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Amavutlar adım adım müdalad ediyorlar! 
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Arnavut sahilleri şiddetle bombardıman 
edildi ve dört liman işgal olundu ! 

35.000 İtalyan askeri 400 İtalyan tayyaresi 
Arnavutluktaki askeri harekete iştirOk ediyor 

Sed mi, 
çenbermi? 

F. R. ATAY 

t Arnavut hükümeli Elbesan' a nakledildi, 
Kırali~e Yunanistan' a iltica elli 

Paris, 7 a.a. - Bir kaç gündenberi için için yanmakta olan İtalyan • 
arnavut anlaşmazlığı bugün birdenbire alevlenmi§tir. Tiran'dan gelen 
haberlere göre, anlaşmazlığın patlak vermeeinc tekaddüm eden vaziyet 
şu idi: ltalya hükümeti Arnavutluk'ta İtalyan garnizonlannm yerlct • 
mesini, bu memlekete muvakkaten İtalyan askerleri gönderilmesini ve 
Amavutluk'a yapılan italyan muhaccretinin arttırılmasını amavut 
hükümetine teklif etmiştir. Bu talepler, ltalya'nm Amavut1uk'u hiına
ycsine almak içi. girittiği bir tqebbüsten ibaret bulunuyordu. 

Arnavutluk reddediyor 
Arnavutluk hükümeti bu talepleri reddedince, ltalya askeri hareke -

te geçmiye karar vermiş ve Arnavutluk'a bir ültimatom vermiştir. 
Arnavutluk hükümetinin red cevabı üzerine, İtalyan kara ve deniz 

kuvetleri harekete geçmişler, ve Stefani Ajansı, keyfiyeti aşağıdaki teb
liğle her tarafa bildirmiştir: 

Evelki gün Londra'da lngiliz -
Polonya ittifakı imza edilmittir. 
lntransigeant aazeteıi Büyük 
Britanya hudutlarının artık Ren'
de değilt Viıtül' de baıladığım 
yazmaktadır. Avrupa kıtasına a
id yeni bir emniyet nizamının 
mahiyet ve ıümulü ne olacağını, 
Sovyet Rusya ve diier devletler
le devam eden temaı ve kanuı
malar nihayet bulduktan sonra 
anlıyacağız. Fakat kıtanın ıar
kında böyle bir İngiliz teahhü
dü, batlı batına ve tarihi denebi-
lecek bir hadise teıkil eder. \ "Şu bir kaç gün içinde yeni bir mu-

Mareıal Pilsudski'nin bütün rr------------,----- ahede akdi için İtalya hükümeti ile 
davası bir sualin içinde idi: eğer Vekiller Heyeti kıral Zogo arasındaki görüşmeler in-
Polonya tecavüze uğrana, ingi- kişaf ederken Tiran'da ve başka yer-
lizler kıtaya asker çıkaracaklar lerde silahlı çeteler ciddi nümayişler 

Vekiller Heyeti dün öğleden tertip ederek Arnavutlukta bulunan 
mıdır, çıkarmıyacaklar mıdır? sonra Başvekil Doktor Refik İtalyanların emniyetini tehlikeye 
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ita/yanlar taralrnclan iıgal edilen Arnavutluk 
limanlarını gösteTir harita 
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Mareıal, İngiliz müdahalesi kati Saydam'ın reisliğinde toplan- sokmuşlardır. Dün sabah harp gemi· 
olmaksızrn, Fransa'nın kendi mıştır. lerimiz Draç ve Avlonya'da kadınlar ltalyan harp gemileri Akcleniz'cle bir manetıra e•naııncla 
batına hareket edebileceği ka- ı ve çocuklar da dahil olmak üzere 
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naatinde değildi. Geçen eylül . (Sonu 5 inci sayfada) 
hadisesi, Pilsudski'nin yanılma
dığını ispat etmiıtir. Ve İngiliz
ler sarih bir teahhüt alıncaya 
kadar, yani düne kadar Pol~n~a 
politikası, senelerce, muhtelıf ıs
tikametler arasında salındı, dur
du. 

Milletler Cemiyeti müessir bir 
emniyet teminatı olmamııtır. 
Çemberlayn'in totaliter devlet
lerle doğrudan doğruya anlatma 
ve uzlaımalarda bulunmak t~
tebbüsünde muvaffak olmadıgı 
da bir sene içinde anlaıılm~t~ır. 
Çekoslovak hadisesindenb~rı! u:~
giliz barııçılığında kati bır ıstı
kamet değiıikliği görüyo~z: ~~ 
değiıikliğin ruhu, lngıltere yı 
harbe sevkedebilecek ıartların 
ıafha safha taayyün etmekte oJ
ınasıdır. 

llk beklenen ıey, daha umumi 
bir anlapna idi. Fakat polonyalı
lar, Sovyet ve macarlara ai~ bazı 
hususi mülahazalarla çekıngen 
bir tavır aldılar. Londra' dan ge
len telgraflara göre "Anl14maya 
Romanya ve Sovyetler Birliği'ni 
ittirik ettirmek bugün için çok 
güçtür. Bazı İngiliz mahfilleri 
İngiliz • Polonya inancalaıması
na benzer bir esas üzerinden, ln
giltere ile Sovyetler, lngiltere ile 
Romanya ve nihayet lngiltere i
le Balkan devletleri arasında iki 
taraflı anlaşmalar yapılması fik
rindedirler." 

Amerikan bitaraflığı henüz 
yerinde duruyora• da, lngiltere 
için muhtqem inliracl bir hatıra 
olmuıtur. Büyük Britanya ada
larını kıtadan ayıran dar boğa -
zınt bir mukadderat ayrılığına 

(Sonu 3 üncü say/ ada) 

ltalyan hariciye nazırı Kont Ciano'nun Vaktiyle Tiran'cla kıral 
Zogo ile alınmlf bir re•mi 

Yugoslavya
1

nın vaziyeti 

Yugoslav Nazırlar Meclisi toplandı 

Harek6tln inkişafından 
endişe hissediliyor 

Bir taraftan İtalya diğer taraftan Arnavutluk 

Yugoslavya' dan kendilerine yardım istemiş 
Londra, 7 a.a. - Londra'nın balkan mahfillerine göre, Yugoslavya'

nın Roma sefiri dün B. Ciano'yu ziyaret ederek Arnavudluk işgalinin 
İtalya ile Yugoslavya arasında Arnavudluğun mülki tamamlığmın te -
mini için aktedilmi§ olan anlaıınıya muhalif olacağını bildirmiştir. 

.(Sonu S inci sayfada) 

Deyli Meyi' e göre 

Almanya bir Monroe 

prensipi ilan edecek 

BU PREN lBE GÖRE 

Almanya Karadeniz 
hudutlarına kadar 

olan sahada hürmüı ! 
Londra, 7 a.a. - Deyli Meyl gaze· 

tesi, Berlin muhabirinden aldığı aşa· 
ğıdaki haberi neşrediyor: 

Almanya, bütün orta ve şarki Av· 
rupa için muteber bir monroe prensi
bini ilan etmek niyetindedir. 

Almanya, bu suretle, hariç devlet
lerin buraya her türlü müdahalesinin 
karşısına geçecektir. Almanya, garp· 
ta Siegfried hattından şarkta Sovyet· 
ler Birliği ve Karadeniz hudutlarına 

kadar uzanan sahada hürdür. Nasıl 

Amerika reiıicümhuru Monroe Ame
rika amerikalılarındır dediği gibi 
Hitler'in hükümeti de orta Avrupa 
orta avrupalılarındır diyecektir. Bazı 
profesörler, bu doktrinin ana hatları
nı tespit eçin B. Hitler ile konferans 
halindedir. Bu doktrin mucibince, 
Almanya, dünyanın bu kısmında ene
saslı milleti teşkil eylemektedir. B. 
Hitler, bu doktrini Almanya'nın ge
niıleme hareketini meşru göstermek 
için yakınd.t dünyaya ilin edecektir . 

ROMANYA HARİCİYE NAZiRİ 

B. Gafenko bugün 
İstanbul'a geliyor 

Hariciye Vekilimizle konuşacaK 
Ankara, 7 a.a. - Anadolu Ajansının haber aldığına göre, Romanya 

Hariciye Nazırı B. Gafenko Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ile 
görüşmek üzere yann lstanbul'a gelecektir. 

Bükreş, 7 a.a. - Romanya harici -ı 
ye nazırı B. Gafenko bu-akşam bir ro-ı A 1 
men harp gemisiyle Köstence'den ts- m o n ya 
tanbul'a hareket etmiştilr. Orada 
türk devlet adamlariyle görüşecektir. 
Nazır, birka.~ gü~ içinde Bükreş'e dö- m u• • za h 1• r necek ve muteakıben Berlin'e gide-
cektir. Nazırın İstanbul seyahatinin 
uzun müddet evel hazırlandığı ve son Berlin, 7 a.a. - Neşredilen bir teb
hadiselerle bir münasebeti olmadığı liğde İtalya tarafından Arnavutluk • 
haber alınmıştır. taki İtalyan menafiini muhafaza için 
Harİcİl'e vekilimiz /3ıanbul' a yapılan hareketin Almanya tarafın· 

Jiitti dan tamamiyle takviye edilmekte ol· 
~ Har.~ciye Vekilimiz Şükrü Saraç- duğu beyan edilmektedir. Almanya, 

?glu dun akşamki Anadolu ekspresi Arnavutlukta hiç bir menfaatleri ol· 
ıle lstanbul'a hareket etmiştir. Bazı mıya~ garp . de~okra~ilerinin h~ku
Vekillerimizle Hariciye Vekilet" 'leri kan tıraz cdılmesı kabıl olmıyan ıtal
gelenleri B. Saraçoğlunu A k ı 
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a _ yan hareketine karşı müdahalede bu~ 

rında uğurlamışlardır. unma tecru esıne ıyam etme erını n ara g 1 l k .. b . k 1 . 

anlıyamdığı gibi tasvip de etmemek· 
- tedir. İtalya, Arnavutlukta umumi 

Dört Sovvef torpidosu niza~ın. v~ or~da mukim. itaıranıarm 
"J emnıyetının ıtalyan sahıllerı karşı-

8 " d Akd • 11..,ı• sında bulunan ve ltalya'nın hayati ogaz an emze ~·I menfaatleri için çok muhim olan bir 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Bu sa· 
hah dört sovyet torpitoeu Boğazdan 
geçerek limanımızda durmadan Ak· 
denize gitmiılerdir. 

memlekette tehlikeye maruz kalması
na müsamaha edemezdi. 

Bu tebliğ, bir çok defalar alman 
radyosu tarafından neşredilmi~tir. 



İnsan ve kültür : 

Bir eski tablo 
Büyük çınarların yaprakları a

rasından, ıark güneıinin ııığı haki
ki altın gibi süzülür ve ağacın al· 
tında oturan türklerin heybetli aa· 
rıklarını ve rengarenk elbiselerini 
§effaf bir altın zann içine aarar. 

Allahın bir güzel günü daha, 
sonuna yaklaımaktadır. Nargilele • 
rin yakın höpürtüleri, akıp uzakla
ıan derenin kıvrımlarında tasasız 
hayatlarmı yaııyan kurbağalann u
zak ıarkılarına kanıır. 

SükCandan ve su gibi akan daki
kalarm sadece zevkine varmaktan 
ibaret olan bu tevk akşamının daha 
geniı bir levhasını çizmek İstersek, 
nazarlarımızı, akıam duaaına ha
zırlanan ıehrin aynı altin zarın al
tında parıldıyan sayısız kubbeleri 
ve bunların yanıbaıında, gökleri a • 
rarcaaına yükselen, keza aayıaız, 

minareleri Üzerinde dolaıtırmah· 
yız. 

Az sonra bu minarelerin her bi
rinden, meyzinler, müminleri iba
dete çağıracak ve Allahm adı, yer 
yer çınlayıp mavi göğün içinde hal· 
ka halka yükselecektir. O zaman, 
nargileler susacak, kurbağaların 
serenadı, daha lirik tem'lerle de· 
vam edecek ve kavuklu türkler, bi· 
ribirinden güzel ıadırvanların Ö· 

nünde birikerek abdest alacak ve 
kuranın ayetlerini mınldanarak 
camileri dolduracaktır. 

Bergıson'yen "duree" mefhumu • 
nun canlı ve mistik bir hadise ve ha· 
yat oluıu demek olan bu türk tab
losunun resıamlan, avrupalı mu· 
harrirlerdir. 

O avrupalı muharrirler ki, mo
dem hayatın bütün xıx. aan doldu
ran dinamik hamleleri kendilerini 
yormut ve romantizme hasret gö
nüllerini bizar etmiıtir. Bunun için
dir ki, memleketlerinde arayıp bu
lamadıklannı, Akdeniz havzaaınm 
kıyılarında yaşıyan tark cemiyetle· 
rinin hayatında aramıya gelirler ve 
hasta gönüllerine, buralarda, kür 
yerleri bulduklarını sanırlar. 

Yalnız akıam saatlerinde deiil, 
günün daha hareketli olan zaman • 
lannda da. 

Meseli, latanbul'da Ç&l'fl ve be • 
destanlan ıezerltr. latattbf&l, bu ... 
nada, ~öz alacak kadar Tenkli •e 
kulaklan ufuldatacak kadar gü
rültülüdür. Gıdalarını aramıya çı· 

kan hatereler gibi, imanlar, itite 
kakıp, ihtiyacm iatediti fakat ka • 
naatin tahdit ettiii lokmayı aramı • 
ya çıkmıılardır. Ve prkb tehrin 
manzarası, bir panayıruıkinden 
farksızdır. 

Ufak dükkanlar, tıklım tıklım 
nadide mallarla doludur. Tezgah 
baılarında, sonu gelmiyen pazarlık 

AV.A 

Dün Ankara' da sıcakhk 20 
dereceyi buldu 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu rüzgir §İmali prkiden saniye 
de en çok bet metre kadar hızla es
miştir. Günün en düşük ısısı sıfırın 

ilstünde 5, en yiıksek ısısı da 20 dere· 
ce olarak tesbit edılmiştir. 

dialogları baılayıp kesilmekte ve 
tekrar baılamaktadır. Türk tüccar, 
malını satmak hususunda da sabır • 
hdır. Hemen değilse biraz sonra, o 
gün değilse bir gün sonra, o mal sa• 
tılacaktır. O malı satmasa bile, e· 
ğer hoıuna giderseniz, size bir kah· 
\le yahut çay ikram edecek ve, tatlı 
sohbeti, karlı ticarete, daima tercih 
edecektir. 

Şehrin pazar yerini bırakıp ma • 
hallelere doğru yol alırsanız, kafes
li pençerelerin esrar dünyaama gir
mit olursunuz. Duvar diplerini göl
ge gibi sıyırarak yürüyen ve gidit· 
terinde müstesna bir vezin ve ahenk 
mevcut olan türk kadınları..Evlerin 
içinden bir buhurdandan yükaelen 
kokular gibi kopup kulaklannızı 
bayıltan sihirli kadın aeıleri .. Ka
feslerin deliklerinden bakan, siyah 
ve derin kadın gözleri.. Ve eğer 
bunları görür de ıaıırıraanız kom· 
plekalerinizi altüst eden memnun, 
alaycı, müteamz kadın kahkahala· 
n .• 

Garplı muharrir, kıamen mevcut 
kıımen de kendi hypertrophie'ye 
uğramıt hayalinin mahsulü olan bu 
manzaralardan, ya minyatür paa
tiıleri ya çılgın renlkerle bezenmiı 
ve ölçünün dııına uğramıt tablolar 
çıkarır. 

Fakat bir gün bu ince ve içli far
kın bir tarafından bir karıııklık ya
hut bir kıyam yahut bir harp habe
ri gelir. O zaman garplı muharririn 
kalemi bir baıka mürekkebe bat· 
mıt ve hayali bir baıka irreel'e kul 
olmuı gibi, büsbütün başka türlü 
bir tablo ı;izilir. 

Bu tabloda, türk, yatağanı kana 
boyannuı, gözlerini taassup bürü· 
müı, mala ve cana auaamıı bir bar· 
bardır. Medeniyet yapan deiil, me· 
deniyet yıkan adamdır. Bunu ispat 
edecek deliller gösterilir; buna ni • 
hayet verilmesinin yollan gösteri· 
lir. Harekete geçilir. 

Bunlar yapıldıktan sonra orta· 
Irk tekrar durulur. Şark meraklıla • 
n, tekrar ıark yollarına revan olur. 
Yeniden, ıehirler, tehirlerdeki ha • 
yat, sarplmın takdirine ve hayran
lıklarına mazhar olur. Yeniden 
kendi ilmi, metodlu ve hesaplı niza· 
mmdan yorsun düten garplı, tark'· 
ta pitoreak aramrya çıkmııtır. ,, 

,, u 

Bu, b6yle idi dostlar. Halbuki, 
busün, bizler de garbı gezmek isti • 
yorus. Fakat oraları o kadar kan· 
tık ki, ikide birde hudutlar kapanı· 
yor. Elinizde pasaportunuz ve bi· 
)etleriniz, sirditiniz memleketten 
sünlerce çıkamıyorsunuz. 

Ne bizde pitoresk!, ne orada ro
manesk; bunun sonu ne olacak? 

Burhan BELGE 

Abdülhak Hômid'in 

3üncü ölüm yıh 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Abdili • 

hak Hamit'in ölümünün üçüncü yıl -
dönümü münasebetiyle 14 nisanda 
üniversite konferans ulonunda me • 
rasim yapılacaktır. Bu merasimden 
sonra büyük şairin kabrine gidilerek 
bir çelenk konulacaktır. 

fstanhul otohiisciilt•rine ruhsat 
nameleri a:eri verilhor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Ruhsat • 
nameleri istirdat edilen otobüslerden 
on beşinin ruhsatnameleri iade edil • 
miştir. Bunlar şimdilik Cihanıir'le 
Yıldız arasında igliyeceklerdir. 

ULUS 

Bugünkü maç 

Beykoz· KurtulUI muhteliti 
ilk maçını G. Birliği ile yapıyor 

Bu hafta Ankara tatil günlerini gene canlı spor hareketleriyle geçire
cektir. Bugün ve yann bir çok spor ıubelerinde faaliyete devam oluna -
caktır. Bugün mektepliler f8mpiyonasına devam olunacak, kapalı yüz- · 
me havuzunda gösteriler yapılacak, diğer taraf tan da belki de milli kü -
me maçlarım arattırmıyacak güzel bir futbol maçı oynanacaktır. 

~······································\. 

Bugünkü spor hareketleri 

Futbol 
Gençlerbirliji - Beykoz, 

Kurtulut Muhteliti 
Ankaragücü sahası saat 16 

Mektepliler arası 
lntut Uıta - Erkek Liaeai 

Ankaragücü sahası saat 13.30 
Hakem : Hasan Pulat 

Ticaret Lisesi - Sanat M. 
aaat 12.45 

Hakem : Nuri Erim 

Su sporlan 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
kapalı yüzme havuzunda 

gösteriler 
saat 16 

"'······································,. 

Denizbank Müdürü 

şehrimize geldi 
Denizbank umum müdüril B. Yu • 

auf Ziya Erzin diln latanbuldan ıeh
rimize ıelmiıtir. Denizbank müdürü 
dün Münakale ve Muhaberat Vekale
tine giderek bir müddet kalmıı ve bu 
arada allkadar zevatla temaılarda bu
lunmuıtur. 

lstanbul Şehir 
Meclisinin toplantısı 

İıtanbul, 7 (Telefonla) - Şehir 
meclisi bugün toplanarak tehir itleri 
üzerinde buı kararlar vermlı, Ba
kırköy kuaıındaki birçok nahiye ve 
çiftlik iılmlcrlnln delittirllmesi hak
kındaki teklifleri kabul ctmittlr. 

Yuaoslıv tılıbelırl döndüler 
İstanbul, 7 (Telefonla) - On dört 

ıündenberi ıehrlmizdc bulunan Yu -
goılavyalı yilkıck mimar talebeıi bu • 
gün öğleden evci üniverıiteyl ziyaret 
etmiş ve akgam treniyle Belgrad'a 
dönmüşlerdir. 

Teşekkür 
Oğlum Yılmaz'a yaptıfı tehlikeli 

bir kulak emeliyeaini muvafakıyetle 

uapran ve tedaviıindeki dikkat ve 
ihtimamına gösterdiği yüksek kabi
liyet ve kudreti olan kıymetli dok· 
tor kulak mütehassısı Doktor bay 
Şevket Taraya aleni teşekkürlerimi 

Akkaş ailesine bahtettiii pek büyük 
iyilikten ötürü minettarlığımızı son· 
suz sayf;ılarımızla beraber sunarız. 

Yeniıehir Selinik caddesi 
Fişek apartmanında 

H. Akkaş 

Bu maç, dün haber verdiğimiz gibi, 
Gençlerbirliği ile fstanbul'dan davet 
edilen Beykoz • Kurtulut takımları 
muhteliti arasında olacaktır. Müsaba
ka Ankaragücü sahasında saat 16 da· 
dır. 

Beykozlular ve kurtuluşlu arkadaş
ları dün akşamki yıldırım treniyle şeh 
rimize gelmişler ve istasyonda Genç -

1 
lerbirliği ile diğer kulilplere mensup 
sporcular tarafından karşılanmışlar • 
dır. 

Beykoz kulübü hakkında dün yaz • 
dıklarımıza ıunları da ilave etmek is
teriz: Beykoz Boğaziçi'nin her iki ya
kasında müteaddit lokaller açarak 
gençlik arasında teaanüd ve birliği te· 
min eden bir teşekküldür. Beykozlu • 
lar futbolda olduğu kadar deniz spor· 
larında da muvaffakiyet göstermekte 
dirler. İçlerinde çok namlı yüzücülar, ı 
kürekçiler vardır. Kulüp bu sahada 
şampiyonluk tadını da tatmıştır. 
Kurtuluşlular da Beyoğlu semtinde, 

şimdiye kadar tetkilata girmemiş bu -
lunan kulüpler arasında nezih ve faal 
bir spor yuvası olmuştur. Her iki ku • 
lüp muhtelitinin Ankara'nın çok se • 
veceği bir takım halinde tecelli ede • 
cefini şüphesiz sayıyoruz. 

Gençlerbirliği de bu maça kafi de· 
recede hazırlanmış bulunmaktadır .. 
Öğrendiğimize göre Gençlerbirliği 
tam ve en kuvetli ekipi ile oynıyacak • 
tır. 

Ankara Gençlerbirliğinden : 
İki maç yapmak üzere şehrimize 

davet ettiğimiz Beykoz • Kurtuluş 
takımlarının muhtelitini teıkil eden 
arkadaşlarımız dün akşamki trenle 
gehrimize gelmişlerdir. 

Maçlar ıu suretle yapılacaktır : 
ı - Müsabakalar Ankaragücü sa • 

hasında ve saat tam 16 da olacaktır. 
Müsabakanın hakemi B. Ömcr'dir. 

2 - Bu müsabakalar dolayısiyle hiç 
bir aerbest duhuliye vcrakuı mutc~r 
delildir. 

3 - Müsabakau olan mektep ta • 
kımlan kaptanları duhul verakalarını 
mutemedimiz olan B. Nuri Erim'den 
alacaklardır. 

4 - Fiyatlar: Husu&i mevki 100, 
Tribün 50, Duhuliye 25 kuruştur. 

Oda müziği konseri 
9 nisan 1939 pazar günü aaat 15.30 

da 3 Uncü oda müziği konseri verile
cektir. 

Programda piyano ve keman için 
sonatlar vardır .. 

Çalanlar ıunlardır : Liko Amar, 
Eduard Zuckmayer. 

1 - 18 inci asrın meçhul bir kom • 
pozitöründen : 

Sonat do minör. 
Adagio, Presto, Affettuoıo, Vivace 
II - J. S. Bach : 
Partita re minör ( Yalnız keman 

için ) 
Allemand, Corrente, Sarabande, 

Gigue, CiaconnL 
III - J. Brahma : 
Sonat Op. 108 re minör (Piyano ve 

keman için). 
Allegro, Adagio, Un poco presto, 

Presto Agitato. 
Bu konsere cumartesi &ünlerine 

mahsus dlvetiyelcrle ıirilir. 

8. 4. 1929 

Çocuk E•irgeme Kurumunun pi.ininde (kapalı yÜ~m• /.,..,,. 
zunda) bugün ıpor göıterileri yapılacalı 

Göıteriler arcuınJa muhtelif su ıporları eğlenceleri de vard17. 

Kapalı yüzme havuzunda 

Su sporlar. federasyonu 
bir gösteri haz1rladı 

Beden Terbiyeai Genel Direktör • 
lüğü au sporları federasyonunun bu • 
gün saat 16 da Çocuk Esirceme Ku • 
rumu kapalı, sıcak sulu yüzme havu • 
zunda memleketimizde ilk defa ola -
rak bir gösteri tertip ettiğini evelce 
yumııtık.. 

Federasyon, bu husustaki bütün ha
zırlıklarını tamamlamıştır. Bugün sa· 
at 16 da bir çok dlvetliler huzurun • 
da çok güzel bir program tatbik edi • 
lecektir. 

Memleketimizde kapalı yüzme ha • 
vuzu (pisin) yalnız Ankara'da bulun
maktadır. Bu havuzun suyunu ısıt • 
mak, temizlemek ve aynı zamanda au • 
da dalga yapmak için tertibat vardır .. 
Uzunluğu 25, geniılili 9 metredir. 
Kaidesi ve yan tarafları güzel mermer 
lerle kaplanmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun ma • 
lı olan havuz kurumun baıkanı Bay 
Fuat Umayın Amerika'da &ördüğü ha· 
vuzların nümunesine göre itinalı bir 
surette inşa edilmiştir. 

Program ıudur : 

50 metre aerbeıt yüzme (14-17 ya • 
ıındaki kilçüklcre). 

50 Metre ıerbeıt yüzme (Bayanla • 
ra) 

100 metre serbest yüzme (BUyUk • 
lcrc), 

100 Metre aırt üstU (BUyUklere) 
50 metre ıırt üıtü yüzme (Küçük -

)ere) , 

50 Metre kurbağalama (Küçtiklere) 
400 Metre Serbest (Büyüklere), 
50 Metre ıerbcıt (Emeklilere), 
4X 100 bayrak yarııı (Büyüklere), 
Sutopu oyunu 
Atlamalar, 
Muhtelif au eilenceleri. 
Havuz yarın umuma açık buluna • 

caktır. İsteyenler az bir duhuliye ö -
deyerek havuzdan istifade edebile -
ceklerdir. Bu ücret umuma 30, talebe 
ve sporculara 10 kuruıtur. 

Universite R ek t ö r Ü 

bir çav zivaf eti verdi 

Üniversitelilere yurt 
temin edilecek 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Unlver· 
site rektörü sömestr tatilinde bir 

50 Metre kurbağalama 
ra). 

Avrupa seyahati yapan 35 kitilik ta· 
lehe grupuna bugtin bir çay ziyafeti 
vermiıtir. Bu ziyafette rektör talebe· 
lcrlc hasbıhalde bulunmuı ve onların 
tamimi temennilerini alika ile dinle· 
mittir. Bu arada yeniz talebeler için 
yurd meselesi de görüşülmüt ve ko
nuımalardan anlaıılmııtır ki üniver
sitenin sırf bu talebeleri bir yurda 
kavuşturmak maksadiylc 250 kadar 

(Bayanla • zenginimize yaptığı müracaatlar ve 

100 Metre kurbağalama 
re), 

. 'talepler mUsbct netice vermemiıtJr. 
(Büyükle • 250 ki tiden ancak on beti mahdpj •bir 

yardımla mukabelede bulunmu!lar-
dır. Yurdun doğu ve cenubu şarki A • 

nadolu bölgelerıyle orta Anadolunun 
ve Karadeniz kıyılarının prk kısım
larında hava kapalı ve yer yer yağ • 
murlu, cenup Anadolusunda bulutlu, 
diğer bölgelerde umumiyetle açık 

geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 

karemetrcye bıraktıkları su mikdar · 
ları Antepte 63, Urfa'da 34, Malatya
da 30, Mardinde 28, Adıyamanda 25, 
Cizre'de 22, Kiliste 20, Tatvan ve Is
lahiyede 19, Muşta 18, Diyarbakırda 
Kızıltepede 15, Eiazığ'da 12, Dörtyol
da 11, Siirt'te 9, diğer yağışlı yerler· 
de 1-4 kilogram arasındadır. Karla ör
tülü yerlerde karın toprak üzerinde· 
ki kalınlığı Sarıkamışta 38, Uludağ
da 205 santimetredir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Rektör talebelere bu ihtiyacın mil -

nasip bir ıekilde fakat mutlaka halle· 
dileceiini vadetmiıtir. 

Rüzgarlar Trakya ve cenuptan di
ğer bölgelerde umumiyetle şimal isti· 
kametinden saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir. 

En düşük ısılar sıfırın altında Kü
tahya, Kastamonu ve Boluda bir de . 
ıecedir. En yı.ikaek ısılar da Adanada 
22, İzmir'de 23, Bodrum ve Nazillide 
24, Antalyada 27 derecedir. 

Profesör Pittar 1 tan bul' da rla 
konferans verecek 

İatanbul, 7 (Tele fonla) - Profesör 
Pitar 10 nisandan ıtibaren üniversite· 
de konferanslarına ba!lıyacaktır. 

Ankaro'nın yolları 

Geçen yaz tatilinde lstanbul'da 
rastladığım bir dost diyordu ki: 

- Bir kaç sene Ankara'da kal
dıktan sonra lscanbul'a gelince a
yaklarım buradaki caddeleri yadır
gadı. Ankara asfaltlarında yürüme
ğe alışan iskarpin, buradaki en düz
gün şose ve parke üzerinde güç
lük çekiyor. 

Dün konuştuğum lstanbullu bir 

hanım da: 
- Sekiz senedenberi görmediğim 

Ankara'ya pek bayıldım. 
Hele asfalt yollar ..• Bunların lJ. 

zerinde yürümek insana estetik bir 

zek veriyor. 
Caddelerden geçerken güzel yü

rümiyen kadınları görünce kızıyo

rum. Bu canım asfaltlar üzerinde 
güzel yürUmemelc bence bir kaba
hattir. 

dedi. 

Ankara'nın yo1arı için oturup he
ce veyahut aruz vezni il 4 iki !Jİİr 

yazsaydık. bu iki mutalea ve görüı 
kadar onları öğemezdik. T. 1. 

Mnzarı'a benaiven M021tJrt · 

Bir musiki munakkidi, bir kon· 
ser için yazdığı bir fıkranın so

nunda ,öyle diyor: 
0 Evelki akf&lllki Moısart, Mo· 

zart'a çok benziyordu.,, 

Şu halde sene tam Mozart o
lamamıı 1 

Cenber! 

lıtanbul Tahtakalesinde bir 
çenberci, çenber yüzünden bir 
batkaaiyle dövÜf etmiı ve adam
cairzm baımı kuerle yarmııtır. 

Çenber meselesi! Avrupa'da
ki totaliter devletler de kendi si
yasetlerine çenberi sebep söater
miyorlar mı 7 

Taksim balrce•İ ! 

latanbul gazeteleri, Takıim 
bahçesinin tertip ve tanzim edile· 
ceğini haber veriyorlar. Yerinde 
bir tedbiri Gerçekten latanbul'un 
tam göbeiinde bulunan Taksim 
ve Tepebaıı bahçeleri, hata, 0 Ma
vi ve Siyah" romanında tasvir e· 
dildiği halde idiler: 

Ahmet Cemil sağ olsaydı, tim
di bem beyaz saçlı bir ihtiyar ola· 
caktı. • 

iki maliimlrı .muadele! 

Gazetenin biri, bir hasislik fık· 
raama fÖyle batlıyor: 

.. Fazla hasisliği ile meıhur, 

bilmiyorum hansi milletten, Mak 
isimli bir adamm ıu hikayesini 
anlatıyorlar ....... " 

Malumu bu kadar bol bir mu· 
adeleyi, naaıl olmuı da bu fık· 
ranm muharriri çözememit 7 

Bir defa hasisliği ile meıhur 
dedikten, bir defa da İsmi Mak 
olduktan aonra, bu adamın iakoç· 
yalı olduğundan fÜphe edilir mi 
artık? 

Süt meıele.i! 

Gözleri iyi göremediği için ga· 
zete okuyamıyan biraz da buna
mıf bir ihtiyar, torununun oku
duğu haberleri dinliyordu. Çocuk 
latanbul 11azetelerinden biriainin 
yazdıiı ıu kısa haberi de okudu: 

"Süt meselesi - Belediye isti· 
ıare heyeti dün toplanmıı, aüt 
meaeleaini tetkika devam etmiı • 
tir." 

ihtiyar, buruıuk alnı bir kat 

daha kınıarak torununa çduftı: 

- Çocufum, dedi, bana burün

kü cazeteyi oku; aenin okuduiun 

haber, bundan yirmi sene önce 

çıkan gazetelerin havadiaidir! 

Ankara Halkevinin f ololrıf 
sergisi kapan1yor 

Fotograf amatörleri arasında Hal • 
kevinin tertip ettiği müsabakadan 
sonra açmıı oldufu sergide (50) mü -
sabıkın (400) fotoğrafı 15 gün tethir 
edilmiş ve büyük bir alika toplaınıı • 
tır. 

Bu ter&i pazar eünü kapatılacak • 
tır. 

Otobüs davası etrafında 60. 
şahit dinlenecek 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Temyiz 
mahkemesinde devam eden otobüs da
vuının bir safhıaı da İstanbul adli
yesine intikal etmiı. phit olarak ta -
tanbulda bulunan 60 kişinin dinlen • 
mesi İstanbul müddeiumumiliğine bil 
dlrilmiıtir. Asliye birinci ceza mah • 
kemesi salı günü aktama kadar bu p· 
bitleri dinliyccektir. 
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Zavallı Arnavutluk! 
İtalya, "Korsika., Tunus, Nis, 

Savua,, diye bağırırken, Arnavutlu
ğa vurdu. Meğer bütün bu gürültü, 
asıl hedefi gizlemek için bir manev
radan ibaretmiş. Askeri harekata 
başlamazdan evelki hadiselerin sil· 
sitesi ehemiyetsizdir: ltalya durup 
dururken, Arnavutluğa asker çıka· 
rılmasma müsaade edilmesini iste
mi§. Arnavut kıralı ve meclisi bunu 
r~ddedince, bir Tirana haberine 
göre yüz bin, İngiliz kaynaklarm· 
dan verilen bir habere göre de otuz 
beş bin asker memleketin istilasma 
teşebbüs etmiştir. Arnavutluk ajan
sı, yapılan ihraç te§ebbüslerinin ne· 
ticeşiz kaldığmı ve İtalyan kıta]arı
nın denize döküldüklerini bildir
mektedir. Diğer taraftan İtalyan a· 
jansı, Arnavutluk sahilinde dört li
mana muvaffakiyetli ihraç yapıldı· 
ğmı iddia ediyor. Bu limanlar, San -
ta Karanta, Dıraç, Avlonya ve St. 
Jean de Medua'dır. Aynı kaynak
lar, İtalyan aşkerlerinin pek az mu
kavemete maruz kaldığını ve mem· 
leketin içerisine doğru yürümekte 
olduğunu bildirmektedir. 

İtalya kırk beş milyon nüfuslu, 
büyük donanmaya, tayyare filoları
na sahip olan ve milyonlarca asker 
çıkarabilen bir devlettir. Arnavut -
luk ise, bu memleket ajansının ne§
»ettiği beyannamedeki tarife göre 
ile "fakir surette silahlı, donanma • 
sız ve bir tek tayyaresiz bir milyon 
nüfuslu,, bir millettir. Böyle bir mil· 
letin, yalnız kalırsa, büyük ltalya 
önünde uzun müddet mukavemet 
etmesi beklenemez. Fakat Çekos
lovakya' dan farklı olarak faik ku· 
vetler önünde boyun eğmemesi, Ar
navutluğa dünyanın sempatisini ka· 
:ıandınnıştır. 

Bununla beraber, timdi bütün 
dünyanın merak ve alaka ile sordu· 
ğu sual ıudur: acaba, Arnavutluk 
meselesi, İtalya ile bu zavallı kü
çük devlet arasmda mevzii bir har
be münhasır mı kalacak? Yoksa 
umwnileşerek bir Avrupa ve hatta 
dünya harbi mahiyetini mi alacak
br? Arnavutluk meselesi iki tekil -
de wnumileşebilir: 

1 - Bu, mihver devletleri tara
fından girişilen büyük bir taarru• 
zun başlangıcı olabilir. Arnavutluk
taki muvaffakiyetleri üzerine, Al
manya ve ltalya, daha geni§ te~eb • 
büslere girişerek karşı tarafı muka
vemete tahrik edebilirler. 

Şimdilik böyle bir emare görün • 
müyor. Musolini'nin bu teıebbüse 
giriıirken Hitler'e maliimat verdiği 
ıüphesizdir. Almanya da birkaç se
beple ltalya'nm bu hareketini tas· 
vip etmiş ve hatta bundan memnun 
kalmıştll'. Roma - Berlin kombine
zonunun bütün faydalarını şimdiye 
kadar Almanya temin etmiştir. 1-
talya hükümeti, kendi efkarı umu -
miyesine karşı bu hizmetlere muka
bir bir şey elde etmek ister. Esasen 
ötedenberi ltalya'nın nüfuz mınta • 
kası sayılan bir memleketin fethi, 
efkarı umumiyeyi bir müddet oya • 
lıyabilir. Bunda Almanya'nm men• 
f aatine mugayir olan bir vaziyet 
yoktur. Gerçi Adriyatik er geç al • 
man menfaatlerinin ve alakalan· 
nın çerçevesi içine girecektir. Fa
kat henüz ona sıra gelmemiştir. Al
manya, ltalya'ya bir mukabil ~~z
met yapmış olmak için bu teşebb~se 
yardım etmiye hazırdır. Fakat şım
dilik mihver devletlerinin bunun i -
lerisinde bir teşebbüsleri olmasa 
gerektir. . 

2 - Bu hadise bir Avrupa harbı· 
ne, İngiltere ve Fransa'nın ltalya'
ya mukavemet etmiye karar verme• 
leriyle de müncer olabilir. Filhaki • 
ka eğer Arnavutluk uzun zam__an 
nıukavemet edebilse, bundan doga· 
cak karıtıklrkların ne olabileceğini 
kestirmek zorlaşır. Fakat arnavut
larm mukavemet etmek istememe
lerinden değil, aradaki kuvet nispe• 
ti pek büyük olduğundan bu muka
vemet uzun müddet süremez. İn
giltere, İtalyan te§ebbüsünün, Ak
denizdeki statükoyu garanti eden 
16 nisan mukavelesine mugayir ol· 
duğunu bildirmekle beraber, Ama· 
vutluk ile doğrudan doğruya alaka· 
dar olmadığını söylemiştir. Fransa 
da bu meselede muhteriz davranı· 
Yor. Gerçi Yugoslavya'da efkarı u
rnumiyenin heyecan içinde bulundu· 
ğu haber verilmektedir. Ve Yuna -
nistan'da da büyük teli.t ve endişe 
vardır. Fakat bu devletler, İtalya'· 
nın teşebbüsüne ancak büyük dev • 
letlerin yardımı temin edildikten 
sonra mukavemet etmeğe cesaret e
debilirler. Yalnız başlarına İtalya 
ile harbi göze alamazlar. 

Vaziyet hülaısa edilecek olursa, 
1talya'nın umumi bir kantıklık çık
maksızın, Arnavutluk'taki gayesini 
elde ed~ceğe benziyor. Fakat bu 
hadise beynelmilel münasebetlerde 
derin bir iz bırakacaktır. Arnavut • 
luğun istilasiyle, gittikçe kaçmıla• 
maz bir hal alan.., umumi harbe bir 
adım daha yaklatmıı oluyoruz. 

A. Ş. ESMER 
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(inliler beı mühim 
ıehri geri aldllar 

İngiliz - Leh anlaımasından sonra 

Romanya ile de müzcikere 
hazırhklar1 yapıhyor 

iSTANBUL g~zeteleri 
Şungking, 7 a.a. - Çin Ajansı bil • 

diriyor : 
Kiangsi ve Hupeh vilayetleri için -

de faalyete geçen japonların bu su • 
retle şimal Çin'indeki mevzilerini za
yıflatmış olmalarından istifade eden 
Çin kıtaları taarruza geçerek Anhuei 
vilayeti içinde Lunghai demiryolu Ü· 

zerinde mühim beş şehri istirdata mu
vaffak olmuşlardır. 

}aponl.ar mühim za~-iata 
uiradılar 

Hongkong, 7 a.a. - Çin Ajansı bil • 
diriyor : 

Cepheden gelen haberler çinlilerin 
Nanşang muharebesinde fevkalade bir 
kahramanlık gösterdiklerini bildir -
mektedir. Muharebelere yekunu yüz 
bin kişi tutan dört japon fırkası işti· 
rak etmiş ve düşman on beş bin zabit 
ve nefer ölü vermiştir. Yaralıların a -
dedi belli değildir. 

7 Japon tayyaresi düsürüldü 
Hongkong, 7 a.a. - Çin Ajansı bil -

diriyor : 
Bir düşman tayyaresi filosu Kiang

si vilayetindeki Fongçenk ve Fen-Ni
ye baskın yapmıştır. 7 tayyare düşü • 
rülmüştür. 

Londra, 7 a.a. - Bek, dün akşam '-== 
lord Halifaks ile son bir mülakat yapı ı--=--:---....... - ....... .,.,.,.-.,.,.,.,,._. ........ _-> 

m~ş, .Bu sabah polonya'ya hareket et - K Ü r Ü K 
mıştır. \ Dl~ HABERLER 
Bek Paris',i de zi'Yareı edecek 

Paris, 7 a.a. - Dün akşam harici
ye nazırı Bone ile Polonya sefiri Lu
kasciewiez arasında yapılan mülakat 
dolayısiylc iyi haber alan mahfiller, 
Bek'in gelecek mayıs bidayetinde Pa 
ris'i ziyaret edeceğini teyit etmekte • 
dirler. 

Sefir, bu sabah Kale'ye hareket e -
decek ve oradan Brüksel'e kadar Be· 
k'e refakat edecektir. Mumaileys ha
riciye nazırına hali hazırdaki diplo -
matik görüşmeler hakkındaki fransız 
görüşüne dair izahat verecektir. 

Romanya ite müzakere 
hazırlıiı 

X Nevyork- Çekoslovakyanın bü
yük kudura fabrikaları müessısının 

oğlu Thomas Bata'nın Nevyork'a mu 
vasaletinde Qecn Mary gemisinden 
karaya çıkmasına müsade edilmemiş
tir. Bata'nın elinde bir çek pasapor
tu vardır. 

X Londra - Başvekil Çemberleyn 
İskoçya'da Aberdenshiredeki Forbes 
şatosuna gelmiştir. Orada Lord ve 
Ledi Forbes'in misafiri olarak balık 
avına çıkacaktır. 

X Londra - Romanya sefiri Vir
gil Tilea, Bükreş'ten buraya gelmiş-
tir. 

X Buenos - Aires - Federal mah-
keme reisi bütün hükümet makama-
tına bilhassa Patagonya hükümetine 
bir telgraf çekerek bütün nazi teşki

latlarında araştırmalar yapılmasını 

bildirmiştir. 

X Belgrat - İsviçre - Yugoslavya 
ticaret muahedesinin munzam proto

AKŞAM 

Tahsili basitleştirmemeli 

Va-Nil, Akşamdan akşama sütunun
da, talebenin kavnyabilmesini temin i -
çin tahsili sadeleştirmek değil, bilakis 
mürekkepleştirmek taraftarı olduğunu 
söyliyerek, ilk mektep talebesinin, ihti
sas yazıları müstesna her neşriyatı oku
yup anlıyabilecek çağa gelmiş sayılması 
icap ettiğini, ancak, mürebbinin, talebe 
ile meşgul olması ve öğretmesi 5art ol
duğunu yazıyor. 

SON POSTA 

Hükümet ve matbuat: 

Muhittin Birgen, her gün sütununda, 
üs; gün evel Ankara'da hükümetlc mat
buat mümessilleri arasında yapılan içti
ma münasebetiyle, Başvekilin ve dahili
ye ve hariciye vekillerinin, matbuatı ser
best görmek hususundaki arzularım, bil
hassa Başvekil Dr. Refik Saydam'ın, 
hürriyet aşıkı, sonra hürmetkar, tam 
manasiyle demokrat bir cümhuriyet a -
damı olduğunu tebarüz ettirdikten son
ra, içinde rahat rahat teneffüs ettiğimiz 
yeni devrin geniş bir hüriyet ve tesanıid 
havasına sarılmış olduğunu, türk matbu
atının, milletin hayrına olarak bu hava
dan bol bol istifade etmesini bilirse si -
yasi hayatınnzda büyük bir inkişaf vu -
kua geleceği muhakkak bulunduğunu söy
lüyor. 

YENİ 

İtalyan -Alman 

Londra, 7 a.a. - Almanya'nın ta
arruzuna karşı hazırlanan İngiliz -
Leh karşılıklı yardım muahedesinin 
Bek'in Varşova'ya avdetinden ve Po
lonya hükümeti ile nazırın yapacağı 
istişarelerden sonra kaleme alınacağı 
salahiyetli mahfillerde söylenmekte -
dir. İngiliz - Leh muahedesi kati su
rette aktedildikten sonra İngiltere i
le Romanya arasında İngiliz - Leh 
görüşmelerine benzer iki taraflı mü -

kolu imza edilmiştir. 
X Belgrat - Kıral Pier'in kar- lngiliz siyasetinde değişililik: 

askeri temasları 
General Pariani 
Romaya döndü 

Vatikan, 7 a.a. -Ekservatöre Ro· 
no gazetesinin bildirdiğine göre ma
reşal Pistro Badoglio İnnsbrük'te ya
pılan italyan - alman askeri görüş

melerine iştirak etmektedir. 
Almanya ltalya'ya harp malze-

mesi mi verecek ? 
Berlin, 7 a.a. - Emin bir kaynak-

zakere le re başlanacaktır. 
İngiliz - leh muahedelerinde bu mu 

ahedenin ne zaman tatbik edilmesi la-' 
zımgeleceği tasrih edilecektir. Öğre -
nildiğine göre Polonya'ya verilen ga
ranti Almanya tarafından Hollanda, 
İsviçre ve Fransa'ya karşı vuku bula
cak bir taarruza da şamildir. 

lngiltere, Türkiye ve Yunanis
tan'la da. müzakere vaı>cıoo.k 
İyi haber alan mahfillerde söylen

diğine göre, İngiltere hükümeti da • 
ha sonra Yunanistan ve Türkiye ile 
de bu şekilde anlaşmalar akdi için 
müzakerelere girişmek, hatta Maca • 
ristan'a bir taraflı bir garanti vermek 
tasavvurundadır. 

Şimdiki halde ingiliz • romen itila
flarının tanzimi için romen elçisi 
Virgile Tilea ile daimi surette temas 
edilmektedir. 

tan bildirildiğine göre İnnsbrük gö· 
rüşmeleri esnasında çek harp malze
mesinin italya ile Almanya arasında 
taksimi ve Skoda fabrikalarından İ
talya'ya harp malzemesi gönderilme
si meseleleri mevzuu bahsolmaktadır. 

İngiltere hükümetinin polonyalı 
General Pariani insbruk'tan yahudilerin bir kısmının İngiliz müs-

döndü temlekelerine yerleştirileceğine dair 
Roma, 7 a.a. - General Pariani, Beck'e vaidlerde bulunduğu iyi haber 

İnsbruk'tan döner dönmez, general alan mahfillerde beyan edilmektedir. 
Von Keitel ile yaptığı görüşmeler • 
hakkında raporunu ~ermek üzere B. Danzııı hakkında. Almanya Le
Musolini'nin nezdine kabul edilmiş- hisuın' a tekliflerde bulundu 
tir. Berlin, 7 a. a. - Fölkişer Beobah -

deşleri prens Tomislav ve Andre, Pas 
kalya tatillerini geçirmek üzere Lon 
ra'dan buraya gelmişlerdir . 

X Paris - Bonne, İspanya 
J ose de Leguer İka'yı kabul 
tir. Sefir İtalyan kıtalarının 

sefiri 
etmiş

Cadik'· 
te karaya çıkarıldığına dair dolaşan 

şayiaları tekzip etmiştir. 
X Paris - Danimarka başvekili B. 

Stanning Kopenhag'dan Bourget tay· 
yare meydanına inmiştir. 

X Sidney - Başvekil Liyons öl -
müştür. 59 yaşında idi. 

İki İngiliz zırhlısı 

San· Remo'da 
Milano, 7 a.a. - Varspile ve Aber

deen ingiliz gemileri San • Remo'ya 
gelmiş ve limanda demir atmıştır. İn· 
giliz amiralı ile San • Remo ve !mpe
ria italyan makamaln arasında neza
ket ziyaretleri teati edilmiştir. 

ter gazetesinin bildirdiğine göre, Al • 
manya Polonya'ya 25 senelik bir ga -
ranti mukabilinde Danzig'in Alman -
ya'ya devredilmesini ve şarki Prusya 
ile alman toprakları arasında irtibat 
tesisini teklif etmiştir. 

Hiıseyin Cahit Yalçın bu başmakale -
de, İngiltere başvekilinin de, yeni bir 
devre açtığı şeklinde ifade ettiği siyasi 
değişikligin Almanya ile İtalya tarafın
dan, kendilerine müteveccih telakki e • 
dildiğini, fakat doğruyu söylemek lazım 
gelirse böyle bir şey mevcut olmadığını, 
İtalya ile Almanya'nrn bu siyaset aley
hindeki sözlerinin, hakiki bir endişeden 
ziyade bazı tasavvurların file çıkarılma
ması telişiyle ümitsizlikten ileri geldi
ğini, eğer kendilerinde istila maksatları 
yoksa bu müdafaa seddinin yükselmesi • 
ne bu derece sinirlenmelerinin kabili i -
zah olmadığını söyledikten sonra, devlet· 
)erin bundan sonra takip edecekleri si
yaset bunun tahakküm istidadına karııı 
birleşmek olduğunu ilave ediyor. 

Sed mi, 
çenbermi? 

(Başı I inci sayfada) 

kafi gelmediğine, ve eğer lngil-
tere sarih bir teahhüt almazsa 
diğer milletleri hayal ve ihtima
le bel bağlatarak yürütmek müm
kün olmadığına, ve bir harbı gö· 
ze almaksızın, sulhun müdafaa. 
sı nazari kalacağına İngilizler i
nanmı§ görünmektedirler. 

Totaliter de.vletler bu teşeb
büsü bir çenberleme telakki et
mekte ve bu çenberi kırmak için Mareşal 

Trablusa 

Göring 
gidiyor 

Milano, 7 a.a. - Mareşal Göring, 
San • Remo'dan hareket etmiştir. Az 
bir müddet Floransa'da oturduktan 
sonra Reggio'ya gidecek ve oradan da 
Vapurla Trablus'a geçecektir 

D Ü Ü N Ü l E R 
her türlü tedbirlere ha§ vuracak
larını söylemektedirler. Halbuki 
İngilizler totaliter devletleri bir 
çenberle tazyik etmek, ve millet-

Floranse, 7 a.a. - Stefani ajansı 
bildiriyor: Mareşal Göring bugün öğ
leden sonra karısı ve maiyeti ile bir· 
likte buraya gelmiştir. 

Bay ve Bayan Görin gbu akşam 
Floransa'dan Reggio de la Calabre'ye 
hareket etmişlerdir. 

Oradan Trablus'a gideceklerdir. 

İrak parlômentosu 

Emir Abdül .. İlôh'ın 

naipliğini tasvip etti 
bağdat, 7 a.a. - Parlamento top -

lanmış ve emir Abdülilah'ın niyabeti
ııi tasvip eylemiştir. Nuri Sait Paşa 
kaibnesi, ana kanun mucibince istifa 
etmiş, fakat yeniden aynı zevattan 
mürekkep olarak teşekkül eylemiş-

tir. 

Amerikada yeni bir cins 
~elik imal olunacak 

Nevyork, 7 a.a. - Amerika maden 
sanayii erbabından B. Oscar Rach, 
şimdi mevcut bütün madenlerden da
ha hafif ve daha mukavemetli ve pas 
tutmaz bir çeliğin sanayi sahasında 
inkişafı hakkında tetkikat.ta. bulun
makta olduğunu beyan etmıştır. Mu
maileyh, bu çeliğin istihsalinin ma -
den sanayii sahasında bir inkılap vü
cuda getirebileceğini bilhassa harp 
gemileri inşasının yarıyacağını beyan 
etmiştir. Bu çeliğe Ba~hite ismi veril 
mektedir. 

Nesil davası 
Necip Fazıl Kısakürek, Haberde "Neslimizin kıymetlendirilmesi" 

isimli bir ya.zı serisini bitirirken kendi neslinden ve diğer nesillerden i
leri sürdüğü iddia etrafında mukabele beklediğini söylüyor. Ntuil, ba§· 
langıç ve biti§ sınırları hiç de belli olmıyan ve istenildiği gibi uzatıp kı
saltmıya müsait olan bu mefhumu arkadaşımız sıkı kalıplar içinde tah
dit eder görünüyor ve bu muhayyel kalıplara istinaden kategorik hü
kümler sıralamaktan çekinmiyor. Necip Fazd'ın dü§Üncesine göre bu
günkü topluluğumuz içinde yegane kıymet ifade eden kendi neslidir -
buna o Y okup Kadri'nin isabetli bulduğu bir hükmüne iltihak ederek 
''Saman ekmeği nesli" diyor -. Bu ölçüyle kendimi arkadafımın nes· 
linden sayabileceğime göre,mantığımı susturup hislerimi serbest bırak· 
sam nesillik gururumu okııyan bu tefhiae iştirak ederek onunla birlikte 
"Arkamızda eksiklik, önümüzde yokluk ve içimizde, iki ta§a 8lkışmıf 
bir fidan gibi, en ifkenceli bir darlık hummasl' demiye, bizden e1Jeli ve 
sonrayı onunla birlikte topyekun inkara meylcdeceğim. Fakat ne yapa
yım ki mantığım beni bu kadar hodbince bir tef ah üre kapılarak nesiller 
arasında tabii tekamül seyrini hiçe sayan inhitat ve irtifalar ve arala
rındaki afılmQ uçurumlar fd$aovur etmekten menediyor. Mantığa isti· 
nat eder gibi görünen muhakemelerinde hislerini - gerçi beliğ bir cof· 
kunlukla - konuşturan nesildefime, kendinden önce ve sonrayı küçük 
görmek temayülünün gelmiş ve gelecek bütün nesillerde bulunmuf oldu 
iunu ve bulunacağını söylemek, bilirim, iddiasını çürütmeye kafi oldu
ğuna onu ikna edemiyecektir. Muayyen bir nesilde bir öncekine naza
ran kahir bir üstünlüğü kabul ederken bu üstünlüğü vücuda getirmi§ 
olan sebebin yaln~ saman ekmeğinden ibaret olduğuna ve bu irtifam 
o nesille birlikte yok olarak, sonra tekrar derin bir uçurumun başlıya. 
cağına insan kendini kolay kolay inandıramıyor. insanları daima kendi 
nesillerini büyük görmek ka:zip hissine kaptıran amil, öyle sanıyorum 
ki, onların, kendi nesillerine mensup olanları beş on kala ve fikir arka· 
dG§iyle ölçtükleri halde diğer nesilleri büyük ekseriyetle muhakeme et
mek temayÜlünden ileri geliyor. Onun için değil midir ki sinema veya 
spor sevgisinin aüriiklediği genç kalabalıklara bakarak :zaman zaman 
yetİ§en nesil hakkında yersiz endişelere düşmekten kendini alamıyan
lar görüyonu. Fakat hiç şüphe etmiyelim, o nesile de şeref verecek o· 
lan büyük adamlar, sinema ve spor aşkiyle temsil edilen anonim kütle· 
yi yararak şahsiyetlerinin olgun :zirvelerini günü gelince bize gÖ8ter
mekte cecikmiyeceklerdir. 

Yaıar NABt 

leri ideolojik mücadele cephele· 
rine ayırmak fikri·ni mütemadi
yen red edegelmişlerdir. lngiliz 
gazeteleri, mesela Almanya'nrn 
genişleme hareketi ırki birlik 
hududuna münhasır kaldıkça, 
iktisadi anlaşmalarla bir takım 
müessir kolaylıklar elde etmele
rine muhalif değildirler. Times 
gazetesinde, küçük Baltık dev
letlerinin iktisadi tabiiyetlerini 
bile bot gören baş makaleler 
çıkmıştır. İngilizler iktisadi tabi
iyetlerin siyasi tabiiyetlerle ta
mamlanmasından ve hudutları 
muayyen olmıyan hayati saha 
davasınrn bir istila mistiği haline 
gelmit olmasından korkmakta
dırlar. Gene İngiliz gazeteleri 
Fransa ile İtalya arasında bir 
uzlatmaya yardım etmek azmini 
elden bırakmıyacaklarmı söyle. 
mitlerdir. Yani karıı tarafın çen. 
ber dediği şeye onlar sed adı ve
riyorlar. İngiliz - Polonya ittifa. 
kının avam kamarasına tebliğe
dildiği celsede, Çemberlayn'in 
Arnavutluk'tan bahseden sözle
rine bilhassa dikkat edilmek la. 
zım gelir. 

Her halde İngiliz teşebbüs
lerine, harbı menetmek fikri ha
kimdir. Harp, ne insani nazari
yel~r, ne konferanslar, ne de 
beynelmilel ve cihanşümul sulh 
teşekküllerinin umumi ve reali
telere uymıya-n · teahhütleri ile 
men olunamıyacağı sabit olmuş· 
tur. Harbı menetmek için, İngi
liz fikrine göre, bir taraftan har
bı imkansız kılmağa çalışmak, 
diğer tarafı~ adi~ tedbirlerle 

a.a. Matbuaı Servisi 

TAN -
Belediye tahkikatı uzuyor: 

Ankara muhabirinden aldığı bir ha • 
bere göre, İstanbul belediyesi muame -
!atını teftış eden müfettişler Ankara'dan 
yardııncı istemişlerdir. Bunun sebebi, İs
tanbul belediyesinde ödenen maaşlarnı 
kanuni haddi çok aşmış olması, şehir 
hizmeti namına hiç bir şey göstenniyen 
bazı bürolarrn lüzumsuz yere devam et • 
tirilmesi gibi şeylerdir. Teftişin üç se -
neye ihtiyaç gösterdiği söylenmekte • 
dir. 

CUMHURİYET --------
Türkiyenin harici siyaseti: 

Nalına mıhına muharriri, Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun, açık ve sa• 
mimi konuşan bir devlet adamı olduiu -
nu izahla, onun Türkiye'nin harici si • 
yaseti hakkındaki sözlerini: "Türkiye'• 
nin siyaseti yürekten bir sulh ajya -
setidir, sulh perisini kaçırmamaya eli -
mizden geldiği kadar çalışırız, sulhu se
veriz. Fakat bu sulh bize harpten daha 
giran bir sulh olursa harpten korkmayız. 
Bütün devletlerle dostuz ve bu dostluk· 
larımrzr idame etmek isteriz. Bugün ol
duğu gibi yarın da Türkiye'nin siyaseti 
münhasıran bir tüıiı: siyaseti olacaktır.,. 
cümleleriyle hülasa edebileceğimizi ya. 
zıyor. 

VAKİT 
Milli birlik ve dünya : 

Sadri Ertem, Arnavudluğun işgali ile 
İrak kırahrun ölümii hadiselerinin bizi 
milletçe çok yakından alakadar edecek 
mahiyette olduğunu yazarak, Amavud • 
)uğun işgalinin balkanlarda yeniden bir 
hareket ve faaliyet sahası açılması de • 
mek olduğunu, İrak kıralınm ölümü de 
bir siyasi suykast olması muhtemel bu • 
lundu~unu anlattıktan &onra, bir sün i • 
çinde yakınımızda cereyan eden bidiıe
lerin blançosu bu kadar kabarık bulun
duğu zamanda türk vatandaşının vazife. 
si milli safları sıkıştırmak, Milli Şef İs
met İnönü'nün dediği gibi millt birliği 
takviye etmek olduğunu ilive ediyor ve 
"Milli birliğin bayraiı Atatürk'tür'' di
yor. 

Bulgaristan lzmir 

fuarına iştirôk edecelC 
İzmir, 7 a.a. - Bulgaristan enter

nasyonal İzmir fuarına iştirik edece
ğini bildirmiştir. Belediye ıergievi• 
nin inşaatı işini süratlendirmek için 
tedbirler almıştır. 

Aydın'da tarihi bir 
lahid bulundu 

Aydın, 7 a.a. - Aydın'ın Mestiye 
civarında bir tarlada toprak altından 
tarihi bir laht meydana çıkarılmıı • 
ve bir heyet mahalline giderek tetki
katta bulunmuştur. Lahdin içinde bir 
sanduka ve bunun içinde de yüzüne 
altın varaklar yapıştırılmış bir kadın 
iskeleti ile şamdan ve bakır vazo gibi 
bir kaç parça eşya vardır. Sanduka ve 
iskelet zamanla çürümüştür. Romalı
lar veya bizanslılar devrine ait oldu • 
ğu tahmin edilen laht hükümetçe mu 
hafaza altına aldırılmış eşyalar mer .. 
keze getirilmiştir. 

O~ta tedrisat muallim kadrosu 
tesbit olunuvor 

Öğrendiğimize göre Maarif Veka • 
leti ~rt.a _tedrisat muallim ihtiyacını 
tesbıt ıçın tetkiklere başlamıştır. Bu 
tetkikat neticesinde yeniden alına
cak muallim mikdarı tesbit edilmi!J 
olacaktır. 

İki docent İzmir'e davet 
ediJdiler 

İstanbul, 7 (Telefonla) - İzmir 
Halkevinin davei üzerine, Ede o. vat 
Fakültesi doçentlerinden Enver Ziya 
ile Hayri Esat birer ko•1. erans ver
mek üzere bugün İzmir'e gitmişler -
dir. 

Terkos havuzuna dört sHzme 
havuzu daha konuvor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Beledi • 
ye sular idaresinin programına göre, 
terkos fabrıkasındaki tesislerin tami -
ri ile şebekenin tevsii ve dört yeni 
süzme havuzu ilavesi derpiş edilmek • 
tedir. Yeni büdce ile yalnız süzme ha
vuzları için 200 bin lira sarfedilecek
tir. 

harbın zarureti uıantığını zayıf
latmak lazımdır. 

Her halde harp sonrası tarihi
nin en mühim merhalesinde bu
lunduğumuz inkar edilemez. 

F. R. ATAY 



İngiltere'nin garantisi 
ve Lehistan 

1 Yazan: EDlTH BRl CON 1 ----
t ııaıltere dun tarihinın 

en kati adımlarından 
birı1U atmılitır. Şımdıye kadar 
ananeaının kendisıni daıma u
zak tutwmuı; oldugu Şarkı Av
rupa'ya varıncıya kadar butun 
Avrupa lutaaiyle en aarıh bır 
şekılde tesanudunu ilin etmııı
tır. 

Bir müddettenberl ingıliz 
infıratçılgının tarihe kanşmııı 
olduıunu ve Fransa bır harbe 
ıuruklcndıgi taktırde İngıltere 
ile mukadderatlarının bırleşe
ceırini bıliyorduk. Fakat Ren'
den öteye İngiltere Avrupa it· 
lerine olsa olsa ancak bir mu
tavasııt 11fati7le mudahale et
meyı~bul ediyordu. 

Ha ukı bugun Polonya'ya 
"Pol 'nm istıldilını .5.şık.5.r 
bır ıarette tehdit edecek her
hancı bir hareket halınde elın
den gelen yardımı., yapmayı 
teahhlıt etmıııtır. B. Baldvin'ın 
Ren uzerine getırmckle dunya
yı hayrete duşurmuı oldugu 
ingiliz hudutları Vıstul'e ka
dar uzamııtır. 
Almanya'nın 15 martta bır 

Avrupa hegemonyası arzusunu 
izhar etmekte işlemiş olduğu 
hatiyı bu kararın ehcmiyetıyle 
olçmek kabıldir. 

lnrıltere'nın harpten beri 
Şarlı:t Avrupa'ya karıı goster
dıgi kanımazlık temayulil 
fransız ittifaklar sisteminin 
başlıca zaaf noktalarından bl
rıydi. Ve Tuna'dan Vıstul'e 
kadar "ınırılız garantisi., has
reti vardı. 

Onun içindir ki Polonya dış 
bakanlııı:rle yakındill1 alakası 
olan "Transcontıental Press., 
buıun tunları yazıyor: "ln
giltere'nin Fransa gibı Polon· 
yayı da nereden gelirse gelıın 
bir tecavuze karşı filen muda
faa etmek hususunda gırışmiş 
olduıu teahhüt prkta sulhu 
garanti ctmemıı olan Lokamo 
paktının ıhdas etmiı olduiu 
vazıyetı duzeltmiştir.,, 

Fakat Varıova'da duyulan 
buyuk memnuniyet yalnız ıngı
liz garantisinden mutevellit 
değildir. Aynı zamanda Polon
ya'nın bunu elde e ek 1çin bir 
bloka ıirmek zor da kalma
mıı olmasındandı B. Beck'in 
sabırlı çalışmalar urada se
mercaıni vcrmıı Polonya 
hattl tdıhke Anın bıle böyle 
bır bloka girme ıhtimalını, 
milli muvazenesi ı menfaat
lerine aykın bula ak ve kendi
sıni hareket serbestısinden 
mahrum edecek ye reddet • 
melı:ten geri durma ıştır. Ay
.nı resmi tefsir " n ak kendi 
lmvetlerine istinat eden bir un
surdur kı taraftar nın ıı bır
liğınc pvCİlebihr iyor. 

B. Chemberlai 
beyanatta Polony ın bu ha
reket ıerbestisi b !hassa mah
fuz tatulmqtur. Po on:ra hu
Jcumeti, ingiliz baıvekilinin 
'IOalerine nazaran, ir ihtilafı 
talrdir etmek "e ist klilini teh
dit eden ıu veya u harekete 
mukavemet etmeni Polonya i
çın bayati olup ol dığına ka
rar vermekte bur kalmaktır. 
Varıon'da denHiy lı:i ingıliz 
ıarantlıinin tahd olduğu 
ve bazı hallere, me e i Danzig 
işine şamil olmadıiı hakkın
daki nvayetleri B Chember
laia'iD 10zleri tekzıp etmiştır. 
İmdi, Polonya bu usta en 
kati bir ıekilde fi ni ifade 
etmlttlr: Duuig'de sahip ol
duia haklar Polonya ı,in ha
yatJ mahiyettedir. 

Varşova, tngiltere'nin bu 
ıcldlde vaziyet alması

nm harp tehlikeain onlemek 
h111uıunda pek mue r olabi
leceilne inanmakta ır Fılha
kılı:a bundan böyle tün iıtı
rü edenleri birib r e karıı 
baclayan kombinezo l rın teh
lıkeıine mahal bıra yan ıki 
taraflı Jrarwılıldr yar m teah
hutleri mevzuubahs 

Londra'da taazzuv 
dafui faalıyet, bilha 
man - leh harbi h 

= 

ıktısadi sahaya munhasır kala
'Cak ve pazarını Almanya'ya 
sımsıkı kapıyarak Polonya'ya 
geniş açmaktan ıbaret olacak 
Sovyetler birlıgi hususunda sa
rahat kesbetmektedir. Sovyet
ler bir1igi böyle bir harpte bü
tun kuvetlerini Uzakşark cep
hesınde teksif ederek franau
larla ingılızleri bu mıntakaya 
kuvet sevki zaruretinden kur
taracaktır. 

Sovyetler birliti'nin Polon
ya'nın goruşune iıtiri.k eder 
gıbı gorunduiunü kaydetmeli
yiz. Diier taraftan, Tempı 
muhabirinin topladıiı malüma
ta gorc, Fransa ve lngiltere'
nin almıı oldukları durum Mos 
kova'da, 1915 de olduiu gibi 1-
talya'yı Almanya'dan uzaklaı
tıracak mabıyette telikki edil· 
mektedir. 

Çekoslovakya 

bir merhale mi 1 
İkinci Anşluı'tan az kazanç 

ıelmedi. Fakat Almanya'ya bu 
da lı:ifi gelmıyecektır. Alman· 
ya'nın aradığı ıey kendiıı içın 
hayati bır sahadır. Hep bu o
tarıı bulyasını tahakkuk ettir
mek iıtıyor. 

Bu noktaları dutiınürıek, 
Çekya'nın ve Slovakya'nın 
zaptı, Almanya Jçın bir merha
le bile teşkil etmez; çunku bu
ralar Almanya ıçin yapma sa
hası degildir. 

Çekoslovakya, bir sanayi 
menıleketıydi: tıpkı Almanya 
ııbi" Ve ihracatı sayesinde ya
şıyabilıyordu. Çekôslovakya, 
harıce yaptıgı borçların gerek 
faizı ve gerekse ıermayesini 
hep ihraç ettiıı mallarla odu
yor; gıda maddeleri içın dıııa· 
rıya bol bol para dokuyordu. 
Çekoslovakya'nın vaziyeti, bu 
nokta'dan tamamen Almanya'
nın aynı idı 

Almanya, Çekoılovakya'yı 
yutmakla metııur hayati uha
ııının bir parçasını olsun elde 
edemedi. Sonra Almanya, Ce· 
koılovakya'yı ilhak etmek ıu
retıyle bilikis kendi aanayiini 
,ııırdi. Netice ıtibariyle sana· 
yıe lazım olan iptıdai madde· 
lerle zirai mahsulitı ihtiyacı 
da o nispette arttı. Almanlar, 
mubadele 11stemlerlyle, evel
/;e dunya ticaretine baglı bulu
nan endüstri mmtakalannı il
hak ettiler . 
Almanya'nın ihracat ihtiyaç

ları çoğaldığı ıibi ıthalit ihti
yaçları da fazlalaıtı. Yani, ye
m memlcketı zaptetmekle, it· 
halatını karşılamak üzere faz
la mıktarda ıhracat yapnialr iı
temeıi makuldur. 

Fakat Almanya, kendi tica
ret ıiıtcmi yuziınden ıene boı
nut olmıyacak, yeni bir "baya
ti saha,. talebinde bulunmak i
~ın kuvetini ılı:i kat artıracak
tır. 

Almanya Awaturya'nm il
hakı cibi Prac'ı ve Bratiılava
yı zaptederek, isteklerinden 
vaz gec;mediiini ıoıteri:ror. 
Hitlerciler şoyle diyorlar: 

- Sar plebisitinin arifesinde 
Almanya'da beslenecek adam 
26 milyon klıi idi. Bunun için 
buıuıi bir 7apma aabau lbım 
ıeliyordu. 

Şurası muhalı:kalı: iri Veraa1-
dan sonra alman topraklan 
yuzde 45 nispetınde büyümüı
tur. Sar havzasında maden çotı::-. 
tur. Avusturya, ıııda maddele
rini dııarıdan ahr. Çekya, bir 
endiııtri memleketidir ve hep 
mahsul ithalitmda bulunur. 
Slovakya iıe, kendi ihtiyaçları
nı ancak kendisi kartılıyaeak 
vazıyettedır. 

Zaptedilen bu topraklarıa 
hiç bırinde, ziraat üstün bir 
mevkıde deiildır. Bundan baı
ka, ba topraklar, iptidai mad
deler noktası.ııdan Almanya'yı 
dış pazarlara muhtaç etmi7e
cck kadar zenıin deilldir. İlk 

İçimizdeki ıeytan · 
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Türkiye'nin yeni parlamentosu 
3 nısanda toplanacak olan, yenı Tıirki;ye Kamutayı, yahut 

Buyuk. Mı ilet M eclısrnde bır çolı: yenı çehreler bulu.nmalı:ta
dır. Kemalist rejımın ba~Iangıcrndan beri toplananların altın
cısı olan bu mecliste lı:endısınden bır oncekınrn 399 mebusu
na mukabıl, 4Z4 mebll6 buluamal:tadır. Eskı mebuslardan 294 
tanesı geçen meclıste nıhayet bulan seçımde tekrar seçılmi~
lerdır. Kayda şayan olan aokta şudur lı:ı yerıi 130 mebus ara
sında oa dort icadın. ilı:ı ortodolı.s rum, bir ermeni. bir yahudı 
de vardır. 

Yem bir cümhurreisi seçıldıl:ten sonra TurJııye'de siyasi 
bayata bır takrm ;yeni adamların zireceği daima tahmin olu
nurdu. Fakat şımdi seçımden sonra bu hayattan ayrılanlar fi. 
zenne dıkkatler toplanmaktadır. Çelulen şahsiyetler arasın
da eskı Dahıliye Vekili ~ulcru Kaya ile eslci 1Jctrsat Vekili Şa
.lı:ir Kesebır vardır. Ôte taraftan son zamanlara kadar Tıirki
;ye'nın Londra'da tanrnmış ve sevılmış bıiyük elçısi olan B. 
Fethi Okyar da Bolu mebusluğuna seçilmiştir. 

Yem Kamutayın ıosterdiği manzara fikir ve kanaat ayn
lıkları.etmediği ve etmıyecdidir. Bir defa Tıirkıye'deki par
lamento hayatında muhalefet yoktur ve büciın mebuslar Cum
burıyet Halk Partisine mensuptur. Sonra, daba mıibim bir 
nokta da şudur ki Turkr,Te'de, ıerçckten. politika ibti/Alr da 
yoktur. Gerek dış, ıerek ıç siyaset bakımından butıia millet 
bırleşık ve mütecanis bir haldedir. 

Turk milletıni yolundan saptırmak ümidıne düşecek. biç
bı'r lı:uvet ıçın ea ulalı: bu muval/alı:ıyet umidı bıle yoktur. 
Çun.lı:u tur/eler. ne duşuneccklerini iyı bilır ve hiç sarsılıp şaş
maksızın bu fikri tasvıp ederler. Bir takim muşah1tlerin Ata
tilrk'un olumunden sonra milli bünyede bır sarsrntr olacağı 
ba.lı:lundalı:ı şuphe ve limitleri boşa çıkmış, milli ırade ulak bır 
zayı/Iama alimeti bile gostermemiştir. Bilalus, dışarıdaki a
lemın farkına bile varamadık/an halde mevcut olan bir ta
/um uyıl nolı:talarrn onanlması yolunda azimli tedbirler alın
maktadır. 

Yeni meclis, miIIi diva yolunda kendi selellerinden geri 
J:.almıyacağrnr İlmit ederek toplanabılir. 

Great Britain and the East 
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Akdeniz.'de ıeyreden bir alman harp gerr1111nın 
"Neıe ile kuvet., tftfltilahnın tertip ettiği bir 

deniz gezintiıinden görünÜfÜ 

maddeler buralarda o kadar 
bol delildir; binaenaleyh 7eni 
topraklar lazımdır.,. 

Hitlerciler ııunları da ilive 
ediyorlar: 

- 12 ay için~ insanca kud
retimiz yuzde 33 nispetınde 
arttı; fakat kollektif refahımız 
bir derece bile artmadı. Yani 
halimizden hoınutıuzluk da 
yüzde 33 niıpetinde fazlalaştı. 

Dun 66 milyonluk proleter bir 
millettik: ıiıııdi 86 mil7onluk 
proleter bir milletiz. Değişen 
bir ıey yok: Taleplerimiz da
ha agır, hoşnutsuzluıunım da
ha çok ve daha korkunç" Hak
larımrz daha meıru. 

Almanya bu tarada büyü
mekte devam edene ... 
La Ripublique -

- Emile Rocbe 

HDe eve) laf kesilip olduğu yerde kalmıt gibi ha· 
kikattaa uzak olan evinden ve oradaki J'•taJ'•ttan 
tamamen ayn idi ••• 

Tefrika No. 6= Yazan: Sabahattin ALIJ. 
birkaç ilk mektep mualliminin sözüne belki kan • 
maz ve onu da, ablaaı ıibi, on bet yqmda kocaya 
verirdi. 

Odaamm 4urasma buruma dağdı duran elbiae
leri, göiüalükleri, kapılan yontmalı yerli ceviz do
laplann raflannda karmakantık ~iıh duran ki
taplan buraya hiç yakıınuyordu. Biribiri arka
ama okuduiu ve bir çoiunu elinden garip bir tik
ainti ile attıtı bir sürü roman •e hikaye kitaplan 
kafasının içinde, iyili ti veya fenabiı hakkmda bir 
lıüküm veremedi fi, fakat batkabimı ve içinde bu
lunduğundan daha hakiki oldufunu sarahatle gör· 
düfü bir hayattan bahsediyorlardı. 

Macide'nin hayatı teaadüflerin oyuncağı ol· 
maktan ancak orta mektebin ikinci amıfmda kur
tuldu. Kendisini mektebe biraz geç, dokuz yaım · 
da ıönderdilderi için yedinci aınıf a gelince on al
tıya baamıı, oldukça aerpilmiıti. 

Bir etraf evinin ağır batlı havaaı Ye mGtebak · 
kim edası tavrrlannda göründüiü için arkadqla
n ona pek aokulmuyorlardr. Sadece denleriyle 
u raşıyor ve tamamiyle kendine bırakdnuı bir ha
yat aürüyordu. Ne çahımasiyle alakadar olan, ne 
de ıu yolda hareket et diye kendiaine bir teY di
yen Yardı. Annesi ara sll'a elbiselerinin açık Yeya 
kapalı, dar veya bol olduiuna dair bir teJ'ler söy
lemiye kalkıyor, sonra ne üatüme vazife der gibi 
omuzlarını silkip odasma gidiyordu. Hemen be • 
men bütün aileler kızlarım okuttuklan için Maci
de'nin okumasında bir fevkaladelik bulmuyor, fa
kat onun hemen bir kocaya gitmeaini tercih edece
ğini kendinden saklamıyordu. 

Lo9 bir tatlik etrafında bir kaç oda ve kilerle 
üst katta genit bir aofanm etrafına dizilmit gene 
kocaman bir sürü odadan ibaret olan etraf evi Ma· 
cide'nin gözunde günden güne yabancı bir tekil 
ahyorda. Mektepteki hayat, okuduia kitaplann 
n dinledıgı deralerin anlattığı feyler onun, elli 

Mektepte diğer arkadatlariyle teması oldukça 
azdı. Bu, biraz yalnızbtı atıYmekten biraz da onla
rın konuıtaldan teJ'leri bot bulmamaktan ileri 
reliyordu. Y aılan on üçle on altı araamdaki bu 
çeıit çeıit kızlar, aralannda, yetitken bir imam 
kıp kırmızı edecek bahisler açıyorlar, amıf arka· 
datlan olan oğlan çocuktan hakkında, onlan ıö
l'ÜnÜfte daima istihfaf etmelerine raimen, pek va
kıf ane mütalealar yürütüyorlardı. Macide bu mü
kalemeleri, hakim olamadığı bir merak ile dinlese 
bile, yalnız kalır kalmaz biiyük bir tiksinti duyu
yor, arkadaılarmm yanma biç aokulmamaia karar 
Yeriyordu. 

ilk zamanlarda bu tiksintide biraz da anlama
mazlık kantıktı. Mektebin bahçeainde gnap grup 
bat bap vererek Abmed'in dadaklannm kaim, 
Mebmed'in ellerinin beyaz ve yumupk oldafaaa, 
fU muallimin bu kıza biraz f&fl baktıinu, dikit bo
c:umm asla koca balanuyacatmı daima bir du
dak bükütiyle birlikte söyliyen ve bütün dütünce
leri bunlara benzer mevzular etraf mda dönen ar-

Hitler'in nutku 

ve Şark Devletleri 
Berlin'dcn yazılıyor: 
Ne harpten evci ve ne de 

harpten sonra, hiç bir al
man devlet adamı, Büyük 
Britanya'ya, "Tirpitz., zırh 
lısının denize indirilmesi 
münasebetiyle Hitler'in 
söylemiı olduğu nutuktaki 
kadar §iddetle hücum et
memiştir. Bu defa yalnız 

Çemberlayn ve arkadaşla
rına çatılmakla kalınma~ 
mış, aynı zamanda tehdit
ler de savrulmuştur. 

Hitler'in oynadığı koz, 
onun, Berlin - Roma mih· 
verinde mevcudiyetine i
nandığı askeri kudretin üs
tünlük meselesidir. Maa
mafih, kendi hamilerinden 
geniş mesafelerle ayrılmış 
olan cenubu şarki devletle
ri henilz askeri bir baskın 

tehlikesini atlatmış sayı

lamazlar. Bu devletler, ln
giltere'nin hazırlamakta ol
duğu çevirme sistemine gi
rer girmez, bu tehlike ile 
karşılapcaklardır. Vilhel
mahafen'de söylenmit olan 
nutkun apğıdaki kısmı, va
%iyeti bütün vuzuhuyla ay· 
dınlatmaktadır: 

"Garp devletleri, eğer bu 
günkü Almanya'dan, yega
ne vazifeleri Almanya'ya 
kartı kullanılmaktan ibaret 
olan bazı peyk devletlerin, 
Almanya'ya taarruz edebi
lecek derecede kuvetlen
dikleri gUne kadar sabret
mesını bekliyorlarsa, bu

günkü Almanya ile harp· 
ten evelki Almanya'yı biri
birine karıttırıyorlar. Eğer 

bir devlet, büyük devletle· 
rin hesabına kestaneyi a
teıten çıkarmak için mata· 
lık etmek hevesine düşe!'6e, 
~ok dikkat etsin, parmak

larını yakmasın.,, 

Büyüyen 

Almanya 
Rayhş, kısa fasılalarla 

büyük ölçüde genişledi. 

1935 de Sar toprakları tek
rar ilhak edildi. Bundan 
bir yıl evel Avusturya an
ılua'u oldu. Geçen ilk teş
rinde südet alınanlarının 
toprakları Rayhş'a katıldı . 
Şimdi de eskiden Rayh§'ın 
olan Bohemya ile Moravi· 
ya alman himayesine girdi. 

Avusturya'nın ilhakın
dan sonra, mesahaaı 555.000 
'kilometre kareyi bulan Al
manya, Fransa'yı da geçe
rek Avrup'nın en büyük 
devleti oldu: Südet alman
larına ait toprakların illl
vesinden sonra, bu miktar 
78.7 milyon nüfusuyle 583 
bin kilometre kareyi buldu. 

Bohemiya ve Moraviya i
le, Rayhş topraklarının me
aahası, 635.000 kilometre 
kareye, nüfusu 85 milyona 
çıktı. Bu rakamlara göre, 
Almanya'nın nüfusu, Fran
sa ve İngiltere nüfusunun 
mecmuuna tekabül etmek
tedir. 

Franklurter Saytunı 

Lehistan 

karşısında 

Almanya 

Almanya'nın Vartova'ya 
kartı yapacağı herhangi bir 

taarruz muzaffer olabilirse 
de bu zaferin kazanılması 

da oldukça güçtür. Çünkü 
mesafe ualıı:, muhabere ve 
muvasala vasıtaları da kö
tüdür. Sonra böyle bir harp 
taktirinde Lehistan tek ba
tına kalmıyacağı için al
ınanların mw:affer olmafa-
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CUMARTESİ 8.4.939 
13.30 Procram 
13.35 Müzık (soliıtler • Pi.) 
14.00 Memleket 18at ayarı, a-
janı ve meteoroloji haberle
ri. 

14.10 TUrk mllzigi (Halk tür
küleri ve oyun havaları) Ça
lanlar: Hakkı Derman, Eıref 
Kadri, Hasan Gıir, Hamdi 
Tokay. Okuyan: Mahmut 
Karındaı. 

14.40-15.30 Miızik (Cazband • 
Pi.) 

17.30 Program 
.17.35 Muıik (Danı saati - Pi.) 
18.15 Turk muzıgi (Fasıl hey

eti - Karı3ık proıram) Ça
lanlar: Hakkı Derman, Eı
ref Kadri, Hasan Gür, Ham
di Tokay, Basri Ofler. Oku
yanlar: Celll Tokses ve Tah
sin Karakuıı. 

19.00 Konuııma (Dııı politika 
hldıselerı) 

19.15 Turk miızi&i (Halk mb
sıkisı - Aşık Veysel ve İbra· 
hım) 

19.30 Turk müzigi. Çalanlar: 
Vecihe, Reıat Erer, Zühtü 
BardakoıUu, Ruııen Kam, Re
fik Feraan. Okuyan: Muzaf
fer 1tkar. 1 - Numan aıanın 
• Şevkefza pqrevi. 2 • Dede
nin - Şev1'cfza beıte - Huınü 
zatın gibi bir dilber sımın 

endam. 3 - Suphi Ziyanın • 
Şevkefza şarkısı - Şımdl ay 
bır aervü simindir ıuda. 4 • 
4 - Leminin - Şevkefza ıar
kısı • Şikbet etme cananım. 
5 • Ruıen Ferit Kam - Ke
mençe taksimi. 6 - il. Mah
mut - Şevkefza tarkı - Ey 
aervü ıUlıarı vefa. 7 - Dede-

in • Şevkefza yüruk semai
si - Seri zulfu anberlnln. 8 • 
Sait dedenin - Şevkefza saz 
semaisi. 

20.00 Ajanı, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiat) 

n ihtimali de azalır. 
Lehistan'ın askeri kuvet

Jeri günden güne kendini 
daha fazla göstermektedir. 

Bu askeri kuveti, leh mil 
Jetinin günden güne artan 
mukavemet azmi de artır
maktadır. 
Almanların leh hududu

na 400.000 ile 600.000 ara
sında asker yığdıkları tah
min olunuyor. Bunlar bü
yük bir ihtiyatkarlıkla ha
reket etmektedirler. 

Uzun .ıamandanberi po-

20.15 Temsil (Kıra! eileniyorl 
Rigoletto) Yazan: Victor 
Huıo. Tercüme ve radyof~ 
nik montaj - Ekrem Retit. 
Temıile kuçük orkettra Ne
cip Aşkının ıdareıinde Ver
dinin Riıoletto iıimli opera
sından parçalar çalarak itti
rik edecektir. 

21.15 Memleket ıaat ayarı 
21.15 Eaham, tahvilit, kambi

yo - nukut borsası (fiat) 
21.25 Neşeli pllklar - R. 
21.30 Konuıma (Su ıporları 
hakkında) 

21.45 Muzik (Opera aryaları • 
Pi.) 

22.00 Haftalık poıta kutuıu 
22.30 Muzik (Operetler - PIJ 
23.00 Muzik (Cazband - Pi.) 
23.45-24 Son ajanı haberleri •• 

yarınki proıram 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLBRı 
19 Berlin - 21 Roma 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 21 Varıova - 21.SO 
Renneı. 

ODA MUSİKİSİ: lUO Ko
lonya - 22.30 Doyçlandnn
der - 23.30 Luklemburı. 

SOLO KONSERLERİ: 16 
Strazburg - 17.S Stokbolm 
- 18.15 Beromünater- 20.10 
Kolonya. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart •· 
s.) lS.30 Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18.30 Hamburs. 

HAFİF M0Z1K: 16 KolOD7& 
ve diğer alman iıtaayonlan 
- 1~ Könipberı-19 Keaa 
20.10 Berlin, Brcılav, Köni
pberı, Viyana - 20.15 Fra· 
nkfurt - 20.30 Hamburı -
22.30 Viyana - 23 Do,.çland
zender - 24 Ştutıart. 

HALK MUSİKİSİ: 14 8tat
gart - 18 Sarbriik-19 Ham 
burg - 20.10 Münib - 22.20 
Budapeıto (Çiıan orıı: .. tra-
11). 

DANS MUZ1ôt: 2Z London -
Recyonal, Sottens - 22.10 
Floransa - 22.15 Stokbolm 
- 23 Floransa, Milano, Stok
holm - 23.10 Brüksel -
23.10 Briıksel - 23.SO Lan
don - Recyonal - 24 Droyt
viç, Luksenıburı, Milano, 
Pariı, Strazburr - 0.30 Dro
ytviç. 

lonyalılar aleyhinde neıri
yatta bulunan alman ıaze
teleri, lehlilcri doğrudan 

doğruya kışkırtacak yası· 
lar yazmantan içtinap edi
yorlar. Hatti Danziı meH· 
lesinde bile fili bir çatıt
maya yol açacak yazılar 
yazılmamaktadır. 

Berlin'de bugilnJı::U vazi. 
yette herhangi bir tetllı u
yandırmanın umumi bir 
Avrupa harbine aebeb ola
cağı takdir edilmektedir. 

Tbe Maacbester Gıurdiuı Bu sözlerle izah edilen 

politik - stratejik plan, Av
rupa kıtasına henilz: sevke

debilecek ordusu olmıyan 

ve bu güne bugün mecburi 
askerlik hizmetini tatbik e
dememiş olan lngiltere'nin 

askeri faaliyetine ehemi

yet vcrmemiye dayanmak

tadır. Fransız ordusu, al

ınanların garpteki iatih

kimlariyle durdurulacağı

na göre, harp riskini göze 
aldıracak olan şark devlet· 

leri, yilbek ölçüde hareket 
kabiliyeti olan ve taarruz i
çin bazırlanmıt bulunan al

man ordusunun saldırışla· 

rına dayanmak zorunda ka
lacaklardır. 

6~=======================================:~ 

Taragona'Ja harbeden İtalyan aıkerleri 
N oye Zürber Saytun6 

kadatlarmı anlayamıyordu. Bu bahisler ona mana
sı• ve lüumauz 1reliyordu. 

Sonralan, bilhasaa bir çok kitaplar okuyup ka· 
faamda bir takım hayaller, yeni yeni dünyalar te
tekkül ettikten sonra bu kabil mübahaaeleri iirenç 
bulmaia baıladı. Arkadaılarmm her sözü, hatta 
istikbale ait her hülya11 onun senit muhayyeleai
nin doiurduiu güzel dünyalardan birini kirleti -
yordu. Kendiai de gözünün önünden türlü türlü 
iatikbal levhalan geçirdiii halde bunlan kıymetli 
birer •tY• gibi saklıyor, hatta sık sık dütünerek 
tekillerini bozmaktan bile korkuyordu. 

Tam bu aıralarda, yedinci smıfm ortalarında 
geçirditi bir macera, onu büabütün etrafmdan a
yırdı. Fakat tamamiyle kendi içinde doiup büyü
yen ve en ufak bir alameti bile dıtan aızmıyan bu 
vakaya macera demek bile dofru değildi. 

4 
Macide ilk mekteptenberi aeainin gii:melliii ve 

mu.ikiye istidadı ile göze çarpmııtr. Beıinci amıf
ta iken musiki maallimleri Necati bey iaminde, Ba· 
bkeair'in qafı yukan bütün mekteplerini dolatan, 
yaılrca bir zatb. Smıf a girince kutaaandan krlar
netini çrkanp yelmaaak mektep havalan çalar ve 
çocukları geliti güzel bafırhrdı. 

Macide, ara ura kendisi de beateler yapmata ö
zenen ve edebiyata hevesli bazı mektep müdür ve 
muallimlerinin yazdıfl Tezin, kafiye ve minuı bo
zuk aabrlan bir türlü alelldenin üatüne çıkamryan 
mhiklerle birlettiren bu adamın naarlaa sözüne 
çarptı. içinde gizliden sizliye bir sanat ihtiruı tu
hltan. fakat iatidadaızlıimm boyundurajuau bir 
türlü luramadıiı için zamanla kalenderletmit ve 
dünyaya küamüt bulunan Necati MY. Macide')'le 

meısul olmaiı kendine it edindi. Babaaiyle konut
tu, aktamlan mektep zamanmdan aonra, diğer bir 
iki huausi talebeaiyle beraber onu muallimler bir
liğine götürerek akordu bozuk bir piyanoda çabt
tırmağa batladı. Macide kııa zamanda arkadatla
nnı bile hayrete düıürecek bir terakki göaterdi. 
llk mektebi bitirdiği sene aon amıfm verdiii müaa• 
merede ona tek baıma piyano çaldırdılar. Sekia 
aylık bir müptedinin elinden gelebilecek en büyük 
hüneri göaterdi. Salonda bulunanlar çocuk velile
riyle bir kaç muallimden ve maarif memurandan 
ibaret olduiu ve içlerinde mibik hakkında en kü
çük fikri olan bir kiti bile bulunmadıtı için onu a
dam akıllı ve samimi bir hayranlıkla alkııladrlar. 
Macide orta mektebin birinci smıfmda da ba te
kilde ders almaia devam etti. Necati beyin ken
diai de pek iyi piyano çalaınadıiı için iki sene ka
dar aüren bu dersler, ekseriya olduğu gibi, talebe
nin yarma yamalak bir musiki ukalaaı olmasiyle 
neticelenmedi, ileri sötürücü bir çalıpna halinde 
devam etti. 

Orta mektebin ikinci unıf ma geçtikleri sırada 
Necati bey bafka bir memlekete nakledildi. Maci· 
de piyanoyla hiç denecek kadar az meıgul olabil
miıti. Y alnıa batına muallimler birliğine sitmeyi 
hem iatemiyor, İateae bile bunun muhiti tarafmdan 
hoı görülmiyeceiini biliyordu. 

Mektep •çılmca yeni ve genç bir muaiki mual· 
limi gelmit olduğunu sördü. Bu, Bedri isminde u
zun boylu, aiyah ve k.ıaa aaçlı yuvarlak çehreli bir 
gençti. Yüzünün hep güliimsi)'OrmUf gibi bir if ad .. 
ai Yardı ve bu hal kulana ilk aündep itibaren on• 
al&7• almalarma aebep oldu. • 

(Sonu oar) 
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Arnavutluk kıraliçe1Ci 
Yımani1ttan'a ıcitti 

Atina, 7 a.a. - lki giin evel veli -
ahdi dünyaya getirmiş olan Arnavut
luk kıraliçesi Jeraldi'nin maiyeti ile 
beraber, Yunanistan'a geldiği öğrenil
miştir. 

Selanik, 7 a.a. - Anadolu ajansı -
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Arnavutluk kıraliçesi iki gün evci 
dünyaya gelen veliaht ve maiyeti ile 
birlikte bu sabah saat yedidenbcri 
Yunanistan'ın Florine şehrinde bu
lunmaktadır. 

Münür Nurettin 
12 - 13 Nisan 

Y enİ§ehir Uluı sinemasında 
konserlerini verecektir. Biletler 
§İmdiden satılıyor. 

ULUS 

vaziyeti 

Yugoslav Nazırlar Meclisi toplandı 

Harek4hn inkişafmdan 
endişe hissediliyor 

Bir taraftan İtalya diğer taraftan Arnavutluk 

Yugoslavya' dan kendilerine yardım istemiş 
(Başı 1. inci sayfada) 1 

l'UJf(),,./(ll~~:'~';:,;.~; mecli. i 
1 Arn avu ti u k 

Bclgrad, 7 a.a. - Nazırlar meclisi 
Prens Pol'ün huzuriyle içtima halin
dedir. Arnavutluğa karşı İtalyan ha -
rekatı üzerine Yugoslav menfaatleri
nin korunması için kararla an tedbir
ler hakkında hir tebliğin neşrine in -
ti:zar edilmektedir. 

Kıra} Zogo'nun Arnavutluk mille
tine hitaben neşrettiği mesaj siyasi 
mahfillerde derin uir intiba hasıl et -
miştir. Kıral Zogo bu mesajında, İtal-

hôdisesinin 
ôkisleri 

ya ile bir anlaşma akdine hazıı oldu - R 'd l d 'd 
ğunu ve fakat İtalyan isteklerinin oma a ve on ra Q 

-5-

1 Gün İrin ____ .....__ ___ ._ 
Vatandaş için düsturlar 

memleketin hüriyetini tehlikeye koy-
duğunu bildiJ"erek Arnavut milletini yapılan siyasi temaslar 

Memleket irfanına her suretle 
hizmet edilebilir; telif ederek, ter
cüme ederek, cem ve telfik ederek. 
Dünyanın her tarafında pek mak
bul olan bu son tarz ise bizde mü
nevverleri ne yazık ki layık olduğu 
derecede alakalandıramamışhr. 

Halbuki, kültür hesabına hiç bir e
serin, hiç bir sayfanın, hiç bir cüm
lenin, hatta hiç bir kelimenin kay • 
bolmaması lazımdır. "Bana bir 
harf öğreten beni kendine kul eder,, 
sözlerinde ilmin kıymetini bilen i
çin büyük bir hakikat vardır. İmdi, 
başkalarının eserleri hususi bir dik
kat ve itina ile gözden geçirilip 
bunların en ziyade dikkate layık 
kısımları bir araya toplanmak sure
tiyle meydana getirilen ve falanca
nın seçme sayfaları, seçme yazıları 
veya seçme sözleri başlıklan altın
da neşrolunan dergilerdir ki bu e
serleri türlü sebeplerle toptan oku
yamıyanları hayli tenvir ve büyük 
bir noksanı izale ederler. Yakmda 
toplanacak olan neşriyat kongresi • 
ne, bilhassa eski eserleri düşüne· 

rek, milli kütüpanemizin bu eksiği
nin ikmali lüzumunu hatırlatmalı-

kanının son damlasına kadar mukave
mete davet eylemektedir. Londra, 7 a .a. - Roma'dan bildi -

rildiğine göre Kont Ciano, bu sabah 
Lord Pölt'i kabul etmiştir. Bu gö -
rtişmedc İtalya'nın Arnavutluktaki 
hareketi bahis mevzu edilmiştir .. 

yız. 

Biz burada, bu yolda yapılmıf 
değerli bir hizmetten bahsetmek is
tiyoruz: arkadaıımrz Cemal Kutay, 
Mlili Şefimizin 1920 - 1939 seneleri 
zarfında Genel Kurmay Başkanı, 

Hariciye Vekili, Başvekil ve Cüm
hurreisi sıfatlariy)e söyledikleri nu
tuklarla verdikleri beyanattan par -
çalar ayırıp "İsmet lnönü'nün seç· 
me sözleri" adiyle neıretti. 

Arnm 11ılrı/; } 11ım:ıl•wnı·t1mı 
\'cırdmı ;~ınni$ 

Söylendiğine göre, yugoslav mah
filleri Adriyatik'tc yugoslav menfaat 
leri hakkında Roma tarafından Bcl
grada verilen teminata rağmen Arna
vutluktaki italyan harekatının inki
şafından büyük bir endişe hissetmek
tedirler. 

Alınan bazı malfımata göre, ltal -
ya Yugoslavya'dan Arnavutluğa kar -
şı icraatında kendisine iltihak etme -
sini istemiş ve Yugoslavyaya İşkodra 
şehrini teklif etmiştir. 
Diğer hazı maliimata göre de, Ar -

navutluk Yugoslavyadan yardım iste
miştir. 

lnıizor sfrast>Iİ 
Bclgrad, 7 a a. - Naip Prens Pol

un iştirakiyle aktcdilen nazırlar mec
lisinden sonra hiç bir tcl.ıliğ neşredil· 
memiştir. 

YugosJavyanın bir intizar siyaseti 
tatl.ıik ederek Arnavutluk vaziyetinin 
inkişafını yakından takip edeceği 

zannedilmektedir. 

Faris, 7 a.a. - ltalya'nın Arnavut -
luktaki tasavvurları bu sabah bütün 
matbuatın dikkatini ccllıctmektcdir. 

Gazeteler, endişe ile Musolini'nin ne 
yapmak istediğini sormaktadırlar. 

Lö Jur gazetesi diyor ki: 

" Faşist hükümetini bu harekete 
sevkedcn nedir? Yugoslavya üzerin -
de bir tazyik mi icra etmek istiyor? 
Makedonya ve Ege denizinde tasav· 
vurları mı var? Otrante kanaliyJc Ad 
riyatik denizini mi kapatmak istiyor? 
Kime karşı? İtalyan matbuatının bu 
hususta tam bir ketumiyet muhafaza 
etmesi daha az garip değildir.,, 

Umumi bir carmşmıya doiirıı 
Pöti Pariziyen yazıyor: 

Sefir boyle bir hareketin İtalya ve 
İngiltere arasındaki 16 nisan 1938 
itilafUla muhalif düşeceğini B. Ci -
ano'ya tebliğ etmiştir. 

Resmi teblii 
Roma, 7 a.a. - B. Ciano ile Lord 

Perth arasında bu sabah yapılan gö • 
rüşme hakkında neşredilen resmi 
tebliğde şöyle denilmektedir : 

Lord Perth, Arnavutluk vaziyeti 
hakkında nazıra bir nota vermiştir. 
Kont Ciano, Lord Perth'c beyanatta 
bulunmuş ve teminat vermiştir. 

lnlliliz - lıalwm iıiliifı 
Paris, 7 a.a. - Mme. Tahouia, Draç, 

Avlonya vesaireyi işgal etmek, ital -
yan donanmasını harekete getirmek, 
Arnavutluk'ta karaya asker çıkarmak 
suretiyle İtalya'nın İngiltere'yi in
giliz - italyan itilafını bizzat feshet • 
miyc mi scvketmek istediğini suale 
şayan görmektedir. 

8. Bonne'nin temcıslarr. 
Paris, 7 a.a. - l\· DaJadier bu sabah 

Hariciye nazırı B. Bonnc ile görüş -
müş ve müteakiben B. Bonne, Sov -
yctler Birliği, Türkiye ve Amerika 
büyük cl!jilcrini kabul etmiştir. 

tord llalifaks'ın temasları 
Lndra, 7 a.a. - Arnavutluk hadi -

selcri üzerine, franınz büyük elçisi 
B. Korbcn ile İtalya maslahatgüzarı, 
Polonya büyük cl!jisi ve Romanya or
ta elçisi bu sabah hariciye bakanlığı
na gelerek Lord Halifaks tarafından 
kabul edilmişleridir .. 

Fransı:s 1tefirinin l..odrml<ıki 
tema.'lları 

Londra, 7 a.a. - B. Korbin, bu sa -
hah hariciye nezaretine gitmiştir. Öğ
renildiğine göre, bu ziyaret Arnavut
luk vakayii ve bu vakayiin neticeleri 
ile atakadardır. 

Londra, 7 a.a. - Bulgaristan orta 
elçisi ile Yugoslavya maslahatgilzarı 
da hariciye bakanlığına gelmişlerdir. 

Vakıa, Cümhurreisimizin 1920 -
1933 devresine ait nutukları bir 
cilt haline getirilip basılmıştır. La • 
kin sayısı mahdut olan bıııcildi ele 
geçirmek her istiyene nasip olmuı 
değildir, bundan başka, 1933 - 1939 
devresinde verilmiş olan nutuklar 
da henüz tabedilmemiş olduğun
dan Cemal Kutay şimdilik bu boşlu
ğu da doldurmuı sayılmalıdır. 

Akla gelir ki arkadaşımız, bu 
cem ve telfik işini, biraz sabırla, 
daha faydalı bir şekilde arzedebi • 
lirdi: mesela, seçtiği parçalan muh
telif mevzulara göre taınif edebi
lir, ve hiç olmazsa, eserin aonuna 
tahlili bir fihrist ekliyebilirdi. An -
cak, böyle yapmayıp ıadece tarih 
sırası takip etmekle seksen sayfalık 
kitabı bir hamlede okutmak istemiş 
olabilir. Ve kitap, Türkiye'nin aon 
yirmi senelik hayatında hepimizi ö
vündüren her ne tahakkuk ettiril
miı İse hepsini birer birer ihtar, ve 
bununla da kalmıyarak, iyi yetişip 
millet ve memleket emrinde çalış
mak niyetini besliyen her vatanda • 
§a yalnız büyük bir devlet adamı 
gibi değil, bir baba, bir mürebbi, 
hakiki bir dost gibi de hitap eden 
Öz sözlerle doludur, ve bunun için de 
bir hamlede okunduktan sonra da
ima müracaat edilecek bir mecelle 
olarak kitap dolaplarının anahtarlı 
gözlerinde kıskançlıkla muhafaza 
olunacaktır. "ismet lnönü'nün seç
me sözleri" ni bilhassa devlet me
murları ve gençler okumalıdırlar; 
onda bu memlekete faydalı olma
nın bütün sırlarını bulacaklardır. 

Cemal Kutay, kitaba "vatandaş 
için düsturlar,, adını verebilirdi. Bu 
düsturlardan birkaçını naklede
lim : 

"Son dakikada müzakereler bir an 
laşmıya müncer olmadığı takdirde gö 
rünüşe göre yalnız Yugoslavyo'yı de
ğil fakat Yunanistan, Bulgaristan ve 
umumi surette bütün Balkan millet· 
lcrini de siirükliyccek bir çarpışma 

vukua gelecektir. İtalyan askeri ku -
vetlcrinin Arnavutlukta yerleşmesi 
Balkanların muvazenesinde derin bir 
karışıklık husule getirecektir." 

Bu diplomatların Arnavutluk vazi
yetleri hakkında görüştükleri haber 
verilmektedir. 

" ••• Mütecanis, yeknaıak bir va
tan; bunun dahilinde harice karşı 
gayri tabii kuyuttan ve hükümet i • 
çinde hükümet ifade eden dahili 
imtiyazattan müberra bir vaziyet; 
gayri tabii mali mükellefiyetlerden 
azade bir hal; müdafaa hakkı mu~ 
lak, menbaları bol ve serbest bir 
vatan. Bu vatanın adı Türkiye'dir. 

ltalwı bir ticaret miialıcdesi 
koıxırm<ıia çalışı:ror 

Epok şöyle yazıyor: 
"Bizi atakadar eden bir tek nokta 

vardır: Duçe'nin maksadı nedir? Ba
zılarına göre Musolini, Arnavutluk -
tan Almanyanın Romanya ile akdet • 
tiği ticaret muahedesine benzer bir 
muahede koparmak istemektedir. Ba
zı kimseler de mumailcyhin komşu i
dareyi ve orduyu tamamiyle kontrol 
altına almak arzusunda bulundugunu 
temin etmektedirler.,, 

Bu gazete, İngiltere ile Fransanın 
orada mcnfaatclcri olduğu noktasın -
d.:ı ısrar etmektedir . 

Romanya orta ve Türkh·e 
bü:rük elci~inin tenuı.~forı 

Londra, 7 a.a. - Romanya orta elçi
si B. Tilca öğleden sonra hemen bü -
tün zamanını hariciyede geçirmiştir .. 

Türkiye büyük elçisi de saat 16 ya 
doğru Sir Alexandc Cadogan ile bir 
müllikat yapmıştır. 
Paskalyayı Yorkshire'de geçirmek 

niyetinde olan Lord Halifaks Lon -
dra'da kalmıştır. 

Kendisinin paskalye günderini de 
hariciye bakanlığında çalışmakla gc -
çireccği zannedilmektedir. 

~· ·· · ··· ·· ·· · ··· ·· ········ · ······ · ···· ·\. 

" E~ " .• ger btr memlekette alimler, 
fakat sahibi salahiyet alimler, sala
hiyetlerini o memleketin efradınn 
tanıttırmıı ve teslim ettirmiş olur
larsa, eğer onlarm sözü memleke -
tin bütün şuabatı hayatında müessir 
\·e müsmir olursa o memleket cid
den tabii esaslara istinat eden bir 
bina haline gelmiı olur.,, 

" •.• Cümhurİyet donuk ve durgun 
bir devrin adı değil, bilakis her gün 
yeni hayatiyet gösteren dog~urucu 

b• ' 
yaratıcı ır yaşayışın timsalidir.,, 

" ... Büyük i~lcrde samimi inıın· 
Çocuk bir cihandır. Çocuk E- mak, o işin muvaffakiyctle netice. 
sirgeme Kurumu binlerce ci - lenmesi için muhtaç olunan başlıca 

OLİMPİYAT GENÇLERİ (OLİMPİYAT il) Reji : 
Leni Rifental 

Arnavutluirı da Roma'nın 
hakimiveti altına alacak 

Övr gazetesinde Mm. Tabouis di
yor ki: 

hanı kucağında taşıyan bir kuvettir. Bu kuvet o kadar miıhım· 
dir ki bunun karşısında yenilmiye • 

mabeddir. Yılda bir lira verip cek zorluk ve aşılmıyacak tümsek 

Dün akıam u L u s Sineması nda Büyük rağbet gördü 

Boka. Eskrim_ Voleyboll . Baıketboll • Futboll • Güret - Deniı Sporları - Deniz yarışları At 
yarııları • birçok alakalı Sporlar birincilikleri ve Olimpiyatlarda Bayrağımızı ıeref direğine 
çektiren y A Ş A R , OLlMPlY AT GENÇLERl'nin Kamp haya tını ihtiva eden 

bu filmi mutlaka görünüz. 

Son lıraat: STAT İLAHLARI (Olimpiyat l) 10-12 ucuz matinelerinde. 

"Hakikatte Musolini'nin maksadı, 
Çekoslovakya için kabul edilen for -
nıülc benzer bir tarzda Arnavutluğu 
tama.miylc Roma'nın hakimiyeti altı
na sokmaktır. Musolini bu aralık 

Fransaya karşı harekete geçmenin 
şüpheli bir netice vereceğini anlamış 
tır. Fakat parlak bir muzafferiyet el
de etmek lüzumunu hissettiği için bu 
muzafferiyeti Arnavutlukta kazan -
ınaY.ı düşünmüş olsa gerektir." 

siz de Üye olunuz ı yoktur.,, 
~ " ••• İnkılapçıların ölürken kalan· 

· ······ ··················· ········ ··· · -- 1 d ar an ve yeni ycfr•enlerden bir tel\ 
:' • ••• • •••• • ••••••••••••••••• •• ••• • • • ••• ._ y 

Hastalıklı çocukların çokluğu 
milleti inkiraza sürükler. Yok

su} yavruyu, kurtarmak için 
yılda bir lira ver Çocuk Esir· 
geme Kurumuna üye ol J 

• dileği vardır: cansız bileklerinde 
: sallanan vazife bayrağının kavra-
• : nıp daha yükseklerde dalgalandı· 
: nlması.,, 
: Fakat, hepsi teker teker biı r . 
: düstur olan bu sözlerden han ,,i~· 
: nakletmeli? Biz, yaptığı fayd 1 

: hizmetten dolayı arkadaıımızı tcb-
~ . .................................... , j rik edelim. 

Nasulıi BA. YDAR 



-8-

~ Jandarma 

Yatak ve yastık kılıfhk 

bez allnacak 
,.Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun· 
dan: 

Bir metresine 36 kuruş kıymet bi
çilen 64Sl2 metre vasıf ve örneğine 
uygun yatak ve yastık kılıflık bez 
kaplı zarf usuliyle 2S. 4. 939 salı günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve örnek parçası yüz 
on altı kuruş karşılığında komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmiye gir· 
mek istiyenlerin (1742) liralık ilk te
minat banka mektubu veya sandık 
makhuzu ile şartnamede yazılı belge
leri muhtevi teklif mektuularını en 
geç belli gün saat dokuza kadar ko • 
misyona vermiş olmaları. (121S) 

11227 

· . Enstitüler 

22.000 kilo ekmek 

ah nacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör· 

lüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstah 
demin iaşelerinden (22.000) kilo ek
mek açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 10. 4. 939 pazartesi gü
nü saat 12 de Rektörlük binasında mü 
teşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli (2200) ve 
muvakkat teminatı 165 liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin Enstitü· 
müz daire müdürlüğüne müracaatla· 
rı. (1226) 11231 

.. 
Levazım Amirliği 

2 ambar yaptmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Balıkesir'de keşif bedeli 30760 

lira 8 kuruş olan iki tane anbar yap • 
tırılması kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 18-4-939 salı günü saat 
16 da Balıkesir askeri satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 2307 liradır. Bi • 
rinci keşif ve fe:ıni şartname ve plan 
Balrkesirde ve Ankara ve İstanbul le. 
vazırn amirlikleri satın alına komis -
yonlarmda vardır. 

4 - isteklilerin kanunun ikinci ve 
ücüncü maddelerinde yazılı vesika -
la-rla birlikte teklif mektuplarım iha -
lede:ı bir saat evetine kadar komisyo· 
na vermeleri. (1119) 11138 

Mimar ve inıaat fen memuru 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merkezi Kayseride olmak ve 
askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
üzere bir yüksek mimar veya bir in· 
şaat fen memuru alınacaktır. Aylık 
ücreti yüksek mimar için 2SO ve fen 
memuru için ıso liradır. Civar garni· 
zonlara memuriyetle gönderilirse 
kanuna uygun olarak harcirah verilir. 

2 - Iı:teklilerin 1 Temmuz 939 ta
rih ve 161 sayılı ordu emirnamesiyle 
neşredilmiş olan 5Sl sayılı talimatta 
yazılı şartları haız olmaları lazımdır. 
Bu talimat askerlik şubelerinde görü· 
lür. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının ve 
bonservislerinin musaddak suretleri· 
ni fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak 
bu ilanı yapan komisyon veya bulun

--------------- dukları mahallin askerlik şube baş· 

Gümrük ve İ. B. 

Kalın kınnap alınacak 

lnh.isarlar Umum MüdürlÜğün -
den: 

1 - Şartname ve nümunesi muci· 
hince 20.000 kg. kalın kınnap kapalı 
zarf usuliyle mübayaa olunacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17.000 ve 
muvakkat teminatı 127 5 liradır. 

3 - Eksiltme 14. 4. 939 cuma günü 
saat 15 de Kabataşta levazım şubesi 
müdüriyetindcki alım komisyonu·nda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nürnuneler her 
gün sözü geç en şubeden alınabilir. 

kanları vasıtasiyle Kayseride askeri 
satmalma komisyonu başkanlığına 

göndermelidirler. 
4 - lsteklilerin en geç 1 Mayis 939 

gününe kadar müracaatla bu tekem· 
müJ etmiş evraklarını göndermiş bu· 
lunmaları rica olunur. (1197) 11196 

1 O ton pirinç ahnacak 
• 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve 
nümunesine göre Diyarbakır'da va
gonda teslim 10 ton pirinç pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık günü 12. 4. 939 çar· 
şamba günü saat 10 dadır. 

3 - Pazarlığa girecklerin teminat· 
lariyle birlikte Ankara Lv. amirliği 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(1230) 11232 

Muhtelif inşaat 

S - Mühürliı teklif mektubunu ka... 
nuni vesaik ile % 7 ,5 güvenme parası 
makbuzunu iht iva edecek kapalı zarf· 
larm eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

11112 Alma Komisyonundan : (2015/ 1093) 

Siğara kôğıdı ohnacak 1 - Küllükte iki pavyon bir tavla 
ve bir çatı altında mutbah hamam ça

Inhisarlar Umum Müdürhiğün- rnaşırhane yaptırılacaktır. 
Jıon : · 2 - Bu. inşaata kapalı zarfla talip 

1 - Şartnamesi mucibince 26 1/2 çıkmadığından S. 4. 939 dan itibaren 
m/ m tik Verje cinsinden 120.000 bo- bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İhale· 
bin sigara kağ ıdı işi görülen lüzum ü- si 14. Nisan 939 tarihine tesadüf e
zerine ihale muddeti şeraiti sabıka da- den cüma günü saat 15 ten itibaren 
iresinde temdıt edilmiştir. pazarlıkla yaptırılacaktır. 
il - Ek .. iltme 19 nisaı 939 çarşam- 3 - Keşif bedeli 103.623 liradır. 

l ~nü saat 14 d • K-1•ataş'ta levazım 4 - Kati teminat 1SS44 liradır. 
ve mübayacı' ubesindeki alım komis - S - İstekliler bu işe ait keşif plan 
!'onunda yapı acaktır. !arını ve sartnamesini tuğay satınal-

III - lst<' l-lilerin mühürlü teklif ma komisyonundan üç lira mukabilin
mektubunun kanuni vesaik ile % 7,5 de aldırabilirler. 
güvenme parası m.:kbuzu veya banka 6 - İsteklilerinin bu işi yapabile· 
teminat mektubunu ihtiva edecek ka - ceklerine dair kanuni vesaiki hamil 
palı -rfl--·· ihal"' ·-ıatmdan bir saat olarak Muğla komutanlık satın alma 
tveline · far mezkur komisyon baş - komisyonuna müracaatları ilan olu-
kanlr~ı,... makbuz mukabilinn" ven.,.. - ı nur. (1231) 11233 
lcd ı,;ı---· 1 • ; 133 / 1131) 11128 -----------------

2 • 
cıns 

• IJ 

sıgara kôğıdı ah nacak 
inhisarlar 

Cinsi 
Umum Müdi.ıdiığüı dE-n : : 

30 tef. sigara Ka. 
Sigara kağıdı 

28 m/ m lik· 

Miktarı Muhammmen B. % 7.S Te. 
Lira kuruş Lira K. 

2S.OOO Top 4S.300 J397 50 
ıso.ooo A. 76.860 5764 SO 

Eksiltme 
şekil 

kapalı zarf 
kapalı zarf 

saati 
15 
16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 
2 cins sigara kağıdı ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli muvakkat teminat eksiltme saatleri hizalarında • 
gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 19/ nisan/ 939 tarihinde çarşamba günü Kabataş'da leva· 
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, An· 
kara baş müdurlüklerinden 226·386 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektubunu ve % 7.5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka
palı zarfların ıhale saatmdan bir saat eveline kadar mezkur komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (2032/1130) 11127 

ULUS 

Muhtelif yağlar ve saire 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve miktarları ya

zılı mevad pazarlıkla satın alınacak· 
tır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 11. 4. 939 sah günü saat 11 de 
Ankara Lv. amirliği satınalma komis 
yonuna gelmeleri. (1233) 11235 

Cinsi Mikdarı 
Gaz yağı 4 
Benzin 2 
2. No. lu Gıres yağı 2 
Ufak ateşik yağı 4 
2,2S uzunluk 0/ 4S genişlik 2 
0/ 0()4 kalınlıkta et makmesi 

motör kayışı. 

Mutabiye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Aşağıda cins ve miktarı yazılı 

9 kalem mutabiye pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Taliplerin 14. 4-. 939 cuma gü
nü saat 14 te Ankara Lv. amirliği sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Adet 
Pay bent 214 
Yan köstek 62 
Urgan • ip • 376 Metre 
Kıl kolan 39 
Gebre 
Sapı ile beraber ip yular 
başlığı 

Zencir yular sapı 
Maya temizleme demiri 
Kayış yular 

(1241) 

121 

80 
12 
2 

11 
11237 

Muhtelif İf!şaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon bir tav

la ve bir çatı altında mutbah hamam 
çamaşırhane yaptırılacaktır. 

2 - Bu işaata kapalı zarfla talip 
çıkmadığından S. 4. 939 dan itibaren 
bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İhale
si 14. Nisan 939 tarihine tesadüf eden 
cuma günü saat ıs ten itibaren pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

3 - · Keşif bedeli 10075 liradır. 
4 - Kati teminatı 1S012 liradır. 
5 - İstekliler bu işe ait keşif plan

larnı ve şartnamesini tugay satınal
ma komisyonunda üç lira mukabilin· 
de aldırabilirler . 

6 - İsteklilerinin bu işi yapabile
ceklerine dair kanuni vesaiki hamil 
olarak Muğla komutanlık satınalma 

komisyonuna müracaatları ilan olu· 
nur. (1232) 

· · D. DemiryollarL-":, :· 
. "' . ~ 

Yağ tipleri hakkında 

Milli .Müdafaa B. 

6 adet muhtelif tezgah ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hava okulları ihtiyacı için 6 

adet muhtelif tezgah alınacaktır. Mu· 
hammen bedeli 4000 lira olup ilk te
minat miktarı 300 liradır. 

2 - Eksiltmesi 11. 4. 939 salı günü 
saat 11 de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta 
ilk teminat mektup veya makbuzla
riyle komisyona gelmeleri. 

(610) 10619 

Marangoz tezgahı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Tayyare fabrikaları ihtiyacı 

için 9 tane marangoz tezgahı satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 12.000 
lira olup ilk teminat miktarı 900 li
radır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 11. 4. 939 
salı günü saat 15 de vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saaten bir sa
at eveline kadar ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

(612) 10620 

Fireze tezgôhı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis 

yonundan: 
1 - Bir adet büyük freze tezgahı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (17.SOO) lira olup 
ilk teminat miktarı (1312 lira 50 ku -
ruştur.) 

2 - Eksiltmesi 10-4-939 pazartesi 
günü saat ıs de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saattan bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek -
lif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(611) 10638 

Bir tayyare hangarı yaphrılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -

misyonundan : 
1 - İzmir'de yaptırılacak bir tay • 

yare hangarı yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen be 
deli yüz yirmi beş bin yüz otuz beş li. 
ra kırk iki kuruş (12Sl3S lira 42 ku
ruş) olup ilk teminat miktarı (7 S07) 
yedi bin beş yüz yedi liradır. 

2 - Eksiltmesi 21. 4. 939 cuma gü. 
nü saat 15 de vekalet satm alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif, proje ve şartnamesi 6 li. 
ra 26 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 
:ıun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarım ihale saatrndan bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 

D. D. Yollan Satın Alma Komis· ( 1141) 11163 
yonundan : 

Devlet demiryollarında kulanılan 
motörlü tren ve kamyon dizel motör
leri için yağ tipi seçileceğinden An -
kara'da malzeme reisliğinden, Hay
darpaşa'da satın alma komisyonun
clan şartnamesi alınarak taahhütlü bir 
mektupla doğrudan doğruya Ankara
da devlet demiryolları malzeme reis -
liğine tanınmış bir marka olmak üze· 
re uygun yağ tiplerinin on beş gün i -
çinde bildirilmesi, şimdilik yalnız 

yağ markaları üzerinde tetkikat yapı· 
lacağından yeniden soruluncıya ka· 
dar hiç bir surette fiyat verilmemesi 
ve bu müddet geçtikten sonra hiç bir 
müracaatın kabul edilmiyeceği ilan 
olunur. (1214) 11226 

,Ankara· Bele~iyesl .... 

Satıhk at 

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

misyonundan : 
Milli Müdafaa Vekaleti tercüme şu

besine iki mütercim alnacaktır. Bun • 
}arın almanca, fransızca ve ingilizce 
lisanlarına esash olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda türkçeden bu dil. 
lere tercüme yapabilmeleri şarttır. 

Verilecek ücret 165 : 210 liradır. İm· 
tihan neticesinde iki dil bilenler ter • 
cih edilecektir. Memurin kanununa 
göre memur olmak evsaf ve şeraitini 

haiz bulunan taliplerin evelemirde hal 
tercümeleriyle ve referansları ile mü
racaatları ilan olunur. (1168) 11167 

20 ton Karpit alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - 20 ton karpit satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3600 lira olup ilk 

Ankara Belediyesinden : teminat miktarı 270 liradır. 
ı _ Temizlik müdürlüğüne ait 2 - Açık eksiltmesi 10. 4. 939 pazar 

kır donda bir at açık artırma suretile tesi günü saat 11 de vekalet satınal-
satılacaktır. ma •komisyonunda yapılacaktır. 

U(UJ yolu yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Dört muhtelif mahalde uçuş yo

lu yaptırılacaktır. Hepsinin muham • 
men bedeli 876000 (sekiz yüz yetmiş 
altı bin) lira olup ilk teminat miktarı 
(38790) otuz sekiz bin yedi yüz dok -
san liradır. 

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

3 - Kapalr zarfla eksiltmesi 
12. 4. 939 çarşamba günü saat 15 te 
Vekalet satın alına komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

4 - Bu işe girecek firmaların kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte ihale saatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve teklif 
:nektuplarını komisyona vermeleri la-
zımdır. (1020) 11042 

2 adet perçin makinesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - İki adet perçin imal makinesi 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
15000 lira olup ilk teminat miktarı 

(112S) liradır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 25. 4. 

939 sah günü saat 16 da Vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını muayyen satten bir 
saat eveline kadar komisyona verme • 
leri. (1224) 11229 

3 - Kati teminatı 7 lira 50 kuruş

tur. 
4 - Taliplerin belli gün ve saatte 

M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları ilan olunur. (12SO) 

11240 

Bir baı binek hayvanı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko• 

misyonundan : 
1 - Harp okulu için bir baş hay· 

van (~inek) satın alınacaktır. Tah
mini tutarı 100 liradır. 

2-Pazarlığı 10. 4. 939 pazartesi gü 
nü saat 11 de M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kati teminatı ıs liradır. 
4 - Tafsilat almak isteyenler her 

gün M. M. V. veteriner işleri daire
sine müracaat edebilirler. 

S - Taliplerin be11i gün ve saatte 
Ankara'da M. M. Vekaleti satın alma 
komisyonunda kanuni vesikalariyle 
beraber bulunmaları ilan olunur. 

(1249) 11239 

Sahhk hurda kamyon ve 

lastikleri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hava malzeme deposunda mev

cut hurda kamyon ve lastikler pazar
lık suretiyle satılacaktır. Hepsinin 
muhammen bedeli 118 lira olup ilk 
teminat miktarı 9 liradır. 

2 - Pazarlığı 13. 4. 939 günü saat 
11 de vekalet satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

3 - Kamyon ve lastikler hava mel
zeme deposunda her gün görülebilir. 

• 4 - İsteklilerin ilk teminat mak-
1 d ro fi I pamuk alınacak buzlariyle muayyen saatte komisyona 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· da bulunmaları. (1238) 11236 
misyonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyat (lSS) kuruş olan lSOO kilo idro
fil pamuk açık eksiltmiye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 22 nisan 939 mucartesi 
saat 10 dadır. 

3 - İlk teminatı 174 lira 38 kuruş 
olup şartnamesi her gün M. M. V. sa
tın alma komisyonundan bedelsiz ola
rak alınabilir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde· 
ki belgeler ve teminatlariyle birlikte 
muayyen gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları. (1223) 11228 

50 ton benzin hnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - 50 ton ağır benzin satın alına -

caktır. Muhammen bedeli (10.000) li· 
ra olup ilk teminat miktarı (7SO) li
radır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 26. 4. 
939 çarşamba günü saat 15 te Vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - Iskklilerin ilk teminat ve tek-
lif mektuplarını ihale satinden bir 
saat evelinc kadar komisyona verme· 
leri. (122S) 11230 

5.000 metre ıeril ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Vekalet matbaası için SOOO 

metre şerit pazarlıkla satın alınacak
tır. Hepsine tahmin edilen fiyat 100 
liradır. 

Bayındarl ık B. 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Çankırı vilayetinde Çankırı -
Kastamonu yolu üzerinde ahşap "Dev
res" köprüsü üst yapısının betonarme 
olarak yeniden inşaatı (36.SOO) lira ke
şif bedeli üzerinden kapalı zarf usu -
tiyle eksiltmeye çıkarılmış.tır. 

2 - Eksiltme, 13.4.1939 tarihine tnil
sadif perşembe günü saat (16) da na
fıa vekaletinde şosa ve köprüler reis -
!iği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (183) kuruş mu
kabilinde adı geçen reislikten alınabi
lir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden 
sekiz gün eve! bir istida ile nafıa ve -
kaletine müracaatla bu gibi işleri ya -
pabileceklerine dair ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret 
odası vesikası ile (2738) liralık mu • 
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacakları kapalr zrflarını ikinci 
maddede yazılı vakıttan bir saat eveli
n ekadar komisyon reisliğine makbuz 
onukbilinde vermeleri muktezidir. 

(1013) 11089 

.. · Hava· Kurumu 

2 - Pazarlığı 10. 4. 939 pazartesi M hf l'f h" 1 1 k 
günü saat 11,30 da M.M.V. satınalma u e 1 Si 1 ma zeme a maca 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kati teminat ıs liradır. Türkkuşu Genel Direktörlüğün-
4 - Nümunesini görmek istiyenler den : 

Cebecide M.M.V. matbaasında göre- 24. 3. 1939 cuma günü yapılacağı 
bilirler. bildirilen muhtelif sıhi malzeme ek~ 

S - Taliplerin belli gün ve saatte siltmesine talip zuhur etmediğinden 
M.M.V. satın alma komisyonunda te- eksiltme 15 gün müddetle temdit edil· 
minatlariyle beraber bulunmaları. miştir. 

(12S2) 11242 İhalesi evelki şartlar dahilinde 1 O 

Döıeme tahkim ettirilecek 
:ıisan 939 pazartesi günü saat ıs te 

yapılacaktır. İsteklilerin o gün muay. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- yen saatte hazır bulunmaları. 1006 

misyonundan : 
1 - Cebeci hastanesi kimya evinin 

döşemesi tahkimi işi pazarlıkla yaptı 
rılacaktır. Tahmini fiyatı 69 liradır. 

2 - Pazarlığı 10. 4. 939 pazartesi 
günü saat 11 de M.M.V. satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Kati teminatı 10 lira 3S kuruş
tur. 

Mahk·emeler 
Tortum Sulh Hukuk Mahkeme • 

sinden : 

2 - Muhammen bedeli (lS) liradır. 3 -Şartnamesi her gün komsiyon·-
3 _ İhale 14.4.939 cuma günü saat da görülebilir. 4- Şartnamesini görmek istiyenler 

tam sekizde Akköprüdeki hayvan pa- 4 - İsteklilerin belli saatte ilk te- her gün M. M. V. satın alma koınis· 

İnhisarlar idaresine izafeten Tor· 
tum inhisar memuru Ferit tarafın

dan Tortum'un Bar tuzlası eski me
muru Maksut aleyhine açtığı 253 lira 

zarında yapılacaktır. minat mektup veya makbuzlariyle yonunda görebilirler. 
4 - Bilumum harç resim ve mas· / komsiyona gelmeleri. (1169) 11190 5 - Taliplerin belli gün ve saatte 

raf alıcıya aittir. (1114) 11110 _ --------- M. M. V. satın alma komisyonunda 
, teminatlariyle beraber bulunmaları i-

Satıhk ankaz 
Ankara Belediyesinden 

Cinsi Mahallesi 

Ahşap hane Dua tepe 
,, ,, 
,, ,, 

Ada 

285 
285 
28S 

Parsel 

24 
38 
39 

Muhammen B. Muvakkat B. 
Lira Ku. 

30 00 
30 00 
30 00 

Lira Ku. 

2 25 
2 25 
2 25 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin enkazı arttırma sure· 
tile satılacaktır. İhalesi 21-4-939 cuma günü saat ıs te yapılacaktır. Talip-
lerin İmar Müdürlü~ünde müteşekkil komisyona müracaatları. 11198 

lan olunur. (1251) 11241 

Kilap cillletlirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Fen ve sanat umum Müd. kim· 

yahanesinde bulunan kitaplar ciltlet· 
tirilecektir. Hepsine tahmin edilen 
fiyat 48 lira 90 kuruştur. 

2 - Pazarlığa 10. 4. 939 pazartesi 
günü saat 11 de M.M.V. satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 

79 kuruş alacak davasının cereyan e -
den muhakemesinde müddeaaleyhin 

ikametgahı meçhul bulunduğundan 

kendisine ilanen tebliğat yapıldığı 

halde muayyen günde mahkemeye 

gelmediği vevekil dahi göndermedi· 
ğinden hakkındaki muhakemenin gı
yaben devamına karar verilmiş ve mu
hakeme 20. 4. 939 perşembe saat 10 a 
bırakılmı§tır. Mezkur günde Tortum 
sulh hukuk mahkemesinde bizzat ha
zır bulunması veva bir vekili kanuni 
göndermesi aksi ·takdirde hakkındaki 
mhuakemeye gıyaben devatın olunaca· 
jı ilin Q}unur. (1264) 11246 
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• 
Vilôyetler Emlak ve Eytam 

Aktif 
Bankasının 31 birincikönun 

Pasif 
1938 vaziyeti 

Kapalı eksiltme ilônı 
lstanbul Defterdarlığından: 
14.4.939 cuma gunü scı.ı. 15.30 da İs

tan'Jul'da defterdarlık milli emlak i
daresinde toplanacak eksiltme komis
yonu odasında (56582) lira (16) kuıuş 
keşif bedelli Fatih maliye şubesi ve 
tnal müdürlüğü binası inşaatı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Mu '.ravele, eksiltme, nafta işleri u . 

ınumi hususi ve fenni şartnameleri 

proje, keşif hulasasiyle buna mütefer
ri diğer evrak (283) kuruş mukabilii
de milli emlak müdürlüğünden veri
lecektir. 

Muvakkat teminat (4079) lira (10) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
en az ( 40.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol
duğu vesikalara istinaden eksiltme ta 
rihinden sekiz gün evel alınmış ehli
yet ve 939 yılma ait ticaret odası ve -
sikalarını havi kapalı zarflarını 14. 4. 
939 cuma günü saat 14.30 a kadar mil
li emlak müdürlüğünde komisyon 
başkanlığına vermeleri lazımdır. 

(1600/ 1002) 11025 

Hükumet konağı inşası 
Çanakkale Nafia Müdürlüğün. 

den: 

Henüz Talep edilmemiş hisse senetleri B. tertibi 

Derdesti tahsil A. Hissesi 

KASA ve BANKALAR MEVCUDU 

KAS~ 
B:- 210.354.-

G 
Dahi 

Tfaklık : 4.965.34 

Altın hesabı 

Mevduatrn mı 
Senedat cüzdaı. 

Bankalar 

karşılığı kıymetler 

Bankamıza temlik edilen emekli, dul ve yetim 
maaşları 

Temettüden ayrılan karşılıkla satın alınan B. 
tertibi Hisse senetleri 

iştiraklerimiz . 

ESHAM ve T AHVILAT CÜZDANI 
Borsada Kote olanlar 
Borsada Kote olmıyanlar 

AVANSLAR 
Esham mukabili avans 
Altın ve Gümüş üzerine avans 
Senedat mukabili avans 
Teminatı Mütenevvia mukabili avans 
Kefalet Mukabili avans 

ı - Eksiltmeye konulan iş 37796 BORÇLU CARI HESAPLAR 
lira 25 kuruş keşif bedelli Gelibolu hü 

Borçlu Cari hesaplar 

215.319.34 
3.895. 101.03 

1.355.212.80 
1.840.97 

70.591.91 
211.96 

48.381.07 
50.343.67 
4.861.-

43.060.67 
92.330.16 

8.902.450.-

2.606.495.52 

4.110.420.37 

12.041.04 

1.049.500.-
106.566.36 

745.464.82 

108.500.-

419.875.-

-1 

1.357.053.77 

174.389.61 

135.390.83 

Sermaye 

JHT1YATLAR 
Nizami İhtiyat Akçesi 
Fevkalade İhtiyat Akçesi 
İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 
Tahsis edilmiş karşılıklar 

1937 ıenesi temettüünden B. tertibi hisse senedi 
.aatın alınması içi·n ayrılan kar§ılık 

1938 senesi içinde satın alınan mikdar 
Artan karşılık 

MEVDUAT 
İbrazında 
Preavili 
Vadeli 

TASARRUF MEVDUATI 
Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir sene ve daha fazla vadeli 

Eytam mevduatı 

Muhtelif alacaklılar 

Talep olunmamı' temettü ve kuponlar 

Kabullerimizden dolayı alacaklılar 

Nazım hesaplar 

KAR (x) 

(x) 

24.975.05 Lirası Statü mucibince ihtiyat 

215.366.10 
32.702.54 
44.785.16 

364.129.62 

108.500.-
10.200.-

1.872.137.55 
536.648.51 

3.103.705.19 

1.902.996.27 
485.726.79 

1.236.60 

20.000.000.-

656.983.42 

118.700.-

5.512.491.25 

2.389.959.66 

3.279.580.47 

17.202.043.68 

14.69 

53.042. 789.-

25. 794.967.69 

49g,500.~. 

kümet konağı inşaatı olup ihale bede· 
linin 15000 lirası 938 senesinde baki. 
yesi 939 scne&inde tediye olunacaktır. 

Hazine kefaleti mukabili cari hesaplar 
24.975.05 ,, Banka kanunu mucibince ihtiyat 

2 - Bu işe ait l'iartnameler ve ev-
raklar şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındxrlık işleri genel şartna

mesi 
D) Yapı işleri fenni, umumi şartla· 

rnesi su ve elektrik tesisatına ait şart· 
name 

E) Hususi şartname 

İPOTEK MUKABlLl AVANSLAR 
Tahsil edilecek Müdevver Emlak satış taksitleri 
Tahsil edilecek Müktesep Emlak ,, ,, 
İpotekli İkrazat 
İpotekli İkrazat B. 
İpotekli Ticari Hesabıcariler 
İnşaat üzerine avans 
Teminat mektubu karşılığı ipotekli hesaplar 

Menkuller (x) 

1 877.412.62 
234.284.04 

7.381.169.12 
307.491.63 
221.054.64 
680.755.01 
50.881.76 9.753.048.82 

36.622.23 

49.950.10 ,, Fevkal3.de ihtiyat akçasına ve 
399.600.77 ,, Meşkuk alacaklar karşılığı 

olmak üzere tahsis edilmiştir. 

F) Keşif cetveli, metraj cetveli fi_ 
yat bordrosu. Gayrimenkuller (x) 

G) Proje 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden be
delsiz olarak görebilirler. 

Hissei İştidk mukabili Gayrimenkuller 
Banka hizmetine tahsis edilenler 
Diğer Gayrimenkuller 

3 - Bu işin ihalesi 17. 4. 939 pazar- Muhtelif borçlular 
tesi günü saat 15 de nafıa müdürlüğü 
bbasında toplanacak komisyon huzu- Kabullerimizden dolayı borçlular 
runda kapalı zarf usuliylc yapılacak- Nazım hesaplar 
tır. 

4 - Bu işe girebilmeli için istekli
lerin 2834 lira 72 kuruşluk muvakkat 
temi:ı.at vermeleri ve ihale giinünden 
nihayet 8 gün eveline kadar vilayet 
nıakamına müracaatla alacakları ehli. 
yet vesikasiyle 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalarr:u ibraz etmeleri la-
zımdır. (2038/1133) 11125 

(x) Menkuller 95.000,- liraya ve Gayrimenkuller 
1.288.586.- liraya sigortalıdır. 

1.529.422.92 
362.192.66 
547.800.32 2.439.415.90 

17.702.039.87 

53.042.789.-

25. 794.967 .69 

128.497 .030.83 

31 - 12 - 1938 kôr ve zarar hesabı 
Bina inşaatı 

Zonguldak Valiliğinden ı 
Zonguldak vilayeti içinde yapıla

cak kırk dokuz bin lira ke§if bedelli 
hu&usi idare muhasebe binası inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. İhale bedelinin yi~m~ bin 
altmış üç lirası 938 ve on redı b~n. altı 
}'Üz seksen lirası 939 malı yılı ıçınde 
ve bakiyesi de 940 mali yılı bütçesinin 
tasdikinde verilmek üzere eksiltmesi 
17. 4. 939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat on birde Zonguldak viliye
ti daimi encümeninde yapılacaktır. 
~ksiltme şartnamesi ve buna mütefer· 
ri diğer evrak Zonguldak vilayeti da· 
imi encümen kaleminde ve nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. M~vakkat_ te
nıinat Uç bin altı yüz yetmış beş lır~
dır. Eksiltmeye girmek istiyen_lerı~ 
ihale gününden sekiz gün evel bır dı· 
lekçe ile vilayete müracaat edip m~z
kilr makamdan alacakları müteahhıt
lik ehliyet vesikası ile mümasil bina 
işleri yaptıklarına dair vesaik ve tica
ret odasından bu yıl içinde alınmış ve
sika ve muvakkat teminatları ile bir
likte teklif mektuplannı yukarıdaki 
günde ihale saatinden bir saat eveline 
kadar vilayet daimi encümeni reisliği 

Masraflar 
Maaş ve Ücretler 
İdare Masrafları 
Vergi ve Harçlar 

276.174.69 
67.476.03 
46.703.81 390.354.53 

1.196.473.23 

147.908.49 

].6.729.30 

499.500.97 

2.260.966.52 

Alman faizler 

Muhtelif karlar 

iştiraklerimizden kar 

ne vermeleri itan olunur. 
(2158/ 1173) 11156 

.,,, 11111111111111111111111111111111111111. - -- -§ Büyük Caz § 
- -- -:: Pek yakında : 
~ -
., ı 111111111111111111111111111111111111 ır 

P. T.-v~ T.}~d . . 

Motör yağı alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün

den: 
P. T. T. Umumi müdürlüğünden a

çık eksiltme suretiyle 2500 kilo D. T. 
F. ekstra hevvay dizel motör yağı alı
nacaktır. Muhammen fiyat 975 lira 
rnuvakkat teminat 74 liradır. 

Eksiltme 17-4-939 pazartesi saat on 
beşte müdürlük komisyonunda yapıla
cağından taliplerin o gün müracaatla-

Verilen faizler 

Muhtelif zararlar· 

Amortismanlar 

KAR 

===============================• 

TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
Alllncı Ke$ide; 11 · Nisan - 939 dadır. 
Büyük İkramiye: 200.000 Liradır, 

25.000, 20.000 Bundan· baska 40. 000, 

15.000 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 

mükafat vardır 

lstanbul Haydarpa'a haataneaı aabık 
'öz mütehaHıııı ve Gülhane hastanesi 

sabık ıtöı bas muavinl 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

!I dan 1!1 a kadar 
Belediye sırası Talaa Ap. "atı ı 

· Satılık ve kiralık 
evli bağ 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: 
Kurtini mevkiinde içinde dört o

dalı evi muhtelif meyva ağaçları ve 
akar suyu bulunan 9190 metre murab
baındaki bağ satılık ve kiralıktır.Göt 
mek istiyenlerin Kurtini bekçiıi Ali-
ye görüşmek istiyenlerin Çocuk Esir· 

O I K K A T : 
1 

geme kurumu heıap iııleri dlrektörlü-

h k 7 N. 939 " .. k k d b. ğünc müracaat etmeleri. Telefon 1465 Bilet alan er es ısan gunu a şamına a ar ı- 1164 
l f · değiştirmit bulunmalıdır .. 
e ın 1 

:. ~ ı 1111111111111111111111111111111111111 ~ 

_• § Satıhk hayvan E -§ pancarı 5 
memuru aranıyor ~ Çiftlik mahsulü hayvan~ 

· ·· d k · 1 w d ı : pancarı milsait fiyatlarla sa- 5 
Ankarada tanınmıt hır mbuessese.he. ışe memd urBu.gunl' al çkakıı- : tılıktır. Taliplerin Orman 5 

tır l ak ü~ere bir bay veya ayana 1 tıyaç var ır. ın ıra 1 e- = Ç'ftl•y• D. kt" ı··~~ e mü- = 
ı m . . d' k d b 1 d ki . 1 . d - ı ıgı ıre or ulli .. n -f l t garttır. lsteklilerın şım ıye a ar u un u arı ış erı e : ti 1146 : 

a e k•td k d. 1 lariyl 1 b · ktupla - racaa an. : 
gösterecek ıe 1 e ve en 1 e yakzı t e ya.~ı dı ırerl ~e ';1111111111111111111111111111111111111ır 
oto wraflarını 47 numaralı posta u usuna gon erme erı, 

Kişe 

. 
Ankara _Valiliği 

Garaj binası yaptmlacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Ke~if bedelı (31200) liradan i· 
baret bulunan Ankö.ra nafıa garajı bi
nası in,aatı 10.4.939 pazartesi günü sa
at 15.30 da daimi encümende ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için ıs -
teklilerin (2340) liralık muvakkat te -
minat vermeleri ve eksiltmenin yapı -
lacağı günden, en az 8 gün evel elle -
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
istida ile velayete müracaat ederek bu 
i§e mahsus olmak üzere vesika almala
rı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart • 
tır. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi -
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı fenni ehliyet 

vesi'kasiyle birlikte yukarda adı geçen 
giinde saat 14.30 az kadar teklif mek • 
tuplarım encümen reisliğine vermele
ri. Bu işe ait prtname ve keşif evLakı 
her gün nafıa müdürlüğünde göriilc.bi-
lir. (1025) 11027 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım çift atlı arabamın 36 No. lu 
plakasını kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Altındağ mahallesinde 546 No. lu 
hanede Mehmet Oğlu Sabri Dönmez 

l223 

128.497.0!0.83 

1.904.862.40 

247.033.16 

109.070.96 

2.260.966.52 

' İzmir' de tütün fidesi 

dağıtıldı 
İzmir, 5 (a.a.) - Ziraat mücadele 

istasyonu halka on bin tütün fidesi 
dağıtmıştır. İkinci el turfanda tütün 
fideleri tarlalara dikilmiş ve üç bin 
prethrum fidesi dağıtılmıştır. İlk tur
fanda pamuk tohumu da tarlaya atıl
mıştır. 

~======================~ 

Ankara Borsası 

7 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılı~ ı<. Kapanış F 

Londra 
Nevyork 
Parıs 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlln 
Brukscl 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varıova 
Budape§te 
Biıkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6150 

3.3550 
6.6625 

28.4025 
67.24 
50.8250 
21.31 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5675 
23.9025 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.6625 

28.4025 
67.24 
50.8250 
21.31 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5675 
ZJ.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. ili. 19.375 19.375 
Sivas - Er;ı;urum 
Hattı ts. V. 19.40 19.40 

j 

' 



BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
nevralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- icabında günde 3 kaşe alınabilir 7165 -

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
~ İnşaat münakasası -------------------

Ankara Küçük evler Yapı Kooperatifi ida
re Meclisinden : 

------------- -§ Kooperatifin çiftlik yolu cenubunda ve Bahçeli evler ko· § = operatifi mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra· = 
§ cağı 211 evin inşaatına aid münakasa görülen lüzum üze- = 
= rine 10-4-939 za kadar uzatılmıştır. = 
:= Talip olanların aşağıda yazılı vasıfları haiz olmaları la· = 
§ zımdır. := 
=: 1 - Nafıa Vekaletine ve Belediyeye kartı fenni mesuli- =: = yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. § 
- 2 - Evlerin Kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeli tak-:= -= riben 700.000 liradır. := - -:E Şartname ve planlar 10 lira mukabilinde Ankara'da Be· = -= lediye karşısında memurlar kooperatifi üzerindeki Şirket 
- merkezinden ahnabilir. = ihale 10-4-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. . § 
:= İsteklilerin aynı gün saat 14 te yüzde yedi buçuk nisbe- := 
:= tinde muvakkat teminat akçelerini veya Banka mektupla- := 
:E rım hamilen şirket merkezine gelmeleri ilan olunur. 1125 := 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Ankara 

satlş deposu 
Yenihal No: (1 -
S9) kağıtçı M. Ne
dim Irengün Ti: 
2246 1003 

DENIZYOLLARI KOOPERATiFi TARAFINDAN -
SATIŞA ÇIKARILAN 

Kocataş suyunu içini% 
VE HER YERDE ARAYINIZ 

K O C A T A Ş suyu !stanbulun en iyi ve en temiz sularından 
biridir. Mikyası maa derecesi 1.5 tur. Menbaı fenni usullerle mer
mer ve beyaz çinilerle kapte edilmiş ve Büyükderedeki fabrikaya 
emaye borularla indirilmiştir. Şişeler ayrıca 70 derecede sıcak ve 
sodalı sularla dezenfekte olunmaktadır. 

KOCAT AŞ SUYU IÇlNIZ MiDENiZ RAHAT EDER 
BÖBREKLERİNİZ YIKANIR 

Ankarada tevzi merkezi CİHAN OTELİ SAHİBİ ALt RAŞİT 
kardeşlerdir. TELEFON: 177S 10S2 =====' 

Yapı sahiplerine 
r- hkara ikliminde en büyük mukavemet kuvetini haiz yapı kirecinin 
'(özgenel fenni Kireci) olduğu on dört senedenberi Ankaranın yüzlerce 
resmi ve hususi yapılarında sabit olmuştur. (Özgene! fenni Kireci) gayet 
sıkı, sağlam ~e çok mukavemetli bir kireç harcı yapar. Beyazlığa ve sair 
gösterişlere bakarak yapılarda kof ve az mukavemetli kireçler kullanmak 
tan içtinap cdılmeli ve her yapıda ancak (Özgene! fenni Kireci) kullanma
lıdır. Kirecimiz sağlam olduğu kadar da ucuzdur. Yüzde üçten fazla fire 
vermez. Besim Özgene! 

Telefon: 2568 Posta Caddesi No. 26 

~llllAlôkadarların nazarı dikkatinEllllY:_ - -~ ~ 

Küçük Evler Yapı Kooperatifi İdare § ------ Meclisinden : -- -----§ Abdipa a Çiftliği namı diğeri Bağlaraltı mevkiinde Bah- § 
:= çeli Evler Yapı Kooperatifi cenubunda tapu dairesinin 9, := 
:= 11, 12, 17, 20, 21, 27 ve 32 numaralı adalarında arsaları = 

bulunanların parsel vaziyetini görüşmek üzere 8-4-939 cu- _ 
=: martesi günü saat on beşte Anafartalar caddesi belediye -
:= karşısında Memurlar Kooperatifi üzerindeki yazıhanemi- := 
- ze müracaatları lüzumu ilan olunur. 1189 = -~llllllllllll lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Dikenli tel ve çimento ahnacak 
Ankara Orman Fidanlık Müdü

riyetinden : 
Beher topta 100 metre olmak üze· 

re 1000 top dik nli tel ile iki yüı: tor
ba çimento ıs gün müddetle eksilt
miye konulmu tur. 

Telin beher topu muhammen bede
li 3 lira 20 kuruş, çimentonun beher 
torbası 140 kuruştur. 

Şartname Ankara orman mesul mu 
hasipliğindedir. İhale 22. 4. 939 tarih 
cumartesi günil saat 10 da yapılaca
ğından isteklilerın % 7,5 teminat ak
çesiyle mezk r muhasip mesullüğe 
gelmeleri ilan olunur. 11245 

/ Sıhot · Bakanlığı 

Fenni alôt alınacak 
Ankara Merkez Hıfzı&aıhha Mües

sesesinden: 

ı - Ankara merkez hıfzıssıhha mü

essesesi şubelerine satın alınacak 357 

kalem muhammen bedeli 9000 lira kıy

metindeki fenni Uet 10.4.939 günü sa

at 11 de kapalı zarf usulü ile eksilt

meye konmuştur. 
2 - İlk teminat 675 liradır. 

3 - Liste ve şartnameler lstanbul'
da sıhat müdürlüğünden Ankarada 
müessese mutemedinden her gün te -
darik edilebilir. (1014) $1026 

uı:us 8-4 - 1929 

İcra ve -İflas 
Ankara icra Dairesi Gayri Men

kul Satı~ Memurluğundan : 
lzalei şuyudan sulh hukuk mahke

mesince satılmasına karar verilen An 
kara'nın Akbaş mahallesinde Örtme
li sokağında 412 ada 1 parsel numara
lı ev aşağıdaki yazılı şartlar daire
sinde açık arttırma ile satışa çıkarıl
mıştır. 

EVSF VE MÜŞTEMİLATI 
10 numaralı kapıdan girilince kü

çük bir taşlık bahçe ve sol trafta ve 
kapı yanında su musluğu ve yalak 
bodrum katında bir kiler ve kiler ü
zerinde üç basamak merdivenle çıkı
lır tavan ve tabanlı bir oda ve zemin 
kısmında solda bir odunluk ve tavan 
1ı ve tabanlı üçünde bir gusulhane 
ve tabanlı bulunan bir odası ve taşla 
döşenmiş bahçesinin sağ tarafında ta
vansz ve altı tuğla döşemeli mut -
bak ve bu bahçenin karşı tarafında 6n 
basamak ahşap merdivenle birinci ka
ta çıkan merdiven altında bir kömür
lüğü vardır. Birinci katta üstü kapa· 
lı önü açık ahşap balkonu sol tarafın 
da tavanlı tabanlı holüne açılır keza 
ahşap döşeme ve tavanlı üç oda iki 
merdivenin sağ tarafına doğru müm
tet koridorda iki dolap ve zemin kat 
mutbahı üzerine tesadüf eden kısmın
da keza tavansız altı tuğla bir 
mutbak ve mutbak üzerinden on ba
samak merdivenle çatıya çıkılacaktır. 
Su ve elektrik tesisatı vardır. Ev ah
şaptır. 139 m~tre mürabbaındadır. 
Heyeti umumiyesinc 4617 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI 
ı - Satış peşin para ile olmak Ü· 

zere 9. 5. 939 tarihine müsadif salı 
günü saat 10 - 12 ye kadar icra daire
si gayrı menkul satış memurluğunda 
yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki muhammen kıyemtin . ~ 
7 ,S ğu nisbetinde pey akçesı ve mıllı 
bir bankanın teminat mektubu ile ka 
nunen teminat olarak kabul edilen ha
zine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü arttırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 7S in bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten son
ra mezkur günün 12 saatinde en çok 
arttıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki arttırmada tek· 
lif edilen bedeli muhammen kıyme
tin % 7S i bulmadığı takdirde 2~: ~: 
939 tarihine müsadif çarşamba gunu 
saat 10 • 12 ye kadar yapılacak ikin
ci arttırmada en çok arttırana ihale 
olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediği takdirde üzerine ihale edile
nin talebi üzerine ihale tarihinden i
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tes
lim vezne eylemesi için 7 gnü kadar 
mehil verilecektir. İşbu müddet zar
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evet en yüksek teklifte bulunan tali
bine teklif vechile almağı razi olup 
olmadığı sorulduktan sonra tekl~f 
veçhile almağa razi ise ihale farkı bı
rinci talipten tahsil edilmek üzere ta 
libe ihale edilecektir. Teklif veçhile 
almağa razı olmazsa gayri menkul ye
niden on beş günlük ikinci arttırma
ya çıkarılacaktır. En çok arttıran ta
libe ihale edilecektir. 

6 - Her iki gayri menkul talibine 
ihale edildikte tapu harcı müşteriye 
ihale tarihine kadar olan müterakim 
vergi ve dellaliye resmi ise satış be
delinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diger 
alakadarların gayri menkul üzerinde
ki haklarını ve hususiyle faiz ve mas 
rafa dair olan iddialarını evrakı müs
biteleriyle 20 gnü içinde dairemize 
bildirmeleri Hizımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu siciliyle sabit olmadık
ça satış bedelini paylaşmasından ha
riç tutulacaktır. 

8 - Arttıramaya iştirak edecek 20. 
4. 939 tarihinden itibaren 39/26 No. 
ile dairemizdeki yerinde her kese a
çık bulundurulan şartnamemizi oku
yabilecektir. 

Askeri Fabrikalar 

100 ton mutahher avrupa 
pamuğu ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 45.000) lira o
lan 100 ton mutahh,ar Avrupa pamuğu. 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 23.5. 
939 sah günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 2 lira 2S 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
3375 lirayı havi teklif mektuplarını 

mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 v 3. madde
lerindeki vesaikle mezkOr gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. (1124) 

11173 

40.000 metre hartuçluk 

ham ipek kumaı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (24.000) lira o
lan 40000 metre hartuçluk ham ipek 
kumaş. Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü Merkez Satın alma komisyo
nunca 24.4.939 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1800) lirayı havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve ken'dilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve.3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (1144) 

11174 

100 ton kurşun alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (35.000) lira o
lan ıoo ton kurşun Askeri fabrikalar 
Umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 21.4.1939 cuma günü sa. 
at ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname 1 lira (7S) kuruş mukabilin
de komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olan (2625) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezk\ir gUnde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları (114S) 1117S 

377 ton Kuvarsit kumu hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

10.4.939 pazartesi günü saat ıs te 
kapalı zarfla ihale edileceği ilan edi
len 377 ton Kuvarsit kumu şartname
sinin tediye ıartlarında sehven bazı 
yanlışlık yapıldığı anlaşılmakla 22, 24 
27, ve 29 mart 1939 tarihlerinde bu 
kum hakknda çıkan ilanlar hüküm-
süzdür. (1190) 11200 

377 ton kuvarsit kumu 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

@ _,,_ 

Kadİnlarda asabi baş ağrıları 
ve 

Aybaşı sancıları olanlara hayatı zindan eder 

. NEOKÜRİN 
Kaşeleri bütün ağrılan, sancıları giderir. 

Sıhat ve neşelerini iade eder, 

Neokürin baş, diş romatizma ağrıları için de 
birebirdir. Günde 2 - 3 kaşe alınabilir 

Tek kafe 6 kuruş altılık ambalaj 30 kuruş 

/ 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Karacabey Belediyesinden : 

1 - Karacabey kasabasında beledi
ye tarafından yaptırılacak elektrik 
tesisatına ait santral binası ile maki
ne temelleri vebuna ait müteferrik 
inşaat açık eksiltme usuliyleo: eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - İhale 21 nisan 939 tarihine mü
sadif c.uma günü saat ıs' te Karacabey 
belediye binasında yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (7.523) lira (87) 
kurugtur. 

4 - Muvakkat teminat: (S65) lira
dır. 

5 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname, 

tahlili fiyat ve hülasai keşif cetvelle
ri ile projeler ve teferrüatını Karaca
bey belediyesinden alabilirler. 

6 - İsteklilerin (2490) sayılı kanun 
mucibince bu işi yapabileceklerine 
dair kanuni vesaikle birlikte · ihale 
gününde Karacabey belediyesine mü
racaatları ilan olunur. (2328/ 12S5) 

11243 

Makinist aranıyor 
Bolvadin Belediye Riyasetinden: 

\Volf - kazanlı - buhar makinala
rında çalışmış tecrübeli bir elektrik 
fabrikası mühendisine ihtiyaç vardır. 
Taliplerin bir hafta zarfında ehliyet
nameleriyle birlikte Bolvadin beledi
ye encümenine müracaatları ilan olu-
nur. (2282/12S6) 11244 

.ıı Daktilo kursu ·~ 
§ 57 inci devresine kayda başla- : 
: mıştır. 2 ayda diploma verilir. : 
: Tahsil aranmaksızın herkes alı- : 
: nır. Memurlar Kooperatifi üs- : 
: tünde kat (1) Tel: 3714 1138 : - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr 

inşaat yaptıranlara 

marka 

MOZAYİK 
satışa yeni çıkıyor. Her husus

ta piyasadaki mozayıklara faik 
ucuz, halis mermerden ve çok 
beyazdır. Ayrıca her türlü tabii 
renkleri de vardır. Nümunelerini 
görmeden mozayık almayınız. 

Toptan satış yeri: Yabana batlı 
apartmanı No: 6 HÜSEYiN 
ORAK Ti: 2078 perakende satıf 
yeri Tuğlacı HASAN BALDU-
DAK Ti: 1446 1118 

GLiSERiNLi 

RİT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
güzelleştirir. En iyi tuvalet 
sabunudur. 1107 

misyonundan : ----------------------------------------
Tahmin edilen bedeli (16.000) lira o

lan 377 ton kuvarsit kumu asken fab
rikalar U. müdürlüğü merkez satın
alma komisyonunca 26. 4. 939 çarşam
ba günü saat ıs te kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1200) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün-
de saat 14 e kadar komisyona verme -
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

rr= Pek yakında ===\\ 

Avrupa'dan getirdiğimiz en 
son model ŞAPKA sergisini zi 
yaret ediniz. ESK1NAZ1 mües· 
sese si. 123S 

• 

KiREÇ 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
lstanbul Beyoğlu Nurziya sakak l~ ikle mezkur gün ve saatte komisyona 

Zayi - Ankara belediyesinden al
mış olduğum 1628 No. lu bisiklet pla· 
kasını kaybettim. Yenisini alacağım· 

Kütahya kireci namiyle maruf 
en temiz yüksek randıman veren 
posa kum ve taş sair ecnebi me· 
vaddan ari kireç yalnız Hüseyin 
Orak ve Hasan Baldudak tica
rethanelerinde bulunur. Ti: 2708 

No. lu Gençer apartmanında Müzcy- müracaatları. (1207) 1122S dan eskisinin hükmü yoktur. 1226 - 1446 1117 
yene: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yukarıda satışı ilan edilen gayri 

menkullere hissedar bulunmaklığınız 
ve ikametgahınızın da meçhul olması 
hasebiyle ilanen tebliğ olunur. 1221 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6349 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürü : AH Rıza BASKAN 

YENi SİNEMALAR sus 
Bu Gün Bu Gece 

Deniz zabit namzetleri 
Baş Rollerde : 

Florence Rice - James Steward 

Robert Young - Lionel Barrymore 

Aşk .. His .. Heyecan .. Arkadaşlık 

hisleriyle dolu olgun bir eser 

' Seanslar: 

10 ve 12 de Ucuz Matineler 

Normal seanslar: 14.45 - 16.45 • 

18.45 - Gece : 21 de 

HALK 
Bu Gün Bu Gece 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Racanın hazineleri 
Şeyh Ahmed ve Şeyhin Aşkı 

filmlerinin kahramanı 
Ramon Novarro 

İhtiraslı bir aşkın binbir macera
larla dolu heyecanlı hikayesi 

Seanslar: 10.30 - 12.30 da ucuz 
matineler 

Normal seanslar: 14.30 - 16.30 -
18.30 Gece: 21 de 

Bugün 14 matinelerinden itiba-
ren münavebeli seanslarla 2 film 

1 - Bülbüller öterken 
Martha Eggerth. Seanslar 14 - 18 

2 - Şen haydut 
Seanslar : 16 - 20.30 

14 • 16 da iki, 12 - 18 - 20.30 da 
bir filpı gösterilir 

10 ve 12 ucuz matinelerde 

RACANIN HAZİNELERİ 

Baş Rolde: Ramon Novarro ------------------........ --------------------------------~~~--
Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaraları 
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Cümhuriyel köy~de neler yaptı 
Yüzlerce aenedenberi kendi haline bırakılan köy, cümhuriyetin bir kaç yılı içinde ha

yata, mektebe, aağlığa, paraya ve rahata ka vuıtu. J\tağıda köyde yaratılan eaerlerden bir 
kaçını görüyorsunuz. 

• 
'Akhiaar'da ı

mece uauliyle köy 
yollan yapılmıı • 
\ır. Buradaki re • 
aim, imecede ça -
lııkan köylüleri 
göatermektedir. 

• 

* 
Yeni köy kanu

nuna göre köyle-
rimizde meydan
lar yapılıyor. Bu
radaki r e • i m, 
Debleki köyün • 
deki meydanı ve 
Atatürk büatünü 
göateriyor. 

.. 

.,; 

• 
ilice nahiy..U.e 

bağlı Yeni kavak 
köyü de bir ilk 
mektep binau ka
zanmııtır. Reuni
ni gördüğünüz 

mektep 1.000 li -
raya çıkmııtır. 

• 

Jf-

Gene lhce na • 
hiyeainde bir de 
köy heyeti odaaı 

yapılmıttır. Bu 
bina için 1 .300 li
ra harcanmııtır. 

Jf-

. ......................................... . . . . 
E MANİLER ~ • • . . 
: Odanm camı kırık, 
: Gezerim boynu buruk 
: Düpanlanm çeıanıe.in, 
: Böyle acı ayrıllk. 

• 
Feleği bulduraychm. 
Derdimi bildireydim. 
Bileydim .yazllll kara 
Kalemi kırdıraydım. 

• 
Arpa derdtm u kaldı, 
Onlek uçtu kaz kaldı 
Üzülme deli gönlüm 
KaYUflllaya az kaldı. 

* Armut dalda dal yeTde 
Bülbül öter heT yerde 
Talih bizi ayırdı 
Her birimiz bir yerde. 

* 
Odaya aerdim keçe 
Sevgilim gele geçe 
Oyle bir yar aevmişim 
Her yerde adı geçe 

~······································ 

Bilmece 
Çarııdan alınmaz 

Mendile konulmaz 
Tadına doyulmaz 

Cevap: Uyku 

Bilmece 
Yapılmamıı dıvar üstüne 
Doğmamıı çoc.uk oturur 

Cevap: Yalan 

Bilmece 
Uzun kuyu dumur suyu 
Batır bala, otur yala 

Cevap: Sucuk 

Bilmece 
Çıncınlı hamam kub~si tamam 
Eve gelin getirdim babası imam. 

Cevap: Saat 

Bilmece 
Küçücük mezar 
Dünyayı gezer 

Cevap: Fener 

Bilmece: 

Yapan •tar, 
Alan kullanmaz, 
Kullanan görmez, 
Cevap: Mezar taşı . 

Bilmece: 
Benim bir atım var, 

Göğsü suda gider. 
Atım akşam olur kiınemez, 

Arpa saman istemez. 

Cevap: Kayık 

Bilmece : 
Kuru yengem, kuru yengem, 
Ayak üstü durur yengem. 
Cevap: Kapı 

Bilmece : 
Soğan, sanmsak acıdır, 
Kabeye giden hacıdır, 
Yılda bir filiz verir, 
O neyin ağacıdır.} 

Cevap: Geyik boynuzu, 

Bilmece : 
Dört ayaklı fil, 
Ortası dil, 
Aklın varsa bil, 
Cevap: Kergef 

1 • Nisan - Cumartesi 
Y d : 4 - Savı : 130 - 15 

İmtiyaz sahibi: Nurettin Suner 

Umumi Neıriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü: 
Mümtu Faik Fenik ~: ... ~: ... ~ ..... ~~.~ ... ~~.!.~~~~ ... ~~~i~...I 

!ulus GAZETESi 

KÖY iLAVESi 

Her on beş ıı;üncle bir 

Cumartesi giinii çıka:J 
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• 
li . ,efimiz Inönü 

Sürekli alkıslar arasında ve iHif akla 
Comhurreisi seçildi 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lnönü Meclisin devamh ve candan ' · ~~ · ın 
arasında ve Cümhurreisi sıfatile yemin etti 

3 Niaan sünii altıncı Büyük 
Millet Meclisi ilk toplantu1111 
yapbp sün Milli Şefimiz l1111et 
lnönü'nü ittifakla Cümhur Re
isliiine seçti. Bütün yurcl yeni 
bir bayram yaptı. 

Ana yasaya göre, yeni Bilyük 
Millet llecliai.. toplandılt saman 
ilk it olarak mebualar aralarında en 
yaılıuııı kendilerine reia seçerler. 
Sonra teker teker yemin ederler. Ve 
Meclla Reiai ile reislik divanını 

seçerler. Bundan sonra da Cümhur
reiai seçimi yapılır. İfte yeni Bü
yük Millet Mecliıi 3 Nisan günü 
Türk devletinin Şefini bqına seç
ti. 

O tün mecliste bulunan 413 
mebusun hepsi de reylerini hep 
birlik olarak Milli Şefimiz is
met lnönü'ne verdi. Millet Ve
killerinin hepsinin birden re
yini banarak dnletin ve 
milletin batma seçen Cümhur
.reiaimiz meclise ıeldi. Milli Şef 
yemin etmek üzere künıiiye 
çıktılı Dman bütün melJuslar 
apia blbrak Cümburreisi-

mizi dakikalarca ve ıiddetle al
kııladdar. 

Alkıı bittikten sonra Cüm
hurreaimiz qağıdaki cümlele
ri tekrar ederek yemin etti. 
"Reüiciimluır aılatiyle cüm

luaiyetin lıananlanna oe laaki
miyeti milliye aalanna riayet 
oe hanları müılalaa, türlı mil
letinin .aadetine aoılılıane oe 
biitiin lıaoetimle .arlı maai, 
türlı deoletine teoecciih etleeelı 
her teMilıeyi lıcmali tUldetle 
men, TiiTlıiYf/nin fClll oe tcr• 
lini oilıaye oe ilôya oe deruhte 
ettiiim oazilenin icabatına 
luurü nJ• etmelıten aynlmıya
cafuna ncrmaaın üerine söz 
veriponnn.,. 

Miln Şefimiz kürsüden iner
ken aynı hararetle allutlandı. 
Cümhurreisliii seçimi 101 par
ça top ablarak ilin edildi. 

Cümhurreisimiz meclise ge
lirken ve aiderken Büyük Mil
let Mecfui önüne toplanan bal
kın cotkun ıa.terileri v_e alkıt
lariyle brtdandı Ye uiurlandı. 

111111111111111111111111 

Millı. Sel lnönü' nün 
Mebus seçimi dolciyısile 

Millete beyannamesi 
Tüıkiye Cümhuneisi ve Cümburiyet Halk Partisi Genel Bq

kam l1111et lnönü Türkiye Büyük Millet Meclisi albncı seçim 
devreei münaaebetiyle Türk milletine qaiıdaki beyannameyi 
netretmİftİr: 

Seopi oatandaılarıml 
Büyiilı Millet Meclisini tqlıil eJecelı yeni namzeJleri, lauzu

ranaza talıdim eJiyorum. Bu namzeJleri intihap etlerlıen bize 
yalmz vazifemizin vicdani ilcaı ile oantantlaılanmızın tema
yül;; rehber olımqtur. 

Aail milletimizin Büyük Meclis Azalan iizerinJelıi itimadımn 
derecesini anlıyabilmek için, Parti tqlıilaftnda ve hallı tabalıa
lan araanda çok dikkatli tetlıilıler yaptılı; memlelıetin •enİf 
mıntalıalarında Partiye mensup llıinci Miintehiplerin talıJir oe 
lao•İyeleri demek olan İstİfare reylerine müracaat ettilı. Kati 
namzeJleri yiilı•ek reyinize GTzeJerlıen .,...,.ın malıaJderah
na Jört aene müddetle halıim alacalı mebuJar üzerinde mille
timuin talıdir oe itimadını azami Jerecede toplıyabilmİf oldu-

fumaa lıanaatinJeyia. 
VatanJaılanml 
Millet hizmetintlelıi rHai/elerin ~ oe dq sİ7GMf ôlemintle se

tin oldafa deoirlenle )'Clfl70"G- Canlı inlıİf'1ıl WinJe ollJlll 6ii
yiilı bir milletin, lwr istilıaınette bir pir ildi~ oe ,,....Z,J6f"İ 
#ıartıanJayız. Cümlnıriyetin ocdana temin ettifi eınniyet '-' 
iman, •enİf olaralı ilerletmelı istiyoruz. V atanJaılar ardında 
huur ve hürmetin mahalazaanı, oazilelerimüin ""'ınJa tutu
yoruz. 'Cümlaariyet Hallı PGTtisinin, meml~lıelin bütün çalqlıan 
oe lııymetli evlatlarım hizmet yoluna seoketmelıtelıi maoallalıi
yeti, her pn daha ziyade lıenJini gö•termelııetlir. Nilalıaz oe 
hazar içinde bir pılqma hayatının nimetlerini oatanJ(Jflara te
min etmelt, baflıca emelimizJir. 

Azu oatantlaılarıml 
Harici siyaset •ahaanın fiipheli oe lıanıılı bir Jeorinde bu

landufumuz, uyanılı gözleriniztlen gizli lıalamaz. ln..nlıfın 
büyiilı lacialar lıarııanJa lıalmuı ihtimali, iter zamandan ziya
de artmqtır. lruanlılı ailuinin mühim bir a.zoa olan TiiTlıiye-

(Somı I l inci saylaJa). 

r ........................ -............................................................................. , 
YurHa toprak hıyran11 

Bu yıl yurdun her tarafımla toprak bayramı yapıldı. Yalıarda 
lıi resimler toprak bayrammda bulunan köylülerimizi 

6Ö•termekteJir. 

Gittikçe daha çok 
şeker yiyoruz 

Kendi tekerimizi kendimiz 
yapıyoruz. Şekeri ucuza satı -
1oruz. Hepimizin aizı tatlan
dı. Yediğimiz ıekerin tutarı her 
sene biraz daha artıyor. Bu, 
hepimizin gittikçe daha ;ok 
ıeker yeme kimkirunı buldu -

ğumazu söaterir. •km, 1937 
yılında Türkiye'de 94 milyon 
kilo teker yemiıiz. 1938 yılın
da ise yediğimiz tekerin tutan 
11 O milyon kiloyu bulmUf .•. 
Yani 16 milyon kilo daha faz
la ıeker yemiıiz •• 

-11-
•• Millt Şef h1önü'nün 

millete beyannamesi 
• (Bafı 2 inci aylada) 

nin, ne oazileler lıarflanda bulunacağını llıılfi olaralı tesbil et
miye imlıGn ;,olıtar. Bu ilatimaller lıa:rııanda ancalı lnıJretli 
milletler lıcıwlilerini oe Uuanlığı lıartaracalılarJır. KaJretli mil
letler, mıılaabbel oe emniyete dayanan bir birlilı içinde oatan
lannın yiiluelı menlaati için laer leJalıôrlığı ;yapmıya ltazır o
lan imaıılı, iraJeli milletlerdir. sa, 6a milletlerin ba,ınıla bula
nanlardan oldafamıa lıanaatini, caaretle söyliyebiliriz. Rq
lerinizde giWerecefinü lıalbi berabcrfiJr ile itimat, milletimizin 
lmtlretine ~ 6ir 4elil olaı:almr. 

Azis oa1ant1.,ı.,.,..1 
Ciiınlrari7e1; iınar,. lıiiltiir, enılütri programlarut11 •enİf milı-

7GSI• 4eoaın meceldü. Falıat billtaaa lıöylü oe çiltçi laaUnnn
zın lıaancını artınp maifet HOiyaini yiilı.ellmelı, banan için 
genİf mİlıyaala ziraat oe illı talt.il imlıanlannı bulmalı, ba,lıca 
emelimU olaealıtır. Bütün itlare düzeninin, laallı içinde, hallıın 
maeleleriyle yofral""lf, ma.talrim oe munt.aam İfleyfiıİin ae
mereleri; hatta ilıhmlli olan oerimli tedbirlerin batındaJır Jıa. 
naatinJeyiz. 

Aziz oatanJ(Jflanm! 
Bana oe riyGHf etmelıle iltiltar ettİfİm Cümhariyet Hallı 

Partisine Y iilı•elı itimadınızı lôyılı görmenizi isterim. Ben ve 
Biiyülı Millet Meclisi aza. arlıaJ'lfianm, itimaJmaı, lııymetli 
bir emanet gibi oictlanunl%ln içinde mahalaza eJecefiz. Size 
aplı alınla iılerimisin ltaa6tnı oermelı. m, göz öniinJen a;yır
maJıfunu bir 6orr olaealıtır. Tiirlı milleti, ilerliyen oe daima 
yiilıaelen bir laq6etli oarlılıtır. l~elıi ihtiyap. oe alııntılar 
nc lıaJar ~ol-, dqardalıi ayaMf 6alıranlan ne lıaılar lıan
,.1ı oe Jol,,,Jı prünse, biiliin ba zor ıartlann isintlen T iirlı mil
letinin ilibar oe rJahı arbmf oe genİflemİf olaralı fılıacağına, 
samimi oe lıat'i olaralı inanıyonu, poflllİ70ftıZ. 

24-3-1939 
TIJrldye Reisiclimhuru 

CBmburiyet Halit Partisi Genel BaJkanı 
ISMETINONO 

Yurtta 
hava 
seferleri 

Yurdu demir ağlarla ördük. 
Her yere trenle gidebiliyoruz. 
Şoseler. köprüler yaptık. Her 
yer.e otomobille gidebiliyoruz. 
Limanlanmızı düzekiyoruz. Ye 
ni gemiler aldık. Bütün sahil -
lerimize vaparlanmısla side -
biliyoruz. 

Bütün bunlardan hafka ha-
.. va yoluyla da yurdun her tara
fına ritmiye bqladık. Geçen 
yıl Ankara latanbul arumda 
tayyarelerimiz i!liyordu. 

Bu yıl, bu iti de seniılettik. 
Şimdi Ankara - lstanbul • iz -
mir arumda tayyarelerimiz it
lemiye bqlıyacaktır. 

Dost İran' a bir heyet 
gönderiyoruz 

Dost ve müttefik İran Veliah
b, Mısır kıralı birinci F anık'un 
kız kardqi Prenses F eTziye 
ile evleniyor. lran'm merkezi 
Tahran'da yapılacak olan bü
yük dü;üne Hariciye Vekilimi
zin reisliii altında bir heyet 
gönderiyoruz. 

Samsunda Clmhuriyet 
meydanı geniıletlliyor 

Smmun. (Huausi) - Samsunda I· 
mar itleri dnam etmektedir. Son yıl
lar içinde tehir dahilillde bir çok yeni 
ve gibel binalar kuanılmıftır. P.T.T. 
binası, Hava kurumu gibi gibel bina
lar da bunlara katılmak üzeredir. 

Cilmhuriyet meydanının genifletil· 
mni için çalıf1D8lar göse çarpmakta
dır. Bu gilnkü hali ile bu meydan ge
ne bny(lk ve güzeldir. Şehrin merkezi 

.r yerinde bulunmaıı da iyidir. FJ
lrat. bqi1nldl meydan, plinda çizile
nin ancak yansını ihtiva etmektedir • 
Pllna gare Cümhuriyet meydanı, el
ye.m muvakkat istasyonun bulundu
ğu maıı.ıaen. C.H.P. kurağına kadar 
u.ıraıumktadır. C.H.P. kurağı ile iataa
yon araıında ada tetkil eden bir mahal 
le vardır ki istimlik edilerek yıkıl
mıttır. Geri kalanlann iatimllkine de 
bütçenin verdiği imkinlar dahilinde 
devmn olunmaktadır. Bu evler tama
miyle ortadan kalktıktan sonra Sam
sun Cümhuriyet meydanı, Anadolu
nun belki de en büyük meydanların
dan biriaini tetkil edecektir. 

Cümhuriyet meydanının bir inamı 
deniz kıyıaıyle çevrilmittir. Bir tara
fı, bankaların bulundutu büyük cad
deye uzanmaktadır. Bu tarafta Hava 
kurumu binası gibi gibel binalar var
dır 

C.H.P. nin timdiki binnı ve yeni 
yapılacak halkevi binası meydanın en 
güzel bir tarafında yilkselmft buluna
caktu. Halkevi binaaı çok muhtetcm 
olacatına göre Cümhuriyet meydanı
na ayrı bir güzellik verecektir. 
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Ankara birinci orta okulundan 275 Zi
ver Aru, Ellzıi orta okulundan 2.A Be
dihe Erdem, Gireıun it idaresi muamele 
memuru kızı Yükıel Selluk, Kayıeri li
ıeainden 18 Mehmet Oiuz, Ankara bi
rinci orta okulundan 449 Argun Muti•, 
Ankara ikinci orta okulundan 885 Necil 
Nural, Ankara Tiraret liıeai 162 Hayri
ye Şenıüder, Zonguldak Çelikel liıeıin
den 935 Mehmet :Çinal, Ankara birinli 
orta okulundan 1.6 da 96 J:Ifyati Kuloi
lu, Ankara birinci orta okulundan 13 Ha
yati Yaman, Ankara ta.met İnönü ilk o
kulundan 1095 Süreyya, Ankara üçüncü 
orta okulundan 419 Hayriye Fırat, An
kara Devrim 9kulundan 205 Şükran Gür
çınar, Ankara ikinci orta okulundan 830 
Sabahat Erçelen, Adana kız liıeıinden 
3.C de 494 Şadan Özır.ayın, Ankara Gazi 
liıeainden 1038 Erdoian öıel, Ankara 
Atatürk ilk okulundan 343 Tomriı Öz
kökten, Ankara lamet İnönü okulundann 
319 Baki Öncün, Zonguldak Namık Ke
mal okulundan 238 Cevat Gönenç, Di
yarbakır Süleyman Nazif okulundan 28 
Zeki Sezer, Elizıi tümen baıtabip kızı 
Melihat Alkan, Zonguldak Gazi okulun
dan 393 Hamdi Öztürk, Ankara ticaret 
lisesinden 297 Mesude Dönmez, Zongul
dak Namık Kemal okulundan 316 Suat 
Günay, Elizığ Atatürk okulundan 288 
Tekin Güney, Diyarbakır liıeıinden 615 
Ahmet Kayral, Ankara İsmet İnönü ilk 
okulundan 3 Lütfi Köymen, Ankara kız 
liıesinden 59 Bedia Arun, Ankara Etlik 
ilk okulundan 250 Feridun Uzer, Ankara 
üçüncü orta okul Sabahat Toprak, Anka
ra Gazi liseıi 1408 Fahri Boyacıoğlu, 
Ankara Yenihayat okulu 563 Samiye Ak
dur, Ankara Hacıbayram 43 numarada 
Leyli Unaydın, Zonguldak Gazi okulu 
571 Nurhayat Türkür, Tokat orta okul 
Z70 Turan Alyarut, Çankırı orta okul 
312 İsmail Eruyaal, Ankara Gazi liıeai 
530 Mehmet Gençer, Kayseri Gazipaşa 
ilk okulu 359 Oıman, Ankara birinci o
kut 479 Yahya, Diyarbakır Süleyman Na
zif okulu 5 Tevfik İnan, Niide orta o
kuldan 201 Özdoğdu, Ankara Devrim o
kulu S46 Muıtafa, Ankara Aktaı mahal
lesi Künen Bezincl, Ankara Devrim o
kulu 603 İzzet Gövey, bmir Seydiköy o
kulu 109 Zübeyir Seyman, Allkara erlı:elı: 
lisesi 75 Kayahan Gündoidu, Ankara bi
rinci orta okulu 313 Nurettin Boylu, An
kara üçüncü orta okul Bahriye Toker, 
İzmit Yeni okut Suat Aytalu, Eıkiıehir 
Ulkil okulu 326 Kemalettin Özbayraç, 
Ankara Gazi lisetli 534 Suat Akay, Gire
ıun Necatibey ilk okulu 90 Çetin Uılu, 
Rize İatiklll ilk okulu 270 Ferhan Kum
baraar, Zonguldak ikinci orta okul 49 Se
miha Çmal, Mardin posta havale memu
runun oilu Mehmet Yılmaz, Eskiıehir 
Mahmudiye öiretmen okul u92 Dursun 
Kara, Ankara İnönü ilk okulu 570 Adnan 
Taıpınar, Ankara ikinci orta okul 237 
Ayhan, Ankara üçüncü orta okul 858 Li
tife Özmen, Ankara üçüncü orta okul 
902 Feride, Zile orta okul 46 Münür Öz
öiretmen Zonguldak Mimarkemal oku
lu 422 MÜrüvvet Tümer, Ankara Atatürk 
okulu 332 Ekrem Arkar, Karııyaka orta 
okul 792 Muzaffer Herıül, Kadıköy 
bakla tarlası Aziz pap köıkü 14 
No. da Fahriye Enıür, Ankara birinci 
orta okul Ethem Çopuroğlu, Ankara cüm
huriyet okulu 126 Halide Maytere, An
kara İnönü ilk omlu 865 Hayrettin Tok, 
Ankara 611 Melek İnan, Diyarbakır lz
zetpa .. caddesi Çubukçu aokak 24 Sevim 
Güvenç, Bafra Merkez okulu Senai Ti
reli, Bafra orta okul 7 Turhan Doğu, 
Zonguldak Namrk K~l okulu 421 İı
met Uzuner, Ankara Devrim okulu 716 
Salibe Erdi, Ankara üçüncü orta okul 40 
Coıkun Kaya, Ankara Karalar ıokağı 31 
numarada A. Kayı, Nifde orta olı:ul 197 
Ertuirul Tecimer, Karadeniz Breı:liai T. 
H .K. muhasibinin oflu Atilla AntJfarta, 
Tokat Bilsin Kemal okulund11n 400 Ea
biman Unsal, Ankara İnönü okulundan 
1219 Sadık Deniz, Vezirköprü· M. Cevdet 
Çörekçioila, Ankara erkek lisesinden 
1416 Şevket Süreyya Alptekin. Ankara i
kinci orta okuldan 959 Sldiye, Mersin İ
leri okulundan 27 Viktorya Baruh, An
kara ticaret liıeainden 78 .Melihat Un
ver, Ankara kız liıeainden 885 Gülhiı Öz
dinç, Ankara kız liıeainden SO Güner 0-
naydm, İstanbul Aksaray Cerrahpap 
Büyüktulumba aokalr No. 35 Beyhan Kat
man, Ankara İamet İnönü okulundan Ha
lil Çakır, Ankara Uluı ilk okulundan 366 
Muhıin Erten, Zonıuldak Oazi okulun
dan 474 Müniıe Soraç, Samıun Cümhuri
yet okulundan 13 Fatma Demirçevren, 
Ankara Atatürk ilk okulundan 353 Hik
met Haznedar, Ankara Dumlupınar oku
lundan 529 Mileyyet Kayı, Ankara Ata
türk okulundan ·Hikmet Umulu, Yozıat 
orta okulundan l.A da 1203 Nevzat Dic
le, Ankara Atatürk okulundan 630 İffet 
Emre, Ankara Gazi lisesinden 515 thaan 
Ö zbayrak, Ankara Alba7ralıı: okulundan 
197 Ethem Cebecioilu, Ankara İnönü 
okulundan 40 Nimet Babatin, Ankara 
Yenihayat okulundan 453 Emine Çankay, 
Ankara Bahçeli evlerde 17 Tülin Sezer, 
Ankara Uluı okıılundan 202 Se•im· Ol
cay, Ankara Atatürk okulundan 15 Şen 
Ankara Atatilf'k ilk otrala S.B de 369 
Mün"v"•r Konukcu. 

(~ .. mJ yarınki Ulu.'ta) 

Yurd'vn Çocuk lliveıl 

Bu haftaki ! Nakil vasıtalar1 eskiden 
bilmecemiz 1 - ne halde idi ? 

Çocuklar bu hafta size bilmece o
larak altı harfli bir vilayetimizin 
ismini veriyoruz. Bu vilayetimizin 
1 - 4 - 5 - 2 inci harfleri devletin hay 
van yetiştirdiği yerdir. 6-5-2-3 ün
cü harfleri bir hükümetin ismidir. 
Bilin bakalım bu vilayetimizin is -
mi nedir? Bilmecemizi doğru çö -
zenler arasında kura çekeceğiz. Ku
rada birinci gelen okuyucumuza gü
zel ve tık bir kol saati, ikinciye İs -
tiklil savaıı nasıl oldu adlı bir ki -
tap, ilçüncüye bir Atatürk albümü, 
dördüncüye bir tif takımı, altı oku
yucumyza cam fotograf çerçevesi, 
on bet okuyucumuza güzel birer şi
şe kolonya, yirmi okuyucumuza bi
rer mendil, otuz iki okuyucumuza 
birer kitap, yüz yirmi üç okuyucu • 
muza da birer kartpostal hediye e -
deceğiz. Adreslerinizi kuponlara, 
kupon numaralarını da zarfların ü -
.zerine yazmayı unutmayınız. 

(omklar bunları 

biliyor muydunuz ! 
§ Londra'daki parlamento sarayı
nın satıh mesahası 3 hektar tutar. 

§ Bir insan günde bir litre aalya if
raz eder. Yetişkin bir insanın böbre
ği 150 gram kadar. 

§ Fransa'nın Strazburg şehrinde 
dünyanın en güzel ve en yüksek bir 
kilise binası vardır. Bu kilisenin çan 
kulesi 142 metre yüksekliğindedir. 

§ Elektrik cereyanı sesi saniyede 
300.000 kilometre süratle nakleder. 

§ 70 kilo ağırlığında bir adamın kal
bi, bir vuruşta 180 gram kan akıtır. 

§ Bir litre havada 0.259 gram oksi
jen vardır. 

§ Çekirğeler bazen o kadar çoğalır 
ki, çekirge sürülerinin uzunluğu 150 

kilometreye çıkar. Bu sürünün de
rinliği 10 metredir. 

§ Almanların Sar kömürlüğünden 
senede 12 milyon ton maden kömü
rü çıkar. 

§ Hayvanlardan çatal tırnaklıların 

bağırsakları 50 metre kadar uzun

dur. 

§ Radyo elektronunun saniyede 200 
bin ile 300 bin kilometre arasında 

sürati vardır. 

§ Bel kemiğimizde 12 çift sinir var
dır. 

§ Paris'teki dikili taıın ağırlığı 220 
bin 528 kilodur. 

Yurdun Çocuk ilavesi 
Bilmece kuponu' No. 67 

Adı ve Soyadı! 

Okul ve numarası: 

Şehir: 

1769 *-- 1833 

t1' 

18·3t --*-- 1883 
~ 

. ... • 

1891 --*-- 1894 

1899 --*-- 1904 --

yazılar yaz-

Siu otomobilden, nad icaJ ·eJilJiifnJen, illı önce nad ifleJi
finJen bala.etmiftilı. Yalıarılalti resim, illı otomobilin ifledfi si· 

nü oe illı yapılan motörlii arabayı gö.teriyor 

' ocukları 
Cumartesi - 8 nisan 1939. Sayı: 67 Her cümarteai çıkar Para ile satılmaz 

BAHAR V E ÇOCUK 

' 

Soğuk kıt uzaklaıtı, gene gel
di ilkbahar 

Birer birer çiçeğe bürünüyor a
iaçlar • 

Gök yüzünde güneıin gÜ)Üyor 
yüzü artık, 

Bulutlarm ufukta çehreai de
lil asık. 

Kutlar ötüımedec:lir aiacm dal
larmCla, 

Y eıeren bir canlılık tabiatm 
bağrında. 

Hava ılık, gün parlak, tam se
vinme çağıdır, 

ilkbahar gönlümüzden tasala
n dağıtır. 

Bahar geldi çocuğum, açıl sen 
de havaya, 

Esen hafif rüzgan nefes al do
ya doya. 

Sen de vatan bağnnda bir çi
çekli fidansın, 

Çık da uçutan kutlar, seni de 
çiçek aaaam. 

... 

~i 
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IV\AJ/AL0> 

Mimi adım itilince bilmem 
hatırladınız mı? Hani bir gün 
mini mini bir çocuğu anneıi • 
nin çantasının içinde uyurken 
hırsızın birisi çalıp götürmüş
tü. Mimi çok akıllı ve dikkatli 
bir çocuk olduğu için hırsızın 
cebinden kaçarak hırınzı poli -
ae teılim etmişti. işte, bu Mi -
mi, o Mimi' dir. 
Bakın size Mimi'nin başına 

yeni yeni neler gelmit onu an
latayım. 

Bir gün gazetede yazı ya
zarken maıantn altındaki ka • 
ğıt sepeti-il içinde bir tıkırdı i
f ittim, baktım: kağıtların ara
ımda bir şey kmuldıyor .. Ken
di kendime: 

- Allah Allah! dedim. Se
petin içinde fare mi var acaba? 
dedim. fakat fare ·nereden 
girecek? Sonra ''Pamuk,, bura
larda .fare değil, kut uçurmaz. 
Fakat sepette hala kağıtlar hı
tırd ıyor, sepetin çubukları tı· 
kır tıkır ediyordu. Her halde 
fare olacaktır. Hemen kediyi 
çağırdım. Fakat pamuk ''mır· 
nav mırnav!,, diyerek ayakla -
nma dolatınca ıepette aeı de 
keıildi. Kediye sepeti göster • 
dim. Kedi sepetin dört tarafın
da bir kere döndü dolaştı. Fa
kat bir şey farkedemedi. Ben 
hiç ıeı çıkarmıyordum. Ara • 
dan bir iki dakika geçince se -
pelte gene tıkırdı bat ladı. Ke -
di kulaklarını dikti. Kapmıya 
hazırlandı. Odanın içinde fa. 
renin kaçacağı en küçük bir 
delik bile yoktu. Elimden ka
lemi kağıdı bıraktım. Kendi 
kendime: 

- Bakalım "Pamuk,, fareyi 
yakalıya bilecek mi? diye dü • 
ıündüm. 

Kedi birden bire sepete atıl
dı. Sepetle beraber yuvarlan • 
dı. Sepette ne kadar kağıt var
sa yerlere ıerildi. Kedi hemen 
ayağa kalktı. Yuvarlanan ae -
petin arkasından kotmıya bq
ladı . . Fakat sepet hali durma -
dan .sağa sola yuvarlanıyordu. 

Fakat kedi de peıini bı
rakmıyordu. Bir aralık o
dada acı bir çığlık koptu. 
fakat sepet de hali yuvarlanı
yordu. Fare olsa sepeti bu ka -
dar yuvarlıyamıyacaktı. Hem 
de dikkat ettim: Kedi sepetin 
üzerine atılmıyor, arkasından 
yavaı yavaı kotuyordu. Sesi 
duyunca kendi geri döndü. Se
pet yuvarlana dunun Pamuk 
kuyruğunu kabartarak gene a
yaklarıma dolaıtı. Demek ki 

Mimi'nin 
başına gelenler 

.sepetteki fare değildi. 

Kedi benim yanıma geldi, ae
pettekinin korkusu kalmadı. 
Sepet de durdu. Hemen sepete 
yaklaştım. Eğilip içine baktım. 
Kağıtların arasında _ küçücük 
bir çocuk, sepetin çubuklannı 
tutmut tir tir titriyordu. Benzi 
kül gibi idi .. Zavallıcık o ka
dar korkmuı ki... Bu çocuk 
kimdi biliyor musunuz? Bizim 
Mimi idi. Onu derhal tanıdım. 
Fakat 'Mimi'nin gözleri 41olu do
lu idi. Nerede ise ağlıyacaktı. 
Sepetten ya va, yavaı çıktı. Fa
kat, Mimi terbiyeli bir çocuk
tu: 

- Affedersiniz dedi, size 
sepette olduğumu haber vere • 
medim. 

- Sepete ne zaman girdin? 
- Siz odaya gelmeden evel 

şu karşıki masada bir arkada -
tınız oturuyoniıuf. Ona sizi 
sordum. Bana: 

- Biraz bekle çocuğum, de
di, timdi gelir. Otur ıandalya. 
ya. Ben aandalyaya oturdum. 
telefon çaldı. Arkadaıınız pal
tosunu ıapkaıını giyerek ka • 
pıdan çıktı. 

Ben de ıizi beklemiye baıla
dım. Fakat uykum geldi. San
dalyanm üzerine yatayim de • 
dim. fakat birisi gelir de beni 
görmeden oturuverirse? Masa
nın üzerine çıkayım da şöyle 
bir uzanayım dedim. fakat o 
da ayıp. Gözümden derseniz 
uyku dkülüyordu. Hemen san
daryadan atladım. Sepetin i
çinde kağıt dolu. Kağıtlardan 
güzel bir yatak yaptım. Üstü
me de bir gazete parçası çek -
tim: Uyumuşum ••. 

Bir aralık üzerime koca bir 
fey düıtü. Bir de gözümü aç
tım, karnımın üstünde iri bir 
kiğıt toman; baıtınp duru
yor. Hemen odada olduğumu 
hatırladım. Sepetin deliklerin
den dııarıya baktım. Onümde 
iki koca ayak var. 

- Ya beni tanımıyan birisi 
ise beni azarlarsa, ya beni dö -
ğerse? diye düıündüm. Biraz 
doğrulayım dedim. Fakat siz 
de kediyi çağırdınız. Ben ke • 
diden korkmam. Ama kaç 
kereler baıımdan f eliketler 
ıeçti. Kediler düıman gibi ko
ıar fare zannederler. Fakat be
nim fare olmadığımı anlayın
ca beni bırakır ıider. 

(Sonu var) 

Yurd'un Çocuk ilavesi 

Haftanın karikatürleri 

"!:§? 
<:§' 
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- Zengin olsaydın ne yapardın? 
- Otomobil alırdım. 
- Niçin? 
- Ayakkabım eakimeain diye. 

ç1 }_.;. ., -,. 

,.J 

- Sıcaklık karııaında bütün 
"cisimler u.zar ••..• 

Bir mUal söyle balcalun, Tur
iut. 

- M•ela. öğretmenim, yazın 
günlmn uzamcuı da sıcaklıktan 
ileri gelir. 

Otomobil kaza11ndan sonra 

- Nıuıl oldu ? 
- Karınızı mı •oruyormnuz? 
- Yok canun, otomobili .O· 

ruyorum. 

l'"Güzel, gürbüz yavrular 
... 

Bet yQfuv/a Gönenç Kop 
(Ankara' da doğmupur, fimdi ls

tanbuldadır.) 

Merkez Bankcuı fellerinden B. 
Salôhattin Solma%'ın oilu 

Günsıör Solmar. 

Yurd'un Çocuk ilavesi 

Bilmece ve boyamacalar1mız:ı çözenler 

Yukarda .aldan .ağa doğru: Afyon ciimhuriyet ilk okulundan 
195 Mediha Evrenkaya, Ankara aanat okulundan 298 Şükrü Ka
ya inci, Ankara birinci orta okulundan 313 Nurettin Boylu, A
ma•ya orta okulundan 362 Cemal Erdem. 

Yukarda sol.dan aağa doğru: Konya Süel orta okulundan 463'1 
Necip Cantekin, Konya erkek orta okulundan 5'15 Muhli• Gök•u 

Yukarda aoldan .ağa doğru: lzmit Kozluk dört .okak 9 numa
rada Cavidan Konu, Zile orta okulundan 36 lsmail Mumcu, Ma
ni•a Gazi ilk okulundan 411 Süheyla ErtQf, Ankara Kocatepe 
okulundan 68 Ali Rı.za Çöl. 

Yukarda eoldan aağa doğru: Rize kurtuluı ilk okulundan 368 
Mahmut Cel.ôl Bel.alı, Yozgat orta okulundan 225 Ahmet Sargın, 
Sorgun ilk okulundan 3'18 Reha Bozkrıri, Diyarbakır izzet pafG 

caddesi çubukçu •okak 24 numarada Celal Güvenç. 

Yalıarda sol"an Mlfa "oğra: Botl~m ilk okulundan 181 Fa
ik Ağar, Zonguldak Gcui M. Kemal. okulundan 3 UmTan Tamer; 
Ankara Ulus okulundan 366 Muh.in Erıen, Ankara birinci o'tla 
okulundan 583 Aqün Temizer. 

.3. 

Evelki hafta çıkan 
boyamacada kazananlar 

Evelki hafta çıkan Çocuk lave
mizdeki boyamacamızı güzel boya
yanlar arasında kura çektik. Lüle-. 
burgaz tank taburunda subay Suzi 
kardeti İlhan Tetik birinci geldi ve 
bir döner dünya kazandı. Ankara U
lucanlar caddesi 1 numarada Reha 
Taylan ikinci geldi ve güzel ~r ka· 
lemlik kazandı. Ankara kız lisesin
den 219 Nermin Hofgör üçüncü gel· 
di ve güzel bir kalemlik kazandı. 

KalemtrQf kaUMtanla.r: 
Simav orta okulu son 1m1fından mer

hum Fikret oğlu Oiuz Tan, Amaıya or
ta okulundan 1.A da 205 Cahit Balaban
tekin, Siirt Yeni okul'dan 44 Mediha Sa
raçoğlu, Ankara ikinci orta okuldan 816 
Meliha Çiçek, Ankara Atıfbey mahallesi 
Harici nokta 6 numarada Kıymet Olken, 
Ankara Yenişehir Onovluk sokak 7 nu
marada Reşit Sönmez, Mersin İleri ilk
okulundan Ülker Germen, Ankara 1ımet 
paıa :ilk okulundan 310 Yekta Tezyüksel, 
Ankara Mimarkemal okulundan 201 K. 
Selçuk, Ankara üçüncü orta okulundan 
1.G de 1106 Belma Velu Tasoğlu, Anka
ra Keçiören ilk okulundan S Şükran Ak
süt ,Kur.-ılu merkez okulundan 298 
Güven Demiray. 

Kırılmaz dökülmez hokka 
kazananlar: 

Ankara Mimar Kemal okulundan 11 
ArKUn Yeluta~, Ankara Atatür_k okulun
dan 104 Orhan Aykan, Ankara Ulus oku
lundan 930 Müfit Duruer, Ankara üçün
cü orta okulundan 427 Sabiha Koçak, 
Ankara lsmetpaşa kız enstitüsünden 292 
Hayriye Tüzün, Ankara kız lisesinden 
1217 Midelet Üstünay, Malatya Ji&e • 
sinden 4.A da 77 Talat Yıldırım, Ankara 
Atatürk okulundan 381 Ayten Yaman, 
Van orta okulundan 6 Mustafa Alaca, 
Ankara Altıntaş mahallesi Güzel Arçm 
sokak 29 da Turgut Atakay, Elizığ orta 
okulundan l.E de 483 Necmettin Dalak, 
Ankara kız lisesinden 1213 Bedia Şenak-
tan. • 

Küçük maka. kazananlar: 
Ankara İsmetpap mahallesi Beştepe

ler sokak 30-32 de Belkis San. Siirt Yeni 
okuldan 53 Mediha Sarac;, Ankara Dum
lupınar okulundan 183 Nevzat Yücesoy •• 

Büyük mluboya takımı 
kazanan: . 

Ankara Türk Maarif cemiyeti okulun
dan 2.A da Oral Tozkaın, 

KaYtonlu aıluboya kazananlar: 
Balıkesir Ali Suavi okulundan 284 İn· 

ci Seyan, Ankara Atatürk kız ilk oku
lundan 306 Cevat Ayekan, Ankara İıtik
lil ilk okulu 251 Errıün Benzigül, Anka
ra Necati okulu 12 Bahriye Köksal, İZ'· 
mir Gazi orta okulu 137 Lemi Türkan, 
Ankara İkinci orta okul 563 Münevver 
Sert, .Ankara birinci orta okulu 1174 Na
ciye Özü, Ankara Gui lisesi 755 Ahmet 
Köksal, Ankara Necati okulu 192 Sük
riye Köksal, Zile orta okul 259 Kemal 
Ünal. İstanbul Üsküdar Selimiye cadde
si eczane sokak numara '47 Yaşar, Anka
ra erkek lisesi 2.C de 931 Edip HaZ"near. 
Ankara Ticaret lisesi sınıf 2.A 415 Sabri 
Aslaner, Ankara kız lisesi 430 Sabriye, 
Ankara ikinci orta okul 638 Leman Gür
çınar. Ankara Gazi lisesi SIS6 Halil Ma
karacı, Ankara ücüncü orta okul 3.A da 
486 Birsen Yurdatapan, Ankara ikinci 
orta okul 874 N ecli Bağlum, Ankara Ga
zi lisesi 801 Jbrahım Şenocak, A 
AltmJ.ıg m;ıMllesı 3ii2 Sevını Koksal. 
Ankara Necatibey ilk okulu 521 Recai 
Çetin, 

Per1Iel .kazananlar: 
Ankara Ulus okulu 3.A da 841 Naci 

Tunçer, Ankara erkek lisesi 567 Şemset· 
tin Yastuman, Ankara üçüncü orta okul 
6!!0 Cavidan Deniz, Ankara Etlik okulu 

286 Necli Orhan, Ankara İltekin oku· 
lundan 122 Nurten Günçakm, Diyarba
kır Süleyman .Nazif okulu 26 Ali Öiün· 
dür, Ankara Kız liıoeai 35 Rubtaöz, K on
ya Gazipap okulu ıınıf 5.A 16S Limia 
Yenice, Ankara Gazi liıeai 3 de 1431 M. 
T. Dural, Ankara 290 Kadriye Tokay, 
Niide orta okul 104 Emin Koç, Ankara 
Cümhuriyet okulu 146 Tülün Arat, An
kara ikinci orta okul 500 Esma Sert, An· 
kara üçüncü orta okul 828 Fatma Yunak. 
Ankara lmıetpaıa kı:ıı: enıtitüaü 2.A da 
80 Cahide Öiüt, Ankara kız lisesi 214 
Saime Gürtan, Ankara Türk maarif ce
miyeti mektebi 184 Burhan Fincancıoi· 
lu, Samsun Cümhuriyet okulu 226 Sezai 
Budak. Ankara ticaret liıeai 2.B de 335 
Ahmet Veral, Ankara Gazi liıeai 454 .iz. 
zet Özerdem, Bandırma C.H. Partisinde 
93 Kizım Umut, Zile orta okul 834 Hava 
Sertoilu, Ankara 3 üncü orta okUl 778 
Gönül Kuran, 

Kabartma kazananlar. 
Ankara M.M.V. levazım ıube eıki me

murlarından Cemil oğlu Ataman Ayal, 
Ankara İımetpaıa kız enıtitüsünden 592 
Melihat Mengi, Yozgat orta okulundan 
661 Nuri Ersoy, Ankara cilmhuriyet o
kulundan 188 Nuran Özel, Ankara Tica
ret lisesinden 367 Çelebi Bapy, Ankara 
İltekin okulundan 1008 Hikmet Düsü
nür, Ankara birinci orta okulundan 2 Ke
mal Koçer, Ellzıi orta okulundan l.F de 
68 Mahmut Saray, Ankara Sümerbankta 
Cahide Oyal kızı Mine Oyal, Zonguldak 
Çelikel liaesinden 445 Mehmet Alp, An
kara üc;üncü orta okutandan 636 Sezai 
Şen, Samsun cümhuriyet okulundan 148 
Davut Aytekin, Ankara ikinci orta oku· 
!undan 41S Demir, Ankara kız 1isesinden 
180 Fatma Baltacı', Ankara Uçüncü orta 
okulundan 906 Saniye Dikmen, Ankara 
Gazi lisesinden 817 Gürkan Kayaerilioi
lu, Ankara kız lisesinden 1241 Kimuran 
Tümer, Elizığ orta okulundan 1.E de 
397 Ziya Doğan, Niğde Dumlupınar oku· 
lundan 70 Ziya Eronaç, Ankara üçüncü 
orta okulundan 870 Seher Hünöz, Anka· 
ra erkek lisesi 1416 Şevket Süreyya Alp
tekin, Elazıi orta okulu sınıf 2.B de 974 
Zülfikar Aytui, Ankara Atatürk kız ilk 
okulunda 542 Cemil Duman. Ankara Mi
markemal okulu 442 Semiha Berk, An· 
kara Tecim lise11i 176 Nezihe Böhler, 
Ankara üçüncü orta okul 417 Litife Er· 
doian, Ankara Mimar Kemal okulu 232 
Semih Velibese, Niide okul 180 İbrahim 
İnan, Ankara Hacıdoğan Pala 110kak 17 
İbrahim Arıkan, Ankara İnönü ilk oku
lu 11 İlhami Ezgü, Ankara lnönü okulu 
287 Sabahattin. Zile orta okul sınıf .ı de 
.Dunun Kaynar, Ankara lsmet 1nönU ilk 
okulu 1026 Necati Aydın, Ankara htik
lil ilk okulu sınıf 4 de 271 Cemtl Bire
cik. Ankara İsmet İnönü ilk okulu 1424 
Nezahat Dinçman, Ankara İnönü ilk o
kulu 36 Sabahat Gönen, Eskiıehir İnönü 
ilk okulu ısa Şerefettin 'Olkea1an, Anka· 
ta Maarif Cemiyeti okula 161 Senia Yıl· 
mazer, Ank~ra 1smetpaıa mahallesi Bet
tepeler sokak 30-32 ·de Sldi San, Ankara 
Gazi liseıi 2.C de 537 Servet İleri, An• 
kara kız lisesi 220 Zehra Koyuncu. An
kara Öncebeci Bilim sokak 33 de Saime 
Tecer, Ankara Yenihayat okulu 418 Er· 
doian Sakarya, Ankara Uc;üncfi orta O· 
kul 977 Can Ekeli, Ankara posta kutusu 
360 Ökkan Daih. Ankara ikinci orta o
kulu 314 Naciye Anlan, Diyarbakır orta 
okul birinci sınıf 823 İhsan Alhaz, .Anka· 
ra kız lisesi 2.A da 1382 Melek Tümer, 
Ankara üçüncü orta okulda 29 Kemal 
Öztck, Çankın orta okul 2.A da 35 İhsan 
Yüz, Çankırı orta okulu 2.B de 122 Fat
ma Yüksel, Ankara erkek lisesinde 500 
Siyamı Özesen, Ankara üc;üncü orta o
kulda 846 Vedia Sevil, Ankara İnönü o
kulu 793 Burhan Gürkaynak, Ankara Ne
catibey ilk okulu 183 Nihat Baydar, Ço
rum 1ıtik1al okulu 470 İlhan Demirsoy, 
Ankara İnönü okulu 497 İsmail Aktaş, 
Ankara İsmet İnönü ilk okulu 320 No. 
Bchtre Biran 

Kart kazananlar: 
Ankara Kec;iören ilk okulundan 273 

Sabahat Akçadoğan, Ankara Atatürk ilk 
okulundan 318 Vildan Atar. Ankara er· 
kek lisesinden 816 Lütfi Keykan, Ankara 
üçüncü orta okuldan 570 Zeynep Öc;ahr, 
Ankara i.icüncü orta okuldan Pek1ntan, 

(Lütfen .aylayı çeuirini~) 
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KövHEKiMi 
Barsak kurtları 

nasıl maluklardır ? 
Bazi adamlar görününüz. Renk

let(j uçuktur. İkide birde karınları -
nıa ağnsmdan tikiyet eder, durur
lar. 1ıtihaları yoktur. Zayıf, kansız, 
ve dermansızdırlar. Sık sık hasta o
lur, her haatalıktan daha çok sol -
gun bir yüzle kalkarlar. 

Vücutları zayıf olduğu için her 
bastalığı çabuk kapar, geç iyi olur
lar. Hülasa, çürük insanlardır. Ö -
mürleri azap içinde geçer. 1ıte ıim
di ben size bu türlü insanların }>a -
ıına bela olan, daha doğrusu onla -
rın kanını iliğini emen, vücudünü 
aömüren belalardan bahsedeceğim : 
Solucanlar.... • 

Yl. .. Siz solucan deyip geçme . -
yin. Allah kimsenin başına verme
ain, bu lağnet hayvancıklar, insa -
ııın karnına bir kere dahil oldu mu, 
orada büyür, ürer, çoğalırlar. Bir 
kelep halini alırlar, ve insanı iıtah
tan keser, dediğim gibi kansız:, can
sız bırakırlar. 

Solucanlara bizim halk lisanında 
ıerit derler. Hepimiz de böyle de
riz. "Çocuğumun karnında şerit 
var, bir türlü düımüyor,, diyen yüz
lerce ana, baba tanırım. 

1ıte bu §erit dene~ solucanlar in
.aan'ın karnına çiğ sığır eti ile, sığır 
etinden yapılmış pastırma ve su -
cuklardan tutunuz da her gün iıtah
la yediğimiz sebzelere varıncaya 

kadar türlü yiyecekten geçer. 
Mesela tam zamanıdır: Marul çık-

tt, elimize alır almaz bunun içinde 
binlerce solucan olduğunu bir tür
lü aklımıza .getirmeyiz. Benim size 
tavsiyem böyle §eyleri adamakıllı, 
yıkamadan ağzınıza dokundurma -
yın. Sonra et cinsind~n yediğiniz ye 
meklere de çok dikkat edin. Onları 
da iyice kaynatmadan, mikropları -
nı öldürmeden sofranıza almayın. 

Sonu tehlikelidir. 
Solucanın yumurtaları ve bu yu -

murtaların içindeki yavruları top -
rakta ve toprakla temasa gelen seb
ze ve meyvalarda çok bulunur. De
d_iğim gibi böyle gıdaları çiğ olarak 
yiyenlerin ve pis şpheli sulan 
içenlerin bağırsaklarına giderek 
orada bildiğimiz solucan haline ge
lirler. 

Şeritler çok inatçı mahlUklardır. 
Girdikleri yerden kolay kolay çık
mazlar. Boyları hazan kırk metreye 
kadar varır. Bir top halinde karında 
yerleşirler ve insanın ömrünü zehir 
ederler. 
Çocuğunuzun rengini uçuk, iıta

hını kaçık gördünüz mü hemen dok -
tora haber verin. yavrunuzda §erit 
var·aa ondan ilaç, merhem isteyin 
Doktor sizr bir beyaz toz verir, onu 
içirince çocuğunuzun karnındaki 

şeritler top halinde düşer. Ama sa
kın siz, solucanları düşsün diye yav
runuza kocakarı ilacı yutturmaya 
kalkmayın, sonra hayatiyle oyna -
mış olursunuz. Köy Hekimi 

temizlemeli. Çünkü onların üzerinde binlerce mikrop vardır. 

Köylüye ucuz, temiz ve 
sağlam elbise temini 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere bir 
tamim göndermiıtir, tamimi apğı • 
ya koyuyoruz : 

"Reisicümhurun şimali Anadolu'· 
daki seyahatleri sırasında müşahe • 
delerini teabit eden notlarında köy
lünün iyi giyinmeançin ucuz: ve 

· sağlam elbise tedariki meselesi ehe
miyetle düşünülmüı olup köylü ti -
pi elbisenin bizzat köylü tarafın -
dan yapılması ve dokuma imkinı 

olmıyan yerlerde Sümerbankla mu
habere edilerek çare ve imklnlar 
bulunması vilayetlerce mahalli ih -
tiyaçlara uygun tezgah tiplerinin 
istimal tarzlarının öğretilmesi fay -
dalı görülmüştür. 

Her yıl nüfusu az köylerde do
kuma tatbikatının genişletilmesi a -
lınacak tedbirlerle neticelerin ve tes
bit olunacak kıyafetlerin üçer nüs -
ha fotoğraflarının vekalete bildi
rilmesi tamim olunur . ., 

-
T ~hilncalt deli 

Hani bir deli bir kuyuya bir 
taş atar da yüz tane akıllı a
dam çıkaramaz derler ya, çok 
doğru ... lzmir' de Kemal adın
da aklından hasta bir adam. 
Mektepteki oğlÜnu almıya git
miş ... Birdenbire aklını oynat -
mıt ve tabancasını çekerek 
mektebrn hademesini üç yerin
den yaralamıttır. Bunun üzer!
ne polisler koşuşmuşlardır. Fa
kat deli" elindeki tabancayı po
lislere çevirmittir. Polisler e
vin etrafını kutatmıslar deliyi 
beş saat beklemi,lerdir. Niha -
yet cesur bir polis memuru ka
pıyı kırarak girmiş "davranma 
yakanm !" demistir. ·Deli elin
deki tabancayı hırak,nı,, ora -
.-la bulunan satırı kapmıstır. 
çakat polislerimiz d<>liyi kıs -
kıvrak yakalamışlardır. 

Bir adam dondu 
Erzincanda kışın son günleri çok 

şiddetli geçmiştir. Rumekrek kö
yünde oturan Aziz adında bir çiftçi 
mahsul satmak üzere Erzincana git
miş akşam köyüne dönerken yol
da bir kar fırtınasına tutulmuştur. 
Zavallı köylü ölümle pcnçeleşe pcn
çeleşe köyünün civanna kadar ge
lebilmiş fakat bir aralık kuveti ke-

' . 

MANİLER 
Portakal dilim dilim, 
Danlmq benim gülüm, 
Ben gülüme ne dedim, 
Kmlam ağzrm, dilim. 

·* 
Dağ başında duraymı, 

Bahtı yanık, karayun, 
Yar el ile evlenmiş, 
Derdim kime yanayım} 

* 
Derdim yardan sakladım, 
Ortağımı hakladmı, 
Kurbanlik koyunum var, 
Adak için sakladım. 

* inciyim üzülmüşüm, 
Gerdana dizilmişim, 
Alsan da, almasan da, 
Ben sana vurulmu,um. 

* Dam üstünde dam yaptım, 
Üstüne çıktım, baktım, 
Yarim gelecek diye, 
Çifte, çifte mum yaktım. 

* 
Altm yüzük var benim. 
Parmağıma dar benim, 
Şu karşıki ko"nakta, 

. servi boylu yar benim. . 
\... J 

Havalar 
• 

ısınıyor 

Çok şükür bahar geldi. Ha
valar ısıtımıya başladı. Bu se
ne yağıtlar iyi gittiği için çift
çinin de yüzü güldü. Son gün
lerde Nazilli, Sıvas, Afyon, 
Kayseri, Antep, Kilis, Malatya 
Diyarbakır ve Trakya'ya fay -
dalı yağmurlar yağmıttır. 

silmiş ve donarak ölmüştür. Zaval
lı Azizin cesedi bir hafta sonra kar
lar eridikten sonra meydana çıkmış
tır. 

Yediğimiz meyvalara, sebzelere rok dikkat etmemiz lazımdır. Onları iyice 1 

'-----------------~~~~~----~----~~----~~~------------~~--------~~~-----

Pis yerlerden akan suları içmemelidir 
Bir maşr:ıba pis su .ile içimize 

hesapsız mikrop girer 

Çıplak ayakla, ıslak yerlerde dola
§anlar kancalı barsak kurdu diye 

bir kurt kaparlar. 

Bu gördüğünüz iki rl'sim iki solucandır. Fakat böyle tek ba~1arına 
durmazfa, yıiıı yana gelir, bir küme lıaliııi alırlar 
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Millet Meclisi ilk 
toplantısını yapti 

Meclis reisliğine 

A. Renda se~ildi 

Mebuslarımız 
• ettiler yemın 

Yurdda mebus seçimi bir 
bayram havası içinde bitti. Yur
dun her kötesinde Cümhuriyet 
Halk Partisinin mebusları itti -
fakla seçildiler. Yeni mebusla
rımız ilk toplantılannı 3 nisan 
günü Büyük Millet Meclisinde 
yaptılar, o gün meclisin dinle
yici locaları halkla dolmuş
tu. Ankara da baştan bqa bay
raklarla donanmııtı. 

ilk toplantı için meclisin en 
yaşlı mebusu olan doktor gene
ral Besim Omer Akalın reis 
seçildi. Bundan sonra bütün 
mebuslar sıra ile teker teker 
kürsüde yemin ettiler. Mebus
lar qağıdaki cümleleri tekrar
lıyarak yemin ediyorlardı. 

''Vatan ve milletin .saadet ve 
selametine ve milletin büakay
dü fart hakimiyetine mu~ayİr 
hiç bir ROYe takip etmiyeceii
me ve cümhuriyet esaslarına 
sadakatten a:vrılmıyacağıma 
namusum üzerine söz ver.irim.,, 

Mebusların yeminleri tamam 
üç saat sürdü. Yemin bittikten 
sonra B. M. Meclisi Reisi se
çildi. B. Abdülhalik Renda 408 
reyle ve ittifakla gene meclis 
reisliğine seçildi. Yeni Meclis 
reisimiz kür.süye gelerek §U 

cümlelerle teıekkür etti: 

- Aza arkadaşlanm. .S?Ös
termek Uitlünde bulundueunuz 
yükaek itimaddan dolayı her 
birinize avrı ayrı sühran ve 
minnetlerimi aunarım. Vaz.ile
mi tlÖrürken kıymetli yardım
lannızı esireememenizi hepi
nizci en rica eder.im.9, 

Bundan sonra reis vekillik-
lerine Bursa mebusu Refet Ca
nıtez, Sıvas mebusu Şemsettin 
Gütaltay ve Aydın mebusu 
Mazhar Germen seçildi. idare 
amirliklerine Halit Bayrak, Dr. 
Saim Uzel, irfan Ferit Atpaya 
seçildiler. Reislik divanı katip
liklerine Vedit Uzgören, Ziya 
Gevher Etili, Cavit Oral, D.r. 
Sadi Konuk, Kemal Ünal, Be
kir Kaleli seçildiler. Bundan 
sonra Cümhurreisi seçildi. 

Bundan evelki yazılarımızda 
size seçimin, mebuaun. ve Mil
let Meclisinin ne deme!: o!du-

Meclia Reiai Abdülhalik Renda ve Parti Genel Sekreteri doktor Fikri .Tuzer yemin ediyorlar. 

Bcqvekilimiz Dr. Relik Saydam yemi11 ediyor 

ğunu anlatmıştık. Türk mille- özü olmuştur. Millet Vekilleri 
tinin vekillerinden ibaret olan Millet Meclisinde milletin ar
ve türk milletinin tam ittifakiy- zularmı, dileklerini ihtiyaçları
le seçilen mebuslarımızdan te- m konuşacaklar, millet ve yurd 
tekkül eden Büyük Millet Mec- için faydalı kanunlar çıkara-
liıi t:ım mfmasiyle bir millet caklardır. 

Hariciye Vekilimiz Sükrü Sara
ço~lu ve yeni Muhabere ve 
Münakalat Vekilimiz Ali Ce-

tinkaya yemin ediyorlar . 
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Bini<ilerimiz ve Güreıcilerimiz A vrupada 

Çoban Mehmet ayranları Jnirirlıen 

Sporcular yüzümüzü 
ağartmağa gittiler 

Avrupa'ya 9 güreHI 

gidiyor 
Millt &fireı takımımı• Avrupa'da· 

ki güretçilerle boy ölçüpnek ilse -
re Oslo'ya efdecektir. Greko-Romen 
güreıleri bu ayın yirmi betinde 
bafhyacakt::. Bu müsabakalara 9 
güreıçimiz ittirik edecektir. Kar· 
tılaımalar büyük Avrupa ~birle -
rinde yapılacaktır. Milli takıma .e
çilen gür~fçilerimiz ıunlardır: 

G"'en •ene Mu.olini lmpaaua lım:anan ,anlı binicilerimU: 

- i·f~ 

Geçen 7116inicilerimiz ldanbal'4o böyle letaplanmqlanlı 
Avrupa'ya gittiler. Orada diler 
milletlerin binicileri ile boy aıçtı -
teeekler türkün alnını gene ak çı • 
karacaklardır. 

Geçen yıl Avrupa'dalri binicilik 
müsabakalarında bütün dünyata par
mak 111rtacak, zafer kazanan bini • 
cilerimiz Avrupa'ya hareket eder -
ken, İstanbul'da kalabalık bir halk 
tarafından uğurlandılar. 

Süvarilerimiz gene birinci ıel • 
ıpek için aylardanberi çalııtılar. Av
rupa'da yapılacak müubekaların, 

en mühimi Musolini kupaı karfı -
lqmuıdır. Nis'de de Polonya mü -
ubakuı yapılacaktır. 

Dünya süvarileri arasında yapıla
cak olan bu kartılapnalara lngilte
reden bqka bütün Avrupa memle
ketleri ittirik edecektir. Ağır sıklette Çobar Mehmet, 

yarı ağırda Mustafa Çakmak, or
siklette Ahmet Mersinli, yarı orta
da Celil Atik, hafif siklette Yaşar 
Doğu, en hafiftt Mustafa, tüy sık -
lette Kenan ... 

Mersinli Ahmet iıtahla yemelı yiyor 

Anlan ıüvarilerimizden türkün 
adını bütün dünyaya duyurmaları -
nı ve türk bayrağını en yüksek fC • 
ref direklerinde dalgalandırmaları
nı bekliyoruz. 

Türklerin en eski sporu olan gü
reıte, ·çelik kollu, demir yapılı gü -
retçilerimiz her halde yüzümüzü 
güldüreceklerdir. 

Greko romen &üreıi de ne demek 
mi diyeceksiniz? Bakın anlatı vere
yim : 

Bizim yağla güreıte ve yağsız o
larak yapılan serbest gürette iki 
pehlivanın biribirinin istediği ye
rinden yakalamaya hakkı vardı1! 
Hatta çelme de takılabilir. Greko 
romen denilen güreıte ise pehli
vanların belden apğısını tutmama
ları lazımdır. Bundan batka bu gii
regler .20 dakika içinde yapılır. 

Süvarüerimiz . 
hararetle 

uğu·rlanddar 
Arslan binicilerimiz bu yıl da 

Süvarilerimizin Avrupa'da ·ya
pacak~ müsabakalar en çok atla 
mani qamk veya dar bir terde ata 
istenildiii kumandayı etmekle olur. 
Yani atıi yilbek bir yerden qa
caklar veya usun bir çukuru ath
yacaklardır. 
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Kabine Refik SaYdam'ın 
reisliği altında toplandı 

Dünya politikası 
111111111111111111111111111111111111111111 

Muhabere ve münakale vekôleti ile 

ticaret vekôleti ihdas edildi 

Dünya işleri gene çorbaya 
döndü vesselôm ! 

Yeni Büyük Millet Meclisinin 
ilk toplantısı dolayısiyle ana ya
saya göre Doktor Refik Saydam 
hükümeti istifa etti. Cümhurre -
ieimiz ismet lnönü yeni kahine -
yi tqkile gene aaym Bqvekili -
miz Doktor Refik Saydam0

1 me -
mur etti. Yeni kabineye iki veka
let daha ilave edilmi§ti. Yeni ve-

kaletlerden Muhabere ve Müna -
kale Vekaletine eski Nafıa V eki -
timiz Ali Çetinkaya, yeni veka -
!etlerden Ticaret Vekaletine de 
Cezmi Erçin tayin edildi. Ali Çe
tinkaya0dan botalan Nafıa Ve -
kaletine de Geeeral Ali Fuat Ce
beeoy tayin edikli. 

.11111111111111111111 11111111111111111111. - -§ Doktor Reli• Saydam Hükiineli : § - -
~ Adliye Vekili Konya Mebusu Tevfik Sday, -, - ·· ·~ ~ 
5 Milli Müdaf• Vekili Buna Mebusu General Naci Tmaz, ' 5 
5 Dahiliye Vekili Tekirdağ Mebusu Faile Öztrak, • E 
5 Hariciye Vekili lmm Mebusu Şükrü Saraçoğlu, :E 
§ Maliye Vekili E1izıi Mebusu Fuad Ajralı, E 
5 Maarif Vekili lmm Mebusu Huan -Ali Yücel 5 
5 Nafıa Vekili Konya Mebusu General Ali f•t Cebesoy, *1 5 
5 iktisat Vekili Samsun Mebusu Hüsnü Çalar, -. 5 
§ . Sihat ve içtimai Muavenet Vekili Aydm Mebusu Doktor Hulu.i E = A.1-•-- = - ~' -5 Gümrük ve lnbisarlar Vekili latanbul Mebusu Rini Tarhan, :E 
§ Ziraat Vekili Kütahy. Mebusu Muhlis Erkinen, § 
5 Muhabere ve Münikale Vekili Afyonbrahisar Mebusu Ali :E 
- Çetinka -: ya. : 
5 T"acaret Vekili Antalya Mebusu Cezmi Erçin, · ' 5 - -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Şu son günlerde dünya po
litikası gene karqtı. Avrupa it
leri pek bulanık göriinüyor. Za
ten durulduğu da yoktu ki mü
bareğin. .. Her ne ise bu son on 
on bet gün içinde gene birçok 
itler oldu. 
Alamanın hali malUın. Aizı

m açmıt, yutacak yer anyor. Bu 
sefer de ka1111ma Çek toprak
lan çdm. Hot orada eskiden
beri gözü yardı ya. F nat kol
luyordu. Bu sefer bir punduna 
getirip ordusunu oraya saldır
dı. Büyük devletler gözlerini 
yumup açıncıya kadar alaman
lar 7 milyon nüfuslu Çek top
rağını bqtanbap istila etmiı 
bulunuyorlardı. 

Bunu görünce İngilizler: · 
- Eh artık çok oluyonun, 

der gibi bir takım hareketler 
yaptılar. lnıiliz Bqvekili tid
detli bir nutuk söyledi, atef püs
kürdü ama ne çare olan oldu 
bir kere ..• Arkasından fransız • 
1ann Baıvekili dedehf9tli bir 
nutuk söyledi. Alamanlar da 
bu tiddetli nutuklara ıiddetli 
bir nutukla cevap verdiler, ol
du bitti. 

ltalyanlar da "-'aJdar 
Derken ortalık biraz durgun-• 

Alm:U.yJJa yaptırdığımız. Denizaltı gemi
lerinden Batırayın inıaatı bitmif ve törenle 
denize inJirilmiftir. Batıray, ıamarlaJığımız 
dört denizaltı gemi.inden ilıinciriJir. Ge
çen -.ne de aynı tezgahta Saldiray denize in
dirilmifti. Diğer iki deniz.altı gemi•i de Al
manya'mn Krap labrikası taralıntlan l•tan -
bul teraaneaintle yapdmııtır. 

· Bu yeni deniz.altı gemiler.imiz. fennin en •on 
icaıellarına uygun olarak yapılmııtır. Hep•İ de 
çok riiratlitlir. Silahları ço' kuvetlitlir. 

Kahraman türk donanma•• yeni geimlerle 
bir kat daha kuvetlenmif ot'uyor, hepimiz.in 
göğrii ne kadar kabar•a azdır. Reaimde ye

n: gemimizi g:;rüyorsunuz.. 

luğa yüz tutacak oldu. Bu se
fer de İtalyanlar batlarını kal
d11dılar. Gözlerini komıu top
raklara diktiler. Bilirsiniz Ha
betistan meselesindeon sonra la. 
panya itini çıkarmqlardı. Şim
di o da bitti. Birkaç gün din
lendiler. Yerlerinde rahat du
ramadılar, bu sefer de Arna
vutluğu gözlerine kestirdiler, 
Alamanya'nın böyle sağa sola 
salaftığını, koca topraklan bir 
kaç saat içinde yuttuğunu gö
ren italyanlann iıtahı kabar
mıta benziyor. Eğer gelen ba
zı haberler doğru ise Musolini 
bugünlerde Amavutluk sahille
rine asker çıkaracak, Arnavut
luğu İfgal edecelmıiı. Ama ar
navutlar da bu haber üstüne di. 
yorlar ki: 

- Biz meqıleketimizi öyle 
kolay, kolay vermeyiz, sonuna 
kadar döiüfür, vatanımızı mü
dafaa ederiz. 

Ama ne derlerse desinler, tu
nun ıurasında ltalya ordusu 
kendilerinin ordulanndan ku
vetlidir. Ona kartı koymak Ar
navutluk için biraz zordur. A
ma bereket versin ki büyük 
devletler Arnavutluğu kolay 
kolay tlalya'ya yutturmazlar. 
Yoksa hali haraptır. 

Rru. Japon maelai 
Beri taraftan Asya'nın öbür 

ucunda japonlarla naslar ara
smcla sene ufak tefek çarpıt
malar oluyor. Hepsi ufak tefek 
kalsa ne iyi .. hazan iki tarafm 
ukerleri biribirlerinin hududu
nu geçiyor, adeta küçük harp. 
ler yapıyorlar. Sonra iki dnlet 
müzakereye bqlıyor: 

- Y anlııhk oldu, 
- Askerlerimiz bilmemiıler, 

gibi uydurmalarla iti örtbas e
ediyorlar. Ama bu örtbas ne 
zamana kadar sürecek, bir gün 
muhakkak ki orada da bir lu
zılca kıyamet kopacak. 

Size alamanyayı anlatırken 
söylemeyi unuttum. Mühim bir 
nokta daha kaldı. On bet gün 
sonraya kadar belki itin rengi 
deiitir. Şimdiden anlatıvere
yim ıize .. 

Alamanya Lehiıtan'a da ıöz 
komu,. Orada Danzig diye bir 
ıehir var ki Alamanya'ya çok 
lazım. Hitler orayı istiyor. Leh
liler de tabii vermek iıtemiyor
lar. Bu hali gören İngilizlerle 
franaızlar Lehlilere dediler iri: 

- Sen hiç kor}qna eğer ala
manya sana taarnız edecek o
luna arkanda biz va;ız, sana 
asker de gönderir, batka tür
lü yardımda da bulununaz. 

O da buna güvendi. Alaman
yaya kafa tuttu. Bakalım dev
ran ne gösterecek? 

Politikacı 




