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ltalya Cebelüllarık boğazını 
• 

işgal etmek niyetinde midir! 
Arnavutluğun iıgali meselesi etrafında 

Yugoslavya bitaraf bırakılmak isteniyor! 

Millt 
ı~-

kütüpanemiz 
• • 
ıçın 

F. R. ATAY 

Kültür Bakanlığı bir neıriyat 
1 kongresi hazırlamıtbr. Muhte

rem vekil arkadatımızı tebrik e
deriz: ileri bir lisanımız var; 
ıengin bir ınilli kütüpanemiz 
olmalıdır. 

.-

Kütüpanelerinin hiç bir eksi
ği olmıyan diller arasında dahi, 
tercemelerle, daimi bir bağlanıf· 
ma ve tamamlaşma hareketi de
vam edip gider. Zeki, sanat ve 
ilim inhisar altrnda değildir. Fa. 
kat yabancı bir dil öğrenmekıi
zin sanat, ilim ve herhangi bir 
meslekte vasati ••viycyi geçmek 
mumkün olmıyan bir dil, mede
ni bir cemiyetin ifade vasıtası te
lakki edilemez. Bu mahrumiye -
tin bir sebebi, bizzat bazı dille
riw s•rilifidir: türkçenin bunlar 
arasında olmadığına kim !Üphe 
edebilir? Dilimiz, oımanlıca ha
linde ve eski kültür aleminde bü
yük eserlerini vermiştir. Milli kü
tüpanemizin timdiki fakirliği
nin sebebini, münhasıran milli u
yanı§ devrindenberi geçirmekte 
olduğumuz tasfiye ve yeniden 
intibak buhranlarında aramak 
li.zımgelir. Kenıalizm, diğer mü
.k~feselerde olduğu gibi, lisan ve 

Cebelüttarık boğazında İngiliz. topları 

Londra, 5 a.a. - iyi malfunat almakta olan siyasi mahfiller, 
İtalya ile lspanya'nın Cebelüttarık ile Riff'e kartı müşterek bir ha 
reket icra etmeleri imkanının bu sabahki kabine içtimarnda mü
zakere edilmit olduğunu beyan etmektedirler. 

İsviçre' de 
askerliğe 
hazırlık 

Bern, 5 a.a. - Federal meclis, harp 
zuhurunda ordunun takviye edilebil
mesi için mecburi askerlik yaş had
dinin 48 den 60 a çıkarılmasına karar 
vermiştir. 

ultl& • .ı.._ c:lahi bu buhrana niba
y~t .v~rmi9tır. "T,1:. ve muayyen 
hır ıstıkamette, muten ..... ~iyen is
tikrar ve tekamüle doğru gıa~.._
ruz. 

Netriyat kongresi iki maksat 
için davet edilmittir: A) Eski e
ıerlerden yeni harflerle basıla· 
cak olanları seçmek, B) Batka 
dillerden tercüme edilecek bat
lıca eserleri kararlattırmak ! 

Ne ıeçmek, ne de basmak işi
nin ferdi te9ebbüılerle başarıla · 
nuyacağı meydandadır. Osman· 
lıca eserlerden lazım olanlarının 
Yeniden ne9redilmesinde dikk~t 
edilecek ehemiyetli cihetler eyı
ce münakata olunmalıdır. 

Sıhi veya başka sebeplerle imdiye 
kadar askeri hizmetten istisna edilen 
yaşları 20 ile 32 arasındaki erkekler 
hususi bir tıbbi muayeneye tabi tutu
lacaklardır. 
~1u1ı altına alınanların yerlerini iş

gal etmek u1. .... a:enç kızlarla kadın
lar gönUllü yazılmağa davet edilmiş
lerdir. 
Neşredilen bir beyannamede şöyle 

denilmektedir: 
"Harp patlıyacak olursa, en mukad

des hazinemiz olan hüriyet ve istik
lalimizi ancak erkeklerin ve kaaınıa
rımızın fedakfirlık zihniyeti kurtara
bilir.,. 

Devlet müdahale ve himayesi· 
nin en büyük tesiri, yeni bir mü· 
tercimler sınıfı yetittirmek ola· 
cağını zannediyoruz. Her yaban
cı dil bilen terceme yapamaz; 
her mütercim de her eseri terce· ' 
tne edemez. Batka lisanlarda 
Yalnız bir tek müellifin kendine 
mahsus mütercimleri dahi oldu
iunu biliyoruz. Bütün mesaisini 
bu ite hasreden güzideler lazım. 
Bu güzideler ancak, faaliyetleri· 
nin hiç olmazsa maiıetlerini le · 
illin edecek bir gelir temin etme· 
ıiyle bu hizmete kendilerini vak, 
fedebilirler. Geçenlerde mühim 
bir eser terceme eden doslarımız· 
dan biri, tabiin verdiği ücreti he
ıap ettiğinde sayfa batına 45 ku
~~ düttüğünü anlatmıttı. Köylü 
ıatıdalarının bile kasabalarda so· 
kak daktiloları tarafından 25 ku
tuta yazıldığı bir memlekette hu 
nasıl bir fikir emeğinin karı ılığı 
olabilir? 

1 

İtalyan kıtalarının son zamanlarda 
lspanya'da karaya çıkarılması mese -
lesi ile Burgos'tan gelen ve Ispan} ..ı 
ile komintem aleyhindeki misaka im-
zalarını koymuş devletler arasında as 
keri bir ittifak akdine imale etmek i
çin generltl Franko'nun tazyik edil -
miş olduğuna dair olan haberler de 
müzakere mevzuu teşkil etmiştir. 

1 Siyasi mahfiller. Ingiltereye isnat 
olunan Almanya'yı çenber içine al -
mak tasavvurlarına mukabele olmak 
üzere İtalya ve Almanya'nın Fransa
yı çenber içine almak tasavvurunda 
bulunmalarından endişe etmektedir -
ler. İngiliz mahfilleri Cebelüttarık'a 
karşı bir hareket icrası ihtimalini B. 
Musolini'nin "İtalya Akdenizde mah
pus kalmak istemiyor" suretindeki es
rarengiz sözleri üzerine nazarı dikka· 
te almıştır. 

Arnat rıılıık ve iıalwı 
Roma, 5 a.a. - Resmi mahfillerle 

Roma gazeteleri Arnavutluk mesele· 
sine dair bir şey söylememekte iseler 
de Bari"de !(ıkan Gazetta del Mezzo
giorno, tedafüi itaryan - arnavut itti
fakının t:nk:v!yesi için Roma ile Tira· 
na arasında müzakereler cereyan et-

( Sonu 8. inci sayfada) 

Dikkatli bir murakabeden ge
ç~n ve iyi ödenen tercemeler, 
bızde hakiki terceme sanatını te· 
ıia edecek, türkçenin ifade kud
retini mütemadiyen arttıracak, 

( Sonu 8. inci sayfada) 

Bu sene bahar erken geldi: Yukardaki resimde Ulus meydanını zenıinleştiren canlı 
ve taze bir bahar manzarası görüyorsunuz. Bol ağaçlı ve bahçeli Ankara'da bugün her 
tarafta raıtladııımız bu güzel tablo başşehirlilerc zevkli bahar mannraları ıcyretti • 
riyor, 
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Vekiller Heyeti 
İnönü'nün Reisliğinde 

bir toplantı yaptı 
Vekiller Heyeti dün, öğle

den sonra Büyük Millet Mec
lisi binasında bir toplantı 
yapmııtır . Milli Şefimiz 
lnönü de meclisi §ereflendi
rerek, Vekiller Heyetine re
islik etmitlerdir. Toplantı 
geç vakte kadar devam et
miıtir. 

--······································--
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Baıvekilimizin 

teıekkürleri 
Ankara, 5 a.a. - Başvekil 

doktor Refik Saydam yeniden 
Başvekalete intihapları dolayı. 
siyle yurdun her tarafından al • 
makta bulundukları tebrik tel
graf ve mektuplarına ayrı ayrı 
cevap vermek imkansızlığı do
layısiylc hakkında gösterilmek
te olan hislere kar§ı teşekkürle
rini iblağa Anadolu Ajansını 
tavsit buyurmuşlardır. 
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Iran' a gidecek 
heyet 

Dost ve müttefik 1ran'ın veliahdi ile 
Mısır kıralı birinci Faruk'un hemşi· 

resi Prenses Fevziye'nin düğün töre
ninde cümhuriyet hükümetini temsil 
etmek üzere hariciye vekilimiz B. 
Şiıkrü Saraçoğlunun reisliğinde 1ra
na gidecek olan heyette cümhurreis
liği başyaveri B. Ceıal Üner ile Or
general Kazım Orbay ve hariciye u
mumi katip muavini B. Nebil ·Batı'
nın bulunduğu haber alınmıştır. 

Heyet 10 nisanda Bağdad yoliyle 
Tahran'a hareket edecektir. 

Erzincan 
Erzurum 

demiryolu 
Erzurum ve Diyarbakır - Cizre hat

larımızın inşası işine faaliyetle de
vam olunmaktadır. 212 küsur kilo
m~tre olan Erzincan - Erzurum bat
tı önümüzdeki son baharda işletmi

ye açılabilecektir. Diyarbakır - Ciz
re hattında da altmış, yetmiş kilo
metrelik bir kısım bu sene işletmiye 
açılacaktır. Bu suretle sonbaharda 
demiryollarımızın uzunluğu 6718 ki
lometreden 7000 kilometreyi bulacak
tır. 

Litvanya 
Çarpışmalarda'n 

uzak kalacaktır 
Kovno, 5 a.a. - Bugün parla -

mentoda okunan hükümetin beyan
namesinde ezcümle şöyle denilmek -
tedir: 

"Litvanya büyük devlet arasmda 
yapılacak her türlü çarpışmalardan 
uzak kalacaktı r. Memel'in Almanya • 
ya terki dolayısiyle çıkan yeni mese 
leler ancak millet kati surette mütte
hit olduğu takdirde memleketi müda
faa etmiye hazırdır. HükUmet bütün 
memleketlerle iyi münasebetler ida -
me etmiye !(alışacaktır.,. 

Leıon.va ue 1.iıtıanwı Hitler'in 
yıldöniimiine cairıldılar 

Dahiliye Vekili B. Faik Ö.ztrak, Altıncı Buyuk Millet Meclisi toplantısı münasebe
tiyle şehrimizde bulunan İstanbul, İzmir gazetecileriyle, Ankara gazetecilerine dün şe
hir lokantasında bir ö{:le yemegi vermiştir. Bu yemekte Dahiliye Vekilimizden baıka 
Puti Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, Hariciye Genel Sekreteri B. Numan Mene -
menci o{:lu, Parti Genycinkurul haları. bir çok tanınmış zevat bulunmu~lardır. Yuka • 
rıdaki resimde dunku yemekten bir intibaı göruyorsunuz. 

Yeni iki vekoletin teşkilot 
kadroları tesbit edildi 

Hangi daireler hangi vekalete bağlanıyor! 

Bankaların bazıları da yeni 
bağlandılar 

• 

vekô letlere 
Nafıa Vekaletinden ayrılarak Muhabere ve Münakale Vekale

tine; lktııat Vekaletinden ayrılarak Ticaret Vekaletine ve bu ve
kaletlerden biribirlrine bağlanan daireler hakkında bir tamim ya. 
pılmıttır. 

Nafıa ı·e Mulıabere ı·e Miina-
lmlt• 1' ekiiletleri: 

Bu teşkilat kadrolarına göre, mu
h0abere ve münakale vekaletine bağ
lanan daireler şunlardır: 

Posta telgraf ve telefon umum mü
müdürlüğü; Devlet Demiryolları iş
letme umum müdürlüğü, devlet hava 
yolları umum müdürlüğü münakalat 
reisliği, şirket ve müesseseler umum 
müdürlüğü: muhabere ve müra
sele müşavirliği, tarife müşavir
liği, limanlar umum müdürlüğü, 

nakliyat u..'llum müdürlüğü, deniz nak-

( Sonu 8. inci sayfada) 

Nafıa Vekôleti 

Müsteşarlığı 
Nafıa Vekaleti teftiş heyeti reisi 

mühendis bay Kazlm Aydarın veka
let müsteşarlığına vekaleten tayin e
dildiğini memnuniyetle haber aldık. 
Eski bir nafıacı olan B. Kazım Ay
dar senelerden beri yapı işleri umum 
müdürlüğünü muvaffakiyetle başar
mış ve son zamanlarda vekaletin tef
tiş reisliğine getirilmişti; kendisine 
yeni vazifesinde de muvaffakıyetler 
dileriz. 

Ankara garı yanında 

2000 sene eveline ait 
bazı mezarlar bulundu 

~ . " 
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ba ~; -~ Kovno, 5 a.a. - Emin bir men -
d b"ld' . . L"t An~ara garınd.a .inş.asına başla~an Devlet Demiryolları Umum Mudürluiü binaıınm 
d

an ı ırildiğıne göre Gı vanalya Ror - tdemelı atılırken ıkı bın sene evelıne ait olduğu tahmın edilen bir taklm mezarlar mey. 
usunun başkumandanı ener as- ana çıkmıştır. 

likis ile Letonya ve Estonya'nın sivil Mezarların divarları Ankara .taşından ve geniş tuğlalarla yapılmııtır. Geniılıği iki 
mümessilleri, Hitler'in doğumunun ?uçuk metre olup murab~a lieklındedir. İrtifaı da iki metredir. On santim kalınlığında 

. . .. .. .. .. b . l • elspare ve murabba şeklınde ve 75 santim geni li inde bir kapısı vardır. 
SO ıncı yıldonumu munase etıy e 20 i çeride 2 ve 3 oluniln bulundufu "'oriılm t"' şı gk 1 ti rden bazıları ufallnmıı bazı-

. d B 1° 'd 1 k l 1 d ld - "b" k t ,. uı ur. 5 e e e nısan a er ın e yapı aca o an şen· .ı rı a o ugu. gı . ı a mışt!r. Bu iskeletler Tarih Fakültesine kaldırılmıştır Hangi za • 
tiklere jştirak etmiye davet ediL.'lliŞ • mana ~e ha?g! mılletlere aıt olduk.ları tetkik cdilmektedır. . . . . . . 
lcrdir 1 R~ımlerımız bu mezarlardan bırini dışarıdan gbriınli~lerıyle ıçerısındckı mubtelıf 

• rcnklı ve yağlı boya oldukları tahmin edilen resimleri gostermektedır, 
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Yeni harfler nesli 

. 1928 de, y~ni yeni türk harfleriyle tedrisatın başladığı ilk ders yılında 
ılk okullara gıren talebeler, bu sene nihayetinde liseleri tamamlıyacak -
lardır. 

Önümüzdeki sene üniversitenin eşiğinden içeri girecek olan gençler, 
- eğer orta ve lise tahsillerini aksamaksızın, normal bir şekilde yürüt -
müşlerse - arap harfleri ile bir tek ders bile okumamış çocuklar olacak. 

Bunları, Kemalizm kültürünün, en yüksek tahsil derecesine kadar, 
maziyi hatırlatan kargacık burgacık harflerle zihinlerini yorup kafalan
m doldurmadan getirdiği ilk gençler kafilesi olarak selamlıyabiliriz. 

On birinci yılını yaşıyan harf inkılabına, bunlardan önceki sınıflann 
çocukları da ayak, k:afa ve gönül uydurmuşlardı. Fakat eğer gençlere 
ders vermiş, onların mektep defterlerini karıştırmış iseniz, bunlardan e
velkilerde, artık, işlekliğini kaybetmiş Şeyh Vasfi Efendi sarfının or -
taya koyduğu imla kaidelerinden ayrılmış, acemi bir takım satırlar. gör
müşsünüzdür ki bunlar, kaçamak olarak, bir derste yazılmış, yahut Clers 
çalışırken not halinde kaydolunmuştu. 

1938 - 1939 ders yılının sonunda lise diplomasını alacak çocukları -
mız için, artık, arap harfleriyle yazılmış kitap, defter ve not bir mana ifa-

d 
. 1 

e etmıyor. 
Yakında üniversiteye girecek, yani hayatın eşiğine ayağını basacak 

olan bu yeni nesilden önceki yazanlar ve okuyanlar için, arap harfle -
riyle yazılmış kitaplar henüz baş vuracak birer mehaz sayılabiliyordu. 

Bundan önceki mezunlar, babalarının ve yaşlı akrabalarının eski 
harflerle yazılmış mektuplarını, hiç olmazsa, okuyabilmişlerdir. Bu 
1928 - 1939tahsil nesli ise, artık, eskinin her çeşidiyle ilgilerini kesecek-

lerdir. 
Bu neslin üniversiteye intikal edeceği günler, genç Maarif Vekilimi-

zin öir neşriyat kongresi toplamasu ı· ve gençler için yeni ve elverişli bir 
kütüpane vücude getirileceği hakkındaki sözleri mesut bir tesadüfle, 
aşağı yukarı, aynı mevsimlere rastlıyor. . .. 

Bu yeni nesil, sağdan ola yazılan satırları hır avrupalr etu~yan ka -
dar yadırgayacak ve yüzde yüz kültür ihtiyaçlarım soldan saga yazıl -
mış kitap snyfalannda arıyacaklardır. 

Yeni türk harflerinin türk irfanına kazandırdığı kitapları açılacak ki
tap sergisinde gördükten sonra gençlerin yüzde yüz kültür ihtiyacını 
karşılıyacak noksansız Bir kütüpanenin tamamlanması başarısını maarif 
ordusunun genç kumandanından, emniyet ve itimadla, bekliyoruz. 

Nurettin ART AM 

Profesör Piflard 
bugün son 

koni eransını veriyor 
Şehrimizde bulunan ve konferansla. 

rı büyük bir alaka ile takip edilen ta· 
nınmı§ alim, Cenevre ilnivcraiteıi pro 
fesörlerinden B. Pittard, bugün saat 
17 - 18 arasında son konferansını An· 
kara balkevi lonunda verecektir. 

Profesöriln bugün vereceği konferan 
sın mevzuu (Asyada beşeriyetten ön
ce gelen bir devir) dir. Son ke§ifle
re göre insanlık ileminin hayat ku· 
ruluşuna temas eden bu enteresan 
mevzu, muhterem alimin seri konfe
ranslarının en çok alaka tophyanla
rından biri olduğundan, mUnevverle -
rimiz bu değerl i konuşmadan istifa
de edeceklerdir. 

Prof csör bugilnkü konuşmasında 
eski dördünciı Jeolojik devirde As
ya'nın cenup arkisinde, orta boylu 
ve gayet küçük kafa taslı bir kütle, 
yani dimağı bugünkü dimağlarla kı· 
yas kabul etmiyecek derecede zayıf 
olan bir insan grupunun yaşadığına 
dair ilmi mukayeseler ve vesikalar ve
recektir. Konferans projeksiyonlu
dur ve türkçc tercümesi de konacak· 

tır. -
Halkevi Ar Komitesi toplandı 

Nazilli' de hara ret 
derecesi 23 e yüksel<li 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmi, rüzg~r §arktan saniyede beş 
metre kadar hızla esmiştir. En yük
sek ısı 17 derece olarak kaydedilmiş-

tir. 
Yurtta hava, Trakya, Kocaeli ve E-

ge bölgelerinde bulutlu, kara deniz 
kıyılarında kapalı, diğer bölgelerde 
umumiyetle çok bulutlu ve yer yer ya 
ğı§lı gcçmigtir. 

24 saat içindeki yağı~ların kare mu
rabaına bıraktıkları ıu miktarları U
lukışla'da ıs, Karaman'da S, Niğde ve 
Alaşehir'de 2, Uşak'ta l, İslahiye'de 
31, Elbistan'da 16, Gaziantep'te 15, 
Kilis'te 12, Malatya'da 5, Urfa'da 4, 
Mardin ve Kızıltepe'de 3, Diyarbakır
da 1 kilogramdır. 

Rüzgarlar, Trakya, Akdeniz ve Ka· 
radeniz kıyılariyle Ege'nin şimal kı
sımlarında §imalden, Ege'nin cenup 
kısımlarında ııarpten diğer bölgeler: 
de umumiyetle ıark ve cenubu §arkı 
istikametlerinden saniyede en çok 

7 metre kadar hızla esmiıtir. 
Düşük suhunetler, sıfırın altında 

olmak ilzerc Erzurum'da 1, Van'da 2, 

Kars'ta be§ derecedir. 
Yüksek ıuhunetler de Antalya'da 

20, Bodrum ve Adana'da 22, Nazillide 
23 derce olarak kaydedilmiştir. 

ULUS 

Günün peıinden ı ! 
.................................................... ! 
.................................................... ! 
Beyazıt havuzu : 
Bugün İstanbulluların önünden ta· 

bii bir şehir tesisi olarak bakıp geç· 
tikleri Bayazit havuzu, yarın on üç 
yaşına giriyor. Koskoca bir şehirde 
bir küçücük ha,•uzun kuruluşunun 
ne gibi bir hususiyet taşıdığı, bil
hassa bugünkü şehir hizmetleri te • 
lakiıine göre yerinde bir sualdir. 

Fakat eğer bir imkan bulur da, 
on üç sene evelki lstanbul gazetele· 
rinin koleksiyonunu karıştırırsanız, 
bu işin tam bir telakki meselesi ha· 
)inde aylarca münakaşa edildiğini 
ıörürsünüz. Bir çokları ona şu ıs

mi vermişlerdir: 
"- Kel başa şimşir tarak!" 
Aşağı yukarı nüfusu bir milyona 

yaklaşan bir şehirde, bir büyük 
meydanda bir küçücük havuzun IÜ· 
zumsuzluğunu dava halinde ileri 
süren görüşten çok uzağız. Su sesi, 
kuş sesi, çiçek kokusu, bizim için 
pek eski olmıyan varlıklardır. Mem· 
leket sayfamızda çılmn bir kaza 
mektubunda, vatandaşların Cümhu
riyet meydanına bir havuz yaptır -
mak Üzere belediyeye müracaat et
tikleri yazılı idi. Bayazit havuzu on 
üç yaşına girerken bu hadiseyi, ya· 
şadığı yerde su ve )'eşil aramıya 
başlıyan vatandaş itiyadına bir mi· 
sal olarak almaz mısınız? On üç 
sene evel Bayazit havuzunu fuzuli 
bulanlar arasında bugün Çubuk ba· 
rajını büyük bulan kaç kiti vardır? 

Trenlerde rahı : 
Devlet demiryolları, çok isabetli 

bir kararla, trenlerde pijama giye· 
rek dolaşmayı yasak etmişti. Bir 
çok memleketlerden çok daha mun
tazam ve ileri olan trenlerimizin bu 
vasıflariyle tezat halinde olan bir 
manzaranın ortadan kaldırılmasın· 
dan memnun olmıyan yoktur. 

Bu arada, trenlerde umumileşen 
yeni bir iptilaya iıaret etmek iste -
riz: ayni kompartimanda seyahat 
eden diğer yolcuların rahatsız olup 
olmıyacağını düşünmeden seyaha -
tin devamı müddetince içki kullan· 
ma adeti ...• 

Bilhassa şimdi mevsim kı§tır, pen· 
cere ve kapı açamazsınız. Tiren 
kalkınca bir de bakıyorsunuz ki, 
kar§ınızdaki yolcu rakı şiıesini çı • 
karıyor ve içmeye ba;lıyor. bira:ı: 

sonra bir sarhoş hakkı olnrak ken· 

Eğitmen kurslar1 ve 
kadrolar1 tespit 

olundu 
Bu sene eğitmen kurslarının 1 ni

sanda çalışmağa başladıklarını yaz
mıştık. Vekalet kurs yerlerini ve her 
kursun kadrolarını tesbit etmiştir. 

Kurs yerleri 
Kurs yerleri Adana'da Karşıyaka 

ve Güneşli köy yatılı okulları, İspar
ta'da Gönen pansiyonlu köy okulu, 
Erzincan'da ziraat okulu, Eskişehir
de Hamidiye ve Mahmudiye, lzmir'de 
Kızılçullu, Kastamonu'da Göl köyü, 
Kars'ta Cilavuz, Kayseri'de Pazar 
Evren, Kırklareli'de Alpullu, Koca· 
eli'de Arifiye, Malatya'da Akçadağ, 

Manisa'da H orozköy, Samsun'da Hav 
za Kamlık ve Trabzon'da Vakfıke -
bir - Beşikdüzü okullarıdır. 

Kur:;urı kmlroları 

Adana'daki kurslara Adana'dan 150 
İsparta'daki kursa Denizli'den 23, 
Burdur'dan 25, Antalya'dan 25 ve ls
parta 'dan 25, Erzincan kursuna Er
zincan'dan 30, Erzurum'dan 25, Gü
mşhaneden 25 ve Sivas'tan 50, 

Eskişehir'deki kurslardan Hamidi
yeye Ankara'dan 80, Kiltahya'dan 30 
\•e Mahmudiye Kursuna da Afyon'· 
dan 25, Eskişehir'den 25 ve Konya'
dan 50; İzmirdeki Kızıçullu kursu
na Aydın'dan 30, lzmir'den 40 ve 
Muğla' dan 30; Kastamonu'daki Göl
köyü kursuna Çankırı'dan 20, Çorum 
dan 50, Kastamonu'dan 60, Sinop'tan 
50 ve Zonguldak'tan 20; Karstaki Cı
lavuz kursuna Ağrı'dan 30, Çoruh
tan 50 ve Kars'tan 50; Kayseri'deki 
Pazar Evren Kursuna Kayseri'den 60, 
Kırşehirden 40, Niğde'den 40 ve Yoz
gattan 60, Kırklarelideki Alpullu 
kursuna Çanakkale'den 40, Edirne'-
den 40, Kırklareliden 40 ve Tekirdağ 
dan 50, Kocaelide Arifiye kursuna 
Bilecikten 30, Boludan 60, Bursadan 
60 ve Kocaeliden 50, Malatya'da Ak

çadağ kursuna Diyarbakırdan 25, El

azığdan 15, Malatya'dan 40, Maraştan 

40, Tuncelinden 10, ve Urfa'dan 30, 

Manisadaki Horozköy kursuna Balı
kesirden 60 ve Manisa'dan 40, Sam
sundaki Havza Kamlık kursuna A· 
masyadan 25, Samsun'dan 50 ve To· 

kattan 25, Trabzon'daki Vakfıkebir 

di yerini tecavüz etmek, bağıra ha· Beşikdüzü kursuna Giresun'dan 25, 

ğıra tarkı söylemek faah ba§lamrı- Ordu'dan 25, Rize'den 25 ve Trab-
tır, azap içinde kalıyorsunuz ... 

Ucuz, temiz, düzgün olan tren -
lerimizde seyahat zevkini bozan u

fak tefek noksanlar bile göze batı
yor. Herkesin dilediği gibi içip ye
mek hakkının her türlü müdahale

den masun olduğunu unutmamakla 

beraber başkalarını da rahatsız e • 
den bu halin, pijama ile dola§ma 

yasağı arasına sokulmasını temenni 

etmek pek hak&ız bir dilek olmasa 

gerek ..• 

KUTAY 

Halkevinde konferans 
C. H. P. nin tertip ettiği konf e

ranslar ıeriıinden olmak üzere bugün 
saat ( 18) de, htanbul üniversitesi ik
tisat fakülteııi doçenti Refii Şükrü 
Suvla (O&manlı imparatorluğunda ve 
Türkiye ctimhuriyetinde devlet borç 
lan) mevzulu bir konferans verecek· 
tir. 

Bu konferansa herkes gelebilir. 

zon'dan 25 kisi iştirak edecektir. Bu 

suretle bu &ene iki bin kişi eğitmen 

kurslarına de ram etmiş olacaktır. 

Halkevi şubelerinin 

toplantıları 

Hfllkeı•i ll<ıskanlıiıntlcın: 
Spor şubesi üyeleri: 6 nisan 1939 

perşembe günü saat 18 de, 
İçtimai yardım Ş. üyeleri: 6 insan 

1939 perşembe günü saat 18 de, 
Köycülük şubesi üyeleri: 7 nisan 

1939 cuma günü saat 18 de, 
Temsil şubesi üyeleri: 7 nisan 1939 

cuma günü saat 18 de, 
alk den1aneleri şubesi üyeleri: 10 

nlsa.n '1939 pazartesi saat 18 de, 
Kitaps-aT~V tıbc i üyeleri: 10 nisan 

1939 pazartesi ıaat 18 de, 
Müze ve sergi şubesi üyeleri: 10 ni

san 1939 pazartesi saat 18 de. 
Yukarda gün ve saatleri yazılı Hal

kevinin muhtelif §tıbelerine mensup 
üyelerin evimiz salo11unda toplanmak 
ilzerc gelmeleri rica olunur. 

6 - 4 - 1939 

Maliye Vekaletinde yeni 
yapılan tayin ve terfiler 
~aliye Vekaleti, vekalet teşkilatında yeniden terfi, tayin ve 

nakıller yapmıştır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

1'erf iler Müd. mümeyyizliğine, Orhaneli mal
müdüril Hayri Erim Karacabey mal
müdürlüğüne, Nafıa Vekaleti muha
sebe Md. memuru Lutfi Erkal Arap
çay malmüdürlüğüne, Bütçe ve Mali 
K. Um. Md. mümeyyizi Turan Çakım 
milli M. V. deniz muhasebe müdürlü· 
ğü mümeyyizliğine, 3. cü tümen mu
hasebeciliği muhasebe katibi lsmail 
Gürses 3. ·cü tümen muhasebeciliği 
veznedarlığına, 3. cü tümen muhase -
beciliği veznedarı Fehmi Dündar 3. 
cü tümen muhasebeciliği muhasebe 
katipliğine, Hukuk milşavirliği tetkik 
memuru Hakkı Nezihi hukuk müşa. 
virliği mümeyyizliğine, İstanbul Ka -
dıköy maliye şubesi tahsil memuru 
Nazmi Uzun Konya tahsil kontrol 
memurluğuna, Maliye muhasebe Md. 
memuru Şadi Ergüneş Pazarcık mal
müdürlüğüne. 

Milli Emlfik Md. Mem. Mediha Şan
lı, İstanbul tahsil kontrol memuru 
Hamdi Özgüre!, Varidat U. Md. kon
trolörü Celiil Akkan, İstanbul varidat 
kontrol memuru Raşit Feridun Tü -
zün, Kadıköy varidat memur muavi
ni Mehmet Sait Altınok, Muntazam 
B. Um. Md. daktilosu Vecihe Erinar, 
İstanbul tahsil k. memuru Tevfik De
miroğlu, Bütçe Um. Md. memuru Ni
yazi Egesel, İçel hazine avukatı Hü· 
seyin Antebelli. Maarif muhasebesi 
2. ci mümeyyizi. Hilmi Yüksek, Bey
oğlu malmüdürü Ragıp Akyol, İstan
bul hesap mütehassısı Ali Alaybek, 
İstanbul muamele V. hesap mütehas
sısı Faik Bulğulu, İstanbul kazanç 
v. hesap mütehassısı lbrahim Birkan, 
Edirne tahsilat şefi Talfit Gürler, 1-
çel defterdarı Halil Serim, D. D. Y. 
Sirkeci işletmesi veznedarı Nüzhet 
Güldamla, Varidat Um. Müd. şube 
müdürü Ali Kemal Berkman, Bingöl 
tahsilat K. memuru Bekir Çöteli, Mil 
li emlak Md. ilcretli katibi Mehmet 
Kılıçaslan, Milli emlak Md. ğil dak
tilosu Ziya Nami Alan, Beşiktaş mal
müdürü Hakkı Okan, İstanbul tahsil 
Ş. şefi Hazım Eren, Bolu tahsil K. 
memuru Melek Pelister, lzmir yeni 
maliye Ş. tahakkuk şefi Hasan Sözer, .. 
Hukuk müşavirliği müşavir avukatı 
MazlUm Kayakar, lstanbul Va. kon
trol memuru Hasan Atakan, Nakit Iş. 
Um. Md. ğü memuru :Mc~ut Türkoğ
lu, Nakit lş. Um. Md. ğü dalhilosu 
Latif Baykal, Evrak Md. aaktilosu 
Saime Ocal, Nakit lş. Um. Md. ğü 
2 ci mümeyyizi Hayriye Kibar, Hu -
kuk müşavirliği 2 ci mümeyyizi Arif 
Köprülü, 

Nakiller 
Pazarcık malmüdürü Avni Savcı 

5. ci tümen muhase!Jeciliğine, 5. ci tü
men muhasebecisi Hamit Demirer 
Seferihisar ınalmüdürlüğüne, Yeşil
ova malmüdilrü Ahmet Nuri Gökçe 
Dağ Menemen malmüdürlüg üne, mer. 
kez muhasebeciliği 1. ci mümeyyizi 
Ali Rıza Anayurt lktısat V. muhase· 
besi 1. ci mümeyyizliğine, Siirt vila
yeti muhasebe KU. Şefik Yardım 2. ci 
tümen muhasebeciliği muhasebe ka -
tipliğine, 23. cü tümen muhasebeciliği 
katibi Riza Ozkul Yeşilova malmü • 
dürlüğüne, Seyhan varidat kontrol M. 
Hilmi llter İstanbul Varidat kontrol 
M., Kırşehir varidat müdürü İsmail 
Kemal Ayan Kayseri varidat müdür
lüğüne, Tahsilat müdürlüğü memu
ru Hullısi Cingi Pasinler malmüdür -
lüğüne, Sinop varidat müdürü Fazıl 
Tüzün İstanbul Va. kontrol Me., Be· 
şiktaş şubesi tahakkuk M. Cemil Keş
mir Beşiktaş şubesi tahakkuk Ş., İs
tanbul varidat kontrol M. Osman Nu
ri Bayman Seyhan varidat kontrol M. 
Yozgat varidat müdürü Kazım Ak
man Kırşehir varidat Müd. ğüne, Is
tanbul hesap miltehassısı Hasan Lami 
Yener Ankara hesap mütehassıslıciına 
İstanbul milli emlak :Md . .ıı.r. Yakup 
Feridun Selçuk evr;a1'..-n'1Uaürlüğü me· 
murlut una, Mulıasebat Um. Müd. me
muru Sarık Atilla 6. cı tümen muha
sebeciliği muhasebe katipliğine, 6. cı 
tümen muhasebeciliği muhasebe kati
bi Nail Güngör Ankara levazım amir
liği 1 ı.c 'Ji " i Muns. k5. ne, D. 
D. Y. Adana muhasebesi veznedaı;ı 
Yahya Fahri Şenkal D. D. Yolları 
maliye muhasebe dairesi muhasipliği
ne, Ankara levazım amirliği mümey

yizi Ekrem Çorbalı muhasebat Um. 

Ta.Yinler 
Lise mezunlarından Fuat Alptekin 

D. D. Y. maliye muhasebe dairesi ma· 
sa şef. ğine, Çıldır eski malmildürü 
müstafi Sıtkı Yolga Çıldır malmüdür 
lüğüne, İçel tahakkuk Ş. şefliğinden 
müstafi Süleyman Mithat Balı Balı
kesir tahakkuk şube şefliğine, Kızıl
ay İstanbul deposu muhasibi lsmail 
Hakkı Otar İstanbul kazanc vergisi 
hesap mütehassıslığına, M ' n avu
katlarından Mahmut Kemuı Ender 
lseı hazine avukatlığına, Arapçay 
malmÜdürlüğünden müstafi Kenan 
Erdem Ahlat malmüdürlüğüne, An
kara hususi muhasebe Md. memuru 
Mahmut Kaynak Söke malmüdürlü -
ğüne, Yüksek iktısat ve ticaret mek
tebi mezunlarından lsmail Nezih Yal
çınd~ D.D.Yolları maliye muhasebe 
dairesi masa şefliğine, Tapu Um. Md. 
daktilosu Fatma Muzaffer Akça tah
silat Md. daktiloluğuna, llk mektep 
mezunu Meliha Aygün Varidat Um. 
Md. daktiloluğuna, Nafıa V. muhase
be eski milmeyyizlerinden hukuk dok 
toru Ali Kemal Gürsoy milli emlak 
Md. şube müdürlüğüne, Sümerbank 
muhasebecisi Mehmet Tf'kigtil İstan
bul muamele vergisi hesap mütehas
sıslığına, Nafıa V. su işleri kısım i· 
miri Muhittin Engün Konya ovası su
lama idaresi muhasipliğine, Zile dava 
vekillerinBen Salim Eken Zile hazi
ne vekilliğine, Ahltit eski malmüdürü 1 

Hilmi Tümer Muhasebat Um. Md. 
memurluğğuna, Iskan Um. Md. ta
hakkuk şefi Adil Giray ceza ve tevkif 
evleri Um. Md. mütedavil sermaye 
muhasipliğine, Hukuk mezunlarından 
Ekrem Tepe Ankara tahsil kontrol 
memurluğuna. 

Orman Umum Müdürlüğü 
Manisa mebusluğuna s,.._rı .. ıı or

man umum murı:s. u rl. Hüsnü Yaman 
evelki gi:ıı vazifesinden ayrılmıştır. 

ueruhtc ettiği her vazifeyi modern 

bir iş adamı fikriyle idare den B. 

Hüsnü Yaman, Orman mumu mUdür· 

lüğünü de bu zihniyetle ve muvaffa

kıyetle çevirmit kendini herkese sev· 
dirmişti. Umum mtidilrlükten ayrılır
ken arkadaşlarına ayrı ayrı veda et

miş ve taşradaki memurlara da bir ve

daname göndermiştir. 
Orman umum mildürlilğilne fen 

heyeti reisi B. Fahri Bük tayin edil
miş ve dün vazifesine başlamıştır. 

Halkevi Ar Komitesi bugün saat .s 
te toplanarak komitenin geçen seneki 

faaliyeti gBzden geçirilmiş ve sonra 
yeni faaliyet hamlesi için mühim ]ca. 

rarlar vcrilmi§tir. Toplantı saat 19 a 

kadar sürmüştür. 

... 
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Libası nevbcncvle ey olan arlyiıe mail 
Kemalinden haber ver, kimse senden ih· 

Maarif Vekaleti Sel erberlik 
Müdürlüğü teıkililı 

geniıletil iyor Ticaret Vekôleti 

hususi kalem müdürlüğü 
Yeni teşkil edilen Ticaret vekale

ti hususi kalem müdürlUğüne Türk 
ofiı raportBrlerinden Dr. Fazıl S. A· 
.. al tayin edilmıttir. Yeni müdür dün 
den itibaren ite başlamıştır. 

Yabancı memleketlere tiitiin 
Ye inhi ar m eldeleri atı ımız 

İnhisarlar Umum mildUrlüğU tUttin 
ve diğer inhisar madelerinin dış mem· 
leketlerdeki sürümünü arttırmak için 
bu yıl geniıt mikyasta propaganda 
yaprnağa karar vermJştir. İdare bil· 
haaaa İngiltere ve dominyonlarında 
propaganda ) apacaktır. 

D. D. Y. Avrnnava talebe 
aiintlcrh•or 

Devlet Demiryolları umum müdür
lüğü demiryoll rının muhtelif branş· 
ları üzerinde tahsil ve staj görmek 
üzere bu bene Avrupaya talebe gön· 
dermiye karar vermiştir. 

Yeni kadın şapkalarına 
dair ! 

Bütün dünyıdı olduğu gibi, A
merikı'dı dı kadrn ııpkıları nıo
dasrnda bir nevi cinnet hüküm sür
düğünden bah5eden amerikalı bir 
muh rr/r diyor ki: 

" .... Kadın §ıpkalsrınrn, bugllnkü 
vaziyete gelmesinde en büyük rolü 
Amerika'da içkinin yasak olduğu 
devir oynamııtır. Birçok §Bpka res
samlarının rivayetine göre 1930 se
nesinde speakeasy denilen gizli 
meyhanelerin pek revaçta bulundu
ğu bir sırada, evlerinin dışrnda va-
kit geçirmenin pek moda olduğu i
çin kadınlar, ıapkalarrnı fazla süs 
katmak lüzumunu duymu§lardı. 
Çünkü bir Jokantadı, yahut barda 
oturacak olan bir kadının yalnr:z 
güzel bir elbiseye değll, aynı za
manda §lk ve cazip bir §Bpkaya da 
ihtiyacı vardı. Bu sebeple, o zaman
dan beri kadın şapkaları renkten 
renge. şekilden şeklle girmiye baş
lamıştır .. 

Ôte taraftan bu ıapkı modaları 
üzerinde sinemaların da bflytik tesi
ri olmuştur. 19Z4 şenesine kadar 

kadınlar. az çok, ananeye uygun 
şapkalar giyerlerdi. Fakat o zaman, 
sinemaya rağbet arttı ve orta mek
tep çağındaki kızlar, sinema yıldız
larında gördükleri gibi saç tuvale~ 
tine ve onlara benzer şapkalara 
düştüler. Böylece alınları üzerin
deki kahkülleri adamakıllı göster -
sin diye §apkanın kenarındaki kal -
kık kısımlar çıkarıldı. Ondan son -
ra şapkanın tepesine çeşit çeşit bi
çimler vermiye, nihayet bunu büs· 
bütün sökmiye smı gelıııiştir. 

Bu başlangıçtan soımıclrr ki ka
dınlar, kimisi bir nıcyva tabağına, 
kimisi bir yangın kovasına, kimisi 
kağıda sarılmış bir çiçek buketine, 
kimisi açık bir kitap üzerine konul-
muş bir gözlüğe bcnzlyen çeşit çe
şit şapkalar giymiyc başladılar .•. ,, 

Kadın şapkalarının aldığı son şe
kil için cinnet diyenler çok. Fakat 
bir kadın da diyor ki: 

- Kenarsız şapkalarr erkeklerin 
ne zevki, ne de havsalası almıyor. 
Bunun sebebi nedir? Bilir misiniz? 
Çünl:ü kendi şapkaları kerıarlıdır. 
Erkek hodbinliği .•. 

Bu bahiste de kabahatli çıkmak 
bize mi düıüyor - T. 1. 

Kılık - Kı·wıJet ! 

Külüstür bir kılıkla ıittiii bir 

yemek sofrasında itibar rörmiyen 
Nurettin Hoca'nın kürkünü ıi· 
yip gelince bat aedire geçirildiği 

zaman: 
- Buyurun kürküm! dediiini 

bilirsiniz. 
Demek ki hoca merhum kıh· 

ğın, kıyafetin lü:r.umuna kanaat 
getirenlcrde-ndi. 

Şair Koca Rasıp Paıa iıe akıi 
fikirdeydi : 

tiıam almaz. 

beyti bunu gösterir. 

Nevyork'ta ölen bir kadın, 
terziaine tam 1.000.000 lira vasi
yet etmiı. Bunun aebebi de vak
tiyle bu terzinin çok güzel bir el
biııc dikerek o kadını zamanın çe· 
lik luralına tirin göstermesi ve 
evlenmesine imkan hazırlamaıı 
imif. 

Bu miıa1 de Koca Ragıp Pa§A· 
yı değil, Naırettin hocayı teyit 
ediyor. 

Çelik kırahnın bile gönlünü 
yumu~atmıya hizmet ettiğini gör· 
dükten aonra güzel elbisenin tesi· 
rini nasıl inkar edebiliriz? 

ldcnl genç kız 1 

"Herkesin bir derdi, delirmem· 
cinin su derdi!,, diye bir aöz var
dır ya, onun gibi Avrupa'da bir
çok milletler birçok aıkrntı ve 
üzüntüler içinde vakit geçirirler· 
ken amerikalılar da aralarmda 
büyük bir referandum yapmıı· 

lar. : 
- ideal kızda ve ideal erkek

te ne gibi meziyetler bulunmalı· 

Maarif Vekaleti seferberlik mildür

lüğünün bqgünkü kadrosu vekalet 

gençlik teşkilatının genişliği nisbc-

1 tinde işlerin pek tcf errüatlı olmasın

dan ve askerlik derslerilc kamplarının 
bu dairece tanzim ve idare edilmesin

den dolayı ihtiyaca kafi etmemekte
dir. Bunu gözönüne alan Maarif veka
leti seferberlik müdürlüğü kıdorosu
nu genişletmiye karar vermi§tir. Ha
zırlana kanun projesindeki kadroda 
80 lira asli maaşlı bir müdür, 45 lira 

maaşlı bir müdilr muavini, 25 lira ma
a,ıı bir memur, 17,S lira maa,ıı bir 
dosya memurur bulunmaktadır. 

tlır? 
Ref erandurn neticesinde ideal 

bir kızın yüzde 12 niabetinde rnii
teva;,n olması \azım ıeldiğine ka· 
naat getirilmif. 

Hal bu merkezde ise tevazu 
bakımından ideal ve ideale ya
kın çok genç kız bulabiliriz! 
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Polonya - i ngiltere 
Fransa' da Cümhurreisi se~imi bitti Polonya Hariciye Vekili Beck, in

ırillz Ba,vekili ile görütmek üzere, 
~ııdra'ya gitmiştir. Beck'in bu in· 
rıltere seyahati, Almanya tarafın • 
dan Çekoslovakya'ya karşı yapılan 
dll1'heden evel kararlatmıştı. fakat 
h.11 ziyaretin kararla9tığı gündenbe
'li Avrupa muvazenesi değitmiıtir. 
Alnıanya Çekoslovakya'yı parçala -
llltt. Ve Çek olan Bohemya ve Mo
ra\>ya'yı ilhak etmittir. Slovak olan 
IQ•ını sözde müstakil olmuş. Fakat 
hakikatte Almanya'nın himayesi al
tına alınmıştır. Rütenya da Macaris
~ll'a ilhak edilmiştir. Bundan baı
ka Almanya, Polonya'nm müttefiki 
0lan Romanya ile kendisine bu 
trıen:ıleket üzerinde büyük iktıaadi 
bÜfuz temin eden bir ticaret mua
bedeıi iınzı.lamıttır. Ve Memel'i de 
lit.anya'dan ıeri almıştır. Bu t•ar
l'\lzun muvaffakiyetli İnkişafı, Po -
lonya'nın vaziyetini zayıflatmıştu. 
Silindiği gibi, Polonya ile Almanya 
araımdaki münasebetlerin nazımı 
1934 muahedeıidir. Bu muahede
ltin imzasından evel, Polonya ile 
Almanya araamdaki münatebetler 
lergindi. Almanya silahlanmak ve 
Otta Avrupa'da genitlemek progı"a -
lttını tatbik etmek için Polonya ile 
1934 itilafını imzaladı. Ve bu cep
heden emniyetini ııatlamlaıtırdık
tllıı soDl'a, ıilahlandı. Ren nehrinin 
hoylarmı aakerilettirdi. Avusturya
l'ı ilhak etti. Çekoslovakya'yı parça
ladı. Memel'i geri aldı. Ve Avrupa• 
da büyük bir kuvet olarak belirdi. 
llu programı tatbik ederken Alman
h., iki devletin pasif yardımına gü
"erımiştir: Polonya'nın ve ltalyanm. 

B. Löbrön yeniden 
Cümhurreisi seçildi 

Hırvatlarla yapılan 

müzakereler 
Zagrep, 5 a.a. - Vladmir Maçek, 

Havas ajansı muhabirine beyanatta 
bulunarak başvekil B. Şvctkoviç ile 
yapmış olduğu görüşmelerin mtisaid 
bir hava içinde başlamış olduğunu ve 
bu görüş.melere paskalya tatilinden 
sonra devam edileceğini söylemiştir. 

Orta Avrupa'da alman geniıle
'llıeıinin er geç \uı iki devletin emni· 
)etini tehlikeye düıüreceği malımı· 
du. Fakat gerek Musolini ve gerek 
&eck, oportünist aiyaaet takip ede
telt günlerini geçinniye çahttılar. 
~ihayet ıimdi o tehlike günü gelip 
Çlltmı,tır. Almanya cenuba doğru 
~lr adım atarsa, kendisine yardımcı 
01•n ltalya'yı çiineyecek. Şarka 
doaru bir adım atarsa, 1934 .enesin 
el._ beri itilaf halinde bulunduğu 
l>olonya'yı tepeliyecek. Ahmuıya, 
l..cı· halde §imdilik İtalya ile bir me
&ele çıkarmak istemiyor. Fakat Po
lonya ile he&aplaımak istediğine de
l'let edecek bazı emareler görül
~Ü§tür. Almanya, Polonya'daki e· 
~•lliyetler hakkında yakın alaka 
töatermiye batladı. Dançiğ şehrinin 
"•ıiyetini aykırı buluyor. Polonya • 
)ı bu •aziyet telita dütürmüttilr. 

Ete.sen orta Avrupadaki almatt 
t'eııi4lemesi ve bilha1ea Almanya • 
b.tn Karadeni:z:'e çıkmak için attığı 
lldı"' lngiltere'yi de tell!a düşilrdil· 
~Ünden ingili:rı hükümeti, Polonya• 
)>a bazı tekliflerde bulunmuttur. 
ltlc teklif, Almanya'ya kartı mütt•· 
~'le bir deklarasyondu. Polonya bu
ı~ k1ıu~ .. i)nnediiinden reddetti. in
}. tere yenı ...... , ..... teklif yapmayı 
Qu .... k Al JUnur en, many-., 1-ailtere ile 

Bu suretle 
sa 1 ô h iye t 1 eri n i 

Daladiye geniş 
muhafaza edecek 

Mumaileyh, iliiveten demiştir ki: 
- Bu görüşmelerin ne suretle hita

ma ereceğini bilmem, fakat iyi ba~la
mıstır. Ve ümidvarım. Her halde hır
vatlar. hüriyet ve mlisavat istemekte • 
dirler ve bu noktada asla feragatte bu
lunmıyacaklardır. Görlişmclerden son 
ra sözünü söyliyecek olan naibi hükti
metin adalet zihniyetine itimadım 
vardır. 

B. Macek dcmistir ki: 
- Başvekil vanlacak neticelerin ken 
disine bağlı olmadıgını ne benim ne 
de kendisinin Sırp milletinin hakiki 
mümessilleri ile yani muhalifler de 
dahil olduğu halele bütün hakiki mü ~ 
messillcrle mesai birliğinden vaz ge
çemiyeccgimizi anlamıştır. ,. 

Hatırlardadır ki, B. Maçek ile Hır
vatlar, meselesinin esası hakk•nda hü 
kümetle miizakcreden evel demokra
tik bir esasa istinaden yani hafi inti
habat yapılmasını iste.mektedirler. 
Şimdiki müzakereler usul meseleleri
ne mütealliktir. 

Franıa'da cümhr.ıriyet tarihinde tekrar ikinci defa Cümhurreisli
ğine seçilen 8. Löbrön ve refikası 

B. Svetkoviç 
flelgrad'a gitti 

Belgrad, 5. - a.a. Başvekil ve 
Dahiliye nazırı B. Svetkoviç, köylü 
hırvat fırkası Lideri Maçek ile Zag
relı'de yapmış olduğu görü~eleri dün 
sabah hitama erdirmiş ve dün akşam 

Be.lgrad'a hareket etmiştir. 

Veraay, 5 a.a. - Sosyalistlerin Leon Blum kabinesinde Nafıa 
Nazırı olan Alber Bödua namzetliğini koymağa ve komünistlerin 
aya·ndan ve komünilt partiıi reisi Marael Kaşen'in lehinde rey 
vermeğe karar vermeleri üzerine öğleden sonra yapıalacak olan 
Reisicümhur intihabatında dört namzet ortaya çıkmış olacaktır. 
Sol cenah partileri müstesna olmak 

üzere bütün partiler Löbrön'e r~y ve
r:eceklerdir. Mumaileyh in intihabına 
katı nazariyle bakılmaktadır. 

Löbrön Ekseriyetle cünılıurre-
isi seçildi 

Paria, 5 a.a. - Milli a1&aınble reiıi 
Januene aaat 17.20 ye doğru CUmhur
reisliii seçiminin reımi neticeıini 
tcblil etmiştir. 

Verilen reylerin yekfinu: 910, 
Muteber olmıyan reylerin adedi: 6, 
Muteber olan reylerin adedi: 90+, 
Mutlak ekseriyet: 453 
Alber Löbrön: 506, 
Bödus (sosyalist): 151 
Caıen (komünist): 74 
Godart (radikal sosyalist): 57 
Heryo: 53 
Buisson: 15 
Piyetri: 10 
Köy: 3 

Dağınık reylerin adedi: 53 tür. Bu-
nun 19 u general Peten'e verilmiştir. 

.\.11aamblc reisi, B. Löbrön'Un Cum
hurreisıı,;.,e seçildiğini ilan etmiştir. 

Suriye' deki 
vakalar 

Paris, 5 a.a. - Muhtelif tUrk gaze ... 
teleri son zamanlarda Suriye'de ez
cümle Şam'da, vahim hadiseler vuku· 
bulduğu hakkında haberler neşret

mişlerdir. Bu gazetelere göre, fransıt 
kıtaatı halk Uzerine mitralyözlerle a
teş açarak kadın ve çocuklar da dahil 
oldu!u halde yüzlerce ölü ve yaralı 
vukuuna sebep olmugtur. 

Bu kabil haberlerin neırini haklı 
gfüterecek hiç bir hfidise olmamış. hiç 
bir taman kıtaat mitralyöz kullanma~ 
mıştır. Kıtaatın tek miidahaleai bun ~ 
danon beş gtin evcl aralarında hiç bir 
kadın ve çocuk bulunmıyan ve hiç bir 
ölil ne de yaralı vermeden dağılmı!J o
lan bir tezahüratçı grupuna kartı vu
kubu1muştur. 

Sokak te7.ahüratı da bugün artrk ni 
hayet bulmut ve her tarafta sükunet 
avdet etmiş olduğu için kıtaat 1 nisan 
cumartesi günündenberi Şam'dan çe -
kilmlttir. 

Başvekil ite B. Mac;en arasında ya
pılan görü,meler sonunda neşredilen 
tebliğ münasebetiyle gazeteler, iki 
Devlet adamı arasrnda tetkik edilen 
meselelerin um11mı1 haıkkında bir pren 
sip itilafı hasıl olmuş oldu~unu yaz
maktadırlar. 

Türk - Yugoslav 

afyon anlaşması 
Belgard, : 5. - a.:ı. Türkiye ile Yu

goılavyanın mli§terek Afyon satı11ları 
hakkında bir kaç haftadan beri devam 
etmekte olan müzakereler neticelen
mitt ve hu husustaki anla~a bugün im
za edilmiştir. Yeni itilaf milnasebetiy 
le ticaret ve ıanayi nazırı B. Tomıtch 
beyanatta bulunarak bu itilafın iki 
memleket arasında bu aahada mesai 
bir1iğini temin edeceğine ehemmiyet
le igaret ctınigtir. 

Nazır, 1934 itilafının tatbikı husu
sunun maruz kalmış olduğu müşküla
latı hatırJatmı!I ve yeni itilafın türk 
ve yugoslav menfaatleri arasında iki 
memleketin daha feyizli olmasına me 
dar olacak muvcuerıeyi tesis edeceği
ni söylemiadr. 

-3-

Üç gün kalmak üzere lstanbul'a gelen Yugoslav mimar lakült~ 
talebeleri. Taksim abidesine çelenk koyduktan sonra. 

lstanbul' da birkaç gündenberi havalar güzel geçmektedir. 
fırsattan istifade eden anneler, çocuklarını gezdiriyorlar. 

Ba 

T epebcqınJa 116 numaralı tTamClay bir otomobile çarpmıf, ba 
yüzden münakale yarım saat müddetle ke~ilmiştir. 

B. Bek Londra'da 

Polonya'ya verilen garanti 
Romanya'ya da verilecek mi? 

Londra, S a.a. - İngiliz - leh görüşme1eri saat ı 7 de tekrar başlamıt
tır. B. Bek, Vindsor'dan döndükten sonra B. Çemberlcyn'i tekrar gör· 
müştür. 

Akşam Polonya büyük elçiliğinde bir dine verilmiş dinede İngiliz na
zırları da davetli bulunmu~lardır. 

elbirliği yapmamak için Polos·~·'vı 
t~:tyik etmiye batladı. Bu ta:z:yİk ne
tıcesinde Polonya'nın Abnanya'ya 
teslinı olacağından korkan İngiliz -
ler, tnüzakereler devam ettiği müd
detçe meri olmak üzere Polonya'ya 
lem.inat vermişletdir. İşte bu şartlar 
-!tındadır ki Polonya Hariciye Ve -
kıU Beck Londra'yı ziyaret etmek -
tedar. Şarki Avrupa'nın ıulhunu em
ttlyet altına alacak olan tedbirlerin 
~ahiyeti, bu götüşmelet neticesinde 

Bunun üzerın ....... 2: cenah ve mer -
kez partileri m rseyycz mal"şını söy
lcmiye başlamışlar, müfrit sol cenah 
sıralarında ise "istifa, istifa" sesleri 
ylikselmiitir. 

B. Bek, yarın ıabah saat 8.30 da 1 barına göre B. Hitler ile eksperleri 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9jP~t~ouili~g~e~kww~k ~- b~~re~nAlm~~~~~ari-
şam saat 19 da dönecektir. müteaki - cuda getirmek istediği çemberi kır -

elli olacaktır. İnı{iltete'nin Polon -
y, \'e bu arada diğer ıuki Avtupa 
de\'letlerine teminat vermek için 
»ek ileri aitmiye hazır olduğu anla
tıl .. kir Ç llıaktadrr. İngiltere Baıve _ı 
lt~rnherleyn'iıt Avam kanıarasmda
r~ beyanatından sonra artık buna 
.:~he yoktur. Acaba Polonya bu te• 
•;atı naııl kartılıyacaktır_? . . 

C)ld o~lonya'nın Fransa ile bıı· ıttıf akı 
J:' llgu nıah1mdur. Fakat Polonya 
b "•rısa•ya itimat etmiyor. Bunwt 
btaflıca sebebi, ingilirı taı~ibine 
-._.~z:h~r olmıyan franıız teahhü?~ • 
~ "11 hır kıymet ifade elmec· .. sıdır. 
~ 010n:ya•nın bu noktada haklı oldu-

Daladiye salahiyetlerini ikinci 
teşl'ine kadar muha/am 

edecek 
Pari&, S a.a. - B. Löbrön'ün yeni

den intihabı, kabinenin istifa etmesi
nin önüne geçecektir. Bu da B. Dala
diye'nin vasi selahiyetleri 30 ikinci
teşrin tarihine kadar muhafaza etme
sine medar olacaktır. 

Milli meclisi muhafaza için husuıi 
zabıta tedbirleri alınmıştır. 2.000 sey
yar muhafız ile 3.000 asker bugün 
Versay'da intizamı muhafaza etmek -
tedir. 

' 
Göbels Mısır'da 

"lll\u Ç k b . .. le e oılovakya'nın akı eli go5 • Kahle, 5 a.a. - Tayyare ile Rados-
k l'ttıişti1'. Fakat Polonya ötc::anberi, tan gelen Göbel•, Helipolis'te karaya 
ll~lldi hudutları üzerin" İngiltere - inmiştir. Mumaileyh Mısır'da 24 saat 
tı~ ill~asını celbetmiye çalışmıt· kalacaktır. 
b ·. ngıltere'nin de yirmi seneden- -----------------
erı k d ş· di h-a· açın ığı vaziyet budur. ım 

İle 1~~lerin tazyikı, lngiltere'yi tark 
lon a ~kalanmıya sevketmiştir. Po • 
"an~~ .nı~ nazarında bu İngiliz ıa -
ed 181 ~uphesiz büyük kıymet ifade 

ıa~rd ~Ünkü o zaman Fransa ile iın• 
lll~ a ıgı 1921 ittifakı yeni tiimul ve 
ileana alacaktır. İngiltere ve Fransa 
tltak~aşma~ Sovyetlerle de anlat• 
Sov eınektır. Çünkü aynı tazyik 
~akf etlerle lnııiltere'yi biribirine 
da t>aıtırnıaktadır. Bu ,artlar altın• 
lli .. olonya Almanya'nın menfaati• 

l goze almalıdır Ç" k"' • iJ' p ony · un u ıng ız • o 
tnak a anlaşması tahakkuk ederse, 
.\1 ••t ve hedefi ne olursa olsun, 
..... ~anya'nın bunu, kendini ihata et• 
·••eas: ·h· b. 
iine 8~. 1 ır teıehbüs telakki edece-

~uphe yoktur. Fakat Polonya 

kendisini Almanyaya kartı iki ted • 
birle koruyabilir: 

ı _ Almanya ile iyi pıünasebet 

kurmakla, 
2 _ Almanya'nın rakibi olan 

devletlerin ittifakına girmekle. 
Polonya 1921 senesinden 1934 

senesine kadar ikinci poli~kayı ta
kip etli. Fakat 1934 sen~sınde • bu• 

un kendisine beklediğı eınnıyeti 
n ermediğini gördü. Ve Almanya'nm 
v tt v eli alarak bugüne kadar 
uza ıgı .. "d" Ş' d' 
b • . · yol üzerinde yuru u. ım ı 
ırıncı . d"" .. k 

gene dış politikası bır oJ\Um no -
tasına gelmiş bulunuyor. Bunu 
Londra görÜ§melerinden sonra anlı· 
yacağız. A. Ş.ESMER 

D Ü o N o L E R 
ben bir tebliğ neşredilecektir. mak i'ijin bütün planları hazırlamış -

Resmi mahfiller, görüşmeler hak - tır. Mançester Guardiyan gazetesi, 
kında sıkı bir ketumiyet muhafaza et- B. Çemberleyn'in Avam Kamarasın -
mektedirler. daki beyanatının Hitler'in aklını ba -

Nezakete dair 
Memleketimiz bugün, maddi ve manevi birçok aahalarda olduiu gi

bi, nezaket bahsinde de gQrpla şark telakkilerinin çarpıştığı bir intik"l 
devre.i yafamaktadır. Gerçekten garp ve şark medeniyetlerinin neza
ket tasavvurları biribirinden çok ayrılır. Şarkta mübalaialı bir ıekil 
alan nezahet kaygusu cemiyet hayatında ferdlerin biribirlerine kartı 

münaaebetlerinde aşırı ve lüzumat.ız tefrifata yol açmıştır. Sarayın ve 
onun etrafında çevrelenen ariatokrasi nıuhitlerinin besleyip inkişaf et
tirdiği bu mera1timli ve teırilatlı ne:ı:aket telakkiai latanbul'dan memle
ketin her yanına yayılmak istidadını göstermifllfl de türkün babacan ve 
aamiml karakterine aykrrı olduğu için ancak mahdut bir zümrey• miin
hasır kalmaktan kurtulamamış, hiç bir :ı:aman millete mal olamamtftır. 
Bu babacan karallterle sonradan alınan t•§rilat afrarnrn 11arip imtizaçla
rını, bugün bile aramızda yaşıyan birçok vatandaşların hareket tarzla
rında müşahede etmek kabildir. "Yahu ;ı;ntıalinize kaç defa söyliye
yim" gibi öyle cümleler işitirsini;ı; ki 11ö~lerinizin önüne yaldu;ı yer yer 
dökülmüş bir madeni leuha getirir. 

lbsal edilen niabet•İ:ııti hürmet tezahürleriyle muhatabı devamlı bir 
cendere içinde bulunduran ve dar bir ayakkabı gibi onu rahatatz eden 
ıark aristolıra•İısinin müfrit ne:ı:aket tarzı, her ilrat gibi kendi gayeaini 
tahrip ederek, bugünün anlayııiyle bir nezaketsi2lik tefkil eder. 

Şüphe:ıi:ı: ki medeni muaşeret lıaideleri, muhataba hürmeti inkar et
mez. Ancak bu hürmetin bir haddi vardır Ve ona haz yerine ııkıntı ller
miye başladığı andan itibaren hürmetsizliğe inkılap eder. 

H•le "zatıaliniz, hakipayiniz,, diye başlıyarah bir dakika sonra 
ıözlerine "aldırma be adam,, tarzında tekerlemelerle devam eden bir 
melez ve nıahliit konuıma tarzının ciddi ve medeni bir adam üzerinde 
nasıl bir tesir yapacağını tahmin etmek kolaydır. 

Ne hürmette ifrat, ne laubalilik! hususi bi1· samimiyetimiz olmıyan 
bütün İnaanlara hartı hareket tauımızı tesbit eden bu düstur olmalıdır. 
Buna riayet etmesini bildiiimi;ı ölçüde farklılıktan uzaklaıtıiımıza 
inanabiliriı. 

YAŞAR NABi 

Londra, 5 a.a. _ Bugün İngiltere şına getirmemiş olduğunun ve muma
kıralı Vindsor sarayında Polonya ha- ileyhin müstakbel siyaseti hakkında 
riciye nazırı Beck'i kabul etmiştir. ancak tahminler yapılabileceğinin 

R 
' da . ·ıe İngiltere'de anlaşılmış olduğunu yaz 

onıan~·tı ya /;larantı verı - kt d · · k .? ma a ır. ce ·mı 
Londra, 5 a.a. - Umumiyetle iyi 

nıalfımat alan Jorkshire post gazetesi, 
İngiltere'nin Polonya'ya verdiği ga -
rantinin aynını Romanya'ya vermesi
ni pek muhtemel görmüyor ve Ro -
manya ile yapılacak müzakerelerin 
Polonya müzakerelerinden tamamiy
le ayrı olarak cereyan edeceğini ya -
zıyor. 

Londra l(azetelerinin 
müıaeaJa,., 

Londra, 5 a.a. - Gazeteler, Polon -
ya ile İngiltere arasındaki müzakere -
lere uzun makaleler ve mütalealar talı 
sis etmektedirler. 

Gazeteler, İngiltere tarafından mer
kezi ve tarki Avrupa'da girişilmiş o -
lan yeni teahhüdler hakkında muhte
lif fikirler dermeyan etmektedirler. 

Bundan başka Avrupa'nın cenubu 
şarkisinde bir emniyet sistemi vücu -
da getirilmesi mesele&indeki terakki -
yatın bu. sahada Polonya ile tehakkuk 
ettirilmiş olan terakkiler derecesin -
de olmadığı zannedilmektedir. 

Deyli Telegraf gazetesine nazaran 
B. Beck'in Macarietan'ın vaziyeti hak 
kında beyanatta bulunarak bu mem • 
leketin henüz Almanya ile elbirliği 

etmek mecburiyetinde olmadığını söy 
lemit olduğu rivayet edilmektedir. 
Nevı Kl'onikl'in Berlin'den istih -

Cevlıe te~l.·ilincle zorluk 
çekiliyor 

Paris, 5 a.a. - Polonya hariciye na
zın Beck'in Londra ziyareti münase -
betiyle orada yapılmakta olan müza -
kerelerin memnuniyet verici bir tarz
da devam ettiğini tebarüz ettirmekle 
beraber gazeteler, Almanya'ya karşı 

sulhçu devletlerin müşterek bir cep -
he tesis etmesi yolundaki gayretlerin 
uğradığı :zorlukları da kaydediyorlar. 

Bu güçlükler bir taraftan Polon -
ya ile Sovyetler Birliği arasındaki di
ğer taraftan da Romanya ile Maca -
ristan arasındaki münasebetlerden 
doğmaktadır. 

Sol cenah matbuatı hariciye nazırı 

Bone'yi İngilterc'nin gayretleri kar -
şısında muhteri:.: davranmakla tahtie 
ediyorlar. 

Filistin' de hôdiseler 
Kudüs, 5 a.a. - Müzenin İngiliz di 

rektörü Cliffe, evinin civarında bir 
kurşunla ağır surette yaralanmıştır. 

Askeri vali hemen arapları sokak -
larda dola,maktan menetmiş ve eski 
mahallelerdeki arap dükkan laı mı, bir 
kaçı müstesna olmak üzere kamilen 
kapatmıştır. 



Avrupa kendi aleminde iken: 

Uzak ~ark ne alemde! 
Avrupalılar kendi dertlerine düıtükleri için Uzak 
Şark hadiaelerine eakiden olduğu gibi e hemiyet 
verilmiyor. Fa kat buna rağmen ora d a harp, bütün 
f ecaati ile devam etmektedir. Atağıdaki yazı, Çin 
- japon mücadelesinde yeni bir safhanın baılamak 
Üzere olduğunu göatermek bakımından enteresan
dır. 

U zakşark'taki son hidise
ler, japonların Hainan 

adasını zaptetmeleri, japon 
bütçesinin, 9.000 milyon yen
den 10.000 milyon yene çıkma
aı, Çin'de lruvetli bir milliyet
perverlik ve askerlik ruhu uya
narak Mareşal Çan-Kay-Şek'in 
herırün biraz daha vaziyete hi· 
kim kesilmesi dolayısiyle, Ja
ponya'nın içinde ve dışında bu
lunan bir çok insanlarca vazi
yette yeni bir safha açılması 
mümkün olduğunu düşundür
mektedir. 

Geçen hafta Times gazetesi
nin Tokyo muhabiri, gazetesi
ne gcmderdiği güzel bir mek
tupta hemen hemen biıtun ja. 
pon devlet adamlarının $arki 
Asya'da bir nizam kurulması 
hizumu üzerinde ısrar ettikle
rini bildiriyordu. 

Muhabir, bu vaziyeti. ja
ponların 250 sene bütun diın 
yaya kapılan kapalı olarak ge· 
çırdiklerı tecernıt dehrıc ,yll 
mukayese ediyordu. Şimdi de 
Japanya, büyük dış ticaretini 
elinden kaçıracağı için, eskisi 
ıibl bir inziva ve teccrrut r;iya
ıetine dônemezse de her halde 
Şark'ta kendi kaynaklarına da
yanarak, kendi yagıle kavrula
rak garp ilemine karıı kendini 
müdafaa edecek bi .. hale gel
mek fikiı:. ve emelindedır. 

Japonlar, kendı paralariyle 
aatın alabilecekleri ham mad
deler, keselerine uygun ıele
cek fiatlar: ambargoların, tari
fe setlerinin, zecri tedbirlerin 
kendi ticaretlerine kapayamı
yacaiı pazarlar istemektedir
ler. 

1ıte Çin'de maksut nezaket -
ten "iıbirligi, diye ifade edi -
len ve bu maksatları temin i
çin bir japon askeri hegemon
yası kurmı a çalışan hareket
ler yapılm ktadır. Her halde 
bu azimki millet, ne kadar u
zun sürerse sürsün, kafaların
daki bu ruyayı bir realite hali
ne ıetirinc ye kadar uğraşmak 
niyetinded rler. 
Şimdi bi taraftan da Tokyo

nun en buyuk mecmuası olan 
veBunıei Şuncu mecmuasında 
metbur Japon muharrirlerin
den Tatsuo Mitaraıi tarafın
dan yazılan bir tahlil makale
aine ıöz gezdirelim. 

Bu muharrır diyor ki: 
' Harbin benuz yeni baıla

makta olduiunu .Oylemekten 
daha doğru b r şey olamaz. Bir 
çok zaferler kazandık; fakat 
memleketin istikbali davası 
nikbin olmamıza müsaade et
mez. 

Herhangi bir harpte böyle 
aaferler, dü manı amana geti
rir. Fakat bızim düşmanımız 
yedi canlı solucan gibidir. Siz 
onun vücudunu ilı:iye biçersi
niz: fakat o gene yaşar., . 

Öte taraftan mesele millet
ler arasmda da yeni ihtiliflar 
ıiıçlükler doiurmaktan da re
ri kalmıyor. Japonlar kazan
dıkça yabancılann menfaatleri 
daha nrih bır surette bozulu
yor. 

Muharrir, bundan sonra harp 
uzadıkça Çin'de Japonya aley
hindeki hissıyatın artacaiını, 
bu ıene içinde İngiltere'nin, 
Amerika'nın, Fransa'nın ve 
Sovyet Rusya'nın rittikçe ar· 
tacak bir şekilde çinlilere yar
dım edeceklerıne dair alimet
ler belirdiii ı yazıyor ve di
yor ki: 

"Beri taraftan japonya'nın 
milli kuveti ıtttikçe eksilecek
tir. Sovyet Rusya gittikçe, 
Mançuri hududundaki kuvetle
rini artırmakta ve Sovyetlerin 
buradaki vazıyeti ,hercün bizi 
biraz daha telha düşürecek su
rette muhkemleşmektedir. 

Bütün bunlarla beraber, ıi
riıtigimiz İlle devam edeceğiz. 

Eğer bu işte bir gevşeklik ıös
terilecek olursa o zaman Ja
ponyaya Asya'dan tasını taraıı
nı toplamak yolu gozıikecek
tir. 

Bir defa 'biz, yeni bir Uzak
şark kurmak ülkümüzden vaz
geçecek olursak, artık ,impara
torluiun istikbali tehlikeye gi
rer. 
Şu halde masrafı en aşağı. 

100.000 milyon yen"e baliğ ola
cak on yıllık bir harbe hazırlan
mak gerektir. 

Ç inden gelen haberlerde 
burada milli ruhun gun 

geçtikçe inkişaf ettigi, hiıku. 
metlere nizam ve teşkilat ve
rildigi ,ziraat ve maden servet
lerinden istifade olundugu her 
iÜn kendini biraz daha t~pla
yan Çin'in dışarı memleketler
le temaslarda bulunmanın im
kanlarını bulduğu bildirilmek 
tedir. 

Her ne kadar eldeki vasıta 
lar ve malzeme için çok mü 
kemmeldir, denemezse de çin
liler bunlarla da ecnebi müte
hassısların takdirini celbede
cek surette iyi çalışmaktadır
lar. 

.North China Herald gaze •• 
lesinin, japonların elinde bu • 
lunduiu ve japon otoritesinin 
gayet sağlam olduğu ~anilan 
şimali Kiangeu'da oturan ya -
hancı bir muhabiri, bu haki -
miyetin ne manaya geldigini 
gazetesinde izah etmektedir. 

Burası zengin bir pamuk e -
kimi bölgesidir. Halbuki dai • 
mi bir Gerilla içinde bulunan 
hükıimet, buradaki çiftçilerin 
pamuk ekmelerini yasak etmiş 
ve onları hububat ekmiye zor
lamıştır .. 

Bu çete hükümeti, Japonlar 
tarafından zaptedilmiş olan 
demir ve kömur madenleriyle 
tuz ocaklarını da harap etmiı
tir. Şimali Çin'de de aynı va
ziyet vardır. Yıiksek dağlar a
rasında bulunan madenlerin va 
ziyet i Gerilla için ne kadar el
verişli ise japonlar için o de
recede miısaadesizdir. 

ff unan'da ve Yanıçe {i • 
zerinde ~inlilerin ka -

zandıkları bildirilen muvar • 
fakiyetler o kadar ehemiyetli 
deıilıe de japonlar tarafmdan 
yalanlanmaktadır. Japon teb • 
liğlerinde bu taraflarda muha
rebe vukua geldiği hakkında 
bir tek satır bile bulunmama -
il manalıdır. 

Halbuki bu tebliğlerde ay -
larce evci Çin mukavemetinin 
)'Ok edildiği sanılan bir takım 
dailık bölcelerde çarpılJJl81ar 
vukua ıeldiil bildiriliyor •.• 

İnıiltere hükümetinin gün 
reçtikçe Çin'e devamlı ve sü -
rekli bir yardım siyasetine 
doğru gittiği umumiyetle ka -
bul olunuyor. Mesafenin uzak
hiına raimen Amerika'da da 
Çin'e yardım arzusu duyulu -
yor. Eier bu ıerçekleşecek ve 
demokrasiler kuvet kullan -
mak yoluna sapacak olurlarsa 
Japonya'nın emelleri sarsıla -
caktır. 

Great Britain and tbe East 

Alman -Leh münasebeti 
Son haftalar içinde, Le

histan'da alman - leh dost
luk mukavelesinin ruhuyle 
telifi kabil olmıyan bir sü
rü hadiseleri alman halkı 
büyük bir soğukkanlılıkla 
karşıladı. Leh tebaası al
manlara karşı taarruz edil-
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Vaziyet değişmiştir 
Dünyada vaziyet tamamiyle def.ismistir. Şimdiye kadar 

milletler diktatorlüklerin teşebbüslerine mütevekkil bir bü • 
zunle yırdım ediyorlardı. Adeta "her şey harbe müreccahtır .. 
diyor gibiydiler l Bu suretle devamlı bir şantaja zemin ha -
urlamıs oluyorlardı. Harp ıstemiyorsunuz değil mi! Pek alli 
bunu önlemenın yegane çaresi bizi istediğimizi yapmakta ve 
istediğimizi almakta serbest bırakmaktır. Almanya "Çekos -
lovakya'yı alıyorum" diyor ve gerçekten alıyordu. ltalya "ba
na Tuaus'u verin, yoksa ordular1m alman ordulariyle birlikte 
harekete geçecektir.,. diyordu. Bu suretle lngiltere ile Fran
sa zılletten zillete süriıkleniyordu. Fakat bilhassa Avrupa'da 
günün binnde kendilerıne dönmekten geri kalmıyacak olan 
muazzam bir kuvetin teşekkülüne meydan vermiş oluyorlardı. 

Fakat ansıun tehlike o kadar sarih ve o kadar yakın olarak 
tezahür etti ki Londra ve Paris yerlerinden hopladı/ar. Evel
ce "Almanya Avusturya'yı yuttuktan sonra onu haz metmekle 
uğraşacak ve. u~un zaman rahat duracaktır,. diyenler olmuş
tu. Halbukı ıstıhası bununla doymamıştır. Hatta Çekoslo • 
vakya'da onu doyurmıya kili gelmemiş, şimdiden gdzlerinı 
P!!lonya'!a çevırmi-J;e başlamı~tır. Bunun üzerine şoyle du -
şunmek ıcap etmıştır : Devamlı tavızlerle önlemek istediği -
miz . bu harbi iki sene bile geri atmıya muvaffak olamadık. 
Jl_idıselt;rin seyri o kadar süratlidir ki çok geçmeden büyük 
bır teblıke karşısında kalabiliriz. Bu itıbarla şımdidcn muka
v~met etmek mureccahtır. Zaman bizim lehimize değil, aley
hımıze çalışıyor. 

Böylece F_ra_asa ve lngıltere bu gunkü durumlarını almış • 
/ardır. ller ıkısı de harpıen sym derecede nefret etmektedir, 
fakat harpte~ ~açmakla ~na muz.ıhaut ettiklerini anlamışlar
dır. Buna manı olm.ak ıçın yegdne çare icabında harbetmiye 
bızır olduklarını bıldumcktır. Rıza ve tevekkül yoliy/e biz 
a'!cak ehemiyetsiz birer mühlet elde edebiliriz. Onun içindir 
kı B. Daladier'nin dediği gıbi arkamızı duvara verdik ve Jca
derımize yuzümıizü döndük. Diktatorliık milletlerinin iki li
beral memleketin kararları hakkında hilıi hayale kapılmaları 
artık mümkün gorünmüyor. Tehlikesiz lethler devrinin ka 
panmış olduğunu gorüyorlar.Felaketi &Öze alacaklar mıdır 1 
sanılmıyor. Gallus - lntransigeant 
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diği gibi almanlığa karşı 
düşmanlık tezahürleri ya
pıldı. 

Son haftaların hadiseleri 
şunlardır: Çekoslovak yanın 
ortadan kalkması, Bohcm
ya ile Moravya'da himaye
nin tesisi, Slovakya'da al
man himayesinin ilanı, Me
mel'ia anavatana ilhakı; bu 
hadiseler bütün dünyada 
olduğu gibi, Lehistanda'da 
tesiri~i gösterdi. Varşova, 
kıomşu Almanyanın kuveti 
ziyadele,tiğini hesaplamı
ya ıkoyuldu. • 

Fakat, gururlu ve şuurlu 
bir millet olan lehlilerin, 
bu hidiaelerin neticesinde 
kendilerini ~üçük ve zayıf 
görmek için hiç ibir sebep 
yoktur. Bu böyle olmakla 
beraber, alman devleti de 
bu inkipfta Lchistan'a baş. 
ka gözle bakmak için bir 
sebep görememektedir. 

Bundan dolayıdır ki, bu 
inkişaf, mevcut alman - leh 
mukavele-sine hiç uygun ol
mıyan tezahürlere vesile ol
mamalı idi. 

Franklurter Saytung 

Giornale d'italia 

ne diyor 1 

Roma'dan yazılıyor 
Giornale d'İtalia gazete

si yazdığı bir makalede Da
ladiye'nin son n kunu 
tahlil ederken diyor ki : 

"Daladiye, yarı açık du
ran kapıyı büsbütün kapa -
mak tasavvurunda olduğu -

' 

nu ilan etti. Buna muttali 
o lan İtalya, iki millet ara -
sında uçurum genişlemiş -
olmasına rağmen, sükunet 
ve sabırla intizardadır. 

İtalya fransızların bir sü -
rü "asta!,, larına kapılmı -
yacaktır. 

Noye Zürher Saytung 

Fransa - Romanya 

ticareti 

P ariaten bildirililiyor: 
Fransa ile Romanya ara

sında bir ticaret anlaşması 
imzalanmııtır. Bir sene 
müddeti olan bu anlaşma 
600 milyon franklık bir ti
careti göz önünde tutmak
tadır. Fransa, Romanya'dan 
490.000 ton petrol satın ala
caktır. ( Geçen yıl 245.000 
tonu satın almı§tı.) Bunun 
büyük bir kısmı Fransa'ya, 
beşte biri de Cezayire aev
kedilecektir. Bundan bq
ka, büyük miktarda mısır 
ve mazot (60.000 ton) da a
lınacaktır. Fransa, mazot ve 
mısır için gümrük resimle
rini indirecektir. Tediye, 
serbest dövizle yapılacak

tır. 

B unlara mukabil, Fransa, 
otomobil, motosiklet, mo
för, tayyare, demir, tıbbi 

ecza, meyv~ zeytin yağı, 

boya ve pamuk ipliği vere
cektir. Silahlanmaya ait 
malzeme bu anlaşmanın dı
şında bırakılmıştır. Bu hu
susta ayrı bir anlaşma ya
pılacaktır. 

Bu anlaşma, Fransa'nın 

rKURBAGA DAMGASI 
t im. Şimdi de bir fotoğrafla, adamı ta
rif eden vesikanın kaybolduğunu iddia 
ediyorlar. 

- O nlarfo kaybolduğunu mu zan
~diyorsunuz? \ 
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Y azan: Edgar W ALLACE 
Elk: - Telsizden pek anlamam. Fakat, 

telsizden istifade etmemizi muvaftk 
bulsaydı Allahın telgraf direklerini 
telsiz olarak yaratacağına insan kim
s~ lerden de değilim. Mecmuanın bi
rinde, neşriyat yapılan yeri bulmak i
çin muhtelif yerlerden aynı zamanda 
dinlemek ıcap ettiğini. 

Dick, canı sıkkın bir halde: 
- Şüphesiz, şüphesiz, ben de ne hay

vanım, dıye bağırdı. Telsiz merkezi
nin yerini keşfedebileceğimiz hiç ak
lıma gelmemişti. 

Elk, tevazu ile. 

- Bazan bana böyle ilham doğar, 

dedi. Amırallık Milfıord Haven, Har
wich, "'ortsmouth ve Plymouth'taki 
gemilere dınlemeleri ve bize istikame
ti vermeleri için tamim gönderdi. Ga
zeteler bizım hikayeden daha bahset
mediler mi? ,,.. 

- Mills meselesi mi? Allaha şükür 
henüz ha ır. Tahkikat başlayınca me
sele gazetelere akseder ama ben tah
kikatı bir iki hafta geciktirdim ve, bil
miyorum neden, bu müddet zarfında 
bazı •eylerin vuku bulacağını hissedi
yorum 

- Ne olursa bize olacak, dedi. Bu 
herifin ölümünden beri sucuk kızart

ması yiyemiyorum. Halbuki sucuğa 

hiç dayanamam. 

XVIJI. Kısım 
Tf'lsizle bir teblii 

E lk, bürotıuna dönünce, Balderi ca
nı sıkkın buldu. Balder E lk'e acı acı 
şikayet etti: '"Gene artivleri karııtır
mışlar ve bütün kabahati benim üzeri
me atıyorlar. B unlar gibi insanın işle
rini karıştıran adam görmedim.,, 

Elk : 
- Ne oldu canım? diye sordu. 
- Geçe~lerde bir adamın dosyasını 

aratmıştınız. İsmini şu anda hatırhya
mıyorum. 

Elk: 
- Lyme mi diye sordu. 
- Ta kendisi. İşte onun fotdl'rafla-

rından birisi kayboldu. Onları tetkik 
ettiğinizin ertesi günü ar.şiv dairesine 
dönerc-k sabahleyin belki size tekrar 
lazım olur diye almıştım. O sabah siz 
daireye gelmeyince götürüp iade et-

- Kayboldularsa oldular, kabahat 
bende mi? Galiba beni de Kurbağa zan 
nediyıorlar. Ve daha neler neler. Üste
lik beni kağıtları çalmakla itham edi
yorlar. 

- Balder size yükselme şans ve fır
satını vereceğimi vadetmiştim. Talihi
nizi tecrübe etmek ister misiniz? 

Balder nefes nefese kabul etti. 
- Hagn münferit bir höcerede bulu 

nuyor. Eskice bir elbise giyin, sizi o
nun yanına kapatacağım. Eğer kor
karsanız yanınıza bir de tabanca alın. 
Üzerinizi araştırmamalarını temin e
derim. Hagn'ı söyletmiye çalışın. Ona 
Dundee cinayetine iştirak etmiş oldu
ğunuzdan dolayı hapsedilmiş olduğu

nuzu söylersiniz. Kim olduğunuzu an
hyamaz. Onun iyice ağzını arayın, 
Balder. Ve hafta sonunda kendinizi 
terfi etmiş bilin · 

Balder başını salladı. Konuşmrya 
başladığı zaman sesi biraz evelki me
yus tonu kaybetmişti. 

- Şansımı tecrübe edeceğim, bana 
bu fırsatı verdiğinizden dolayı size te
şekkür ederim, M. Elk. 

Bir saat sonra, bir memur, Cannon 
Row'a pis, eaki elbiseli bir "mahpus 
getiriyordu. Yalnız, nöbetçi şefi, Bal
der'i tanıyabildi, onu bizzat götürüp 
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son zamanlarda Bulgaris
tan, Macaristan ve Yugos
lavya ile yapmış olduğu ti
caret ve tediye anlaşmaları 
arasına girmektedir. 

Bu anlaşmadan eve! baş
lamış olan görüşmeler, 1938 
kışı başlangıcından bu gü
ne kadar sürmüştür. Bu ka
dar uzun süren görüşme

lerdeki esas güçlükleri şu 
meseleler teşkil etmiştir: 

Romanya pazarlarındaki 
fiatlar arasında büyük bir 
fark vardır. Fransa. petrol 
miistesna, hepsi de zirai 
mahsul olan Romanya'nın 

istihsal maddelerine geniş 
bir ithal/it sahası ayırmak 

zorunda kalmıştır. Bu vazi
yet karşısında kendi ziraa
tinin himaye sistemini boz
mak tehlikesi kendini his
settirmiştir. Bundan başka, 
1937 de Romanya'nın lehi
ne 186 milyon franklık ak
tif ticaret bilançosu, 1938 
de Romanya'nın aleyhine 
132 milyon franklık bir it
halat fazlalığı şekline gir
miş ve buna bir de mali 
borçların 300 milyon frank 
lık amortismanı inzimam 
etmiştir. 

Franklurter Saytung 

Hava kuvetlerinde 

muvazeneye doğru 

İngiltere ve Fransada ol
duğu gibi Almanya ile İtal
yada da bu memleketlerin 
ordularını karşılaştıracak 
olan bir harpten seri bir 
netice alınabileceğine ina
nan askeri bir şef mevcut 
değildir. Yalnız hava ordu
lariyle zaferin kazanılabi

leceğine de inanan yoktur. 
Hava sahasında kemmi

yetin baskını ihtimali hali 
mevcuttur, fakat daha çok 
zaman için mevcut olmıya
caktır ve o zamana kadar 
da bu, bir zafer ve kısa harp 
vadi teşkil edemez. Garp 
milletleri, orta Avrupa mil
letlerinden ziyade hava teh 
likesinden korkuyor değil
dirler. Diğer taraftan, bu 
harbin tesiri hususundaki 
kararsızlıklar Merkezi Av
rupa devletlerini buna te
şebbüse teşvik edecek ma
hiyette değildir. Böyle o
lunca, Almanya'da hava va
sıtaları imalatı ayda 3 mil
yar mark temposuyle de
vam edecek ve aradan bir 
sene geçince her ay 3 mil
yar verilerek vücuda geti
rilen malzeme hurdaya a
tı lmakta devam edecek mi
dir? 

Almanya'nın hava silah
lahftlası çılgınca ıümuliy
le 1938 de t..r ıeyden zi~
de harp olacağı zannını u 
yandırmıştır. Gerçi bu si-

lilılar 1939 da da sulh için 
tehlikeli olmakta devam e
diyor. Fakat silahların tah
didi ve daha sulhçu bir ha
vaya dönüş arifesinde •ol
duğumuz umulabilir. Elve
rir ki Avrupa'da hiç bir 
memleket şansöliye Hitle
re kuru sıkı bir harbin 
mümkün olduğu hissini 
vermesin. 

General Armengaud 
Rtvue des Deuır Monde 

Fransız İtalyan 

münasebetleri 

Eğer Alplerin öte tara
fında hansız başvekilinin 

sözleri tagyir edilmemiş ve 
kendisine, söylemediği söz 
ler izafe edilmemiş olsaydı 
B. Daladye'nin mikro Ö· 

nünde söylemiş olduğu o 
kadar sade, o kadar sarih 
nutkunu tefsire hacet olmı
yacaktı. 

Mesela B. Musolini, Co
sevza'da söylediği nutuk
ta: "İtalya Akdenizde mah 
pus kalmak niyetinde de
ğildir ... demiştir. 

Halbuki kimse Akdenizi 
İtalya'ya mahpes yapmayı 
<!klından geçirmemiştir. 

Hatta İtalya'nın Habe
şis~n'da'.:i faaliyetinin en 
hararetli anında bile, İngil
terenin gösterdiği bütün 
husumete rağmen, Süveyg 
kanalını kapamak pek ko
layken bu iş yapılmamış

tır. 

Belki böyle yapmakla ha
ta etmiş olduğumuz bize 
söylenecektir. Madem ki bu 
gün bize "kuvet münase
betleri,, nden bahsediliyor, 
İngiltere ve Fransa dört 
sene evel sahip oldukları 

kuvet vasıtalarından istifa
de etmeli değil miydiler? 

Fakat mazi hakkında mü 
nakaşa etmek neye yarar? 

Biz halledilecek bir me
sele karşısında bulunuyo
ruz. 

B. Daladye bu vaziyeti 
ne şekilde anladığını söyle
miştir. 

Oeuvre 

A vrupaya İngiliz 

askeri gelebilse .. 
İngiltere adalarından Av 

rupa kıtasına mücehh .. ,, ı.ır 
halde bir Ud mılyon ingiliz 
askeri gelebilse her şey ani 
olarak yoluna girecek; bu
na hiç şüphe yok. 

Bü)"Uk masraflar yapa
ru •illhlar dökmeli n eye 
yarar? Marifet bu silahları 

Ankara 

TURKlYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

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

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

PERŞEMBE - 6 -*4 - 1939 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13,00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
leri. 

13.15 - 14 Müzik ( Karışık 
program - Pi. ) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Romans, halk 
şarkıları ve saire) Pi. 

19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği (Fasıl he -

yeti) Çalanlar: Hakkı Der -
man, Eıref Kadri, Hasan 
Gür, Basri Üfler, Hamdi To
kay. 
Okuyanlar: Tahsin Karakuş 
Safiye Tokay. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (Fi -
yat). 

20.15 Türk müziği - Çalanlar: 
Zühtü Bardakoğlu, Cevdet 
Çağla, Eşref Kadri. Kemal 
Niyazi Seyhun. 

"Okuyanlar: Sadi Ho5ses, 
Melek Tokgöz. 
1 - Tatyos - Süzinak peşrevi 
2 - Zeki Arif - Suzinak şarkı 
Sevdim seveli. 3 - Necmi -
Süzinak şarkı - Sana candan 
sôzlerim var. 4 - Y. Asım -
Süzinak şarkı - Ayrı duştüm 
sevdiğımden. S - ......... Halk 
türküııi - İndim dağdan o -
vaya. 6 - Kemal Niyazi Sey
hun - Kemençe taksimi. 7 -
Faize - Şetaraban ıarkı -
Badei vuslat içinsin. 6 -
Şemsettin Ziya - Ey gonce 
açıl. 9 - ......... Şataraban 
1&rkı - Hayli demdir. 10 -
Tanburi Cemil - Şetaraban -
Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Konuşma (Mizah saati) 
21.15 Esham, tahvilat. kambi -

yo - nukut borsası (Fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Şan resitali : 

Soprano Azize Duru tara -
fından) 

1 - Schubert - Ninni 2 -
Schubert - Gül ile çocuk 3 -
Smetana - Satılmış nişanlı 
kız - Operasında Maryanın 
aryası 4 - Massenet - Manon 
Operasının: l inci perde ar-

tanımak ve kullanmasını 

bilmektir. 
Pekala biliyoruz ki, ingi

lizler askerlik mecburiye
tini sevmezler. Askerlikten 
nefret ederler: bu onlarda 
anane halindedir. 

Fakat ne yazık l Bulun
duğumuz zamanlar, insan 
kurbanı vermek istemiyen
ler için pek tehlikelidir. 

Maamafih son aylar için
de ingiliz umumi efkarı e
saslı bir şekilde değişmişe 

benziyor. 
Bekliyelim ve ümit ede

lim: Çemberlayn, yolunda 
aynı engelleri bulmasın. 

L'lntransigeant 

Pancennaniım 

• Hitlc:r ve müıavirleri, bir 
seri muazzam planlar vücu
de getirdiler; şans yardım 
ederse hepsini tahakkuk et
tirecekler. Çeko-Slovakya
nın hesabı görüldü. Polon
ya'da, Macaristan'da, Ro
manya'da, Yugoslavya'da, 
Belçika'da ve İtalya'da al
man azlıkları •ar. Keza 

yası S - Puccini - "La 
me" - Operasından : Mi.JSll 
nin aryası 6 - Massen
Ma vi gözlerini aç .... (Mel 
di) 

21.SO Mıizik (Bir solist -
22.00 Mıizik (Kıiçiık ork 

- Şef: Necip Aşkın): 
l - Azzoni - Melodi 2 - il 
ner - Şaksunya köylü d 
!arı 3 - Sshmidt - İncilı< 
(Vals) 4 - Gebhardt - 1l 
mans - Viyolonsel ve or 
ra için. S - Beethoven 
Skoçya havaları 6 - Gant 
berger - Aşk çanlan -
7 - Gounod - Ave Maria 

Recktenwald - Grizingde -
puri. 

23.00 Müzik (Cazband- Pi.) 
23.45-24 Son ajans haberleri 

yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLE!ı 
18 Viyana - 21.30 P 
- 22.20 Laypzig. 

ORKESTRA KONSERLE 
VE SENFİNİK KONSS 
LER : 16.15 Droytviç 
20.10 Breslav - 20.40 Do 
land Zender. - 22 Brü 
- 22.20 Kopenhag - 22 
Lüksemburg - 24 Sarbrü 

ODA MUSİKİSİ : 14 Ştüt 
gart - ıs.ıs Doyçland Z 
der - 16 Münih - 19 
Droytviç - 2'0 Monte Ce 
neri - 21 Münih. 

SOLO KONSERLERİ : 
Berlin - 17.15 Roma -18 
Breslav - 18.35 Doyçl 
Zender - 19.30 Münib 
20.50 London - Recyonal 
21.10 Hamburg . 

ORG KONSERLERİ VE J( 
ROLAR : 20.15 Var11ova 
20.20 Beromünster - 21 ~ 
ma - 21.15 Kopenhag 
21.45 Beromünster -
Ştütgart. 

HAFİF Muzik: 19 Laypzig 
19.-0 Kolonya - 19· 
Dayçland Zender. 20.10 Kb 
nigsberı - 20.15 Frankf 
- 20.30 Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ : 18 Haııı 
burg - 19 Ştiltgart - 22. 
Sarbrük. 

DANS MUZİÖİ : 19 Bres 
lav - 20.10 Berlin - zı. 
Alman istasyonları - 22. 
Hamburg - 22.40 Tuluz 

23 Floransa - 23.25 Londoıı 
Recyonal - 23.45 Liyon, F 
ris - P.T.T .. Tuluz (Tango 
lar) - 23.SO Lükaemburı 
24 Droytviç - 0.30 Keza. 

Fransa'da, f sviçre'de, H 
landa'da ve Belçika'da 1 
manca veya almancaya 
kın bir lehçe konuşan hal 
var. 

Bütün bu memleketi 
de, derece derece bin 
maske altında propagan 
ile çalışılıyor. Tehlike h 
tarafı sardı. Fakat bu te 
likeyi görmek pek gil 
Hodbinlere bakarsanız 
sekten bir eda ile omuzl 
nı silkiyorlar. 

Avrupanın büyük bir kt~ 
mında vaziyet böyle. ( 
merika ile Brezilya'd,... ' 
Cenubi Afrikı>'-"d.11 bahse 
miv,..-.... J 

Bu tehlikeye karşı ko 
mak için tehlikeye mi 
olan bütün devletlerde he 
kes her an için uyanık 

malı. Dahilde birlik ku 
lı, sağlam bir arada bulu 
durmalı. O suretle müdaf 
edilebilir. 

Avrupa eğer bu üç kat 
pancerman halkasına 
gelemezse medeniyet ha• 
oldu gitti .. 

Hagn'ın höcresine kapadı. 
- Allah rahatlık versin, Kurbağa, 

dedi. Balder ona kabaca m ukabele et
ti. 

ıçın tulü mevci değiştirdi. Saat üçü 
bir geçe, birden: 

niste dönerek ilave etti: "Kurbağ 
tebliğini bulabilmek için zorluk 

Muavinin hapse tıkılmasını bekle -
dikten sonra, Elk bürosuna döndü, 
telefonu açık bıraktı , bir kaç saat 
dinlenebilmek için kendini bir kana
peye fırlattı. Geceleri sabahlamıya 

mecbur kaldıkça, gündüzleri biraz o l
sun uyumayı adet edinmişti, fırsatını 
buldukça hemen uzanıvermeye kendi
ni alıştırmıştı. Fakat, amirlerinin sık 
sık ihtar ettikleri için, bu iş için her 
zaman kanapeyi kullanmazdı. 
Uyumıya muvaffak olamadı, kalk -

tı, Cannon Row'a gitti. Gardiyan, ye
ni mahpusun Hagn ile uzun uzun ko
nuştuğunu anlattı, Elk buna bıyık al
tından güldü. 

Uçe çeyrek kala, amirallik daire -
sinden, dinleme odasında Dick ile bu
luştu. Emir lerine bir makinist veril
mişti, ona lazım gelen talimatı ver -
dikten sonra iki polis telsiz aletinin 
yanında yer aldılar. Dick, taş kesil -
miş, vapurların işaretlerini, ve istas
yonların bitmez tükenmez gürültü -
sünü dinliyordu. Bir aralık hafif bir 
gürültü işitti, bu ses o kadar hafifti 
ki yanıldığını zannetti. 

Makinist: 
- Cape Race, dedi. Şimdi Şikago

yu dinliyeceksiniz. Bu saatte konuş
mağa başlar. 

Saat üçe yaklaşıyordu. Makinist, 
dinlemek istedikleri yeri bulabilmek 

- İşte, L. V. M. B., dedi. 
Dick işareti duydu, sonra şunu i -

şitti: 
"Kurbağalar, iyi dinleyin. Mills öl

dü. Yedi numara bu sabah bu işi hal
letti . 7 numara 100 sterling mükafat 
alacak." 

Ses vazih ve çok tatlı idi: bu bir 
kadın sesi idi. 

"23 üncü mıntaka 7 numaranın ta -
limatlarını mutat olan yerde a lacak -
tır." 

Dick'in kalbi şiddetle çarpıyordu. 
Sevimli ve tatlı ahengi ile bu sesi ta
nımıştı. 

Zerrece şüphesi yoktu : bu, Ella 
Bennett'in sesi idi. Dick adeta fena
laştı, fakat Elk'in gözlerini üzerine 
dikilmiş görünce biraz kendini topla
dı. Makinist, bir kaç tlakika bekledik
ten sonra: 

- Başka bir şey olmasa gerek, de
di. 

Dick kulaklıkları çıkardı, ve ayağa 
kalktı. Sakin davranmağa çalışarak : 

- Verici istasyonun nerede oldu
ğunu öğrenmek için biraz daha bek
lememiz lazım, dedi. 

Biraz sonra, bir bahriye zabiti, bü
yük mikyasta bir harita üzerinde iza
hat verdi. 

- Verici istasyon Londra'da bulu
nuyor, dedi. Bütün hatlar, West End 
civarında, şehrin tam merkezinde bi 
ribirlerini katediyorlar. Sonra maki-

tiniz mi?" 
- Evet efendim. 

kın olsa gerek. 
Elk: 

- Sizce yeri 

sordu. 

Zabij, kurşun kalemi ile çizdiği 
hattı göstererek : 

- Bu hat üzerinde bir yerde, d 
Elk adamın omuzu üzerinden b• 

taya baktı. Hat, Cavendish Square I 
Cavendish Place üzerinden geçiy"!°~ 
du. Portsmouth hattı da CavenÖ1 

Place'in çok yakınından geçiyor~ 
Harwich ve Plymo~h hatları ise S4 , 
are'in şimalinde biribirlerini kate4' 
yorlardı. Dick: 

- Caverley House olduğu aşi1'jt 
dedi. 

Bir an eve] dışarıya çıkıp me-'1, 
yi Elk ile münakaşa etmekte acele ~ 
diyordu. Kendi kendine, Elk'in ~ 
tanıyıp tanımadığını soruyordu. jl 
sahadaki şüpheleri biraz sonra '~· 
oldu. Whitehall'e yaklaştıkları 

man, Elk: • i'İ' 
- Bu ses dostlarımızdan birin•11 

ni bir haylı andırıyordu. Ne dersi111 

M. Gordon? Dedi. 

Dick, cevap vermedi. ~·~ 
- Şayanı hayret bir benzeyiş 1 ıJ' 

sanki kendi kendine konuşmak b0~1" 
na gidiyormuş gibi devam ediyor 

(Sonu var) 
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Çok yemekten gelir mi? 
Şeker haatalığınrn en büyük ae- ğm alametleridir. Bu hastalık da vü

beplemiden biri çok yemektir, der· cudda gıdaların metabolizmasmm 
ler. Bu itin meraklıları istatiatik de bozulmaaıdır. Çok yiyen adam yedik 
tutmu~lardır. Fakat, doğru unu is- )erinden istifade edemediği için çok 
terr.eniz, bu istati tikler biribirine yemek yer. Herkes bilir ki çok yiyen 
pek uymazlar: Kimisine göre §e- az yiyenden daha çabuk acıkır, çün
kerli haatalardan yüzde 20 ai, kimi- kü çok yiyenin yemeğe ihtiyacı az 
aine göre, 22 si, kimisine göre de yiyenin ihtiyacından ziyadedir. 

Dünkü môdenciliğimizin izi 
bugünkü môdenciliğimizin hızı 

Türk gazeteciliği 

Yazan: Nasuhi BAYDAR 

yüzde ancak 15 i çok yemek yiyen Çok yiyenin ıiımanlaması a bir 
kimselerdir. hastalık alameti sayılır. Ancak ıiı· 

Fakat bu nisbeti pek az bul be- manlam k. her vakit bir fenalık de
kimler de vardır. Onlardan birinin ğlldir. insan ıitmanhkla, daha fena 
rivayetine göre teker h atalığma başka hastalıklara karıı koyar. Bu 
tutulan 1000 kitidcn 772 si mutlaka halde §İfmanhk, yerine göre in
çok yemekten ve ıiımanlıktan do1a- &an için hastalıklara kartı koymak 
yı bu hastalığa tutulmuştur. için bir müdafaa vasıtası demektir. 

Çok yemekten ıeker hastalığı ge- Nitekim tiıman adam §eker çıkar-
leceğine kanaat hasıl olunca, hangi mıya başlayınca bir taraftan da 
gıdalardan çok yenilirae şeker has- kendi kendine, daha perhiz etme
talığı hasıl olacağını düşünmek de den zayıflar. Bu ha&talığın en ıyı 
tabiidir: Bunu düıünen hekiınlerin ıckli olan ve yağlı ıeker hast~lığı de
ilk akıllanna gelen tey, gene tabii- 1 nilen türlüsünde bile böyledır. Şe
dir ki fazla şeker yemenin ~er ker çıkannıya başlayınca ne kadar 
hastaİığı yapacağı olmuıtur. Zaten çok yese tekrar ıiımanlaması pek 
mantık da bunu gö terir. Fakat güçtur. Adı ıiımanlıkla çıkmıt ?ldu
mantığm bizi çok defa ldattığmı ğu için, mesela 90 kilodan 80 kıloya 
bilirsiniz. insan her ıeyi kendi aklı • inmiş a~ama ?ali ıiıman . d~~~r. 
na göre hesap eder de, sonra evdeki Halbukı on kılo k~ybetmesı ~ : 
pazar çarşıya uymaz. Şeker hastalı- reklerinden çıkardıgı şeker~en _ ılen 
ğı işinde de böyle olmuştur. insan gelir .. Büabütü~ zayıflarsa 11 ııten 
hiç ıeker yahut şeker olacak ıeyler geçmış dcmektır. k 
vemeyip de yalnız el ve yağ yese fe• ı Zaten zayıf olan adam ıe e~ çı -
i'. h ı " h ı 1 ç·· k.. karmıya baılarııa şeker hastalıgı da-Ker asta ıgı gene ası o ur. un u .... 

.. d b" . b"" •. k d "" t . ha rabuk yurur. vucu umuz ızım uyu en us rı " . . 
f b ·ı. 1 d d h t f b ·ka Bwıdan çıkacak hısse en zıyade a rı.a arın an a a us a a n • . . 

d 1 t tt d "d n da ..., ıişmanlı'ktan zayıflamak ıstıyen ba-
ır: s erse e en e, yag a ,..-· . 

k k k h t 1 " m mey yanlaradır. Şıımanhktan zorla za -er yapara şe er as ıg 1 • l w• 

d k b
.1. )'ıflayınca arka md n ne ge ecegı 

ana çı ara ı ır. . . h ı ğ k . bılınme ·erem asta ı ı, şe er 
Ondan dolayı çok yemek yıyenler· h 1 .. h t "k" · b. l"kt • 1 • d" ıgı ya u ı ısı ır ı e •.. 

den hoılanmıyan hekdım erk şım. ı, G. A. 
hangi türlü enıckler en ço yem • 
lince ıeker hastalığı hasıl olur, de
melcte karar kılmııl rdır •• O halde, 
ıeker hastalığınd n korunmak pek 
kolay olacaktır: insan ne tekerden, 
ne etten, ne yağdan çok yemeyince 
ıeker hastalığına tutulmamak için 
binde 772 ıans kazanır demektir. 

Fakat .•• hin garip tarafı ıudur ki 
çok yemek ıeker hastalığının sebebi 
olduktan baıka onun alametlerin
den de biridir. Bu h talıiia tutul
nıug ul11nlann çok yemeği aevdikleri 

Aleni teşekkür 
Validemiz Hafıza Arımın ebedi gay 

bubcti sebebiyle duydugumuz büyük 
acımızda tesliye ve taziyede bulunan 
muhterem zevata ve bizzat cenaze me 
rasimine iştirak eden aile dostlarımı
za candan teşekkürlerimizin muteber 
gazetenizle itanını dileriz. 1177 

Mühendis Sami Arım ve Hamit 
Kösef ve aileleri 

meıhurdur. Aralarında obur denile- ..ıı""""'"'""""" 11 " 11111111 " 11 ""'
cek kadar çok yiyenler bile görülür. 
Onlardan birini tanırım: Gönlü de 
gani olduğu için, çok yemiye vesile 
olsun diye, hemen her gün evine 
misafir toplar ve tabii onlara en ne-

MÜNÜR NURETTİN 
12 ve 13 Nisan 

fia tatlrlardan ikram eder, kendisi Yenişehir ULUS sinemasında. 
de misafirlerinin iıtnhını arttırmak Y nlnız 2 kon r verecektir. : 
için tatlılara çokça rağb t gösterir::· : 
Bazıları ıekerli hasta olduklarını du- Yerlerinizi hemen kapatınız. : 

ıünerek tatlılardan ve böreklerden "'"""""""""""'"'"'""""""""""""r 
çekinirlerse de etlere ve balıklara 
rağbet gösterirler ve daima çok yer
ler. 

Çok yemek ıcker hastalığının ala
metlerinden biri olduğuna göre ona 
"- ""'stalığın sebebi demek acaba 
doğru oı ... -.u? 

Şeker hastnlıgı.. ba§langıcını 
analiz raporunda teker "-iildüğü 
tarihten itibar edersek doğru o'-. 
Halbuki böbreklerden eker çıkma
sı bir başlangıç değil neticedir. Bu 
haıtalığa, bö!Jr klerd n §eker çık
ınasiyle belli olduğu için, şeker has
talığı denilir, ama o, teker çıkma
aındftn çok zaman önce bn§la~~I aa· 
yılabilir. Bunun büyük bir delılı de 
ıeker çıkaranların ıcker çıkarm~
dan hayli zaman önce çok yemelerı· 
dir. 

Demek ki çok yemek, ıiımanlık 
aonra teker çıkarmak aynı hastalı-

--Songün-

Stat ilôhları 
Yeniıehir ULUS ıinemaıında 
Dünyanın bUtUn sinemalarında 

aylarca devam eden .•. 

"eanılar: 14. 16,15 • 18,30-
21 de 

Sabah ı 

Arayan kızlar 
DICK BOVEEL -

ADOlPHE MEN;JO 

Tel: 2193 

Osmanlı saltanatının flituhat 
ve satvet devrinde türk ma

denciliğinin vaziyetine bir baka • 
hm: orduyu Osmani Afrika çöl
lerinden Viyana surlarına kadar 
hakim olduğu yıllarda bilhassa 
harp levazımı kendi topraklarımız
dan temin ediliyordu. Padişah Sü
leyman'ın Kanunnamesinde maden
ciliğe ait u satırlara rastlıyoruz: -

" .... ve demir kürelerini de Ka- " 
''r!deniz kenarında kum cemedip'' 
"yuyup emekleri geçüb demir ha-" 
"sıl edeler. Bir yük demirden al-" 
"tı akça alına amma maden mesa-" 
"lihi için gelen demirden nesne a-" 
"tınmaz." 

Bu tarihlerde Anadolu'da bilhas
sa Gümüşhane, Espiye, Keban, 1-
negöl, Ergani, Bilecik ve Kigı"da 

bakır, demir, gümüş ve kurşun, 

Van'da zırnık, Erceyiş, Niğde, Kay
seri, Malatya ve Karaman'da gü -
herçile i leniyordu. Bunlarla bronz 
toplar dökülüyor. top yuvarlağı ya
pılıyor, dünyaca meşhur olan türk 
çeliğinden kılıçlar imal ediliyor, 
gemi lengeri inşa ediliyor ve barut 
ihtiyacımız da karşılanıyordu. Gü
müş bulunan yerlerde de akça dar
bı usul haline gelmiş idi. 

Cevher çıkan mıntakaların halkı 
maden ve madencilere yardım et .. 
mekle mükellefti. Buna mukabil 
Osmanlı devleti madenciliğe husu
si menafi temin ediyordu. Maden
lerde çalışanlar "imdadı menzil, 
hazeriye ve seferiye, nal ve kaftan 
baha, öşrü dem ve diyet" gibi bir 
çok vergilerden muaf idiler. Hat
ta madencilerin - o vaktin tabi • 
riyle kürecilerin - işlerinden u • 
zaklaşmamaları gayesiyle araların -
da veya başkalariyle hfidis davaları 
ait olduğu mahakimde görülmez, 
Maden Eminleri tarafından haI ve 
faslohınurdu. (1 ). 

Türk madenciliğine verilen bu 
mümtaz vaziyet o vakitki fütuhat 
ve satvet devrinin ihzar ve tahak
kukunda başlıca amiller arasında 

bulunduğu iiphesizdir. 
Osmanlı salt2natında bir devlet 

mültezimliği olar k maden ve ma
denciliğin istismarı bidayette müs
pet netice vermişti. Fakat zamanla 
garp tekniğinin tekamül, inki9afı 
ve madenlerde tatbik seyrinin ta
kip edilmemesi aksi tesirini yavaş, 
yavaş hallettirmeğe başlamıştır. 
Madenciliğin bu gerileyişi tarih 

sayfalarında Osmanlı devrinin in
hitat eyriyle tevemdir. Zaten sat
vet ve anat biribirine o kadar bağ
lıcj.ırlar ki .... 

Tanzimat devriyle Avrupa "hal
kai dUveliyesine" giren Osmanlı 
hUkUmeti gamın ekonomi libr 
kaidelerine de ayak uydurmayı lü
zumlu bulmuştu. Jıte türk maden -
<.iAiğinin bir devlet mUltezimliğin
der. çıkı hamlesi 9 • muharrem • 
1278 tarihinde neşredilen kanun 
mahiyetindeki nizamname ile baş
lar. Bu bet fasıl ve elli maddelik 
nh:ıtmname Türkiye madenciliği 
nin ilk zapt ve rapta ahnıı ifade • 
aidir. Bu nizamname evelfı 3 • ntu· 
harrem • 1286 tarihinde tebctil edi
lerek f.ru ıll n d6rde indirilmiş, 

maddeleri de 9R " çıkarılmıştı. 18 • 

(/) llıcn 967 • 1200 dıvinı humıyun ev 
rııkı 

T~f~~~~~~~~~' S~b::~n~~J 
d b • b" d Pi.ranoya çahııyor, bir mektebe ay an erı ız e. ., 

de gidiyor .••• " 
. k M "de'ye baktı. Bu sırada 

Baıını çevırere acı 

Ömer içinde birdenbire sevince benzer bir ıey 
parladığını hisaetti ve gene bir anda bu hiııten do
layı müthiı bir utanma duydu. Bu ölümü kendisi
ne yardım edecek bir hadiae olarak telakki etme• 
nin pek dürüst bir ıey olmadığını düıündü. Fakat 
içimizde, bizim "ahlak" tarafımızla hiç bir ıekil
do münaaebote ıeçmiyerek hadiseleri muhakeme 
eden, neticeler çıkaran ve tedbirler alan bir "heaa• 
bi" tarafımız vardı ve lafta değilse bile fiilde dai
ma o galip çıkıyor ve onun dediii oluyordu. 

Ömer' in elini sıkan kız: 
·d· !" dedi ve gözle· "Konservatuvara gı ıyorum 

. . kr •1 • .rdi Ömer kafasını yorarak a· 
rını te ar ı en çevı • . 
d d

. .. 1 • bugün İstanbul, Balıkeıur ve e 1 yuz erı aıan ve 1 daha bir çok yerlere yayılmıt bulunan akraba arı 
. . b"" ··k dayısını ve onun toru· 

araıından anm~~ının uyu 
nunu bulup çıkarmağa çalrııyordu. _ .. il 

Gözleri Emine teyzeye ili§incc onun yuzun n 
biraz kederli ve ıagkın bir ifade almıı oldu~unu 
farketti. Sordu; o: 

.• 1 mez'" manasına bir ta-" Bunun yanında soy en • 

kım iıaretlcr y ptı. 
... ··man kadın za· Ömer merakla batını egınce, §l:y 

yıf bir aeaJe çabucak mırıldandı: 
J · ı Bize uğra da "Sual Sorma baıımıza ge enı. 

anlatınml" 

Gözleri bir çok ıcyler söylemek ister gibi oyna· 
dı. Bakıılarında kıza karıı alaka ve acın~ayı an· 
lntmak iııtiyen bir ifade vardı. Sağında gıde~ M~· 
cide'ye süratle bir göz attıktan aonra Ömer e do· 

nerek: ,. 
1
.. .. 

"Zavallıcığın daha haberi yok ... Bir tur u aoy· 
liyemiyorum, bir hafta evci babası öldü ••• Ne ya· 
pacağım bilmem l" Diye mınldandı. 

Bunlan düıünürken geçen bir kaç saniyelik tÜ· 

kutu Ömer'in bir akraba ölümü karıııında duydu· 
ğu teessüre hamleden Emine teyze: 

"Bugünlerde bize uira, uı;un meseledir, aana 
anlatırım!" 

Dedi. 

Eminönü'ndeki tramvay durak yerine gelmit· 
lerdi. Kadın ve genç kız Omer'den ayrıldılar. De· 
likanlı bir müddet onların arkalarından baktı ve 
kendiııine itiraf etmediği halde, Madde'nin batını 
çevirmesini bekledi. • 

Fakat o, ince ve güzel vücudiyle, alçak ökçeli 
iskarpinlerinin üzerinde, ıüzülür eibi aitti ve o 111• 

rada gelen bir tramvaya atlayarak Emine teyı:eye 
elini uzattı. 

Gözleriyle hali onları takip eden Omer, omu· 
zuna hızla vuran bir elin teıiriyle sıçradı. Nihat 
kavga edecek ıibi bir tavır alarak ondan izahat 
bekliyordu. Ömer'in ağzını açmadığını aörünceı 

"Amma adamıın yahul" Dedi. ''Vapurda çı· 
karacafm kepazeliii görmemek için size arkamı 
dönmüıtüm, bir de baktım ortada yoksunuz. Son· 
ra köprüde onlarla ahbapca konuıup giderken 
gördüm, arkanızdan aeldim. Kız galiba o yolun 

I 
.................................................................................... ~ 

Yazan : Sadrettin Enver 
................................................................................................. 

zilhicce • 1304 tarihinde yeniden 
tadile uğrıyan maden nizamnamesi 
nin fasılları tekrar ona çıkarılmış, 
maddeler d,. doksan ikiye indiril -
miştir. Başlıca tadilat da damar ha
lindeki madenlerin doksan dokuz 
ene, }'tğın halinde olanlann ise 
kırk sene müddetle imtiyaza raptı 
esas kabul olunmuştu. 

Bu nizamname maali de 1 rebi
ülevvel 1319 ve 21 zilkade 1323 ta
rihli ıedaret tezkeresiyle taharriye 
ait kısımları yeniden degiştirilmiş 
ve nihayet 14 safer 1324 ve rumi 26 
mart 1322 tarihli nizamname ile ma
denlerimizin işletme seyri kontro
la alınmıştı. 

Yalnız bu kanun hükümleri ha
ricinde Zonguldak kömür havzamı
zın idaresi için bahriye tarafından 
tanzim edilen 100 maddelik bir 
havza nizamnamesi mevcuttur ki. 
ta kömürlerimizin i letilmesi bir 
nevi iltizam olan kesene tarikiyle 
amillere tevdi etmektedir. Taş kö
mürü havzamızın idare ve müraka
besinin bahriyeye verilmesi gene 
alıcısının bahriye nezareti olmasın
dan münbaisdi. 

Meşrutiyet ilan olunduğu • za
man meri olan 1322 tarihli 

kanun mucibince maden işletme 
politikamız hususi menfaatlere ve 
bilha sa ecnebi sermayeye tevdi et· 
mek esasında toplanmıştır: buna 
rağmen de divanı hümayun u ulün· 
den müdevver devlet hesabına ke
sene tarikiyle yani emaneten iııli • 
yen beş madenimiz mevcuttu. Er
gani bakın, Bolkardağ ve GümUı
hacıköy simli kurşunu. Eskişehir 
Lületaşı, Mihalıcık'taki kil madeni, 
bir de iptidai maddesini Ergani'den 
alan Tokat kalhanesi. 

Kese{le tarikiyle maden işletme
si asrımız madenciliğinde tatbik e
dilmekte olan geniş ve rasyonel ça
lışma sistemlerine uyar tarafı yok
tur. Tabii olarak iptidat ve dar bir 
çalı ma sistemiyle isti man dütti • 
nülen yeraltı servetleriyle ne ka • 
dar kendine h5s bir zenginlik gös
terirse göstersin beynelmilel piya
salardaki rakipleriyle karşılaşamaz
dı: öyle de olmuıtur. 

Ergani, Bolkardağ, GUmüşhacı

köy de mukadder akibcte uğradı. 

Yalnız Ergani umumi harp esna
sında o zaman müttefikimiz Al -
manya'nın bakır ihtiyacını kısmen 
olsun karşılamak için askeri idare 
tazyikiyle bir müddet çalıştırılmış, 
% 70 nispetinde cevheri ihtiva e
den kara bakır istihsal olunarak Al
manya"ya sevked!Jmlştir. Bu zoru
na çalışış da mütareke ile hitama 
erdi. 

1 mti az ekli ne gelince: bu 
usul de madenlerimizin 

memleket iktisadında bir mevki sa
hibi olmasını temin etmemiştir. 

Sebep de basittir. Büylik sermaye 
toplantıları olan memleketlerde bu 
sistem belki favdalı olmu§tur. Fa
kat memleketimiz uzun harpler, da
hili if tişaşlar, nihayet saray iııra-

fatı ile madenlerin ihtiyacı olan 
hususi büyük sermaye birikintile
rine sahip değildi. O halde maden
lerimizin i tismarı hariçten gele
cek kapitalin himmetine mevdu bir 
keyfiyet oluyordu. Yabancı serma
yenin de Türkiye topraklarının 

gizli servetini ortaya çıkarmak i -
çin riski üzerine almasında ne gibi 
amil, saik olabilir? ... Bu amilin mo
ral bir gaye istihdaf etmiyeeek ka
dar saf bir düşünceye kapılınmazsa 
ccnebt bir sermayenin yabancı mu
hite hicret etmesinde makul iki e-
as bulunabilir: ya hırsı tahrik e

decek gayri tabii vasi bir kazanç; 
yahut siyasi am 1.. •• Millt istiklali
ne tapınan milletler topraklarını i
ki ekilde de istismar ettiremez. 
Fakat, bu müsamahakar vaziyet ol
masa bile kanunun hah ettiği işlet
me imtiyaz hakkı madenlerimize 
spekülatif bir hava yaratmasına 

mani olunamamıştır. Ticaret neza
reti celi1esi kuyudatında binlerce 
maden arama ruhsatnamesi, yüzler
ce maden işletme fermanına rast
landığı halde ihracat istatistikleri
mizde maden cevherimizin yekunu 
bu miktarlarla ölçülemiyecek ka • 
dar azdır. 

Bu sözlerimizi bir misal ile vesi
kalandırmak ister isek 1318 sene
sinden 1323 sene ine kadar imtiya
zı alınan 228.984 cerlblik sahadan 
altı enede ve slirekli olmamak üze 
re 70.306 ceribtik sahası işlenmi -
tir. 

Cümhuriyet il4n olunduğu za • 
man da 1322 tarihli bu kanun ma
hiyetinde maden nizamnamesi cari 

·idi. Bunun memleket iktisadındaki 
fayda ve zararları şeflerin gözün • 
den kaçmadı. tık iş olarak Türki
ye topraklarının medfun servetle
rinin kıymetlendlrmesinde milli bir 
kontrol konulması lüzumlu görUl
dü. Maden sermayelerinin hiç de
ğilse kanunt olarak türkle tirilme
si esnasında yilründü. Bazı mühim 
madenlerimizde sermaye ve i Jet • 
fneye iştirak §ekli tecrübe edildi. 
Garp tekniğinin yüksekliğine ve 
melekesine rağmen miks çalışma 

tarzı da beklenen neticeyi vermedi. 
Buna en canlı örneği eski Ergani 
şirketinde bulabiliriz. Şirketin 
1333 senesinde aldığı imtiyaza işti
rak eden tUrk sermaycafnln biiyük 
hüsnüniyeti, samimi atakası da 18 
sene işletemedi. Çünkü ikinci taraf 
işi aksatıyordu. Fakat rejimimiz 
milli servetin ataletine sebep mani
aları ortadan kaldırmakta, radikal 
tedbirler almakta tereddüt etmedi. 
Yabancı hisseler 1936 senesi niha
yetine do~ru satın alındı. Bu suret
le id resi tamamen millet malı o
lan Etibank'a geçen Ergani made
ni de tiirk sermaye i, türk tekniği, 
türk bilgisi, tUrk azmi ile - maden 
işletmelerinde baş döndürücü bir 
sürat diye tavalf edebileceğimiz kı
sa hir müddette - Blister tabir e
dilen saf bakırı 21 mart 1939 dan i
tibaren akıtmda başladı. ı,te dün
kü madenciliğimizin izi, bugilniln 
de hızı! ... 

Türk gazetecileri, memleket işle
rini anlayı~ anlatış hususlarında ya· 
bancı meslekdnşlariyle mukayese 
edildikleri takdirde, haklannda ve· 
rilecek olan hüküm lehlerinde mi, 
alcyhlcrind midir? 

Böyle bir aual, gazeteciliğimizle 
Avrupa gazeteciliwi arasındaki fark 
)ar malUm olacak olursa bir mana 
ve kıymeti haiz olabilir. Fakat, bu
günkü tartlar içinde, Avrupa gaze • 
teciliği d ğil, Avrupa gazetecilikle
ri mevcut olduğunu düşünmeliyiz. 
Gazeteciliğimizi bunlardan hangisi 
ile mukay s ed ceğiz? Sadece ide· 
al Avrupa gaz teciliğ ile; yani bi· 
len, gören, iyi bildiği ve iyi gördüğü 
için izah ve tenkit eden, matbuat 
hüriyctinin matbuat mesuliyetini de 
tazammun etti~ine vakıf olarak lef• 
ri ve icra kuv tleri yanında üçüncü 
kuvet vazifesini hakkiyle ifa eden 
Avrupa g zeteciliği ile. •• 

l.ikin, b lıscttiğimiz Avrupa ga
zetccilikleri bu nevi gazetecilikle 
olan münaseb tini • ender istisnalar
la - çoktan k mİ§lerdir. Bu gazete• 
ciliklcr arasında başı bo olan, baıı 
tamamiyle bağlı olan, siyasi ve ik· 
tıs di menfaatlerin hizmetinde bu • 
lunan, çeşitli zümrelerin renk renk 
ideolojilerini yaymak rolünde olan, 
ve nihayet yalnız bir ticaret mevzuu 
telakki edilerek işletilen gazeteci
likler vaı·dır. Bu gazctecilikler, hu· 
ı;usi makııatlarına göre faaliyette 
bulunurlar, polemik yapar, meı.ele· 
lcr ihdas eder, m selelerin örtbas 
edilmesine çalrtır, kazanır, kaybe
der, ve ekseriya mensup oldukları 
milletlerle her ber dünyaya da za· 
rar verirler. Bizim gazeteciliğimiz 
bunlara bcnzetilemiyeceti için an· 
cak ideal gazeteciliğe yakındır. 

BüyÜk Millet Meclisinin açılışı 
münnaebetiyle Anknra'da bulun
maktn olan lstanbul, İzmir ve diğer 
bazı viliıyctlcr gazetecileri arka
daılar, evelki kıam, Ankara'daki 
meslekdaşlariyle birlikte bir toplan
tı yaptılar. Bu toplantıda Başvekili
miz, Dahiliye ve Hariciye vekilleri· 
miz de bulundular. Gazetecilerin 
dahili ve harici me l ler hakkmda 
aorduklnn su 11 re Ba~vekilimizle 
Dahiliye ve Hariciye vekilJerimiz 
iktıza eden cevapları verdiler ve bu 
mevzular dair kendilerini aydın
lattılar. Dün, Dahiliye Vekilimiz, 
gazetecil re v rdiği öğle yemeğin • 
de türk gazeteciliğini naııl anla
makta olduğunu, fırsat bularak, 
izah etti. Bu toplantıda ve bu aofra· 
da bulunmut olanların umumi foti • 
baı o idi ki türk gazetecilerinin faa
liyetinden memleket hesabına an
cak memnun olmak lazımdır ve 
türk gazetecileri ise ancak memle
kete hizm t tm k kararındadırlar. 

Zaman zaman gazetelerimizden 
ahengi bozan falaolu acıler ititilmi
yor mu? Olabilir, fakat milli ıuur 
o radded dir ki bu falaolu eealeri 
verenler hatalarını anlamakta ge
cikmiyor, ve netice, ıene müsbet bir 
kazanç auretinde tecelli ediyor, 

Vakıa, bazıl rına göre gazetele • 
rimiz sütunlım kafi d recede gü
rültülü '\i m halle k. hveai dediko
dulariylc kafi derecede dolu değil
dir. Hl'.lbuki gürültüyij ve dediko
duyu istemiyenler bizzat ga~eteci· 
lerin ekseriyetidir. Çünkü onlar, 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

yolcuıu? Ha? Şitman karıda da tam eınaf kılıjı 
var ya!. .... " 

Ömer güldü: 
"Sen zaten ba~ka türlü düıünemezsin ki; o mü

barek kafan her teyi mevcut bir ölçüye uydurma· 
dan rahat edemez. Bu adam ıu kadını tanımıyor
du, aitti, konuıtu. Kadın poliae vermedi, demek ki 
o yolun yolcusu idi. Oldu bitti. Baıka bir ıey ola
mu. Hayatta fevkalRde hiç bir hadise yoktur. Her 
fCY biribirinin aynidir. 1ıte bu kadar •.• " 

Eliyle arkadaıının kafasını dürterek: 
"Böyle düm düz bir beynim olacağına hiç ol· 

mamasını tercih ederdim. Muhayyele namına bir 

§ey yok yahu! •••. " 

tikalık yapmak İstersen hayat da önüne 0 kadar 
gündelik hadiseler çıkarıyor. Korkuyorum ki bu 
ömrünün aonuna kadar böyle devam edecek ve en 
dünyanm parmağını ağzında bırakacak bir iı be
ceremeden rahmeti rahmana kavuıacakaın. Bayıl· 
dım doinısu, demek dftha kain tın tetckkülü aıra
larında ahbaplık teai11 etticini söy1ediğin taze ak
rabadan imi~! Çocukluğunuzda ihtimal beraber 
oynadınız. ihtimal hafızanın bir köşeainde o eski 
çocuk çehresini'! bir kaç çizgisi canlandı. Ve aenin 
o daima kırk bir dereeei hnrarette çalışan dima -
iın iıi derhal eararenciz örtülere bürüdü. Komik 
adamsın veuelam ! " 

Nihat bu sözlere ehemiyet bile vermeden aor
du: 

"Peki, iki gözüm, ne oldu öyle iae? Sen yanı
na gider gitmez kız: vay, nereden çıktın, kainatın 
teıekkülü eanaıında karanlık alemlerde eı oldu • 
ium inaan! Diye boynuna mı aarddı?" Buna inan
sam bilo o titman karının bu metafizik aıinalığı 
pek sükunetle kar§ılıyacağına inanamam!" 

Ömer mühim bir ıır voriyormuı cihi: 
"Akraba çıktık azizim!. ..• " Dedi. "Ben kıza 

bakmaktan dünyayı görmemi,, yanındaki kadın 

bizim mahut Emine teyze imi§. Küçük hanırn da 
yakm akrabadan Macide hanım. Konservatuvara 
gidiyormuı. Bir hafta evel babaıı ölmüı. Daha ken

disinin haberi yokmuı." 
Nihat batını ıallıyarak: 
"Allah bakilere örrıür versin!" Dedi. Sonra a

laylı bir bakıtla Ömor'e aordu: 
"Mevcut ölçülerin dışındaki fevkalade tanrıma 

bu mu?" Dedi. "Oğlum, ıen dünyada ne kadar an· 

Ömer baıını salladı: 
"Evet, tanıımamız hakikaten pek harcıalem 

bir şekilde oldu, fakat ona kar;ı duyduğum hiııler 
hep Ayni halde. Onunla b ni bizim iradelerimiz.in 
Üstünde bir bağın bağladı ına eminim. Görecek
sin, bundan aonra Emine teyzenin evini ne kadar 
aık ziyaret edeceğim! •.. " 

Nihat kahkahayı baah: 

"Ve bu çok orijinal ııtkınız bir akraba aevİ§meai 
halinde aona erecek değil mi? Dünyada teyze ~a
deslni battan Çtkaran yegane delikanlı diye anıla
caksın. Ne diyelim, allah muvflffokiy t verain!" 

Ömer cevap vennedi. Sözü defiıtirdiler ve ak· 
t•m nerede İçeceklerini konutarak Bayazid'e doi• 
ru yürüdüler. 

3 
Macide bir kaç gündenberi evdekilerin kendi

sine karıı olan muamelelerinin tuhaflaıtığını far
ketmiyor delildi. Bunun hayırlı bir §eye al~met 
olrn..dıinu da aeziyordu. Fakat kime aordu ise: 

(Sonu var) 



Kütahya'nın 

ağaçlandırdması . 
Marmariste Kızılay bir 

6. 4. 1939 

sünnet düğünü yaptı 

l' acın: Franı:Q tle Groiaet - 28 - Çwiren: L. Karamanofla 

Kütahya, (Hususi) - Vali, viliyeti
miz topraklarının kavak ve söğüt a
ğaçları yetiftirmekteki kabiliyetini 
göz önüne alarak bütüıı köylerde bu i
te ehemiyet verilmesini ve dikilecek 
ağaç miktarlarının bildirilmesini vila
yet dalıilindeki bütün kaza ,nahiye ve 
köylere tamim etmi,tir. Kütalıya'nın 
zirai, iktısadi hayatında yeni ve de
ğerli bir servet kaynağı vücuda getire
cek ve yemyeşil köy varlıkları yarata
cak olan bu teıebbüa köylülerimiz -
ce büyük bir memnuniyetle kartılan· 

Kôbus 
Parlak bir kubbe altında kü -

çücük yıldızlar gibi pırılda-
' yan atet böceklerinin kaynaftığı 
bir yoldan geçerek rasthaus'a dö -
nüyorm. Oraya yaklaıırken dört 
bir tarafa sallanan iki fener bizi 
durduruyor: 

Bu, merale ederek küçük bay ile 
birlikte bizi aramağa çıkan Holli -
cott'du. 

Yüzbatı. avcının tüfeklerini al -
mıf, yeni bir müstemleke zabtede -
cekmit gibi silüılanmıı. Hiddetle: 

- Neden gittiniz? Hayatınızı 
tehlikeye koyuyorsunuz ... 

Dedi. Hiddeti beni mütehassis 
etti. Fakat memliketi bu derece 
korkunç göstermeğe çalııması da 
güldürdü. Buna danlarak 

- Neden gülüyorsunuz? Koda -
man fil Rast hauı'a kadar geldi. 

Dedi. 
- ogrdünüz mü? Dedim. Ihti -

yatsızlık eden ben değil sizsiniz. 
Bay da bana büyük bir iz gös

tererek: 
- ÇakıJlığa kadar geldi diye 

Hollicott'u tasdik etti. 
- Onu nasıl def edebildiniz? 
Hollicott: 
- Uyuyan ingilizin köpeği bu i

ti yaptı.. Dedi. Kodaman fil sade 
köpekten korkar. 

- Bunu bana söyliyeydiniz, kö
J>eii yanımıza alırdık. 

Yiizbatı: 
- Yoo .. Olmaz. Dedi. Bu çok 

tehlikelidir, köpek, pars'ın izi üze
rinde havlayınca, pars da onu yer 
ve ittahı açılır. İngiliz doktoru, 
köpek ve parsın hikayesini bilir 
misiniz? 

Gene bir hikaye dinlemek korku
su içinde: 

- Hayır, dedim. Kamım çok aç. 
Bunu bana yemekte anlatırsınız. 

Teruada yemeğe oturmağa 

buırlarurken, Muskitol sü
riinmekte olan Hollicott beni süzü
yordu. Zannediyorum ki kuuız 
daaebildıfimize biraz da canı aı • 
kıldı. 

Bm ut ve salim görünce, IÖzü 
çıkmadığına müteessif gibi. Bana 
Muakitol tıtesini uzatarak: 

- Hiç bir tehlike geçirmediniz 
mi? 

Diye aordu. 
- Hayır. 
- Ayıya tnadüf etmediniz mi? 
- Hayır. 
- Yabani kedilere de rutlama-

dınıa mı? 

Sürilndtifüm yağın tesiriyle ak -
aırarak cevap verdim. 

- Ona bile rastlamadık. 
- Demek biç bir tehlike ile kar· 

111-fmadınız, opera meydanından 
da seçmediniz. 

- Hayır, yalnız bir kara yılan 
cördilk o da bizi görünce kaçtı. 

- Hepaı bu mu? 
- Bir de maymunlar. 
Hollicott yemek masasına doğru 

ciderken: 
- Bu menime göre bunlar u -

dır. 

Dedi. Nerede iae Yungle resmi 
mühürlü bir emirname yollıyacak. 

Yemek odası, petrol !Ambaaının 
ııılt altında kertenkelelerini tet
bir ediyor. 

Baceklerle kap kara olmuı ilri 
lrüçik zincire a'1lı olan llmba fena 
ıtık veriyor ve kokuyor. 
Avcı bizdeq evet otunnut bir siv

ri sinek fOfbuı içiyor. Onun arka
sında da Pankba sıcak odayı rüz
ı&rlıyarak cıcırdıyor ve fena ko -
kuyor. 
Avcı: 

- Baceklerden dolayı llmbayı 
tamamen söndürdüğüme iyi ettim; 
fakat ay daha henüz iyi aydınlata -
mı yor. 

Dedi. Hollicott tasdik ederek: 
- Çok dofru. 
Dedi ve bir eski Taymis gazetesi 

açarak içinden tnuiunu çıkardı. 
Muskitol ıle petrol kokusuna bir 
de metin kokusu inzimam etmitti. 
Fakat avcının gözleri açılmı,tı, da
veti icap edecek bir tebessümle : 

- Bu çok iyi bir tavuk, nerede 
kestiniz? Dedi. Hollicott soğukça 

cevap verdi · 
- Kandyde. 
Yabancı içini çekerek: 
- Kandy'de lili? Talibiniz var -

mıt. orada epeyce aotuk su da bu
lunur. 

Sordum: 
- Çok zamandanberi burada mı

eum 1 
- Uç senedir, fakat ben umumi

yetle Anrudhapura'da otururum. O
rada iyı bir otel vardır ama soğuk 

su bulunmaz. 
Hayretle baktığımızı gorunce: 
- Ben bu eyaletin ikinci tefi -

yim. 
Dedi. Hollicott derhal ayağa kal

karak, topuklarını yan yana getir -
di ve kendini takdim etti. 

- Yüzbqı Hollicott, Coldstream 
Gnords erkim harbiyeye merbut. 
Avcı da ayağa kalkarak: 
- Mühendis ve sabık yüzba,ı 

Yefferson Payn. Dedi. Sıra bana 
gelmi,ti, ben de kalktım ve 

- Croiuet. 
Dedim. Yefferson Payn sordu. 
- Subay mı? 
- Altıncı Dragon ihtiyat teğme-

ni. 
Dedim. Ayakta biribirimizin 

yağlı ellerini sıktık ve mütebessi -
mane yerlerimize oturduk. Eyalet 
tefi tavuğu halcketti 1 Hollicott: 

mıttır. 

Aydında 
bir 

hamiyetli 
kadın 

Aydın (Hususi) - Germencik'te 
Fadime Hacı Ali l!;rbal adında bir ka
dın ölüm düşeğinde evini ve tarlasını 
Türk Hava Kurumu'na teberru etmiı
tir. Aydır. hava kurumu tarafından bu 
hamiyetli türk ölüsü adına evelki gün 
Germencik camiinde bir mevlfld oku
tulmut. mevllltta Aydın Hava kurumu 
direktörü de bulunarak bir söylev ver
mittir. 

- Kahveyi terauda içsek. 
Dedi. 
- Buradan daha mı serindir? Çifteler harasında ,ahpnalar 

Düğün tlavetlileri motörlerle .alailtlen "'Jıyorlar 

- Hiç bir yer daha serin değil-
dir. Yalnız bu fena koku orada 
yoktur. Sonra yeni alıbabımıza dö
nerek: 

- Gelmez misiniz? 
Dedi. 
- Hayır, yazılacak bir raporum 

var. Sonra da yatacağım. 
- Nasıl? 

- IJk zamanlar, gündüzleri veya 
geceleri ay ıtıiında yazardım. Fa
kat göz yoruluyor. Şimdi sivri si
nekleri davet etmek tehlikesine 
rağmen cibinliğimin içinde yazıyo
rum. 

Hollicott endite ile: 
- Cibinliie de girenler oluyor 

mu? 
Dedi.. 
- Geceleri "onlar" her tarafa gi

rerler. Geceniz hayırlı olsun efen -
diler. 

- "Onlar"' kim? Ne demek isti
yor? 

- Yataiınıza &irince anlarsınız. 
lnanmıyarak omulanmı ailktim. 

Fakat endi§eye dUpnedim de de -
ğil Çıktık. 

Kızgın gece sivri sineklerle do
kunmuı gibi. Ay ııığı ile ciWan
mıt üç koltuk teraaada foaforJu ıi
bi parlıyor. Ve göz lramattırıcı göl 
bir civa banyosu vücuda getiriyor. 
Hollicott koltuğunu batlra bir tara
fa taaıdı. 

- Ne için oraya götürüyonu -
nuz? 

Dedim. 
- GöJün akisleri yüzüme gclme

ain diye. 
Dedi. 

8 u derece sıcak olacafını talı
min etmezdim. Tuyik edi

ci gece, üstümüzde yumup)[ ve a
tqli bir hayvan varmıı hissini ve
riyor. Bu inanılmaz sıcaklık nere
den geliyor? Sel gibi gelen ıtıkla
riyle bize dut yapan tu aydan mı? 
Yoksa içinde kavrulan kurbağala
rın feryat ettifi, beyu ateı haline 
gelmit gölden mi? 

Veya, ıu mubarrit çakılların ıııl
tısından mı? 

Zayıflamakta olan Hollicott'un 
yüzünden ter yerine muskitol a
kı yor. Sigara içmiyorum ama nasıl 
bir gayret sarf ederek 1 Hakikaten 
göl insanın gözlerini kör ediyor. 
Ne olur koltutum kendiliğinden ö
bür tarafa dönseydi 1 

Sıcalc yetipniyormuı gibi bir de 
sivri ainek akını, bize sürtünerek 
uçupn kocaman pervaneler, ve ay
dalci mahlukata benziyen ıu garip 
parlak böcekler 1 

Yungle'in içinde, elin ne olduğu 
anlatılaınıyan gürültüler var. Rest 
havz'daki köpek havlıyor ve uluyor. 
Sesler yavaf yavaş beliriyor. Fakat 
gene mahiyetleri anlatılamıyor. 
Karanlık ve meçhul gürültüler, 

vahti ve esrarengiz bir prelüd: hiç 
tüphe yok ki bunlar uyanan, geri -
nen doğrulan ve öldüren binler ve 
binlerce hayvanın esnemesi, horul
damaaıdır I 

Burada dünya kuruldufundanbe
ri hiç bir fCY değipnemit. ve et ye
yici gece timdiden tehditlerle met
bu. Bazan bütün gürültüler kesili
yor ve tabiat fırtınadan evelki hali 
gibi sakit kalıyor. 

Hollicott esniyor, bana da sira -
yet ediyor. Ben de esniyorum. 

- Uykum var yatacağım. Dedim. 
Hollicott bir büküm verir gibi: 
- Uyku uyumak keyfiyetinin bu 

memleketle. münasebeti yoktur, de
di. Cevap v.ermedim ve odama doi
ru yürüdüııı. 

- Dil Xrusett 1 
- Efendim. 

Eskişehir, (Hususi) - Çifteler ha
rası te§kilitı bu günlerde vilayetin 
muhtelif yerlerinde tabii ve suni to
humlama itiyle meıgul bulunmakta
dır. Viliyetin 18 muhtelif yc:rinde açı
lan aifat i.stuyonlannda veterinerle:· 
rin nezareti altında çalııma1ar 1iitla· 
mıştır. Gönderdiğim resim, veteriner
leri göstermektedir. 

Bir gazete müvezzii 
tren altında öldü 

Aydın, (Hususi) - İzmir - Denizli 
treni istuyonumuza bir buçuk aut bir 
gecikme ile gelmiıtir. Buna Selçuk is
tasyonunda vukua gelen bir facia se· 
bep olmuttur. Hadise töyle olmuştur: 

Tren Selçuk istasyonundan kalk
tıktan ıonra Süleyman Tezgider adın
daki gazete müvezzii bir vagona atla
mak istemittir. Fakat Süleyman trene 
atlıyamamı, ancak kollariyle tutuna
bilmiştir. Bu vaziyette bir müddet sil
-rüklenen müvezzi, kollarının kuveti 
kesilince feci tekilde düflllU~r. Te
kerlekler zavallının sağ bacaiını ve 
sol ayağının parmaklarını kesmiJtir. 

Tren derhal durdurulmuı. yaralı se
diye ile bir vagona alınmı§ ve tehrimi
ze getirilmittir. Yaralı derhal memle· 
ket hastanesine kaldırılmıt ise de çok 
kan kaybettiği için kurtarılamamıt -
tır. 

Nazilli halkevinde 
Aydın, (hususi) - Nazilli Sümer 

halkevi gösterit kolu her ay fabrika
nın 2000 kitim. salonunda muntaza
man temsiller vermr'tteclir. Temsil ko
lu evelki gün Sultanhisarına gelerek 
ilk okul himaye heyeti menfaatine bir 
temsil rınittir. 

- Gece lizım olacak bütün ıey
leri cibinliğinizin altına almağı u
nutmayınız: muskitol, sigara, men
dil, sigara tablası, kibrit, çünkü bir 
kere cibinliğin altına girildikten 
sonra çıkmak tehlikelidir. 

Bunu bana iyilik olsun diye mi, 
yoksa beni enditeye diltünnek için 
mi IÖylüyor bilmem. Devam etti: 

- Terliklerinizi de yorganın ü -
zerine koymağı unutmayınız. Bel -
ki yataktan inmek icap eder. 

- Ne için? 
- Çünkü yataktan indiğiniz za-

man neye basacağınızı bilemezsi -
niz. 

- Bir yılan yuvasına değil mi? 
- Yoolr. Bir tek yılan kifidir. 

Bir akrep veya zehirli bir örümcek 
üzerine de basabilirainiz. 

Ben onun bu IÖzlerini, kodaman 
fil halckındaki ihtarları gibi teltk
ki ettim. Biliyorum ki hiç bir teYe 
tesadüf etmiyeceğim. 

(Soau var) 

M"'rmaris, (Hususi) - Kazamızda r----------------------------
Kızılay cemiyeti fakir çocuT ·ıra bir 

sünnet dr:ü ıü tertip etmiıtir. Düğün 
denizde yapılmıt ve on s:inger motörü 
bu ıe:. H gün, yardımı· bulunmuı

tur. T')5.v tliler motörle gezindikten 
l ra Gölenye kcyüne gidilmi' ve bu
rada · · ·etlilere çay V< ·:mittir. 

Jraky0tj21 bulunan tarih eserleri 

lzmir su şirketinin satın 

ahnma işi 
İzmir, (Hususi - İzmir su 'irke

tinin satın alınması için önümüzdeki 
hafta içinde Ankara'da müzakerata 
bqlanacaktır. İzmir ıu tirketinin te
sisatına kıymet takdir edilmittir. 
Şirketin esasen hükümetimize 80.000, 
İzmir halkına iade edilmesi icap e -
den 120.000 lira borcu vardır. Bu iti
barla müzakerelerin kolaylıkla inki
pf ederek au tesisatının utm alına-
cafı anlqtlmaktadır. • 

Edinre (Huaa -
si) - Geçen se -
ne Kırklareli •• 
Vize'de yapılan 

kazılarda Trak -
lann bir kıralına 
ait olan bir me -
zarda muhtelif e -
serler bulunmut • 
tu. Bulunan eser
ler arasmda kıra· 
im tacı. kılıcı •• 
paralar vardL Re
sim, bulunan e • 
serlerden bir kı• 
mmı göatermek • 
tedir. 
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Yurttan resimler 

Gaıiantep'te bir katilin muhakemesi 

Mahkeme 20 saatte bitti ve 
zanlı 18 seneye mahklun oldu 

Gaziantep (Huauıi) - Pazar yerinde halkın toplu bir halde bu· 
lwuluju bir 11rada feci bir cinayet itlendi ve Mehmet iıminde bir 
adam mtreaini 8 yerinden yaralıyarak öldürdü. Hadise töyle 
oldu: 
Kebriz köyünde oturan 35 yatlann

da Mehmet, Salime adında bir kadın
la senelerdenberi beraber dütüp kalk
maktadır. Son zamanlarda geçimsiz
lik yü.\ilnden ayrılmıtlar, Mehmet 
batka bir kadınla yapmağa batlamıı
tır. Pazar yerinde Salimeye tesadüf 
eden Mehmet, kadına tekrar beraber 
yapmalarını teklif etmit. fakat ka -
dın reddedince tabancasını çekerek a
teı etmittir. Çıkan kurıunlardan iki
si kadını cansız yere sermeğe klfi 
gelmittir. Mehmet hırsını alamamıt 

kadına ateı etmeğe devam etmiı ve 
sekiz y~rinden yaralamıftır. 

Hldise yerine halk kopnuf, polis
ler yetipnif ve katil yakalanmııtır. 
Adliye ite derhal el koyarak zanlıyı 
afır ceza mahkemesine yollaınıttır. 
H&diseniıı iberinden yirmi saat geç· 
tikten sonra, muhakemenin bütün for 

maliteleri bitirilmit ve hıdise karara 
bağlanmıt bulunuyordu. Katil 18 se
ne hapse mabkQm edilmittir. Cilmhu
rlyet adliyesinin ıöaterdiği bu aürat, 
muhitte büyük ve derin memnuniyet 
hisleriyle kartılanmıttır. 

A~apaz•ı adliyesinin 
11hpnal•ı 

Adapazarı, (Husuat) - Adapazarı 
adliyesi civar villyet ve kazalara nia
beten 2-3 misli fula fuliyet göster -
mektedir. Bu sene içinde ağır cezaya 
162 it gelmif, geçen seneden devredi
lerılerle beraber yekGnu (245) olmuf, 
bundan 17 5 ağır ceza divuı karara 
raptedilmiftir. A•liye cezaya bir sene 
içinde (621) it ıelmit. bundan 455 i 

Yeni Bulgar General 

Konsolosu lstanbul'da 
İstanbul, 5 a.a. - - Yeni bulgar 

general konsolosu B. Biserof, bugün 

ı 
Atina'dan fehrimize gelmit ve Galata 
rıhtımında sefaret ve konsolosluk er
kiniyle bulgar kolonisi tarafından 
karıılanmıttır. -
Kaş'ta çolc •""P bir 
kız kaçırma vakası 

Kaş, (Hususi) - Kazamızda, tim
diye kadar emsaline nadir tesadüf e
dilen garip bir kız kaçırma vakuı ol· 
mu,tur. 

Eveldenberi karı koca olaralc yqı
yan Yusuf ve Ayıe adındaki bir çift 
on bet on altı sene evel geçimsizlik 
yüzünden aynlmıtlardır. Bunlardan 
meydana gelen Fatma adında bir de 
kızları vardır. 
Ayrıldıktan hemen sonra Yusuf, 

Fatma adında bir kadınla evlenmit 
ve Ayte de İbrahim adlı bir erkekle 
hayatını birlettirmittir. Aradan za
man geçmit. bunlar, birbirlerini unut 
muılardır .. 

Yusuf, yeni karısından Zeynep a· 
dında bir kız ve Ayte de yeni koca
sından Mustafa adında bir erkek ço
cuğu meydana &etirmittir. , Mustafa 
ve Zeynep, batka ailenin çocuğu gibi 
yetitmitler, büyümütler ve birbirleri• 
nin kan birliğini farketmemitlerdir. 

Nihayet geçenlerde Seyretköyü ci· 
varında birbirlerini severek dağa ka· 
çan bu iki çift, hidiaede cebir olduğu 
için kızın ebeveyni tarafından adliye· 
ye getirilmitlerdir. 
Yapılan tetkikat, Mustafa ile Zey• 

nebin kardet olduğunu meydana çı• 
karmıı ve evlenmeleri!e müsaade e• 
dilmemittir. 

Kasta vol cabsmalan 
Kaı, (Hususi) - Güney Anadolu· 

nun ormanlarla dolu bir bölgesi oları 

kazamızda bu günlerde büyük bir yol 
faaliye · vardır. Şi'11diye ka:iar 27 ki· 
lometre yol yapılmııtır. 

karara raptedilmittir. 
2 inci aulh ceza mahkemesine 1196 

it ıelmİf, 1139 i' çıkmıftır. 
2 inci asliye huknk mahkemesine 

1029 it gelmit. bunlardan 802 al kar•· 
ra bağlanmıttır. 2 inci sulh hukuk 
mahkemesine Issa it gelmi,, bunlar· 
dan 1145 i karara bağlanmı9tır. 
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* Bir genç ilah kadar güzel .• 
bu söz, bu atlet için •Öy
lenmiş olmalı! Onan yü
zünde aynı zamanda mu
zafler olmanın azmi de 
okunuyor ..• 

Oli_mpiyad filminde 
neler görmekteyiz ? 

Bu film memleketimize geç 
gelmiı olmakla beraber 

görülmeai laydcilıdır. Bütün 
•por hareketleri gayet canlı, 
net ve bütün harekiitı gösterir 
§ekilde te•pit edilmiştir ki, bu
nu herhangi bir •por filminde 
görmek kabil değildir. 

Filim Berlin'de üç ay göste
rildi. Hitler ilk temsilde hazır 
bulanuyorda. Paris'te de filim 
herkesi alakadar etti, diyebili
riz ki bu film senenin en kıy
metli eseridir. Venedik'te filim 
Musolini kupasını kazandı. 

1936 on birinci olimpiyat bü
tün azametiyle seyircilerin gö -
zü önüne seren bu ilim, Olim
piyat oyunları esnasında çeki
len dört yüz bin metrelik kur
deleden beş bin metresi alın
mak wretiyle vücuda getiril
miştir. Filmlerin gösteril~esi 
beı buçuk saat sürmekteJır. 

T ürkiye Berlin olimpiyatla
rına iştirak etti. Berline 

giden sporcularımız oyunların 
muhtelif kısımlarına iştirak et
tiler ve güreşlerde bir d_~n_~a 
birinciliği ve bir d~n~a uç~_n
cülüğü kazanarak, ıkı delaktu~k 
bayrağtnı şeref direğine çe tır-
miş oldular. . 

Filmin ilk kısmında atletızm 
müsabakaları gösteriliyor. Ba
ra.ela dünyanın en marul at!et
lerini koşarken, atlarken, dısk, 
gülle, cirit atarken görüyoruz. 
Jess Ovens'i 100 metre koşusu-

nu 10,2110 saniyede koşarken, 
Woodreson'u 1500 .metre reko
runu kırarken, Glenn Morris'i 
altın madalya kazanırken, gör
mekteyiz. 

i kinci lilm de bütün diğer 
müsabakalara tahsis edil

miştir. Futbol, ltalya tarafın
dan kazanıldı, el topu, alman
lar tarafından; hokey' de Hin-
distan birincilik kazandı, bisik
lette lranstzlar galip geldiler. 
Eskrim, polo, güreş, boks ve 
yüzme müsabakaları. Alman
ya'nın harp limanı, Kiel'de bu
lunan sinema operatörleri yel
ken yarışları çevirmişlerdir. 

Filmin cazip bir taralı da bin
le-rce genç kızın yaptığı beden 
harekatıdır. Açılma ve kapan
ma merasimleri, Berlin Oli.m
piyatlartnın en parlak kısmını 
teşkil ediyorlardı. 

1 936 oyunlarını bütün teler
ruatiyle canlandırmak ve 

elli bir milletin iştirak ettiği bu 
spor tezahürünü göremiyenlere 
de göstermek maksadiyle ya
pılan bu filmi, sporla yakından 
ve uzaktan alakadar olanların 
görmesi laztmdır. Olimpiyat-
ların ne demek olduğunu spor
cuların nasıl mücadele ettikle
rini, bu muazzam organizasyo
nun nasıl başarıldığını, insan 
bu filmi gördükten sonra daha 
iyi anlamaktadır. 

Olimpiyat 
filminin 
yaratıcısı 

Leni 
Riefenstahl 

Leni Riefenstahl, Olimpiyat filmle
rini yarattıktan sonra cihanşümul bir 
şahsiyet olmuştur. O, muhakkak ki, si
nema aleminde şöhreti bütün dünyayı 
tutmuş olan yegane kadındır. 

Fakat, buna rağmen, Leni sinema 
hayatına tamamen tesadüfi bir şekilde 
atılmıştır. Evelce dansözdü ve Berlin 
müzikhollerinden birinde temsillere 
iştirak ediyordu. Bir kaza neticesinde 
bir kaç hafta müddetle hastahanede 
yatmak mecburiyetinde kaldı ve ken
disini ziyarete gelen kadın dostlardan 
biri vasıtasiylc Dr. Frank'la tanıştı. 

Dr. Frank o sıralarda, "Dağların cazi
besi,, adlı filmi için bir kadın arıyor

du. J .eni de ,netice hakkında pek bü-
' yük ümitler beslememeklc beraber, 

müracaatta bulundu. 

Fakat hayret : bir ay sonra filmin se
naryosunu c:lıyordu. Kocaman kağıt 

tomarının üstünde şu cümleler vardı: 
Dansöz Leni Riefenstahl'e ithaf .. 

Bu ilk film, hakiki bir muvaffakiyet 
ohlu. Zaten Leni'nin dağ gezinti ve 
sporlarına karşı duyduğu büyük inci
zap da o tarihten itibaren başlar. Bun
dan ~onra muhtelif filmler çevirdi ve 
ninayet Luis Trenker'le b.ıraber, ilk 
defa olarak "Mavi ışık,, adlı filmi sah
neye koydu. 

Bu film, bütün dünyada alaka u
yandırdı. Şimdi dahi, Paris sinemala
ıı~da "Mavi ışık,, ı gösteriyorlar. Al
manya'da nazizmin iktidar mevkiine 
geçişinden sonra Leni Riefenstahl, al
man bayatını altüst eden başlıca vaka
ları pelikül üzerine tespit etmeyi dü
şündü. 

1936 dan itibaren Leni Riefenstahl 
kendisini tamamen olimpiyat filmine 
hasretti ve tam iki sene, gece güp.düz 
bu eser için çalıştı. Hakikaten devasa 
bir eserdi bu .. Fakat filmin bütün dün
yada kazandığı büyük muvaffakiyet, 
Leni'nin gayretleri için en güzel mü
kafatı te,kil etti. 

Victor Francen 
Amerika'yı yeniden 

keşfedecek 
Bir çok büyük filmler çevirmiş 

olan meşhur fransız sahne vazıı 
Abel Gance, yakında mühim bir film 
daha çevirecektir. Kristof Kolomb •.. 
Kolomb rolünü Victor Franccn ya
pacak ve filmin başlıca sahneleri İs 
panya'da cereyan edecektir. Mayısa 
kadar İspanyadaki sivil harb· biter· 
se artisler Teledo, Kurtaba, Sevil, 
Gırnata ve Valladolid'e giderek ora -
da filmin başlıca sahnelerini çevire· 
ceklerdir. Filmin senaryosu Char
les Spaak tarafından hazırlanmış· 
tır. Dekorlar ve müzik de tanınmış 
dekoratör ve kompozitörlere sipariş 
edilmiştir. 

atlet insanda uçma hissinin hafifİiğini uyandırıyor. 

Ba genç atletin Olemp'te yaktığı ateş, elden ele geçerek ta Berlinde, Olimpiyat stadındaki 
muazzam meşaleyi yakacak 

Spor ve 
güzellik' 

Leni Riefenstahl diyor ki: . 

Bu film bir spor şarkısıdır ve en 

büyük arzum eserimin bütün 

sporcular tarafından beğenilmesidir 

Berlin l 936 Olimpiyadında alman filmin yalnız 
üç sene sonra gösterilmesi, bir kabahat değildir, 
Çünkü ben, aktüel bir röportaj değil, fakat her za -
man kıymetini gösteren bir eser yapmak istedim. 
Bu eserin mevzuu, olimpiyat fikridir. 

İnsanlar her zaman, sporcu idiler. Bundan iki 
bin sene evel yunanlılar, Olimpiya şehrinde, büyük 
merasimle, oyunlar tertip ettiler. Bu oyunlara bü
tün yunan gençliği iiştirak ediyordu, ve bu oyunlar 
da galip olmak büyük bir şeretti. Demek ki, bundan 
iki bin sene evel ,insanlar mücadelenin güzelliğini, 
ve sporun kıymetini anlamışlardı. 

Maalesef, bütün çekilen kordelalar filimde yer 
bulmadı. Y almz en mühim parçaları seçtim. Buna 
rağmen filmin uzunluğu dört bin beş yüz metredir. 
Biz, kırk bin metre film çektik. Ve iki sene çalışma
dan sonra bu kırk bin metreden iki film yapıldı. 

Birinci kısımda Olimpiyat açılışı ve atletizm 
müsabakaları gösterilmektedir. Çünkü Olimpiyad 
her şeyden evel atletizmdir. 

ikinci kısım, bütün sporlara aittir. Burada mü
cadelenin güzelliği, sporn kıymeti, ve kapanış me
rasimi görülüyor. 

Gayretin tesiriyle gerilen adale- Bu film bir spor şarkısıdır. Ben dünyanın bü
ler, fakat aynı zamanda, biraz tün sporcuları için çalıştım, ve en büyük arzum bu 
sonraki zaferin hayaliyle gülüm- filinin sporcular tarafından beğenilmesidir. 

siyen dudaklar... Eğer bu kordela, Yeni Türkiye'nin güzel mer-

POf'TAfl 
fngiltere'de Lord Kiçner'in hayatı

nı canlandıran bir film çevrile· 
cek ve baş rolü Loy Corc oynıya 
caktır.! Sinema kumpanyası !fİm-

di Loyd Corc'la Klemanso, Edvar 
VII gibi diğer mühim şahsiyetle
rin rollerini yapabilecek aktörler 
aramakla meşguldür . 

• Maurice Chevalier bu günlerde 
FranSıa'da çevrilecek olan • bir 
filmde ilk defa olarak dramatik 
bir rol oynıyacaktrr. Bu film şim 
diden Amerikan sinemaları tara
fından satın alınmıştır. Daha çev
rilmeden satılan ilk film bu olsa 
gerek .... 

• 
Fransa'da sinema işlerini nizam ,al 

tına alan bir kanun hazırlanmak
tadır. Bu kanunun hükümlerine 
göre sabıkalılar sı'nema salonu ve 
stüdya işletemiyecekler, bükü -
met bazı filmlerin dış memleket
lere gönderilmesini menedebile -
cektir. 

• 
Greta Garbo'nun aşıkı olan meşhur 

orkestra şefi Stokovski, Miki Fare-
nin babası, Walt Disney'le on se~ 
kiz aylık bir kontrat imzalarmş
trr. 

kezinde, sevinçle karşılanırsa, ne mutlu bana 1 

Bu disk atıcının, klasik Y.Unan heykellerinden farkı var mı1 
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Bohemya ve Moravya umumi valisi 
... 4 

Fon Noyrat Prağ' da 
Fon Noyrat beyanatında : 

Vazifemiz 
refah ve 

Bohemya ve Mor:avya ya 
saadet teminidir diyor 

Prag, 5 a.a. - Bohemya ve Moravya alman himaye idareıi re
isi Baron fon Noyrat, bugün saat 10 da huıuıi trenle buraya gel
mi, ve iataıyonda general Blaakoviç ve Goloyter Henlayn tara· 
fında-n kartılanmııtır. 

İstasyon dışında himaye idaresi re-ı 
isini beklemekte olan bir iki bin kiti
lik halk kendisini alkışlamıştır. • Karpatlarallı 

....... ~-
~ .. ~ ,•. .. . - -

ur us 

Yeni iki vekôletin teşkilôt 
kadroları tesbit edildi 
Bankaların bazdari dô yeni 

vekaletlere bağ landılar 
((Başı 1 inci sayfada) 

1 li~at. ta~if.~ reisliği, deni.~bank umum • 
mudürluğu; İıtanbul yuksek deniz 1 
ticaret mektebi müdilrlilğü, İstanbul 
deniz ticaret müdUrlüğü, deniz fen 
heyeti reisliği, deniz mahsulleri ve 
avcılık müdürlilğü, İstanbul elektrik 
igleri umum müdürlilğü, İstanbul 

talya ve Akdeniz 
meselesi 
(Başı 1 inci sayfada) 

tramvay ve tünel muvakat idaresi. 
Muhabere ve münakale vek~leti ku tiğini itiraf etmektedir. 

rulmadan önce Nafıa vekaletinin ida
resinde olan bu dairelerden başka di
ğer daireler, gene nafıa vekaletinde 

6 - 4 - 1939 

tngiliz Bahriye Nazırı Lord Stanhope 

heyecan • • 
verıcı bulundu beyanatta 

lngiliz kabinesinde tôdil 
yap.iması muhtemel 

BB. Çörçil ve Eden'in de yeni 
kabineye girecekleri söyleniyor 

• Londra, 5 a.a. - Gazetelerin büyük bir k11mı Royal Oak harp 
gemisinde tertip edilen bir ziyafet eanasİnda amirallık birinci 
lordu Lord Stanhope tarafından yapılan beyanatı heyecanlı bir 
şekilde netretmektedirler._ Alman ordusu Başkumandanı gene

ral fon Bravhiç, Prag şatosuna gel -
dikten sonra generallerle görüşmeler
de bulunmuş ve bilahare doktor Ha
ha'yı ziyaret etmiştir. 

Uk 
kalmaktadır. 

ranyaSlftlR vaziyeti iktisat ve Ticar,•t vck,lletfori: 

Bu gazete, bu müzakerelerin Arna
vutluk kıralının talebi üzerine başla
dığını ilave etmekte ve ltalya hükU
metinin Arnavutluğun istlklalini ve -
ya tamamiyetini ihlal etmek tasavvu
runda bulunduğuna dair verilen ha -
berleri tekzip eylemektedir. 

Lord Stanhop, .. pek mühim hava.--------·--------
müdafaa tedbirleri alınacağını,, bil -
dirmiştir. 

Baron fon Noyrat'ın buraya gelme
si münasebetiyle bütün şehir bayrak
larla donanmıştır. 

Fon Noyrat be:.-anatt<.ı bulundu 
Prag, 5 a.a. - Almanya'nın Bohem

ya ve Moravya umumi valisi fon Noy
rat bugün Prag şatosunda resmen u
mumi valilik vazifesini Üzerine almış 
tır. 

Bu münasebetle söylediği nutukta 
fon Noyrat demiştir ki: 
"- Bugün tarihin mühim bir hadi

sesi vuku buluyor. O hadise ki bun. 
dan bin sene evel kıral Venzel tahak
kuk ettirmeğe çalışmış ve bilahare 
Habsburglar da başarmağa muvaffak 
olamamışlardır. Fakat Hitler bunu i
ki milletin nefine olarak tahakkuk et
tirmiştir. Bu hadise iki milletin nefi
ne olduğu kadar Avrupa ve hatta bü
tün dünya sulhunun da nefinedir. 

Bohemya ııe Moravva'ya saa
dette refah! 

Gerek ben m vazifem gerek arkadaş 
larımın vazifesi Bohemya ve Morav
ya'ya büyük Almanya'nın çerçevesi i
çinde saadet ve refahı temin etmek -
tir. Çek milletinin benim ve kendisi
nin karşılıklı vazifelerimizi idrak e
deceğini ve hlilisane işbirliği ile ağır 
vazifemi kolaylaştıracağını bütün kal 
bimle temenni ederim. Almanlar ile 
çeklerin teşrıki mesaisi kar§ılıklı .iti
mada istinat edecektir.,. 

Müteakiben Bobemya ve Moravya 
devlet reisi Haha fon Noyrat'ı ziya
ret etmiş ve fon Noyrat da derhal bu 
ziyareti iade eylemiştir. 

8. Gafenko 
Berline gidiyor 

Bükreş, 5 a.a. - D.N.B, bildiriyor: 
Romanya hariciye nazırı Gafenko, al
man hariciye nazırının daveti üzerine, 
nisan içinde Berline gidecek iki gün 
kalacaktır. Bu münasebetle gazeteci -
lerden mürekkep bir grup da Alman -
yaya gidecektir. 

B. Gafenko Berlin'den sonra muh
temel olarak evela Milano'ya gidecek 
ve orada bir roınen pavyonu açtıktan 
sonra Brüksel ve Paris ve Londrayı 

ziyaret edecektir. 

Romanya istiklalini mü'dalaa 
edecek 

Bükreş, S a.a. - Hariciye nazırı 
Gafenko'nun gazetesi olan Timpul, 
Çemberleyn'in beyanatı etrafında di • 
yor ki: 

" Romanyanın hareketi hiç bir şüp
heye meydan vermiyecek surette sa • 
rihtir. Romanya, başvekil ve hariciye 
nazırının da dedıkleri gibi, teahhütle
rine riayet edecek ve her ne olursa ol
sun istiklalini müdafaa eyliyecektir. 
Bu sözlerin üzerinde tefsiratta bulun 
mıya mahal yoktur. 

Böyle bir vaziyette bittabi Roman
ya diğer devletlerin müzaharetini ha
iz olursa memnun olur. Fakat onun i
deali ananevi istiklal siyasetine de -
vam hususunda diğer bütün millet -
lerden yardım görmektir. Böyle bir 
yardım sağlam esaslar üzerinde sulh 
davasının tutulmasına hadim olacak -
tır. 

İki tayyare havada 

çarpıştı 

Braintree (Amerika) a.a. - İki de -
nlı tayyaresi bin metre yükseklikte 
çarpışarak yere düşmüştür. Bu tayya
renin içinde bulunan dört kişi ölmüş
tür. Her iki tayyare de tonajı ve si -
lahları gizli tutulan "Wasp" tayr.are 
gemisinin denize indirme merasimin~ 
iştirak eden elli tayyarelik bir grupa 
mensup idi. 

Kazazede tayyarelerden biri bir e
vin Uıtüne düşmiış ve ev yanmıgtır. 
Diğeri bir çiftlik civarında yere dil§· 
müştür. 

Bükreş, a.a. - Rador ajansı bildi
riyor: Budapeşteden gelen haberlere 
göre, B. Voloş'in guya Zağrep'te be
yanatta bulunarak, Karpatlaraltı Uk
ranyası hükümei reisi sıfatiyle mem
leketin Romanya'ya ilhakını talep et 
miş olmasını yalanlamıştır. B. Vo
loşin'e atfedilen bu beyanata göre, 
kendisi, Romanya'dan macar otorite
lerinin gelmesine kadar nizamı muha 
faza için yalnız ınuvakat polis müda
halesi istemiştir. 

Salahiyetli Romanya mahfilleri, bu 
beyanatın sıhatından şüphe etmekte
dir. Zira, B. Voloşin, yalnız ordunun 
müdahalesini istemekle kalmamış, fa
kat Karpatlaraltı Ukranyasının Ro
manya'ya ilhakı için hemen derhal 
müzakerelere başlanmasını da talep 
eylemi~tir. Filhakika, Romanya hari
ciye nezareti dosyalarında bu mC$eleye 
ait müteaddit telgraflardan başka, biz 
zat B. Voloşin'in imzasını ve Karpat· 
laraltı hükümetinin resmt milhrilnii 
havi bir deklarasyon da bulunmakta
dır. 16. 3. 1939 tarihini taşıyan bu dek 
larasyonda B. Voloşin, ordunun mü
dahalesinden başka, "memeleketin kı
ra! Karol'un yüksek idaresindeki bü
yük Romanya'ya ilhakı şartlarını tes
bit için müzakerelere başlanmasını" 

da talep etmektedir. 

Birleşik Amerika'da 

Bitaraflık kanununun 
tadili haıırllkları 

Vaşington, 5 a.a. - Parlamento, 11 
nisandan itibaren bitaraflık kanunu· 
nun tadili hakkında umumi bir anket 
açmağa karar vermiştir. 

Encümene 14 kanun liyihası tevdi 
edilmiştir. Demokrat liderleri bu an
kete mani olmak istemektedirler. 
Vaşington, 5 a.a. - Bitaraflık kanu 

nunun tadilini tetkik edecek olan ha
riciye encümeni bugün ilk içtimaını 
aktedecektir. Müzakereler aleni ola -
caki!ır. Encümen birçok zevatı ve b\1-
hassa sulh cemiyetleri azası ile hari
ci siyasetle alakadar bazı grupları 
dinliyecektir. 
Söylendiğine göre Nazi emperya

lizmi tarafından tehdit edilen bütün 
milletlerin ittihadı lehindeki Ruzvelt 
in esaslı tezine Çemberle;vn'in iştiri.
ki encilmen basından bir kısmının 
noktai nazarlarını değiştirmesine saik 
olmuş ve hükümetin tezini takviye et 
miştir. 

Encümenin herhalde müzakerelerin 
kısa kesilmesi ve kongrenin kararını 
bildirmekte istical etmesi hususların
da ittifak edeceği tahmin edilmekte
dir. Çünkü: 

1. - Cash and Carry - peşin veriniz 
ve nakledinlı - maddesi 1 mayısta hü
kümden sakıt olacaktır. 

2. - Avrupa'da muhtemel bir harp 
tehlikesi, Amerika'yı nazik bir vazi
yete sokmaktadır: Bitaraflık kanunu
nun harp esnasında tadilinin tara
feynden biri tarafından hasmane bir 
jest mahivetinde telakki edilmesi ih
timali vardır. 

B. Hitler'in 50 nci 
yıldönümü 

Berlin, 5 a.a. - D.N.B. Ajansının 

selahiyetli mahfillerden öğrendiğine 

göre, B. Hitler'in ellinci yıldönümü 
şenliklerinde Bulgaristan'ı aşağıdaki 

zevattan mürekkep bir heyet temsil 
edecektir : 

Mebusan meclisi reisi B. Stoiko 
Moşanof. 

Genel kurmay başkanı general Ha-
:ıpetkof. 

İktisat vekaletinden Ticaret vekale
tinin teşkili dolayuıiyle uu daireye 
devredilen teşkilat şunlardır: 
İç ticaret umum müdürlüğü, türk 

ofis reisliği, ihracatı teşkilatlandırma 
müdürlüğü, ölçü ve ayar müdürlüğü, 
Turizm bürosu müdürlüğü. 

Bununla beraber pek yakında İtal
yan kıtalarının Arnavutluk sahille -
rine ihrtlç edileceğine dair burada şa
yialar dolaşmakta devam etmektedir. 

Akvl..eniz statülu>su 
Londra, 5 a.a. - lyi haber alan mah 

Beyanatın heyecanlı mahiyeti ami 
rallık makamının "milli menfaat,. na
mına birinci Lord tarafından yapılan 
beyanatın neşredilmemesini istemesi -
le de tebarüz etmektedir. Bu mesele
nin siyasi akisler uyandıracağı zanne 
dilmektedir. 

İktisat vekaletinden muhabere ve 
münakale vekaletine geçen daireler 
de şunlardır: 

Deniz nakliyat müdürlüğü, Liman
lar umum müdürlüğü, deniz mahsul
leri ve avcılığı müdürlüğü, Deniz fen 
heyeti. reisliği, tarifeler bürosu reis
liği (kısmen). 

fillerde kaydedildiğine göre Italya -
nın Arnavutluğa karşı muhtemel bir 
hareketi Akdeniz'de statilkonun mu
hafazasını derpiş eden Hi-4-938 tarih
li ingiliz - İtalyan itilaflarını iptal 
edecek mahiyettedir. 

Muhalefetin ikinci reisi Grinvud, 
bu meseleden avam kam.arasında bah
setmek arzusunu izhar etmiştir. 

B. Cemberlc.rn Lord Suınlıope 
ile görii~tii 

Matbuat bu hadiseleri muhtelif ııe-
kilde tefsir etmekte ise de Taymis ile 
Dcyli Telegraf bu meseleden bahset • 

Sanayi umum müdürlüğü, sanayi 
tetkik heyeti reisliği, Maden umum 
müdürlüğü, İş dairesi reisliği, Kon
jöktür bürosu müdürlüğü eskisi gi
bi İktisat vekaletine bağlı olarak ça
lışacaktır. 

Teftiş heyeti reisliği, h"l<uk mü
şavirliği, zat işleri müdürlüğü, leva
vazım müdürlüğü, seberlik müdürlü
ğü, umum evrak müdürlüğü şimdilik 
iktisat ve ticaret vekillikleri için müş 
terek mesaide bulunacaklar ve yerine 
göre bu iki vekalete ait başlıklı ka
ğıtlar ve ayrı kayıt numaraları kul
lanacaklardır. 

Husust kalem teşkilatı her iki ve
kalet için ayrılmış ve başka başka mü
dürler tayin edilmiştir. Vekalet müs
teşarlığı vazifesini eskisi gibi B. Ha
lit Nazmi Keşmir yapacak ve kendi
sine deniz ticaret müsteşarı B. Mus
tafa Nuri Anıl yardım edecektir. 

Sümerbank, Etibank, M. T. A. ens
tltUsU lktısat T. C. Ziraat Banka
sı, Toprak mahsulleri ofisi, Ticaret 
vekiletine bağlı olacaklardır. Elek
trik itleri etüt idaresi irtibatı kati o
larak tayin edilinciye kadar İktisat 
vekaletine merbut kalacaktır. 

Umumi müfettişlikler iktisat müşa
virlikleri idari bakımdan iktisat ve
kaletine bağlı kalmakla beraber Ti
caret vekaletini alakadar eden mev
zulardan doğrudan doğruya b .. veka
letle muhabere edeceklerdir. 

Sovyel • Man~u 
hududunda 

~ıkan hadiseler 
Tokyo, S a.a. - Domei ajansının 

Harbin'den öğrendiğine göre, son 
günlerde kuvetli Sovyet müfrezeleri 
Mançuko'nun harp hudutlarını Liuçia 
civarında birkaç defa geçerek Man -
çuko hudut postalarına ateş etmişler
dir. 

Yüz kadar Sovyet askerinden mü • 
rekkep bir müfreze topçunun himaye
sinde dün aynı hudut karakoluna ta -
arruz etmiştir. Birkaç saat süren mü
sademeden sonra Sovyet müfrezesi ge 
ri atılmıştır. 

Corpış11Uılar 
Tokyo, 5 a.a. - Hsinking'den og· 

renildiğine göre, Mançuko'nun garp 
hududunda japon ve Sovyct kıtaları 

arasında bir çarpışma olmuştur. Bu 
çarpış.matla üç japon askeri ölmüştür. 
Sovyetler tarafından da ölü vardır. 

Japonlara 357 dalvan verildi 
Tok~, 5 a. a. - Hariciye Nezareti 

namına söz söylemiye saiahiyetli bir 
zatın verdiği malfunata göre, Sovyet -
ler Birliği ile Japonya arasında imza
lanan anlaşma mucibince japonlara, 
357 balık avlama sahasr verilmiştir. 
Bunlardan 254 ü Vladivostok'taki ki
ralama açık arttırmasında alınmıştır. 

Japonya, açık arttırma ile kiraladığı 
balık avı sahaları için 3,3 milyon ve -
recektir. 

Fransız Hava Nazırı 
Londra'dan döndü 

Fakat aynı mahfiller bu itilaflar 
İngiltere tarafından feshedildiği tak
dirde İtalyanların lspanyol toprakla
rını ve Balear adalarını tahliyeden im 
tina etmelerinden korkmaktadırlar. 
Buralarının da tahliyesi mezkur iti· 
laflarda derpiş edilmi§tir. 

Netice Yuıwslavya' nın 
luırekeı tarzına baiilı 

Neticenin Yugoslavya'nın hareket 
tarzına bağlı bulunduğu iyi haber a
lan ingiliz mahfillerinde söylenmek -
tedir. Bu hususta teeyyüt etmiyen ba
zı şayialar dolaşmaktadır. Verilen ha 
berlere göre Trentino'da müşahede 
edilen askeri hareketler Yugoslavya'~ 
nın korkutulmasını ve bitaraflığının 
terninini istihdaf etmektedir. 
Diğer cihetten alınan haberlere gö 

re İtalya, Almanyaya karşı olsa bile 
Yugoslavyaya tamamlığının garanti
sini teklif etmekte ve buna mukabil 
Arnavutluk İ!linde Yugoılavya'nın bi
taraf kalmasını istemektedir. 
Zannedildiğine göre dUn Lord Pört 

ile Kont Ciano arasında yapılan mü
lakat vaziyetin aydınlanmasına yar -
dım etmiştir. Mamafi bu huauıta ma
ltımat alınamamıştır. 

Hor Beli~a'nın ziyareti 
Paris, 5 a.a - Cezair'den bildirili -

yor : 
İngiliz harbiye nazırı B. Hor Be -

lişa'nın Bon'a muvaeatı beklenmekte 
idi. Nazır burada fransız askeri rica -
liyle görüştükten sonra Beytulebya -
ze gidecek ve 10 nisan'a kadar orada 
kalacaktır. 

lnpiltere ve yeni müttefikleri 
Londra, 5 a.a. - Avam Kamarasın

da liberal mebuslardan Mander, şu su
ali sormuştur. 

"Yeni müttefiklerimizle erkanıhar
biye görüşmeleri yapılması arzuya şa
yan değil midir? böyle bir ihtimalin 
nazarı itibare alındığından emin ola -
birlir miyiz ? ,, 

Harbiye nazırı Hor Belişa, şu ceva
bı vermiştir : 

"Evet. her şey nazarı itibare alın -
mıştır.,, 

Bundan önce Vikont Got'un Mos -
kova ve Varşova'ya gönderilmesi der
piş edilip edilmediğine dair Mander 
tarafından sorulan bir suale Hor Be
lişa, menfi cevap vermiştir. 

Uir inııili:ı zırlılısı N<moli'de 
Roma, 5 a.a. - 23 bin tonluk İngiliz 

Borham zırhlısı Napoli limanına gel
miştir. 

Arnavutluk Kırahnın 
bir oğlu oldu 

Tirana, S a.a. - Bu sabah kıra! Zog' 
un bir oğlu dünyaya geldiği, yüz bir 
pare top atılmak suretiyle ilin edil -
mittir. Derhal, halk sokaklara dökU -
!erek tezahUrlere başlamı1, alaylar ter
tip edilmi~ ve kıral halk tarafından 
şiddetli surette alkışlanmıştır. Her ta
rafta bayram yapılmaktadır. 

Çinlilerin bir zaferi 

mektedirler. 
Niyuıt Kronikl gazetesine göre Çem 

berleyn, Lord Stanhop tarafmdar söy 
lenen nutkun metni hakkında tecssUr 
izhar etmiştir. Bu gazete, Lord Stan
hop'un mevkiini muhafaza edip etmi • 
yeceği keyfiyetini ıualc şayan görmek 
tedir. 

Kabinenin bugün yaptrğı mutat 
çarşamba toplantısından evel Çember 
leyn bahriye nazırı Stanhop ile 40 da
kikalık bir mülakatta bulunmuştur. 

Çemberleyn'in bu akşam avam kama~ 
rasında Stanhop'un dünkü beyanatına 
dair izahatta bulunması bekleniyor. 

BB. Elen ve Cörcil'in in!!iliz 
kabinesine Mirmesi mu lııemel 

Londra, 5 a.a. - İyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre kabi -
ne bu sabah hilkUmctte bir değişiklik 
yapılması ve yeni hükiimete Çörçil ve 
Eden'in girmesi ihtimali hakkında mü 
zakerelerde bulunmuştur. Bu takdir • 
de Çörçil büyük bir ihtimalle miihim
mat neıaretine getirilecektir. 

Bu değişiklik ağlebi ihtimal Royal 
Oak gemisinde dün heyecanlı bir hi
tabe irad ettiğinden dolayı istifa et
mek mecburiyetinde bulunan Lord 
Stanhop'un çekilmesinden sonra vu -
kua gelecektir. 

Kabinenin bu sabahki içtimaından 

önce Lord Stanhop bu hadise hakkın
da Çeımberleyn ile uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Salfthiyettar mahfillerde söylendi 
ğine göre Stanhop sadece "donanma
nın harekete geçmiye her an hazır bu
lunduğunu., söylemek istemiştir. Mu
maileyh, hiç bir veçhile fevkalade bir 
vaziyet mevcut olduğuna işaret etme 
miştir. 

Fransa - Yugoslavya 
yeni ticaret anlaıması 

Irak Kıralının ölümü dolayı•iyle 
Takıim'deki kanıoloshane bina• 

•rnın bayrağı yarıda 

Mi/it 
kütüpanemi~ 
• • 
ıçın 

(Başı i. inci saylada.J 

hatta türk kamusu kelimelerinin 
şahsiyetlerini tespit ve tebarüz 
ettirecektir. 

Biz periıan ve imibataıs yar· 
dımlardan fazla, böyle maksatlı 
ve toplu masrafların fikir hayatı. 
mızın inkitaf ına hizmet edeçeği 
kanaatindeyiz. 

F. R. :ATAY: 

Devrek'te belediye işleri 
Devrek (Hususi) - Belediyereisi 

Ahmet Albayrak, yapılan ve yapıla
cak işler hakkında şu beyanatta bu
lunmuştur. 

"- Kasabamızı elektrikle tenvir et 
mek istiyoruz. Bunun icyin sudan is
tifade edeceğiz. İki su milhendiıi ge
tirttik. Bunlar tetkikatta bulundular. 
Yakında projelerini vereceklerdir. 
Belediyeler Bankasından borç alarak 

Belgrad, 5 a.a. - Fransa ile Yugoa- bu işi başaracağız. 

lavya arasında yeni ticaret itilafları- Yeni bir umumi hela da yaptırmak 
nın akti münasebetiyle ticaret ve sa- istiyoruıı:. 

nayi nazırı B. Tomiç, beyanatta bulu- Kısa bir zamanda, 400 lira ıarfede
narak son senelerde iki memleket ara- rek, muhtelif yerlerdeki kaldırımları 
sındaki iktısadi münasebetlerin maz- yaptırdık. 
har olmuş olduğu inkişafı ve bilhas- Sıhat ve içtimai düşüncelerle, kah
sa Yugoslavya'nın Fransa'ya yapmak- vehanelerde kağıt oyunlarını yasak 
ta olduğu ihracatın eksiltilmesi neta- ettik. Bu sayede halkevl mildavimle
yicini hatırlattıktan sonra 10 fUbat ta- rinin, çoğu gençler olarak, yUıde alt
rihinde yapılmış olan itilfi.fların mü - mış niııbetinde arttığı, memlekette iş 
tekabil ticari mübadelelerin muvaze- hacminin de genişlediğl görUlmUş-
nesini temin edeceğini söylemiıtir. tilr. 

Nazır demiştir ki: Sıvasız ve badanasız evlerin bu ek-
siklerini tamamlamalarını mecburi 
kıldık. Cadde kenarlarına 155 akasya .. Fransa hükümeti tarafından taa· 

vip edilmiş olup 1 nisan tarihinde me
riyet mevkiine girecek olan itiliflar, 
Fransa ile yapacağımız müstakbel ti
caretimize daha iyi ve daha sağlam 

bir esas temin edecektir. Fransa'ya 
yapmakta olduğumuz ihracatın mü -
him miktarda artmasına ve Fransa'ya 
karşı girişmi§ olduğumuz mali teah· 
hütlere tekabül edecek bir matlO.p el
de etmemize intizar edilebilir. 

• Mevcut itilaflara göre Franaa'ya 
yapmakta olduğumuz ihracatı Uç mis 
line çıkaracağımıza dair olan tahmin
ler, esassız değildir.,, 

ağacı diktirdik.,, ~ 

Eminöniinclc Maat kulesi valll
lıvoı· 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Beledi
ye Eminönü meydanında bir saat ku -
lesi yaptırııntya karar vermittir. Saat 
kulesi eski Valide hanının yerinde ya 
pılacaktır. 

.1•·····································-• • 
Çocuk insanların çiçeğidir, E 

s:viniz, okşayınız fakat Öpmeyi· : Maliye nazırı B. Boşilof. 
Ticaret nazırı Kuşuharof, 
Hava ordusu tefi albay Boidef. 
Bulgar donanması reisi amiral Va-

rikleçof Sofya belediye reisi B. İva
nof. 

Paris, S a.a. - Fransız hava nazırı 
B. G. La Şamber bu sabah tayyare ile 
Londra'dan hareket etmiş ve Villa -
kubley hava meY.danında Y.Cre inmiş -
tir. 

Hongkong, a.a. - Mof uşan'da te
haşşüt etmi9 olan Çin kuvayı kUlliye
si dilşmana fasılasız mukabil taarruz
da bulunmektadır. Düırnan garp isti· 
kametinde Nugudain ve Zinain isti -
kametinde çekilmektedir. Muharebe -
lerin şiddeti gittikçe artıyor. 

Çinliler Ciukov'un cenubunda Han 
kov civarında iki büyUk köyU ele ge • 
çirmişl crd ir. 

Hatip sözüne nihayet verirken, Yu
goslavya'nın Fransa'ya yapmakta ol
duğu ihracatın yakında 500 milyon 
dinan tecavüz !!tmesinin ihtimal ha
ricinde ol111adı ğını söylemiştir ... 

. 
nız. : 

Çocuk Esirgeme Kurumu : 
Genel Merkezi : . 

"······································ır 
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Kibar yolcu!. 
l' QZan: George R. Pil grim 

Sumatra ismindeki lüks posta va
J>uru, bir kaç saate kadar Malaga'ya 
\raracaktı. Delikanlı elindeki iskam
bil kağıtlarını masanın üstüne bırak
tı. Yavaşça söyledi: 

- Sekiz yüz altmış yedi sterlin 
kaybettim. 

Mösyö Flaker, gayet sakin bir ta
vırla tabakasını çıkarıp bir sigara yak 
tı. Dudaklarında zarif bir tebessüm 
belirdi; 

- Yok canım. 
Delikanlı çek defterini açtı: 
- Yanımda bu kadar para olmadı

ğı için borcumu çekle ödiyeceğim, 
dedi. Arzu ederseniz çeki bozdurmak 
Uıere yarın sabah bankaya birlikte 
gideriz. 

Mösyö Flaker, nazik bir tavırla i
tiraz etti: 

- Rice ederim. Benim size itima· 
dıın var. Siz çeki doldurunuz kafi. 

Bir dakika sustu. Sonra karşısın -
dakinin zararına mütessir olmuu bir 
Cda ile teklif etti: 

- İsterseniz, bu paraya bir kağıt 
Çekelim? Ya iki misli borcunuz olur 
\re yahut ödeşiriz. 
Delikanlının ümitle gözleri parla

dı: 

- Pek ata, dedi. 
Mösyö Flaker, manikürlü zarif el

leriyle iskambilleri karıştırdı. Masa
ttın üstüne yaydı: 

- Buyurun, dedi. 
Delikanlı heyecanla uzandı. Çekti. 

ıtaçanın o~lusunu çekmişti. Yüzü 
kıp kırmızı oldu. 

l\iösyö Flaker, çekti. Yavaf bir ha-
reketle kartı açtı : . 

- Kupa birlisi. Maalesef, hıç şan-
111nız yok, dedi. .. 
Delikanlı, zoraki bir tebessumle 

Ri.ilürnsedi. 
Mösyö Flaker, kendisine uzatılan 

h~n Yedi yüz otuz dört sterlingli~ ç~
lt~, ehemiyetaiz bir kağıt parçası ımı§ 
Rtbi buruşturarak cebine soktu. Ma
•adan kalktı: 

- Bir şey daha içelim mi, diye sor
du. 

- Teşekkür ederim. Uykum geldi. 
\'arın erken kalkmamız da lazım. Sa
bah go·· ·· .... rusuruz. 

çıktı. Mösyö 
·· "du·· Viski yuru . 

- Tern"enni ederim. 
};' Delikanlı salondan 
il latter, büfeye doğru 

e Soda istedi. 
l:lar garsonu yaltaklanarak sordu: 

. :- Nasıl mösyö Flaker, şansınız 
tuzeı miydi? 
\' - Teşekkür ederim, fena değildi. 

1 alnız sana mühim bir tavsiyede bu-

b~nayıın Sam: hayatta bir gün zengin 
ır ad · t' n 

0 
aın olursan, sakın yem ye ışe 

d!l~nu kendi başına salıverme. Bu 
lıltanlıdan ibret al. 
Garsonun gözünde kurnaz bir ışık 

l>arıadı: 

ı:ı; Af ede.rsiniz ama efe?di~, dedi. 
n hu delıkanlının zengın hır ada-

lllın ~ 1 h · e . og u olduğunu hiç de ta mın 
tın1yorum. 

.... - Nasıl. nasıl? Davit Lanyon, A.. ,e 'k rı a petrol kıralı senin nazarında 
ıeng· b' ın ır adam değil mi? 
..,. - Aınan efendim, rica ederim Da
§~t Lanyonun zenginliğinden kim 
nUphe edebilir? Fakat, bu delikanlı -
a ın onunla ne münasebeti var? Bunu 
nlayamıyorum. 

'rü'M_~syö Flaker, gülerek garsonun 
ıune baktı: 

1 - Ne münasebeti olacak, dedi. Oğ-u. 

- Aldandığınızı zannederim, mös-

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

yö Flaker. Bu delikanlı meşhur Da -
vit Lanyonun oğlu değildir. Müsaade 
ederseniz, size şimdi bunu ispat ede-
rim. 

Garson sözünü bitirir, bitirmez sü
ratle uzaklaştı. Bir dakika sonra elin
de bir gazete ile geri döndü. Gazete
yi açarak büyük kıtada basılmış bir 
fotoğrafı mösyö Flaker'e gösterdi : 

- Bakınız Davit Lanyonun oğlu 

budur. Sizin dört beş gündenberi be
raber dolaştığınız delikanlıya ben
ziyor mu hiç? 

Mösyö Flaker, hayretten büyüyen 
gözlerle resime baktı. Hakikaten hiç 
benzemiyordu. Dudaklarının arasın

dan bir küfür fırladı: 
- Hay alçak hay! Demek bu herif 

bir sahtekardan başka bir şey değil • 
miş. 

Hemen fırlad1. Vapurun alt katına 
indi. Uzun koridoru koşarcasına geç
ti. 175 numaralı kamaranın önünde 
durdu. Kapıyı vurdu. içeriden sert 
bir ses sordu: • 

- Kimdir ol 
- Ben, Flaker. Müsaade ederseniz 

bir dakika sizinle görüşmek istiyo • 
rum. 
Kapı açıldı. Mösyö Flaker, derhal 

mevzua girdi : 
- Çekinizi kabul ettiğim zaman si

zi David Lanyon'un oğlu zannetmiş
tim. 

- Hayır. Kendisiyle hiç bir ala • 
kam yoktur. 

Mösyö Flaker, çeki çıkardı. Şimdi 
bu ne olacak der gibi delikanlının 
yüzüne bakıyordu. 

Delikanlı vaziyeti kavradı. Dudak
larında acı bir tebessüm belirdi. Ba
şını kaldırdı : 

- Merak etmeyiniz, dedi. Çekin 
karşılığı vardır. Şark ticare~ ~ank~sı
na gösterir göstermez bedelını tedıye 
edeceklerdir. 

Mösyö Flaker, delikanlının kül gi
bi solduğunun farkına vardı. Me
rakla sordu: 

- Pek sarardınız, fenalık mı gel-
di? 

Delikanlı hafif bir sesle fısıldadı: 
_ Çok feci vaziyetteyim. 
- Size emanet edilen bir parayı 

).<umara verdiniz değil mi? 
- Hayır. 

_ O halde, çalıştığınız müessese -
nin kasasını soyarak kaçıyorsunuz? 

Delikanlının gözleri hiddetle bü
yüdü. Boğuk bir sesle haykırdı: 

- Teessüf ederim 1 Benden neler 
ümit ediyorsunuz? 

Mösyö Flaker, sükunetle cevap ver-

di: 
_ Telaş etmeyınız. Halinizdek~ 

gayri tabiilik insanın aklına her şeyı 
getiriyor. Biraz açık konuşursanız 

memnun olurum. dü"-ündü. 
Delikanlı bir müddet ., 

Sonra anlatmağa başladı : . 
- Londra'da bir genç kızla sevış -

tim. Evlenmeğe karar verdi~ .. Y;~~z, 
aile yuvasını kurma~an e~~ ıs dı ~
limizi düşünmemiz .ıcap e _ıyor u. -
k' . "n de ikişer bın sterlın paramız 
ımtı Bu paralan birleştirdik. Eski 

bv~r ır. kadaşımın tavassutu ile Mala -
ır a Ç'f r-· .. a'da bir çiftlik alacağız. ı t ıgı ~ç 

g. .. sterline pazarlık ettık. 
bın beş yuz b 
İhtiyat olarak elimizde ayrıca eş 

.. sterlin kalacaktı. Bu suretle ha· 
yuz kuracağımız aile yuvası-
yatımızı ve . . 

wl m temellere istinat ettırmış 
nı sag a . 
olacaktık. Ne çare kı; bu akşam, pa-
ramızın yarısını çılgınca savurdu~. 
Artık benim için yapılacak bir tek ış 

.. -~: _.. -:--~-

ut us 

1 BiBLiYOGRAFYA 
1 

Bir Sipahi'nin romanı 

Pierre Loti, memleketimizde adı en 
ziyade geçen garp. muharrirlerinden 
olduğu halde miktarı pek ziyade olan 
eserlerinin ancak pek küçük bir kıs -
mı dilimize çevrilmiştir. 

Gerçi Loti, eserinin ihtiva ettiği 
santimantal ve romantik unsurların 
bolluğu dolayısiyle devrimizde eski i
tibarını kaybetmiş bulunuyor. Fran -
sa'da bile kitapları eskisi kadar okun
muyor. Bununla beraber Loti'nin fran 
sız edebiyatında hatırı sayılır bir mer
hale olduğunu inkara da mahal yok -
tur. -ilhassa tasavvur ve his unsurları 
itibariyle pek zengin olan eserleri 
muhakkak ki daima zevkle okunacak -
tır. 

Loti'nin en güzel romanlarından 

biri olan "İzlanda balıkçıları" daha 
önce Hüseyin Cahit Yalçın tarafın -
dan tercüme edilerek Remzi Kitape -
vinin "Dünya muharrilerinden tercü
meler" serisi arasında intişar etmiş -
ti. Bu defa aynı seride müellifin ikin
ci bir eseri neşrolunmuştur: "Bir si -
pahinin romanı,, Halid Fahri Ozansoy 
tarafından dilimize çevrilmiştir. 

Bir sipahinin romanı, bir fransız 

zabitinin Afrika müstemlekele -
rinden birindeki hayatını ve burada bir 
zenci kıziyle arasında geçen macera -
yı canlandırır. Loti'nin birinci sınıf 

romanları arasında biri olmakla bera -
ber, zevkle okunacak bir hüviyete ve 
insani bir cepheye malik olan bu ese -
rin çok temiz ve güzel bir türkçe ile 
dilimize çevrilmiş olması kıymetini 

arttırmaktadır. 

Mütercim kitabın başına Pierre 
Loti'nin sanat ve hayatı hakkında u -
zun bir etüd ilave etmiştir. 

Oluş 

Şehrimizde haftada bir çıkmakta o
lan bu edebiyat ve fikir mecmuasının 
14 üncü sayısı çeşitli ve kıymetli ya
zılarla çıkmıştır. Okuyucularımıza 

tavsiye ederiz. 

kalıyor. o da: ilk vasıtayla Londra'ya 
dönerek nişanlıma, kendisine rnyik 
bir adam olmadığımı söylemek ve ni
şan yüzüğünü iade etmektir. 

Mösyö Flaker, çeki uzattı: 
- Buyurun, çeki iade ediyorum. 
- Katiycn alamam. 
Mösyö Flaker, hayretle delikanlı • 

nın yüzüne bakarak sordu: 
- Niçin? 
- Dürüst bir oyun oynadık. Kay-

bettim. Kumar borcu, namus borcu
dur. 

- Ben aramızdaki oyunu ciddi te
lakki etmiyorum. Paranızı geri veri
yorum. Bunda tereddüt edilecek bir 
şey yok. 
Delikanlı şiddetle itiraz etti: 
- Rica ederim, israr etmeyiniz. 

Kabul edemem. 

Mösyö Flaker, bir saniye düşündil. 
Yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. 
Baba tavrı takınarak söyledi: 

- Ço<:uksun. Belki ; bu parayı iade 
etmek benim için bir vicdan borcu • 
dur. Ukalalığa ne lüzum var. Ben, se
nin tahmin ettiğinden çok daha zen
gin bir adamım. Bu para şimdilik se
nin için bir hayat, bir istikbal demek
tir. Halbuki, benim bir gecelik eğlen· 
ceme bile kafi gelmez. Haydi, buda -
!alığın lüzumu yok. Al paranı. 

Delikanlı utanarak çeki geri aldı. 
Mahçup bir halde teşekkür etti. 

*** 
Bu vakadan altı ay geçmişti. Mös-

yö FJaker, Amerika'ya gidiyordu. 
Muhteşem transatlantiğin oyun sa -
tonunda milyarder madam Pekard'la 
karşı karşıya oturuyorlardı. Oyunla
rı henüz bitmiş, madam Pekard, bor
cunu hesaplamakla meşguldü. Mösyö 
Flaker, iskambil kağıtlarını eline al
mış zarif parmaklariyle karıştırıyor
du. Kupanın birlisini buldu. Yan 
gözle, hesaplara dalmış güzel madamı 
süzdü. İskambilin arkasını manikürlü 
t•mağiyle hafifçe çizdi. Sonra diğer 
kağıtların arasına karıştırdı. 

Madam, hesabını bitirdi. Kayıtsız 
bir tavırla söyledi: 

- !ki bin beş yüz altmış dolar 
borçluyum. 

Mösyö Flaker, dudaklarnda kibar 
bir tebessümle teklif etti: 

- Arzu ederseniz bir kağıt çeke -
lim. Ya iki misli borcunuz olur ve ya
hut ödeşiriz. 

Güzel kadın, bu teklifi gülerek ka
bul etti. Elini uzattı. Mösyö Flaker'
in, masanın üstüne yaydığı kağıt -
lardan birini çekti. Açtı. Sinek damı
nı gösterdi. Mösyö Flaker, uzandı. 
Çektiği kağıdı yavaşça çevirdi. Sa -
kin bir sesle : 

- Kupa birlisi, dedi. Maalesef bu 
akşam hiç şansınız yok madam. 

!"""""""" ....................................... unUMUUU ............................... " "I 
Mahkeme Röportajları 
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Fazlaca zerhostum ben 
..:> 

ne yaptığımı bilmiyorum 
Dükkanda beğenmediği ayakkabılar 

Muslaf anın cakeHnin alhndan çıkll 
Sol elindeki küçücük mavi çıkını - Sarhoş olunca da adama ceza ver 

sım sıkı tutuyor, bu haliyle adeta: mezler a ... Zerhoş oldum, yaptım bir 
- Benim çıkınım var ya, üst tara- iş!" diye düşünmüş olsa gerek. Fa -

fının ehemiyeti yok, diyordu. İçinde- kat kendisine, münasip lisanla anla -
kinin ne olduğunu bilmiye imkan tıldı ki "şarhosluk insana başkasının 
yok.. Fakat her halde dün kunduracı malını çalmak hakkı vermez; kör kü
Mehmet Savaş'ın dükkanından bo - tük olmak mazeret değildir," 
ğuntuya getirdiği bir çift ayakkabı Bir başka şahit, ayni dükkanda 
değildir. Mavi çıkının görünüşüne çalı~an kunduracı Musa da olup bite
göre, içinde bir· kaç dilim ekmek sak- ni şöyle hikaye etti: 
1ı olduğu anlaşılıyor. - Bu adam dükkana geldi, beğene-

Mehmet Savaş, amme şahidi olarak medi, çıktı, gitti. Biraz sonra Meh -
diyor ki: med'in kapıya çıktığını ve buna bağı-

- Dün gündüzün dükkanıma gel- rıp çağırdığını duydum. Dışarı çık-
diydi. tım. Baktım ki ortalarında bir çift 

- Bana bir çift ayakkabı, dedi, ben kundura çekişip duruyorlar. 
de çıkardım önüne ayakkabılar ser - Şahidin iki kolu muntazaman kal- (Başı 5 ıncı sayfada) 
dim: kıp iniyor, biriyle Mehmed'i, biriyle dünyaorn en liberal memleketlerin· 

- Beğen beğendiğini al, dedim. A- suçluyu işaret ederek anlatıp duru - de dahi mevcut olmıyan bir matbu-
yakkabıları uzun uzun gözden ge • yordu. at hüriyetine nail olduklarını çok 
çirdi. Ayağına tuttu; kimine "bü- Bayan hakim suçluya sordu: iyi biliyor ve bu hüriyetin mukabili 
yük", kimine "pek küçük" dedi. Bir _ Buna ne dersin? olan vicdan mesuliyetini de müdrik 
tanesini pek beğendi ama 4.5 lirayı _ Çok zerhoştum. Ireyiz bey (ağız bulunuyorlar. Başlıca vazifeleri 
pahalı buldu; ondan vaz geçti. Hüla- alı$kanlığı .. Yoksa bayan reis demesi tenvir ve İrşad etmektir. Tenvir ve 

1 d k k İrşad bahse konulunca g_ azetelerin sa bir türlü an aşama ı ; sonra çı tı lazım), ben ne yaptığımı biliyor mu-
gitti. yum ki? anlatacaklan bütün cihan meselele-

k d · · B. ·· · b" ri vardır. Bunlar dururken zayıfla-Buraya a ar ıyı... ır muşterı ır lcabı düşünüldü: 
k rın kötü niyetlilerin ve cahillerin a.r· dükkana girmiş, mal çı artmış, sonra Mustafa Uzunel'ı"n gu"ndu··zu··n bina . . . . 

k zusunu yerme getirmıye mı tenez -beğenmemiş çıkmış gitmiş... Fa at dahilinden bir çift kundura çaldığı zül edeceklerdir? 
Mustafa Uzunel dükkandan girdiği 

gerek kendisinin yalnızca sarhoştum, Türk gazeteciliği türk milletinin 
gibi çıkmamış ki ... Soyadına dikkat ne yaptığımı bilmiyorum, tarzındaki hakiki isteğini çok iyi anlamı§br: 
ettiniz mi? Adeta kos koca lUgatte 

inkarı, gerek diğer şahitlerin rüye- türk milleti h~zmet ve feragat bek· 
bulamamış, bulamamış, bulamamış da tine müstenit şehadetleriyle sabit ol- lemektedir. 
Uzunel'i bulmufi, isme uygun bir mü- mustu. Ceza kanunıımu.zun 491 inci 
semma ve müsemmasma uygun bir • 

maddesinin dördüncü fıkrasına göre 
Nasulıi BA l'DAR 

soyadı.. bu suçun cezası altı aydır. Bu cihet 
Amme şahidi Mehmet Savaş: karara yazılırken Mustafa Uzunel l\'luhtelit mahkemelerin faali-
- Dükkandan çıktı, diye devam e- yt'line ~on \erildi 

Şöyle hafifçe sendeler gibi oldu. Ma- İ Hu."ku··-diyor, fakat tezgahın üstünde bir ha- stanbul, 5 (Telefonla) -
vi çıkınının sallandığını gördüm. Fa-

fi flik gördüm. Maskaratası işlemeli kat bundan sonraki kısım yüreğine metin verdiği kararla şehrimizdeki 
b. 'ft k duranın yerine baktım· muhtelit hakem mahkemelerinin faa-ır çı un · biraz su serpti. Gene olbaptaki madde 
boş duruyor. Derken dükkandan fır - hükmüne göre, çalınan ayakkabının liyetine son verilmiştir. Bu mahkeme
ladım. Bir kaç metre ileride baktım . lerin işleri bitmek üzere idi. Türk • 
ki bu hazret yalpalaya yalpalaya gi • fiyatı 3 lira gibi mütevazi bır rakamı fransız, türk • romen hakem mahke • 

. . . geçmediği için cezanın üçte ikisi in-
1
. 

dıyçr. Vardım, yetıştım. Kunduralar d" ' ld' 
2 

k ld A ca 600 kuru melerindeki davalar müzakere yo ıy-
caketinin altında. Ağzı da leş gibi daırı. 1 A

1· hay a ı. yrı ş le halledilecektir. 
d O d dan ı am arcı.. JI•••••••••••••~ kokuyor u. sıra a ora geçen I .. 

bir polise haber verdim. Aldı götür· Mustafa Uzunel ıkı aya dünden 
diller. ' razı .. Hem de kim bilir ne zaman ça-

- Sarhoş muydu? ğırırlar hapisaneye? Çıkmaya hazır-
- Kayetle çok sarhoştu. Ayakta lanıyordu. Fakat: . ULKU . 

duracak ha1i yoktu. - Dur bakalım acele etme denıldı 
Mavi çıkınlı suçluya sonıJdu: Ve meşhut suçlar kanunun 3 üncü 

iALKEVLERI DERGiSi 
_ Ne dersin bu işe? maddesine tevfikan hakkında verilen 
Görünilşilne, dürüşUna, haline ba - tevkif kararını o ancAk "jandarma" 

kılırsa bu suale suçlunun "ne diye lafı geçtikten ve mübaşir kapıdan: 
yim, aHah derim" demesi lazımdı. - Posta başı, bir jandarma yolla, 
Fakat 0 böyle demedi: diye seslendikten sonra anlıyabildi 

_ Farkında değilim, dedi, çok zer- Mustafa önde, jandarma arkada çık -

hostum. 
Kimbilir Mustafa Uzunel içinden 

neler geçirmis, ne penbe hüJy~lar 
kurmuştur. öyle görünüyordu kı o
nun bütün müdafaası bu sarhoşluğun 
içinde .. Kendi kendisine: 

Hasan Ecza deposu yangım 
tahkikah bitli 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Müddei· 
umumilik Hasan ecza deposu tahki -
katını bitirmiş. dükkanı evelce tevkif 
edilen Ali'nin yaktrğı, tevkif edilerek 
sonra serbest bırakılan Mustafa ile 
depo sahibi Hasan'ın da Ali'yi suç i
kaına teşvik ettikleri neticesine var
dığı icin üçünü de dosyaları ile bir
likte bugün ikinci sorgu hakimliğine 
vermiştir. İlk tahkikat yangın vazi -
yetini aydınlatacaktır. 

Karava oturan vapur 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Mehmet 

Ali Kaptan'xn idaresindeki üç tonluk 
Hüdaverdi motörü çimento yükü ile 
Yedikule gazhanesi önünde karaya o 
turmuştur. 

Y nızoslavyalı taJM>enin 
!!t•zintileri 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Dün 
şehrimize gelen yugoslavyalı talebe, 
bugün Ayasofya müzesini, SuJtanah
met camiini, Yerebatan sarayını, Kar 
palı çarşıyı gezmişler, üniversiteyi 
ziyaret ve vapurla Boğaz'da bir ge • 
zinti yapmışlardır • 

tılar. 

Belki şu dakikada Uzunel bala, bir 
bayanın nasıl olup da sekiz dakikada 
kendisine sekiz haftayı birden giydi
riverdiğini düşünmekle meşguldür. 

- KEZEGE 

~l 
X Brüksel - Belçika kömür .1mele

sinin büyük bir kısmı, ücretlerin yüz
de 3.5 indirilmesini protesto için grev 
ilan etu'lliştir. ı 

X Londra - İngiltere harbiye na -
zrrı Hore Belişa Cebelüttarık'a yapa
cağı seyahati tehir etmiştir. 

X Va~ingwn - Ayan meclisi Louis 
Brandeis'in istifasiyle inhilal eden 
yüksek mahkeme azalığına William 
Douglas'ın Ruzvelt tarafından tayini
ni tasdik etmiştir. 

X Napoli - İngiliz zırhlısı Bar
bam ile amerikan ganbotu Sacramen -
tQ buraya gelmişlerdir. Gemiler bura
da bir hafta kaldıktan sonra Napoli 
limanını birlikte terkedeceklerdir . 

X Oslo - "Katy., sahrınç vapurun 
da bir infilak olmuş mürettebattan üç 
kişi ölmüştür. 

X Londra - "Illustrions., tayyare 
gemisi bu sabah denize indirilmiştir 
23.000 ton hacminde olan bu gemi 70 
tayyare taşıyacaktrr. 

istanbul'un yeni 
belediye bütçesi 

Ulkü'nün 13 üncü cildihin 74 -
üncü sayısı çıkmıştır: 

Milli Şefin lstanbul Univer
sitelilerine ve bütün vatandaşla
ra hitabeleriyle başlıyan bu sa
yıdaki yazılar sırasiyle şunlar

dır: 

Nutuktan dersler - M.Fuad Köp
rülü -. Ojenik Problemleri -
Porf. Dr. Şevket Aziz Kansu - . 
Oı tazaman Türk - lsliim dünya
sında yaşanan hayata dair -
Prof. A. Mez (Almancadan çev: 
Cemal Köprülü) - . Böyle de
mişti bir.gün aşkın çobanı (şiir) 
- Sıtltı Akozan - . Nisan balrğı 
adeti neı eden geliyor? - Ziya· 
ettin Fahri - Halkcvlerimiz ve 
memleket sporu - Nüzhet Ab. 
bas - . lki kızkardeş ve bir de. 
likanlı (l·Il) - Nahid Sırrı - . 
Viyana Etnografya ınektebine 
göre ekzogamik müessesesının 
mahiyeti - Ziyaettin Fahri - . 
Satuk Burga Han menkıbesi ve 
tarihi - M. F. Grenard (fransız. 
cadan çev: Osman Turan) - . 
Milli edebiyat devri şiir sahasın· 
da Aşık Tarzı tesirleri I. - Fev. 
ziye Abdullah - . 

NOTLAR ve İKTİBASLAR 
Şeyh Sadi'nin Abaka ile görüş

mesi (Şerefeddin Yaltkaya) -
Dede Korkut kitabındaki bazı 
notlar ve motiflere dair (Abdül
kadir İnan). 

AYIN HABERLER!: 
Mebus seçimi - . Dünya için

de Türkiye. 

HALKEVLERl POST ASI: 
Halkevleri çalışmalarına toplu 

bir bakış - . Bir Halkevi çalış
ma programı - . Halkevlerinde 
müzik esasları-. Halkevleri neş· 
riyatı. 

FİKİR HAYATI: 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Beledi

ye daimi encümeni yeni büdceyi tct -
kike başlamxştır. Yeni büdce ile ya- Bir okuyucunun notları (Bir 

İstanbul şof örlcr cemiyetinin pılması mutasavver işler arasında Te- yıldönümü - Sanata dair - lki 
Yiliivete bir miiracaatı pebaşmda yeni bir tiyatro binası ın _ tarih kitabı - Nekroloji - Yüz 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Şoförler şası da vardır. karası) ... 
cemiyeti namına bir heyet valiyi ziya- BİBLİYOGRAFYA: 
ret ederek beş maddelik bir dilek lis- Miitedavil sernıavt•si arttırıla- Peyami Safa "Türk inkılabı· 
tesi vermiştir. Bunlar arasında plaka c~k sanat mektepleri na bakışlar,, (Z. F.) - Mustafa 
resmi için yeni bir formül bulmak, Maarıf vekaleti, Ankara, İzmir, Ay- Nihad Özön "Namık Kemal ve 

Bir sigara yaktı. Masadan uzakla 
şan kadının arkasından kurnazca gö 
zünü kırptı. 

ruhsatna.meleri alınmış olan 18 otobü-ı dın mıntaka sanat mektepleri müte- ibret Gazetesi - Hayrettin Ka-

l se ait ruhsatnamelerin iadesi de var- davil sermayelerini arttırmağa karar ran "Kara Mehmet" (F. A.). 
dır. vermiştir. •••••••••••llliı••• 
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NÖBETÇlECZANELR 

Pazar : Merkez eczanesi 
Pazartesi : Ankara eczanesi 
Sah : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perşembe : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yenişehir eczaneler 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has· 

talık vukuunda acele imdat istemek için 
~elediyeler hastanesine (2257) numara 
ıle telefon edilir. 
Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müraca· 
at: Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı a
rızlı: memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehır Anban: (3705 ). - Taksı telefon 
numaraları: Zincirlicami civarı: (2645-
1050-1196). - Samanpazarı civarı: (2806 
-325~). • Yenişehir, Havuzbaşı Bizim 
taksı: (3848), - Çankırı caddesi Ulus 
taksisi: (1291). - İstanbul taksisi:' (3997) 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehlr'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. :!,1n Yenitehir'e 7.10 23.00 
S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akkopriı'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus meydanıyle İstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren zaman
ları seferler daha sıktır. 

§ Ulus mcvdanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada: sa
at 20 den 21 e kadar her on dakikada: sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

§ Aksamları Ulus meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyda
nına nönföıleri sinemaların dağılış saati
ne tabidirler. 

Posta saatleri 

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

mektup kabul eder. 

Tren sal\tleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Uius M. na 
Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 
Ulus M, dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Etlik'e 

6.45 
7.15 
7.25 
7.10 
6.30 
7.00 
6.00 
6.30 
6.30 

Haydarpaşa 'ya 
23.00 

: Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
şembe. Cumartesi, 
Toros sürat.) 

23.20 
23.00 
23.20 
20.00 Samsun hattı 
20.30 
21.00 
21.30 ı Diyarbakır hattı 
21.00 Zonguldak hattı 

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

: Her ıı;ün 9.35 
: Her gün 15.00 

2 çeşit ampul alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Cinsi 

Dolma tüfenk 
kapsulu 
Elektrik kap-

Miktarı 

400.000 

Muhammen Yüzde yedi Eksiltme 
bedel Sif buçuk teminat şekli 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi 

25.876 00 1.940 70 24.4.939 

Saati 

15 

sulu No. 8 l.500.000 56.300 00 4.222 50 Kapalı 25.4.939 15 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme gün ve saatleri 

hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Do~ma tüfenk kaps4lu şartnamesi 149 kuruş ve elektrik kapsulu 
§artnameıı 282 kuruş mukabilinde her gün lstanbul'da Kabataş'ta levazım 
ve mubayaat şubesinden ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden alınabi
lir 

4 - isteklilerin kanuni vesaikle yüzde yedi buçuk güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale 
günü ve hizalarında yazılı saatlerden bir saat eveline kadar İstanbul leva
zım ve mubayaat şubesindeki komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (2168/1165) 11154 

Yapı sahiplerine 
'Ankara ikliminde en büyük mukavemet kuvetini haiz yapı kirecinin 

(Özgene! fenni Kireci) olduğu on dört senedenbed Ankaranın yüzlerce 
resmi ve hususi yapılarında sabit olmuştur. (Özgene! fenni Kireci) gayet 
ııkı, sağlam ve çok mukavemetli bir kireç harcı yapar. Beyazlığa ve sair 
gösterişlere bakarak yapılarda kof ve az mukavemetli kireçler kullanmak 
tan içtinap edilmeli ve her yapıda ancak (Özgenel fenni Kireci) kullanma
lıdır. Kirecimiz sağlam olduğu kadar da ucuzdur. Yüzde üçten fazla fire 
vermez. Besim Özgene! 

Telefon: 2568 Posta Caddesi No. 26 
1136 

Kum parselleri müzayedesi 
Ankara Valiliğinden: 
Çubuk çayı mecrasında olup idarei hususiye tarafından ihale suretiyle 

icara venlmekte olan ve icar müddetleri hitam bulan kum parsellerinin nu
maralarile muhammen icar bedelleri aşağıda gösterildiği veçhile 2490 sayı
lı kanun hukümlerine tevfikan açık artırmıya konulmuştur. 

thalesı 24-4-939 pazartesi günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde ya
pılacağından taliplerin muhammen bedel üzerinden % 7,50 nispetinde te
minatlarıyle birlikte yevmi mezkfirda vilayet daimi encümen salonunda 
bulunmaları ve şartnameyi görmek istiyenlerin de hususi idare tahakkuk 
ve tahsil müdürlüğüne mtracaatları ilan olunur. (1219) 

Bedeli Muhammeni 

Alllncı Ke~ide; 11 • Nisan - 9 3 9 dadır. 
Büyük İkramiye: 200.000 Liradır, 

25.000, 20.000 Bundan baıka 40. 000, 
15.000 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 
mükafat vardır 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü aktamına kadar bi
letini değittirmiş bulunmalıdır .. 

• =============================•• 

ULUS 

Aranıyor: 

Bir evde oda aranıyor - Bir karı 
koca yemekli veya yemeksiz yatmak 
üzere bir evde pansiyoner olmak isti
yorlar İsteklilerin şartlarını Ulust'a 
A. C. adresine bildirmeleri. 

Kiralık oda aranıyor - Möbleli ve
ya möblesiz bir oda 2 kişi için aranı
yor. Ankara posta kutusu 74 N. ya 
müracaat. 1161 

Kiralık: 

Kiralık - 4 oda 1 salon kamilen 
parke döşeli tam konforlu bahçe için
de müstakil bir ev. Yenişehir Selanik 
caddesi No. 47 Tel: 3364 1154 

Erenköyde Ucuz Riralık köşk -
Su elektrik geniş bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva ağaçları fevkalcide ne-
zaret. Asfalta 2 dakika İstanbul 
Tel. 20030 1029 

Kiralrk kaloriferli oda - 1 veya 
2 oda belediye sırası Rehber Ap. No: 
1 yazıhaneye elverişli. Müracaat Ti: 
3232 1071 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçiık ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
iki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki bo::iluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı· 
nır. 

Küçük ilinlann 120 harfi geçme
mesı lazımdır. Bu miktarı ıı;eçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Acele satılrk arsa - Y. şehir Sağ
lık Bakanlığı arkas :nda 520 M. arsa 
azimet dolayısiylc ucuz verilecektir. 
Ti: 1538 1040 

Satılık arsalar - Çankaya Malte· 
pe ve Dikmen asfalt caddelerinde 
çok uygun fiyatla. K. oğlan Koç Ap. 
4 Ti: 2181 1061 

Kiralık mıistakil ev _ 5 _ 7 oda, Satılık Apartman - Mükemmel 
konfor, 1100 M2 bahçe her türlü mey- iratlı uygun fiyat elverişli şerait. K 
va. Menekşe sokak 7 Yenişehir 1096 oğlan Koç Ap. 4 Tl: 2181 1062 

Kiralık - Yenişehir Sıhat Veka 
~et~ karşısı elektrik şirketine giden 
ılkız sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
da 1 holü havi daire Tel. 1764 1097 

Kiraltk - Möble, möblesiz mü
kemmel konforlu oda - Ehven ve mü 
sait şerait. Yenişehir Kalaç apartıma
nı altında Şafak süt evine müracaat. 

1106 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör -
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 1128 

Kiralrk Otel - Belediyenin göste
receği tamirat masrafı icar bedeline 
mahsup edilmek şartile, Kabaküllük
te kain Safrancı hanı, üç sene müd
detle kiraya verileceğinden taliplerin 
Anafartalar caddesinde Memurin Ko
operatifi binasında Otel Aybara mü-
racaatları. 1130 

Kiralılc oda - Aile nezdinde ban
y~lu dairede bir oda bir bayan için -
dı~. ~~ıklar cad. Öktü sokak yarbay 
Husnu Ap. No. 1 e müracaat. 1152 

Kiralık - Yenişehirde Vekaletlere 
çok yakın güzel manzara, su, elektrik 
havagazı ehven fiyatla üç oda ve hol 
müracaat. Telefon: 3629 1153 

Kiralık - Demirtepe Dikmen cad
desi köprü yanında izer sokak 13 No. 
lu Ap. üst katı ucuz ve tam konfor
lu. İçindekilere müracaat. 1158 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Balk sokak 3 N. apartmanın çatıkatı 

(2 oda) kiralıktır. Ust kata müracaat. 
1159 

Kiralık konforlu daireler ve odalar 
- Çocuk sarayı caddesi Çocuk Esir
geme Kurumu apartmanında 4 ve 5 
odalı dairelerle banyolu tek odalar. 
Görmek ve görüşmek istiyenlerin Ku 
rum hesap işleri direktörlüğüne mü-
racaatları. Telefon 1465 1163 

Kiralık - 4 oda 1 hol ve teferrü
atlı yeni ve mükemmel daireler Y. şe
hir lsmet İnönü cad. Su deposu yanın 
da Nuri Barlas Ap. Ti: 2146 1168 

Kiralık ev - 5 oda elektrik su 
banyo fevkalade nezaret ve havası ile 
meşhur eskiden Hıfzıssıha umum mü
dürlüğünün bulunduğu Hacıbayram

daki ev. Tl: 1775 şe müracaat. 1170 

Kiralık ve satılık - Orta Ayrancı
da Dikmen deresine giden cadenin ö
nünde (3) oda bir salon ve saireyi ha 
vi mamur bir bağ kiralık ve kısmen 

satılıktır. 

İsti yenler: Telefon 1556 Bay Sami-
ye müracaat. 1179 

Kiralık - 2 kat 7 oda 2 hol Neza
ret kalorifer Kavaklıdere Güven oto
büs durağı 3 numara. Muracaat Tele-
fon: 3645 1180 

Kiralık oda - Güzel manzaralı aile 
yanında rahat bir oda bir bay için ki
ralıktır. Yenişehir Lozan meydanı 

No. 71 1183 

Kiralık - Bir veya iki bay için möb 
le konforlu oda. Müdafaai Hukuk cad 
desi No. 16 daire 3 1185 

Kiralık oda - Kalorifer yaz kış 
her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möblesiz verilir. Yenişehir Ata -
türk bulvarı Yenice Ap. No: 9 1188 

Satılık: 

Satılık apartman - İstanbul, Lale· 
li Aksaray Cad. sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B 
Su.n'at. 995 

Acele satrlık arsalar - Jandarma 
okulu yanında asfalta 70 metre çok 
güzel manzaralı Karaoğlan Koç Ap 
4 Tl: 2181 1063 

Satrlık - Demirli bahçede hastane 
civarında 90-35-25 lira iratlı üç ev ve 
apartman toptan ve ayrı ayrı tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1064 

Satılık arsalar - Belediye civarın
da kınacı han arkasında köşe başı 
blok ufak arsalar tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 1079 

Satılık - Yenişehirde Atatürk bul
varında 18,50 metre bina cepheli 819 
metre arsa uygun bedelle tel 2406 
bayram caddesi No. 1 1080 

Satılık arsa - Yenişehir'de lsmet 
İnönü caddesinde onar metre inşaat 
cepheli blok başı 380 ve 388 m~tre uy
gun bedelle tel 2406 bayram caddesi 
No. 1 1081 

Stttılzk Ev - Bahçeli evler 3 cü 
otobüa durağında 32 No. 1ı 5 odalı ev 
500 m2 lik ağaçlı bahçe elektrik teç· 
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

1088 

Satılık Arsa - Bakanlıklar kar
şısında biri Konur, diğeri Kızılırmak 
sokağında yüksek mevkide blok ha
linde iki arsa satılıktır. Tel: 2858 

1099 

Satılık apartıman - Hamam.önün
de 6 daireli 220 lira iratlı ve bahçeli 
uygun bedelle tel 2406 Bayram cad-
desi No. 1 1103 

Acele satılık apartıman - Koope
ratif arkasında beş daireli 250 lira i · 
ratlı 7500 lira borçlu tel 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1104 

Satılık apartıman - Demirtepede 
600 metre bahçe ve meyvalr altı daire
li 320 lira irath uygun bedelle tel 
2406 bayram caddesi No. 1 1109 

Satılık apartımanlar - Yenişehir

de Atatürk bulvarında 8-3-6 daireli 
kaloriferli Vt; kalorifersiz tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1110 

Satr/ık arsalar - Kocatepe'de Ba
kanlıklara ve yeni meclise çok yakın 
manzaralı ufak parselli acele tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1111 

Satılık apartrmanlar -Yenişehir -
de ve Ankara dahilinde 500 ve 400 ve 
~20 ve 250 lira irat!ı tel 2406 1113 

Satılık arsalar - Maltepe'de ve 
istasyon arkasında istimlak haricin -
de kalmak şartiyle ufak ve büyük 
parselli tel 2406 Bayram C. No. 1 

1112 

Acele satılık apartıman - Karanfil 
sokağında 768 M inşaat 4 kat '12000 
lira borçlu ayrıca kolaylık tutarından 
dun bedelle, tel 2406 Bayram Ca. No. 
1 1141 

Satılık hane - Kavaklıdere fran • 
sız, macar, yugoslav sefaretleri ara
sında ve köşede bahçe içinde fiyatı 

8000 lira. Tl: 5843 1151 

Satılık arsalar - Ankara'nın her 
semtinde küçük çapta ucuz arsalar i
rat getirir apartman ev vardır. 
Telefon: 1538 ıı66 

Devren Satılık - Hacıbayram çarşı 

sokak No. 40 bakkal dükkanı devren 
satılıktır. Mezkur dükkana müracaat. 

1167 

Satılık eşya - Oda takımı, hah, 
büfe ve saire: her gün Yenişehir De -
mirtepe Yenigün sokak No. 2/1 Güp-
güp Ap. müracaat. Tel: 3104 1184 

Satılık - Hamamönü Gündoğdu 

mahallesi Dördüncü sokakta 8 numa
ralı ev ac:le satılıktır. Ev iki kat ü-

6 - 4 - 1939 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Tiirk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muaıueleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasmda Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 " 

2.000 " 
4 " 

250 
" 

1.000 " 
40 " 

100 
" 4.000 " 

100 " 
50 .. 5.000 " 

120 ,. 40 
" 4.800 " 

160 " 
20 " 3.200 

" 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan a§ağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 Birincikanun, ı Mart ve 

Muhtelif elbiseler yaptırılacak 
• Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimesut yatı okulu talebeleri için aşağıda yazılı elbiseler yaptırıls 

taktır. 

2 - Evvelce müteahhidine ihale edilmişse de şartnamesine uygun har 
ket etmediğinden yeniden ve zararı eski müteahhide ait olmak üzere 
siltmeye konulmuıtur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere her gün kültii 
direktörlüğüne ve ihale günü olan 10.4.939 pazartesi günü saat 15 de % 7, 
muvakkat teminat akçesini hususi muhasebe veznesine yatırarak vilaye 
daimi encümenine müracaatları. (1077) 11077 

Adı Takım Adet Fiatı Tutarı 

Elbise erkeklere 70 13 20 924 
Rop kızlara 
Mintan 
Erkeklere don 
Erkeklere gömlek 
Göğüslük 

Krzlara don 
Kızlara gömlek 

30 
70 

140 
140 
40 
60 
60 

9 50 285 
1 50 

45 
60 

2 30 
45 
45 

105 
63 
84 
92 
27 
27 

Ankara Demirciler, Elektrikçiler, Kaloriferciler, Kalaycılar 
Bakırcılar, Dökümcüler ve Tenekeciler Cemiyeti Başkanlığından: 

Cemiyetimizce teşkil edilmesi kararlaştırılan Kooperatif dahili niza 
namesini görüşmek ve kayıt olmak üzere Samanpazarında Esnaf Cemiyet 
!erinde yazılı azanın her gün saat 17.30 dan 19 za kadar Cemiyet merkezi 
ne gelerek imza etmeleri ve 9-4-939 pazar günü idare heyetini seçmek içi~ 
saat 14 te Cemiyet merkezinde bulunmaları rica olunur. 1173 

Halk maskeleri satışı 
Türkiye K11day Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz taraf rodan sayın halkımızı zehirli gazlar
dan korumak için yaptırılan halk maskereleri 1. 12. 1938 
tarihinden itibaren sah§a arzedilmi§tir. 

Kafi malfunatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı 
kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyen
lerin Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni 
Postahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktör
lüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarda yazılı satı, yerlerinden perakende veya toptan 
ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya 
memlektimizin herhangi bir yerinden parasını göndermek 
suretiyle siparit yapacaklara anbalij ve posta masarifi 
Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya 
verilir. 1078 

zerinde üç oda bir salon bir matbah 
ve bahçeden mürekkeptir 

Gümrü ve İnhisarlar Vekaletinde 
müfettiş Sinan Onbulak'a müracaat: 
Telefon 3480 den 19 numarayı arayı-
nız. 1176 

lş verenler: 

işçi aranıyor - Muhtelif pedallar
da çalışmış temiz bir pedalcı ile bir 
mürettip alınacaktır. İdeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

1028 

., 
1000 lira kefalet vermeğe mukted~ 
bir mağaza müdürü aranıyor. Iste1'11

' 

lerin Bankalar caddesinde No. 22 1/e' 
bolid Şirketine müracaatı. ııs1 

Faal memur aranryor - Ticaret if 
lerinde tecrübesi ve becerikli olırıB~ 
şarttır. İstekli \erin tercümei halleriıV 
P. K. 75 Ankara adresine yazı ile bil' 
dirmeleri. 1187 

Aranıyor - Bihakkın kasiyerJi1' 
yapmağa muktedir bir Bayana ihti• 

yaç vardır. Arzu edenlerin Bankal-' 
~ ı•· caddesinde Yıldız Kırtasiye ınaga 

Bir mağaza Müdürü aranryor - sına müracaatları. 1178 
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e. 4. 1939 

Bayındırı ık 8. 

Regülôtör ve saire insası 
Nafıa Vekaletinden : 

Ekııiltmeye konulan iş: 
1 - Adana'da Sey.ıan nehri üzerin

de inp edilmekte olan regulatbr ka
pak ve tcferriıatmm iınali ile montaj 
ifi keşif bedeli (650.000) liradır. 
2- Eluiltme 27. 4. 939 tarihine rast

lıyan perşembe günU aaat ıs te Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
ekslltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapUacaktır. 

3 - latekliler eksiltme şartnamesi, 
ınukavele projesi, bayındırlık l§leri 
genel prtnamesi, fenni prtname ve 
projeleri (32) lira (50) kutu§ mukabi
linde sular umum mUdilrliiğUndcn ala 
bilirler. 

4 - Eksiltmiye glrebilrne.k için is
teklilerin (29.750) liralık muvakkat te.. 
rninat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı gUnden en az sekiz gtin evel elle
rinde bulunan bUtUn vesikalarla bir
likte bir iıtida ile Vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesi 
ita almaları ve bu vesikayı ibraz: etme
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
iştirak edcmeıler. 

S - bteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadas sular umum mUdUrlüğU
ftc makbuz mukabilinde vermeleri li
aımdır. 

Postada olan ıeclkmeler kabul e-
dilmez. (821) 10889 

Traktör Ye saire ıhnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

5. 5. 939 c:uma gUnü saat 15 de Anka· 
ra'da Nafıa vekaleti binası içinde 
ınalzemc mUdUrlilğü odasında topla· 
ilan malzeme eksiltme komisyonun• 
da 72.000 lira muhammen bedelli 6 
adet traktl:ir 6 kar küreme cihazı ile 
lki ıcyyar taı kıran cihazının kapa
lı ı:arf usulü ile eksiltmesi yapılacak 
tır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
160 kuruı bedelle malzeme müdürlU 
lUndetı alınabilir. 

Muvakkat teminat 4850 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 

ınuvakkat teminat ve şartnamesinde 
}' .. zıh vesaik ile birlikte aynı gün 
ıaat 14 c kadar mezkur komisyona 
lbakbuz mukabilinde vermeleri la -
zıındır. (967) 10988 

Sedde ve regülôtör 
in_şaatı 

Nafıa Vekaletinden 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Manya. &ölü ııeddcleri ve re&U· 

l&törü inıaatı ke9if bedeli (534.977) li 
ra (22) kuruştur. 

2 - Eksiltme 20.4.939 tarihine rast
layan perteınbe gUnU saat (15) de na
fıa veklleti ıular umum .nUdUr!Ulü ıu 
tkslltme komisyonu odasında kapalı 
l&rf uıuliyle yapılacaktır· 

3 - 1ıtek1iler ekıil\m• J8rtnamesi, 
ınukavelc projesi, bayındırlık i'lcri 
genel tartnamcsi, fenni şartname ~e 
Projeleri (26) lira (75) kuruş mukabı -
linde ıul-r umum nıUdürlU~anC:~n ala
bitirl 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıı • 
tolcliterin (25.149) lira (09) kur~fluk 
ınuvakkat teminat vermesi ve eksıltmc 
nin yapılacağı ~ünden en az sekiz. gün 
tYel ellerinde bulunan bütün vesıka -
!arla birlikte bir istida ile vekalete mU
racaat ederek bu işe mahsus olmak .u
zere vesika atmaları •e bu vesikayı ıb· 
raz etmeleri ,arttır. Bu mUddet içl~de 
Yeaika talebinde bulunmıyanlar eksılt
lbeye i'tirak edemezler. 

S - İsteklilerin tekli( mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
•veline kadar sular umum müdürlüğü· 
l'le makbuz mukabilinde vermeleri li -
••nııtır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
thez, (1056) 11091 

Gümrük ve l. B. 

Köprü tamiri 
Ankara lnhiaarlar Baımüdürlü

iiinden : 

dileceğinden taliplerin 10 lira 65 kU • 
ruş ilk teminat parasiylc komiayona 
gelmeleri iHi.n olunur. (1160) 11165 

Bah(e d1Yar1 yaphr1lacak 
Ankara inhisarlar Bat Müdürlü

ğünden: 

881 lira 43 kuruıtan ibaret ilk keşif 
varakasına göre Küçük Yozgat barut 
deposunda yapılacak bahçe dıvarı işi
nin tayin ve ilan edilen 3. 4. 939 tari -
hinde icra kılman açık eksiltmede ve
rilen fiatının haddi liyılhnda bulun • 
madığı anlaşıldığından her mucibi ka
nun açık eksiltme ve ihalenin on gUn 
müddetle uzatılarak 13. 4. 939 tarihin
de saat 16 da idaremizde toplanacak 
komisyonda yeniden icra kılınacağı ve 
taliplerin vesikalariyle ve 66 lira 15 
kuruı ilk teminat paralariyle birlikte 
müracaatları ilin olunur. (1198) 11201 

Levazım Amirliği 

Mimar ve in11at fen memuru 
ıl1n1C1k 

Ankara Levaann Amirlifi Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merkezi Kayseride olmak ve 
askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
Uzcre bir yUksek mimar veya bir in
şaat fen memuru alınacaktır. Aylık 
ücreti yüksek mimar için 250 ve fen 
memuru için 150 liradır. Civar garni
zonlara memuriyetle &önderilirse 
kanuna uygun olarak harcirah verilir. 

z - llıtekllletln ı Temmu• 939 ta· 
rih ve 161 sayılı ordu emirnamesiyle 
ne9redilmit olan 551 sayılı titimatta 
yazılı şartları haıı olmaları lazımdır. 

Bu talimat askerlik §ubelerinde görü
lür. 

3 - Bu vuif eye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının ve 
bonservislerinin musaddak suretleri
ni fotoiraflı dllekçelerine bailıyarak 
bu ilinı yapan komisyon veya bulun
dukları mahallin askerlik şube bat· 
kanları va&1tasiyle Kayıeride askeri 
satınalma komisyonu başkanlığına 
göndermelidirler. 

4 - İsteklilerin en geç 1 Mayis 939 
&ününe kadar müracaatla bu tekem
mü 1 etmit evraklarını ıöndermit bu
lunmaları rica olunur. (1197) 11196 

1 nşaat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya ve Manisa'da inşaat yap 

tırılacağından inpat itleriyle iıti• 
ğal edenlerin şeraitini ve evraklarını 
görmek üzere Ankara Lv. amirlifl sa
tınalma komisyonuna 5, ~ Nisan 939 
günlerinde müracaat etmeleri. 

(1191S) 1197 

1 O ton pirinç alınacak 
Ankara Leva:aım Amirllii S. • .n 

Alma Komiıyonundanı 
ı - Komisyonda mevcut evsaf ve 

nümuncsine göre 10 ton pirinç pazar
lıkla alınacaktır. 

2 ~Taliplerin tcmlnatlariyle birlik 
te 7. 4. 939 cüma günü saat 14 de An
kara Lv. amirliği satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (1204) 11204 

4 kalem erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Apğıda cinı ve miktarları ya· 
zıh 4 kalem erıak pazarlıkla utınah
nacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir· 
likte 7. 4. 939 cüma ıünü saat 10 da 
Ankara Lv. amirliii utınalma komis· 
yonuna gelmeleri. (1205) 

KİLO 

100 
400 
400 
600 

Kuru bamya 
Kuru kaysı 
Kuru erik 
Kuskus 11205 

İstim ilik kararı 
Ank&ta ı..vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

Muhabere alayı için ı..&mlik edilen 

hlr :zaman .ıad• baeı Ahmet evlit-
ve a A 'k 
lan olan Halil lbrahim carın ı .a· 

Ahı ınechul olduğundan ve bu ıs
mctga d r 
timlSk i§i kati yet keabetmlt ~ bt e. ı 

1 100 lira namlarına Merzıfon Zı-
o an 9 9 ü 

Çankırı tuzlasiylc şehir ara.ııındaki 
)'ol üzerinde mevcut Keçit köprüsü • 
llün 141 lira 99 kuruşluk keşif vara -
~~ına göre tamiri işinin 20. 4. 939 ta 
tıhınde saat 16 da ba' mUdürlülUmüz 
binasında toplanacak komisyonda a -
çık ~lcıiltme ile talib~ne ihalesi icra e-

t bankasının 30. 3. 3 & n ve 
raa ·1 t 1 
214052 

eayılı makbuzu ı e ya ırı mıı· 

tır. • k il 
F 

• takririnı verme zere en 
crag · ·· U '"'"'"t 10 

llOn 8. 4. g39 cUmartesı ıunw -- .. 
da Merzifon tapu memurluguna mu-
racaatları (1206) 11206 

uı:us 

30.000 klo bakla ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu birlik ve mü 

eHcscleri ihtiyacı için 30.000 kilo bak 
la açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 3000 lira olup 
muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - İhalesi 22. 4. 939 cumartesi gü
nü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me gilnil 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cil maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. satınalma ko-
misyonuna gelmeleri. (1210) 11207 

Yünlü kırpıntı satışı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

ı - Bir ve iki numaralı dikim evle 
rinde birikmit olan 93 ton yünlil kır
pıntı 19. 4. 939 çarıamba günü saat 15 
te htanbul'da Tophanede Lv. amirli
ği satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla satılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 32550 lira ilk te 
minatı 2443 lira 23 kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. Kırpıntılar her iki dikim evin
de görülebilir. İıteklllerln kanuni vc
sikalariylc beraber teklif mcktuplar
nı ihale saatinden bir saat evci komis-
yona vermeleri. (1211) 11208 

Askeri Fabrikalar 

100 ton mulıhher 1Yrup1 

pımuıu ıhnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlülü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 45.000) Ura o
lan 100 ton mutahhar Avrupa pamuıu. 
Askeri Fllbrlkalar umum mUdUrlülil 
merkez uun atma komiıyonunca 23.5. 
939 sah ıunu •at 15 de kapalı sarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 2 lira 25 
kuru' mukabilinde komiıyon4an veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
3375 lirayı havi teklif mektuplarını 

mezkOr günde saat 14 e kadar komlı
yonı vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 v 3. madde
lerindeki ve11ikle mukQr gün Ye IA

atte komiııyona ıelmeleri. (1124) 
11173 

•o.ooo metre harl~luk 

ham ipek kumıı ıhn1<1k 
Aakeri Fabrikalar Umum Mi

dürlüiü M•rkez Satm Alma Ko
misyonundan ~ 

Tahmin edilen bedeli (24.000) lira o
l.an 40000 metre bartuçluk ham ipek 
kumaı. A•keri fabrikalar umum mü
dürlüğü Merkez Satın alma komisyo
nunca 24.4.939 puarteel stalll uat U 
de kapah Hrf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komiayondan 
verilir· Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1800) lirayı havi teklif tnektup
larmı mezkur günde ııaat 14 de" kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad· 
delcrindeki vesaikle mezkQr gUn rt aa
atte komisyona müracaatları. (1144) 

11174 

100 ton kursun ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğ\1 Merlr.ea Satın Alma Ko
miıyonuadan ı 

Tahmin edilen bedeli (35.000) lira o
lan 100 tıon kurşun Aıkeri fabrikalar 
Umum mUdUrlUğU merkez satm alma 
komisyonunca 21.4.1939 cuma gUnU •~ 
at ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname 1 Ura (75) kurut mukabilin
de komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat t.ninat olan (2625) lirayı havi 
teklif mektuplarmı mezktır günde N· 

at 14 e kadar lromiayona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu· 
nun z. ve 3. maddelerindeki V'C5ai1cte 
mczkftr gUn ve ıaatte komisyona nıU· 
racaattarı (1145) 11175 

377 lon Kuvarsit kumu hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Müdllr• 

liliü Merke:a Satm Alma KomisJo
nundan ı 

10.4.939 pazartesi iÜnü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edileceği ilin edi
len 377 ton Ku.arııit kumu şartname· 
sinin tediye şartlarında. sehven buı 
yanlıştık yapıldığı anlaşılmakta 22, 24 
27, ve 29 mart 1939 tarihlerinde bu 
kum hakknda çıkan ilinlar hilkilm-
sUzdUr. (1190) 11200 

Milli Müdafaa B. 

2 mütercim ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

miayonundan ı 

Milli Müdafaa Vekllcti tercilme ıu
beslnc iki mütercim alnacaktır. Bun • 
ların almanca, fransızca ve ingilizce 
lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda tilrkçeden bu dil. 
lere tercUme yapabilmeleri ,arttır. 

Verilecek Ücret 165 : 210 liradır. İm
tihan neticesinde iki dil bilenler ter • 
cih edilecektir. Memurin kanunu'na 
göre memur olmak evsaf ve tcraitini 
haiz bulunan taliplerin r:velemirde hat 
tercümeleriyle ve referansları ile mü
racaatları ilan olunur. (1168) 11167 

Muhtelif intaat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan: 
1 - Keşif bede ti (1145) bin yüz 

kırk beş lira olan sabit kütiiphane ile 
Vekalet kalorifer bacasının Çeloteks 
ile tecridi işi pazarlıkla yaptırılacak
tır. 

2 - Pazarlığı 22. 4. 939 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 85 lira 88 kuruş o
lup şartnamesi (6) kurut mukabilin -
de komisyondan alınır. 

4 - Pazarlığa girecekler ilk temi • 
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işler ile alakadar olduklarına dair 
ticaret odasından alacakları vesikalar
la birlikte muayyen gün ve saatte M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (1202) 11203 

27 kalem sıhialôt ve 

malzeme alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(61350) altmış bir bin üç yüz elli lira 
olan 27 kalem sıhhi alat ve malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Eksiltme 22. 5. 939 pazartesi 
günü saat ıs de M. M. V. satın alma 
komisyonundadır. 

3 - tık teminat (4317) lira 50 ltu -
ruı olup J&rtnamcsi (307) kurut mu • 
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Ekııiltmeye &ireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
belgeleriyle birlikte tekliE mektupla
rını eksiltme saatinden en az bir saat 
evetine kadar Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. vermeleri. (1184) 11199 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Asliye Hukuk 

Muhakemesinden: 

Vilôyetler 

Gümrük karakol 

tesisatı yaptır1lacak 
Urfa Naiaa Müdürliijünclen: 

Urfa vilayetinin cenup hududu Ü· 
zerinde Ebuki.isbe mffkiinde yeni
den inşa eClilccek gümrük muhafaza 
suvari karakol bina., inşası (19940) 
lira (65) kuruş bedeli keşif ve vahidi 
kıyaıi fiyat üzerinden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Ekliltme 10. 4. 939 tarihine 
müsadif pazartesi günü aaat 14 de 
Urfa Nafıa müdürlüğü odasında top
lanacak komisyon marifetiyle yapıla
caktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye: pro
je, mukavelename projesi, eluiltmc 
şartnamesi, fenni şartname, hulisai 
keşfiye ve bayındırlık itleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

S - Muvakkat teminat miktarı 
(1495) lira (55) kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları tart· 
tır. 

A) Yukarıda tniktarı yazılı teminat 
akçesinin mal sandığ:na yatırıldığına 
dair makbuz veya muteber bir banka· 
dan alınacak teminat mektubu. 

B) Teklif sahiplerinin ihaleden 9C· 

kiz gün evci müracaatla Urfa valili
ğinden alacakları müteahhitlik ehli
yet vesikası. 

C) Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 

939 ıensine ait veailı:a veya sureti: 
.S - İsteklilerin artırdıa, eksiltme 

kanununun umumi hftktimleriyle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve eksiltme ıartnamesf 
ahkamına ve yukarıda yazılı madde
lerin icabatına riayet eylemeleri şart
tır. 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niye ve şartnameıleri Urfa Nafıa mil· 
dürlüğünde görebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir ea
at eveline kadar eksiltme komisyorıu· 
na varması şarttır. Postada vuku bu· 
lacak geçikmelcrden dolayı komisyon 
meauliyet kabul etmez. 

(1790/1001) 11011 

Mezbaha yaptırmfacak 

Kayseri Belediye Riya.etinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kay -

seri'de GUltepe korusu arkaaındaki 

Katar söğiltler mcvkiine yapılacak 
mezbaha inf8Atıdır. Mubaınınen ktfif 
bedeli 100471 lira 43 kuruş olup ka -
palı zarf uıuliyle ekıiltmeyt konul · 
muttur. 

2 - İş vahidi !iat üzerinden veri • 
lec:ektir. 

3 - Bu ite alt prtname •e evrakı 
saire qağıda yazrlıdır. 

A - Yapı eksiltme '8rtnameti, 
B - Muka•ele projnl, 
C - Baymdırbk ifleri ıenel prt • 

Ankara'nın Yalçın kaya mahallesin- ruuneıl, 
den AlpuUu ıokak 18 sayılı evde o-
turan Ali oğlu MustaEa taraEından a- D - Nafia yapı itleri umumi ve 

fenni prtnamcsi, 
çılan kayıplık davasının icra kılın-
makta olan durupnuında: E -;- Fenni prtname, 

Dikmen köyünden 27 sayılı hanede F - Keılf •e ailıllei fiat cetvelleri 
kayıtla Naauh oğullarından Mustafa G - Proje " sair nrak 
oğlu 301 dotumlu Süleyman 29 .tem· C ve D f ıkrMmdald evraktan baf • 
muz. 331 tarihinde 37. el. alaya aev- ka diler cwaklar taliplerine bef Ura 

kcdl'ler•k h ı 1 k i d mukabilinde belediye heyeti fenniye • 
" a en mcm e et ne av et et • ili 

d
. sınce ver r. 

me ıfi gibi hayat ve mamatı meçhul 
oldulu idla edilmekte oldutundan C. ve D. fıkraımdalri evrak naf 11 

muhakemece mumaileyhin hayat ve heyeti fenniyetinde tetkik edilcbl· 
mcmatından malumatı olanların mu- lir. 
hakemeyl haberdar etmeleri için key• 4 - Muvakkat ttminat miktarı 
fiyetin altıpr ay müddetle iki defa 6273 lira 58 kuruttur. 
ilan edilmesine 14. 9. 938 tarihinde ka 5 - Eksiltme 12 nlaan 939 tarihi • 
rar verilmittir. ne rasthyan çar9amba cUnti uat 16 da 
SUlcymanın hayat ve mematından Kayseri belediye dairesinde milteıck

malumatı olanların 1. Klnun evci. 939 kll belediye enc:Umeni tarafından ya
tarihinc kadar muhakemeyi haberdar pılacaktır. 
etmeleri ikinci defa ilin olunur. 6 - Ekıiltmeye lftirak edebilmek 

s. 4, 939 1175 için Kayseri nafia mUdUrlUiltnde inü· 
tqekkil komisyonu mahıusunda bu iti 
yapabileccAlne dıir vesika lbru et • 

İcra ve İflôs 
Bolvadin icraaından ı 

Bolvadin Hisar mahallcainden 
Yakup oğlu Ali ve Oıman oğlu Os • 
man ve Hayri, Yakup oğlu Mustafa 
variıleri araaınaamuta ve mütte • 
rck kasabasının Dcresinek köyü 
deresinde ıoluca kaya mevki -
inde klin su ile dönene adi değirmen 
arsasının taksimi kab11 olmadığından 
bilmüuyedc açık arttırma ile satıla -
rak tutarının hiaaedarları teva1lne 
Bolvadin sulh hukuk mahkemeıinln 
28. 2. 36 gün ve 64· 55 sayılı Uamlyle 
fcrai verilmiş olduğundan işbu arsa
nın birinci artırması 7. S. 939 cüma 
ve iklnc:l artırması 22. S 939 günlcmcç 
terinde tayin edilmiştir. İşbu ilin ta
rihinden itibaren satış yeri olan Bol
vadın icra dairesinde 539 numara ile 
açık artırma varakuını herkes göre· 
bilece ğlnden müracaatların ve talip e>a 
tanların yüıde yedi buçuk teminat ak 
çcsiyle ınukQr daireye lı\bq vurarak 
pey koymaları tUzumu ilin olunur. 

3. 4. 939 1181 

mesi ve lnfdtın devamı müddetince 
diplomalı bir mübendlı veya mimar 
ve yahut fen memuru iıtihdamı ve ti
caret odasında ka11th oldufuna dair 
teneyl hıllye vesikn1 ibrazı ve yapı 
ektlltmc 98rtnameıinin 4 trncU mad • 
deaindekl vasıfları hab olmaıı tarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya· 
adı ıün ve aaatten bir saat evci bele • 
diye encümen riyasetbc makbuz mu • 
kabilinde verilecektir. 

8 -Kapalı zarfların ihzarında tcklH 
mektuplarının yaı:ıhtında ve bu zarfl• 
nn tevdiindc poıta ile ıönderllmesin. 
de taliplerb 2490 sayılı kanunun 32. 
33, 34 üncü maddelerine ve bu huıuı· 
tıki flrtname hUkUmterine harfiyen 
riayet eylemeleri lUaumu illn olunur. 
(2046/1102) 11101 

Mezbaha yaptmrılacak 
Tekir~ai Belediye Reialliind•n: 

1 - Eblltmeye konulan it : Mu
baha binası inpeı. 

2 - MubMnmen bedell : 28023 lira
dır. 

3 - Bu ite alt ewa ıunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 

B) Nafıa işleri gCftel şartnamui 
C) Mukavele projesi 
D) Keşif ve keşif hulasası, proje

ler, tahlili fiyat, nafıa işleri fenni 
şartnamesinden ibarettir. 

4 - istekliler bu evrakı Tekirdağ 
belediyesinde görebilirler veya 140 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme 20. 4. 939 perşembe 

günü saat ıs de Tekirdağ belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

6 - Eksiltme kapalı zarf maliyte
dir. 

7 - Ekailtmeye gir~leria 2102 
lira muvakkat teminat vermeleri ve 
bu sene ticaret odumda ayrdt olduk 
larına dair vesika ile beraıbcr ihale gü
nünden sekiz gün eve) vilayete müra
caatla en az 15.000 liralık bir inşaatı 
yapmış olduğuna ve bu ifi de yapabi
leceğine dair vesika almaları şarttır. 

8 - Teklif mektuplarının S inci 
maddede yazılı )hale günü ve saatin
den nihayet bir saat evetine kadar Te
kirdağ bslcdiye reisliğine getirilerek 
makbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. P<>1ta ile gönderilecek taah
hütlü mektuplar da ihale saatinden 
bir saat evel gelmiş olması ve zarfl• 
rm mühür mumu ile iyice kapatılm~ 
bulunması meşruttur. 

Postada olan gecikmeler kabul o-
l unmaz. (2170/ 1172) 11159 

Cemiyetler 

Satıhk ve kirahk 
evli bağ 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: 
Kurtini mevkiinde içinde dört O• 

dalı evi muhtelif meyva ağaçları ve 
akar suyu bulunan 9190 metre murab
baındalci bağ aatıhk ve kiralıktır.Gör 
mek istiyenlerin Kurtini bekçisi A~ 
ye görüşmek istiyenlcrin Çocuk Eeir• 
geme kurumu hesap itleri dircktörlU.. 
ğünc müracaat etmeleri. Telefon 14Q 

1164 

Vakıflar U. Md. 

Hatiplik müsabakası 
Vakıflar Umum Müdürlütünd-ı 
Ankara'nın K.Uçlik Yozgat Nahiy• 

ıine ballı Hatanoğlu köyü camii ha .. 
tipliğ i için 24. 4. 939 tarihine müaadif 
pazarteıi ifinü aaat ikide müsabaka 
imtihanı yapılacaiından talip olanla -
rın istida ile ıwnum müdilrlüie müra
caatları ve mezkOr gUn ve saatte An • 
kara merkez Milftülüfünde bulurune-
ları ilan olunur. (1200) 11202 

,:!111111111111111111111111111111111111111.. - -i Büyük Caz E - -i Pek yakında : - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

içlrir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmıt 
bu turup lttahı açar, 
vucudu &ürbüzlettırır 
ve kan yapar. 

Arsenoferratose 



~w 

l/~SCREBACR 
- ~ 9az fıl'ınımdır .. 

ESCHEBACH ne dlr? 

KA LITE 
( Dünyaca t.nınmı,tlr ) 

TASARRUF 
(cereyandan) 

KOLAVLIK 
(kullanı•t•) 

d • m ek t 1 r. 

Mul\tetlf modeileri görmeie ge· 
llnlz her halde ıize en uygun 
olanını bulacaksınız. 

Tediyatta suhulet 

\ 
) 

~ · 

SOURiA 8iR41DEALER ANKARA 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -1 İnşaat münakasosı i - -§ Ankara Küçük evler Yapı Kooperatifi lda- 5 - = E re Meclisinden : 5 
= = § Kooperatifin çiftlik yolu cenubunda ve Bahçeli evler ko- 5 
5 operatifi maballeei arkaamdaki arsaları ü:ııerine yaptıra- 5 
5 cajı 211 evin intutına aid münakasa görülen lüzum üze- §E 
5 rine 10-4-939 za kadar uzatdmqtır. = 
§§ Talip olanlarm qapda yazılı vasıflan haiz olmaları li- ~ = lllldtt. . = !! t - Nafıa V eklletine ve Belediyeye ka111 fenni mesulı- = 
5 JWti ilzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. §E 
E 2 - Evlerin Kooperatifçe tahmin olunan İnfa bedeli tak- 5 
5 riben 700.000 liradır. 5 
§ Şartname ve plinlar 10 lira mukabi_li~~e A.nkara.' d~ Be- § = lediye Jcartıımda memurlar kooperatıfı iazerındekı Şırket 5 
5 merke:ııinden alınabilir. 5 := ihale 10 4 939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. = 
5 İıteldilerin aynı gün saat 14 te yüzde yedi buçuk niıbe- 5 
E tinde muvakkat teminat ~çelerini ve1.a. ~anka mektupla- §5 
E nm hamilen ıirket merkezıne ıelmelen ılan olunur. 1125 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

llllfllUll 

.:!"~Daktilo kursu "'~ 
: 57 inci devresine kayda ba,ıa. : 
E mıttır. 2 ayda diploma verilir. E 
: Tahsil aranmaksızın herkes alı- : - -: nır. Memurlar Kooperatifi üı- : 
: tünde kat (1) Tel: 3714 1138 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı?' 

KİREÇ 
Kütahya kireci namiyle maruf 

en temiz yükaek randnnan veren 
peaa kum Ye tq aair ecnebi me
T&ddan lri kireç yahus ~ 
Orak ve Hasan Baldudak tİc:a· 
rethanelerinde bulunur. Ti: 2708 
• 1446 1117 

GLiSERiNLi 

RiT 
TuY&let sabunu cilt ve teni 
pzelleıtirir. En iyi tuvalet 
sabunudur. 1107 

Güzelliğin 

sırrı yok 
sebebi var 

~= RADYOLIN == 
difleri mikroplardan, çürükler -
ılen iltihaplardan koruyarak sağ 
lamlaftıran, hem de minelerinin 
bozulmunu ve sararmasını me
nederek daimt bir güzellikle mu
bafua eden unn en kuvetli dit 
nacunudur. 

Her sabah, öile ve •kpm 
yemeklerden sonra günde 

üç defa 

RADYOLİN 
7158 

ULUS - 20. inci :yıl. - No: 6347 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İfleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Bamnni ANKARA 
Matbaa mlldliril : Ali Rıza BASKAN 

Yeni sinemada 
Bu Gilıı Bu Gece 

Bütün dillere terceme edilen 
GOTE'nin pheaeriJlden 

filme alınan 

VERTER'in 
BUvUK AŞKI 
Canlandıranlar: 

Verter rolünde: P. Richard Wilm 
Lotte rolünde: Annie Vemay 

Seanslar: 
14.45 • 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 

8. 4. 1939 

FOSFARSOL: 
.. 

KAN, KUVET, IŞTIHA ŞURUBU 

P. T. ve T. Md. 

Umum doktorlarm müttefikan tak
dir ve milyonlarca vatandqa itimatla 
tavsiye ettikleri en mükemmel bir ku
vet turubudur. Daima kanı tazeleyip 
çoialtır. Tatlı bir ittiha temin eder. 
Her zaman gençlik, dinçlik verir, ze
ka ve hafıza kudretini yükseltir. Si • 
nirleri, adaleleri kuvetlendirerek, uy• 
kuıuzluk, halsizlik, fena düfünceleri 
giderir. Vücut ımkineaine lizım olan 
bütün enerji ve kabiliyeti vererek da
ima azim, irade, neıe sahibi eder. Mi
de, barsak tembelliğinden ileri gelen 
muannit inkıbazlarda, bel gevıekliğl 
ve ademi iktidarda pyanı hayret fay
dalar temin eder. 

FOSFARSOL'u 
[)iğer bütün kuvvet iliçlarından 

ayıran baılıca baua 
Devamlı bir surette kan, kuvet, ittiha 
yaratması ve ilk kullananlarda bile 
mucize tesirini derhal göstermekte
dir. Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma ve 
umum kanaızbkla neticelenen tehlike
li hastalıkların nekahat devrelerinde 
en mükemmel bir derman furubudur. 
Sıhat Vekiletinin resmi mUuadesinl 
haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR 

Telsiz ahcılar1 hakkında 
P. T. T. Ummni Müc:lürlüjiinden: 
Halk tipi telsiz alıcıları için teklif 

ve nümune vermek müddeti nisanın 
sonuna kadar uzatılmıttır. (1024) 

11019 

Zayiler 

Zayi - lskilip kazuı Bayat nahi -
yesi yatı ilk okulundan almı' oldu • 
ğum tehadetnamemi .zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eaki.ttinin hükmü 
yoktur. Hüaeyin otlu HUaeyin Eyi 
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Kuru ıiıtemle 

Yapılan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
.1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. Çarpılma, çatlama, kabartma ve 

=.-_ Satılık hayvan :___ aaireaibihiçbirarızagcs.termez 
Kontr - Plaklar bu gibi arızalara 

: ! karfı garanti ile satılır. 

E pancarı : Kızıl, Kayın, Karaaiaç'tan 
:_ Çiftlik mahsulü hayvan 5 

mamul Kontr • Pllklar ırtok E pancarı müsait fıyatlarla sa- : olarak her .zaman mevcuttur. 
: tılıktır. Taliplerin Orman : 
: Çiftliği Direktörlüğüne mü- : Her yerde ıiparif 
: racaatlan. 1146 : yerleri vardır 7157 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı?' 1111111111111111111111111111111111111111111111 

~ı Alakadarların nazarı dikkatine ı~ - -- -~ Küçük Evler Yapı Kooperatifi idare § - -- -§ Meclisinden : § - -5 Abdipqa Çiftliği namı .d!ieri Bailaraltı me~DH!e _Bah- §i 
5 çeli Evler Yapı Kooperatıfı cenubunda tapu daıreaınm 9, = 
5 11, 12, 17, 20, 21, 27 ve 32 numaralı adalarında arsalan 5 
5 bulunanların panel vaziyetini ıörütmek üzere 8-4-939 CU• S: 
:E marteıi ıünü saat on bette Anafartalar caddesi belediye 5 
=: kutumda Memurlar Kooperatifi üzerindeki yazıhanemi- 5 
=: ze mürac:aatlan lüzumu ilin olunur. 1189 $ 

~11~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

2 nevi malzeme ahnacak 
Türldıutu Genel Dinktörlüiünden : 

Cinıi Mubanxnen bedeli İlk teminatı Şekli 
Çelik malzeme cif Ankara 8.000 lira 600 lira kapalı zarf 
Aliminium halitMı cif Ankara 2.100 lira 157.SO lira A. puarlık 

Yukarıda yuılı malzeme ayrı ayrı ekıiltmeye konulmuıtur. 
lhaleei 7 niıan 1939 cuma günü uat ıs de yapılacaktır. Şartnamesi 

Tiirkkuıu levazım bürownda ıörülebilir. Kapalı zarflar eksiltme saatin
den bir Hat eveline kadar makbuz mukabilinde Türkkutu levazım büro-
ıuna teslim edilmelidir. 996 

Halk ve Sus sinemalarında 
• ~ 

Bu GUıı Bu Gece Nefiı prk musikiıile bezenmiı Türkçe Sözlü 

Racanın hazineleri 
Bq Rollerde: IEYH AHMED ve IEYHlN AŞKI filmlerinin ya
ratıcısı RAJılON NOV ARRO ihtiraslı bir a,k mevzuu içinde Hin· 

distanın esrarlı hayatını canJandıran harikulade bir eser. 

Seanslar: HALK'ta: 14.30 - 16.30 • 18.30 - Gece 21 de 

SUS'ta: 12 de ucuz matine, 14 • 16 • 18 • 20.30 da normal Seanılar. 

Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaralan 

HALK ıinemuında: 12.15 ucuz Halk matinesinde: iKi YAVRUCUK 
,. 


