmek iatiyen- 3 - Muvakkat teminatı 61,88 lira-

ler mezkur eve ve daha ziyade mahl- dır. --------------
mat almak isteyenlerin mahkemenin 4 - Şartnamesini ve nümuneaini ..1111111111111111111111111111111111111111. 

17 ıöremek isteyenlerin her gün yazı ;. 1 ÇAN VA E ~:: o~u~o:. dosyasına müracaalt~;;1 
i- itleri kalemine ve isteklilerin de 9. 5. S:U LSLAR: 

939 satı günü aut 10.30 da belediye ~ • • h ·· .. : 
Ankara 3. üncü Sulh Hukuk Hi· 

kimlifinden : 
Ankaranın SUmer mahallesinde KU 

tükçU oğlu sokağında ölü Osman A· 
paydın'a ait evde bulunan menkul ev 
eıyaaı 23. 5. 939 aalı günü aaat 14 de 
mahallinde bilmUzayede aatılacaiın
dan taliplerin mezktlr aaatte mahal
linde bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

28. 4. 939 1536 

Ankara Birinci Saib Hukuk Hi· 
kimliiinden : : 
Atıfbey mahallesinde harici karakol 

sokak 200 numarada Muzaffer, 
Posta telgraf idaresi vekili avukat 

Abdurrahman Ta9pınar tarafından 
aleyhinize açılan 28 lira 65 kurut ala
cak davasının yapılmakta olan duruı
masında adresiniz meçhul olduğun • 
dan tebliğat yapılamadıiı cörülerek 
usulün 141 inci maddesi mucibince 20 
gün müddetle iJinen tebliğat' yapıl • 
muına mahkemece karar verilmit ve 
duruşmada 16-5-939 aalı günü aaat 9,5 
bırakılmıştır. Mahkeme gününde biz· 
zat hazır bulunmadığınız veya bir ve
kil göndermedifiniz takdirde mahke
menize gıyaben bak ·.,cağı tebliğ ma
kamına kaim olmak uzere ilin olunur. 

encümenine müracatları. (1465) ~nevsımın en mu teıem reYUıu.= 
11453 .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

Satıhk yer 
Ekonomi B. Ankara Beledi)'eainden : 

1 - Kökçeoğlu mahallesinde pos
tane caddesinde 850 adanın 6 parseli 
ile ıüyulanan bedeliye malı 138 metre Satıhk eski eşya 
mürabbaı yer phaa ait bonoda kabul 
edilmek üzere on bet ıün müddetle 
açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 4140 lira

lktuat Vekaleti Levazım Müdür
liiiünden: 

Vekllette mevcut muhtelif tipte ve 
(164) parçadan ibaret Sandalya, Kol· dır. 

3 - Muvakkat teminat 3l0,50 lira- tuk, kanepe ve masalar eakimit ve kul 
dır. lanılmıı bir halde olduklarından do-

4 - Şartname ve krokisini ,.. k layı satılacaktır. Ayrı ayn bunlara 
isteyenlerin her gün yazı itlerio::e- kıymet. takdir e!~irilmit olup yekGnu 
mine ve isteklilerin de 9. s. 939 aalı (223) lıraya balıg olmaktadır. Her 
pil aaat 10.30 da belediye encüme· cina ~yrı ayrı satılacaktır. 
aine müracaatları. {1466) 11454 Müzayede 4. 5. 939 perşembe ~nü 

aaat onda Y eniıehirde vekilet bına-

Bir memur ahnacak sında tetckkUl edecek lromiayon hu • 
zurunda ve belediyeden gönderilecek 

Ankara Belediyesi imar Müdür- tellil marifetiyle yaptırılacaktır. Tel-
lü.:ıı.:~-d- ı ..... ..... l!liye ve diler resimler alıcıya aittir. 
İmar müdiirlülil kadroaunda miln- Taliplerin aynı gün ve saatte ayn. 

hal 75 lira ücretli daktiloluğa mOaa- ca etyaları görmek ve izahat almak ia
baka ile bir memur alınacaktır. Mil· teyenlerin her gün müdürlüğümüze 
aabaka mayısın 11 ncl perpmbe gU- müracaatları ilin olunur. (1546) 
nü aaat bette imar müdUrUlğil bina- 11526 
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· .Vilaye.tler : 

Şose inşaatı ilônı 
Erzurum Vilayetinden : 

1 - Trabzon - İran transit yolu i
kinci mıntaka dahilinde ve 272+000 -
295 + 000 kilometreleri arasındaki 
(18901) metre tulünde şose esaslı ta
miri ve (24) adet yüz ve (12) adet 
menfez inşasile 324+000 - 331+140 
kilometreler arasında (7140) metre 
tul şose esaslı tamiri ve Tahir dağı 
Kavurmaçukuru 442+500 - 462+500 
kilometreleri arasında (15000) metre 
tulde şose tarafeyn banketleri üzeri
ne (0.50) metre genişliğinde adi kal
dırım ve (300) metre mikap istinat 
duvarı inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

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

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

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (6) altı lira (5) beş 
kuruş mukabilinde Erzurumda tran -
ait yolu ikinci mıntaka başmüdürlü -
ğündelfl alınabilir. 

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

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

Bu müddet zarfında vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmiye giremi
yeceklerdir. 

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

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2S18-1373) 11412 

Ekmek alınacak 
Gaziantep C. Müddeiumumili • 

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

dan 31. 5. 939 tarihine kadar bir sene
lık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliy
Je ihaleye konmuştur. 

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

3 - Muvakat teminat 1743,75 ku
ruştur. 

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

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

6 -Eksiltmiye talip olanlar 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinin 
emrettiği vesikaları ibraz edecekler
dır. 

7 - Şartname Gaziantep C. Müdde
iumumiJiğinde her gün çalışma saat-
lerinde görülebilir. 11421 

Soğuk hava deposu ve 

buz fabrikası inşaatı 

3 - Muhammen bedeli çamın beher 
gayri mamUl metre mikabı (490) kuruş 
tur. 

4 - Muvakkat teminat % 7,S hesa
biyle (854) lira 1 kuruştur. 

S - Satış orman kanununun mu
vakkat 6 ıncı maddesi mucibince ma
halli ihtiyacı karşılamak için yapıla

caktır. 

6 - Teklif mektupları 6. 5. 939 gü
nü saat 9 da Antalya orman idaresin
deki satış komisyonu başkanlığına be
hemhal verilmiş bulunacaktır. 

7 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek isteyenlerin Ankarada Orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya Or
man çevirge müdürlüğüne müracaat 
ları. (2838/ 1549) 11533 

Ahnacak elektrik 
enslilasyon malzemesi ilanı 

Çankırı Belediyesinden : 
1 - Elektrik enstilasyonu için lü

zum görülen malzeme ve teferruatı 
16-4-939 tarihinden 16-5-939 tarihine 
kadar ve bir ay müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif tutarı (5676) lira (50) ku 
rutşur. 

3 - Şartname resimleri ve diğer 
evrakları belediye dairesinde her gün 
görülebildiği gibi istiyenlere de bila -
bedel gönderilir. 

4 - İhalei katiyesi 16-5-939 tarihi
ne müsadif salı günü Çankırı beledi
yesinde saat 1 S de encümeni beledi
yece icra kılınacaktır. 

5 - Arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun kapalı zarf hakkındaki 
şeraitine göre verilecek teklif mek
tupları eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar belediye riyasetine ve
rilmiş olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat (426) lira -
dır. -7 - Fazla malıimat almak istiyenle 
rin şifahen ve tahriren Çankırı bele
diyesine müracaatları ilan olunur. 

(2868-1606) 11564 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdür

lüğünden: 

ı - Balıkesir Hükümet konağı ad
liye kısmının inşaatı kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptınlacak iş, 6Sll9 lira 76 
kuruşluk heyeti umumiye keşfinin 
56936 lira 50 kuruşluk kısmıdır. 

3 - Bu işe ait evrak: 
A - Projeler, 
B - Fiat Bordrosu, mesaha cetve

li, keşif hülasa cetveli, 
C - Fenni ve hususi şartname, 
D - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi, 
olup istiycnler bu evrakı her gün 

Balıkesir vilayeti Nafıa Müdürlü -
ğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 15-5-939 cuma günü 
saat 15 de Balıkesir hükümet kona -
ğında Nafıa Müdürlüğünde teşekkül 
edecek Nafıa Eksiltme komisyonu hu 
zurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait 4883 lira 
98 kuruşluk muvakkat teminat~ Mal
sandığına yatırdıklarına dair makbuz 
ve şayanı kabul Banka mektubu ile 
ihaleden en son sekiz gün evet asga
ri 70 bin liralık yapı işini bir defada 
başardıklarına dair referanslariyle 
Balıkesir valiliğine müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını ve tica
ret odası vesikalarını 2490 No. lı ka-
nunun tarifleri dairesinde hazırlıya-

Edirne Belediye Riyasetinden rak eksiltme komisyonuna müracaat-
45 gün müddetle ve kapalı zarf ları lüzumu ilan olunur. (2909-1591) 

u uliyle münakasaya konulan ve 25 _. _________ 1_1_5_5_7 ___ _ 

nısan 939 tarihine müsadif salı günü lıtanbul Emniyet Sandığı Direk· 
ih le edileceği ilan olunan 72822 lira 

törlüğünden : 
61 kuruş bcde1i keşifli soğuk hava 
deposu ve buz fabrikasının inşasına Borçlu Bayan Mukadder ve Seni-
bir çok talip zuhur edip elde projele- haya ilan yoliyle tebliğ. 
rin mevcudu kalmamasından ve tek- Gösterilen ikametgah: Mukadder : 
sır olunan projelerin de vakit ve a- Ankara Cebeci Demirbahçede No. ıs 
nında gönderilmemesinden tetkike za Seniha: Ankara İstiklal caddesi A -
m n bırakmak için münakasa müdde- merikan sefarethanesi karşısında No. 
ti bir ay daha temdit edilmiştir. Şart- 359 Mukadder ve Seniha 12640 hesap 
namesinin 12 inci maddesinde göste- numarasile İstanbulda Kadıköyünde 
rilen iki şık ve sınıftan yalnız elek- .Osmanağa mahallesinde Kuşdili so -
trik kısmı kabul edilmiş olduğundan kağında eski 21 yeni 145 numaralı bir 
tekliflerin ona göre yapılaması lazım evin tamamını birinci derecede ipotek 
dır. Taliplerin 2490 sayılı kanuna tev göstererek 24-12-931 tarihinde sandı
fikan hazırlanmış mektuplarını 24. ğımızdan aldığınız 280 lira borcu 
mayıs 939 çarşamba günü saat 16 ya 21.7.938 tarihine kadar ödemediğiniz
kadar Edirne belediyesine makbuz den faiz, kumisyon ve masarifile be
mukabili tevdi etmeye mecburdur. 1- raber borcunuz 735 lira Ol kuruşa var
hale 25. Mayıs erşembe günü sa - mıştır. Bu sebeple (3202) No. lı ka -
at 16 da Edirne belediye encümenin- nun mucibince hakkınızda Sandıkça 
de yapılacaktır. Proje ve keşifname icra .takibine başlanarak yukarda ya -
ve şartname 360 kuruş bedel ı mukabi- z~lı ~ka?1etga~ınıza ihbarname gönde
linde Edirne belediyesinden tedarik rılm~ş ıse de ıkametgahınızı terket -
edebilirler. (2738/ 1502) 11493 menız ve ~erede olduğunuz da öğre -

nilememesı hasebile ihbarname tebliğ 
edilemediğinden kanun hükmüne tev
fikan ilan yoliyle tebligat icrası icap 
etmiştir. İşbu ilan tarihinden itiba -
ren bir buçuk ay içinde Sandığa bor
cunuzu ödemeniz ve kanunen kabule 
1iayan bir itirazınız varsa bildirmeniz 
lazımdır. Hakkınızdaki takibi usul 
dairesinde durdurmadığınız takdirde 
ipotekli gayri menkul mezkur kanu
na göre Sandıkça satılacaktır. Bu ci
hetler borçlu Mukadder ve Senihaca 
bilinmek ve ihbarname tebliği maka· 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Satılık çam ağacı 
Antalya Orman Müdürlüğün

den: 
1 - Antalya'nın Korkudeli kazası· 

na bağlı Hacıbekar - Samas devlet or
manından bir sene müddetle satılığa 
çıkarılan (2324) metre mikap gayri 
mamfıl çam ağacı on beş gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle arttırmıya 

konulmuştur. 
2 - Arttırma 6. 5. 939 tarihine mü

sadif cumartesi günü saat 10 da An
talya orman idaresinde yapılacaktır. 1S46 

ULUS 

Kirahk: 

Kiralık apartıman - Atatürk bul 
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit-
ten geçme sıcak sulu. 1281 

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

Kiralık daire - Yenişehir Karan
fil sokak şeker §irketi yanında 5 oda
lı ve 1 hol konforlu ve bahçeli daire-
ler. Ti: 3S1S e müracaat. 1454 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı 

karşı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 
4 oda 1 hol, hava gazı, elektrik, ban
yo 40 lira. Kapıcıya müracat. 146~ 

Kiralık oda - Adilye sarayı karşı

sında Ortaç apartmanı No. 4 bir bay 
veya bayan içindir. 1472 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol ve müş
temilatı. Yenişehir İsmet İnönü cad. 
su deposu yanı. Nuri Barlas Ap. fev
kalade nazaretli yeni mükemmel. Tel: 
3630 1473 

Ehven fiyatla devren kiralık - Ka 
loriferli sıcak sulu üç oda bir hol İz
bede sandık odası, Yenişehir Menek-
şe S. 4 kapıcıya. 1474 

Kiralık oda - Konforlu güzel bir 
oda möbleli möblesiz kiralıktır. Kı

zılay karşısında Paşakay apartmanı 

kapıcısına miiracaat. 1483 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta
ras kalorifer yaz kış her gün sıcak su 
tam konforlu. Yenişehir Atatürk bul-
varı Yenige Ap. No. 9 1486 

Kiralık apartman - 4 oda 1 hol 
banyo mutbak Demirtepe Yaltırık 
caddesi asfalt köprünün başında No. 
37. Görmek ve görüşmek için Telefon 
1616 1487 

Kiralık oda - Bir hay için mobil
yalı veya mobilyasız. Sağlık bakanlı
ğı otobüs durağında No: 10 Bakkal 
Mehmet Mustafaya müracaat. 1491 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad
desi 22 No :lu müstakil hane ehven 
fiyatla kiralıktır. Aynı evin ı. ci ka-
tına müracaat. 1494 

Kiralık - Etfaiye meydanında Be
lediyeler bankası arkasında Pamukçu 
apartmanında kiralık daireler vardır. 

1517 

Ucuz acele devren kiralık daire -
Kalorifer vebolit vesair fennt tesisat
ları havi. Yenişehir Demir tepe Emek 
ve Dural apartmanlarına müracaat. 
Tel: 3295 1522 

Kiralık oda - Taşhan civarında a
partmanda banyolu adres: Anafartalar 
Halil Naci müessesesinde Sigo,:ta şe
fi Adnan Özkan. Sabah saat 9 - 10. 
Akşam 6 - 7 de. 1533 

Kiralık konforlu oda - Güzel ve 
geniş manzara. Hiikümet caddesi 
Şemsettin apartman daire 8 müracaat. 

1S34 

Kiralık - Karaoğlan caddesinde 
merkez apartmanının asma katı dev
ren kiralıktır. Her işe elverişlidir. U
lus matbaası karşısında kahveci Ce-
mal'e müracat. 1S42 

Kiralık oda - Aile yanında bir ba
yan içindir. Yenişehir Meşrutiyet cad 
desi Yeni Kalık sokak No. 10 1544 

Kiralık kat - 5 odalı ve tekmil müş 
temilatı ve bahçeli bir kat kiralıktır. 

Maltepe Oflas sokak No. 1 Bakkal 
Ramize müracaat edilmesi. 1549 

Satıl.k : 

Uygun fiyatla satılık arsa - Yeni -
şehir, Sıhat vekaleti karşısı, İlkiz 
caddesi, ada 1149, parsel 23, Telefon 
3563 1402 

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 

Ucuz satılık arsalar - Maltepe jan· 
darma okulu yanında istasy<'n arka
sında imarca parsellenmiş küçük çap
ta münferit inpata elverişli. Tl: 1538 

1458 

Satılık hisse - Küçük evler yapı 

kooperatifinden bir hisse satılık

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

Satılık apartman - Şehirde Neca
ti okulu civarında S daireli 255 lira i
ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. 1 A-

1475 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meaeli 10 
defa neıredilecek bir il1n için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her aatır, kelime arala
rındaki bo5luklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her ıatır lçin 
beher seferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Küçük illnların 120 harfi cec;me
meıi lbımdır. Bu miktarı ceçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

Acele satılık aprtman - Şehirde 
Himayei Etfal arkasında 5 kat 5 daire 
manzara bol güneşli 16000 lira borçlu 
Tel: 2406 Bayram Caddesi No. 1 

1476 

Satılık aprtman - Cebeci'de oto
büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük
kanlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 1481 

Satılık apartmanlar - Yenişehirde 
bulvar Üzerlerinde 10, 8, 3, S, daireli 
tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad· 
desi No. 1 1482 

Satılık - 8 lambalı bir Alman rad· 
yosu ve 1 - 2 objektif son model Kon
taks fotoğraf makinesi acele satılık

tır. Yenişehir Necati B. cad. No: 11 
re müracat. 1484 

Satılık apartman - Cebecide mül
kiye mektebi civarında üç ve 5 daireli 
tam iratlı borçlu yolculuk hasebiyle 
Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 1501 

Satılık - Bahçeli küçük evler yapı 
kooperatif hisselerinden satılık hisse 
vardır. Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
1 1502 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimlak haricinde inşaata hazır 
asfalt üzeri ve gerilerinde çok ucuz 
Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 

Satılık arsalar - Yenişehir İsmet 
İnönü asfaltında onar metre inşaat 
cepheli 380 ve 388 metre Tel; 2406 

Bayram C. No. 1 1514 

Satılık villa bağ ve bahçe - Keçiö
rende Kubbeli mevkiinde 7, 3, 2 odalı 
Sulu meyva ve bağlı 300 dönümden 
fazla toptan ve perakende Tel : 2406 
Bayram C. No. 1 1515 

Satılık arsalar - Maltepe ve her 
yerde istenilen ebatta parsellenmiş u
cuz ve Kızılırmak caddesinde 2 apart
manlık Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
1 1516 

Satılık ev eşyası - Orta masasiyle 
(9) parça salon takımı (1) büfe (1) 
aynalı konsol (2) komodin. Bahçeli ev 
ler. Otobüs üçüncü durak. No. 32 

1528 

Acele satılık arsa - Yenişehir Se
lanik cad. 423 m2 Cebeci AtiJa asfal
tında 428 M2 arsa uygun fiyatla veri-
lecek. Tel : l 538 1529 

Satılık arsa - Ayrancıda Fransız 
sefarethanesi yanında 3000 küsur M2 
arsa çok ehven fiyatla verilecek. Te-
lefon 1538. 1531 

300 liraya satılık kapalı lort otomo
bili - Bahriye caddesi Çocuk Esirge 
me kurumu bekar apartmanı No. 8 de 
Zekiye müracaatları. 1535 

Acele satılık arsa - Jandarma oku
lu yanında 550 M2 Maltepenin en ha
kim, en güzel yerinde 560 M2 arsa eh
ven fiyatla verilecek Telefon 1538 

1530 

İş arayanlar · 

Tecrübeli muhasip mütercim mu
habir daktilo - Almanca Fransızca 

Türkçe iyi bilen bir zat akşamları ça
lı§ır .. Ulus'ta "KAJ" mektv.pla müra-
caat. 1451 

Bir mürebbiye i~ arıyor - Bir Ma-
car mürebbiye çocuk bakım işleri ara
maktadır. Yenişehir Yüksel caddesi 
No. 9 E. L. 1526 

iş verenler : 

Aranıyor - Bedia Terzihanesi için 

iyi dikiş bilen bayanlara ihtiyaç var
dır. Kınacı apartmanı daire 3. Yenişe-
hir Havuz başı Tl: 3837 1519 

Kas;yer aranıyor - Kasiyerlik yap 

mağa muktedir bir bayana ihtiyaç var
dır. Bankalar caddesi Yıldız kırtasi-

ye mağazasına müracaat. l 524 

30 - ~ - 193~ -
Sütçüler ôleminde bir hôdise ... 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiştir 

Mİ ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

SÜT MAK1NELER1DİR. 
Paslanmaz, lekelenmez ve bo
zulmaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. 

Taşra satış yerleri t 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neşet Solakoğlu 

Ankara satış yerleri: 
M. NEDİM İRENGÜN Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 
YUSUF ESENDEMİR ve OÖULLARI Anafartalar Cad. N: 105 
Tl: 2454 1123 

• 

TAYYARE SEFERLE'Ri 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 
l Mayıs 1939 tarihinden itibaren Tayyarelerimizle Yolcu, Posta ve Ba

gaj nakliyatına başlanacaktır. 

Ankara - İstanbul 
Ankara - Adana 
Ankara - İzmir 
İstanbul - İzmir 
İstanbul - Adana 
İzmir - Adana 

Bilet Fiyatları 
Gidiş Gidiş - Dönüt 

Lira Lira 
21 29.75 
30 42.35 
32 45.15 
33 46.55 
35 49.35 
34 47.95 

(Gidit • Dönüt biletleri bir ay muteberdir) 

Vakti Hareket Cetveli 

(Pazardan maada her gün) 

İstanbul - Ankara 
Yeşilköyden Hareket 

Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

14 45 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

ıs .os 

Adanadan Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

16 00 

İzmirden Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

Ankara - Adana 

Ankara - lzmir 

Adana - ~nkara 

Ankara - lıtanbul 

lzmir - Ankara 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Adanaya Muvasalat 
Saat Dakika 

16 55 

!zmire Muvasalat 
Saat Dakika 

17 55 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

11 20 

Yeşilköye Muvasalat 
Saat Dakika 

18 00 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

12 00 

Tayyare Y olcularrnı Meydanlara nakledecek 
Otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 

Is tan bul da 

Saat 8,15 de Taksim meydanından kalkacak ve saat 8,30 da Karaköy yatak# 
lı Vagon Acentasına uğrayacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

Ankara da 

İzmir ve Adana Yolcuları saat 14,20 de ve İstanbul Yolcuları Saat 15,30 da 
Merkez P.T.T. binası önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

Adanada 

Saat 8,50 de Yeni Otel önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

lzmirde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 
Tayyarelerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal otobüsle şehre nal<· 
ledileceklerdir. 
Yalnız İzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir İstasyonuna kadar 
otobüsle nakledilecekler ve Saat 18,27 de hareket edecek Trenle Alsanca1' 
İstasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletleri: 

Ankara, Yeşilköy, Adana, İzmir meydan müdürlüklerinde ve Yataklı Va• 
gon Şirketinin Beyoğlu, Karaköy ve Ankara Acentalarında satılır 
Fazla tafsilat için Meydan Müdürlüklerimizle Yataklı Vagon Ac

0

entaları• 
na müracaat edilmesi. (1S47) 11540 • 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi Mahallesi Muhammen B. Muvakkat 'ft Ada 
Parsel Lira Ku. Lira J'ıl' 

Ahşap hane Eski kurtuluş ~ 
İstasyon civarı 1310 6 60 00 4 50 

Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sureti~' 
le satılacaktır. İhalesi 15-V-939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. Talipler•~ 
imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları .(1572) ıı5~ 



30 - 4 - 1939 -

· Levazım Amirliği 

16.000 kilo toz ıeker ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

. ~ ~ Garnizon birlik ve müessescle
rı ıhtıyacı için 16,000 kilo toz şeker 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4400 lira olup 
muvakkat teminatı 330 liradır. 

3 - Eks"l · 
•• •• 1 tmesı 1. 5. 939 pazartesi 

gunu saat 14 tedir. 
4 

- Eksiltmeye gireceklerin eksiltme "" 
.. gunu 2490 sayılı kanunun 2 3 ün-

~: b~a~delerinde istenilen bel~cl~riy-
ırlıktc Ankara Levazı A . ı · v. 

satınalma k . m mı: ıgı 
omısyonuna vermeJerı. 

~ <1375) 11369 

30.000 kilo süt alınacak 
~ 

Ankara .Levazım A . l'v• Satm 
~l K mır ıgı 

ma omisyonundnn : 

1 - Kırklarel' k ~ . -
939 se . 'h . ı as erı hastanesının 
ka 

1 
nesı ı tıyacı için 30.000 kilo süt 

pa ı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

1 
2 

- Tahmin bedeli kilosu ıı kuruş 
0 

up muvakkat teminat 237 lira 50 ku
ruıtur. 

.~ ~ Eksiltmesi 11. 5. 939 perşembe 
gunU saat 16 dadır. 

4 
- Eksiltmeye gireceklerin eksilt me .. " 

.. gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün-
cu ~a?delerinde istenilen balgeleriy
le bırlıkte ihale gün ve saatinde en 
geç bir saat evelinc kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Kırklareli asker 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1407) 11419 

2 ambar yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonund.ın : 

1 - Çorluda iki adet anbar yaptı
rılacaktır. Her ikisinin keşif bedeli 
42643 Jira 30 kuruştur. 

2 - İhalesi 2. 5. 939 çarşamba günü 
saat 15 de Çorlu'da kor satın alma ko 
misyonunda pazarlık suretiyle yapı
lacaktır. Bu iş hakkında malGmat e
dinmek şartname ve projelerini gör
mek isteyenlerin lcomlsyonumuaa mü 
racaatları. (1427) 11427 

30.000 kilo yogurl alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~lma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli asker hastanesinin 
939 mali yılı ihtiyacı için 30.000 kilo 
Yoğurt kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiyatı 
13 kuruş olup ilk, teminatı 292 lira 
50 kuruştur. 

3 - İhalesi 10 5. 939 çarşamba gü
nU saat 16 dadır. 

4 - İstekliler şartnamesini her gün 
komisyonda görebilirler. 

5 - Taliplerin teminat ve teklifle
rini havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar Krık
lareli askeri satınalma komisyonuna 
vermeleri. (1420) Ü424 

Gübre satışı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu civarında birikmiş 

olan gUbreler satılacaktır. 
d 

2 
-::- Talip olanlar gübreyi mahallin 

~ gordUktcn sonra 2.5.939 salı gü-
nu saat 11 d •11. • ı·~· 
t c nnkara Lv. amır ıgı sa-
ın alına k . 1 . 

omısyonuna gelme en. 
(1569) 11539 

Boş teneke satışı 
Al Ankara Levazım Amirliği Satın 

ma K · 
1 °mıııyonundan : 

d - Harp okulunda mevcut 360 a
et boş t k lcr 1 ene e satılacaktır. Tcncke-

mahallindc !T" "1 b'l' 
2 .,,oru e ı ır. 

B - Taliplerin 2 s 939 salı ~ünü aat 11 d · · ı; 
alma k e. Ankara Lv. amirliği satın 

omısyonuna gelmeleri. 
(1601) 11561 

Elektrik tesisatı 
Ankara Le 

Alına K . vazım Amirliği Satm 
1 _ oınıayonundan : 

trik te ~skeri tevkifhancsinin elek-
sıaatının b . . 

tamiri p ozuk mahallcnnın 
azar1ıkJ 

2 _ Tal' 
1 

.a yapılacaktır. 
le birlikteı~ erın 35 lira tcminatlariy 
eaat 10 ela A ~· 939 çarşamba günü 
alma kom· n ara Lv. amirliği satın 

ısyonuna gelmeleri. 

(1602) 1ı562 

2 adeta razoz alınacak 
Anka~a lev 

Alma Koın· •zıın Amirliği Satın 
l K ısyonundan • 

- or ihtiya · . • .. 
zoz ıs nıa 

1 
cı ıçın ıkı adet ara-

Y s 939 pazartesi günü saat 

16 da kapalı zarf usuliyle alınacak

tır. 

2 - İki arazozun muhammen bede
li 8966 lira olup iki pey parası 673 li
radır. 

3 - Şartname ve evsafını görmek 
istiyenler her gün Çorlu'da kor sa
tın alma komisyonunda görebilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. 

(1600) 11560 

Anbar tamiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Sarı kışlada tümen teçhiıat anhan 

tamir ettirileceğinden taliplerin pa
zarlık için 5 mayıs 1939 cuma günü 
saat 9 da ve şartnameyi görmek üzere 
her gün Sarı kışlada müteşekkil ko
misyona müracaatları. (1604) 11563 

Battaniye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu hastaneleri ihtiyacı için 

2300 A. battaniye K. zarfla ekı>iltme
ye konmuştur. 

2 _ Tahmin bedeli 19550 lira olup 
muvakkat teminatı 1466 lira 25 kuruş 
tur. . 

3 - Eksiltmesi 16. 5. 939 salı günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günU 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat cveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Tophane Lv. 
amirliği satın alma komisyonuna ver 
meleri. 

(1598) 11559 

iç işler Bakanlığı 

Şehir haritaSI yaplmlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Erdek kasabasının 103 hektarlık 
kısmının hali hazır hartaları işi kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl

mı~tır. İşin 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 Bil!bcdcl Ankarada 

Belediyeler imar heyeti fen şefliğin
den ve Erdek Bclcdiyeı>indcn alına

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

(1436) 11446 

Kamutay 

Eksiltme ilanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi i

dare Heyetinden : 
1 - Eksiltmiyc konulan iş Çanka

ya'da yapılacak polis karakolu binası 
inşaatıdır; 

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

3 - Eksiltme 4. Mayıs 
şcmbc günü saat (on beş) 
M. idare heyeti odasında 
tır; 

1939 per
te T.B.M. 
yapılacak-

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

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

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

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
sa~t evelinc kadar T. B. M. M. idare 
heyetine, numaralı makbuz mukabi
linde teslim etmeleri Iazımdır; 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1379) 11397 

Gümrük ve 1. 8. 

Sigara makinesi ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüiün

den: 
ı - Cibali tütün fabrikası için şart 

namesi mucibince 3 adet yüksek ran· 

u ı:u s -11-

dımanlt sigara makinesi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (sif 24000 
lira) muvakkat teminatı 1800 liradır. 

3 - Eksiltme 2. 5. 939 tarihine rast 
hyan &alı günü saat 1,5 de Kabataş'ta 
kain levazım şubeıoindcki alım komis· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün parasız o. 
larak yukarıda sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

5 - Mubayaa olu':lacak makineler 
Molins, Standart, Müller, $koda fab
rikaları mam{Hiitrndan olacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edenler fi· 
yatsız tekliflerini % 7 ,5 güvenme pa. 
rast makbuzu veya banka teminat mek 
tubunu havi kapalı zarflarını eksilt
me için tayin edilen gU;ıde ihale saa
tinden bir saat evcline kadar (saat 14 
de kadar) mezkur komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

(17131955) 10951 

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 kuruştur Bu işe ait şart
nemeler vekalet levazım müdürlüğün 
de her gün görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 6. 5. 939 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet binasın
daki satınalma komisyonunda fapıla· 
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 

Siğara kôğıdı alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

'1 - 19/IV /939 tarihinde ihale C· 

dilemiyen 25000 top sigara kağıdı 

şartname ve nümunclcri mucibince a
şağıdaki izahat dairesinde yeniden ve 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye kon -
muştur. 

II - Sigara kağıdı tol'ları 30 tcf
rikli 660X700 eba'dında olacaktır. Bu 
eb'atta vcrcmiycnler kısmen 528X700 
veya 352X 700 cba'dında verebilirler. 

III - Alınacak sigara kağıtlarının 
muhammen bedeli 600X700 eb'ad üze 
rinden sif İstanbul 192 kuruş hesabile 
48000 lira olup % 7,5 muvakkat temi
natı 36000 liradır. Yukarda yazılı di
ğer iki ebatta kağıt vermek istiyenler 
dahi 600 X 700 eb'adı esas olmak üzere 
fiat teklif edecekler ve her eb'attan 
ne kadar miktar kağıt vereceklerini 
mektuplarında kayıt ve tasrih ede -
ceklerdir. Bu takdirde fazla işçilik 
farkına karşılık olmak üzere teklif o
lunan fiatlardan 528X700 cb'adı kağıt 
lar için % 1,5 ve 352 X 700 eb'ath ka
ğıtlar için % 3 nispetinde ayrıca ten
ziHit yapılacaktır. 

IV - Eksiltme 15/V /939 tarihinde 
pazartesi günü saat 16· da Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname ve nümune her gün 
sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
baş müdürlüklerinden 240 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektubunu ve % 7,5 
teminat parası makbuzu veya Banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek ka
palı zarfları ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mezkur komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde ver
miş olmalıdırlar. (2758-1503) 11483 

Dolma tüfek kapsülü 

ah nacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

1 - 24. iV. 939 tarihinde kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacağı ilan edil
miş olan 400.000 kutu dolma tüfek 
kapsulil münakasasında şartname ha
ricinde teklifatta bulunulduğundan i
hale olunamamıştır. 

il - Pazarlık S. V. 939 çarşamba 
günü saat 13.30 da Kabataıda levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 25876 lira 
muvakat teminat 1940.70 liradır. 

IV - Şartnameler her gün 149 ku
ruş bedel mukabilinde yukarıda sözü 
geçen ~ubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven· 
mc paralariyle mezkur komiayona gel 
meleri ilan olunur. (2849/1556) 11541 

Mi ili Müdafaa 8. · 

Hangar yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Çorluda yaptırılacak (F) tipi 

hangarın şartnamesinde bazı tadilat 
yapıldığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmu§tur. Muhammen 
bedeli (172.009 lira 32 kuruş olup) 
ilk teminat miktarı (9855) liradır. 

2 - f halesi 9. 5. 939 salı günü sa
at 15 de vekalet satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesikalar
la birlikte ilk teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat eve
tine kadar komisyona vermeleri. 

(1413) 11422 

500 ton mazot ahnacak 

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 
dclerindeki vcsaiklc komisyoncu ol· 
madıklarına ve bu işle aiakadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vcsikasiyle mezk(lr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1454) 11473 

60 ton döküm koku ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira 
olan 60 ton döküm koku Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 22. 5. 1939 pa
zartesi günü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan (225) li
ra ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • delerindeki vesaikle komisyoncu ol-
misyonundan : madıklarına ve bu işle aHikadar tüc-

1 - 500 ton mazot satın alınacak- cardan olduklarına dair ticaret oda· 
tır. Muhammen bedeli (30) bin lira sı vesikasiyle mezklir gün ve saatte 
olup ilk teminat miktarı (2250) lira· komisyona müracatları. (1458) 
dır. ı 1495 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8. 5. 

939 pazartesi günti saat 15 de vekalet 50 adet döküm kahbı ahnac:ak 
satın alma komisyonunda yapılacak-

Erat muJambası ahnacak 
Orman Koruma Genel Komu• 

tanlık Satın Alma Komisyonundan: 

ı - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için (1500) adet 
Erat için mamul muşamba kapalı zarf 
usulü ile ihalesi 10 mayıs 939 çarşam
ba günü saat 1 l de Ankara' da Ycnişe
hirde Komutanlık binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira, 
muvakkat teminatı 787 lira 50 kuruş· 
tur. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup 
larını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri ilan 
olunur. (1509) 11488 

Askerlik iıleri .,-.·: 

Kısa hizmetliler hakkmda 
Ankara Yabancı Askerlik Şube • 

sinden : 

Yedek subay yetişmek hakkını haiz 
mekteplerden mezun olupta kısa hiz
metli askerliğine karar verilmiş olan 
ve askeri ehliyetnamesi olmıyan ve 
Ankarada bulunan yabancı kısa hiz-

tır. 

3 - Şartnamesi 150 kuruş mukabi
linde elınal.ıilir. 

metliler 1. Mayıs 939 da hazırlık kı
Askeri Fabrikalar Umum Mü- tasında bulunmak üzere sevk edilecek 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis- !erdir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek

lif mektuplarının ihale saatinden bir 
sat eveline kadar komisyona vermele-

yonundan : Bu şartları haiz olanların hemen 
Tahmin edilen bedeli (8000) lira o- , Ankara yabancı askerlik şubelerine 

lan 50 adet döküm kalıbı Askeri Fab- müracaat etmeleri. (1522 11500 
ri. (1423) 11426 

5.000 kilo naftali11 ve 

saire alınacak 
M. M. Vekaleti Sntrn Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

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

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

3 -· İlk teminatı (110) lira 63 ku
ruştur. 

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

(1435) 11435 

Alimin~om kutu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(30.000) otuz bin lira olan 17 kalem 
aliminyum kutu kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9. mayıs 939 salı 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı iki bin iki yüz elli 

(2250) liradır. Şartnamesi p50) ku 
ruş mukabilinde her gün M. M. V sa
tın alma komisyonundan alınabiliri. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeleri ve teklif mektupları

nı ihale günündeki saatten en az bir 
saat eveline kadar satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1434) 11445 

Ankara Valiliği 

İzola işi 
Ankara Valiliginden : 

Muhammen bedeli 881 lira 40 ku
ruştan ibaret bulunan husuı>i idareye 
ait Necati bey mahallesinde ve İpek
işin işgalinde bulunan mağaza da
mında yapılacak izola işi 4. 5. 939 gü
nü saat ı 5 te viliiyet daimi encüme
ninde iHale olunmak U.eete açık ek
siltmiye konulmuştut. Taliplerin te· 
minat ve kanuni vesikalariyle birlik· 
te müracaatları ilan olunur. (1404 

11401 

Askeri Fabrikalar 

Tenekeci 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 
Kırıkkale fabrikalarımız için birin

ci sınıf tenekeci alınacaktır. İstekli
lerin istida ile umum müdürlüğe mü-
racaatlarL (1445) 11449 

2 ton Klörot Dö Potas 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Urnum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli .(700) lira olan 

rikalar umum müdürlüğli merkez sa
tın alma komisyonunca 16. 6. 1939 cu
ma günü saat 15 te kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
tnuvakkat teminat olan (600) lirayı ha 
'!i teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vcsaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar t\,;ccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkür gün 
ve saatte komisyona müracatları 

(1533) 11527 

~ Bayındmrlak B. 

Demir köprü in_şaatl 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Balıkesir vilayetinde ;Balıke
sir - Kepsut yolundaki "Simav" ve 
"Kille" köprUlerinin kenar ayakları 
kargir orta ayak ve kirişler demir ve 
döşemesi betonarme olarak yeniden 
inşaatı (92.500) lira keşif bedeli üze
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 2. 6. 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat (16) da Nafıa 
vekaletinde şose ve köprüler reisli
ği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (463) kuruş 
mukabilinde adı geçen rcislikten alı
nabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafıa vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair müte
ahhitlik vesika~ı almaları lbımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 4. Ün· 
cü maddede bahsedilen vesika ile Ti
caret odası vesikasını ve (5875) lira
lık muvakkat teminatlarını havi ola
rak 2490 sayılı kanunun tarifatı dai· 
resinde hazırlayacakları kapalı zarf 
!arını ıkinci maddede yazılı vakitten 
bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. (1365) 11394 

Orman koruma 

5000 metre kapotluk kumaı 

almacak 
Orman Koruma Genel Komu

tanlık Satın Alma Komiıyonundan: 

1 - Orman Koruma Genel Komu -
tanlık kıtaları ihtiyacı için (5000) 

metre kaputluk kumaş kapalı zarf u
sulü ile ihalesi 10 mayıs 1939 çarşam
ba günU saat 15 te Ankara'da Yenişc· 
birde Komutanlık binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (15500) li
radır. Muvakkat teminatı (1162) lira 
50 kuruştur. 

3 - Şartnameler her gUn parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

, D~ -.Demiry.oll~r1 • 

Bina ve dıvar inşaatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komiı· 

yonundan: 

Sıvas mağaza binasının bir kısmı ile 
Sıvas cer atölyeleri ihata duvarı inşaa
tı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat 
üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

l - Bu inşaatın muhammen bedeli 
135.000 liradır. 

2 - İstekliJer bu işe ait şartname ve 
sair evrakı Devlet dcmiryc.lları, Sirke
ci ve Ankara vezneleriyle Sıvas istas
yon veznesinden 675 kuruş mukabilin· 
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.5.939 tarihinde çar
şamba günü saat 15 de Ankara'da D.D. 
yollan yol dairesinde toplanacak mer
kez birinci komisyonunca yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mcktuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün ıaat 14 c kadar komisyon re
isliğine tevdi etmi~ olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun ahkamına 
uygun olarak 8000 liralık muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Muhabere ve münakale vekale
tinden musaddak ehliyet vesikası. (Eh 
Iiyet vesikası için ihale gününden en 
az sekiz gün evci müracaat etmek la-
zımdır. (1441) 11471 

Devlet Hava Yolları 

Tayyare meydanı ve 

asfalt pist yaptırılacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

1 - Devlet Havayolları Ankara, A
dana, İstanbul tayyare meydanlarının 
planlarının tanzimiyle Adana ve İs
tanbul meydanlarının asfalt pist in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli keşif (346.304) lira (72) 
kuruştur. 

3 - İhale 18·5-939 perşembe günü 
saat 11 de Umum Müdürlük binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat, (17603) li -
radır. Teminatı nakden vermek isti· 
yenlerin, Ziraat Bankasındaki 3667 
numaralı idare hesabına yatırmaları 
lazımdır. 

5 - Keşif ve buna mütefcrri evrak 
(17) lira (32) kuruı mukabilinde U
mum Müdürlükten alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin, mu -
habere ve münakale vekaletine ihL e 
tarihinden en geç sekiz gün evvel is
tida ile milracaat ederek ehliyet vesi
kası almaları lazımdır. 

Bu iıtidalara buna benzer işleri 
yaptıklarına dair işi yaptıranlardan 
aldıkları vesikaları raptedeceklerdir. 
Zamanındı müracaat ctmiyenler vı 
ehliyet vesikası alamıyanlar eksiltme• 
ye giremezler. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup 

!arını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri ilan 

7 - Taliplerin teklif mektuplarını 
en geç ihale zamanından bir saat e~ 
vcl eksiltme komiıyonuna makbul 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

olunur. ((1508) 11487 
Postada olacak gccikoıeler nazan 

itibare alınmaz. (1590) 11556 
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Yüksek Ziraat, Cer ve sanayi işlerile her türlü kuvet 
istihsaline salih Dizel ve Benzinle işler:. 

·caterpi l lar Trok örleri 
Ve yol tesviye makineleri yeniden memleketimize getirilmektedir. 

-CATERPİLLAR KUVETİN TİMSALİDİR

Türkiye Umumi Vekili: 

"T i TA Ş il 
Ticaret T ürkAnon·i m Şirketi 

Ankara: Ko(ak Han - Ulus meydanı. P. K. f 96 Tel. 2305 - 2338 

İstanbul: Taıhan - Bah(ekapı P. K. 448. Tel 23247 - 23211 

Telg. TİTA~ 
Telg. TİTA~ 

MESH ERİ : 4 üncü Vakıf Hanı altında - İstanbul 

10 - 14 Mayıs 939 

B R E S L A U Sergisi 
ve Zirai Makineler 

Bütün ecnebi şimendiferleri bilet ücretlerinde ten
zilat, Almanyada % 60. Tafsilat ve tarifnameler 

bütün seyahat acentalarından istenebilir. 

BRESLAU SERGİSİ, Şarki ve Cenubu §llrki Avrupa'nın müs
tahsalatı zirai ye ve meveddı iptidaiyesi için hususi Alman sergisidir. 

BRESLAU SERGİSİ devamınca, tekliflerle beraber ziraat için 
bütün makineler ve tesisatı, aynı zamanda esnaf, küçük ve orta sa-
natlar için makine atat ve edevatı gösterilir. 7184 

BUZ SATIŞI 
Reımi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse

selere menba suyundan yapılmıt 15 kiloluk temiz buzun 
beher kıdıbı 1 mayıı 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Kalaç kardetlere 

müracaat edilmesi ilan olunur. 1525 

Dünyanın en eski ve en eyi tıraş bıçafıdır. 
Ankara'da satış deposu: KAGITÇI M. NEDİM 1RENCON 

Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 1343 

GLiSERiNLi 

RIT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
güzelleıtirir. En iyi tuvalet 
sabunudur. 1107 

KİREÇ 
Kütahya kireci namiyle maruf 

en temiz yüksek randıman veren 
posa kum ve tat sair ecnebi me· 
vaddan iri kireç yalnız Hüseyin 
Orak ticarethanesinde bulunur. 
Tel: 2078 1117 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6371 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 
Matbaa müdUrU ı Ali Rıza BASKAN 

~===================:~ 

DOKTOR __ _ 

Asaf Korvak 
Deri, Saç, Tenasül hastalıkları 

:nütehassısı. Belediye sırasında 

REHBER apartmanı saat 15 • 19 

Terziler cemiyetinden : 
7 mayıs pazar saat 10 da Sa

manpazarı Esnaflar Cemiyeti bi
nasında senelik umumi toplantı 
yapılacağrndan Bayan ve Bay 
bütün terzi arkadaşların behe· 
mehal gelmeleri rica olunur. 

1488 

Kapah gün 
Türkiye İş Bakası A. Ş. 

1 Mayıs 1939 pazartesi günü 
Bahar bayramı münasebetiyle 
Bankamız gitelerinin kapalı bu
lunacağını aayın mütterilerine 
bildirir. 1511 

3akkal veya kasap dükkanı 
olarak fevkalade elveritli 

' Devren satthk dükkônı 
Tekmil duvarlar çini kaplı 5 m 3 
ı üyü soğu ava eposu, 

1 20 kiloluk yarım otomatik ve 
1 1 O kiloluk tam otomatik al
man marka terazı, elektrik ve su 
tesisatı mevcut son derecede eh
ven şerait arzu edenler görmek 
ve görüşmek için Bankalar cad
d.eıi Çiçinyurt sokak Vagonli 
yanında 1550 

Kapah gün 
Emlak ve Eytam Bankasmdan 

Toptan ve perakende satış yeri: İstanbul Sultanhamam 
Hamidiye geçidi No: 48. 56 Tel: 21295 7180 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

~ ULUS PİYANGO GİŞESi ~ 
- -
: Yeni tertip biletlerini satmağa baılamııtır. Bu defa da ta- : 
: liinizi ULUS GIŞESl'nden deneyiniz. Amorti Ye ikramiye- : 
§ ler derhal verilir. Adres: U L U S meydanı Yeni Sinema- § 
: yanında tütüncü Ali Tümen. 1496 : - --cııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

İkramiye ve amorti keşidesi ' 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 

. ~ 5 f~izli ~938 ikramiyeli tahvillerinin 2 nci ikramiye ve birin
cı amortı keşıdesi Bankamız ldarei merkeziyesinde 2-5-1939 gÜ· 
nü saat 8 de Maliye Vekaleti, Bankamız ve diğer bankalar mü
menillerile Noter huzurunda icra edilecektir. Ketidede herkes 
bulunabilir. 1543 

KURU SİSTEM KURU SiSTEMLE 

yapılan K El EBE K Marka 

Kontr - Plôklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabanna ve 
saire gibi hiç bir arıza göstermez 

Kontr plaklar bu gibi arızalara 
karşı garanti ile satılır. 

kıul, Kaym, Karaağac' dan 
mamul Kontr Pl§klar Stok olarak 

her zaman mevcuttur. 
7173 

HER YERDE SATIŞ YERLERi VARDIR. 
azıhane adresi İstanbul Sirkeci Mühürdarzade han No. 5 

BaharBaynmımü~se~t~le ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 mayıs 1939 Pazarteıi günü 
Bankamız IPtelerinin kapalı bu
lunacağmı bildiririz. 1547 

SANSINIZI 
Bir defa denemek için yeni 

tertip piyango biletlerinizi Halk 
Pasta salonu yanındaki ŞANS 
GIŞESl'inden alınız Tl: 3168 

1541 

Zayi - Edirne lisesinden aldığım 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini çı

kartacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

1539 Naim Erbil 

. Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 1349 No. lu Bisiklet plakasını 

kaybettim yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü kalmamı§tır. 

1540 Tahsin Boran 

• 

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

üçten fazla fire vermez, en ucuz, kireç 14 &enedenberi denenmiş olan (Öz· 
genel fenni Kireci) dir. Beyazlığa ve sair gösterişlere bakarak çürük vo 
kof kireçler kullanmaktan sakınınız. 

Besim Özgene! Posta caddesi No. 26 Tel: 2568 1272 

Halkın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren. kasap dükki.nlannda 
s~tılan .Kuzu etlerine baş ve ciğer ilavesi ~enedilmittir. Et 
fıyatı yrne 40 kuruttur. Sayın halka ilan olunur. (1607) 

11565 

' 

YENi SİNEMALAR sus 
Bu gün bu gece HA l K 

Dünya patinaj şampiyonu 
Sonya Hennie 

·n en son çevirdiği büyük eser 

KUTUP YILDIZI 
Nefis musiki, göz kamaıtırıcı revü 
sahneleriyle bezenmiJ senenin en 
muvaffak filmi 
Seanslar: 10 ve •2 de ucuz matine 

BU GECE 

Canbazhane çocuğu 
Jaki Kuper - Vallas Berri 

Gündüz 10. 12 de ucuz matinelerde 
ve öğleden sonra 14,30-16,30 _ 18,30 

normal seanslarda 

Üç ahbap çavuşlar 

BU GÜN BU GECE 

Bir kadın ve memleketi için vahşi 
ormanlar arasında dolaşan bir 

adamın esrarlı macerası 

Sonsuz mücadele 
Seanslar: 

10 ve 12 ucuz matineler 

YENl Sinemada YENi VARYETE NUMAR
1 

.ALAR:: I:N: =ı=::::: :h::: =ı=:::::::::: ::.=:::::o ve met ur ıpanyol dansozü 
JULIA REYES'i mutlaka görmelisiniz. 


