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S KURUŞ ADiMi% ANOIMIZDIA. 

t d a r e 1064 

Milli Şefimiz lnönü Derince'de trende 

Biz, niçin 
demokratlar 
taraftarıyız? 

Necibali KOÇOKA 

Türk - İngiliz anlaşmasının Av· 
l'tıpa ınatbuatmdaki inikası elan de· 
~llın etmektedir. İ§te bundan dola• 
Yıdrr ki tarihe geçmi~ bir emrivaki 
olan bu hadiseye tekrar dönmek 
~~<:buriyetine lüzum hissettik. 

unyaya yeni nizam vermek için 
~~taliterlerin nasıl kendilerine göre 
~r görüş ve bakış ölçüsü varsa bi

~ıın de, büyük harpten sonra geçen 
düııya hadiselerinin objekti • 
fi ltarıısmda bir anlayış ve inanı§ 
t~ra:tınız vardır. Cümhuriyet Tür
~1Yeıinin yirmi yıllık iç ve dış poli· 
~!'11tna11ının inki§afı itte bu esasa da· 

aıtl:aaır • 
• Dünya rejimleri içinde Kemaliz· 

blın de burada kendisine göre hu· 
~\taİ!etleri vardır. • Türkiye'yi cüm-
urıyetten evelki tarihi temayül ve 

ananeleri içinde tetkik ve muhake • 
bıe etınek bu bakımdan bir hata· 
drr. 

1 - Yeni Türkiye her şeyden Ön· 
c:e rea.listtir. 

Bunun için Türkiye büyük harp· 
t~n aonra geçen hadiseleri sebeple· 
~Yle -W:.e bi~birleriyle olan alaka ve 
'"nayullerıyle araştırmak ve niha· 
r~t bundan bir neticeye varmak im
aıırnı bulmuştur. 
2 - Türkiye kuveti, bir hak ola· 

tak değil, hakkı müdafaa için bir 
~•ııta olarak kabul etmİ§tir. 
i . 3 - Dünya daimi bir değişiklik 
5hndedir. insan fikirlerinin de bu 
• enk içinde tekamül etmesi icap 
:ltiiine kanidir. lnkılapçr türk vic • 
•ıu fikirlerin mistik bir akide ile 

~Uayyen bir kalıp içinde mahfuz 
.. ~loıasnu tabiatı eşyaya uygun 
•0tınez. 

r Görülüyor ki Türkiye'yi demok· 
-~tlara yaklaştıran sebepler bazı 
1.~an gazetelerinin zannettikleri 
ı ' 1 basit ticari ve gündelik hadise
d~r değildir. Bunun kökü çok derin· 
'tl~r. Ratay davası ile esas mesele· 

1
1.? alakası yoktur. Hatay davası 
Uı-kiye' . b I" k . " d nın u rea ast mantı ı açın· 

?Q~ doğmuş ve intaç safhasına gir· 
bı 1t bulunmaktadır. Hatay işi de
,0~ .. ratlara doğru gitmemizde ba~ 
bı u 0Ynamış değildir. Yalnız zaten 

evcut 1 k · · · "t t ın· o an anaatımızı teyı e • 
~ ı~tir. Şu hale göre bizim Hatay da 
ti~3)Yle (mihver) devletlerinin (fe • 
fa k davası arasında clağlar kadar 
hur .

1 
Vardır. Bu cihetin bütün vuzu· 

,, 1! e herkes tarafından anlaşılma• 
d ~azırngelir. Şimdi hakikatleri ol
y.:r.u ~ibi görmeğe çalışan Türkiye 
ern

111
• ıdeolojiler karşısında kendi 

•et nı!e.tini korumak lüzumunu his· 
d ~ıştır. Her iki ideolojinin şarka 

OIJru gidi .. · d T" k" • · ,.. .,ın e ur ıye nın zarar 
ornıiye w • • 'h . lll.k cegını mı ver devletlerı 

dea k~I ve mantıki tarzda Türkiye'
tnı ~trıseyi ikna edemez. ltalyanla
l'a l'na'VUtluğu İşgal ile Balkanla
dot'fak basması ve daha önce Ana
kı~ ~Yılarında hiç bir iktısadi 
bıe . etı olmıyan Adaları İşgal et· 
le .. ~ı. e.n. nikbin nazarla dahi mese-

;, l ıyı b' ka ır- suretle tefsır etmeğe im-
11 Venne B"" .. b 1 d fın z. utun un ar an sar • 

ak a:ar .ederek meseleyi mücerret 
tot:1 .ernık bir şekilde tahlil edersek 
~e ~terlerin tabi oldukları ideoloji 

Vl"upada yaratmak istedikleri 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Bohemya -Moravya 
halkı dehşet içinde 

Alman 
bulmak 

jandarmasının katilini 
için halka mühlet verildi 

Katili bulana 100.000 
• 
mark mükafat var! 

Prag, 9 a.a. - Kladno' da bir alman çavuşunun öldürü)me.i ü
zerine alman makamları katili bulacak olana 30.000 marklık mü
kif at vadetmişlerdir. 

Çek Başvekili general Alois Elias tahkikata iştirak etmek üze
re bu sabah Kladno'ya hareket etmiştir. 

Evelki akşam Prag'da bir hadise 
daha cereyan etmiştir. Çeklerle al· 
manlar, çekler tarafından kazanılmış 

olan Prag • Berlin futbol maçının ne
ticeleri hakkında münakaşa etmekte 
idiler. Çekler memnuniyetlerini izhar 
ederken bir alman askeri birdenbire 
tabancasını çekmiştir. 

Çekler, askerin tabancasını almış -
!ardır. Bu arada askerin yüzü bere
lenmiştir. Tabancasını kınından çıka

ran diğer bir askerin de derhal silahı 
alınmıştır. Polis, birkaç çek tevkif et· 
miş ve restoranı kapatmıştır. 

Berlin gazeteleri alınan 
tedbirlerden bahsetmiyorlar 

Berlin, 9 a.a. - Havas : Bohemya 
Bohemya ve Moravya himayesi ve Moravya'daki alman umumi valisi-

umumi valisi Fon N oyrat nin Kladno hadisesi hakkındaki tebli· 
~ ği D. N. B. ajansı tarafından dı~ 

Y · S t H • C İve 1 memleketlere mahsus servisinde neş • en 1 ovye arı c ıye redildiği halde dahile mahsus servi. 

k • · f • sinde ne~redilmemiştir. Bu sabahki 
Omıser muavın eri gazeteler, Almanyan'ın Çekoslovak-

Moskova, 9 a.a. - Sovyetler Bir- ya'da maruz bulunduğu zorlukları a
liği BB. Dekanozof ve Lozovski'yi çığa vuran bu tebliğden hiç bahset· 
Sovyetler Birliği Hariciye Komiser memektedirler. 
muavinliklerine tayin etmiştir. (Sonu 6 ıncı say! ada) 

B. Çemberf eyn ve Lord Hali faks dış 

siyaset hakkında nutuklar verdiler 

Türkiye ile yeni istişareler 
faaliyetle devam ediyor 

İngiltere, Almanya'yı çember 
içine almak niyetinde değil 
Londra, 9 a.a. - Lordlar kamarasrnda bir nutuk söyliyen Lord 

Hali faks ezcümle demi§tir ki: 
''- Müstakil Avrupa milletlerinin tek taraflı bir hareket neti

cesinde mahvoldukları günler artık geçmiştir. 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Cümhurreisimiz lnönü Y alova'da mektep çocuklarına iltifat ederlerken 

ismet lnönü Saoarona'da Yavuz'un aelanuna mukabele ederlerken 

Bugün lstanbul' a gelecek olan 
Romen Hariciye N a.zırı 

B. Galenko 

B. Gafenko bugün 
İstanbul'a geliyor 

Romen Hariciye Nazırı diyor ki: 

Yurdumuza karıı 
ilk teıebbüsle 

Bükreş, 9 a.a. - Ankara ve Atina'ya 
hareket etmeden biraz önce ayan ve 

[Diğer resimlerimiz 6 ıncı sayfadadır.] 

Londradaki Sovyet mahf i 1 feri . 

Yakında anlaşmaya 
varılacağı kanaatinde 
Moskova mahfilleri 

gelişini memnunlukla 
B. Strang'ın 
karşılayorlar 

Mondra, 9 a.a. - William Strang, Eric Phipps ve Lord Hali -
fakı arasında yapılan bir görüşmeden sonra hariciye işleriyle ala
kadar nazırlar komitesi öğle üzeri Avam Kamarasında toplan
mıştır. 

Garantinin teımili bahis mevzuu 
olan Balhk devletlerini 

gösterir harita 

Komite, İngiliz - sovyet görüşmele -
rinin bir an evel neticelenmesi için 
William Strang tarafından İngiltere -
nin Moskova elçisi Seeds'e götürüle -
cek olan talimatı hazırlamıştır. 

WilJiam Strang'm Moskovaya yarın 
değil, pazartesi günü hareket etmesi 
ihtimali vardır. 

M oskova seyahati memnuniyetle 
karşılıyor 

Paris, 9 a.a. - Butell Londradan fi. 
garo gazetesine bildiriyor : 

Halifaks ile Maiski arasında dün ya 
(Sonu 6 ıncı sayfada) 

ı; Bonne'nin beyanatı 
Türk - Fransız 
müzakereleri 

meblfl:ıan meclislerinde beyanatta bu·-------------- bitmek üzere 
lunan hariciye nazırı Gafenko, demiş· 
tir ki: 
"- Milletimizin hudutlarını ve is -

tiklalini icap edrse silahla dahi müda

İngiltere'nin yakında 

750.000 askeri olacak 
faaya karar verdik. Memleketimize Londra, 9 a.a. - Harbiye nazırı Ho
karşı yapılacak ilk teşebbüste çarpışa· or Belişa bugün Plymoutjada söyle • 
cağız. Kendimizi müdafaa etmek mec- diği bir nutukta İngiltere'nin büyük 
buriyetinde kaldığımız zaman bize her bir askeri devlet olduğunu ve bir kaç 
hususta yardım edeceklerine İngiltere aya kadar silah altında 750 bin askeri 
ile Fransa gibi büyük devlet söz ver - bulunacağını ehemiyetle kaydeylemiş 

(Sonu 6 ıncı sayfada) tir. 

Paris, 9 a.a. - Hariciye nazırı Bo
ne bugün ayan hariciye necümeninde 
harici siyaset hakkında geniş bir be~ 
yanat yapmıştır. 

İspanya hakkında. Fransa'nın J or
dana anlaşmasını sadıkane bir sur et -
te tatbik ettiğini söylemiş ve İspan -
ya ile daima iyi komşuluk münase
betlerinde ve dürüst teşriki mesai si-

(Sonu 6 ıncı sayfada) 



-Z-

Ekonomik meseleler: Y' eni teşkilat dolayısiyle 

Môdende sermaye Nafia vekôletinde yeniden 
terfi eden memurlar Herhangi bir iktıaadi hareketten 

muvaffak netice alınması için muay
yen faktörlerin halledilmesi icabeder. 
Bunlardan ilk ele alınacak mevzu e
konomik durumdur. İktısadi vaziye • 
tin tahlili birçok hususatın tenevvü. 
r.ıne bağlıdır: m::vzuuna göre dahili 
ve beynelmilel ekonomi, tröstler ve 
karteller, sendikalar, komşu memle. 
ketler ekonomisi, mıntakavi ekonomi, 
ticaret anlaşmaları para sistemleri, 
kambiyo vaziyeti, dahili ve harici 
mahreçler, gümrükler, toptan ve pe· 
rakende fiyatlar ... İlah. İstihlak eko· 
nomisi faslında ise: mali politika, 
milli gelir, ,bütçey'C nazaran gelir, ya
şama sahası, alım kabiliyeti, kredi va-
ıeti ve imklinları. 

Bütiın bunlar, yani iktısadi duru
mu milsait bir safha arzeden iş serma
yeye intikal eder. Teşkilatı, piyasa 
ve aatı intibakı, nakliyat, muhasebe 
ve hukuki vaziyeti tekemmül ettiri -
len herhangi iktısadi teşebbüs mevdu 
sermayenin • cinsi, milliyeti, şekli ne 
olursa olsun • tatmin edilmemesi için 
bir sebep kalmaz. Mesele umumi ah· 
kama karşı bir aksaklık ve aykırılık 
göstermemektedir. 

Yalnız herhangi hususi mahiyeti 
olan işin mütemmim tetkik mevzula
rı olabileceği gibi, muayyen bir ga
ye veya milli ekonomiye hasr ve isti· 
nat ettirilen iktısadi hareketlerde hu
susi korunma ve himaye tedbirlerine 
muhtaçtır. 

Bittabi inhisar ticareti bu ahkamın 
kısmen veya tamamen haricinde kala· 
bilir. Monopol, iktısat kaidelerinden 
ziyade otoriteye dayanır. Buna rağ • 
men inhisar da ticaretini ne kadar faz 
la umumi iktısat kaidelerine uydurur
sa, o derece bilançoda aktif ve pasif 
farkını lehte olarak yükseltir. 

Maden iktısadiyatına gelince: bil· 
tün bunların harici bu endüstride hal
li icabeden çok mühim bir faktör var
dır: Tabiat! .. Maden i erinde hazan 
verimli davranan tabiat zan da, hat· 
ti ekseriyetle büyük te ike ve bin
bir müşkülat gösterir. 

Bu müşkülat iki cephe e temerküz 
ettirilebilir: birincisi: l sermayeyi 
amorte edebileccJ< cevht n kemmiyet 
ve keyfiyetinin tesbiti v stismar şek 
lindeki en muvafık kara erin tayini, 
ikincisi de: çalışma de r ndeki rast· 
]anacak sürprizler ve a ız ve yeni 
kemmiyet ve keyfiyetin tahakkukun· 
da. 

Bu iki nokta maden işle inin kuru· 
luşundan onuna kadar biatla mü· 
cadeleyi istilzam ettiğin anlatır. Ta
biat denen azametli ku i yenebil • 
mek, beşer arzusuna t medebilmek 
refah ve saadetine hadi kılabilmek 
ilmin, fennin ve tekniği birçok şu· 
belerinin bir araya gelr. siyle kabil 
ve bu suretle maden isti marı da ha
kiki bir ihtisas muhassa ı olmakta· 
dır. Bu yüzden "maden fert değil ce· 
miyet işidir.,, denir. 
Vakıa, her iş ve endü. r az veya 

çok muhtelif ihtisasa ta uk ettiği 
muhakkaktır. Fakat mad in karşı· 
laştığı ihtisas o kadar te evvü ve te· 
şe'ub eder ki, bu ticaret v 
ne kadar uzanan ayrı b 
gösterir. Mesela: mfiden 
nelmilel alış, veriş alemir 
ve çok mahdut borsalara 
tir. Bunların başında Avı 
da Londra borsası gelmek 
Frankfurt, Anvers, Ber 
burg şehir borsalarındak 
milel mata üzerindeki al 

muayyen 
sredilmiş

a kıtasın-
:iir. Paris, 
ve Ham
u beynel
satım ko-

tasyonu Londra'nın tesir e; ekseri

Yazan: Sadretin ENVER 

büyük maden şirketlerinden biri olan 
"American Smelting and Refining 
Co.,, nın lanse ettiği maden işlerinde 
• umumi krizden evelki bir istatistike 
nazaran - muayyen bir müddet zarfın 
da aksiyonları 4 - 11 misli bir kıymet 
yükselişi göstermiştir. Esasen bu şir
ketin statüsünde "bilcümle maden cev 
heri, alım ve satımı, izabe, istihsal tas 
fiye ve işletmek" şerhi olmak ile be
raber mezkur müessese - ki borsa ser
mayesi takriben 1 milyar dolar tah • 
min edilmektedir - bizzat maden iş
letmeyip, kurduğu şahsi hükmiyeti 
haiz idarelere devretmekte, yalnız aHi 
kadar işletmelerinin maden ticaretini 
elinde tutmaktadır. 

Mütehassıs süskriptörlü mliden e· 
misyonlarının muvaffakiyetinin ami
li maden gibi çok riskli bir işte tah
vilat alıcılarına bir itminan bahşetme
sindedir. Hattıl., bu gibi firmalar ihti· 
as ve ciddiyetinin mukabili olarak 

oksiyon satışlarının kıymet farkı ile 
bazan kendi sermayesine dahi ihtiyaç 
hasıl olmadan bir maden i§letmesinde 
hem ekseriyet hissesini, hem de kapi
talini temin ettiği görülmüştür. Bu 
aksiyonlardaki kıymet yükselmesi yü 
zünden bu gibi firmaların işletme ser 
mayesi ile borsa sermayesi arasında 
mühim farklar hasıl olmaktadır. Bu 
vaziyete borsaların speküHitif muhiti 
ve havası çok müsaittir. Hatta bu ha· 
va hazan avantür denecek hadiselerin 
zaman zaman zuhuruna sebep olur. 
Mesela: tabiatta mevcut olmıyan mu· 
hayycl bir maden için süskripsiyon 
ve emisyon yapıldığı gibi muhtelif ha 
vadis ve haber oyunları ile aksiyon· 
ları indirip, çıkararak aradaki fark i· 
le servet temin etmeyi maden işlet • 
mesinden daha karlı bulan açıkgöz· 
lülükler de vakidir? Zaten, bu avan
tür korkusudur ki, tanınmış mütehas· 
ııs süskriptörlü emisyonlara umumi 
rağbeti arttırmaktadır. 

Memleketimizde halk ekonomisi, bi 
rikmiş sermaye yığınları bulunmama
sı şimdiye kadar madenlerimizin işle· 
memesi !millerinin başında gelir. 

Maden gibi güçlüğü ve tehlike nis· 
bel kadar bir memleket iktisadında 
en mühim refah kaynağı olan bir ser
veti daha ziyade yılların ihmal perde· 
ıi altında bıramıyan cümhuriyet hü
kümetimiz yeraltı hazinelerimizi tes· 
bit etmek üzere maden tetkik ve ara· 
ma enstitüsünü kurarken, bunları 
yurt ekonomisinde kıymetlendirmek 
vazifesini Eti Bank'a vermiştir. Kı
sa mazisine rağmen beynelmilel piya· 
sada kendine has mevkii almağa mu· 
vaffak olan bu müessesemizin çalış -
ma sisteminde muasırlariyle bir aykı
rılık yoktur. Kuruluşu herhangi hu
ımsi bir emisyona istinat etmese de 
- ki buna memleketin iktısadi bünye· 
si müsait değildir - çalışma tarzında, 
mecbur olduğu beynelmilel temaslar
da umumi ahkam ve kaidelere bağlı
dır. Bu rabıtalarda itibari mevkii te· 
min eder ki, bu da iktısat aleminde ih 
mal götUrmiyen ve iatisgar edilmiyen 
bir sermayedir. 

Top~u mektebindeki allılar 

Nafıa Vekaleti yeni teşkilit dolayı· 
siyle taşra memurları arasında müd • 
detlerini dolduranların terfilerini 
yapmıştır. Bunları sırasiyle yazıyo -
ruz: 

70 liradan 80 liraya terli edenler 

Kayseri Nafıa Müdürü B. Huliısi 
Dışkaya. 

55 liradan 70 liraya terfi edenler 

Zonguldak Nafıa Müdürü BB. Nus
ret Turanoğlu Tekirdağ - Edirne as
falt yolu mıntaka müdürü Yusuf O
nur, Afyon Nafıa Müdürü Ra
fi Kaşıkçıoğlu, Ankara'dan yüksek 
mühendis Aziz Torun, Kastamonudan 
yüksek Mühendis Besim Bensal, mer
kezde İhsan Ussubütün, Afyondan 
Arif Berkman, Balıkesirden Nazmi 
Onat, Çoruhtan Nafıa Müdürü Emin 
Vural Transit yolu Trabzon mıntaka· 
sı Başfen memuru Burhanettin Fi
dan, İstanbul Baş fen memuru Ham
di Yolaçan. 

45 liradan 55 liraya terfi edenler 

!aparta nafıa müdürü Şükrü Arsan, 
İstanbul'dan yüksek mühendis İzzet 
Hakkı Aras, Ordudan Hadi Berkman, 
Tekirdağından Fevzi Ataç, Sinoptan 
İsmet Özbey, Samsundan Faik Ut· 
kan, İzmir'den Ali Tiryaki, Sıvastan 
Saim Şenyuva, Muğladan Baha· 
ettin Anbarh, Malatyadan Hayri 
Yunt, Elazığdan Halit Erer, Ankara· 
dan Yusuf Tahsin Dinçağa, Aydın· 
dan Sadık Lengerli, Balıkesir'den 

Niyazi Başaran, Bursadan Sabri Öl -
çer, Çanakkaleden Ekrem Ersal, Ço • 
rumdan Cevdet Akyöndem, Ôiyarba· 
kırdan Nihat Akalan, Elazığdan Meh 
met Ali Dinç ve Seyfettin Morah, 
Erzurum trahSit yolundan Sabri O
naran, Eskişchirden HuH'ısi Meriç, 
Giresundan Fazıl Onat, İstanbuldan 
Nail Kurt, Karatan Mustafa Niyazi 
Tan, Kocaelinden Tevfik Onur, Ma
raş'tan Şefik Gedikoğlu, Tekirdağın· 
dan Şükrü Eroğlu ve Şinasi Bingöl 
Zonguldak'tan Hakkı Yalçın. 

40 liradan 45 liraya terll~denler 

Giresun nafıa müdürü· Kemalettin 
Arısoy, Yüksek Mühendis ve yüksek 
mimar ile mühendis ve mimarlarla 
baş fen memurlarından İstanbuldan 
Osman Yavuz, Ağrıdan Fikret Demir 
ve Fuat Üşüşen, Ankara'dan Emin 
Öz Ermen, İstanbuldan Mustafa Ay· 
daş, Kırşehirden Cevdet Çağlar, Ma· 
nisa'dan Fikret Ölçen, Maraştan Ali 
Tüzün, Muğladan Hüsnü Borambay 
ve Sait Bilgin, Rizeden Sıtkı Berk -

Esnaf Bankası Umumi 
Heyeti dün toplandı 

man, Tuncelinden Celal Mikaı, Sü -
reyya Kaya, Rifat Sünmez, Hamdi 
Uskay ve Adil Kadri Alkan, 
Vandan Mazhar Tahir Yüksel, 
Çorumdan Enver Köse Ataç, Siirt'
ten Halit Ziya Parlar, Edirneden Şe
rafettin Peker, Mitat Onay, Fasıh U
zannan, Elazığ'dan Şükrü Anca, Er
zurumdan Rıdvan Tümer ve Hüsnü 
Özacar, Gümüşaneden Yusuf Ziya 
Yıldırım, Bahkesirden Saffet Alpan, 
Antepten Ömer Cevat Abalı, Afyon
dan İsmail Hikmet Eromar, İzmir
den Turgut Günemteğer, İstanbuldan 
Hasan Fehmi Diren, Konya'dan Hü
dai Ataman. 

35 liradan 40 liraya terli edenler 

Bursadan Naci Gölen, Çorohtan 
Zeki Süer, Eskişehirden İzzet Tar· 
git, Kocaeliden Suat Özgü, Konya· 
dan Yusuf Ziya Balkan, Malatyadan 
İhsan Uzer, Gümüşaneden Talat De
mirel, Bursadan Cemil Alpar, 

30 liradan 35 liraya terli edenler 

Kocaeliden Lfıtfi Arıgil, Ankara· 
dan Muammer Tüzün, Balıkesirden 

Rüştü Türker, Siirtten Salahattin 
Açıkalın, İstanbuldan Tarık Güner
man. 

25 liradan 30 liraya terfi edenler 

Niğdeden Sezai Köksal, Samsun· 
dan hmail Sunat, Seyhandan Celal 
Pınar, Muştan Muzaffer Birgül, Af
yondan Adnan B" ı;er ve Rifat Yük
sek, Amasyadan Yusuf Altan ve Ya· 
şar Ergin, Ankaradan Kemal Gökçe
oğlu, Burdurdan Necati Dağdelen, 

Bursadan Hasan Ölçen, Çanakkale· 
den Hasan Ağabey ve İsmail Ay, E· 
dirneden Halis, Elazığdan Osman 
Tarı, İ~elden Emin Acar, Kırklare· 
linden Kemal Alparı, Konyadan Fah· 
ri Kuper, Kütahyadan Ekrem Kurt· 
oğlu, Kayseriden Lütfi Öğüt, Muğla· 
dan Sırrı Yavaş ve Abidin Tarı. 

20 liradan 25 liraya terli edenler 

Malatyaaan Avni Demirel, Bursa. 
dan Kazım Erbaş ve Mustafa LUleci, 
EJazığaan Hayri Cdı.c:r, Bursadan 
Niyazi Koçbay, Etazığdan Ahmet 
Kaya, Trabzondan Ahmet Noyan. 

Tayinler 

İstanbuldan Bedri Oner ve Faruk 
Çeçen ile Ankaradan Şekip Akalın 

ve Sabiha Ece Bilge merkeze alınmış 
tar ve birinci umumi müfettişlik na· 
fıa müşavir muavinliğine terfian Bi -
lecik nafıa müdürü B. Soyer tayin e· 
dilmi§tir. 

Dolmabahçe stadyomu 
maketi hazırlandı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Feshedi- İstanbul, 9 ( Telefonla ) - ltal · 
len Esnaf bankası umumi heyeti bu • yayan mimarı Vietti Violli tarafın • 
gün toplandı ve eski vali ve belediye dan hazırlanan Dolmabahçede ya· 
reisi B. Muhittin Üstündağ'dan 15 bin pılacak stadyom maketi vali ve be • 
lira alacağının tahsili için dava ika - lediye reisi ile Beden Terbiyesi genel 

İstanbul, g (Telefonla) - Topçu mesine karar verdi. direktörü ve mimar Prost tarafların • 
atış okulunun 939 senesi birinci devre dan tetkik edildi. Maket 34 bin kişi 
kara atış kursunun bitirilmesi müna - Çag""' rı istiap edecek büyüklükte bir stadyo • 
sebetfyle bugün Metriste atışlar yapıl mu göstermektedir. Halbuki Dolma · 
mıştır. Saat ıo da okul komutanı tara· X İktisat Encümeni bugün saat ıo bahçede hazırlanan saha bu kadar 
fından baş tabyada atış hakkında iza· da toplanacaktır. büyük bir stady~mun yapılı:ıasına ka· 
hat verildikten sonra atışlara başla - X Gümrük inhisarlar encümeni bu . fi gelmemektedır. Bu muna~eb~t.le 
nıldı. Atışlar çok muvaffakiyetli neti· gün saat onda toplanacaktır. maketin küçültülmesi ~imare bıldırıl-
celer vermiştir. Atışlarda alakalılar X Teşkilat esasiye encümeni pazar- ı miştir. Mimar başka bır maket hazır -
hazır bulunmuşlardır. tesi günü saat 16.30 da toplanacaktır. lıyacaktır. 

Meclisin dünkü toplantısında 

İstanbul elektrik, tramvay, 
tünel işler:inin 

belediyeye devri kabul edildi 
Büyük Millet Mecli•i dün saat 15 te reis vekili Şemsettin Gün· 

altay (Sıvaı) ın reisliğinde toplandı. Üç şahsın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki mazbatalar okunup kabul edildikten 
sonra, eylül, ilk ve ikincitetrin 1938 aylarına ait raporun müzake
resine geçildi. 

Hilmi Çoruh (Kastamonu), rapo· 
run dokuzuncu maddesindeki bir nok
taya işaret ederek bu maddenin bir 
kere de Adliye encümeninde tetkiki 
ni teklif etti ve bir takrir verdi. Bu 
fıkra, adliye encümenine havale edil
di. 

Sırrı Day (Trabzon) un, umumi he
yetçe tasvip edilen Divanı Muhasebat 
kararlarının mahiyet ve şümulünün 
teşkiltitı esasiye encümenince de tet
kiki hakkındaki takriri de bu encü -
mene gônderildi. 

Milli saraylarla köşklerdeki eşya 
hakkında meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni mazbatasına ıtla hasıl edil
dikten sonra birinci müzakeresi yapı· 
lacak maddelere geçildi. 

lstanbul elektrik itleri 

İstanbul elektrik işleri umum mü . 
dürlüğü ile tramvay ve tünel idaresi 
teşkilat ve tesisatının İstanbul bele
diyesine devredilmesine dair kanun 
layihasının müzakeresinde Ziyaettin 
Karamürsel (İstanbul) söz alarak bir· 
çok tabii güzelliklere malik olan İs· 
tanbul'un geçen senelerde çok ihmal 
edildığini, şehirin belediye budu • 
dunun genişliği dolayısiyle belediye 
bütçesinin imar i~lerine yetmediğini 
söyledi ve İstanbul' da amme hizmet -
lerine ait olan müesseselerin beledi· 
yeye maledilmesindeki isabeti bilhas
sa kaydederek dedi ki: 
"- İstanbul, turizm noktasından 

da çok ehemiyetli bir mevkidir. İs. 
tanbula seyyah celbi, bu şehrin haya· 
ti bir meselesidir. Bu imar hamleleri 
binnetice bu güzel şehre daha fazla 
mikyasta seyyah celbine medar ola -
cağını tahmin ediyorum. Yalnız bu 
esnada gelecel\ seyyahları medeni 
şartlar dahilinde ibate ve iatirahatla
rını t t?mjno ın•d::ar .olA~A~ J.u.u:ı uaJor,t.t"\ 

noksanlarını burada işaret etmek iste· 
rim. Bu da temin edilecek olursa tah· 
min ederim ki seyyah celbi noktasın· 
da İı;tanbula rekabet eden yerlere İs· 
tanbul bir müddet sonra tefevvük et· 
mek imkanını elde edecek. Ve yine 
tahmin ederim ki, güzel şehrimiz ik
tısaden refah kaynağı olacaktır. Şim· 
di müzakere buyurulacak olan kanun 
münasebetiyle bu temennimi serde
derken güzel İstanbul şehrine göste· 
rilen alakadan dolayı İstanbul mebu· 
su ve bu ıehrin bir ferdi olmaklığım 
itibariyle yüksek hükümetimize de· 
rin şükran ve minnetlerimi arzetmeyi 
esaslı bir vazife bilirim.,, 

Bundan sonra Feridun Fikri (Bin
göl) söz aldı. Hükümetin elektrik, 
tramvay ve tünel idarelerini beledi -
yeye devretmek hususunda gösterdi· 
ği alakayı şükrana §ayan gördüğünü 
ve Büyük Meclisin de bu alakaya iş
tirak ederek kanunu klbul edeceğini 
tabii gördüğünü söyledikten sonra. 
bazı müşahedelerinden bahsetti ve e· 
velce görülen yolsuzlukların önüne 
geçilmesi temennisinde bulundu. 

Tramvaylarda tek bilet, ikinci mev
ki arabalar, seferlerin sıklaştırılması, 
biletlerin ucuzlatılması, Üsküdar 
tramvayları ve elektrik işleri üzerin
de toplanan bu temennilerini birer 

birer izah eden Feridun Fikri (Bin· 
göl) sözlerine şu cümlelerle nihayet 
verdi: 
"- Hükümete ve hükümetten be· 

lediyeye intikalinin maddi eserleri· 
nin halkın kesesinde tecelli ettirme· 
lidir. Onun için maruzatım, heyeti u
mumiye itibariyle meclisi ali bu işi 
belediyeye devrini kabul ederken 
muhterem hükümete lazımgelen di • 
rektifleri vererek behemehal bu de • 
virde belediyenin ahalinin doğrudan 
doğruya istifade etmeai maksadı hasıl 
edilmelidir. Filhakika İstanbulun i · 
marı matluptur. İstanbul imar edil· 
melidir. Bendeniz de şahsan İstanbu
lun bir evladı olmak itibariyle İstan
bulun imarını canı gönülden ar.zu e• 
derim. Fakat her şeyden evel düşünü• 
lecek şey orada çalışan bir fakir küt• 
le vardır ki o fakir kütlenin ihtiya -
catı ile alakadar olunarak onları mürn 
kün ise bir kuruş kazandırması için 
hükümetin bunda azami hassasiyet 
göstermesini rica ederim.,, 

Bundan sonra layihanın heyeti u • 
mumiyesi hakkında başka söz istiyen 
bulunmadığından maddelere geçil· 
miş ve maddelerle kanunun heyeti u
mumiyesi kabul edilmiştir. 

Müteakiben Türkiye - Amerika ti· 
caret anlaşmasının Türkiye - Belçika 
iadei mücrimin muahedesinin tas • 
diki hakındaki kanun layihaları " 
nın birinci müzakeresi yapıldıktan 

sonra vakıflar kanununun 32 inci ınad 
desinin tadiline dair teklif maliye en• 
cümenine havale edildi. 

Hatay'a dair kanun projen 
En son Türkiye'den Hatay'a ve Ha• 

tay'dan ana vatana sevkolunacak 
malların dibi olacakları muamele 
ve bu iki bölge arasındaki mü • 
nakalfitın tanzimi hakk'inda kanun la· 
vih;ıo:ının miİ'7::>!r ...... 4li h=ıııl=ımalr n ...... 
iken Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ· 
lu (İzmir) söz aldı: 
"- Arkadaşlar. ruznamenin 10 nu• 

maralı kanun layihasına sıra gelmiş 
bulunuyor. Eğer arkadaşlarım muva
fık görUrlerse, ben bu kanun lliyihası 
müzakeresinin gelecek hafta cuma 
gününe bırakılmasını sizlerden rica 
edeceğim.,, dedi. 
Layihanın müzakeresinin gelecelc 

cumaya bırakılması kabul edildikten 
sonra, ruznamede başka madde bulun• 
madığından pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere celseye nihayet ve
rildi. 

Aris mektep gemisi 

talebelerinin gezintisi 
İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul· 

da bulunmakta olan Aris mektep ge • 
misi subay ve talebeleri bugün sabah " 
leyin saat 9 da karaya çıkarak milz~ı: 
ri ve şehrin diğer görülecek yerlerıı11 
gezdiler. Öğleden sonra saat 15-30 da 
Şirketi Hayriye vapurlarından biriy • 
le Boğaziçinde bir gezinti yapmışlar· 
ve oradan da Heybeli Adaya gideretc 
deniz harp okulu komutanı tarafın • 
dan şereflerine verilen garden parti • 
de bulunmuşlardır. 

yetle de o memleketin i 
tihıaldyle alakadar muay 
zerinde muamele cereya 
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Emisyon kısmında ise 
sası başta gelmekte, Pari 
mühim seviye farkı ile 
makta, Frankfut borsası 
hada kısmi faaliyet go 
Amerika mfiden piyasa'" 
kendine has pazarları o 
Nevyork borsası 1896 
dünya madenciliğinde b 
de rol oynamaktadır. 

ondra bor. 
bor ası çok 
~ciliği al-
l da bu sa
nmektedir. 

a gelince: 
'.1 bu kıtada 

Londra borsasında biı ıaden emis· 
yonunun muvaffakiyetl kapanması 

için borsaya mukayyet 
nın intihabında mazisi ' 
nasebetleri ile müteha k ihtisası 

bulunmasına dikkat edi esi icap et· 
mektedir. Bunların da b büyük tica· 
ret merkezinde dahi pel mahdut fir
ma ve şahıslara inhisar t iğini ilave 
edebiliriz. 

Emisyonun muvaffak t amillerin 
Jen biri de madenin rar blite hesabı 
l;:::ıdar, belki de daha ziyade tahvilat 
alıcıları iizerinde müessır lk suskrip· 
t.5~1erin isimlC"ridir. Satış listesinin 
b ~ında tanınmış ve mütehassıs fir • 
m .. ların bulunması tahvilat satışında 
\ c kıymetlenmesinde bır esas teşkil 
t. ?er. Bu noktayı misal ile izah ede -
1 !iriz. Amerika'nın ve dünyanın en 

Kiraza dair! 
Bir gazetenin verdiği rakam doğ· 

ru ise, lstanbul bir günde tam 100,000 
kilo kiraz yiyormuş. 

Rakamın doğru olup olmadığı mü
him değil, fakat muhakkak olan 
bir §ey varsa o da kirazın tadı kadar 
cazibesine de doyulmaz bir yemiş 
olmasıdır. 

Çocukluğumuzda yeşil yapraklara 
sarı~mış bi~ çu~uğa dizilmiş kirazlar
la ~ı~, yem bır mevsime girdiği • 
mızı anlardık. 

Onun arkasından bol ve mebzul 
kirazın sesi duyulurdu: 

- Dalları bastı kiraz ! 
Bu sesi duyduğumuz zaman, kendi 

bağınız, bahçeniz olmasa bile, ki _ 
razlarm dallarında tombulla§tığını, 
ağırlığını arttırdığını anlardınız ..• 

lstanbul, günde 100.000 kilo kiraz 
yiyorsa "dalları bastı kiraz!., mev • 
simindeyiz, demektir. Bundan yıl • 
/arca önce bir mizah muharriri : 
"Şu kirazın bir de çilek gibi ko • 

kusu olsa, o zaman halimiz harap • 
tırl,, diyordu. 

Halk edebiyatında "kiraz dudak,, 
cazip teşbihlerden birisidir. Yeni 
çıkan rujlardan ~nr• bu tc§bihi es-

kisi kadar cesaretle kullanabilir mi
yiz? bilmiyorum. 

Kiraz mevsiminin nihayete yak -
/aştığını da şu fısıltıdan anlarız : 

- Yağmurlardan sonra kirazlar 
kurtlandı 1 

Ne yazık ki kiraz kurdunun fındık 
kurdu gibi bir manası yoktur. T.1. 

Hayat •ahası ve araba tekerleği! 

Bütün sulhu sevenler ve sal· 
dırganlığa düıman olanlarla bir· 
likte benim de ainirlerime doku
nan tabirlerden birisi §U "hayat 
sahaaı,, terkibidir. 

Bir devlet, ortaya çıkıp : 
- Falan yer, filan yer benim 

için hayat sahasıdır, orayı alma
lıyım;, yahut orada yalnız benim 
nüfuzum, benim sözüm, benim ti· 
caretim geçmelidir! 

diyor. 
Peki ama, aynı yer, bugün o

raya alnının teriyle sahip ve ma· 

lik olan milletin "hayat sahası,, 
değil midir? 

Herkesin bildiği hikayedir, a
ma, burada tekrarı icap etti: 

Hani arabacının biri yanından 
geçen öteki arabacıya seslenmiı: 

- Arabacı tekerleğini bana 
ver! 

- Ya ben ne yapayım? 
- Sen sürüt! 
- Ben sürüteceğime sen sürüt ! 
Hikaye, hadiseye yarı buçuk 

benziyor. Kaldı ki bundaki birin· 
ci arabacı, tekerlekten de mah
rum değildir; kendisine yedek te· 
kerlek istemektedir. 

Ş,u "aıri" kelimesi! 

Yersiz kullanılan kelimelerin 
başında, hiç ıüpheaiz, §U "asri,, 
kelimesi geliyor. Şimdiye kadar 
asrilikle hiç bir alaka ve münaae· 
beti olmıyan birçok yerlerde kul-

landan bu sıfat, yarabbi, nihayet 
nerelere kadar dü,müı? 

İstanbul gazetelerinden biri
si. Bursada yakalanıp mahkeme
ye verilen bir büyücü, üfürükçü
nün lakabını yazıyordu. 

Ne imi§, biliyor musuntı'7? 
"Asri hoca,,. 

Yeni bir zehir! 

Yeni bir zehir keıfedildi; e· 
vet yeni bir zehir! Bir bakımdan 

keyif de verdiği iddia edilebile· 
cek olan bu yeni zehir, laboratu
varlarda yapılmıt değildir. Bu 
zehirin adı--cvet hayret etmeyi· 
niz! - Şiir'dir. 

lngiltere'de sevdiği güzel bir 
kıza kendisini sevdiremiyen faz
la hisli bir delikanlı, evlenmek i· 
çin biriktirdiği para ile birçok şi
ir kitaplan almıı ve Üç gün dur
mamacasına tiir okuyarak ölmüıı. 

Hadiseyi genç ıairlerimizden 
Orhar. Veli'ye haber vermek iste
rim. O l<i naınrdan ölen Süley· 
man efenai'ye yazdığı "yazık ol
du Süleyman efendiye" mersiye
siyle ıöhret bulmuştu; tiir okuya
rak kendisini zehirliyen ve ölen 
İngiliz delikanlısına nasıl olur da 
mersiye yazmaz? 

Yağmurlar devam ediyor 
Dün sehrimizde hava umumivetle 

~ . 
bulutlu ve yağışlı geçmiş, rüzgar ce • 
nubu garbiden saniyede bir metre ka· 
dar hızla esmiştir. En yüksek ısı 22 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurtta 
hava: doğu ve cenup dogusu bölgele· 
rinde bulutlu, diğer bölgelerde urnu • 
miyetle çok bulutlu ve yer yer yağış • 
Iı geçmiştir. 

24 saatlik yağışların metre mürab: 
balarına bıraktıkları su miktarları 131' 
ga'da 63, Çanakkale'de 55, Susığırlık • 
ta 45, Balıkesir ve İnönünde 33, İr11 • 

roz'da 30, Gelibolu'da 27, Bandırma'da 
24, Tursunbey'de 21, diğer yağışlı yer· 
lerde 1 • 19 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar Ege'nin şimal kısımlarif 
le Karadeniz kıyılarında şimalden. ~ı· 
ğer bölgelerde cenubu garbiden sanı.· 
yede en çok 9 metre kadar hızla csftl'1 
tir. 

En yüksek ısılar Adana ve Erzin • 
can'da 27, Siirt'te 28, Diyarbakır'dll 
29 derecedir, 

a: 

• 
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Altıncı Corc'un 

Amerika seyahati 
lC lnriltere kıralı altıncı Corc'un 
•na.da'yı ziyaret etmesine karar 

~erildiği zaman, imparatorluk bağ -
arının sağlamlattırılması göz önün 
:~ tutulmuıtu. Fakat bir defa yeni 
lt~rıyaya ayak bastıktan sonra hü· 
Uındann Birleıik Amerika'yı ziya· 

1~.t etmemesi aykın olacağı dütü· 
:ulerek seyahatin Vaıington'a ka
k •r uzatılmasına karar verildi. Bir
i •ç ıündenberi, Amerika'dan ge· 
eıı haberler, Birletik Amerika zi· 

htetinin, Kanada dominyonuna 
~~Pılıuı seyahati arka plana atacak 
ır fÜnıul ve siyasi ehemiyet aldığı· 

llı bildirmektedir. 

_ Majeate altmcı Corç gözleriyle 
10llrıüt olacaktır ki, üçüncü Corç 
i'~ıuıındanberi, Amerika halkının 
.~rıltere hakkındaki hisleri çok de
:•tnıittir. Filhakika on sekizinci as-
2"' 0rtalarından sonra üçüncü Corç 
~rrıe.nında Vaıington'un Liderliği 

: h~da lngiltere'ye karıı ayaklanan 
,,? Uç fakir devletle bugiinki zen· 
~ Anıerika arasında da çok bü· 
A.. fark vardır. Bununla beraber, 

011llerika, istiklal hareketinin temeli 
•n de k · · l · d · l:ı • nıo rası prensıp erıne aıma 

t ·~ı. kalmııtır. Yeni zaman demok· 
da.a~ainin fransız ihtilaliyle beraber 
, 
0Rduğunu iddia ettiğimiz zaman, 

trıl'lı.~ Prensiplerden mülhem olan A· 
İtıkrı~• istiklal hareketinin fransız 
d .. ılabına on üç ıene kadar tek ad· 
) u11ı. ettiğini ekseriya unutmakta • 
~\Amerikalılar, milletlerin kendi 
l> u adderatına hakim olmaları 
t rerısipini 1776 senesinde ileri aÜ· 

ı:r;~ lngiltere'ye karıı isyan etmif· 
et;. '· Mücadele yedi sene devam 

111 '·. ':'e İngiltere Birletik Amerika 

d .rı. ıatı.klalini ancak 1783 senesinde
ır k" tik ı. t~nımıya mecbur kaldı. Ame· 

)e '. ıatı.ldal mücadelesi, lngiltere'
h dıınP•ratorluğunu muhafazaya 
b.a.t llb edecek dersler öğretti. Bi· 
o) eı:ı.e.Jeyh on üç vilayetten ibaret 

•ıı bı" . k b k le l . Uatemlekelerinı ay etme • 
b.\l ~tıltere büyük \nıparatorluiu· 

•ze.nmıı oldu. 

bıii 111tiltere ile Amerika araamdaki 
laı~•&ebetler bütün on dokuzuncu 

il lalllimİ olmaktan uzaktı. la-
&İI' - - • • " ,.._ ... • ~ 
h't~nıemiıken, on dokuzuncu asnn 
il, ;:rıııçlarında Amerika lngiltere 
ha.ı.rır harbe sürüklendi. Bu harbin 
de ••ı da hafızalardan ıilinme
h~ fİnıal ile cenup araamdaki 
)e.ı. le lnıiltere'nin takip ettiği ıi-

t, amerikaldan aücendirdi. 

bıe ~rın aonlarına doğrudur ki A· 
k111:1~ halkı lngiltere'ye karıı ya· 
dır •ka beslemeğe batlamakta
ka.; A.arın sonlarına kadar Ameri· 
he.:~ A.vrupa'dan hicret eden mu· 
h0ı 1r er, İngiliz, İskandinavyalı ve 
'a.k'llda)ılardan ibaretti. Anglo· 
bıe=n ırkına ve protestan dinine 
.\ıra ~P muhaceret devam ettikçe, 
t erılca• k k""l .. -ehli)( nın angloaa son u turu 
l'ttı.d ~ altında değildi. Asrın sonla· 
dile• •talyanlar, İrlandalılar, yahu· 
hicrr \'e hatta ruslar Amerika'ya 
ha.it et etnıeğe başladı. Irk ve din 
'dd trnt ?1dan kendilerine yabancı 
1 e hkl . b . h • 'rızı erı u yenı mu acır unsur· 
lıla.r ı hazmedebilmek için amerika· 
lıa.t anrıosakso kültürünün pro· 
'ett~lrıdasını yapmak lüzumunu his· 
. ı er l t b lika.ı ı · !t e u sıralardadır ki ame· 

re İl 1 
ar anglosakson olan lngilte • 

oldu~ •ralarında yakın münasebet 
da.tı.b'"?~ hatırladılar. O zaman· 
hir ..... ~rı ıngiliz Amerika'da mümtaz 

.. ,ısaf' 
bıerik , ır olmuıtur. İngiltere, A· 
"İci p ~~~n bu sempatisini kendi ha· 
!tı.eii ?h1hkası namına iatismar et· 
ka.111 

1 ~al etmemiıtir. Ve ameri· 
•i~ ~r dıplomasi i•lerinde tecrübe· 

' ırı ·1· .. 
duıcı 21 •zler ise çok tecrübeli ol· 
tur İrırıdan muvaffak da olmuf· 
ka.•~1 ~:İliz diplomasisinin Ameri· 
t•he, 

1 
.•re ediıi, diplomasi ilminin 

re.ııed~rı •ayılacak derecede mahi· 
ır. 

l'ı\ii:~lh~kika iki devlet arasındaki 
Olllr,:e l etl~rin tarihine bakılacak 
ka't ' ngıltere'nin daima Ameri -
fa.le 

1 
takip eder gibi göründüğü, 

. •t hak"k 
l&tedj~· 1 atte Amerika'yı kendi 
la.dıl'.'~~o~~ sürüklediği anlatılmak· 
la.l\zirn Yuk harpte öyle oldu. Sulh 
l11r, S l edilirken aynı ıey olmuı· 
bıijdd u hu müteakip de Amerika bir 
'otı.r, •t hudutları içine çekildikten 
•tı1nı,~av•4 Yavaı tekrar meydana 
trı'rike.• l•dır. Ve relecek harpte A· 
~•rıınd:ı .. muhakkak İngiltere'nin 

."'tiı:ı.rt toreceğiz. Altıncı Corc'un 
tılj:t d' on •ey•hati uzağı gören İn· 
~ .. , ı.plolJ\aı' • • b" !~L ar ... d ııanın uyua manev· 
}oi ı ... ~ b' 'di l tı.ailt •rı r. Amerika'yı en İ· 
l'ltlJt•r:re tetkik etnıit ve ea iyi 
>a.re~ •nlamııtır. Vaıinıton zİ· 
'~İılere Aınerika'da uyandırdıiı 
:•r•f11ıd hakılacak oluraa, İngilizler 
"ııda an Aınerika'yı anlamak yo· 

"- ol.ıı:ıl"fedilen bu emetin beyhu· 
•iı ve lnıiltere'nin mazide 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
. 
lngiliz hükümdarlarının cihan Lort Perth istihbarat 

~~---~--~ ...... -----........ --~ ........ --~---------------
sergisini ziyaret etmeleri için nazın olacak 

ı Londra, 9 a.a. - Star gazetesinin 
yazdığına göre İngiltere'nin eski Ro
ma büyük elçisi Lord Perth harp za • 
manında işliyecek olan "istihbarat,, 
nazaretine tayin olunmuştur. İstihba
rat nazırına fevkalade salahiyetler 
verilmektedir. 

13.282 polis memuru 
kordon teşkil edecek 

Vatington, 9 a.a. - İngiliz hükümdarlarının treni, dün öğ~eyi~ 
buraya gelmi§tir. Cümhurreisi ve Bn. Ruzvelt, kıral ve kırahçeyı 
bekleme salonunda karşılamı,lardır. 

Lord Perth hazırlık mesaisine baş
lamıştır. 

Müteakiben alay, gayet büyük 1 
bir kalabalık arasında beyaz sa· B. 
raya doğru teveccüh etmiştir. 

Çemberleyn ve Lord Hali faks dış 
Bu arada hüküm süren dehşetli sı

caklardan birçok kadınlar bayılmış -
tır. 

siyaset hakkında nutuklar verdiler 
Ruzvelt, beyaz sarayda ingiliz hü -

kümdarlarına Amerika hükümeti er -
kanını takdim etmiştir. 

İngiliz sefiri Sir Lindsay de hü • 
kümdarlara kordiplomatiği takdim 
etmiştir. 

Türkiye ile yeni istisareler 
faaliyetle devam ediyor 

lngiliz •elaretindeki kabul re•mi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Vaşington, 9 a.a . - İngiltere büyük 
Bu suretle hareket etmek üzere ya

elçiHğindeki kabul resmi pek samimi 
olmuştur. Bilhassa kıraliçe bahçeyi pılacak her türlü teşebbüsün geniş ve 

azimli bir mukavemet karşısında katekrar tekrar dolaşarak bütün kadın 
dAvctlilerin hatırını &ormuş. kıral da lacağına şüphe yoktur ... 

·· Daha evel Lord lialı'faks, halı'hazır-bilhassa J. P. Morgan ile uzun bir go· . . . . . 
.. dakı vazıyette tehlıkelı bır unsur teş-
ruşme yapmıştır. . . 

1 
K 1 k 1. ·n saat 20 de ve- kıl edecek bır şey varsa o da a m;m 
ıra ve ıra ıçenı .11 . • ı .1 • · Al ·ı 

·ı · k 1·yafeti için sefa- mı etının ngı tere nın manya ı e 
rı en resmı a şam z 1 ~ . 
retten hareketi de muvasallitı gibi par anlaşmak arzusunda olmadıgına ınan-
lak tezahürata vesile olmuştur. masıdır. 

B. Ruz.velt cJe Kıral Corc 
ara•ında •amimi nutuklar 

Dün akşam cümhur sarayında veri
len akşam ziyafetinde Ruzvelt bir nu
tuk söyliyerek ingiliz imparatorluğu
nu Amerikaya birleştiren bağları ha· 
tırlatmış ve iki memleketin medeni
yete ve milletlerin selamet ve refa
hına olan hizmetlerini kaydeylemiş -
tir. 

Kırat, iki komşu olan Amerika ile 
Kanada arasındaki dostluk bağların
dan ve İngiltere ile imparatorluğun 
Amcrikaya kargı olan aamimf hüsnü
niyetinden Cümhurreisini temin ey-

lemiştir. 
V--1- -__,,.!•..! -: ..... ~• ~ ... a•İ 
İfİn hanın tedbirler alındı 

Nevyork, 9 a.a. - İngiliz kıral ve 
kıraliçesinin Nevyork sergisini ziya
reti esnasında üniformalı 13.282 polis 
memuru kordon teşkil edecektir. Po
liı hususi tedbirler almıştır. 
Diğer taraftan kıral ve kıraliçenin 

geçeceği yol üzerindeki bazı nokta· 
larda durmağa mezun 60 bin davetli 
mevcuttur. Dedektifler, bomba bulu -
nabilecek bütün yerlerde, İrlanda 
müfritleri şefinin evinde ve kıratın 
geçeceği bütün noktalarda araştırma
lar yapmışlardır. 
Kıral ve kıraliçe sergiden sonra Ko· 

lombiya üniversitesini ve sonra da 
Ruzvelt ailesinin hususi ikametgahı
nı ziyaret edeceklerdir. 

Fakir mahallelerde gezinti 
Vaşington, 9 a.a. - Kabltolda yapı· 

lan kabul resminden sonra İngiltere 
Kıral ve Kıraliçesi otomobile binerek 
şehrin fakir mahallelerini dolaşarak 
geçmişler ve tersaneye gelerek "Pot~
mac" yatına binmişlerdir. Yatta reisı
cu1"hur Ruzvelt ile bayanı tarafından 
karşılanmışlardır. 

Fakir mahallelerden geçişleri esna • 
sında ingiliz hükümdarları beyaz ve 
zenci halk tarafından şiddetle alkış • 
]anmışlardır. Polis kordonu heyecan 
içinde çalkanan halkı güçlükle zapte -
debilmiştir. 

B. RuzcJelt kıralla •İya•i 
cJaz.iyeti görüıecek 

"Potomac'' yatı öğle üzeri Vaşing • 
tonun malikanesi olan "Mount Ver -
non" a hareket etmiştir. İngiliz hüküm 
darları orada istiktal kahramanının 

mezarını ziyaret etmişlerdir. 
Bu sabah gazetelere beyanatta bulu

nan reisicümhur Ruzvelt "yatında se
yahat ederken İngiliz kıralı ile enter • 
nasyonal vaziyet hakkında görüşece • 
ğini ve ancak bu konuşmanın haberleş
me ve huıuıi mahiyette olacağını ıöy· 
lcmiıtir.,, 

General Gamlen 

Lond ra' dan ayrıldı 

Londra, 9 a.a. - Fransız orduları 
batkumandanı General Gamlen bu ak
pm saat 16.30 da Franıaya dönmek ü
zere Londradan hareket etmiştir. 
Öğle yemeğini ingiliz genel kurmay 

reiıi general Gort ile hususi olarak 
yemiştir. 

o1duiu gibi istikbalde de bunun mÜ· 
kafatını yeni dünyadan gelecek ma
nevi ve maddi yardım teklinde gö • 
receii anlaıılır • 

A. Ş. ESMER 

lngiltere Almanya ile anlfl§mak . . . 
11hyor 

Hatip, demiştir ki: 
"- İngiliz milleti. daima Almanya 

ile mütekabil bir itimat daire5inde an 
laşmağa çalışmıştır. Şimdi de böyle 
bir anlaşmayı şiddetle arzu ediyor, 
ingiliz milleti, büyük harbin sonunda 
ve harpten sonra birçok hatalar yapıl
dığını kabul etmeğe hazırdır. 
Meşru şekilde yapılması mümkün 

olan tashihleri yaparak alman milleti 
ile dost olmağa sureti umumiyede ta
raftardır.,, 

Tutulmıyan alman vaitleri 

Lord Halifaks. Ren'in işgalinden 
sonra "sürprizler devrinin nihayet 
bulduğuna" dair ve Avuıturya'nın il
hakını müteakip: "Almanya'nın sildet 
memleketinde artık arazi taleplerin
de bulunmıyacağı" hakkında Alman· 
ya tarafından yapılan beyanatı hatır
latmıştır. 

Münih konferansı esnasında ingiliz 
umumi efkarı gayet tabii olarak en
dişe içinde idi. Fakat alman görüşü
nü kabul etmek için olmasa dahi "an· 
laşmak" için elinden geleni yapmağa 
hazır bulunmakta idi. 

Yahudilere z.ulüm ve Çekyanın 
iİ11aii 

Fakat bu hidiselerden ıonra yahu
dilere karşı ilk hücum yapılmıştır ki, 
bu da dünya vicdanını müteessir et -
miştir. Bundan sonra askeri işgal al
tına alınan Çekoslovakyan'ın ortadan 
kaldırıldığı görülmüştür. O zaman 
Avrupa'ya kuvetle hakim olmak için 
yapılacak bir teşebbüse mukabele et
mek zaruretinde mi bulunulacağı su
ali karşısında kalınmıştır. Bunun üze· 
rine pek tehlikeli addedilen bir vazi
yete karşı koymak için birçok memle· 
ketler hemen birleşmişlerdir. 

Beyanatta bulunmadan evci Lord 
Halifaks, bir suale cevap vererek muh 
telif memleketlerle yapılan müzake· 
relere telmih etıniştir. 

Yabancı devletlere verilen 
garantiler 

Nazır, demiştir ki: 
"- Polonya ile yakında karşılıklı 

bir daimi itilaf aktedileceğini ümit e
diyorum. Romanya ve Yunanistan'a 
verdiğimiz teminat, tek taraflı idi. 
Halihazırda bunları yeniden tefsir 
etmeğe lüzum yoktur. Bu teminat, 
Polonya hakkında olduğu gibi, Ro -
manya ve Yunanistan'ın istiktalleri 
tehdit edildiği sarahaten anlatıldığı 
ve böyle bir tehdit vukuunda bu bü
kümetler bütün milli kuvetleriyle mu 
kavemet etmeği hayatı menfaatleri 
iktizasından addettikleri takdirde tat 
bik edilecektir. 

Türkiye Üe yapılan müzakere
lerin menıt neticeleri 

Türkiye ile yapılan müzakerelerin 
ilk safhası 12 mayısta meıut bir neti
ce vermittir. Yeni istişarelere faali· 
yetle devam edilmektedir. Pek kısa 
bir zaman zarfında bu istişarelerin 
muvaffakiyetle neticelendiğini bildi
recek vaziyette olacağımı ümit edi -
yorum.,, 

Sovyetler Birliği ile yapılan müza
kereler hakkında Lord Halifaks şun
ları söylemittir: 

" - Parla'te ve Cenevre' de Fransa 

hükümeti ile ve Sovyetler Birliği el· 
çisi ile yapılan müzakerelerden sonra 
Moskova'ya bazı tekliflerde bulun· 
duk. 

Halledilecek bir iki müşkül' var 

Sovyetler Birliğinin hariciye ko -[ 
miseri beyanatta bulunarak bu tek· 
liflerin hükümetini di.ışün<lürclügünü 
itiraf etti. Hallcdi lecek bir veya iki 
müşkül kalmıştır. Bunların en ümhi
mi Baltık devletlerinin vaziyetidir. 
Bütün bu müzakereler esnasında İn
giltere hükumeti, üçüncü devletlerin 
taleplerini isaf etmek gayesini güt
müştür. Fakat teminat istemıyen 

memleketlere bu teminatı zorla tah -
mil etmenin doğru oldnğuna kani de· 
ğiliz. Aynı zamanda sovyet hüküme· 
tinin kendi emniyeti noktasından 

komşularının istiklaline karşı alakasız 
!ık gösteremiyeceğini itiraf etmeli
yiz.,, 

B. Çemberleyn'in nutku 

Londra, 9 a.a. - Çemberleyn, lngil
terenin Almanya karşısındaki vaziye -
tine ve bilhassa İngilterenin alman ti
caretini tahrip etmek niyetinde bulun· 
duğu hakkındalçi .şayialara dair Avam 
Kamarasında irad edilen tahrir! bir su
ale cevap vererek ezcümle demiştir ki: 
"- Almanyayı tecrit etmek veya o -

nun meşru bir şekilde ticari inkişafına 
engel olmak veyahut Almanya aleyhi
ne bir muharebe tahriki maksadiyle bir 
kombinezon vücuda getirmek niyetin· 
de bulunduğumuza dair olan şayialar 
hayal mahsulüdür. 

12 mayısta yaptığım beyanatta mil -
}etlerimizi yeni bir muharebede hasım 
vaziyetinde karşı karşıya görmemek 
arzusunda bulunduğumuzu ve Alman
ya ile ne iktisadi bir rekabete ve ne de 
silah yarışına girmek istemediğimizi 

söylemiştim . 

Karıılıklı bir itimat havaıı için
de yapılacak müzakereler 

19 Mayısta da bugünkü vaziyette 
bir deği§iklik husule getirmek icap et
se bile diğer milletlerin haklı taleple
rini yerine getirebilecek bir hal şekli 
etrafında münakaşadan çekinmiyeceği 
mizi bildirmiştim. Fakat aynı zamanda 
bu müzakerelerin karşılıklı bir itimat 
havası içinde cereyan edebileceğini de 
israrla kaydetmiştim. 

Bugün, Almanyada böyle bir hava 
yaratmıya yardım etmiyecek şekilde 

yapılmış olan beyanatı dinliyerek, 
bunlardan duyduğum inkisarı tekrar 
etmeden kendimi alamadım.,. 

lngiliz politikaıının yeni 
i•tihaleıi 

Londra, 9 a.a. - Çemberleyn ile J ohn 
Simon ve Halifaks'ın nutuklarını tah· 
lil eden bu sabahki İngiliz gazeteleri, 
bu nutuklarda "silahlarınızı bırakı -
nız, o zaman konuşacağız,, formülü ile 
hülasa edilen ingiliz politikasının bu
günkü istihalesini bir kere daha alman 
milletine ihsas etmekte aşikar bir su -
rette birleşmit bulunan gayreti teba -
rüz ettiriyorlar. 

Bu formül, İngiltere tarafından uzun 
müddet tatbik edilmit olan : "Sizi gö
rütmiye teşvik için ıilahımızı bırakı • 
yoruz,, formülü ile tezat teşkil etmek
tedir. 

Siyan hava aydınlanmadıkça ... 

Financial Times diyor ki : 

"Siyasi hava aydınlamadığı müddet
çe İngiliz • alman ekonomik görüşme -
teri tekrar batlamıyacaktır.,, 

Deyli Meyi yazıyor : 

"Almanya ile İtalyanın, demokrasi
lerin müsaletperver maksatlarını, fa • 
kat aynı zamanda onların maddi kuvet
lerini ve hüsnüniyetlerini karşılık gör
mediği takdirde nasıl bir azimle hare -
ket edeceklerini bilmeleri çok mühim 
bir şeydir.,, 

-3-

c DONKU ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURIYEl 

Emniyet buhranına karşı 
tedbirler 

Yunus Nadi başmakalesinde Cümhurre· 
isi tnonu'nun kurultay nutkunda emniyet 
buhranı tedbirleriyle ifade ettiğı dunya 
vaziyetini ele alarak demokrasilerin sulh 
lehin.de bıiyiık bir fedakarlıkla iştirak et
tikleri Munıh konferansından sonraki si
yasi faaliyetı hulasa ettikten sonra sözıi 
turk • İngiliz anlaşmasiyle Akdeniz ve 
balkanlarda emniyeti mahfuz tutmanın 
kolaylıkla tahakkuk etmiş olduğu keyfi
yetine getirerek Tıirkiyenin Akdenizde 
hiç bir hegemonya istemediğini, balkan • 
larrla statunun bozulmasını arzu etmedi
gini ve totaliter devlctlcrın açtıgı emni
yet buhranını Akdcnizde ve balkanlarda 
bertaraf etmiye azim ve kararla el atmı& 
bulundugumuzu tebarüz ettiriyor ve Rus
yanın Karadeni:r.le balkanlarda ve hatta 
Akdenizde statükonun mahfuzıyeti için 
muhakkak bizim zumrenin yanında yer a· 
laca~ını kaydettikten sonra "varlıı;ımızı 
korumak ve sulhun muzafferiyet ve hi -
kimiyetini mahfuz tutmak icin fedakar· 
lığımızın ilerisini şıındiden goze almı5 ve 
biıtiın milletce basbuğumuzun etrafında 
toplanmış bulunuyoruz .. dıyor. 

Türk · İngiliz dostluğu 
Londradan aldıgı hususi bir habere at

fen, Londrada bulunan turk gazetecileri· 
ni kabul eden Başvekil Çemberlcyn ken • 
dilerıne kar!jı pek buylik samimiyet ıt<>s
terdigini ve şu beyanatta bulunduğunu ya
zıyor : 
"- İngiliz - turk anlaşmasın.dan her -

kes memnunılur. 'fıiı-kiye kuvetlidir. Ve 
bizimle beraber sulha hizmet edecektir. 
Türkiynin sulh için, icabında bütun va -
zifclerini miıkemmelen yapaca ından e -
mıniz. Tiırkiye ile İngiltere biribirlerine 
yaklaşırlarsa sulhun muhafazası o kadar 
kuvetlenir ... 

TAN 

Hadiselerin iç yüzü 
M. Zekeriya Sertel, başmakalesinde 

Napolyon'danberi mukadderatı hiç bir za
man bir adamın vereceği karara bağlı 
kalmıyan dunyanın, bugun yalnız Hitlerin 
karanna vabeste bulunduğunu. bu sebep
le bütün dunya ıatıhbarat teşkilatının biı
yiık nisbctte kuvctlendirılerek hadisele -
rin ic yuzlerıni araştırıp hukumetlerini 
tenvır etmekle meşgul olduklarını ıoy -
Juyor ve bugün bu gizli istihbaratın dıin· 
ya matbuatına sızan parçalarına dayana • 
rak giıniin mühim hidiıelerini izah eden 
gizli anahtarlardan bazılarını vermek is
tediğini söyliyerek, Çemberleyn'in sov -
yet düşmanlığı ve totaliter dıişmanlığı i
le başhyan siyasetinde aldanmak ve bu • 
ırun elin siyasetini muhafaza vaziyetin
de kalmak yuırlinden 1940 ıencsi başında 
istifaya karar verdiıı:ini yalnız, istifaden 
evci son bir sulh teşebbusıi yaparak Al
manya ile barışmak istedigini, Fon Rib
bentropun İngiliz başvekilinin bu tema -
yüllerinden istifade ederek bir Munih ha
zırladığını, ne yapılacaksa Çemberleyn 
zamanında yapılacağı kanaatiyle hare -
ket ettiğini ve önümuzdeki uç ayda mü • 
him hadiseler cereyan etmesi bekleooifini 
yazıyor. 

Sıhiye Vekaletinin kararı 

M. Turhan Tan, (Penceremden) ııiıtu. 
nunda Sıhiye vekaletinin mustahzerat rek-

a.a. Matbuat s~rvısı 

lamlarını yasak etmesi mıinasebetiyle 
yazdıiı bu fıkrada. bu kararı "ihtimal u
zerine hüküm vermek ve tevehhüme iti
bar etmek,, diye tavsif ediyor ve bir saç 
illicı gibi müstahzarların istisna edilme • 
sini ve reklamlara müsaade olunmaması • 
nı bilhassa tenkit ettikten sonra diyor 
ki: 

"Sihat ve İçtimai Muavenet Vekile • 
tinin - bir kısım ilaçları bilinmez, nasıl 
teveccuhkir bir alaka ile istisna etmek 
şartiyle - butun miıstahzarların raklamı
nı "idareten" tahdit ve o miıstahzarları 
ticaretin serbest olması kaidesine guve
nerek ilan ettirecek olanlan tehdit etme· 
sini usule, kanuna ve ferdin hüriyet esa
sına uyğun görmedik. Boyle ı;eylerde ya
saktan ziyade, murakabe, takip ve suç İŞ· 
liyenleri mahkemeye teslim etmek mu
vafık olur sanıyoruz.,, 

YENİ SABAH 
Yugoslavya ve Almanya 

Huseyin Cahit Yalçın, Londradan gön
derdiı;i bu başmakalesinde Prens Poliln 
Berlin ziyareti neticeleri hakkında taf -
silat verdıkten sonra balkan misakının 
Yugoslavya tarafn1'tlan feshi ihtimali et· 
rafında miıtalealar yurutüyor ve bundan 
bir fayda tasawur edemediği için Yugos
lavyanın boyle bir karar vermesini muh • 
temel gormedigini izah ediyor. 

Türk ve askerlik 
(Her sabah) sutunu muharriri, B. M. 

meclisinin up mıikellefiyet kanununu 
kabul etmesı munasebetiyle ya:ı:dıgı bu 
fıkrada bir harp vukuunda 15 inden 65 İ· 
ne kadar biitıin milletin yekpare bir vü • 
cut halinde ı;.ilaha• sarılacagını, esasen 
şimdiki harpler on.lular arasında değil, 
milletler arasında yapıldıfiiına gore bu 
tedbirde bir fevkaladelik bulunmadığını 
söyluyor, ve diyor ki : 

"Bilhassa turk milleti gibi mayası as· 
kerlikle yuğrulmuş 5.zası arasında bir iki 
şehit olmıyan aileye nadir tuadıif edilir 
bir camianın başka türlü hareket etmesi· 
ne imkan da tasavvur edilemezdi.,. 

VAKİT 
... 

Barem hikayesi 

Sadri Ertem bu başmakalede bareme 
tabi maaşlı ve ücretli memurların her bi
rinin kendi vaziyetlerini diğerininkine 
nazaran zararlı gorerek, devlet dairele • 
rinde için için kaynayan bir ikilik man -
zarası meydana geldigini soyliıyor bu i -
kiligi ort3dan kaldırmanın faydalı olaca
ğını, ilk barem kanununun ihtiyaca kifi 
gelmediğini onu bir kanunla takviye mec
buriyetinin kendini gôstermesiyle anla· 
şılacağını ilave ediyor. Ve kanunlara e • 
sas tutulan müllhazalann noksanlığını i
zah ettikten sonra barem meselesini bir 
kanun mevzuu tellkki etmekten ziyade 
bir gürultU hareketi addetmek ona göre 
esaslı çareler aramak lizım geldiii mü
taleasında bulunuyor. 

Milli saraylarda e§ya 

Ankaradan aldığı hususi bir habere gö-
re, meclis. hesapları tetkik encümeni ta
rafından hazırlanan bir mazbata millt sa
raylarda mevcut eşyanın beş kısma ayrı
larak tarihi kıymeti olmayan bir kısım 
gümüşlerin satılması, bakırların milli mü
dafaa emrine verilmesi tekli! edildiğini 
yazıyor. 

Sehrimizde bir Türk 
J 

iktisat cemiyeti kuruluyor 
Müte~ebbisler ilk toplanhlar1nı yaphlar 

~ 

EcJelki akıamki toplantıda bulunanlardan bazıları 

Şehrimizde Türkiye lktıaat Cemiyeti ismi altında bir cemiyet 
kurulmasına teıebbüs olunmut ve bu maksatla ilk içtima evelki 
gece Halkevinde yapılmı§tır. 

Bu toplantıda ticaret vekaleti müs- -------------

teşarı Halit Nazmi, Merkez banka· 1 Denizbankın 
sından Namık Zeki, Ticaret vekale • 
tinden Haldun Sar han, Remzi Saka, t f · • • 1 • 
Şevket Süreyya.İsmail Hüsrev, Nusret as ıyeSI iŞ eri 
Ökmen, Ahmet Ali, Muhlis Ete, Şefik İstanbul, 9 (Telefonla) - Limanlar 
Asım Süreyya, Kemal Süleyman, Esat umum müdürü B. Rauf Manyaslı bu
Hamit, Hazım Atıf Kuyucak, Müm- gün Ankara'dan geldi. Ve Denizbank
taz Faik Fenik, ve daha bir çok zevat ta meşğul oldu ve Denizyolları umum 
hazır bulunmuştur. müdürü B. Kemal Baybora ile müdür 

Cemiyet nizamnamesinin ana hat • muavini Suphinin de iştirakiyle tes • 
tarı üzerinde görüşülmüş ve nizamna _ 1 l~'.11 ve tesellüm işleri üzerinde görüş· 
menin nihai şekilde tespiti için ltu. 
Remzi Saka, Hazım Atıf Kuyucak, Ke-
mal Süleyman, Asım Süreyya ve Nus - K f .• b h 1 k 
ret Ökmenden mürekkep bir heyet teş· apu aı ayramına azır 1 
kili kararlaştırılmııtır. Cemiyetin mak İstanbul, 9 (Telefonla) - Türkiye 
sadı iktisadi meseleler üzerinde araş • sularında kaputaj hakkının türk bay -
tırmalarda bulunmak, konferanslar ter- rağına hasredilmesinin yıldöniimüne 
tip etmek, iktisadi neşriyatta bulun - rastgelen ı temmuzda yapılacak teza
maktır. İktisatçılar ikinci içtimalarını hürat için geniş bir program hazırlan. 
perşembe günü saat 21 de Halkevinde maktadır. Lim'ln reisliğinde bunun i 
yapacaklardır. ı çin bir koı.u yon toplanmaktadır. 
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Danzig meselesi 
ve dünya sulhu 

l .......... ;;;~-;~~;~~~~··~~~~~·~·~;·~~··-ı Danzig serbest şehri eski ayan reisi 
........................................................ ~················· 
oanzig meselesi tamıımen 

halledilecek gibi degil
dir. Fakat her tarafı hoşnut e
decek bır hal caresi, her şeyden 
vel Avrupa sulhu için lazım -
dır. Yalnız, Danzıg meselesiy
le alakadar olanların iyi niyet 
sahibi olmaları şarttır. 

Danzig meselesi. Hitler'in 
iktıdara gelmesıne kadar A1 -
manya lehıne olarak inkışaf et
mıştir. Denebılir kı, Avrupa 
muahedelerin koyduğu kayıt -
larla silahından tecerrut etmiş 
ve yatışmış, ışbirlıgı ve kong· 
re fikrine sadık bır halde iken 
bu meseleyı Hıtler kurcalama
mış olsaydı, Danzig tekrar Al
manya'ya donebilirdi. Avrupa
da düşmancasına rekabetler 
varken Danzig meselesi halle
dılecek gibi değildir. 

Eger Hitler, "tabii hayat sa
hası'' demekte devam edene, 
Danzig meselesi hakkında yapı
lacak butun munakaşalar se -
meresiz kalacaktır. 

Danzıg, umumi harpten evci 
bır alman şehri idi. Bu muhak
kak. Fakat Danzig ayni zaman
da karakteri ile ve glçen asır
lar zarfında Lehistan kıralhgı
nın bir parçası idi. Bunu eski 
tarihler gostermektedir. 

Asıl karakteristik cıhet şu -
dur: Danzig, alman devletine, 
daha doğrusu Prusya devletine 
ait oldugu devirde, denize mut
laka bir mahreç bulmak arzu -
sunda olan bir Lehistan devle· 
ti mevcut değildi. O zamanlar, 
Danzig'in hinterlandı Prusya 
imparatorluğunun bir parçasını 
teşkil edıyordu. Diğeı' liman • 
!ar Rusya'nın elinde bulunduğu 
için Rusya Danzig'e hiç ihtiyaç 
duymuyordu. 

F akat coğrafi ve siyasi 
noktadan Danzig kor -

fezı bir butunluk teşkil eder. 
Haritaya bir goz gezdirilecek 
olursa, eğer Almanya ile Le. -
histan dost olmadıkça, Danzıg 
kor[ezini bu iki devlet arasın· 
da taksim etmenin imkanı yok
tur. İkisi arasında paylaştın -
lacak olsa dahi, sulh emniyet 
altına alınmış sayılmaz. hatta 
böyle bir teşebbusle fitil barut 
fıc;ısına daha çok yaklaştınl -
mış olur. 

Danzig Almanyıı'ya erilse 
bile, Almanya eski biıt n üğü • 
nü kazanarak sakin racak, 
barışı koruyacak yerdt mper
yalist ve nasyonal - yalist 
Almanya, bu körfezi d hal bir 
deniz üssu haline geti e ektir. 

Bu, geri kalmış, ve Alman -
ya'ya tabi milletleri bir nevi 
kole yapmak demekti. Bu seç
kin ajanlar şarkta bir nevi ye· 
ni alman idarecileri olacaktı. 
Almanlılnn yarı mustakil de

dik! eri Polonya, Romanya, 
Macaristan, Yugoslavya ve o 
zaman hayatta olan Çekoslo -
vakya devletlerine Baltık dev
letleri de dahildi. Hiyeraşi pli
nı üzerine bir "milletler cemi
yeti" tesis edilecek, bu millet
i er cemiyeti pliinında hakimi -
yetleri açık veya mahdut fakat 
hepsi Almanya'ya tabi bir çok 
şekiller bulunacaktı. Bugünkü 
bohemya ve Moravya'nın hi -
mayesi o .zaman o kadar garip 
tasavvur edilmiyordu. 

Hıtler bu nazariyeleri tasvip 
ediyordu. Fakat kendisi de bu 
nazariyelere hazan kara kteris
tik muşahedeler ilave etti. Hit· 
ler'in müsahadeleri bazı hudut 
memleketlerin taalluk diyordu. 
Maksadı bu hudut memleket -
lerine alman halkı yerleı;tir • 
mckti. 

Hakikaten boş sahaları zab -
tedecekler, oraya alman koylu
leri yerleştirecekler, koyluler 
bu boş sahada kesif bir alman 
mlistemlekesi meydana getire -
cck, bir harp oldu mu, bura -
!ardaki yeni nesilden istifade 
edeceklerdi. 

Hitler o zaman Bohcmya, 
Moravya, Pomeranya, Bosna, 
yukarı Silezya'yı zikrediyordu. 
Diğer taraftan, Litvanya'yı 
ırk noktasından temesslil edi • 
lebilir görüyordu. Litvanya'ya, 
Estonya'ya Letonya'ya ve Bal
tık memleketlerinde seçme al
man bulundurmayı kifi bulu -
yordu. Bu memleketlerdeki 
sçme alınanlar sayesinde, Bal
tık baronlarının nesli olan asa
letleriyle oğünen milli karak • 
terleriyle alman karakterine a
sırlarca karşı koyan baltıkhla
rı kandırmak kabil olacaktı. 

İşte, Danzig mevzuu ile 
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(elik pakla kar~ı 
Çelik cephe 

Kuvetin hakimiyeti altında Avrupa iki cepheye ay -
rılmıştır. Her cephede bir temel direk: Şurada Roma -
Berlin mihveri, orada Patis - Londra cephesi; her iki -
si de şimal denizinden büyük sahraya kadar garbi Av -
rupa ve Akdenizi baştan başa katetmektedir. 

Her iki tarafta da her şey temel direğin sağlamlığım. 
bağlıdır. En mühim nokta budur. Gerisi, mühim de ol
sa ancak tali ehemiyette kalır. 

Hitler ve Musolini çelik paktı tasarlayıp aktetdikleri 
zaman mihverin salahiyeti hakkında en yüksek İtima
dı verecek kelimeyi kullanmaktadırlar.. Tabire gül -
mekle hata etmiş oluruz. Bu demektir ki bir zaman için 
Roma ve Berlin iki millet, bir cephe, bir ordu formülü -
nü tahakkuk ettirmek niyetindedirler. 

Paris - Londra cephesini bir çelik cephe haline koy -
mak da bize düşer. Her şeyden önce lazım olan budur 
ve bu her şeyin üstünde tutulmalıdır. Bu neticeye var
mak için pek mükemmel şeyler yapılmıştır ve şimdi 

fransız - İngiliz ittifakı yüksek bir kalitededir. 
Silah imalatı pek hızlıdır, şimali Afrika müdafaa va

ziyetine konulmuştur, Fransa hudutlarına en mümtaz 
kıtalar sevkedilmiştir, lngiltere'de askeri mükellefiyet 
meriyete girmiştir, her geçen gün Patis - Londra cep -
hesine daha ziyade kuvet ve tecanüs vermektedir. Şim
di General Gamlen lngiltere'de bir hafta geçirmiye 
gidiyor. Tabii General Von Branschitsch'in Roma'da 
bir hafta geçirmiş olduğu gibi. Bizde icap ettiği müd -
detçe "iki millet, bir siyaset, bir cephe, bir ordu,, for -
mü/ünü şimal denizinden sahraya kadar tatbik mevkii -
ne koymalıyız. Jcan Fabriy-Le Matin 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
formiıle ettiği mesele -

nin arkasında Hitler'in bu ga -
yeleri mevcuttur. Bu biıyiık iş
ler olmasa, Danzig meselesi 
mevzubahis bile olmaz. M d mında tebarüz ettirilmiş ve 

Fakat, Hitler'in bu büyük arn mey an ettirilmektedir. Fakat al -
gayelerinin tahakkuk edebil - man ordu idaresi, bu ba-
mesi icin, bu gayelere mani o-
labilecek yegane bliyük devlet h be • d kımdan ne bir istidat ve ne 
olan Lebistan'ın tahrip edilme- mu aJe Sin e de muharebe sanatının ih • 
si lazımdır. Bu planın hakikat tisas bilgisini gösterebildi. 
sahasına c;ıkanlabilmesi için, 
hic olmazsa Lehistan'ın kolunu alınan derS Bilakis o, bitkin bir halde 
bacağını kopararak onu ıs mil- olan askerlerini mutlak bir 
yonluk küc;ıik bir devlet haline ölüme doğru sevketti ve bu 

Türk-Elen dostluğu 
Atina'dan yazılıyor: 
Yunan hükümetinin İn • 

giltere'ye verdiği cevap 
malümdur : Yunanistan, 
karşılıklı olarak vaitlerde 
bulunmayı kabul etmekte -
dir. Halbuki, Akdeniz'de 
bir taarruz takdirinde, İn -
giltere'ye bütün kudret ve 
kuvetiyle yardım etmeği 
vadeden Türkiye'nin vazi
yeti başkadır. Bu kudret ve 
kuvet mefhumu içinde, 
Türkiye'nin müttefiki Yu
nanistan da var mıdır? 

Pratik bir vakıa için ihti
malleri hesap etmenin yeri 
olmamakla beraber, Ankara 
ile Atina arasında mevcut 
olan muahedeleri ve bu mu
ahedelerin İngiliz - türk 
paktına şümulünü tetkik 
etmek mümkündür. Veni • 
zelos'un Ankara'ya ziyaret 
edip uzun yıllar sürmüş o • 
lan anlaşmazlıkların orta -
dan kaldırıldığı 1930 danbe 
ri, bu iki devlet arasındaki 
dostluk, "kendi hudutları -
nı garanti etmek", "enter -
nasyonal meseleleri birlik -
te görüşmek", Balkan an -
tantını kurmuş ve nihayet, 
iki taraftan birine bir taar 
rus-:nki olduğu takdirde, 
müteetrrız~ siHihla defetmek 
için icabında yekdiğerinin 
topraklarında asker sevket
mek gibi hususları ihtiva e
den 1938 anlaşmasiyle tak
viye edilmiş bulunuyor. 
"silahlı bitaraflık" hükmiy
le iki devlet arasındaki mü
nasebet şeklinin ittifaktan 
hiç bir farkı olmadığı gibi, 

iki hükümet arasında yapı

lan ihzari görüşmelere, ge

nel kurmayların da iştirak 

etmiş olmaları bu kanaati 
teyit etmektedir. 

10 - 6 - 1939 

( __ R A_D_Y o_) 

Şimdi bu adamlar, Mos -
kova'da hedefine varamadı 
diye, ona on haftadanberi 
şiddetle hücum ediyorlar. 
Halbuki, o, elinden geleni 
yapmış, hatta pantekot yor
tularından evel Stalin'e bir 
oıota göndererek, Mayski -
nin Cenevre görüşmelerin
den ileri sürdüğü talepleri 
de kabul ettiğini bildirmiş 
olduğu halde, bu sıçrayış 
da kafi gelmemiştir. 

Doyçe Algemayne Saytung 

Deliler kolonisi 
Bel~ika'da 

timarhane vazifesini 

gören bir kasaba var! 

TÜRKiYE 
Radyo Dıfüzyon Po,talan 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 11S2 Kcs./120 Kw, 
T. A. Q. 

19.74 m. ısı~s Kes./ 20 Kw. 
7'. A.P. 

Sl.70 m. '.J41)5 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

CUMARTESİ - 10.6.1939 
13.30 Program 
13. 35 TÜRK MÜZiCi : 

l - ------ Kemençe taksimi 
2 - Neyzen Burhanın - Suzi
nak şarkı - Hayli demdir, 
3 - Ahmet Rasimin - Suzi -
nak şarkı - Gel seninle 
4 - Leminin - Suzinak şarkı 
- Aşkınla yanmaktadır canü 
tenim 
5 - ------ Suzinak şarkı - Bir 
nigahınla kapıldım. 
6 - --- Suzinak saz semaisi 

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

14.10-15.32 MÜZiK (Karııık 
hafif müzik - Pi.) 

1.S.30 Program 
18.35 MÜZİK (Neşeli Pl!iklar) 
18.45 MÜZİK (Küçük Orkes -

tra - Şef: NECiP AŞKIN) : 
1 - Rarph - Benatzky - Be -
bekler perisi filminden neşe
liyim şarkısı. 
2 - Saint - Saens - Gece rli -
yası. 

3 - Leopold - İspanya melo -
dileri (Potpuri) 
4 - Martin Uhl - Herkese 
(Potpuri) 

19.15 TÜRK MÜZiCi (Fasıl 
Heyeti - Celal Tokses ve Tah 
ıin Karakuş) 

Belçika'da Gheel adında 
bir kasaba vardır. Bugün 
16.000 nüfusu olan bu kasa
ba, eskidenberi, bir "çılgın· 
lar kolonisi" olarak meş -
burdur. 20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
Bu kasabanın yerlileri, 

'k ri. 
aklı bozuk, tahtası eksı • 20.10 Neşeli plaklar • R. 
meczup ve emsali gibileri 20.15 TÜRK MÜZ!Ct (Seçil -
evlerine alarak, onları, mu- miş beste semai ve saz eser • 
ayyen bir ücret mukabilin· !eri) Nuri Halil Poyraz ve 
de, kendi usullerine göre Küme Saz Heyeti 
tedavi etmektedirler. Bir 20.50 Konuşma (Dış politika ha 
nevi kocakarı ilacı mahiye- diseleri) 
tinde olan bu tedavi usulü, 21.05 T E M S 1 L (Zor nikfıh -
asırların mahsulüdür. Molicrden tercüme) 

Orta çağda bir köy olan 22.00 Haftalık posta kutusu 
. . (Ecnebi Dillerde) 

Gheel, çılgınların hır zıya- 22.30 Konferans (Şair Mehmet 
retgahı idi. Bugün bu gibi 1 Emin Yurdakulun edebiyatı. 
zavallıların şifa melcei ol • mızdaki tesirleri hakkında ) 

muştur. Her ne kadar çıl -
gınları tedavi etmek bu ka- nu sanmak bir hatadır. Bu 
saba halkının bir geçim va- yanlış görünüş, sahne ve 
ııtaaı ise de, buradaki ko - kitapların, akıl hastaları 

• ıi. 
23.00 Son ajans haberlerı. :n. 

raat, esham, tahvilat. ~a ı) 
biyo - nukut borsası (fı;ı.) 

23.20 M OZIK (Cazband • 
23.55-24 Yarınki program 

·AVRUPA 
OPERA VE OPERETLEF/ 

l 9 Viyana - 20 Viyana -
Milano 1 

ORKESTRA KONSERL~~· 
v~ SENFONi KKONS1s.ıı 
LF.R : 12 Kolonya - b rS 
Va rşova - 2 ı Lukseın u 
Roma. l 

SOLO KONSERLERİ : 17·: 
Kolonyıı - 17.45 Prai ,,,. 
19.30 Breslav, Kopenhd 

1 21.30 Stokholm- 22.20 po 
larıd Zender. 

f 
NEFESLl SAZLAR (Mar5,,,. 

s.)ı 5 Breslav, Konigsberf ı:ı 
12.45 Prag - 18 Doyç ~· 
Zender, Frankfurt -19 V 
zig. 

ORG KONSERLERİ VE]{~ 
ROLAR: 15.30 Koton>" • 
18.30 Hamburg - 19 L8 1tSS 
zig - 20.30 Hamburg- 2 · 
Beromünster 

ııt· 
HALK MUSİKİSi: 14.101~JO 

gart -19.10 Kolonya-
Bratislava - 21.10 Budaptf 
te (Sigan Orkestrası) ~ 

DANS MÜZİCiİ: 16 Doyçla 
Zender - 19 Münib, ştu~ 
gart - 20.15 Laypzig- 20 

ı:ı' Konlonya - 21 Lond0 
1 

Recyonal - 21.15 BudaP'tt 
fi"' - 21.30 Tuluz - 21.35 ı: 

ransa - 21.55 Varşova -
:: .. sıt Monte Cencri, Beromu-" ııe! 

- 22.10 Brüksel - 22.15 r 
grad, Stokholm - 22.20 sor! 
tens - 22.30 M ünih, Ştutı•~, 
- ZZ.45 Liyon - 23 ftor•. 
sa, Liiksemburg, Paris. F0

_, 

ma, Stokholm, Strazburl dl' 
23.15 Varııova - 23.30 :Sil 
peşte - 24 Mil!ino 

Radyoda 

konferans 
Halkcvi Başkanı 1c;e1 r.fe:: 

usu Ferit Cetaı Güven 72 Y' 
nı idrak eden mllli şairi~ 
Mehmet Emin Yurdakulutı 

11
• 

kir hayatımızda şiirleriyle 
yandırdıgı tesirler hal<lı:1 .~· 
22.30 da bir konuşma yaP3' 

tır. 

c•· maktadır. Kriz yaklaŞ1~ r 

Bu suretle, Lehistan n biri -
cik limanı olan Gdynia ahın: 
da tahrip edilebileceld Yanı 
Lehistan'm denizle ola 16.ka
sı kolayca kesilecek, Vistül 
koridorunu terkedecek boyle 
kolu bacağı koparılan Le.his • 
tan'ın artık bir gun de bere
ği tamamen duracaktır 

T>n11r• Al11t>m:ıync Saytun& 

indirmek icap eder. ı··ıa o · 5 .:y u e urq cıvann - suretle onların manevi mu-Bundan başka, Hitler'in baı- d ki d ha b · J • ·r . lnniyfl nflvl,.t .:ıo 3.,.,.,:ı,..,..,", hnlıJ .... .ı.. 7 .. r-·s ~ ı.J •• ö -
ka bir talebi mevcuttur: Al • a mey an mu re esıy- dkau .. v. emet erıni sı ıp stipür • esirgememektedir. propagandadan doğmuştur. 

hasta, devlet müessese''~ 
nakledilerek tedavi alt~lt 
alınmaktadır. Bu sure oe 
delilik hem kendine hetJ1 tr 
başkalarına saldırmak ter 
likesi ortadan kalkıJtllıct 

manya, ne yapıp yapmalı, şaıık le başlıyan Marn meydan 
hudutlarında ikinci büyük bir muharebesinin neticesi, Hayal ve hakikat Kasabada, akıl hastanele- Çünkü, "deli" denince, 
devletin tesekkülüne mani ol - Dar bir görüşle ve liya- w insan. tehevvürden gözleri 
malıdır, diyor. Şlifen'in planında derpiş katsizce tatbik edilmesi yü- rine mahsus bir devlet mü- fırlamış, ağzı köpürmüş, 

Hitler'in siyaset 
Danzig meselesi için bir 
daimi hal çaresi yarat maz. 
Hitler'in şimdiye kadar g riışti
ği siyasi icraat, Danzi 'e bir 
alman karakteri ven ek bu 
serbest şehri Almany ~ il -
hak için çıılışmak olmuş 

Almanların bugünkü istekle- edilmiı olduğu gibi, fran • zünden, Şlifen'in planı İngiliz işçi partisinin, essesesi kurulmuı olduğu 
rinin esası, Lehistan'ın askeri . d hazan dişlerini gıcırdatan, dır. ·~· 
kudretini orta.dan kaldırmak - sızlan İsviçre hududu ya • Mam'da akamete uğradığı bir ayağı 18 inci asırda ö- gibi, köylülerin evlerın e arada da bir kahkaha ile Gheel'de, sıhatleri yerı • 
tır. Almanların gayesinin bu ol- nında çevirmek yerine, top· gibi, ilk muharebelerden i- bür ayağı Berlin'de olduğu barınıp kendini tedavi et - gülen ve hemen arkasından dol' duğunu anlamak ic;in uzun uza- de olanların arasında Ln-
dıya düşünmeğe hacet yoktur. lu bir cephe kurabilmek tibaren 800.000 ölü ve yara- halde ayakta durduğunu tirmek istiyen deliler, de - manasız bir hareket yapan şan delilerin sayısı çolt ~ 
Ta Sovyet Rusya hudutlarına maksadiyle alman ordusu • hya mal oldu; yani, 0 ta • iddia etmekle, başbakana vamlı bir surette devlet he· birini tasavvur etmekte • yüktür. Ancak, bunu11 1~ kadar olan bütün şark, alman h k l k k ld w k' 1 . · k t 1.. it dir. ~üphesiz ki, korkunç . . kl ba d 1 11 Jıı! nasyonal - sosyalist ptanlarına nun bir an evel Flandre sa- rihte alman ordusu mevcu- a sız ı etme te o ugu ım erının on ro u a ın • ~ mını a ı şın a o a dil' 

B
ir kaç sene ol uy Ben ac;xktır. d b 1 k d 1 deliler vardır; fakat bunlar hastalara kar"ı dogw ru A• 

hillerine doğru var hızla dunun yüzde 22 si, ve 1914. kanaatindeyiz. Doğrusu a - a u unma ta ır ar. d ~ ... 
Hitler'in hemen Muhakkak ki, bu plfi.n bazı 1 akalliyette kalmakta ırlar. rüst bir tavır takınmaları . 

da ve onunla şahsen te~ almanlara heyecan veriyor. Fa- ricat etmesi oldu. Bunun Ü- 18 cihan harbı müddetince ranırsa, ingiliz ba~bakanı nsana acaip geliyor a • Gheel'de bulunanların st 
linde idim. Onun için, kat kütle halindeki almanlar bu ve bu kasabadaki mü!lll • 
in şark siyasetine ait t siyasetle hiç alakadar olmu - zerine, alman efkarı umu - de bu ordunun yüzde 16 sı şimdi tek ayak üzerinde ma, hakikat şu merkezde - çoğu akıl zaafı olanlardır bet şekillerinin husus~.~tl' 
lerini "şarka ait saha P yorlar. Eğer böyle bir şey ola. miyesini teskin etmek mak- heba olup gitti. duruyor ama, Berlin'e bas- dir: bu büyük köy veya ka- ve bunlar da kimseye bir tine bağlıdır. Evcıa Jto)ı.ıl 
sını" ogrendim. cak olursa artık garbi Avrupa d ,,.. Almanya'nın civarınd ulu- sona erdi demektir. sadiyle, enerjisiz Moltke' - Şlifen planının Marn'da mak suretiyle değil. Bila - sabada, deliler, aklı başın a zararı dokunmıyan zavallı- hakim olan zihniyet, , 

~:~i ~~~~~~;~e:ı~ s:ı-~~ Nasyonal _ sosyalist teskila- nin yerine, keza liyalCatsiz akamete uğraması, cihan kis o, on sekizinci asır dil- olanların arasında serbest • !ardır. hastasını tedavi etmelt~~~ 
'ba~lıyarak ve onun .n tı cebir ve tazyika dayanır. bir adam olan Falkenhayn .. . 1 b" b l 'k c dola ktad lar Ma Asıl çılgınlar, hastalıkla- nun ıstıraplarını aza}tll"'" 

5 ı- Yalnız şunu itiraf etmek li.zım- harbındaki Kayzer Alman- şuncesıy e ır 0 şevı sıç- e şma ır · • . o 
altında ve ona tabi yarı d k' H · ·ıa· H lb k" "ha b . . 1• d k' b k mle rı ekseriya kronik ol:ın akıl tır. Bu zihniyetin hakııf1k 
kil bırer devlet haline { ır ı, itler, her teşebbüste getırı ı. a u ı, r e ya'sının hezimetinden baş • rayışı yapabılmek ıçin, e - um ur ı, aş a me • " olduğu gibi burada da halk kut· . hastalarıdır. Bunlar, bir - ması çok faydalı ise de• ti' 
~~~i~~ı;ı~:~a;:!vz~~::i,. lesinin bizzat ic;inde poğmuş dair" eserinde Clausewitz kabir şey değildir. pey zahmete girmiştir. İn - ketlerin tedavi usullerı, bu- denbire normal bir hal al - nun da bazı mahzurlLI r.' 
memleketlerdeki siyasi bi~~~: k~~:;a ;':1~~~:Y~~rbest bile yeni bir manevra orga- Bu hezimet, faşist Al- giliz başbakanı şayet bun - na müsaade etmemektedir; makta ve bir müddet için rafları yok değildir. H~~-. 
tıs1ad.t ajanlar, Almanyar nize edilirken ordu idaresi- manya'sı i ... in tehditkar bir da muvaffak olamamış ise, Başka yerlerde deliler dört tehlikesiz oldukları için, kadar insan ... ılgınla rntı .~ 
cı mı, adamlarından bir Avrupa federasyonu kur - :ı :ı 111'' 
~ıiyu~ malıkine ve çift mak ve bu cereyanın ömine nin ehemiyetine, vaziyet ihtardır. Bugünkü Alman _ kabahat, onu haddinden dıvar arasında, ve tama- hastalıklarının bu devre - sebete geçilince, çıldır 1,-
hıplerı alman, işc;ileri yalnız bu teşekkülle çıkmak ıs. . d'l . b" . d 'h • r k . d bıJ o!malıdır. Bu memlek zımdır. Ve onu ancak bu suret- değiştirmede elastikiyet ve ya da, planlarını, Fransa'yı fazla bir şiddetle ileriye miyle tecrıt e ı mış ır sın e tamamiyle serbest bı- ı tıma ~ yo ıse e. ıcl" 
bıtmek ve tıikenmek bi le emlemek kabildir. Garp dev- inisiyatifin zaruri olduğu- ve dı'gWer memleketleri yıl- sürmüş olanlardadır ki, haldedirler. rakılmaktadı•ar. Ancak, vallıların arasında çocı\ııt• 
niıfuı zenginlikleri ke 1 1 • • ı· ff k ı rı dolaştır ak e o!l 
manya'ya h'ızmt etmel'ı et erının P anı mu va a 0 

• na iş et etmiştı'r. Bu husu- b nla · · t. · 1 baş cu var ki, timaranelerin hastalıgw ın tekrar başl ab· m v '' duktan sonradır ki bir dünya dırım süratiyle ezmek mak- u r, ışçı par ısıy e, • ._. ıy ı- mütemadiyen insan ııs~.t 
ınanlRr valnız kalifiye i sulhu ancak o zaman düc.iıniıle- h · ti" 1 b.. b k k d. fl az' fes· · · t' d 1i 1 w · .. .. .. d 1 ı•' ıneıı. ekonomi branıl bilir. " sun e emıye ı o uşu, u - sadiyle tanzim etmektedir. a anı en ısa arı arasın- v ı ının, cemıye ı e - ecegı goz onun e tutu a - besini seyrettirmek. 

ınc!~!g•u•ı •o•lm .. al•ı•i•d•i. ............................ L .. e•S•o•i .. r .... tu.·n .. o•r•d•u~l•a•r•ın ... h·a~r~p .... ~n~i~z~a·· .............. ll!llD~o!y~ç~e~S~a~y~tu~n•glm!! .. d~a~t~e~n·k~i·t~e~d•e•n~l•e•rd .. ir~· .. l'!'!!!!!!ll .. ~l!er~ell!lk~a•r•şı .. k~o·ru•m .. a•k .. o•ld• u .. ğ•u•- ll'!'lr•ak ... •m•lı•'t•e•y•a•k•k•i•z .. d•a•v•r•a•n•ıl .. - ... h•a•ld• e .. ç•o•k•a•c~ı~d!ı!r.!!111!'~~ 

«======--================~ 

t~~~~~~d~~::a~::~~~I 
palyaço kadaı b çare bir mahlu·k lk"ı g" d b' . . . ···· un e ır ya 
bobreklerınde ya cığerlerinden ha•talan r · .. ı , evı ec -
zane gibi .•• Is t Şerif İse, görüyorsun, boynundaki 
i4rıza yüzünd Ömrü ve m~~eviyatı harap olmuı, 
vücudu kavuı kalmış ve ıçınde boyuna inkisarlar 
biriktirmiı biı ı Ağzını açtığı veya kalemini eline al
dığı zaman a k senelerin topladığı zehiri döke • 
biliyor. Profe • Hikmet de ,tabiatin kendisine lü • 
zumundan fa 1 miktarda verdiği ihtirasları körlet-

mek için en uf k bir meziyete bile sahip olmıyan, 
hayatı kadın u Üncesiyle geçerken yüzü her kadın
da, hatta par le gittiği yerlerde bile, istikrah u
yandıran bir z ıallı. Görüyorsun ki hepsi hayata 
birer miktar l ı borçlu. Hepsi, çocukluklarından
beri mahrum oldukları kuvete hasret çekerek ve 
kendilerini yi ek bu hale gelmiıler. Hakikaten 
kuvet sahibi ol nlara haset ve imkansızlıkla baka 
baka nihayet k Jveti en büyük, en tapılmağa la
yik bir mevcud yet olarak kabul etmişler ••• Şimdi 
öyle bir nazaraye yapıyorlar ki, anası acz ve mah
rumiyet ••. Bu ibi fikirleri doğuranlar, daima, ezil

meğe, yok olmağa mahkum olduklarını hisseden 
zümrelerdir. Bağırırlar, çağırırlar, ellerine fırsat 
geçerse, suni olarak sahip oldukları bu iktidarı en 

vahşi bir §ekildc kullanmağa kalkarlar; fakat ni
hayet hayatın ebedi kanunlarının pençesi altındn 
çiğnenir ve mahvolurlar ••• " 

Bu sırada, herkesin yerinden kalkıp ıalona ge

çi§inden müsamerenin baılamak üzere olduğunu 

anladılar. Bedri sözünü keserek: 
"Hadi, gidelim ve seyredelim!" dedi. 
Ömer ve Macide onun sözlerinin tesiri altında 

idiler. Bilhassa Ömer, belki hayatında ilk defa o
larak, ciddi bir mesele üzerinde konuşulan lafları 
alaya almak ihtiyacını duymuyor, ezeli şüpheleri
ni harekete geçirmeğe sebep görmüyordu. 
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Küçük salonun bütün iskemleleri dolmuıtu. 
Kız ve erkek lise talebeleri, cemiyet mensuplarının 
akrabaları, darülfünunlu kızlar ve erkekler gilrül
tülü konuşmalarla yerleıiyorlardı. Müdürün oda
şından çıkanlar, kendilerine Ön sıralarda teklif e
dilen yerleri, evelce oturmuı bulunanları kaldır
mamak için, kabul etmiyerek, arka taraflara geç· 
tiler. Bir kaç gayretli genç muhtelif odalardan 
muhtelif koltuk ve iakemleler sürükleyip getirdi. 

Cemiyetin amatörlerden mürekkep altı kişilik 
orkestrası istiklal marıını çalmağa baıladı. Herkes 
ayağa kalkarak dinledi. 

Bundan sonra aksaçlı reis, battaniye perdele· 
rin sol tarafına konan muvakkat bir kürsüye geç
ti. Hiç bir zaman unutulmıyan surahi ile kristal 
bardağı yana iterek cemiyet in bir senelik çahpna
sı hakkında uzun bir konferansa baıladı. 

Bu konferans esnasında, bir yenilik olarak, 
projeksiyon da gösterilecek:ti. iki genç battaniye
leri kenara çektiler. Arkada buruıuk bir beyaz 
perde göründü. Seyircilerin gerisindeki makineyi 

İ§letmeğe çalı§&n gençler bir türlü itlerini bitirip 

başlayamıyorlardı. Reis resim yeri geldi diye sÖ· 
zünü kesmiş, kenara çekilmişti. Bir İ§gÜzar elek
trikleri söndürdüğü için her tarafta hafif bir mı· 
rıltı belirdi. Makinenin başındakiler de, eveli al
çak sesle münakaşa ederken, nihayet biribirlerini 
azarlamağa, ıurdan tut! burayı gevşet! gibi sert 
emirlere başladılar. Önde oturan bir kaç kişi onla
ra yardıma gitti. Müdür bile dayanamıyarak kür
ıüsünden ayrıldı ve bir türlü işletilemiyen alete 
doğru yürüdü. Bu sırada, şurasından burasından 

beyaz ve parlak ışıklar fırlıyan siyah ve iri maki· 
ne, sükunetini kaybetmeden ameliyatın neticesini 
bekliyordu. Ara sıra karşıdaki beyaz perdede da
ğınık hayaller beliriyor, iri insan parmakları gö
rünüp kayboluyor ve soluk bir ıtık hoplaya hopla
ya battaniyeleri ve kürsüyü dolaşıyordu. 

Nihayet bu dağınık hayallerden biri yavaş ya
vaf sükunet buldu, açıldı. Fotoğraf aldırmak için 
dizilmiş olan bir grup çocuk ile bunların önünde is
kemlelere oturmuş, ellerine !'e ayaklarına ne şekil 
vereceğini bir türlü tayin edemediği için acaip va
ziyetler almış bet altı yetişkin adam hazır bulu -
nanların yüzüne güldü. Ortada oturanm reis oldu
ğu görülüyordu. Kendisi nereden çıkardığı anlatıl· 
mıyan uzun bir sırıkla perdeyi iıaret ederek: 

"Cemiyetimizin giydirdiği çocuklar!" dedi. 

Ömer, Macide, Bedri 
Arkalarından muharrir 
halinde: 

yan yana oturmuılardı. 

lsmet Şerif'in ıeıi, fısıltı 

"Çocuk elbiseleri her sene aynidir... Bayram
larda giydirip sonra saklarlar, ertesi bayram baş
kalarına giydirir ve bir resim daha çektirirler!" 
dedi. 

Ömer hayretle sordu: 

''Sahi mi?" 

"Bilmem ... Her halde öyle olacak!" 

Bedri arkadaşına eğilerek: 

"Atıyor ... Tenkit etmek, aklınca espri yapmak 
istiyor •.• " dedi. 

Ömer kendi kendine: 

"Münasebetsizlik!" diye mırıldandı. 
Yeni resimler ve yeni manzaralar gösteriliyof 

ve reis, uzun sopasiyle izah ediyordu: 

"Cemiyetimizin bahar balosunu ıereflendiren· 

ler!. ... Cemiyetimize kırk lira teberrü eden Ahnıet 
bey ... Şimdi grafikleri göreceksiniz ••• Yurdumuzu 
bir senede ziyaret edenler ••• Rakamlar geçen sene• 
lerle mukayeselidir... Karınlarını doyurduğuınuZ 

fakir çocuk adedi... Hepsine öğleleri sıcak yeıne1' 
verilmiştir ..• " 

Konferansın sonlarına doğru, bilhassa grafik• 

ler kısmında, herkes yanındakiyle muhabbete dnl• 

dığı için, hafif bir uğultu baılamı§tı. Müdür sö:ı:ii· 
nü bitirir bitirmez elektrikler yandı ve seyirciler 
&Özlerini uğuıturmağa başladı. 

Daktilo il~ yazılıp çoğaltılan programağa nll" 

zaran şimdi bir monoloğ vardı. Kıııa boylu, diıle1'ı 

çökük burunlu ve yüzünden zekadan baıka hef 
ıey akan bir delikanlı, gayet piıkin bir tavırla bat• 

taniyelerin önüne çıktı. Etrafını daima güldünneYe 
alıımıı bir abdalın emniyetiyle ve pek laubali bii 

tarzda seyircileri selamladı ve peltek bir şive jle 
monoloğuna başladı. 

(Soııu var) 
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iyot verecek yemişler 

Fotoğraflar i~in 

telif hakkı 
( Mahkeme röportajları J -----

Mahkumiyetlerini sayamıyan Demir 

T azeıini bulamadığımız ananaa
~~~ aonra ve en iyisi, 9üpbesiz bö
ıurtlendir. Fakat bunu insan her 
Yerde kolay kolay bulamaz. Kır
larda bedava olsa da onu çitlerin 
arasında aramak herkesin barcı 
d~!ildir. Halbuki tiroit guddesini i
Y~ ııleterek güzel olmak kırlara gi
dıp böğürtlen aarmıya vakitleri ol
lllıyan bayanların da hakkıdır. 

1
• Zaten iyot yalnız güzellik için 
azını değildir. Ondan uzuvlarmıı
~ın birçqğunda, bilhassa beyinde ve 
~raciğerde de vardır; kanımızın 
d Yaz küreciklerinde bile .•• Vücu-

Ulnuz her gün ondan bir miligra
~hl binde otuzu kadarını böbrek
kerden ve akciğerlerden çıkanr. Bir 
}fere bunu yerine koymak lazon. 

. albuki bu kadan da yetişmez. De
lin heıaplara göre İnsana günde en 
•tağı 70 miligram İyot lazımdır. 

Vakıa bunun en büyük kıımı ti
~it. g~ddesine gider. Ancak o gud
lc eııuı ınıanı güzellettirmekten bat· 
daca da birçok itleri vardır. Vücu· 

Un beslenmesi, tabii sıcaklığını 
~"!'•faza etmesi onun itlemesine 
• 111lıdır. O guddeye lüzumlu olan 
~Yot bulunmaymca vücuduıl bütün 
itleri bozulur. 

.. O halde, böğürtlen yemeyince 
~cuda lüzumlu olan iyodu nerede 
uulnıalı? 

Taze yemiılerden hiç bulama
rlllca, en kolayı yüz gram böğürt -
en Yerine yüz cram taze aoian ye

:ektir. ikisi de aynı nisbette, yüzde 
d.o22 miligram iyot verirler. O ka-
ar aoğan yemeğe tahammül ede

~•zaeniz, onun dörtte biri kadar 

1
aae &anınsak yeniniz. Ondaki i

d ot Yiizde 0,094 olduğundan o ka-
ar ac>iana bedeldir. 

İnaan soğan, sarımsak yemeyinh' nıeıhur hikayedeki ikinci 91k 
t,atrra gelir. Ancak sopa yemekten 

1 
ot ıeleceii ıimdilik kitaplarda 

1 
&:tdı değildir. Hatta gözlerden 

Armutta yüzde 0,0018 miligram, 
elmada daha ziyade 0,002. Zaten 
ikisinin de bütün madenleri tamam· 
dır. 

Üzümün tazesinde 0,002, kuru
sunda 0,012. incirin tazesinde de, 
kurusunda da hiç. Muımula da in
cir gibi. Ayva da gene öyle. 

Keıtane ağacı da Bursa ovasın· 
da bir peri kızının vücudundan çrk
tıiı için olacak, yemiti yüzde 0,01 
niıbetinde iyot verir. Fakat ceviz 
onun dört mislini getirir. Ondan do
layı bayanlar taze cevizi çok sever
ler ... Bademde İyot ararsanız umu
dunuz bota çıkar. Fındıkta da Öy -
le ••• 

Limonda, mandarinede bulunur, 
fakat portakalda tartıya gelemiye
cek kadar azdır ... 

Görüyorsunuz ki iyodu yalnız 
yemiılerden istemek - bedava ol
mazsa haylice pahalıya mal olur. 
Onun için bu mevsimde daha ucuzu 
taze fasulye yemektir. Ancak onu 
haılatırsanız madenlerinin çoğu 
suyunda kalır. Türlü içinde olursa 

yüz gramı 0,032 miligram iyot ve • 
rir. Türlünün patlıcanında 0,0017 
miligram, kırmızı domatesinde 

0,007 miligram olduğundan türlü 
iyi bir İyotlu yemek olur. Ancak 
bamyasında ondan var mıdır, bilin
mez. 

Etler araarnda, iyot yalnız ıığırın 
ve dananm lop taraflannda bulu
nur. Bir de balıklarda. Ancak on

lar da türlüye girmez. Bizim daha 

çok yediğimiz koyun ve kuzu etle
rinde, tavuk, hindi etlerinni bile 

hiç bir tarafında iyot yoktur. 

Etlerden güzellik ararıanız bif

tek yiyiniz: madenlerinin hepsi ta· 

mam, hem de yüzde 0,0035 mili
gram iyodu vardır. Üzerine de pi
lav yeniniz. O da yüzde 0,002 niı • 
betinde iyot verir. 

G. A. 

Çocuk Esirgeme kurumu tarafından 
bilhassa aile kadınlarının ve anaları -
nın kültürel ihtiyaçları gözönünde tu
tularak bir buçuk senedenberi neşre -
dilmekte olan ANA mecmuasının ha -
ziran tarihli 17 inci sayısı her zaman -
kinden dolgun bir mündericatla ve ne -
fis resimlerle intişar etmiştir. 

Memleket neşriyatında gerçekten 
bir boşluğu dolduran bu faydalı ve se
vimli mecmuanın son sayısındaki pazı
lar şunlardır: Mualla İhsan Bora : şiir, 
Münir Taşkıran: Oynayan çocuklar, 
Münir Hayri Egeli: Koğuga söyliyen 
sır, dünün ve bugünün kadın tenasü -
bil, Mualla İhsan Bora: Açlık (hika -
ye), Ben on yedi yaşındayım, doktor 
Hamit Oktay: yaz geldi, biraz güzellik 
için acı çekenler, Yaşar Nabi: Türk 
kadınının ideali ne olmalıdır?, doktor 
S. Tamer: sebze yiyiniz, Kemal Zeki 
Gençosman: Hayat halkaları, Cici Pan 
da, diş hekimi diyorki, kışlıklara tatil 
var, ben bu ay neler gördüm, Rağıp 
Şevki: Tarihte meşhur analar, okuyu
cularımız arasında, mevsimin modala
rı, güzel sofra kurar mısınız ? 

Bu mündericatın sathi bir şekilde 
gözden geçirilmesinden de anlaşılabi
leceği gibi mecmua, kadınlarımızın ve 
bilhassa anaların fikri seviyelerini art 
tırmıya ve kendilerini meşgul eden me 
selelerin cevaplarını vermiye çalıştı -
ğı gibi, her türlü faydalı ve aynı za -
manda eğlendirici yazıları, şiir ve hi -
kiyeleri, pratik bilgileri bir arada top
lamaktadır. Bu suretle hem kıymetli 
bir fikir mecmuası, hem de zengin ve 
meraklı bir magazin hüviyetini mesut 
bir terkiple nefsinde cemeden mecmu
a bütün kadınlarımızın mutlaka oku -
malah ve saklamaları lazım gelen bir 
eser hüviyeti iktisap etmiştir. 

Her nüshasında devamlı surette ver
diği ev hizmetlerine, giyime, bakıma, 
ait pratik ve faydalı bilgiler dolayı • 
siyle bu mecmuanın kolleksiyonu, ev 
işleriyle meşgul olanlar için daima mü 
racaat olunabilecek bir rehber olacak • 
tır. 

Her nüshada biraz daha tekamül 
gösteren bu güzel mecmuayı bütün o -
kurlarımıza tavsiyeyi bir borç biliriz. 

Bahar Hikayeleri 

İatanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul 
fotografçıları bugün saat 17 de Maarif 
vekileti neşriyat müdürü B. Faik Re
şidin reisliği altında bir toplantı yap
tılar. Bu toplantıda bilhassa telif hak
kı bahse mevzu edildi ve uzun görüş
meler yapıldı. Telif hakkının göz ö -
nünde tutularak asıl çahpnın muta -
zarrır olmaması hususunda temenni -
ler bulunuldu ve yeni hazırlanacak 
neşriyat kanunu projesinde bir neıir 
vasıtası telakki edilen fotoğrafçıların 
bu dileklerinin Maarif vekaletine ar -
zı kabul edildi. 

İngiliz takımı 

İstanbul'a geldi 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Pazar gü 

nü ilk oyununu 31 inci yıldönümünü 
kutlıyan Fenerbahçe ile oynayacak o
lan İngiliz amatör futbol takımı bu 
sabah ekspresle şehrimize geldi. 

Oyuncular 14 kişiden mürekeptir. 
Kafileye İngilteren'in tanınmış spor 
simalarından kaptan Olive riyaset et
mektedir. 

Misafir fubolcular Sirkecide Fener 
bahçeli sporcular ve İstanbul bölge -
si namına B. Halit Tüccarbaşıoğlu. 
bisiklet ajanı B. Fuat Ramazanoğlu 

su sporlar ajanı B. Şazi Tezcan tara -
fından karşılanmışlardır. Misafir ta · 
kım oyuncularının hepsi çok genç ve 
uzun boyludurlar. Modada Belvü ote
linde misafir edilmektedirler. 

bu muvaffak eseri bütün okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 

Hunlar 
Büyük türk soyunun bir kolunu teş

kil eden ve tarihte silinmez izler bırak 
mış olan Hunlar'a, ait şimaiye kadar 
bizde bir çok makaleler ve tarih kitap
ları içinde fasıllar ayrılmıştır. Fakat 
tarihimizin mühim bir safhasını teşkil 
eden bu bahsi ayrı bir ıckilde ve mu · 
fassal bir surette tahlil ve tetkik etmek 
ilk defa olarak kıymetli tarihçimiz 
Hüseyin Namık Orkun'a dütmüttür. 

Kahveci Mevlüd' e demiş ki: 
lsmarla bana bir 49 luk ! 

Kavga neden çıkar? deseler aklını
za belki bin türlü ihtimal gelebilir; 
fakat hakikatte sizin dütünebildikle • 
riniz kavga sebeplerinin milyonda bi
ri bile değildir. 

Hani yolda giderken biri ötekine 
sormuş: 

nin parasını filan iatiyeyim deme .. İ· 
dare et .. 

Olur bizde böyle ıeyler. Varaın 
Demir efendi bir kahvemi içain: 

- Ufı mı olur iki gözüm, dedim, 
ikramım olsun, feda olsun, kemali ne 
ki ... 

- Adın ne senin? Tezgahıma döndüm. Derken bu 
Öteki zavallı da düpedüz adını gene gürledi: 

söylemiş: - Bana bak Mevlut müaün neain? 
- Sert Hasan.. Bu kahvede nohut var nohut .. 
Maksat kavga değil mi? Beriki bu Ses kulağıma pek yayvan · geliyor• 

masumane isimden bir sebep çıkar- du. Belli ki içmiıti. Bu nohutlu kah
makta gecikmemit : ve sözü bana çok dokundu ama ıene 

- Yumuşak olsan ne halt karııtıra- sesimi çıkarmıyayım. dedim, öyle ya 
bilirsin be? Şuna bak hele sertmiş... mütterilerimin yanında namusum iki 

Ölür müsün, öldürür müsün? paralık oluyor. Nohutlu kahve ne de-
Demirinki de o hesap ... Damarında mek? 

kanı kaynamış, yumrukları kaşınmış, Yavaıçacık yanına gittim: 
Dam'ı özlemiş.. Ne olmuşsa olmuş.. - Sana öyle gelmiştir ağam, halis 
Fakat talihsizlik kahveci Mevlutte Yemen kahvesidir, taze taze.. diye 
ki böyle bir aksi zamanda talih De- yumuşakça öfkesini yatııtırınıya ça -
mir'in karşısına kendisini çıkarmış. lıttım. Yumruğunu bir iki muaya 
Korkarım siz Dcmir'i tanımıyorsu- vurduya da pek işi ileri iÖtürmedi. 

nuz? Biraz sonra çıktı ,gitti. 
Bu sütunlarda sık sık adı geçen - Aradan yarım saat ya geçti, ya 

lerdendir. Ankara' da nbıtadan veya geçmedi. Demir gene kapıda görün -
adliyeden olup da Demir'le birkaç ke- dü. Tezgaha doğru yürüdü. Müıteri -· 
re karşı karşıya gelmemiş kimse yok- lerimin duyacağı bir aeale: 
tur desem mübalagasız olur. - Senin acı kahven ayılttı beni, 

Bu sarııın delikanlıyı ilk defa dedi, gönder ıuradan bir kırkdokuz:
sulh ceza salonunda, bir ufak kumar luk aldır da gene eski halimi bula· 
işinin hesabını verirken tanımııtım. yım. 

Epey oluyor. O zaman kendisini, boy· Cezve ocakta taımuın diye ona 
nunu bükerek ıöyle müdafaa etmiı· bakarken beriki camı zancır zanıır 

ti: ı sarsmaya batladı; 
- Ne yapayım hakim bey adam ta- - Daha duruyor be, göndersene ıu 

lihini denemek istediyse kabahat ben- çırağı .. 
de mi? Ben ne he, ne yok diyor itin idare-

Talih deneme dediği, zavallı bir sine bakıyordum. Şunun ıuraıında ak 
köylünün opera meydanında kapıldı- pmları elimizde kalan elli, yüz ku -
ğı "bul karayı, al parayı,, tcmsiyesi • ruı, onu da Demir efendinin rakısına 
dir. mı verelim. 

Oç dört gün evci, aynı salonun ko- - Olur ağam, bele otur bir kahve 
ridorunda bir kötede oturuyordu. daha iç diyecek oldum. 
Mübaşir : B f · · \.. "" b"" ·· k 

G ld. d d " b f d u se er ışı azıttı ... us utun... ah-
- e ı gene, e ı, u se er e · t d b .. ·· ·· ·1 • · 

&f lelirae, inaam atlatan ela tiroit 
:'1ddeai olduğundan, sopa yemek
~ İ~un geleceğine değil, aksine, 

tıdec:e:ı.:- hük ed"I b'I" ----- ---- ..... m ı e ı ır. 

Genç hikayecilerimizin ve nasirle -
rimizin en tanınmışlarından biri olan 

·Müellifin derin tetkiklere istinat et
mek suretiyle hazırlamış olduğu bu il
mi ve kuvet li eser 100 sayfalık bir cild 
halinde intişar etmiş bulunuyor. 

k lw 
. M 

1
• • h k vemın or asın a u tun muıterı erımın 

a ecı ev uta a aretten... . . d b v ba- \..-- haL--
z b k~ 'b' D . ,. d ıçın e agıra gıra ut1na ~ete 

a ıt atı ı , emır ın a ını, sanı- ba 1 d . 
'k • ..... • .• ...... ... - •..--.....a ----
1, kalır: keseyi açıp - hem de ye-

---..~-- J(,.n::ıın Hulusi. ötedcnberi Eazete ve 
mecmua sayfalarında dağnık bir halde Tenlşeliır 75 kurut fiyatla utılan bu çok fay -

dalı ve değerli eseri okurlarımıza tav -
aiye ederiz. 

nı, livıyetını ..,..ı r..-&• ez r en . b . . . . .. •• ~ ·-·'-·~ be d / ! a ı . 
ltaitlerin Pahaıma göre bolca aça• 
l'ak - baıka yemi9ler yemek ••• 

Çilekten hali. bulabilineniz o
lluıa ·· 
il" J\lz arammcla 0,008 miligram 
d~~-İnde i10t yardır: böiürtlen
kad lhın hemen hemen dörtte biri 

ar. 

0 ~razda çilektekinin dörtte biri: 
~I O. Fakat kaysmm i10du biç ı 

Ulunadıimdan onun yanında ki-
ra.aa ıe ük" " l "d" r_ lif. . ne 1 ur etme ı ır ••• '-&n e-
~~ ıeveraeniz onda da kirazdaki 
~ a.r bulabilirainiz. Hoıaflık kuru 
illi)' daha iyi: yüz sramında 0,010 

•ıranı. 

Oild lii>:~ Yemit niyetine yeneniz 
la a luzumJu madenlerin hepsini, b: de ~zde 0,0013 miligram nia
) ilde ıyot bulununuz. Fakat hi
.::. 1 UJUnun cildi yumuptır diye 
iil;et al~aa~ bundan dolayı de
bı.al 11', çunku auyunda ondan hiç 

Ullftlaz. 

llu I<avunda 0,002 milicram bulu
Ilı ra. da karpuzda hiç bulamazaı
iı :t~ ~u. cihetten karpuzla balkaba-

rıbırine benzer. 

ULUS 
Sineması 

Soğuk hava tertibatı ile serinleş
tirilmiş salonları ile yaz 

mevsimine giriyor 

Pazartesi ve perıembe 
akıamları değiımek üzere 

haftada iki program 

Her programda yeni dünya 
havadisleri 

BUGÜN 
12,15 - 14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 

ÜÇ SiLAHŞORLAR 
Atk ve Kahramanlık 4eatanı 

Tamamen türkçe 
Yeni fiyatlar: Salon 20 Balkon 35 

~---Ti: 2193 __ ., 

kalmı!I olan bikkiyelerinden bir kıa -
mını "Bahar Hiklyelerl., ba!ltfı altın
da bir cilt halinde toplamııtır, Bağlama 

Genç şairlerimizden Şadi Varlık'ın 
Bir kaç şiirini ihtiva eden bu risalecik 
bize yetişmekte olan iyi ve körpe bir is 
tidattan haber veriyor. Şairin nazma 
hakimiyeti, ifadesindeki temizlik bi
ze istikbali hakkında ümit verici un -
surlardandir. Daha yeniye, daha mü -
kemmele eriştiği zaman bu imzanın ü
zerinde çok daha olgun şiirler okuya -

Bu eserde Kenan Hulus inin meslek 
hüviyetinin üç ayn safhasını müşahe

de etmek kabildir. Bunların birincisi 
ve kendisinin gençlik devresini ifa -
de eden lirik hikayeler ki bunlar kita
bın sonuna konulan iki hikaye ile tem 
sil edilmiştir. Burada zengin ve ahenk 
li bir üslup içinde arap çöllerinin, ro • 
mantik havası hissi bir dekor içinde 
canlandırılmaktadır. Bir de korku hi - cafımızı umuyoruz. 
kayeleri vardır ki meşhur Edgar Poe'- Varlık 
nin tarzını bir dereceye kadar hatıra 1 Haziran tarihli 142 inci sayısı ku -
getiren bu tarza da kitapta iki üç hi - vetli yazılarla çıkmıştır. Bu nüshada 
kaye ile yer verilmiş, bunun haricinde ıu yazıları görüyoruz: Sabri Esat Si
kalanlar da memleket ve köy hikaye - yavuıgil : Ziya Gökalp, Mürebbi, Sait 
lerdir. Burada ekmeğini taştan ve kı- Aydoslu: Milli baprma gücünün teş -
raç topraktan bin zahmetle çıkaran kilitlanması, Samet Ağaoğlu: Türk 
türk köylüsünün çetin hayat mücade - tefkilatı esasiye tarihi, Yaşar Nabi : 
lesinden safhalar tesbit edilmektedir. Tercüme mese1esi, Rüştü Şardağ : Rad 
Kalemine kuvetle sahip cins bir sanat· yomuz hakkında düşünceler, Rıza A -
kir olan Kenan Hulusi bütün bu hika- pak: Şiir, Mihrizafer Köstenç: İstan
yelerinde kuvetli hüviyetini tebarüz bul çocuk kurtarma yurdu, Ahmet 
ettirmektedir. Hamdi Tanpınar : Tercüme meselesi, 

İnkilap kitap evi tarafından neşre - William Lr. Wrinkle: orta tedrisatı 
dilmit olan ve 25 kuruş fiyatla satılan modernleştirme meselesi. 

biliyordu zaten .. Sıra: - Namuaauz:, alçak herıf .. ellleme 
_ Mahkumiyeti sabıkan var mı? kahve diye halia Niğde nohudu yut

sualine geldi. Ne dersiniz, Demir turunun, kahvend~ ku~r oy~tır • 
.. l kt " k" d' k ·b· b. sın ; olmaz kepazehklerını ben bılmez 

şoy e ye en yo ıyece gı ı ır . . . . . . . . 
t t k ? F k t k .. k "" mıyım sankı? Sonra, bınde hır ııımız 
avır a ınmaz mı a a - or or .. . . 

v b ' 1 d duşer ona da kemküm edersın .. Yaka-
parmagım gozune - ır ya an an 
k kt D .. ·· d "' k" hkr. · tl · rım, yıkarım, vururum, kırarım. or u. • uıun u ı ma umıye erı-

ni bu hakimin ağzından bu kanape- Mütt~~lerim itl~rini güçlerini bı -
nin üzerinde dinlemitti. rakıp hızı ıeyretmıye bqladılar. Ben 

- Var dedi, hakaretten 35 gün .. çırağa hafif rbir göz ipreti çaktım. 
yattım. Darptan şu kadar .. Yaralama- polise ha~r ven~n diye .•. Çırak ıit~i 
dan bu kadar .. Gene bir hakaret itin- ~ De~~ de ~tı ~.ar~ettı .. Bu ~tıs 
den.. İki kere huzurunuza "üç klğıt- çagırma ıtıne büıbutün alevlendı. 
tan düştüm. Ama onlarda yalnız de • - Bir de polis çalnyorsun ha, de
ğildim ki .. Bir iki tane daha olacaktı di, bir de utanmadan tildyet edenin 
galiba, fakat onların gününü hatırlı· beni .. Al öyleyse ..• 
yamıyorum. Hepsini yattım. Havalarda bir yumruk gördüm ama. 

MevlUt anlatmıya batladı : atik davranmıtım. Suratıma gelmedi, 
- Akşam vakti kahveme geldi. olan kenardaki nargileye oldu. Müş

Şöyle böyle derler ama ben ••verdim teriler tuttular, bu zamana kadar po
bu çocuğu neme lazım? Şimdi yüzü· liı de geldi. 
mü kızartıp iftira mı edeyim. ben bir Nefsime hakaretten davacıyım. Nar 
kötülüğünü görmemittim. Kapıdan gilemin de kırılmaaından .. 
girer girmez yüksek sesle : Bir iki phit Mevlüdü tasdik etti. 

- Yap bana bir sade kahve MevlUt ler. 
efendi, diye bağırdı. Yaptım, götür- Şimdi demirin "mahkl1miyeti aabı • 
düm : ka" cetvelinin tamamı müddeiumumi • 

- Ama bana bak, dedi sonra kahve- likten istenecek. 

terimizden biri kalbinin üstüne sap Fakat kaleye el sürülmemişse, be· "Sonunda bir yandan öbür yana kendime, onun intikamını alacağım, 
diyordum. 

MAYi SU 
Yazan: Major WREN 

lanmıştı. nim borazancım ne olmuştu? Düş- koıarak, sözde müdafilerin ardından 
"Hayır, bir düşman tarafından öl - manlar aşağıda gizlenmit. takviye kı- bizzat atef etmek mecburiyetinde kal

dürülmüş değildi; çünkü batka hiç talarını baskına uğratmak için bekli mıJ olmalıydı ; aynı zamanda takviye 
bir yarası yoktu. Göğsünde bir fran - yor olabilirdiler. Her mazgalda giz - kıtaları tarafından ititilmek ve Tua
sız süngüsü ile orada yatıyordu. Bu - lenmit bir düşman gözü saklı değil reglere intikam alacakların gelmesi 
na ne dersiniz, dostum? miydi? Buna ihtimal yoktu ve bütün korkusunu vermek için tehlike boru-

"İşte dÜ!Ündüklerim bunlardı, 
dostum. Hakikate götüren yol üze
rinde miyim? Ne fikirdesiniz ? 

Corc Lavrena ayağa kalkarak aa
dece : = = ==== - 5 - = =:::f/ Lavrens : bu dütünceler manasızdı. sunu çaldırmış olmalıydı ? .. ~ 

l'İilcs astinyak, manidar bir gülüıle ve 
.. ek •esle: 
-o·· dcd' 0nnıesini daha çok bekleriz, 
ı. 

ho~avuı suratına bir tokat indirdi ve 
.. Urdandı : 

dah; ~anın kumları öpmek istiyorsa, 
.. 
0 

soy len, görürsün. 
n d k"k başç a 1 a kadar geçtikten aonra 

5'crg~v~~~ işaret ederek böyle bir sinir 
arııat~~hgıne tahammül edemiyeceiimi 

., Ilı. 

lia;k"a ~.en kendim gidiyorum, dedim. 
rnand ır adam göndermiyeceğim. Ku
}'a le ~yı sana bırakıyorum. On dakika
hiç b~r ar dönmediğimi görürsen, yeni 
l>arrrıak:cy olmazsa kaleye hücum et, 
darı t ıkları kır, bir müfreze davar -
la ı" r ır_nıanırkcn, öteki de kour adım-

ı:Ctt h"' 'S'" 
Çavuı ucum etsin. Katanın yansı 

un em. d 'h "~a rın e ı tiyatta kalacak. 
tçavuı yalvardı 

- Mademk· b' dcrnıck . .ı ır batka nefer gön-
bcn . ~ateınıyoraunuz, müsaade edin 
}'in ... ı;, eyim, veya bir gönüllü iste-

" arzedelim ki 
- Sük ... 

turn; 'Ve k llt, baıçavuı. Ben gidiyo-
"!iakın alcye doğru yürüdüm. 

ın var mıydı, Corc? 

.. Lavrenı : - İntihar, diye cevap verdi. "Neden küçük zabiti bir fransız "Taarruz edenlerin kaleyi iıtili et-
- Bilmem, diye, cevap verdi. _ İlk önce ben de böyle düşün· süngüsü ile öldürsünlerdi? Kılıçla meden çekilişlerinde tatılacak bir 
- Pek güç olan bu tırmanma işin- düm. Fakat bir elinde dolu bir taban- parçalayamaz veya mızrakla delik de- nokta yoktu 1 Görünmez bir tüfek 

de muvaffak olamaz, beceriksizliğim ca, diğerinde bir kiğıt parçası tuttu • tik edemezler miydi? Her cenazenin metodik surette fasıla ile her yandan 
dolayısiyle borazancının gittiği yolu ğunu gördüm. İntihar mı? Yok, buna kafası kesilir veya parçalanırdı. Tak- ateı ediyor ve her mazgal korkusuz 
takip edemezsem herkesin nazarında inanmıyorum. viye kıtalarını zahmetsizce ele ·geçir- ve yılmaz bir adam tarafından muha-
ne kadar gülünç olacağımı düıündü- .. Siz hiç bir adamın kalbine süngü mek için bu derece zeki bir tuzak faza ediliyordu. 
ğümü hatırlıyorum. aapladığını gördünüz: mü? Hayır! kurmak tuareglerin adet ve anane - "Bütün bu düşünceler bir lahza i-

"Fakat her tey yolunda gitti. Bir - Kendini kesici bir silahla öldüren a· terine uygun düşer miydi? Eğer Tu- çinde zihnimden geçti. Başçavuıun 
çok zahmetlerden ve gayretlerden damın tabancasını çıkarmıya ihtiya- argler oraya girmiş olsalardı, her şey son hareketlerini zihnimde canlan -
sonra nihayet ayağımı trasaya atabil- cı yoktur, kağıt da aramaz. Sallanır, yıkılmış, yakılmıı, yağma edilmiş, rıyor, onun zafer aaatinde kat -
dim ve doğruldum. silahın kabzesinc iki eliyle aarılır, kirletilmiş, insan etleri her yana atıl- ledilerek nasıl öldürüldüğünü ta • 

"Yıldırımla vurulmuş gibi oldum. sancılar içinde kıvranır ve yere yıkı· mıt olur?u· Hayır, bu çöl korsanları- hayyül ediyordum. Ve kan ben°i bo-
Gözlerime inanamıyordum. lır. Elinde dolu tabanca bulunan bir nın esen olamazdı. ğuyormuı gibi boğazıma bir ıey tı-

"Garnizon canlı imiş gibi orada idi. adam kendini süngü ile öldürür mü? "Hissediyordum ki kalenin muha- kandı. Ölü baıçavuıun önünde hür-
Neferler ayakları pıhtılaşmıı kan bi- "Dehşet içinde kaldım. fazları, önümde yatan bu adam tara- metle eğildim, nıpnıını onun göğsü. 
rikintileri içinde, bana arkalarını çe- "Her şeyi unutmuı, bakıyor, bakı - fın~~n, hatta ?I~ü~ten sonra da m~ - ne iğneledim. Fakat bu basit iti ya-
virmiş kaçmakta olan düımanı göze - yordum. Bir gözünüz önüne getirin; dafılık rollerını ıfaya mecbur tdıl- parken bile titriyordum. O kadar he
tiyormut gibi duruyorlardı. Bakıyor- sahranın bir ucunda ıssız bir fansız mişlerdi. Muhakkak ki yerde yatan, yecanlıydım. Onun kahramanlığını, 
lar, bakıyorlardı. Aşağıda beni nasıl kalesi tuaregler tarafından muhasara lejyon da bunca benzerlerine rastla- zeki bulutunu, aon ve ıerefli muhare' 
bir akıbet beklediğini unutmuş, kay. ediliyor. Bütün neferler vazifeleri ha· nan cesur, zeki, kurnaz adamlardan, besini öğrenince Fransa'nın ne kadar 
bolan borazancıını unutmuş, beni bek- tında ölüyorlar. Dütman mağll1p olup kahramanlardan biriydi. 
liyen askerlerimi unutmuştum, çünkü kaçıyor. Kaleye el sürülmemiıtir. "Yaralı veya ölü olarak bir adam iftihar edeceğini düşünüyordum. Her 
batka ve daha müthiş bir ıey vardı... Parmaklıklar kapalıdır; içeride: ölü- yere düttükçe, tüfengini eline veri- franaız katilin kanını iatiyecekti. 

"Apaçık gözleri 5ilneşe dikilmiı, ler, ölüler... İçlerinden biri, kalenin yor, onu ateı eden bir adamın vaziye- "Gerçi maktul lejyonun basit bir 
kalenin kumandanı, bir küçük zabit kumandanı, elinde dolu bir tabanca tine sokuyor ve mütearrızlarla kale - küçük zabitiydi. Fakat Fransa için 
arka üstü yerde yatıyordu. Bir sün- tuttuğu halde bir ıüngil darbesiyle nin iyi bir surette müdafaa edildiği o bir kahramandı, şeref defterine ge
eü, bizim uzun ve ince franaız ıüngü- ölmüıtür. hi1&ini veri>:ordu. çirilecek yeni bir kahraman. Kendi 

I 

- Yemek saati geldi, dedi • 

v 
Ertesi aabah, iki arkadat pijamala· 

riyle tozlu yataktan üzerinde uzan
mışlardı. Saçları peripn, yüzleri ku -
rum içinde, yıkanmak ve kahvaltı et
mek için ilk istasyonda trenin dur
masını bekliyorlardı. S"ojole bir si
gara yaktı, yana döndü ve kestane 
rengi, parlak, ciddi ve endişeli gözle
rini arkadaşına dikti. 

- Söyleyin bakalım, Corc, onu öl-
düren kimdi? ve neden öldürmüttü? 

Lavrens : 
- Ah, diye esnedi, acele edin. 
- Corc, ciddi olun, söyleyin bu 

kalenin kumandanı nasıl öldürülmüı
tü? Yardımınıza muhtacım. Bu trajik 
muammayı aydmlatmalıyım. Nerede 
kalmıştım? 

- Allah bilir. Ben uyuyordum. 
- Ha evet ... tamam. Ben teruaday-

dım ve rastladığım adamların en kah
ramanının göğaüne kendi madalyamı 
iğneliyordum. Bayrak, bqımın ucun
da beni vazifeye davet eder gibi dal
galanıyordu. 

(Soııu var) 



ULUS 

B. Gafenko bugün 
İstanbul1a geliyor 

(Başı l inci' sayfada) 

mişlerdir. Samimi sempatiler ve şeref 
li hatıralarla bağlı bulunduğumuz bu 
iki memleketin bir dostluk eseri olan 
bu sözlerinden dolayı kendilerine çok 
minnettarız. ,, 

Romen - Sovyet münasebetleri 
Nazır, Potemkin'in Bükreş'i ziyare 

ti esnasında anlaşıldığı veçhile Ro • 
manya ile Sovyetler Birliği arasında
ki münasebetlerin iyi olduğunu söy -
lemiş ve Balkan milletlerinin sulhçu 
menfaatlerinin müdafaasına hizmet e
decek olan Balkan antantından sitayiş 
kar bir lisanla bahsetmiştir. 

Gafenko, netice olarak Almanya ile 
akdedinlen iktisadi anlaşmaların ehe -
miyetinden bahsetmiş ve bu anlaşma • 
ların iki memleketin sulhçuyane mak
satlarını tebarüz ettirdiğini kaydet -
tikten sonra Fransa ve 1ngilitere ile 
aktedilen iktisadi anlaşmaların da is -
tikbalde daha geniş mıkyasta inkişaf 
edebileceğini ilave eylemiştir. 

B. Galenko bugün lstanbul'da 
olacak 

Milli Şefimiz Derince'de trenden inerlerken 
Bükreş, 9 a.a. - Romanya hariciye 

nazırı Gafenko bu akşam saat 22.30 da 
Bükreşten ayrılmıştır. 

üç haftadan 

önce yüzdürülemiyor 
Londra, 9 a.a. - Amiral Fraser mat

buata yaptığı beyanatta Thetis deniz
altı gemisinin yüzdürülmesi için yapı
lacak yeni teşebbüsün üç haftadan e -
vel vukubulamıyacağını çünkü gemi -
nin çok derinde batmış olması yüzün -
den büyük müşkilat mevcut olduğunu 
söylemiştir. 

Ankarayı resmen ziyaret etmek üze -
re giden Gafenkoya hariciye nezareti 
siyasi şube reisiyle hususi kalem mü
dürü ve bir çok gazeteciler refakat et
mektedir. 

Hariciye nazırını istasyonda Türki -
ye, Yunanistan ve Yugoslavya mümes
silleri ha~iciye nezareti erkanı selam
lamıştır. 

Nazır Köstenceden vapurla lstan -
bula yarın öğle üzeri varacak ve akşam 
trenle Ankaraya hareket edecektir. 

Kıralın tahta çıkışının yildönümü 

ve gençlik bayramı dolayısiyle 

lmaet lnönü Yo.lova'cla Sakarya motöründen çıkarlarken Bütün Romanyada 
1711.Lf 

COk 

ismet lnöniı Yalova'da iskelçden çıkarlarken 

Hayati menfaati erini 
tehdit edecek olan 

bir tecavüze uğrarsa 

Belçi a 
silôh 

sarıla ak 
Brüksel, 9 a.a. - Ba kil Pierlot, 

dün mebusan meclisin mühim bir 
nutuk irat etmiştir. Nı unda Belçi -
ka'nın istiklal siyaset tarif eden 

başvekil, aıtcak hayati nenfaatlerini 
doğrudan doğruya teh edecek olan 
bir tecavüz vukuu hali e Belçika'nın 
silaha sarılacağını bey etmiş ve as· 
keri ittifakın formülür d ~n vazgeçerı 

Balçika'nın Avrupa ve Afrikadaki bü
tün hudutlarını müdaf hususundaki 
kararını ilan eylemişti 

Belçikaya verilen garantiler 
mütekabiliyete da}anmıyor 

Başvekil, Belçika'nın beynelmilel 
statüsü hakkında bugüı i vaziyete gö 
re Almanya, İngiltere Fransa tara
fından Belçika'ya verilen garantile -
rin hiç bir mütekabiliy te müstenit ol 
madıaını tasrih eylemiştir. .. 

Pierlot, Belçika'nın ordularını tak -
viye etmek suretiyle i tiklalini emni
yette bulundurmak . iç~n memleketi 
çalışmağa davet etmıştır. 

Biz, niçin 
demokratlar 
taraftarıyız? 

(Başı 1. inci :saytada) 

yeni tipin, dünya müstakil milletle
rine nefes verecek mahiyeti olmadı
ğını görürüz. Bununh. beraber şu -
rasım da derhal tebaı·uz ettirmek 
lazımdır ki her iki sistemin takip et
tiği yol ile dünyada yeni ve proloter 
bir cemiyet tipi yaratmanın imkanı 
bulunmıyacağma ko.niiz. Beşeriyet, 
diktatora sistemini muhtelif zaman 
ve vaziyetlerle tecrübe etmiş ve kısa 
bir zaman sonra tabii hal gene av
det etmiştir. Tabiat kanunları dışın
da kurulmak istenen şeyler daima 
zevale mahkıimdur. Türkiye istikla
li ve şerefi için asırlarca kan dök
müş bir millet olduğundan başka 
milletlerin hukuk ve hüriyetine 
pek hürmetkardır. işte kendi çerçe 
veleri içinde büyük dünya problem
lerini halletmek istiyen ve hangi 
noktada duracağını ve nasll bir şe
kil alacağını bilmediğimiz yeni bir 
hareketin peşinden koşamazsak to
taliterler bizi mazur görmelidirler. 
Umumi harbin avantürüne bugünkü 
şartlar içinde giremeyiz. O zama
nın icaptan öyle bir hareketi mec · 
buri kılmıştı. Fakat bugün ölüme 
mahk\ım hasta adam yoktur. İşte 
görülüyor ki bizim demokratlar ta
rafında cephe almamız biribiri ar -
kası sıra zincirlenen vakıalar~ ve 
nihayet takip edilmek istenilen 
fikrin esasına menf aat]erimizin, fi. 
kirlerimizin uygun olmadığını anla-

li 1 r yapıhyor 
Bükreş, 9 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: 6 haziranda başlıyan 

9 uncu yıldönümü şenliklerine dün gençlik bayramı da katılmış 
ve şenlikler, kıral ve veliahtin önünde milli stadyomda yapılmış
tır. 

Bütün gazeteler neşrettikleri fev-ı 
kalade nüshalarda kıralın dokuz yıl - \ n / • 
danberi başardığı yapıcı eseri gözden B. Bonne nın beyanat. 
geçirmektedirler. 

Bu şenlikler milli rönesansın bi
rinci yıJdönümüne tesadüf etmesi i-
tibariyle daha derin bir mana kazan
maktadır. 

10.000 gencin geçit resmi 

Straja Tarri teşkilatının on bin 
kadar azasının iştirakiyle tertip edi
len gençlik bayramı programı milli 
stadyomda kıral, ve maiyeti, hükümet 
azası, kordiplomatik huzuriyle yapıl
mıştır. Kalabalık bir halk sürekli al. 

kışlarla programı takip etmiş ve ye
ni Romanya'yı kuran kıralı alkışla

mıştır. 

Öğleden sonra spor müsabakaları 
yaılmış ve akşam Straja Tarri teşki-

latı tarafından yabancı gençlik te
şekküllerinin murahhasları şerefine 

bir resepsiyon verilmiştir. 

Kıralın nutkunun akisleri 

Varşova, 9 a.a. - "Romanya'da Po
lonya gibi her ne pahasına olursa ol -
sun sulh istemiyor., Laşlığ ıaltında 

matbuat yeni romen parlamentosunun 
açılışı münasebetiyle kıral Karol'un 
söylediği nutku neşretmektedir. 

Gazeteler, tahta çıkışının doku
zuncu yıldönümü münasebetiyle kıral 
Karol hakkında makaleler yazmakta
dırlar. 

Kıra/ için temenniler 

Polonya milleti, müttefikan kırata 
uzun saltanat seneleri ve kıratın ida
resi altında Romanya'nın daha büyük 
inkişaflara mazhar olmasını temenni 
etmektedir. 

Ekspres Poranni gazetesi, kıralın 
her sahada vücuda getırdiği eserler
den bahsederek ordunun onun tara -
fından tensik edildiğim ve bu sayede 
me.mleketin istiklali ve gençliğin ter
biyesi tarsin edilmiş olduğunu kay
detmektedirler. 

dığımızdan dolayıdır ki bu tarihi 
kararımız vermiş bulunmaktayız. 
Bilerek, düşünerek, duyarak verdi
ğimiz bu kararın isabetinden kati
yen emınız. 

Necibali KOÇOKA 

Türk • Fransız 
müzakereleri 

bitmek üzere 
(Ballı 1 incı saytada) 

yasetinde bulunulacağı ümidini izhar 
eylemiştir. 

Rusya ile yapılmakta olan müza
kerelere temas eden Bone bazı alaka
dar devletlerin hususi vaziyetleri do
layısiyle daha bir takım müşkülatın 

mevcut olduğunu ve fakat fransız hü
kümetinin müzakereleri süratle neti· 
celendirmelc için hiç bir gayretten 
geri durmıyacağını bildirmiştir. 

Türk - F rans12; görÜ§meleri 
Müteakiben Bone, Fransa ile 

Türkiye arasında yapılan mü
zakereleri mevzuubahis etmiş
tir. 

Hariciye nazırı bu müzakere 
)erin iki nevi olduğunu söyle
miştir : 

Biri Türkiye ile Suriye ara
sındaki arazi meselelerinin kati 
olarak halline di~eri de Türk · 
Fransız karşılıklı yardcm dek
larasyonuna aittir. 

Bone, biribirinden ayrı ola
rak yapılan bu müzakerelerin 
intaç edilmek Üzere olduğunu
söylemiştir. 

Bone, Fransan'ın harici siyasetini 
şu suretle izah etmiştir: 
"- Bazı ecnebi gazeteJeri Fransa'· 

nın ve İngiltere'nin siyasetini bir 
çember siyaseti olarak göstermekle 
katiyen hata ediyorlar Eğer çember 
tehdidinden şikayet edecek bir mem
leket varsa o da Fransa' dır. Hakikat -
te Fransa'nın siyaseti hiç değişme -
miştir. 

Fransa hiç bir kimseyi tehdit et
miyor ve Avrupa'da hegemonya da a
raştırmıyor. Onun yegane hedefi Av
rupa sulhunu korumaktır ve bugün 
büyük bir ehemiyet verdiği yardım 

taahhütlerinin de bundan başka ibr 
hedefi yoktur.,, 

10 - 6 - 1939 

Londradaki Sovyet mahfilleri 

Yakında anlaşmaya 
varılacağı kanaatinde 

(Başı 1 incı sayfatl ı 

pılan mülakat hakkında elde edebildi -
ğimiz en emin malumata göre aşağı -
daki tasrihatı verebilecek vaziyette bu 
lunuyoruz : 

1 - Sovyet hükümeti Strang'ın se -
yahat haberini memnuniyetle karşıla -
maktadır. Zira sovyet hükümeti bunu 
yeni bir metodun başlangıcı olarak te -
lakki etmektedir. Filhakika, mesele 
bilhassa bir itimat meselesidir ve hiç 
bir şey iki hükümet mümessillerinin 
doğrudan doğruya temasları kadar 
faydalı olamaz. 

Sovyet mahfilleri nikbin 

2 - Akşam sovyet mahfilleri, yakın 
da bir anlaşmanın akdi hakkında nik -
bin görünüyorlardı. Bununla beraber, 
Sovyetler Birliği hükümetinin, anlaş
maya zeyl olarak yazılacak bir madde 
ile "Sovyetler Birliği Baltık devletle
ri yüzünden bir harbe sürüklepdiği 
takdirde Fransa ile İngilterenin ken -
disine yardım edeceklerinin,, tasrihin
de israr etmesi muhtemeldir. Sovyet -
ler, Baltık memleketlerindeki alman 
nüfuzunun korkulacak bir şekil aldı -
ğı ve buna yalnız böyle bir maddenin 
nihayet verebileceği kanaatindedirler. 

Sovyetler Baltık itinden 
vaz geçecekler mi? 

Popüler gazetesinde Brossolette ya
zı yro : 

"Sovyet diplomasisi, üç taraflı an -
laşmaya Baltık devletlerinin de dahil 
bul; cluğu isimli bir listenin ilavesini 
istemekten vaz geçmiye razı olacak 
mı? Yeni ingiliz tekliflerinin bu kadar 
ileri, hatta daha ileri gitmesini kabul 
edecek mi? Eğer yanılmıyorsak, bunu 
hararetle temenni edebiliriz. Şu ciheti 
düşünmek Jazımdır: Avrupanın em -
niyeti bir ingiliz - fransız - sovyet an
laşmasının akdine bağlı bulunmakta -
dır.,, 

Kuvte usullerinden vaz 
geçilmedikçe ... 

vetli olmadıklarına ve olamıyacakları• 
na kanaat getirdikleri gün münıkilll 
olacaktır.,, 

Ordr gazetesinde Claude Viveers 
yazıyor : 

"Hakikat şudur ki, kuvete müracaat 
usullerinden vaz geçilmedikçe müsale· 
metperver tavsiye tarzı mümkün ola • 
maz . ., 

Alman mahlülerinde asabiyet 

Peris, 9 a:ı.a. - Berlinden bildirili • 
yor: 
Fransız - İngiliz - Sovyet garantisi· 

nin Baltık devletlerine teşmili hakkın· 
da kabul edilmiş gibi görünen "hayati 
menfaatlar,, formülü siyasi alman mah 
fillerinde asabiyet uyandırmıştır. 

Henüz Almanyanın hayati sahasına 
ithal edilmiyen İspanyada harbe al • 
mantarın geniş mikyasta iştirak ettik· 
leri ilan edilmiş olmasına rağmen aynı 
mahfiller garp devletlerinin Baltık 
memleketlerini bilvasıta garanti etme• 
Jeri ihtimali karşısında endişe izhar 
eylemektedirler. 

Hamburger remdenblatt, diyor ki : 
"İhtilalciler vahim bir mesuliyet al• 

tına giriyorlar . ., 

u BitA:rallara suykast yapıldı,, 

Doyçe Allegemayne Saytung, "bi• 
tarafların suykaste maruz kaldıkla -
rı" ndan bahsediyor ve dün akşaıtl 
Berlin'in siyasi mahfilJerinde hakiı:tl 
olan intiba, antikomintern paktın tak· 
viyesi için Japonya ile yapılan müza· 
kerelerin henüz esaslı neticeler ver· 
mediği merkezinde idi. 

Berlin'in japon mahfillerinde uzun 
bir zamandanberi izhar edilen nikbin• 
liğe rağmen bu takviye keyfiyeti, be• 
nüz müphem bir proje mahiyetinde• 
dir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen· 
diğine göre Tokyo Almanya ve İtal}'3 

tarafır,,;lan uzak şarktaki japon siya • 
setine ne gibi yardımlarda bulunula• 
bileceğinin tasrih edilmesini istemde• 
tedir. 

Halifaks'ın nutku hakkında Epok 8. Strang bugün yola çıkacak 
gazetesi şunları yazıyor : 

" Totaliter devletlerin bir gün, Ha- Londra, 9 a.a - Diplamatik mahfil• 
lifaks'ın ümit ettiği gibi, daha mantı - lerdeki umumi kanaat, B. Strang'ın Y' 
ki hareket ptmp]pri miimJ,;;,..,ı;;~ ll'oı - ı r•n M,. .. ,ı,,.,., ... ır~ ı. ....... tr .. + .. ...ı .. ~'..o-: --
kat bu hal ancak kendilerinin en ku - kezindedir. 

Bohemya -Moravya 
halkı dehşet icinde . ~ 

(Başı 1 inci sayfada) 

ikramiye IOQ.000 marka 
çıkarıldı 

Kladno, 9 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

Alman makamları, Kladno'da bir 
alman jandarmasının oldürülmesi ne
ticesinde himaye idaresi şefi Fon N oy 
rat'ın çıkardığı emirnameye bugün 
öğle üzeri bir zeyil neşretmiştir. 

Bu zeyle göre, katili teslim etmek 
için halka verilen mühlet 24 saat, 
yarın saat 20 ye kadar uzatılmıştır. 

Alman jandarmasını öldüreni ihbar 
edecek olan şahsa verilecek mükafat, 
otuz bin marktan 100 bin marka çıka
rılmıştır. Katilleri bilen, tanıyan fa
kat bunları ihbar veya teslim etmek 
istemiyen her şahıs idam olunacak-
tır. 

Kladno halkı dehşet içinde 

Kladno halkı, tamamiyle dehşet i
çindedir. Şehir, binlerce asker tara
fından işgal edilmiştir. Süngü takmış 
askerlerden mürekkep devriyeler, 
yanlarında hafif makineli tüfeklerle 
sokakları gezmekte ve abluka altında 
bulundurmaktadır. Kahveler, gazino
lar ve lokantalar, alman .askerlerinin 
kontrolü altındadır. Alman idari ma-
maklarının bulunduğu binaların ö
nünde, askeri kordon bilhassa sıkı

dır. Alman askerleri, daimi surette 
toplanan grupları dağıtmaktadır. 

Saat 11 de alman polisi, bütün şe · 
hirde baskın mahiyetinde umumi bir 
araştırma yapmıştır. Bütün sokaklar 
tutulmuştur. Hiç kimse, ne şehre gi -
rebilmekte ne de şehirden çıkabil-

mektedir. 

Bohemya ve Moravya'da gazeteler, 
bu mesele hakkında yalnız resmi teb
liğleri neşretmek emrini almışlardır. 

Kladno fehrine yarım milyon 
Kuron ceza ke•ildi! 

Prag, 9 a.a. - Umumi vali B. Neu -
rath dün Kladno'da isdar ettiği hüküm 
leri §iddetlendirmiştir : 

Saat 20 den beşe kadar yalnız işe 
gittiğini veya işten dönüşünü isbat e -

debilecekler sokağa çıkacaklardır. 
Derhal tediye edilmek üzere şehre 

500 bin kuronluk bir ceza tarholunınuŞ 
tur. Bütün belediye azasiyle pazar 
meydanında silahlarından tecrid olu • 
nan çek polisleri hapsedilmişlerdir· 
Şehirde bir çok binalarda taharriyat 
yapılmış ve üç yüz kişi tevkif edilınW 
tir. 

Şimali Çiıı'de 
.. 

İngiliz - Japon 
münasebetleri 
vahimleıiyor 

Londra, 9 a.a. - Şimali Çin'de irı: 
giliz ve japon memurları arasında~! 
münasebetler gittikçe daha vahim bit' 

şekil almaktadır. 

Tokyo'dan verilen malfı.mata gört
1
• 

·ıe Amoi adasında Kulangsu beyneımı 
imtiyaz mıntakasında evelce hadis ~
lan büyük gerginliğe muadil bir vaz.ı· 
yet de bugün beynelmilel Tientsı~ 
imtiyaz mıntakasında tahaddüs etı:lle 
üzeredir. 

Ge(en hafta idnde yakalanan 
kaçakular 

Geçen bir hafta içinde gümrük tıııl: 
hafaza teşkilatı Suriye hududurıd~
otuz altı kaçakçı, altı yüz otuz beŞ er 
lo gümrük eşyasiyle üç tüfek, beş~ , 
mi, yirmi dokuz türk lirası, yüz yır. 

· d' ·a· b k ...... 1131 
mı ye t mecı ıye, otuz eş esı... .e v 
vanı, on iki kaçakçı hayvanı. l~~n ii1 
İrak hududunda: üç kaçakçı, dort 1 i· 
yirmi altı kilo gümrük kaçağı, otuı , 
ki kesim hayvanı, beş kaçakçı haJV3cı1 
nı. Ege denizinde: kara sularımı~ 
avlanan beş yabancı ile iki balık!i1 

dalı ele geçirmiştir. 



. ,, . 
mınm •uyun üstünden eveJa direk
leri çıkar. Sanki denizin içinden çı
kıyormuı gibi sonra bacası, teknesi 
görülür. Fakat harp gemisi o kadar 
uzaklardan ate§ eder ki direğin Üs· 
tündeki bahriyeli ne kadar bakarsa 
bakıiın imkanı yok harp gemisini gö
remez. Çünkü önünde deniz vardır. 
Pek iyi nasıl görebtlir Ancak ge -
minin direğini iki- üç misli yükselt
meli ki görebilsin. Bunun da imkinı 
yoktur. Hem gemi devrilir, hem de 
devrilmese bile o kadar uzun demir 
direği yapıp da geminin ortasına o
turtmak bir meseledir. 

Bundan ba§ka denizaltı gemileri, 
harp gemilerinin aman bilmez bir 
dütmanı olduğundan harp gemileri 
her zaman için deniz altında deniz -
altı gemisi var mı diye gözetlemeğe 
mecburdur. Halbuki, denizin altın
da denizaltı gemisi olup olmadığı 
yandan belli olmaz. Yukarıdan, kut 
bakııı bakmalıdır ki görülebilsin. 
Onun için harp gemileri, yanlarında 
tayyare bulundururlar. Bu tayyare
lerin iti gücü bir taraftan uzaklar -
dan bir harp gemisi geliyor mu? Di
ye bakar, bir taraftan da deniz üstü
nü gözetler. Bundan başka harp ge
mileri balon da uçurur. Bu balonlar 
ıuraya buraya sevkedilebilecek ka
biliyettedir. Lakin balon şişkin ve 
büyük olduğundan havada görülün
ce derhal ate§ edilerek söndürülür. 
Mermi bir kere böyle bir balona 
çarptı mı, balonun içindeki gaz bir
denbire alevlenir. Sepetin içinde ve
ya makine dairesinde bulunan ha -
loncu teker meker denize uÇar. Gö
rüyorsunuz ki bu da felaket ... Çün
kü tayyare, balon gibi hava vasıtala 
rı ne kadar çok ilerler ve mükem
mel bir hale gelirlerse, onların düt
manı olan ve adlarına "tayyare dafi" 
topu denilen toplar da o kadar mü
kemmel yapılır. Böyle toplar, hava
da bir balon gördüler mi, üçü bir a
raya gelir, havadaki balonu ateşten 
bir makas içine aldılar mı, artık za
vallı balon bu bombardımanın altın
da her halde duramaz, mermilerden 
birisi dokunmazsa birisi dokunur. 
Balon dumanlar -içinde yana yana 
sulara düşer. 

Halbuki tayyare öyle mi ya? Ha
vada kuş gibi bir aşağı bir yukarı gi
d~r. hep bir istikamette uçup git -
mez. Çok sıkıştı mı, kendisini, gök 
yüzünden aşağı bırakıverir. Tayya
re topları nişangahlarını bozup, 
namlularını aşağıya indirinceye ka
dar bir de bakarlar ki tayyare gene 
eski yerine çıkmış. Tayyarenin e -
linden illalah derler. 

Lakin denizi gözetlemekte bu tay
yarenin faydası olmaz. Sebebi şu-
dur : tayyarelerin sürati saatte 250 
kilometreden yukarıdır. Saatte 500 

kilometre yapanlar bile vardır. Böy
le süratli uçan bir tayyareye "Haydi 
bakalım, git de denizde harp gemisi 
var mı, denizaltı gemisi var mı bak. 
Vana hangi tarafa doğru gidiyor -
lar, bunları gözetle, sakın peşlerini 
bırakma. Bize her an için telsizinle 
haber ver." diye tenbih ettiler. Tay
yare de üçtü. Denizin içinde bir ta
ne harp gemisi gördü. Telsizini aç
tı. Gördüğünü anlattı. p .. 1.,.. e-f'mi 

nereye gidiyor? Uzun n.Urtı:ıf't ıtgıı 

ağır giden geminin arkasından o da 
saatlerce hatta hazan günlerce açık 
denizlerin üstünde kalabilir mi? 

Demek ki deniz gözcülüğünde 

tayyarenin de istendiği kadar fay · 
dası oJmuyor. 

Bunu ,gören denizciler, tayyare 
ve balon mühendislerine, harp ge -
mileri için deniz gözcüsü vazi..:si 

Resimli eğlence . f 
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Bahıeye ııken sekiz ~ocuktan 
sekizincisi nerede! 
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Oynamak için bahçeye sek~ 
cuk çıktı. Fakat resimde yedi tane 
var. O halde birisi nerede? Bir ço -
cuk daha .olacak. Fakat biz böyle 
söyledik diye resmi aşağı yukarı, 

sağa sola çevimıeğe kalkmayın. 

Çünkü boş yere aramış olacaksınız, 
bulamazsınız. 

Evet tam sekiz çocuk olacak. U
kin küçük Mimi nereye gitti ise git
miş. Yalnız Mimi orta yerde takye-
sini, kemerini kravatını, bir de size 
yaramaz yaramaz bakan bir tek gö
zünü bırakıp savuşmuş. Mimi, an
cak bütün arkadaşları bir araya top
lanınca meydana çıkıyor. 

görecek şekilde yeni biçim yelde -
ğirmeni şeklinde sırtından pervane-
li tayyareler yaptırmışlardır. Bu 
tayyarelere otojir denir. 

Otojirlerde kanat yerine pervane 
vardır. Bundan dolayı bu tayyarele
re pervanekanath tayyareler de der
ler. Bu tayyarelerin ötekilerden far-
kı yalnız kanatlarının olmamasın -
dan değildir. Bunlar hem tayyare 
gibi ileriye giderler. Hem de burnu
nu göğe dikmeden balon gibi kendi 
kendine yukarıya doğru çıkarlar. 

Sırtındaki pervane döndükçe, sanki 
havadan bir iple çekiliyorlarmış gi
bi yükselir. 

Sonra, ileri doğru uçarken sürati-

ni saatte 30 kilometreye kadar indi
rebilir. Zaten bugünkü harp gemile
ri de ondan aşağı kalmazlar. Şimdi 
böyle pervanekanatlının birisi bir 
harp gemisine musallat oldu mu, im
kanı yok peşini bırakmaz. Hele de
nizaltı gemilerinin birinci düşmanı 
bu otojirlerdir. Bilirsiniz ki deniz -
altı gemileri, denize dalar fakat bir 
müddet sonra suyun yüzüne çıkar. 

Sonra, bir yerden telsizle emir alır. 
Kendisine: "Süratle filan yere ye
tiş!"' derler. Denizin içinde makine
lerine ne kadar sürat verirse versin, 
imkanı yok hız alamaz. Kaplumba
ğa gibi bocalar durur. Suyun yüzü -
ne çıksa süratle gidecek ama, tepe-

ULUS'un Çoculc lla.-ni 

Bakın nasıl arıyacaksınız: bütün 
çocuk resimlerini gayet dikkatle ke
sin. Mimi'nin takyesini, kemerini, 
gözünü ve kravatını da kesin. Ço -
cukların bazıları başı aşağı gelmek, 
bazıları yan yatmak suretiyle Mi • 
mi'nin gözünü, kemerini takyesini 
ve kravatını da beraber beyaz bir ka
ğıdın üzerine bir araya toplayın. U
sanmadan bu resimler üzerinde ça -
hşın. Bir de bakacaksınız, Mimi, ar
kaBaşlarının arasında kendisini gös
terecek. Bir kere uğraşın. Usandı
ğınız zaman aşağıdaki resme baka -
rak Mimi'yi ortaya çıkarın. Yalnız 
dikkat edin: aşağıdaki resim ters -
tir. 

sinde pervanekanatlı bekleyip du
rur. Ne yapacağını şaşırır. Emir al
dığı yere telzisiyle çaresiz bildirir: 
"Başımın ucunda pervanekanatlı 
var, bir türlü peşimi bırakmıyor, im
kanı yok suyun üstüne çıkamıyaca -
ğım, haber veriyorum, ne yapacak -
sam bildirin!" Diye haber verir. 

Şimdi harp gemilerinin, hele de
nizaltı gemilerinin korktukları şey, 
bu pervanekanatlılardır. Bu havada -oldu mu, denizaltı gemileri imkanı 
yok başlarını çıkaramazlar. Bunlar 
4.000 metreden yukarıya çıktıklan 

vakit serçe gibi göründükleri için 
bu pervanekanathlara ne top fayda 
eder, ne tüfekl... .ı 

ocukları 
Cumartesi - 10 Haziran 1939 - Sayı: 75 Her cumartesi çıkar Para ile ıatılmaz 
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Bir 

Tavşan hayvanların en hilekarı, 
en kurnazıdır. Babalarımız da bunu 
söylemiştir. Babalarımızın babalan 
da. Bu söz, gerçekten, doğrudur. 
Tavşan bir gün Allah babayı ara

mış, bulmuş. Ona demiş ki: 
- Allah baba! Kartalların, bulut

ların üstünden uçan efendimiz 1 Sen
den bir tek isteğim var, kabul eder 
misin? 

- Nedir o istediğin? 
- Allah baba, senin için güç bir 
iş değil, şu benim aklımı biraz ço
ğaltsan ne olur 1 

- Pek ata, aklını fazlalaştmrsam 
ne olacak? 

- Hiç bir şey olmıyacak, yalnız, 
ben ormanlarda yaşıyan bütün hay
vanlardan daha akıllı, daha zeki o • 
]urdum. 

Bu söz üzerine tanrı, bir dakika 
düşünmüş, ve demiş ki: 

- Pek iyi, istediğini yaparım a· 
ma, bana daha evci bir kurnazlık 
göster. Marifetini bir kere göreyim. 
Mesela bir tulum al, bu tulumu ağzı· 
na kadar küçük serçelerle qoldur. E
zel yakalayım da görsünler!,, demiş. 
dolu koca bir tulum getirirsen, ne 
yapacağımı ben bilirim. 

Görülüyor ki allah babanın tavşa
na ısmarladığı şey yapılacak gibi de
ğil. 

Tavşan tulumunu sırtlamış, darı 
tarlasına gidecek yerde "serçeler bu· 
raya su içmeğc gelir" diye düşün
müş .. Bir çeşmenin yanına gitmi§. 
Tulumunu yanı başına koymuş, baş
Jamış düşünmcğc .•. Düşün bire dü· 
9ün .•. Ne .zamana kadar? Güneş gök 
yüzünden inip de koca dağların ar • 

Senagal masalı 

Tavıanla ser~eler 

dında kayboluncaya kadar ... Tavşan 
böyle yarı uyuklar, yarı düşünür • 
ken suyun başına bir sürü serçe in • 
miş. Tavşan da hiç kımıldamadan 

' yaklaşsınlar diye bekliyormuş. Ser-
çelerin kimisi zıplarken, kimisi Ö· 

tüyormuş, kimisi su içiyor, yuvarla
nıp oynuyor, uçup uçup suyun başı
na tekrar konuyormuş. 

Kurnaz tavşan kendi kendine: 
"Hele dur bakayım! şunları bir gü -
zel yakalayım da görsünler!" demiş. 

Derken kendi kendine takla atma
ğa, haykırmağa, saçma sapan şeyler 
söylemeğc başlamış: 

- Hayır! Hayır! Eveti Evet! Mu
hakkak böyle! İmkanı yok! Ola
maz 1 Nasıl olamaz, olur işte! Sahi
den olabilir mi dersin Canım niçin 
olmasın? .. 
Tavşanın böyle kendi kendine saç

ma sapan söyliyerck takla attığını, 
oynadığını gören serçeler, şaşkın • 
lıklarından oldukları yerde dona 
kalmışlar. Ve tavşana seslenmişler: 

- Tavşan 1 Tavşan 1 
- Buyurun! 
- Tavşan sen neler söylüyorsun? 

Nedirôu münakaşa ettiğin şey? 
- Ah 1 Sormayın! ... 
- Canım .• nedir böyle hal, sana ne 

oluyor? 
- Ne olacak, kendi kendime dü

şünüyorum "bu serçelerin hepsi bir
den tulumun içine girseler tulum 
dolar mı, dolmaz mı? .. " Diye bir tür
lü kestiremiyorum. 

Serçeler hep bir ağızdan: 
- Sen bizimle alay ediyorsun tav

pn, bizimle eğleniyorsun 1 
Demişler, tavşanın etrafında oy • 

U\uı'un Çocuk \\avet.\ 

Bu haftaki bulmacamız 

(izgi aralar1ndan dolaııp aslan 
yavrusunu nasll tutarsınız! 

• 
Sevgili çocuklar, 

size eğlenceli bir 
bulmaca veriyoruz. 
Resimde bir çocuk, 
bir de aslan yavru
su var. Elinize 
renkli bir kalem a
lın. Onunla çocu • 
ğun durduğu yer -
den başlayıp çizgi
lerin üstünden git
memek üzere aslan 
yavrusunun yanına 
gelin. 

Bu bulmacayı 

doğru yapanlar a • 
rasında kura çeke
rek birinciye güzel 
bir dürbün, ikinci
ye şık bir kol saati, 
üçüncüye bir ka -
lemlik, dördüncü -
ye yarım kilo çıko
lata, dördüncüden 
onuncuya kadar bi 
rer' büyük sulubo -
ya takımı, onuncudan otuzuncaya 
kadar birer büyük albüm, otuzuncu
dan kırkıncıya kadar birer kurşun 
dolmakalem, kırk birinciden altını -
şıncıya kadar güzel birer kalemtraş, 
altmış birinciden sekseninceye ka -
dar birer cep muhtıra defteri, sek -

namağa, sıçramağa başlamışlar: 

- Sen bizi az zannediyorsun gali
ba, halb:ık. baksana ne kadar ço -
ğuz. Değil o tulum, onun gibi bir 
daha olsa onu bile doldururuz, de -
mişler. 
Tavşan yerinden kımıldamadan: 
- İmkanı yok dolduramazsınız! 
Serçeler gene tekrar etmişler: 
- Dolduramaz mıyız? Sen hele 

yerinden hiç kımıldaman öyle dur 
da, tulum doluyor mu yoksa dolmu
yor mu gör! 

Küçük serçeler bu sözleri söyliye· 
rek: 

- Hop! Demiş, birisi tulumun i
çine girmiş. Derken öteki de, üçün
cüsü de dedikleri gibi, tulum bir da
kikaya varmadan ağzına kadar serçe 
ile doluvermiş. 

Tavşari birdenbire zıplamış, tulu
mun ağzını yakaladığı gibi bir güzel 
sıkmış, bağlamış. Tulumu omuzladı· 
ğı gibi doğruca allah babanın yanı • 
na: 

- Allah baba, allah baba 1 
--- Söyle tavşan, zaten ben de seni 

bekliyordum. 
- Bak tulumu ağzına kadar sanlı 

canlı serçe ile doldurup getirdim. 
Bana biraz akıl verecektin, vadini U· 

nutmadın değil mi? 
Tavşan bu sözleri söyliyerek içi 

serçe dolu tulumu allah babanın ö
nüne koymuş. Allah baba tulumun i
çindeki serçeler hakikaten canlı mı 
diye muayene ettikten sonra, eliyle 
tavşanın alnına hafifçe vurmuş ve: 

- Eğer aklını biraz fazlalaştıra ·• 
cak olursam iyi bir iş yapmış olmam. 

- Niçin allah baba? 
- O zaman cihanın altını üstüne 

getirirsin 1 
işte bundan dolayıdır ki bir za • 

manlar, hayvanların en hilekarı, en 
kurnazı olan tavşan, o zamandanbcri 
hayvanların en akılsızlarından biri 
olup kalmıştır. 

sen birinciden yüzüncüye kadar bi

rer sabun, yüz birinciden yüz ellin

ciye kadar birer Ulus çocukları ro -
zeti, yüz elli birinciden iki yüz el • 
linci ye kadar da birer kart hediye e· 
deceğiz. 

Çelik ciğerli 

genç Avrupa'da 
Nevyorklu bir milyarderin oğlu o

lon Frcderick Snite, bir Çin seyahati 
esna'sında felce uğramıştı. Kendisini 
doktorlar muayene etmiş nihayet gen
cin ancak çelik bir ciğer içinde yaşı -
yabileceğini söylemişlerdi. İşte genç 
milyarder, 1935 denberi çelik ciğer i
çinde yaşamaktadır. 

..., 
Çelik ciğerli adamın, Avrupaya u

?.:un bir seyahate çıkacağını haber alan 
amerikan gazeteleri bu hadiseyi ön 
pHina alarak meşgul olmıya başlamış
lardır. Bugünlerde amerikan gazete • 
leri, Nevyork, Sanfransisko ve Şika • 
go sergileriyle ne İngiliz imparatorla· 
rının Kanada ziyaretleriyle ne de Av
rupadaki siyasi gerginliklerle o kadar 
meşgul olmamaktadır. 

Mefluç hasta, Normandi vapuriylc 
Avrupaya gelirken, kendisine bir sürü 

adam refakat etmiştir. Yanında bir 

doktor, bir mühendis, altı Jlasta bakı
cı 2 yedek ciğer, bir matbah kamyonu, 

3 otomobil bir araba vardır. Bundan 

başka, yolda ıuni ciğer için ~üzumlu 
ne kadar alet varsa hepsi de bu takım

la beraberdir. Mutbah kamyonunda 

yirmi üç motör, altı akümtatör batar

yaın, tam bir havalandın 

muayene masaları, cerrahi ve tıbbi a
letler, enfraruj ziya lambaları .. vardır. 

İcabında hastanın içinde taşınacağı a· 
raba 100.000 frank kıymetindedir. Çe
lik ciğerli gençle Amerikadan Avru • 
paya nakledilen aletlerin ve eşyaların 
değeri bir milyondan fazladır. 

Hasta milyarder, Fransadan lngil
tereye geçecektir. 
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Eve iki 
hediye 

hafta yapıştırmacamızda 
" 

kazananların listesi 
Evelki hafta çıkan çocuk ilave -

mizdeki tavşanlı yapıştırmacamı -
zın Jıalledilmiş şeklini yukarıda gö -
rcceksiniz. Bu yapıştırmacaınızı ba· 
pranlar arasında kura çektik. Ada· 
na kız lisesinden 3. C. de 44 Şadan 
Özsayın birinci geldi ve şık, güzel 
bir masa saati kazandı. Ankara İs· 
met paşa kız enstitüsünden Sevim 
Beller ikinci geldi ve bir şişe esans 
kazandı. 

Di§ Fırçası kazananlar: 
Kayseri - Sivas hattı Gömeç istasyon 

şefi oğlu İzzet Yücel. Giresun iş dairesi 
muamele memuru Hüsnü Selçuk kızı 
Yüksel Selçuk, Yıldızeli cümhuriyet o -
kulundan 170 Faruk Çağlıyan, Diyarba -
kır lisesinden 927 Ali İnce, Ankara Öz • 
türk mahallesi çarşı sokak 55 de Nihat 
Unat, Ankara Çankaya okulundan 92 İs
met Bilen, Edirne Ali paşa orta kapısı 
Orhaniye caddesi 13 numarada Niyazi U
guz. 

Tarak kazananlar: 
Ankara ticaret lisesinden birinci sınıf

ta Türkan Unan, Ankara Devrim okulun
dan 635 Güney Köylü, Elbığ balkevinde 
mücellit oğlu Tekin Güney, Çarşamba 
Yeşilırmak okulundan 176 Mehmet Çağ -
lıyan, Ankara Sakarya mahallesi Erinç 
sokak 34 de Tunc;ay, Alkın, Ankara Ulu
canlar caddesi Oktay sokak 1 numarada 
Raha Taylan, M. Kemal paşa deveci ko
nağı okulundan 22 Hüseyin Kıratlı, An· 
kara Cebeci bayındır ıokak 17 de Perihan 
Alaz,~iğde Ziraat bankası memuru Ab
dülkadir oğlu Abdurrahman Keteni, E
lizığ - Tunceli emniyet müdürü oğlu İ~
met Tüzü11. 

Kokulu sabun kazananlar: 
Ankara çocuk sarayı caddesi ÖğdU so

kak 9 numarada Safa doğruyol, Ankara 
üçüncü orta okulundan 85 Şahabettin 
Gülşenoğlu, Ankara ticaret lisesinden 
385 Suzan Aydın, Diyarbakır 28 numara
lı Polis memuru Mustafa Kurt oğlu Fe
rit, Diyarbakır Cemal Yılmaz mahallesi 
Samansi sokak 3 numarada 215 Zeki ö
zet, Ankara Mimar Kemal okulundan 850 
İbrahim Sütay, Kuşadası ilk okulundan 
305 Orhan Gürsev, Edirne cezaevi çocuk 
ıslihhanesinde muallim Hakkı oğlu Kad
ri Uğuz, Diyarbakır sıtma mücadeleme -
muru Mehmet oğlu Ali Öğündür, Niğde 
Şehitler mahallesi 7 numarada Turgut 
Kaşkal. 

Krem kazananlar: 
Barak - Karkamış ilk okulundan 128 

Yılmaz Okan, EUizığ - tunceli emniyet 
müdürü kızı Bedia 'Tüzün, İpsala kapıcı 
mahallesi Çeşme karşısında Ali Devrim, 
Zile Ziraat bankası muhasibi Mehmet 
Hazer kızı Edibe Hazer, Diyarbakır 1i -
sesinden 3. A. da 924 Muzaffer Aytek, 
Ankara ücüncü orta okulundan 391 Ke
nan Aydın, Ankara İstiklil okulundan 
251 Ergün Benzigül, Elazığ ikinci k'omi
ser Halil oğlu Sercf karabulut. 

Kitap kazananlar: 
Ankara Çankaya okulundan 99 Hikmet 

Bilen, Ankara iktısat vekiletinde odacı 
yahya Erdoğan, Ankara Devrim okulun
dan 270 Faruk Şahinbaş, Çanakkale - Ye
nice ilk okulundan 151 Talat Timur, An
kara erkek lisesinden 1019 Adnan Atar, 
Elizığ - Tunceli adliyesi zabıt kitibi 
Remzi etiyle Derviş Daniş Yamac;, Anka
ra birinci orta okulundan 1357 Halim U
lubaylar. Ankara üc;üncü orta okulundan 
178 Mehmet Güleşen. Bor jandarma baş
c;avuşu kızr Servet Yalcın, Diyarbakır 
lisesinden 1. A. da 992 Enver Evin, An· 
kara Atatürk erkek okulundan 676 Ka
dir Kale. Bor Jandarma başc;avuşu Neşet 
Yalcın oi?ln Fa'Uk Yııkı:l 

.... ı>ır-
sen Yurdatapan, EUlzığ müteahhit Doğan 
kardeşi Zülfikar Aytug, Diyarbakır Doğ
nıtürk evinde elektrikcl Nasır Özet, İs
tanbul - Raziye Akyıldız. İkinci orta o -
kulundan 1. B. de Neriman Ünal. Ankara 
Atatürk kız ilk okulundan 692 Bcdrettin 
Güleşen, Ankara Dumlupınar o-kulundan 
Müfit Seylam, Ankara Cebeci Baysal 
caddesi No: A. 80 Erok. Ankara Dumlu
pınar okulundan 512 Türkin fpekc;I, An· 
kara mimar Kemal okulundan 134 Nevin 
Uz, Ankara inşaat uıta okulundan 348 
Mehmet Yücel, Ankara lnönü ilk okulun
dan 970 Ahmet Açıklı:an, Ankara Yeniıe· 

Evelki yapıftırmacamızın yapılmıf 
.fekli 

hir Meşrutiyet caddesi No. 38 Alpay Na
zikoğlu, Ankara Etlik İncirlik bağlan 35 
Muzaffer Çakın, Diyarbakır orta okulun
dan 378 Lütfi Şener, Diyarbakır lisesin
den 830 Enver Birengel, Ankara .Dumlu
pınar-·okulundan 90 Vedat Meral, Anka
ra Etlik ilk okulundan 217 Yüksel Çakın, 
Diyarbakır lisesinden 132 Cezmi Işık, E
mirilem nahiyesi Emiralem okulundan 
172 Muhittin Çırak, Diyarbakır lise -
sinden 1066 Sacettin Tokur, Ankara 
ücüncü orta okuldan 1025 Adil Eskipchli
van, Ankara 1 inci orta okuldan 499 Ar
gun Mutlu, Ankara Turhan Başarı:, An
kara P. T. T. muhasebe memuru Nurettin 
eliyle Metin Yüzak. Ankara ticaret lise -
sinden 335 Ahmet Vera!, Ankara 1stikl5.l 
ilk okulundan 271 Cemal Birecik, Anka
ra Keciören bakkalı yanında Mazhar Ka
yahan, Ankara Hamamönü Topçu S. 7 No. 
Bilgen Ulunan, Diyarbakır İzzet 
paşa caddesi Çubukçu sokağı No: 24 Ce
lil Güvene;. İstanbul Beşiktaş Yıldız tek
n\k okulundan Batur Taşan, Adana kız 
lisesinden 3. C. de 752 Kevser Erker, 

Birer kart kazananlar: 
Ankara ticaret lisesinden 293 Mübahi 

Bilgiçer, Elazığ polis merkez karakolu 
komiseri yeğeni Hasan Tahsin Bani, An
kara erkek lisesinden 258 İrfan Çınar, 
Mustafa Kemal paşa deveci konağı oku
lundan 98 Kadriye Doğu, Üsküdar birin
ci orta okuldan Mukbil Abay, Diyarbakır 
lisesinden 883 Ender Çolpan, M. Kemal 
paşa clevccı konağı okulundan 26 Abdur
rahman Doğu, Diyarbakır 28 numaralı 
polis memuru Mustafa oğlu Cahit Kor -
kud, Ankara Müdafaai hukuk caddesı 102 
numarada Birsen Yilceer, İpsala spor ku
lübü büfecisi İbrahim Özgedik, Siird 
viliyeti şırnak kazası ilk okulundan 12 
No. Hikmet Taşkam, M. Kemal paşa de
veci kondı ilk okulundan 65 Halil Al • 
tın, Diyarbakır Şafak kıraatanesinde gar
son Yusuf Yakar, Elizığ ikinci komiser 
Halit oğlu Coşkun Karabulut, Elazığ mü
teahhit Bayram oğlu Hızır Yalçın, Ela
zığ Halkevinde mücellit oğlu Lütfi Gü -
ney. Ankara Kamelya mağazası Kudret 
kızı Süoda, Diyar;bakır berber Raif ya -
nında Ali Narin, Ankara Altındağ Ma -
hallesi Necati ilk okulundan 166 Hakkı 
Öztürk, Diyarbakır Gazi caddesi kumaş
cı Şefik kardeşi 94 Refik Akkoc;, Ankara 
Mimar Kemal ilk okulundan 108 Sabiha 
Şan. 

ULUS'un Çocuk Bilmece 
Kuponu No: 75 

d·· 

Soyadı: 

Okul: 

Numarası: 

Şehir: 

Güzel danslara meraklı mısınız? 

Güzel §arkı söylemek, güzel resim yapmak, güzel yazı yazmak, 
güzel ev ve heykel yapmak gibi güzel dans etmek de bir sanattır; J'•• 
panlara ve seyredenlere büyük bir zevk verir. 

Yukarıki resimde bet küçük kardeşinizi görüyorsunuz; bakın ne 
güzel dans ediyorlar! 

1 ULUS ÇOÇUKLARINiN POSTASi 1 

Kanatsız tayyareler 

Sual: 1 - Kanatsız tayyareler var
mış, bunların işi gücü denizleri gö
zetlcmekmiş. Niçin gözetliyorlar? 
Böyle kanatsız tayyare olur mu? 

Cevap: 1 - Gök yüzünde uçan 
makineler ke§fedildi edileli deniz
cilerin işine yarıyacak, denizleri 
gözliyecek bir "uçar göz" yapmak i
çin çok çalışıldı. Denizlerin üzerin
de uçarak enginleri gözetliyecek o. 
lan böyle bir makinenin faydası ne 
olabilir? 

Bilirsiniz ki harp gemilerini çok 
1• •·--rm;:ı7l;:ır. R11mın !'lrhr'-'ir>i 

~ 

saca tekrar edelim de asıl konuşaca-
ğımız "uçar göze" ondan sonra ge
çelim. 

Harp gemilerinde toplar vardır. 
Bunlar uzundur. Hem uzaklara atar
lar, hem de namlularının ağızlarını 
havaya çok kaldırmazlar. Böyle mer
milerini denizin yüzünü silip geçe
cek sekilde alçaktan ateş eden top • 
lara "yatık mermi yollu toplar" der 

ler. Sebebi de belli. Topun önünde 
dağ yok, kava yok, her tarafı düm 
düz. 

Harp gemileri harp gemileriyle, 
tayyareler tayyarelerle muharbe et
tiği için harp gemilerini, düşman 

harp gemilerinin attığı mermilerden 
korunmak için ellerinden geldiği 

kadar suya yakın yapallar. 
İ§te böyle, su ile beraber olan, Üs· 

telik rengi de deniz rengine boyalı 
olan harp gemisini uzaklardan gör
mek öyle zannedildiği gibi kolay 
bir iş dcj:)!Jiı- Harp gemilerinin di
• c.kkr inde gozcu kulelerı vardır. 
Bahriyeliler ellerine dürbün alıp bu
raya çıkarlar. Dört tarafı gözetler • 
ler. Fakat ne kadar çok gözetlcselcr, 
çok uzaklardaki harp gemisini bir 
türlü göremezler. 

Neden göremediklerini tabii bilir
siniz. Denizin yüzü nasıldır? Düm 
düz değil, yuvarlaktır değil mi? 
Çok uzaklardan bize doğru gelen ge· 

(Lüf.tcn sayfayı ~'f'\•iriniz) 
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Tapu ve Kadastro 

; d ankaya Tapu Sicılli Muhafızlı
.ın an : 

Dikmenı' k·ı· • · · d k n ı ıse cıvarı mevkıın e 
andilci Panayot kerimesi Simadan 

ınetruk 56 ın rakamı ebvaplı ve 41S7 u-
ta~~ No. lı bağın sekiz sene ve sekiz 
ırı·· sıtte bedeli istifa olunmak üzere 
_ ulkiyeti bilmüzayede levazımatı u
"•Um' 
d ıye muayene komisyonu azasın -
an s .. ı 

di •. u eyman Sırn namına ihale edil-
İt gınden müşteri namına tapu senedi 
aaas.ı Ankara defterdarlığının 25 T. 
L nı 341 tarih ve 9911/4734 No. tez -
ıı;cre · 
.... sınden anlaşılmış ve bu gayri 
.... ,nk ı .. 
bi u un tapuca kaydı olmamasına 
ttı naen senetsiz tasarrufata kiyasen 
ın Uamele yapılacağına göre bu gayri
cu'nkuı ile aUikai tasarrufiyeleri mev 
b' t olanların yetlerindeki evrakı müs 
c::~leriyle birlikte Çankaya tapu si
illa ı ~~hafızlığına veya 30-6-939 cu
tn tunu mc: hallinde bulunacak tapu 

Cmuruna müracaatları ilan olunur. 
2133 

i Çankaya Tapu Sicılli Muhafızlı
ından : 

ı~i'acıali mahallesinden mizancı oğ
ta. nastastan metruk yukarı Üveçya
\' gı mevkiinde Mike, Agop, Abus ve 

uvanak· ·ı so
31 

ı ı e mahdut 102 umum ve 
tııuı1c~us~si No. lu 15 dönüm bağın 
İle 

1 
1Yetı bilmüzayede 390 lira bedel 

da ev_azımatı umumiye memurların -
di~· Suleyman Sırrı namına ihale edil 
İtagınden müşteri namına tapu senedi 
&a 

8
•
1 Ankara defterdarlığının 14 K. 

tc 
11 

926 tarih ve 498 123 sayılı tezke-
sıncte 

buı n anlaşılmış ve tapuda kaydı 
ruf~nm~masına binaen senetsiz tasar
ı:o a kıyasen muamele yapılacağına 
}'c r; bu gayrimenkule alikai tasarrufi 
ra~ı me~cut olanların yetlerindeki ev
tap 

1 
muspiteleriyle birlikte Çankaya 

939 u liİcilli muhafızlığına veya 27-6· 
tap &alı giinü mahallinde bulunacak 
lu ı.ı memuruna müracaatları ilan o-
nu~ 2134 

Yaş sebze alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlıiından : 

Orman Koruma genel komutanlığının latanbul Zeytinburnundaki Ta -
limgahı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı (8) kalem yaı sebze hi
zalarında gösterilen gün ve saatlerde Ankara'da Yenişehirde - Yüksel cad
desinde Orman koruma genel K. binasındaki aatın alma komisyonu tarafın
dan pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık gününde komisyonda 
bulunmaları. (2180) 

Cinai Miktarı İhale iÜnÜ Saati 

Semizotu 1080 ) 
Kabak 12960 ) ıs Haziran 939 per§embe 11.00 
Patlıcan 15120 ) 
Tomates 4744 ) 
Barbunya Fasulya 10800 ) 15 Haziran 939 perşembe 14.00 
Ayşe kadın 

" 6480 ) 
Bamya 2160 ) 
Patates 20000 16 Haziran 939 Cuma 11.00 

12189 

Mevsimlik kumaş satışı 
Türkiye Tiftik Cemiyeti mamulatından muhtelif renk Ankara 

ıofu merkez umumi binasında ve Yerli Mallarda satılmaktadır. 
Mücerret bir Ankara hatırası olmak üzere maliyetinden yüzde yir
mi beş noksan fiatla verilen bu mevsimlik kumaşı Vatandaşlara 
tavsiye ederiz. 2043 

da sarraf Avni vekili avukat Hilmi j ligat yapılamamıştır. 
Raşit Yaman tarafından aleyhinize a- Hukuk usul mahkemeleri ka -
çılan 35 liralık alacak davası üzerine nununun 143 ve müteakip maddeleri 
ikametgahınızın mçehuliyetine mebni mucibince ilanen tebliğat icrasına ka -
davetiye ve dava arzuhali ilanen teb- rar verilmiştir. Tarihi ilandan itiba -
liğ edildiği halde mahkemeye gelme· ren bir ay mehil verildi. Bir nüshası 
diğinizden hakkınızda gıyap kararı j da icra salonunda talik edildi. Tebliğ 
verilmiş duruşma 5. 7. 939 saat 9 ahıra makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
kılmıştır. Mezkur tarihte mahkemeye ilan olunur. 2131 
ge.lmediğiniz veya bir vekil gönderme 
diğiniz takdirde gıyaben karar veri· 
leceği ve bir daha durusmıya kabul o
lunmıyacağınızı gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

Ankara Asliye Birinci 
Mahkemesinden : 

2130 

Hukuk 

Ankara Birinci lcraıından : 

tıı5dankaya Tapu Sicilli Muhafızlı· Ankara Eminönü mahallesinde Ur-
ln : bay sokak No. 4 de mukim Salim O -

Mahcuz dört koltuk, 6 halı seccade, 
hezaran sandalya, masa, bir telefon, 
bir ayna, iki sandalya, bir elektrikli 
saat, bir madeni şamdan, bir vantila· 
tör, bir etajer, sedef kaplamalı sigara 
masası, 9 madeni çay takımı, maa ib -
rik bir bakır mangal, bir dökme soba, 
94 metre 50 santim ıapka kumaıı ile 
müteaddit panama tapka 12.6.939 saat 
ikide birinin muhammen kıymeti % 
75 ini bulmazsa 14.6.939 çarşamba gü
nü aynı saatte ikinci arttrımıya bele
diye müzayede salonunda çıkarılacak 
tır. Taliplerin orada bulunmaları. 

u~Ukarıüveçyatağı mevkiinde 5030 
~ N? .lu harap bağ Hisarfukara 
ttlet ~lcıındcn Hafız oğlu Agop'tan 
l{ir r le kahveci Bekir kerimesi ve 
nu~alc? ve Lefter ile mahdut 5 dÖ: 
ihaı ~ıktarındaki harap bağın bedelı 

eaı """k. k" ak . . tifa """ ız sene ve se ız t sıtte ıs-

~ly ;ıun~k üzere mülkiyeti bilmü -
ııı~. e tnı~~l müdafaa levazımatı .u
~ ıye mubayaat komisyonunda yiız
tııu ı su_ıeyman Sırrı'ya satıldığından 
tııu !terı namına tapuya tescili lilzu -
ıııı Ankara defterdarlığının 30 kinu
teı~tl 341 tarih ve 11068/51S2 sayılı 
ta}' ~resiyle talep edilmiıse de bu 
huı tırnenkulün tapu sicillinde kaydı 
~mamasına binaen senetsiz ta
lın f~~a kıyasen muamele yapılaca· 
İle a &ore mevzuubahis gayrimenkul 
ları illakaitasarrufiyeleri mevcut olan
hit ~ ~etlerindeki mevcut evrakımüs
Cilje erıyJe birlikte Çankaya tapu si
lah ~u~afızlığma veya 27. 6. 939 
~İk tunu mahallinde bulunacak tah · 
ııur memuruna müracaatları ilan olu • 

• 2135 

hlf~~~ara Merkez Tapu Sicilli Mu
•ıından : 

ı· 
lllahır1in dağlı oğlu namı diğer Harun 

a le · · kap
1 

N sının Haymana sokağında 242 
~1~ o.Ju Dağlı oğlu Agop veresesi 
k1 1ı8 n veresesinden metruk hane ile 
12 es~·altı mevkiinde 27 - 28 yeni 40 • 
A.ıacaıı No.ıu Çektim oğlu Karabet v~ 
Ve }'i ı o~lu Ohanesten metruk bahçe 
?ı.i Ve ~e bu yük Tamık mevkiinde 11 ye 
A.rtind 1 eski kapı No.lu Gazaros oğlu 
!lıcn t en metruk kısmen bağ ve kıs • 
kiind arıa ve yine büyük Tamık mev -
"c 8A e 12 Yeni ve 67 eski kapı No.lu 

--rnc · "c ,,. rcı Ohennesten metruk tarla 
.rıne b·· .. hni uyuk Tamık mevkiinde 13 

zulu'ya : 

Ankarada Zadiye Merter tarafından 
aleyhinize açılan boşanma davası ar -
zuhali ikametgahınızın meçhul ve 
Çorluda bulunmadığınızdan tebliğ edi
lememit ve mahkemece ilanına karar 
verilmittir . 

Karınızın emval ve servetini kendi 
üseriniır:e geçirmek için vaki iararınız 
la aile birliğinin size tahmil ettiği veza 
ifi yapmadığınızdan boşanmak iste • 
mektedir. 

Muhakeme günü 17-7-1939 saat 14 o
larak tayin edilmiş olmakla mezkur 
gün ve saatte mahkemede hazır bu -
lunmanız veya bir vekil göndermeniz 
lüzumu ilanen tebliğ olunur. 2132 

Ankara Asliye 
Mahkemeainden : 

Birinci Hukuk 

Ankara Dağarında Sucular yoku -
şunda 210 No. lu. evde Sıdıka Ayaz. 
Kocanız Ali Ayaz tarafından mah -

kememizc açılan ihtar davasının dave 
tiyesi ikametgah;nızın meçhuliyetine 
binaen tebliğ edilememiş olduğundan 
muhakeme 21-6-1039 çarşamba gunu 

saat 14 e talik ederek davetiyenin ili
nen tebliğine karar verilmittir. Bu ta
rih ve saatte mahkemede hazır bulun • 
manız veya bir vekil göndermeniz i
çin davetiye makamına kaim olmak ü -
zere ilanen tebliğ olunur. 2144 

Bartın Hukuk Hakimliğinden : 

2ı37 

Ankara Defterdarhgı 

Memur ahnacak 
Ankara Def terdarhğından : 

Bata kazası maliyesinde münhal 50 li 
ra ücretli buğday koruma memurluğu 
için 12 haziran pazartesi günü aaat ıs 
te Defterdarlık binasında imtihan ya
pılacağından memurin kanunununda 
yazılı evaafı haiz taliplerin timdiden 
birer dilekçe ile defterdarlığa müra -
caatları lüzumu ilan olunur. 

(2212) 12177 

Zayiler 

Zayi - 937 senesinde Ankara Gazi 
orta okulunun 2 inci sınıfından aldı -
ğım tasdiknamemi kaybettim. Yenisi -
ni alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur· 

Ankara Doğan bey mahallesi İbadul 
lah cadesi No. 39 da Necati oğlu Galip 
Deringöz. 2138 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
dığım (960) numaralı bisiklet plaka -
sı kaybolmuştur. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hükmü yoktur. 
1 214 ı Borsada t. İmer 

Şehrin en mutena caddesinde ve 
her şekilde yazıhane ve büro 
yapmağa elveritli 

Kirahk daireler 

Evlerde çalışan hizmetçi, aşçı ve 

saire gibi işçiler hakkında 

Belediye Reisliğinden : 
Halkımızın mübrem ihtiyaçlarından olan ev işçileri gelişi gü

zel hizmete girmekte, sıhhi ve ahlaki vaziyetlerini teıbit ettir
mek lüzumu·na riayet etmedikleri görülmektedir. Bu sebeple Be
lediyemiz aşağıda yazılı tedbirleri almak lüzumunu hiasetmek
tedir: 

1 - 15 Haziran 1939 tarihinden itibaren evlerde çalışacak 
olan (Mürebbiye, Sütnine, Hizmetçi, Aşçı, Çamaşırcı Uşak A
rabacı ve Bahçivan) gibi itçilerin Belediye İktısat İtle;i MüdÜrlü
ğüne bizzat ve nüfus tezkereleriyle birlikte müracaatla ruhsatna
me almaları, 

2 - Ev sahipleri sıhhi selametlerini ve ahlaki masuniyetleri
ni temin için evlerinde bulunan hizmetçilerin bu bakımdan va
ziyetlerini bir ay içinde tesbit ettirmeğe icbar etmeleri, 
. 3 - Ellerinde sıhhat ve hizmet cüzdanı olmıyan hizmetçile • 
rın ceza S{Örecekleri, 

4 - Ellerinde sıhhat ve hizmet ctizdanları olmıyan h;zmetçi
lerin evlere alınmaması alakadarların menfaati ikti:-- ~-- 1 - .. ol
du~. 
Sayın halka ilan olumu. (2202) 12161 

Enkaz satışı 
Ankara Belediyes;nden 

Cinsi: 

2 Ahşap hane, 1 • 
Dükkan 

Mahallesi: 

Dua tepe 

Muhammen bedeli: O{, 7,50 
Ada: Parsel: Lira: Ku. Lira: Ku. 

285 3 2.iO 18 75 

Yukarda muhammen bedeli yazılı iki ahşap hane ile hir dlikkanın enkz
zı arttırılma suretiyle satılacaktır. İhalesi 26-6-939 pazartesi günü saat 15 

de yapılacaktır. Taliplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü-
racaatları. (3234) 12205 

Satılık fıayvanlar ~det lahammur kabı ahna~ak· 

imar heyeti fen şefliğinden veya !a
parta belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme ı 7 Temmuz 939 tarihi 
ne rastlıyan pazartesi günü saat on 
beşte İsparta belediyesinde toplana -
cak eksiltme komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat on dörde kadar 
komisyon reisliğine teslim etmiş ol
maları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 3685 lira 75 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun 4 üncü maddesi muci -

hince eksiltmeye girmeye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek -
tup. 

D) Münakasaya iştirak edecek mü
teahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 

olduklarına dair vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri lazım -
dır. 

S - Teklif mektupları ihale günü 
saat on dörde kadar makbuz mukabi • 
linde Belediye reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek -
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar Belediyeye 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine ve Isparta belediyesine 
müracaatları. (2055) 12052 

İnşaat münakasası 
İstanbul Defterdarhğından : 

26. 6. 939 pazartesi günü saat ıs de 
İstanbul defterdarlığı milli emlak mü 
dürltiğiınde müteşekkil eksiltme ko -
misyonu odasında (47235,98) kırk ye
di bin iyi yüz otuz beş lira doksan se· 
kiz kuruş keşif bedeli Bayazitte Cam
ci Ali mahallesinin eski Vezneciler 
yeni Kimyager Derviş paşa sokağm -

1 h
. 

1 
U M .. d .. 

1
_. .. da eski 13 yeni 11 - 13 sayılı arsa Uze-

l Bel d' . b t l t n ısar ar mum u ur ugun- . d ·a l k ı· h ·1 - e ıye za ı ası memur arı a- rın e yenı en yapı aca ma ıye ta sı 

Ankara Belediyesinden : 

rafından başı boş olarak yakalanan 21 den : ve tahakkuk şubesi binası kapalı zarf 
ördek, 1 kuzu, 1 dişi boz merkep. 1 1 ~ 12. VI. 939 tarihinde ihale edi • usuliyle eksiltm~ye konulmuştur. . 
tavuk, 1 erkek boz merkep l koyun l leceği ilan olunan (7) adet tahammür Mukavale; eksıltme, bayındırlık ış
açık artırma suretiyle satılacaktır. kabının eksiltmesi görülen lüzum üze- leri genel, hususi ve fenni şartname -

2 - İsteklilerin 12. 6. 939 pazartesi rine 10 gün müddetle temdit edilmiş - leri proje ;keşif hülasasiyle buna mü -
günü saat tam sekizde mezbaha civa _ ti•. . . t~f~rriğ dı~~r evrak 237 kuruş muka-
rında hayvan pazarındaki memurumu-! lI - Muhammen bedelı Sıf 23000 bılınde verılır. 
za müracaatları. (2254) 12220 muvakkat teminatı, 1725 liradır. •Muvakkat teminat 3543 üç bin beş 

G. ve inhisarlar V. 

Sigara makinesi 

ah nacak 

111 - Pazarlık 23 VI. 939 cuma gü- yüz kırk üç liradır. İsteklilerin teklif 
nü saat 13 de Kabataşdaki levazım ve mektuplarını ve en az (30000) liralık 
mübayaat şubesindeki alım komisyo - bu işe benzer i§ yaptığına dair idare -
nunda yapılacaktır. terinden almış olduğu vesikalara isti-

' 

IV - Şartnameler her gün sözü ge- na~e~ lstanbu~ vil.~yetinden eksiltme 
çen şube veznesinden ve İzmir baş - tarıhınden sekız gun evci alınmış, eh-

i müdürlUklerinden 57 kuruı mukabilin liyet ve 939 senesine ait Ticaret odası 
de alınacağı gibi planı da görülebilir. vesikalarını havi kapalı zarflarını 26. 

V - Münakasaya iştirak etmek is. 6. 939 pazartesi günü saat ı4 de kadar 
teyen firmalar verecekleri malzeme • Defterdarlık Milli Emlak müdürlü -

ı nin tefcrrüat ve evsafını gösterir tek- ğünde toplanan komisyon başkanlığı-
nhisarlar Umum Müdürlüğün-den: liflerini münakasa tarihinden 10 gün na vermeleri ve aynı gün saat on beş -

1 - Cibali tütün fabrikası için 
alınacağı evelce ilan edilmiş olan "3" 
adet yüksek randımanlı sigara maki • 
neıi muhammen bedeli sif 28.000 lira
ya çıkarılmış olup yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme 14-VIl-939 cuma 
günü saat 10,30 da Kabataşta levazım 
ve mübayaat ıubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. Muvakkat te • 
minat "2100" liradır. 

111 - Şartnameler her gün sözü 
geçen fUbe ile Ankara ve İzmir Baş 
Müdürlüklerinden 140 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

iV - Mübayaa olunacak makineler 
Molens, Standart, Müller, Skoda fab
rikaları mamulatından olacaktır. 

V - Eksiltmeye ittirik edenler 
fiatsız tekliflerini % 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat mek 
tubunu havi kapalı zarflarını eksilt
me için tayin edilen günde ihale saa
tinden bir saat evveline kadar mcz • 
kur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3697-2048) 12026 

evetine kadar inhisarlar umum mü • te zarflar açılırken hazır bulunmaları. 
dürlüğü müskirat fabrikaları şubesine (3887 /2130) 12120 
vermeleri lazımdır. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin % 
7,5 güvenme paralariyle birlikte mez -
ki'ır komisyona gelmeleri. 

(4024/2209) 

Vilayetler 

12197 

Arazoz alınacak 
Niğde Belediye Reisliğinden : 

1 - 15. 5. 939 günü kapalı zarf usu
liylc belediyemiz için satın alınacağı 
ilan edilen (beş bin beş yüz) lira mu
hammen bedelli arazöz makinsei için 
taliplerin şartname hilcifına müteka -
bil teklifte bulunduklarından ve şart
namede tekrar tadilat icrasına lüzum 
görüldüğünrlen artırma eksiltme ka . 
nununun ı2 ci maddesi hükmüne tev
fikan 22 5. 939 tarihinden itibaren 45 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle ye
niden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 6. 7. 939 tarihine mü

Kazalar 

Ahır inşa ettirilecek 
Sultanıuyu Haraaı Müdürlüğün

den : 
1 - Malatyanın Sultansuyu Harası 

merkezinde yeniden inşa edilecek ılgı 
ahırı 1-6-939 gününden itibaren 20 
gün müddetle ve kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (37494) lira (39) 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı (2812) lira (12) 
kuruştur. 

4 - İhalesi 20-6-939 salı günü saat 
on beşte Hara merkezinde yapılacak
tır. 

S - Şartname ve projesi Hara ve 
Malatya Nafıa müdürlüğünde mev - ' 
cuttur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde ya -
zıh vesaikle birlikte ilk teminat ve 

sadif perşembe günü saat 14 de Niğ • teklif mektuplarını ihale saatinden 

S 
bir saat evveline kadar Hara merke • 

aç tekne mu··nakasası de belediye encümeninde yapılacak. zindeki komisyonu mahsusuna verme
tır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğün • 
3 _ Eksiltmeye iştirak edeceklerin leri ilan olunur. (2ıSl) ı2130 

}lard~e 19 eski kapı No.lu ve terzi 
lise a:rostan metrO.k tarla ve yine ki
cski ktı mevkiinde 31/30 yeni ve 86/48 
Ve ~ apı No.ıu Kalos oğlu Ohennes 
k;ı>'et~as oğlu Bahadır namında mu • 
tarı btken firari ve mütegayyıp eşhas 
ile Ulunmaları hasebiyle hazi -
tc ~::n~na tesçili talep edilmek • 
ti n ugundan ve sahibi evelle • 

Türk Hava Kurumu Bartın §Ubesi 
vekili avukat Hasan Turan tarafın
dan müddeialeyh Bartın askerlik şu· 
besi reisi emekli binbatı Mü§tak ve 
rüfekası aleyhlerine ikame eylediği 
alacak davasının reddine dair Bartın 
asliye hukuk mahkemesinde verilen 
20.6.939 tarih ve 16 sayılı hüküm du
ruıma yapılması suretiyle temyizen 
tetkiki hazine vekili Hasan Turna ta
rafından istenilmesi üzerine duruşma 
günü 19.9.939 salı günü saat (14) te 
tayin edilmiş ve taraflardan ikamet
gahı meçhul bulunan Müştak hakkın
da ilinen tebligat ifası lüzumu tem
yiz mahkemesince karargir olmuı ol· 
duğundan tayin olunan muhakeme gü 
nünde müddeialeyhin Ankara temyiz 
mahkemesi dördüncü hukuk dairesin
de hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi halde gıyabında mu
hakeme yapılacağından tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

M. Ve. A. Hanef kardetler Şev- den : 
muhammen bedelin % 7,5 ğu nisbetin 
de teminat vermesi mecburidir. İhale- Pansiyon binası yaphrılacak 

1 •mı 
lltıarna ~arasında tapu kaydı bu -

llun hu d~_gından ısı5 No. lu kanu -
tıtıın ku~.lerine göre tasarruf hakla· 
"1riif tesbıtı için 26. 6. 939 tarihine mil 
llıelllu Pazaı:esi günü mahalline tahkik 
{i.,Ctin~ gonderileceğinden bu yerler 
'•r111 e tasarruf iddiasında bulunan
dc'lle ~eya her hangi bir hak iddia e· 
l rın r -~ırrı esnıı vesikalariyle muhafız-
t 'ıkı~ıa \reya mahallinde tahkik ıünü 
\! .tt it nı'rnuruna müracaatları ve hu
l,. • ~rrı,ıılarının aynı günU mahallin 

unmaları ilan olunur. 214S 

2146 

İcra ve İflôs 
Ankara Üçüncü icra Memurlu

ğundan : 

Sarraf Avni Altının lstanbulda Hav 
~· "-l"ıkara İkinci Sulh Hukuk Hi.- yar hanında mühendis Emin aleyhine 

1l'rılitinden açtığı 208 liralık alacak takibi üzeri · 
l>iy ne borçlu namına tanzi mkılınan bet 

lt\'azı arba~ırda birinci mlifettltlik günlilk ödeme emrine verilen me§ru -A: m~düri.ı Kadri Kemale. hatta borçlunun bulunmadığı ve ika-
ara da Ali Numi ıpartımanın- metgihı meçhul olduğu beyaniyle teb-

role Otomobil Acentesine 
müracaat 

Postahane caddesi, Yeni Hal 
karşı11. Telefon: 3150 2056 

Kirahk ev 
Havuzbatında, Atatürk bulvarında 

7 numaralı ev: 17 oda, bir veranda, 6 
banyo, 3 mutfak, kalorifer ve ayrıca 
ııcak su. Dahili telefon. Büyük salon
lar ve hol parke. Bütün, iki veya üç 
kısım olarak kiralıktır. Resmt daire
ler ve büyük müesseseler için bilhas
sa elveritlidir. Tel: 2749 a müracaat. 

2113 
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~ ARTİST ASKI ~ - -5 t vanne Printempe 5 - -..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

1 - Şartname ve keşfi mucibince yi müteakip teminat akçesi % 15 şe 
"bl - dı'lecektı"r Karacabey Harası Müdürlü<rün-

parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklin ı ag e · den : • 
de kullanılmak üzere ı adet saç tekne 4 - Bu işe ait şartname İstanbul, 
kapalı, zarf usuliyle eksiltmeye konul Ankara ve Mersin belediyelerine gön- Müessesemiz merkezinde (15404) 

derilmi11tir. İsteklilerin ıu:ırtnamesini lira (88) kuruş bedelli bekar pansiyon 
muıtur. :o :r-

görmek üzere belediyemize ve adı ge- binası inıası kapalı zarf usuliyle ek -
il - Keıif bedeli 16442.64 muvak b 1 d. 1 ·· 1 • siltmeve konmuştur. Eksiltm 26. hazi-

kat teminatı 1233.19 liradır. çen e e ıye ere muracaat arı ılan o - J 

lunur. 11994 ran 939 tarihine müsadif pazartesi gü-
111 - Eksiltme 16. VI. 939 cuma nü saat ıs de Bursa baytar müdürlüğü 

günü aaat 11 de Kabatat'ta levazım ve İsparta c•hri irme suyu lesisah binasında yapılacaktır. Muvakkat te-
mübayaat tubeaindeki alır;n komisyo - fV l minat 11S5 lira 37 kuruştur. Bu işe a-
nunda yapılacaktır. bek • • 1 .. • • k 1 it mali ve fenni şartname mukavele ve 
ıv - Şartname, plan ve keşifname- J8 8SIDln eYSll IJI apa 1 plinlar bilabedel hara muhasebesin -

ter 82 kurut mukabilinde Ankara ve den verilir. 
lzmir batmüdürlüklerinden ve Kaba - zarf USUIİyle eksiltmeye Taliplerin eksiltmeden sekiz gün e-
tat'da levazım veznesinden alınabilir. vel tarihle Bursa nafıasından bu iş i-

V - lateklilerin mühürlü teklif konulmUJhir çin alacakları ehliyet vesika, teminat 
mektuplarını kanuni vesaikle birlikte ve diğer evraklariyle birlikte saat on 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veyd laparta Belediye Reiıliiinden dörde kadar 2490 numaralı kanunun 
banka teminat mektubunu ihtiva ede- l hükümleri dahilinde teklif mektupla-

1 - §İn muhammen bedeli S2314 
cek kapalı zarfların ihale saatinden rını Bursa haytar mGdürlüg~ünde içti-lira 64 kuruştur. 
bir aut eveline kadar (saat 10 a ka · ma edecek k 'tnisyona tevdi etmeleri. 
dar) mezkfir komisyon batkanlığına 2 - İstekliler bu ite ait şartname, Şartname ve Jiğer evrakı görmek is -
makbuz mukabilinde vermeleri lazım proje ve sair evrakı bilabedel 262 An· teyenlerin Hara mnh'\sebesine müra • 
dır. (3789/2081) 12060 1 kara'da Dahiliye Vekaleti belediyele. 1 caatları. (3986 2184) 12190 



bedeli (131.096,36) lira olup iJk temi • 
nat miktarı 7806 liradır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 
perşembe günü saat 11 de vek~let sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve resimleri 
660 kuruş mukabilinde satın alınabi -

-

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = ~ 

~ Askeri okullara ~ :::; ----
- 2 adet Dizel motörlü elektrik 

grupu ahacak 

tüvün şimdilik alımından vazgeçilmiş lir
4
. 1 kl"l . k 2 .. 

t" (
2

190) 12191 - ste ı erın anunun ve 3. cu 

talebe ahnıyor ~ -- :::; := 1 - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise· ~ 
= lerile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına: ~ 
=: Kırıkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gediklı ~ 
- Erbaş Hazırlama Orta okulunun I. il. III. sınıflarına talebe alına· ~ 

Milli Müdafaa V. ır. maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
• 1 ilk teminat ve teklif mektuplarını mu-

Süvarİ binek beygirı a macak ayyen saatten bir saat eveline kadar 

Mühendis, Mimar ve 

Sürveyan alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
. misyonundan : 

komisyona vermeleri lazımdır. 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- (2219) 12201 

misyonundan : 
=~~ ~ := 2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o· ~ 

Beygir Muh. Bedeli İlk teminat 1 - Beher başına tahmin edilen fi

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - M. M. Vekaleti inşaat şubesi 

emrinde çalıştırılmak üzere biri elek· 
trik ve kalorifer diğeri inşaat mühen
disi olmak üzere iki mühendis, iki 
yüksek mimar ve iki sürveyan ile ha
riçteki korlar emrinde çalıştırılmak 
üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 

600 
300 

• 32.7SO 
17.200 

Lira 
24S6,2S 
1290 

1 - Yukarda yazılı iki adet dize] 
motörlü elektrik gurubu şartnamesin 
de tadilat yapıldığından yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19. 7. 
939 çarşamba günü saat 15 te vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -

yatı 350 üç yüz elli lira olan yüz elli 
ila iki yüz baş ağır süvari binek bey -
giri memleket haricinden kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 27 Temmuz 939 per -
şembe günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4750 lira olup şart
namesi 350 kuruş karşılığında her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 2 - Mühendis, yüksek mimarlar ve 

sürveyanlara tesbit edilmiş kadro da· 
bilinde ücretleri verilecektir. 

tır. .. . . . 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
~-- .B.u motorler bırlıkte ~l~nabıle - teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 

3 - Taliplerin Milli Müdafaa Ve -
kaleti inşaat şubesine bizzat veya is
tida ile müracaatları. 

cegı gıbı_ a~rı ayrı da _alınabı.lır. üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
4 -. Bırhkte alındıgı takdırde şa:t- bu gibi işlerle meşğul tüccardan olduk 

namesı 250 kuruş ve yalnız 600 bey- larına dair vesikaları ile birlikte tek • 
girlik ~otörün ~artnamesi 1,64 ~i:a lif mektuplarını eksiltme saatinden 
mukabılınde komısyondan alınabılır behemhal bir saat eveline kadar An • 

4 - Taliplerin tayin sırasında ara
nılacak vesikalar : 

a) Diplomast aslı veya tasdikli su
reti. 

S - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün karad'a M. M. V. satın alma Ko.na ver 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla meleri. (2191) 12192 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
larmı ihale saatinden bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyo -
na vermeleri lazımdır. (1987) 11982 

b) Türk olmak ve ecnebi kadınla ev 
li olmamak. 

c) Askerliğini yapmış olmak. 
d) Hüsnühal vesikası. 
e) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 

raporu. 
f) Bonservis. 
j) İki seneden evel ayrılmıyacağı

na dair teahhüt senedi. (18SO) 11851 

500 kilo saf iyod ahnacak 

Pirinç alınacak 
M. M. V. Deniz Levazrm Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - Tahmin edilen bedeli (29. 772) 

lira olan (120000) kilo pirinç, ıs hazi
ran 939 tarihine rastlıyan perşembe 

M M V k
"l . S Al K ·günü saat 14 de kapalı zarfla alınmak 

. . e a etı atın ma o- ·· k ·1 . d uzere e sı tmeye konulmuştur. 
mısyonun a~ : 2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kuruş 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı olup şartnamesi her gütı komisyondan 
4500 lira olan 500 kilo saf (l Y OD) 149 kuruş bedel mukabilinde alınabi -
7 - temmuz - 939 cuma günü saat 10 da lir. 
M. M. V. satın alma Ko. da açık ek- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
siltme suretiyle satın alınacaktır. tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

2 - İlk teminat 337 lira 50 kuruş o- kapalı teklif mektuplarını belli gün ve 
lup şartnamesi her g in öğleden sonra saatten bir saat eveline kadar Kasım -
Ko. da görülür. paşa'da bulunan komisyon başkanlığı-

3 - Eksiltmeye recekler kanuni na makbuz mukabilinde vermeleri. 
teminat ve 2490 sayılt kanunun 2 ve 3. (3740/2049) 12049 

cü maddelerinde yazılı vesikalarla bu 
gibi işlerle meşgul t ccardan 01duk1a- Bir makinist ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

Mekanotrapi aleli ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

13000 on üç bin lira olan 32 otuz iki 
kalem Mekanotrapi aletleri kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 26 Temmuz 939 çar -
şamba günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 97S lira olup şart • 
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma Ko. da görülür ve iste -
yenlerce kopyası alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşğul ticcardan oldukla· 
rına dair vesikaları ile birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden be -
hemhal bir saat eveline kadar Ankara 
da M. M. V. satın alma Ko. na verme-
leri. (2192) 12193 

Yün battaniye ahnacak 

5 adet otoklav ahnacak = kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze· ~ 
= re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. ~ 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- = 3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur· ~ 
misyonundan : = malıdırlar. ~ 

1 - 5 adet Otoklav pazarlık suretiy 
le satın alınacaktır. Muhammen bede
di 9SO lira olup ilk teminat miktarı 71 
lira 25 kuruştur. 

2 - Pazarlığı 17. 6. 939 cumartesi 
günü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin muayyen 
saatte ilk teminat mektup veya mak -
buzlariyle komisyonda bulunmaları. 

(2222) 12202 

=: a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran· ~ = dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. ~ = Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağus·~ 
- tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. ~ 

~ 
_ Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve ~ 
- San'at Lisesi 1. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylille kadar ~ 
:= devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan <1C ~ = kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. ~ 
:= b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta~ 
- okuluna ahnacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başhyacaktı1"· ~ 
= c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za· ~ 
:= manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As· ~ 

~eff af cetvel vesaire al macak - kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini ~ = takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun ~ 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- - bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. ~ 

misyonundan : = Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O·~ 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 = kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna~ 

adet şeffaf cetvel, 100 adet şeffaf pi - := alınmaları esas olduğundan bu suretle mürncaat edilmesi laztmdır. ~ 
lan müşiri ve 100 adet şeffaf minkale = d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun ~ 
ve hedef murabbaları levhası açık ek- = bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. ~ 
siltmeye konmuştur. = Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik ~ 

2 - (Bir cetvel; bir pilan müşiriı - şubelerince tahkik olul . .i.Caktır. ~ 
bir minkale ve hedef murabbaları lev- '-' bası) bir takım hesabiyle beher ta- = 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia ~ 
kımına 20 lira fiyat tahmin edilmiş - - edemez. ~ . = Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi· ~ 
~. ~ 

3 - Eksiltmesi 26. 7. 939 çarşamba := rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikda! ~ 
- maaş da verilir. ~ 
§ 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler ~ = müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Asketi Yüksek ~ = mühendis ve mühendis yetiştirilmek üzere Avrupa'ya tahsile görı· ~ 
=: derilir. (1813) 11808 ~ 

günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminatı 150 lira olup şart

name ve nümuneler komisyonda görü
lür. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair Ti- :;_./ 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgeler ve bu 

caret odasından alacakları vesikalarla .1. T 1. 1 . k ı . ven ır. a ıp erın muva kat teminat 
birlikte muayyen gün ve vakıtte M. M. 1 (7377) 1. (lS) k . o an ıra uruş ve 2490 nu 
v. satın alına komısyonunda bulunma- J k 2 3 dd 1 · d k. 
1 2 4

) 
12203 

mara ı an unun ve . ma e erın e 1 

arı. (Z 2 vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 

Dahiliye Vekaleti 

E 1 k 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -

ğer sabunu a ınaCQ na dair Ticaret odası vesikasiyle mez Har· ta yaptınlacok 
M. M. Vekaleti Satın Alma IC.o

kur gün ve saatte komisyona müraca-
Dahiliye Vekaletinden : rına dair vesikalar i c birlikte eksilt

me gün ve saatinde Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. a bulunmaları. misyonundan : • 

atları. (2226) 12205 ~ı~ 
Kızılhisar kasabasının 150 ııe t 

1 - Müteahhit nam ve hesabına ve vüsutundaki meskün ve gayri ınes~ 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- misyonundan : 

(1867) 11877 

U~uı elbisesi cilası ahnacak 
' M. M. V. Satın Alma Komisyo -
nundan: 

1 - Numunesi e hiyJe 3.000 adet 
uçuş elbisesi cilası tın alınacaktır. 

Hepsinin muhammı n bedeli 2S50 lira
olup ilk teminat mıktan 191 lira 2S 
kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 2 6. 939 pazartesi 
günil saat 11 de vek~let satın alma ko
misyonunda yapıla aktır. 

3 - Şartname ve n imunesi her gün 
komisyonda görüle ılir. 

4 - İsteklilerin ılk teminat mek
tub veya makbuzlaııyle belli saatte 
komisyonda bulunınalırı. 

\1943) 11934 

Muhtelif cins a al allnacak 
M. M. V. Deniz Merkez l.evaznn 

Satın Alma Komisyonundan : 

. 1 - Tahmin edile kıymeti 36681.60 
lıra olan 24 kalem r u 1telif cins hala
tın kapalı zarfla miı kasası 12. 6. 939 
tarihine rastlıyan p artesi günü saat 
14 t~ vekalet bina ı da müteşekkil 
komısyonumuzda iı edilecektir. 

2 - 183 kuruş hı 1 ile şartiamesi
ni almak istiyenler n her gün komis
yona müracaatları. 

3 - Münakasay; irmek isteyenle
rin 2751.12 liralık l teminat ve ka
nuni belgelerini hav kapalı Larfları _ 
nı belli günde m eı.kasa .saatinden 
en geç bir saat ev ıne kadar makbuz 
mukabilinde kom on başkanlığına 

vermeleri (postadı lacak gecikmeler 
kabul edilmez) (19S ) 11975 

Üstüpü alınacak 
M. M. V. Denh• ~erkez Levazım 

Satm Alma Komi yonundan : 

1 - Tahmin edi el kıymeti 16430 
lira olan iki cins tüpünün kapalı 
zarfla münakasası 12 6. 939 tarihine 
rastlıyan pazartesi g ınü saat 11 de ve 
kalet binasında mit şekkil komisyo · 
numuzda icra edile e <tir. 

2 - Şartnamesir tlmak isteyenle · 
rin her gün komisy ıa müracaatları 

3 - Münakasaya gırmek isteyenle -
rin 1232.2S liralık ılk teminat ve ka · 
nuni belgelerini havi kapalı zarfları -
nı belli günde mür akasa saatinden en 
geç bir saat eveline kadar makbuz mu 
kabilinde komisyon başkanlığına ver
meleri (postada olacak gecikmeler ka 
kul edilmez). (1956) 11976 

1 - Kimya taburunda motörlü vası
taların tamir ateJyesinde çalışmak ü -
zere imtihanla bir makinist alınacak -

misyonundan : 
1 - 1 haziran 939 perşembe günü sa 

at H de kapalı zarfla satın alınacağı 
ilan edilen ve beher adedinin tahmin 

tır. k d 
2 _ İmtihanda göstereceği ehliyete fiyatı 14 lira 93 uruş olan 7SOO a et 

göre ayda 60 _ 98 lira ücret verilecek- yijn battaniye eksiltme günü talip çık-
madığından yeniden kapalı zarfla ek-

ti~ - İmtihan, nazari ve ameli olarak siltmeye konulmuş ve eksiltme günü 
Ankara'da Nakliye müfettişliğinde 28 haziran 939 çarşamba günü saat 11 
teşekkül edecek bir heyet huzurunda tesbit edilmiştir. 

2 - İlk teminat 6850 lira olup şart
yapılacaktır. 

4 İ t kı·1 · d h f 1 l"-at namesi 560 kuruşa Ko. dan alınır. - s e ı erın a a az a ma wu • • 

1 ak · t.h ·· ·· ·· ·· - k 3 - Eksiltmeye gırecekler kanunı a m ve ım ı an gununu ogrenme 
üzere Cebecide Gaz genel komutanlı • teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
- ına müracaatları. 2113) 121l0 cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
g gibi işlerle meşğul tüccardan oldukla-

rına dair vesaikle birlikte teklif mek
tuplarını eksiltme saatinden behem -
hal bir saat eveline kadar Ankarada 

Otomobil benzini alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- M. M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 
misyonundan : (2193) 12194 

1 - 3SO ton otomobil benzini alına-
caktır. Hepsine tahmin edilen bedel 4000 adet yemeni ahnacak 
(70.000) lira olup ilk teminat miktarı 
(47SO) liradır. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 23. 6. misyonundan : 
939 cuma günü saat 11 de vekalet sa - 1 _ 4000 adet yemeni alınacaktır . 
tın alma komisyo.nun?a yapılacaktır. Muhammen bedeli 7400 lira olup ilk 

3 _ Şartnamesı 3 lıra SO kuruş mu- . ·kt s5s lı"radır . . . . temınat mı arı . 
kabıhnde ~lınabılır.. 2 _ Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 

4 _ Eksıltmeye gırecekler kanunun b .. .. t 16 d kat t satın 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesa - p~rşe~ e ?unu saad a ~e k: r 
ikle birlikte ilk teminat ve teklif mek a m

3 
a Şomısyonun a !.apı ac~ hı · .. 

. . . - artname ve numunesı er gun 
tuplarını ıhale saatınden hır saat eve- k . d .. ··1 b·1· . omısyon a goru e ı ır. 

line kadar komisyona vermelerı. 4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü 
(2138} 12121 maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 

ilk teminat ve teklif mektuplarını i -
128 ton benzol ah nacak hale saatinden bir saat evetine kadar 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
komisyona vermeleri. (2217) 12199 

1 - 128 ton Benzolun şartnamesin-

misyonundan : U~UJ pisti yaphnlacak 
de tadilat yapılmış ve yeniden kapalı M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hep - misyonundan : 
sinin muhammen bedeli ( 40320) lira . . . 
olup ilk teminat miktarı 3024 liradır.· 1 - Çorluda hır uçuş pıs~ı yaptın -

2 - Kapalı fl k ·ıt · 23 6 lacaktır. Muhammen bedelı (161,027, zar a e sı mesı . . . . 
939 cuma günü sat 15 de vekalet satın 33) lira olup ilk temınat mıktan 9302 

alma komisyonunda yapılacaktır. liradır. 
3 - Şartnamesi 2 lira mukabilinde 2 - Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 

alınabilir. perşembe günü saat ıs de vekalet sa -
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün- tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

cü maddelerinde yazıl vesikalarla bir- 3 - Şartname, proje ve !'esmileri 
tikte ilk teminat ve teklif mektupları- 810 kuruş mukabilinde alınabilir. 
nı ihale saatinden bir sat eveline ka _ 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
dar komisyona vermeleri. maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 

(2139) 12122 ilk teminat ve teklif mektuplarını iha 
le saatinden bir saat eveline kadar ko

Münakasa tehiri misyona vermeleri. (2218) 12200 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- pisti yaphnlacak 
misyonundan : M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

l - 14 Temmuz 939 cuma günü sa- misyonundan : 
at 11 de kapalı zarf usuliyle satın alı - 1 - İzmir Gaziemirde bir adet u • 
nacağı ilan edilen ,.;,ıJ adet seyyar e - çuş pisti yaptırılacaktır. Muhammen 

hepsine tahmin edilen fiyatı 10000 li- sahanın hali hazır hartalarının alı 
ra olan 16SOO - 17500 kilo eger sabunu eksiltmeye çıkarılmıştlr. Pr 
açık eksiltmeye konmuştur • . İşin maktu bedeli 3000 liradır. S ~ 
2- Eksiltmesi 26.·6. 939 pazartesi Memur alınacak sıltme 23. 6. 939 cuma günü saat l 1 

günü saat 11 de dir. Kızılhisar belediey dairesinde 'fo? 
3 - İlk teminatı 7SO lira olup şart • nacak eksiltme komisyonu tarafıJI 5 

namesi komisyonda görülür. Maliye Vekaleti Hukuk Mü§a- yapılacaktır. Muvakkat teminat zz 
4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu - virliğinden : radır. 

ni teminat ve 2490 sayılı kanun 2. ve Dairemizde münhal bulunan ücretli Şartnameleri parasız olarak AO'f) 
3 cü maddelerinde yazılı belgeler ve memuriyetlere imtihanla memur alına- ra'da Belediyeler imar heyeti ferı ~ 
b .b .. 1 1 . t" 1 t"kl . d . 1~1 

~ gı ı ış er e ış ıga et ı erıne. aır cağından en aşağı lise mezunu olmak liğinden ve Kızılhisar belediye J."e 
Tıcare~ o.dasından alacak~arı vesı~a - şartiyle 12. 6. 939 pazartesi günü saat ğinden alınabilir. ~ 
larla bırlıkte muayyen gun .ve vakıtte onda dairemizde yapılacak imtihana Eksiltmeye iştirak etmek ısteYeJİ 
M. M. V. satın alın~ komısyonunda iştirak edeceklerin memurin kanunu- ler Belediyeler imar heyeti fen şe~ 
bulunmaları (2225) 12204 nun mahsus maddesine göre evrakı ğinden vaktinde iştirak vesikası 3 " 

müsbiteleriyle birlikte müracaatları i- ları ve bunu teklif mektuplarına ıc•J 
tan olunur. (2134) 12108 maları lazımdır. Tekliflerin taytn ~.:. Hayvan satışı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - İki ha§ hayvan 12. 6. 939 pazar
tesi günü saat 11 de artırma ile satı -
lacaktır. • 

2 - Hayvanları görmek isteyenler 
her gün umum sıhiye deposunda ve 
depolar komutanlığında görebilirler. 

3 - Taliplerin belli gün ve saatte 
M. M. V. önündeki sahada bulunmala-
rı ilan olunur. (2241) 12211 

Talebe kaydı 
M. M. Vekaletinden : 

İstanbuldaki Askeri hesap ve mua -
mele memuru okuluna yedek subay -
lardan talebe kabulüne başlanmıştır. 

Girmek isteyenlerin askerlik şubele -
rine müracaatları. (2242) 12212 

Askeri Fabrikalar 

198. kalem takım (eliği 

pazarhğımn baJka bir güne 
b1rakıldığı hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (122.543) lira 
olan 198 kalem Takım çeliklerinin pa
zarlığı görülen lüzuma binaen 16 ha -
ziran 1939 cuma günü saat 14 de bıra
kılmıştır. 

İhale Askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca yapılacaktır. Şartname (6) lira 
(13) kuruş mukabilinde komisyondan 

Memur ve daktilo alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet merkez dairlerinde 7S lira
ya kadar ücretli münhal daktiloluk -
lar için 1 Temmuz 939 cumartesi günü 
ve 2S liraya kadar maaşlı ve 7S liraya 
kadar ücretli münhal memurluklar i
çin 3 Temmuz 939 pazartesi günü bi
rer müsabaka açılacaktır. Bu müsaba
kalara öğleden sonra saat 14 de baş -

len günde saat 14 de kadar J{ız1ttı1• 
Beledi ye reisliğine vermesini ."'~ 
posta ile bu saate kadar gönderın•§ 1• 
malan lazımdır. (2116) ızl 

iktisat .. Yekôleti 

Benzin ahnacak 

lktısat Vekaletinden : 
!anacaktır. t 

Maaşlı ve ücretli memurluk imti - 1 - Makam otomobilinin 939 se;o 
hanına kabul olunabilmek için lise tah ihtiyacı için (7000) ve hizmet ot0 rfJ' 
sili şarttır. Daktiloluk imtihanına gi- bili ile motosikletleri için de ('.

11
• 

receklerin, memurin K. 5 inci madde- litre ki ceman ('14,000) litre benı1 

sindeki şeraiti haiz bulunmaları la - tın alınacaktır. 

zımdı~. .. 2 - Tahmin edilen bedel (247S)ıı 
Talıpler; fotograflı nufus tezkere - ra e kk t t · ti (t85) . . w v muva a emına arı 

sı, mh.e1murınhkk;n?nu~da yazdılw olddug.u (85) kuruştur. 
veç ı e ma umıyetı olma ıgına aır · ~ 

mütemekkin olduğu mahal cümhuriyet 3 - İhale 26. 6. 939 tarihine te
53

$ 

müddei umumiliğinden alnımış vesi - eden pazartesi günü sat onda Je~ıf. 
ka ile aynı mahal belediyesinden alın- müdürlüğünde toplanacak olan 53 

mış hüsnühal kağıdını ve mektep şa - alma komisyonunda yapılacaktı1"· 
hadetnamesini müsabaka tarihlerine 4 T 1. 1 . · görıı1' 

dd
.. . - a ıp erın şartnameyı V 

teka um eden günlerın akşamına ot 7 5 kk . parB 
k d 

.. . . ve yo , muva at temınat •tı 
a ar muracaat kal emme vererek hı - t k ·· 1 ·· du" ı li.İg ı ya ırma uzcre evazım mu 1ıJ rer numara almaları lazımdır. ) müracaatları ilan olunur. (2239 
Bu vesikaları muayyen vakta kadar 

tamamen vermiyenlerin kayıtlarının 

yapılmıyacağı ilan olunur. 
(219S) 1,2154 

Daktilo imtihanı 

Maliye Vekaleti Hukuk Müşa· 
virliğinden : 

Dairemizde münhal olan daktiloluk 

için 13. 6. 939 gününde bir imtihan ya

pılacaktır. Taliplerin mezkur tarihe 

kadar Hukuk müşavirliğine müracaat

ları lüzumu ilan olunur. (2238) 
12209 

P. T. ve T. ·Md . . 

Memur alınacak 
.. Je~ 

P. T. T. Umum MüdürlüğllJJ 
eti' 

2S - 35 lira asli maaşlı dosya t1l ·f 

lukları münhaldir. Dosya ve tas~:ııı 
sulü~e vakıf olanların evrak~. ~~İil. 
telerı ile P. T. T. umumi ırıud ıı~ı 
hesap işleri miirliırlüğüne ı:nurııc 'J)O 
rı. (2236) l 



10 - 6 - 1939 

Orta okulu bitiren 
Gedikli gençlerden 

Tayyareci ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

1 - Genelkurmay Başkanlığının tensipleriyle Türkkutu 
Genel Direktörlüğünün emri altında bu yıl açılacak 
(Hava Gedikli Hazırlama yuvası) na Orta Okul mezunları 
alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen
lerde aranacak belli başlı şartlar aşağıda göıterilmiştir. 

A • Türk olmak, anası ve babası türk ve türk soyundan 
olmak. 

B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
C • Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D • iyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rızaıını tesbit eden 

vazıh adresli vesika göstermek. 
F • Hava Gedikli Hazırlama Yuvasını ve Hava Okulla -

rrnı bitirdikten sonra Hava Birliklerinde 12 yıl Ha· 
va Gedikli Erbat olarak vazife görmeği teahhüt et
mek (Bu teahhüt Gedikli Hazırlama Yuvaaına gel
dikten ve Hava Sağlık Hey'etince yapılacak kat'i mu
ayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkutun
ca ödenmek suretiyle yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktarlariyle diğer esas ve 
tartlar hakkında daha fazla malumat almak iıtiyenler Or· 
ta Okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine, Askerlik Şube
leri Başkanlıklarrna, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu fU· 
belerine gönderilen matbu broıürleri görebilirler.. . 

ULUS -11-

K. zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
2 - Tahmi nbedeli 22575 lira o· 

lup muvakkat teminatı 1693 lira 13 ku 
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 30. 6. 1939 cuma gü -
nü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
günü 2490 sayıl kanunun 2. 3. üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Edremit tüm. satın -
alma komisyonuna vermeleri. Teklif 
mektuplarına Edremit ve Bargama i -
çin ayrı ayrı fiyat yazılacaktır. 

(2250) 12216 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Alay hayvanatının bir senelik 

ihtiyacı olan 504.000 kuru ot K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 1134 lira olup 
muvakkat teminatı liradır. 

3 - Eksiltmesi 30. 6. 939 cuma gü -
nü saat dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Dörtyolda belediye 
binasında sa, AL komisyonuna verme
leri. Şartname her gün alay levazımın 
da isteyenlere verilir. 

(2251) 122117 

Sığar eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Balıkesir birliklerinin bir sene

lik ihtiyacı olan 130 ton sığır eti K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

sınıf arabalarda mevcut 
nispetinde bilet satılması 
dir. 

yer adedi 1 Eskişehir ve Bilecikten hareketle - l lcrine yazmalarını ehemiyetlc rica e· 
mukarrer - rindcn sonra ; derim. (2162) 12187 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen 
yolcular beher birinci sınıf yer için 
25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 
20 kuruş tediye etmek şartiyle: 

A) Ankara • Haydarpaşa arasında 
ve mütekabilen her gün seyrisefer e
den 1 ve 2 No. lı Anadolu sürat kata-
rı: 

B) Pazar, salı, çarşamba ve cuma 
günleri Ankara'dan hareket eden 3 
No. lı sürat katarı; 

C) Pazar, salı, perşembe ve cumar
tesi günleri Haydarpaşa.dan hareket 
eden 4 No. 1ı sürat katarı; 
için Ankara ve Haydarpaşa mebde 
garları ile Polatlı, Eskişehir, Kara
köy, Bilecik, Arifiye ve İzmit muta -
vassıt istasyonlardan yer kuponu te
min edeceklerdir. 
YER KUPONU SATIŞ MAHAL

LERİ VE ZAMANLARI 
1 - Ankara garı; 
A) 3 No. lı katar için katarın hare

ket saatinden 24 saat evci ve 1 No. 1ı 
Anadolu katarı için, katarın hareket 
edeceği günün saat 8 inden itibaren 

2 - Haydarpaşa garı; 
A) 4 No. lı sütat katarı ile 2. No. lı 

Anadolu sürat katan için hareket sa
atinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu ; 
Bu katarların Ankara ve Eskişehir

de nharcketlerindcn sonra; 
4 - Eskişehir garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketle -
rinden sonra: 

S - Karaköy istasyonu; 

6 - Bilecik istasyonu; 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketle· 

rinden sonra; 
7 - Arifi ye istasyonu; 
Bilecik ve İzmitten hareketlerin-

den sonra; 
8 - İzmit istasyonu; 
Haydarpaıa ve Arifiyeden hareket

lerinden sonra; 
yer kuponları satılabilecektir. 

Yoldtıların aldıkları yer kuponları 
gidecekleri mahallere ve kondüktör
ler tarafından topJanıncıya kadar mu 
hafaza etmeleri lazımdır. 

1 ve 2 No. 1ı Anadolu sürat katar
larındaki bütün birinci ve ikinci sınıf 
yerlerin evvelden kapatılması zaruri
dir. Yer kuponu almamıı olan yolcu
lar bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. h katarlarda yer kuponu 
alamıyan yolcular bu katarlarda bulu
nan serbest arabaya binebilirler, yer 
kuponu almaksızın No. lı yerleri iş -
gal eden yolcular işgal ettikleri yer
leri terk etmeğe mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ve Hay 
darpaşa garlarına istihbarat bürola
rından daha mufassal mallımat alına
bilir. 

Umumun istirahatini ve herkesçe 
matlup intizamın temini için sayın 
halkımızın itsasyon ve katar memur
larının tavsiyelerine uymalarını ve 
tahsis edilip kuponları verilen yerler
den başka yerlere oturmamalarını ve 
herhangi bir hoşnutsuzluk vukuunda 
dileklerini istasyon ve katar memur
ları yanında bulunan şikayet defter-

Balast işleri 
Devlet Demiryolları Befinci 1 }· 

letme Müdürlüğünden : 
1 - Fevzipaşa - Diyarbakır hattı 

üzerinde Akçadağ - Malatya istasyon
ları arasında kilometre 233 + 500 • 
234+ 800 de 10,000 M.3 ve Şefkat • 
Yolaçtı arasında kilometre 337-339 
da 10.000 M. ,3 olmak üzere ceman 
20.000 metre mikap balastın, şartname 
ve mukavele projesine tevfikan kır • 
dırma, Hat kenarına figüre ettirmek 
suretiyle ihzar ve teslimi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekailtme 29-6-939 tarihine mÜ· 
sadif perşembe günü saat 11 de Ma· 
latya işletme binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye konulan itin mu
hammen bedeli (30,000) liradır. 

4 - Muvakkat teminatı (2250) lira
dır. 

5 - Bu işe girmek istiyenlerin ka
nunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girme
ye manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname, muvakkat teminat mak -
buz veya Banka mektubunun, muka
vele ve şartnamelerle birlikte tayin 
edilen gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine veril • 
mesi lazımdır. 

6 - Bu işe ait şartname ve mukave
le projesi Malatya, Ankara ve Hay. 
darpaşa İşletme veznelerinde; Diyar
bakır, Elazığ, Narlı, Eloğlu istasyon
larında isteklilere (150) kuruı bedel 
mukabilinde verilir. (2206) 12196 

Balast mü na kasası 
Devlet Demiryolları Yedinci ltletme Müdürlüğünden : t 

4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verılecektır. 
lazım gelen şartları haiz olduğu görülen gençler Temmuz 
ayı içinde Ankarada Türkkutuna ıevkedilec~klerdi~ .. 

2 - Tahmin bedeli 35100 lira olup 
muvakkat teminatı 2632 lira 50 kuruş
tur. 

Aşağıda yerleri miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarları yazılı balast 2490 sayılı ka
nuna tevfikan kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına gırmek ıstıven 
Orta Okul mezunlan kaydedilmek üzere Türk Hava Ku · 
rumu şubelerine, Ankarada Türkkuşu genel direktörlüğü-
ne müracaat edilmelidir. 1977 

Levazım Amirliği 
l lif mektuplarını Niğde tümen satın -

alma komisyonuna vermeleri. 

60.ooo ldet limon 1h111C1k 
Al ~ara Levazım Amirliği Satın 

lna Komiayonundan : 
. 1 - Garnizon birlik ve milessesele

ti ihtiyacı için 60.000 adet limon açık 
tlcıiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup 
lıluvakkat teminatı 180 liradır. 

3 _Eksiltmesi 16. 6. 939 cuma günü 
laat 10 dadır. 

i - Eksiltmiye girceklerin eksilt · 
!tıc g\inü 2490 sayılı kanunun 2,3, ün
~~ Dladdlerinde istenilen belgeleriyle 
ltırJi~te Ankara Lv. amirliği satın alma 
otllısyonuna gelmeleri. (2074) 

12053 

Sığır eti ahnatak 

(2215) 12198 

250.000 kilo un ıhnacık 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komi&yonundan: 
l - Milas &arnizonu ihtiyacı için 

250.000 kilo un kapalı zarfla eksilt • 
meye konmu§tur. 

2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup 
muvakkat teminatı· 2438 liradır· 

3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çarşambe 
günü saat ıs tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Muğlada tuğay satın
alma komisyonuna vermeleri. 

(2247) 12213 

250.000 kilo un ahnacak 
.\ Ankara Levazım Amirliği Satm 

ima Komisyonundan ı Ankara Levazım Amirliği Satm 
1 - Muğla gamizouu için eksiltme Alma Komisyonundan: 

~e konulan sığır etine talip çıkmadı - .. 
filndan yeniden kapalı zarfla eksiltme l - Muğla garnizonu ihtiyacı ıçın 
l'e konmuıtur. 250.000 kilo un kapalı zarfla eksiltme-

85.000 kilo sığır eti ye konmuştur. 
2 2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup - Tahmin bedeli 19550 lira olup 

lılu muvakkat teminatı 2438 liradır. Vakkat teminatı 1467 liradır. 
.3 - Eksiltmesi 19. 6. 939 pazartesi -~ :- Eksiltmesi. 28. 6. 939 çarıamba 

tlinü ıaat ıs dedir. gunu saat 15 dedır. • . . 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 4 - Eksiltmeye gıreceklerın eksı~t-

ftlc gUnn 2490 sayılı kanunun 2 3 ün • me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3: un 
C\i tnaddele · d "stenilen belg;leriy . cü maddelerinde istenilen belgelerıyle 
l rın e ı b" .k .h 1 . . d t birlikte "hal ··n ve saatinden en ırh te ı a e giın ve saatın en en geç 
D ı e gu . . k d . t t k 
111ıtç bir saat e eline kadar teminat ve bır saat evelıne a ar temına ve e • 
ttlcJif mektupl:rını Muğla Tuğya sa- lif mektu~larını Muğla tuğa! satın • 
ttQ alına komisyonuna vermeleri. alma komııyonuna .vermelerı. 

(2120) 12096 ~artnameler komısyondadır. (2248) 
12214 

Et ahnacak 

3 - Eksiltmesi 29. 6. 1939 per§embe 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Balıkesir Kor. satın 
alma komisyonuna vermeleri evsaf ve 
şartnameleri her gün komis onda - ls 
tanbul ve Ankara M. M. V evazım a
mirliği satın alma komisyonunda gö -
rülebilir. 

(2252) 12218 

Harp okuluna gireceklere 
Harp Okulu Komulanlıfmdan: 

ı - Bu aene .hariçten harp okulu
na girmeğc istekli bulunanlar için 24 
yaşına henüz girmiş olanlarla, Üniver
site ve diğer yüksek okullardan tah -
sildc iken harp okuluna girmek iste • 
yen talebelerin bulundukları sınıf im
tihan neticesini beklemeden, askerlik 
şubelerindeki talimata göre evsafı ha· 
iz olanların harp okuluna alınacakları 
ilan olunur. (2253) 12219 

Enstitüler 

Hurda demir, döküm sallıı 
Yükaek Ziraat Enstitüsü lktıaadi 

ltletmeler Amirliğinden ı 
Yüksek Ziraat Enstitüsü müteda -

vil sermayesinde mevcut hurda demir 
ve döküm parçaları 22 haziran l 939 
perıembe günü saat 10 da Eski Ziraat 
mektebinde Atıf komisyonu tarafın • 
dan pazarlık suretiyle satılacaktır. 

isteklilerin muhammen kıymeti o -
lan 2000 lira üzerinden % 7 ,5 teminat 
akçesiyle Atıt batkanlığına müracaat-
lar. (2209) 12195 

D. Demiryolları 

Karo fayans ahnacak Hastane · yaptır1lacak 
.\) Ankara Levazım Amirliii Satm Ankara Levazım Amirliii Satm D. D. Yolları Satın Alma Ko-

llla Komisyonundan : 
1 Alma Komiayonundan: misyonundan : 
2~ :6-nkara garnizonu için 15000 : Muhammen bedeli 10671,80 lira o· 
t kılo sığıreti ve harp okulu has • 1 - Adanada yeniden yaptırılacak lan 14 kalem karo fayans ve seramik-
,~~~i için de 7000 : 8000 kilo koyun - olan hastane binası K. zarfla eksilt - ler 21 _7_1939 cuma günü saat 15,30 da 

azarlıkla satın alınacaktır. meye konmuıtur. kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
li~ - Taliplerin tcminatlariyle bir - 2 - Keşif bedeli 232.665 lira olup binasında aatın alınacaktır. 
d tc 12. 6. 939 pazartesi günü saat 11 muvakat teminatı 12882 liradır. Bu işe girmek istiyenlerin (800,39) r:. Anakra Lv. amirliği satın alma ko 3 - Eksiltmesi 30. 6· 939 cuma günü liralık muvakkat teminat ile kanunun 

ısyonuna gelmeleri. (2227) 12181 saat 16 da~ır. . . . . tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

eti ah nacak 

41Aııkara Levazım Amirliği Satm 
tna Komisyonundan: 

it 
1 

"":- Niğde ve Bor garnizonlarının 
tt~elık ihtiyacı olan 105000 kilo sığır

ı I{. zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

'tl 
2 

- Tahmin bedeli 22050 lira olup 
tuu"akkat teminatı 1653 lira 75 kuruı-

r. 

•i 
3 

- Eksiltmesi 26. 6. 1939 pazarte • 
gllnn -.at ıo dadır. 

4 - Eksıltmeye gıreceklerın eksılt- nı gu··n saat 14 30 a kadar komisyon 
k 3 .. ay • 

me günü 2490 sayılı anunun 2, · un- ·slig~ine vermeleri lazımdır. 
1 • d · ·ı bel l · 1 reı cü madd~ erın .~ ıatenı en. ge erıy e Şartnameler parasız olarak Ankara-

birlikte ıhal~ gun ve saatı~den en geç da Malzeme dairesinden, Haydarpa • 
bir saat evelıne kadar temınat ve tek - da Tesellüm ve sevk ıefliğinden 
lif mektuplarını Adana tümen satın al rağıtılacaktır. (2143) 12126 
ma komisyonuna vermeleri. İnşaata a· • 
it kcıif pıan ve şartnamesini görm~k Yenı yer kuponlar1 
isteyenler Ankara, İstanbul Lv. amır
liği aatınalma komisyonu riyasetine 
ve Adana tümen satın alma komisyo -
nunda görebilirler. (2249) 12215 

Sade yağı alınacak 

D. D. Yolları Umum Müdürlü
ğünden : 

ftl 
4 

-: Ekıiltmeye gireceklerin eksilt· 
rrı: &Ünü 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü Ankara Levazım Amirliii Satm 
bi ~delerinde istenilen belgeleriyle Alma Komisyonundan: . 

Yolcu katarlarında izdihamı önle· 
mek ve yolculuğun daha müsait şart
lar altında yapılmasını temin etmek 
maksadiyle 15-6-939 tarihinden itiba
ren Ankara • Haydarpaşa • Ankara 
arasında işliyen 1 ve 2 No. 1ı Anado
lu ekspres katarlariyle 3 ve 4 No. lı 
sürat katarlarındaki birinci ve ikinci 

btrlıkte ihale ıün ve saatinden en ıeç 1 - Edremit ve Bergama garnızon-
r llat evetine kadar teminat ve tek- ları ihtiyacı için 21500 kilo sadeyağı 

Eksiltme 26.Haziran 1939 tarihinde pazartesi günü saat on birde Afyon karahisarda yedinci işletme binasın
daki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesi. 
kalarla muvakkat teminat banka mck tup veya makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı ka· 
nunun 32 ve 33 üncü maddesindeki tarifat veçhile hazırlı yarak ihale ıgü nü olan yukarda yazılı günde Aat on
da Afyonkarahisar iıletme binasında eksiltme komisyon reisine makbuz m uyabilinde teslim etmiı bulunmaları 
lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavelename projelerini Afyonka rahiaarda itletme yol başmüfettitli· 
ğinden alabilirler. 

Bir metremika-
hının muhammen Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Balast ocağının Kilomet- İhale edilecek Müddeti bedeli Tutarı Tutarı 
bulunduğu yer resi miktar M3. ay kuruı Lira Lira 

Çay - İshaklı arası 227 16.000 10 125 20.000 1500 
Pınarbaşı - meydan ara-
sında bozdağocağı 395 - 397 10 000 10 120 12.000 900 

Afyon - Balmahmut 400 • 401 16.000 10 120 19.20Q 1440 
12188 

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin bir sene 
yapılan tahmin ton miktariyle tahmin 

fiatları gösterir cetveldir 
zarfında 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Ameliyenin nev'i 
Maden kBmürilBeher 
krom ve emsali tonu 

dökme cevher Ku. 
Ton 

1 - Ambar dahilinde supalana hazır- Maden kömürü ve em. 
lamak ve vapur dahilinde vinçle su- aali dökme cevher 
palana yapmak veya hah veyahud is- Krom 
tif yapmak bu ameliyede rıhtım ve· 46407 
ya silo iskelesine veya vapur güver· 
tesine vermek ve bırakmak da da· 
bildir, ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tah
mil ve mütekabilen de vagondan 
supalana ve idare vincile vagondan 
denize vermek veya mütekabilen de· 
nizden almak 

3 - Vinc ittiraki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesine veya güverteden 
alarak vagona tahmil etmek veya mü.. 
tekabilen. 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen. 

S - Silo iskelesine yanaımıı vapur 
güvertesinden veya silo iskelesinden 
nakil ve yerlettirmek. 

6 - Vinç ittiriki olmaksızın vagon· 
dan tahliye ve açık araziye mağa

zalara nakil ve istif ve mütekabilen. 

7 - Vagondan idare vincile açık ara· 
ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kil· 
felerle veya arkalık ile ve el ile çıka· 
rılarak vagona tahmil, açık araziye, 
mağazalara nakil ve istif etmek ve 
mütekabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye 

10 - Saatle müteahhidden alınacak 

amele. 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 

26189 

44993 

12325 

25140 

269 

20411 

268 

18 

10 
ıs 

4,5 

17 

23 

5 

8 

7 

20 

s 

18 

120 

Kok kömilril Beher 
briket 

ton 

4992 

5526 

2103 

195 

tonu 

Ku. 

23 

9 

22 

23 

9 

24 

s 

24 

7 

Muhtelif 
malzeme 
eıya ve 
emtia 

Ton. 

11776 

975 

8904 

475 

277 

Beher 
tonu 

Ku. 

14 

18 

16 

23 

14 

ıs 

• 
-

(25595) lira (9) kuruş muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye iti kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konmuıtur. Eksiltme 22-6-939 tarihine rastla yan perıembe günü saat 11 de Haydarpap pr binası 

dahilinde birinci iıletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin (1919) lira (63) kuruı muvakkat temi.. 
nat ile aynı gün saat 10 ona kadar komisyon kalemine teklif mektuplarını vermeleri lhımdır. Bu işe ait tan· 
name Haydarpaşa liman bat müfettiıliğinden ve Ankara ve İzmir lıletme Müdürlüklerinden parasız olarak 

alınabilir • . (3681) 12045 
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SÜMERBANK 
Ankara Yerli mallar pazannda açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 

Köylü giyim eşyası aşağıdaki fiallarla 
perakende olarak sahlmaktadar 

Kayseri Dirilinden Mamül mintan Tanesi 

Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç donu ,, 

,, ,, ,, ,, gömleği ,, 
Tire çorap Çift 

58 kuruı 

45 " 
45 ,, 
11 " 

Feshane Mamülatı halis yünden 
kasket 

Beykoz Mamulatı çivili kundura 
Tanesi 30 ve 35 ,, 

Çifti 190 ,, 

" " " 
Fotin 

" 
290 .. 

Halkı11 nazarı dikkatine 
Belediyesinden: 

Belediye mezat salonunun 12-6-939 tarihinden itibaren 
hükümet caddesindeki (9) No. lı binaya nakledildiği ilan 
olunur. (2237) 12208 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ 2 daktilo al naca ~ - -::::: ---
Etibank Genel Direktörlüğünden: ----

---- --= İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından ikisine va- = -E: kıf iki bayan daktilo alınacaktır. İsteklilerin Ankara' da = 
E: Genel Sekreterliğe, İstanbul' da Galata Voyvoda caddesin- = = de Güvenhandaki Etibank İstanbul bürosuna müracaatları = - -E: ilan olunur. 2147 = - -
':illllllllllllllllllllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' 

Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesi 

Müdürlüğünden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil· 

mek üzere Türkç den İngilizceye ve İngilizceden Türkçe • 
ye tercüme yap bilecek kudrette imtihanla memur alına • 
caktır. 

Seçme imtihan 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve Is· 
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 
İmtihana girebılmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü 

mer Bank Umumı Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne mürac atla alacakları matbu iş Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai • 
kin asıl veya mu addak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Mü· 
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya mu. dili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, üro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti· 
lo bilenler terci) dilecektir. 

Verilecek ücr t imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edile tir. 1909 

cereyanı kesilecek 

Ankara f 1 kirik Türk Anonim jirketinden: 
Şebekede yapıla k takviye ameliyeleri dolayısiyle Cebeci' de 

Başmil, Bayındırkt n , Baysal caddeleri ile bunlara mücavir so
kaklardaki şebeked ı Haziranın 10 uncu cumartesi ve 11 inci pa· 
zar günleri sabah s t 5 den 12 ye kadar elektrik cereyanının ke-
sileceğini sayın ah n elerimize bildiririz. 2150 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

§ Ortakların nazarı dikkatine § --------- Küçük Evler Ya:>ı Kooperatifinden : -- ---- Şirketimiz mu. en bir müddet için hisse devrini menetmiştir. =: = Bu müddetin i ızasından sonra ortaklardan herhangi birisi his- =: = sesini devredecek ursa devredenin sahip bulunduğu tip ne olursa § 
E: olsun, hisseyi yen lanın (F ve D) tiplerinden birini almağa mec- =: 
= bur tutulması İda e Meclisinin 22 sayılı ve 16-5-939 tarihli kararı §f 
- iktizasından oldu gibi, =: = Esasen Şirketi tefteri mahsusuna imza edilmek şartiyle devir = 
:E muamelesi yapılabıl ceğinden ve devir alacak zatın kabulü idare := 
=: Meclisi kararına ıktiran etmesi icabettiğinden bize sorulmaksızın := 
= yapılan her türlü devirlerin de Şirketimizce hiç bir kıymeti olma - := 
= dığını Alakadar) ra bildirir ve bundan doğabilecek hiç bir mesuli- § 
~ yet ve emri vakii kabul etmiyeceğimizi ilan ederiz. 2109 := 
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· Baş Vekôİet 

. Benzin alınacak 
Ba§vekalet Evrak ve Levazım 

Müdürlüğünden : 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş 

28000 litre benzindir. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle 

yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 4956 lira • 

dır. 

4 - Eksiltme 20 haziran 939 salı 
günü, saat 15 de başvekalet evrak 
ve levazım müdürlüğündeki eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 371 li· 
ra 70 kuruştur, eksiltmeye gireekler; 
eksiltmeden evel bu parayı maliye 
merkez muhasebeciliği veznesine ya • 
tırarak alacakları makbuz ile birlikte 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

• (2088) 12071 

: Ankara Valiliği 

$ose tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara • Kayaş yolunun 7 + 
500 - 12 + 500 üncü kilometreleri a
rasındaki şosenin esaslı bir surette ta
mir ettirılmesi 12. 6. 939 pazartesi gü
nü saat 15 te vilayet daimi encümenin 
de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ke§if bedeli (15739) lira (20) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 1180 lira 44 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarilc 
Ticaret odası vesikası, teminat mek -
tup veya makbuz ile ihale tarihinden 
en az 8 gün evel vilayet makamına mü 
racaatla alacakları ehliye vesikalariy
le birlikte yukarda adı geçen günde 
saat 14 de kadar vilayet daimi eneli • 
meni reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif, şartname vila
yet nafıa müdürlüğünden 79 kuruş 
mukabilinde alınabilir. (1938) 

11920 

Yol tômir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

kum işi 12. 6. 939 pazartesi günü saat 
11 de vilayet binası dahilindeki encü
meni daimi reisliğinde ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeğe konulmuş
tur . 

2 - Keşif bedeli (1600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 120 liradır. 
4 - İsteklilerin ticaret odası vesi-

kası, teminat mektubu veya makbuz
lariyle yukarıda adı geçen gün ve sa
atte daimi encümene müracaatları. 

5 - İsteklilerin bu işe ait keşif ve 
şartnamesini her gün nafıa müdürlü
ğünde görebilecekleri. 

(1970) 11942 

Kum 
. . 
ışı 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - İstanbul yolunun 
50 + 00 - 75 +oo kilometreleri ara -
sında ihzar edilecek (2500) M3 kum 
12. 6. 939 pazartesi günü saat 15 te vi
layet binasında Encümeni daimide i
halesi yapılmak üzere açık eksiltme -
ye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3750) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (281) lira 
(25) kuruştur. 

4 - İsteklilerin Ticaret odası vesi • 
kası, teminat mektup veya makbuzla
riyle; birlikte yukarıda sözü geçen 
gün ve saatte encümeni daimi reisli -
ğine müracaatları . 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnamesi • 
ni her gün nafıa müdürlüğünde göre-
bilecekleri. (1971) 11943 

•• ....... MUJDE lllh. ---- -- -- 10 Haziran cumar .. _si günü -- -- -- --- Karadeniz Plajı a~ıhyor -- -- -- --- --- -- Orman Çiftliği -- -- -- --- -.., ı 111ı111111111111111111111111111111111;: 

J······································-.. 
DAKTiLO KURSU 

59 cu devresine haziranın 

ilk tasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

Polatlı - Haymana yolunun ıo+ooo 
- 19 + 000 ıncı kilometreleri arasın· -. ................................. : .... r 
daki şosenin esaslı bir surette tamir ------------
ettirilmesi 12. 6. 939 pazartesi günü 
saat 15 te vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u • 
sulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli (28.227) lira (20) ku -

ruştur. Muvakkat teminatı 2117 lira 
04 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle Ti 
caret odası vesikası teminat makbuzu 
ve ihale tarihinden en az 8 gün evel 
vilayet makamına müracaatla alacak 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

§YAZI MAKİNELERİNİZİ~ - --: Daktilo kursu tamir bürosuna E 
: yaptırınız. Memurlar Koopera • E 
: ti fi üstünde Tel: 3714 1972 : - -...... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ıarı ehliyet vesikasiyle birlikte yuka- Dr. Asaf Koryak 
rıda adı geçen günde saat 14 de kadar ~..ııııı-- __ ..._ 
vilayet en.clime~i reisliğine ver~e~eri. I Deri, saç, Tenasül hastalıkla-

Buna aıt keşıf ve şartname vılayet ları mütehassısı. Belediye sırası 
Nafıa müdürlüğünden (141) kurut REHBER Ap. Saat 15 _ 19 
mukabilinde alınabilir. (1939) 11921 \ıı Ev telefonu : 3618 

Kum 
. . 
ışı 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara - Kırşehir yolunun 17 

+ 000 - 30 + 000 kilometreleri ara
sında ihzar edilecek (1300) M 3 kum 
işi 12. 6. 939 pazartesi günü saat 15 de 
vilayet binası dahilinde encümeni da
imide ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeğe konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3900) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (292) lira 

50 kuruştur. 
4 - İsteklilerin ticaret odası vesi

kası, teminat mektup veya makbuzla
riyle birlikte yukarıda sözü geçen 
gün ve saatte encümeni daimi reisli
ğine müracat etmeleri. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartname 

her gün nafıa müdürlüğünde görüle-
bileceği. (1969) 11941 

Kum ışı 

GLİSERİNLi 

lllT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
güzelleştlrlr. En iyi tuvalet 

sabunudur. · 1107 

SEVİM Mücellithanesi 
işten anlıyan bir kalfa aramak

tadır. Ücret göstereceği iktidara 
göre tayin edilecektir. Ulus mey
danı Santıral Kıraathanesi üzeri 
No: 12 ye müracaat. 2094 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinden: 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik Bürosu için, müs:ı-
baka ile ( 4) müsevvit sekreter alınacaktır. 

Müsabakaya dahil olmak için taliplerin: 
1 - Türk tabiiyetinde olması (Nüfus kağıdı) 
2 - Sıhhatte bulunması (Sıhhat raporu) 
3 - Askerlik hizmetini ifa etmiı olması (askeri terhis vesikası) 
4 - Ali tahsili bulunması (Yüksek tahsil diploması) 
5 - Evelce bulunduğu hizmetlere ait (Beraati zimmet ve hü~

nü hizmet) mazbatalarını ibraz etmesi. 
6 - Başka yerde herhangi bir meşgale ve vazifesinin bulun .. 

maması şarttır. 

Yukarda yazılı vasıfları haiz bulunanlar arasında 26 Haziran 
939 pazartesi günü saat (10) da Parti merkezinde yapılacak im
tihan neticesini kazananlar aylık (20\J) lira ücretle tavzif oluna
caklardır. 

Bu imtihana aynı şeraiti haiz Parti Genel Sekreterlik Bürosu 
Sekreterleri de iştirak edebilecektir. 

Talipler 24 Haziran 939 cumartesi günü saat (13) e kadar par
ti Genel Sekreterlik Bürosu Başsekreterliğine vesikaları ve ÜÇ 
kıta fotoğrafla birlikte müracaatları lüzumu ilan olunur. 2148 

Dokuz kalem yiyecek ahnacak 
Orman Genel Komutanlığından: 

Orman Koruma Genel Komutanlığının İstanbuldaki Zeytinburnundakl 
Talimgahı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem erzak 
hizalarında gösterilen gün ve saatte Ankara'da Yenişehirde Yüksel cadde• 
si başında Onnan Koruma Genel Komutanlık binasındaki satın alma ko -
misyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık gUıs 
ve saatinde teminatlariyle birlikte komisyonda bulunmaları. (2159) 

Muvakkat 
İhale gün ve teminat miktarı 

Erzakın cinsi Miktarı saati Lira kurut 

Zeytin yağı 1400 12-6-939 Saat 14 52 50 
Sabun 7500 

" .. 14 180 00 
Beyaz peynir 2000 

" " 11 67 50 
Zeytin tanesi 8000 " " 11 150 00 
Kuru üzüm 6000 13-6-939 " 15 90 00 
Makarna 8000 

" " 
14 157 50 

Şehriye 2000 14 l " 
Kırmızı mercimek 6000 

" " 10 67 50 
Nohut 7000 " " 10 63 00 

12150 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 1 haziran 1939 dan 31 ma
yıs 1940 tarihine kadar bir senelik iaşelerine 1-6-1939 perşembe günü iste1'• 
1i çıkmadığından 23-6-939 tarihinden 31 mayıs 1940 tarihine kadar iaşeleri 
aynı şartlar dahilinde aşağıda gösterildiği üzere tekrar kapalı zarf uauli1.' 
le eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Adet Günlük iaşe muhammen bedeli 

(585) talebe (54) 
( 10) Muid (54) 
(150) Müstahdemin (30) 

99011,70 
1863,00 
15525,00 

116399,70 
bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin 21 - 6 - 9 1939 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 11 de rektörlük binasında müteşekkil korniı • 
yon tarafından ihalesi yapılacaktır . 

3 - Muvakkat teminat (7070) liradır. Teklif mektupları ihale saatindet1 
bir saat evvel alınır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitil 
daire mlidürlüğüne müracaatları. (2119) 12119 

Laboratuvar yaptırılacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Baıkanhğmdan: 

1) Etimesğut'ta Türkkuşu alanında yaptırılacak Hava Müste • 
şarlığı Tecrübe ve muayene komisyonuna ait laboratuvar bina•• 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Bu inıaatın muhammen bedeli (81.450) lira 70 kuruştur. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname keıif ve saireye ait evrak• 

Türk Hava Kurumu Genel merkezinden (4) lira (20) kuruş nııJ .. 
kabilinde alabilirler. 

4) Eksiltme 26.6.939 pazartesi günü saat 16 da Türk Hava J(ıı• 
rumu Genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapıla
caktır. 

5) Eksiltmeye girebilmek için istekJiJerin teklif mektuplariyle 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadıır 
komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

6) Muvakkat teminat miktarı (5.322) lira 53 kuruıtur. 
7) Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki ,art· 

ları haiz olduktan batka en az (60.000) liralık mümasil bir biJll' 
inşaatını muvaffakiyetle başardıklarına dair vesika ibraz etnıe· 
leri lazımdır. 2149 

Ankara Valiliğinden : 
~==================================================================~ 

1 - Ankara - Çankırı yolunun 
27 + 000 - 35 + 000 inci kilometre
leri arasında ihzar edilecek 800 M 3 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6412 

İmtiyaz aahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

YENi SİNEMALAR sus 
BUGÜN BU GECE 1 

Seven bir kadının müessir aşkını ve ı 
fedakarlığını canlandıran 

emsalsiz film 

K 1 R 1-K HAYAT 
Baş Rollerde 

Barbara Stanwick -
Herbcrt Marshall 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matine 
Öğleden onra 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Heyecan - Dehşet - Esrar ve 

Sergüzeşt filmi 

Tren Korsanları 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matine 

Öğleden sonra 

14,30 - 16,30 .- 18,30 Gece 21 de 

1 
BU GÜN BU GECE 

1 Gayet hissi büyük macera şaheseri 

MONTE KRİSTO 

Baş Rolde: 
Elisa Landi - R. Donat 

Seanslar: 14 - 16 - 18 • Gece 21 de 

Saat 10 ve 12 ucuz matinede 

Nevyork Damlarında 

Fiatlar: Balkon 20 - Salon ıs kuruŞ 


