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Milli Şefimiz Nafia Vekôletinde 
Mi/il Şef, Cümhurreisimiz ismet lnönü beraber

lerinde Başvekil B. Refik Saydam, Adliye ve Maarif 
Vekilleri olduğu halde dün sabah Nafıa Vekaletine 
f~ref vermişler ve Nafıa Vekili General Ali Fuat Ce
besoy ile Velıilet ileri gelenleri tarafından kaqılan
ımf}ardır. 

Milli Şef, Nafıa Vekilimiz general Ali Fuat Cebc
soy'un muhtelif nafıa işleri etrafında verdiği izahatı 
dinlemişler ve bu arada mütehassıs Prost'un yapmış 
olduğu lstanbul planı üzerindeki izahatla bilhassa 
alakadar olmuşlardır. Cümhurreisimiz lstanbul pli
nına ait maketi de tetkik etmişlerdir. 

İki mühim 
kanun 

N.A.KVÇVKA 

Büyük Millet Mecliainin dünkü 
!"~namesinde bitirilen itlerin içinde 
iki kanun layihaaı vardı. Biri lstan· 
l»..ı tramvay tirketinin imtiyaz hak· 
~ aatm ahnmaaı diieri de latan
uw tünel tirketinin imtiyaz hakkı 
U. teaiaatmm aatın almmaaıdır. Ge· 
~. bütün milletin taavip ve 
tah kdirleri içinde Nafıa Vekaletince 
ukukı meraaiaii de dünll:ü mecfla 

celaeainde yapddı ve bu suretle me
.. le hukuki bakımdan kati surette 
İlltaç edildi. Kanun maddelerinin 
baait ve mutat if adel~ri içinde mem
leketin çok esaslı ve büyük mesele;.? ~aima böyle halledilir. itte dün 

UJÜk Millet Meclisi böyle esaslı 
ve Prensip meaeleai aayılacak dere· 
c~~· iki mühim kanun çıkarmııtır. 
~Üllıhuriyet hükümetinin ilk kurul • 
Uiu cünden timdiye kadar üatün • 

de ıararla durduiFu noktalardan biri ••• • 
Alnnıe hizmeti., mefhumunun hu-

d~tlanns mümkün olduğu kadar ge
llıt tutmakhr. Geçınit ysllarda im
Paratorluiun bize terkettiği varı.
~ hazin simaamı deiittirebilmek 
ı . b ~•il u hududu cenitletmek mecbu-
l'ıJ'etinde idik. Bugün totaliterler 
lll\iateına olmak tartiyle her de
lllokratik devlette dahi amme hiz
~eti renitlemittir. Geçen asırda 
~e hizmeti mefhumuna girmi
)9Jl birçok meseleler bugün onun 
~ili batlı metıul olduiu aahalar-
ır. Bu fikir yeni devlet, yeni hayat 

:e J'eni zaruretlerin kati icabatm· 
aaclrr. Gerçi huauai sermaye ile te• 

tekkül eden tirketlerin devletin aılu 
~ J'•km kontrolü alhnda amme 

lZlftetine cirebilecek hizmetler ifa 
~~eleri hatta bizim mevzuatonıza 
~le aylun deiildir. Fakat Türkiye

lllft bu vaziyet karııamda baıka 
lftenıleketlere benzemiyen bazı hu
IU. 

••Yetleri vardır. 

Türkiye'de büyük aermayelere 
~uhtaç olan büyük tetebbüalerin 

Uauai surette yapdmaaı yalnız aer
;-J'e nokaanbiJ değil diier bakon-
ardaıı dahi adeta mümkün ·olmıya
~~ derecede zor ve Ağırdır. Türki
~e ilin uyanıı ve tekamülü tarihin -
he de rördüğümüz gibi bizim bu 
h~ta daha bir müddet devletin 
't~ haaaa idare bakımından rehberli-
ille ihtiyacnnız vardır. 

itil Bulldan batka elektrik, su ve na· 
J' kvaaıtalan gibi inaan hayatiyle 
fil llldan bağb olan ıeylerin meni;at k~~ti .. olmaksızın devlet eli ile 
d At'eaını amme menfaati bakımın
.,:: ~aha f aydab görüyoruz. Bize 
hu ZIJ'en diğer memleketlerde de 
var~ola dotru tiddetli temayüller 

ır. 

he '1eaeıenin eaaıı böyle olmakla 
t-=~ber bizim hayati meslelerimiz~ 
rat Ok eden itlerde vaktiyle impa
J'a ~rhık tarafmdan verilen imti
e.~~~ tarka mahaua bir takım İn· 

en •ardır ki bu müeueaelerin 

(Sonu ı. inci ayla.da) 

Büyük Millet Meclisinde 

Sıhat Vekilimiz göçmen· 
işine dair izahat verdi 
Mecliste köylülerden alınacak 

salma miktarı da görüşüldü 
I 

Kamutay dün B. Refet Cara~, ____ ...,..--=~~~ • w 1 
Celse açıldığı zaman Hariciye Vekili
miz söz almış, gunları söylemittir: 

Sıhat ve içtimai Muavenet 
Vekilimiz B. Hulusi Alattıf 

"- Hudutlarımızın bir kısmında 

hudut muamelatının vergi, resim ve 
mükellefiyetleri alakadar edici bir 
kanun sevketmiştik. Bu kanun dört 
muhtelif encümene havale edilmişti. 

Bu encümenler: İktısat Encümeni, 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni, Ma
li ye ve Bütçe Encümenleridir. İt bir· 
az mühim ve aynı zamanda da çok a
cele olduğu için eğer arkadaşlar mu· 
vafakat buyururlarsa bu encümenler -
den mürekkep muhtelit bir encümen 
teşkil edilerek bu mesele orada müza
kere edilsin.,, 

Reis bu teklifi reye koymuş ve ka
ul edilmiştir. 

Edirne mebusu B. Şeref Aykut'un 
olümüne dair olan hükümet tezkeresi 
okunmuş ve merhumun hatırasını teb
cilen bir dakika sükftt edilmiıtir. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yugoslavya'yı Almanya 
ve İtalya'ya bağhyan 
dostluk ve işbirliği 

Prens pol'ün son Berlln seyahatinde 

yapılan görüımelerde teyit edildi 
Berlin, 5 a.a. - Kaiıerhof otelinde fon Ribbentrop tarafından 

Yugoalavya Naibi Prens Pol ile Prenses Olga'mn terefine büyük 
bir aktam yemeği verilmittir. Yemeği bir balo takip etmittir. 

Yugoslavya naibi Prens Pot bu
gün öğleden sonra uzun müddet B. 
Hitler ile görüşmüştür. 

Prens Pol başvekalet binasından 

saat 18 de çıkmış ve Vilhelmplatzi 
dolduran halk tarafından alkışlanmış 
tır. Yugoslavya kıral naibi buradaı 
Bellevue şatosuna gitmiştir. 

Prens Pot ve refikası saat 19 da 
şatoyu terkederek istasyona gelmh 
ve saat 19,50 de hususi trenle Dres 
den'e hareket etmişlerdir. Mağazala · 
ve fabrikalar. saat 15 tc tatil olunmu 
tu. Büyük bir halk kütlesi prens vı 

prensesi bütün yol boyunca alkışla 
mıştır. İstasyonda misafirleri tegyi e
denlerin batında B. Hitler, rnarepl 

(Sonu 6 ıDcı sayfa&IJ , Yuıoalav Naibi Preru Pol 

C. H. P. Başkan Vekilliği ve. 
Parti Genel Sekreterliği 

Milli Şef'imiz Geriel Başkan V ekilliğİne 
tekrar Dr. Refik Saydam'ı ve Genel 

Sekreterliğe Dr. Fikri T uzer'i intihap ettiler 
Ankara, 5 a.a. - Cümhuriyet Halk Partisi Ge -

nel Baıkan Vekaletine Parti nizamnamesinin - 27 -
inci maddesi mucibince, Değişmez Gene] Başkan 
ve Milli Şef lnönü tarafından Başvekil ve lstanbu] 
Mebusu Dr. Refik Saydam tekrar intihap buyurul
mu§ ve keyfiyet bütün Parti teşkilatına tamimen 
tebliğ cdilmittir. 

Şef İnönü tarafından C. H. P. Genel Sekreterliğine 
tekrar intihap edilen Erzurum Mebusu Dr. A. F. 
Tuzer, Parti teşki]atma aşağıdaki telgrafı çekmiş 4 

tir : 
''Büyük Milli Şefimiz ve Değişmez Genel Başka

nımız lnönü'nün yüksek 'teveccühleri eseri olarak 
Parti Gene] Sekreterliğine tekrar seçilmiş bulunu -
yorum. 

C. H. P. Genel Sekreterliği 
Ankara 5 a.a. - Cümhuriyet Halk Partisi Ge -. . 

Esas maksadı aziz milletimizin siyasi bünyesini 
hayatiyete ve mübarek. vatanımızı refah ve mamu • 
riyete eriştirmekten ibaret o1an Partimizin, ehemi • 
yet ve mesuliyeti gün geçtikçe artan faaliyetlerinde 
muvaffak o1abilmesi, bütün teşkilat kademelerin • 
deki arkadaş]arımızın devamlı çalışmalarına bağlı -
dır. Yüce Partimize ve aziz Şefimize karşı deruhte et 
tiğim bu mesuliyetli vazifede arkadaşlamnın tim -
diye kadar gösterdikleri gayret ve faaliyetin ve esir
gemedikleri yüksek ve kıymetli müzaharetin deva
mını diler, bütün arkadaşlara candan sevgiler auna· 
nm.,, 

nel Sekreter1iğine Parti nizamnamesinin - 28 - inci 
maddesj mucibince Değişmez Genel Başkan ve Mil-
li Şef lnönü tarafından Erzurum M~'.msu Dr. Ah -
met fikri Tuzer tekrar intihap buyurulmuştur. 

Dr. Fikri Tııer'in tamimi 
Ankara, 5 a.a. - Değişmez Genel Batkan MiUi 

Hamid iye 
Sinop' ta 

oanvp, o 
gelen Hamidiye mektep gemiai komu-
tanı bugün vilayet makamını ziyaret 
etti. Vilayetin bu ziyaretini iadesini 
müteakip saat 14 te karaya çıkan ko
mutan, subay, deniz talebesi ve erat
tan müteşekkil bir grup parkta Ata
türk büstüne bir çelenk koydu Bila
hare 1854 deniz savaşında ölen kahra
manların tehitliğine gidildi. Bunla
rın hatıralarını hürmetle anan komu
tan 'ehitler abidesine de bir çelenk 
koydu. Şehir namına halkevinden bir 
zat tarafından hitabcöe bulunuldu. 
kahraman denizcilerimiz selamlandı. 

Sonra gemi talebe ve eratı bir geçit 
reımi yaptı. Saat 17 de belediye gazi
nosunda denizcilerimiz ıerefine bir 

ziyafet verildi. 

Nevyork mektuplar 
Arkadaşımız Neşet Halil 
Atay Nevyork Sergisin
de "ULUS gazetesinin 
miJmessili" olarak bu
lunmaktadır. 

Arkadaşımızın çok gü
zel birkaç mektubunu 
evelce ne_1retmiştik. Ne
şet Halil Atay Amerika
da bulunduğu müddet 
zarfında ULUS okuyu
cuları için muntazaman 
mektuplar gönderecek
tir. Arkadaşımızın 

Birleşik Amerika' da 

demokrasi sergisi 

ve Türkiye pawyonu 

adlı yazısmı betinci sayfamızda 
bulacaksınız. 

Bugün beşlnd sayfada 

MAVi SU 

Heyecanlı, ıürülıleyici güzel 
romanı talrip etmefe 

baJlayın 
11111111111111111111111111111 ııııııııııtıı ıııııııııı 
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Sergiyi a~an Maaril Velrilimiz Ha•an • Ali Yücel tabloları 
tetlıilr ediyor 

Sergievinde güzel bir 
Resim Sergisi açıldı 

Dün Sergievinde güzel sanatların en güzel ıubelerinden birini 
teıkil eden reıim üzerinde çalııan ve muhtelif gruplara menıup 
bulunan sanatkirlanmız, bir yıllık mesailerini gösteren güzel bir 
serginin küıat resmini yaptılar. 

Güzel sanatlar Birliği Reisi B. Şev -
ket Dağ'ın apğıya aynen topladığı -
mız nutkundan sonra, Maarif Vekili -
miz B. Hasan - Ali Yücel tarafından 
açılan bu sergiye müstakil ressamlar 
ve heykeltraılar birliğine, hiç bir te -
şekküle mensup olmayanlara ve güzel 
sanatlar birliğine dahil ressamlarımız 
yüzlerce eserle iştirak etmitlerdir. 
Açılma töreninde Maarif Vekilimiz

den başka, Cümhurreisliği umumi ka -
tibi B. Kemal Gedeleç'le Başvekilet 
müsteprı B. Vehbi Demirel, Maarif 
Vekaleti erkanı, kordiplomatik, gaze -
teciler ve daha bir çok sanat sever ze
vat hazır bulunmuşlardır. 

Sergi 15 gün müddetle sabah saat 
9 dan akşam saat 19 za kadar umuma 
ve parasız olarak açık bulundurula • 
caktır. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Maaril Vekilimiz Hasan. Ali 
Yücel, Sovyet Büyük Elçisi 
T erentiel'le beraber .ergide 

Saldıray'a güzel bir 
törenle sancak çekildi 

Amiral Sükrü Okan bir nutuk verdi 
lıtanbul, 5 (Telefonla) - Alml\nya'da yaptınlarak limanımı

za getirilen Ay ıınıfı denizaltı gemilerimizdeıf Saldıray'a bugün 
merasimle sancak çekildi. Yeni gemimiz de bu suretle ıanlı do • 
nanmamıza iltihak etmit oldu. Saldıray tarihi deniz ıara,Yının 
önünde demirli bulunuyor • Merasime tam saat üçte bqlandı. 

(Sonu 8 iacı sayf11da) 



-2- ULUS 6 - 6 - 193$ 

Gün un i~inden 
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Maliye memurları arasında Dahiliye Vekilimiz 

Ücüncü tren yarın geliyor 
Politis'in konferansı 

Hukuk ilmini Yayma Kuru
mu Baıkanlıiından : 

..:> 

fstanbul'la Ankara arasındaki sevgi ve hasret karşılıklıdır. Ankara 
yazı!1 lstanbul'u özler; lstanbul'un kışın Ankara'yı göreceği çeker. 

. Bızde halk, eskidenberi trene, "hasret kavuşturan" adını verir. Bu i -
k~ türk. şehiri arasındaki hasretin, her gün bir üçüncü trenle de tatmin e
dılmesı kararı, bu bakımdan, bir kaç gündür, gazeteleri ve gazete okurla
rım sevindirmektedir. 

ismet lnönü'nün, üzerinde büyük bir ehemiyet ve azimle durduğu 
ana meselelerden birisi olan "yurdu çelik ağlarla örmek" siyasetimiz ba
şarılarla yürümektedir. Bu siyasetin tatbikinde gösterdiğimiz muvaffa -
kiyet, sadece, inşa sahasına münhasır kalmıyor. Bir taraftan da türk ida
re ve kt.'..:ıi!iye~i bu nakil vasıtalarının en mühimini idarede, işletmede, se
ferlere ragbetı arttırmada d'1 kendini göstermekten bir an geri durma· 
maktadır. 

İstanbul, S (Telefonla) - Birkaç 
gündenberi burada bulunmakta olan 
Dahiliye VekiJi B. Faik Öztrak şehir 
işleriyle alakadar olmuş ve yeni ya
pılmakta olan yolları, hol binasını, A
tatürk köprüsünü tetkik etmiştir. Ve· 
kile, yeni istimlak kanunu üzerindeki 
tetkikler hakkında izahat verilmiştir. 
Dahiliye Vekili yarın sabah Ankara -
ya hareket edecektir. 

Ankara'ya gelmit olan Yuna
niıtan hükümetinin Paria sefiri, 
milletler arası hukukunda yük
sek töhret aahibi B. Nikola Po· 
litiı tarafından halkevinde saat 
18 de bir konferans verilecektir. 
Konferan umumidir. Konferan· 
ıın mevzuu : 

(Zamanımız hldiselerinin te
siriyle milletler araaı hukukun
da hasıl olan defitiklikler) dir. 

Cezri ve cesur bir hareketle tren biletlerini birden yüzde elli ucuzlat -
ma kararı verildiği zaman, işi uzaktan seyredenler, bunun neticesi ne o· 
lacağını, belki, şi.iphe ile beklediler. Halbuki bu cesur, fakat bilgiye, 
gör,ıüye ve rakama müstenit karar yüzünden demiryollarımızda yolcu
luk edenlf'r artmış, memleket içinde bir seyahat ananesi uyanmış, dev-
1et deınıryol!armın da hem kazancı artmış, hem ifade ettiği ehemiyet 
yükselmiştir. 

Şimdi lstanbul'la Ankara araıma her gün bir i.içüncü tren işlebnek 
ka.rarmı veren vekalet, bu fedakarlığa karşı halktan fazla bir şey iste. 
mı) or: 

Halk hi.ikiimetinin istediği şey, halkın menfaati, sıhati ve hatta ra
hatı ve huzurundan •uaşka ne olabilir? 

N. A. 

Alta.> • Dresden futbol takımı 

Dresden'de bulunan Türk 
talebeleri 9 mayısı kut a ar 

JI 

Türk talebelerinden bir grup 

İstanbul şehrinin plim 
İstanbul, 5 (Telefonla) - İstanbul 

şehrinin imarına ait nazım planı tet
kik etmekte olan Nafıa Vekili Gene· 
ral Ali Fuat'in reialiğindeşki komis
yan tetkiklerini bitirmiş ve plan taı · 

dik olunmuştur. 

Bükreı - İstanbul 
hava seferleri 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Roman· 
ya Münakalat Nezareti hususi heye· 
tin• Ankara'da hükümetimizle yaptığı 
temaslar sona ermiş ve İstanbul'la 
Bükreş arasında Romen tayyareleri 
tarafından hava seferleri ihdası için 
bir anla~maya varılmıştır. İlk olarak 
merasimle bugün saat sekiz buçukta 
bir tayyare Bı.ikreş'e hareket etmiş -
tir. Tayyarenin pilotu Romanyalı 

türk tayyarecilerindcn Etem'dir. Ro -
manyaya haftada 3 defa hava sefer
leri yapılacatkır. Pazartesi, çarşam
ba, cuma günleri İstanbul'adn sabah 
saat 8.15 te kalkacak ve 10.30 da Bük
reşe varacaktır. Salı, perşembe, cu . 
martesi günleri de saat 6.40 da Bük
reşten hareket edecek ve 9.00 da 1s
tabula varacaktır. Hazırlanan tarifeye 
göre Bükreş - İstanbul arası gidiş ve
ya geliş 35 lira, gidiş geliş 63 liradır. 

Piyer Bonuva 

İstanbul' da 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Meşhur 

fransız romancısı Piyer Benuva bu
gün Teotif Potiye vapuriyle İstanbu· 
la geldi. Yıldız isimli bir eser yaz· 
makta olduğunu söyliyen fransız edi
bi aldığı hususi bir müsaade ile bugün 
Yıldız sarayına giderek beş saat tet· 
kiklerde bulundu. Bay Piyer Benuva 
bu eserinde Yıldızı ve Abdillhamid'i 
mevzu olarak atacaktır. Edip, Abdül· 
hamid'in yaşayıı ta~· .,,. ~r"''" h-:1lt-

kında izahat almıştır. 

Bir ~ocuk damdan 
düıerek öldü 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Bugün 
Cağaloğlu'nda bir facia olmuı on beı 
yaşında bir çocuk d;ımdan düıerek 
ölmüştür. Hadise föyle olmuıtur: İs
tanbul birinci ilk mektep talebesin· 
den Yaşar bugün mektepten kaçarak 
o civarda bulunan eski bir medrese
nin damına çıkmıştır. Çocuğun mek -
tebe gelmeyişi dikkati çekmit ve a
randığı zaman medresenin yanındaki 

viranede ölü bulunmuştur. Yapılan 

tahkikatta Yaşarın medresenin da· 
mından düşerek öldüğü anlaşılmış· 

tır. 

Çimentodan alına·n gümrük 

İstanbul, S (Telefonla) - Haber 
aldığımıza göre hükümet çimento sa
nayiini korumak için hariçten giren 
çimentonun ton başına 50 kuruş olan 
gümrüğü iki liraya çıkarmıya karar 
vermiştir. 

•ttu ı 11111u11rın11ı11111111u111111111 1111111111 

Bir vefata sebebiyet davası 

Beı saat zarfında 

su~lu mahkum oldu 
Cumarteıi gilnü Balkat köyünde 

Muharrem Çetin iıminde birisi İçhi· 
sar mahallesinde Gençkoyu çıkmaz 
sokağında bir araba kum getirdiği sı· 
rada sokakta oynamakta bulunan iki 
yaşlarında Ömer kızı Müzeyyen Su· 
zan isminde bir çocuğu çiğniyerek 

vefatına ıebebiyet vermiştir. Kaza sa
at 10 da müddeiumumiliğe bildiril
rni§, hadisenin tahkikine müddeiumu
mi muavini Kemal Bora gitmiş ve der 
hal tahkikata başlıyarak icabeden 
keffi yapmıştır. Bu esnada ceset nü
mune hastanesine kaldırılmış orada 
otopsi yapılmıştır. Bilahare suçlu 
hakkında hukuku umumiye davası i
kame edilmiş ve hadisenin tahkikine 
ba§landıktan bet ıaat ıonra gibi kısa 
bir müddet zarfında Muharremin ted· 
birsizlikle ölüme sebebiyet vermesi 
sabit olmuştur. Suçlu ceza kanunu
nun455 inci maddesine tevfikan bir 
sene hapse ve 30 lira ağır para cezası
na mahkum edilmiştir. 

11-1 A V ·A 

w~ 
Hava bulutlu geçti 

Şell1ıaaat•\I~ ucıvc:ı uwu., •• _ t>-:s •.a-,. 

rilıgir garpten bir metre kadar hızla 
esmittir. En yükıek auhunet 22 dere
ce olarak kaydedilmittir. 

Yurdda hava Egenin cenup kısım -
larında biraz bulutlu, Kocaeli, orta 
Anadolu ve cenup doğuıu bölgelerin
de bulutlu, diğer bölgelerde umumi -
yetle çok bulutlu ve yer yer yağışlı 
geçmiştir. 

24 ıaatlik yağı§ların karemetreye 
bıraktıkları ıu miktarı Sapancada 14, 
Aydında 31, Karamanda 10, Ulukıtla
da 9, Niğdede 5, Kayıeride 9, Ceyhan 
da 7, Gaziantepte 6, Şebinkarahisar -
da 7, Gümüşanede 5, Rizede 33, Foça
da 14, Orduda 12, Giresunda 11, Sam
sunda 4, diier yatıılı yerlerde de 1 
ila 3 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar doğu ve cenup doğu böl
gelerinde cenubu garbiden, diğer böl
gelerde umumiyetle timalden saniye· 
de en çok 7 metre hızla esmiştir. 

En yüksek suhunetler Bodrum ve 
Siirtte 27, Akhisar, Maniıa ve Nazil
lide 28 derecedir. 

Denizlerde fırtına 
latanbul, S (Telefonla) - İki giln· 

denberi Karadeniz, Marmara ve Ege 
denizinde kuvetli bir fırtına vardır. 
Bu fırtınalar yüzünden ıeyrisefer 

ıekteye uğramaktadır. 

Tayin, terfi ve nakiller 
Maliye Vekaleti, merkez ve taşra memurları arasında yeni • 

den bazı tayin, terfi ve nakiller yapmıştır. Bunları sırasiyle ya
zıyoruz: 

Naklolunanlar: 

VezirköprU malmlidürü Zeki Gir
gin Gaziantep muhasebe müdürlüğü
ne, hususi kalem mlidür memuru E

Düzce dava vekillerinden M. Ali U -
ğurlu Düzce hazine vekilliğine Tur -
gutlu dava vekillerinden 1. Hakkı Ay
bat Turgutlu hazine vekilliğine. 

min Balkaya muhasebat umum mil· Naklen terfiler: 
dürlüğü memurluğuna, muhasebat u -
mum müdilrlüğü memuru Fahri Ma- Afyon vezned_arı BB. Zühtü Yüksel 
denci hususi kalem Müd 1 Çanakkale tahsıl kontrol memurlu • 

. memur u· v B"l 'k h .1 k 
g·una Ka · t h ·1ııt f' H 1. 

1 
guna, ı ecı ta ıı ontrol memuru , y erı a sı d şe ı a ım . • • 

Şatana B 'l 'k tah ·ı k t 1 Ramız Pelıster Bursa tahsıl kontrol 
ı ecı sı on ro memur • 

ıuıı;.una s h "d t k 1 memurluğuna, müracaat kalemı me -
ıa , ey an varı a ontro me· . . .•. 

mur M t f R · At B muru Fahrıye Ural evrak mUdürlüglı 
. u us a a emzı ay ursa va- daktiloluğuna, muhasebat umum mü -

rıdat kontrol memurluğuna, Ovacık d" J"ğü U i · E D i 23 ·· 
mal "d" .. z h' G" Ç b k 1 ur u m meyy zı nver em r cu 

mu uru a ıt ocen u u ma - ·· h b ·ııY• M h "d" l"ğ" 12 . . . tumcn mu ase ecı gıne, u asebat 
mu. ~r u u.ne, ıncı turne~ muhase- umum mUdUrlUğil memuru SUleyman 
bccısı Harıs Atalay Kayserı muhase- Davaz Dörtyol al UdürlUğU Le • 
b "dil luıı:.u GU "k İ h' m m ne, e mu r 6 ne, mru - ve n ısar- a Ud" l"ğU il · i Rah · v zım m ur u m meyız mı 

lar muhasebe müdlirlüğü memuru Kök teftit heyeti mlimeyizliıı:.ine terfi 
Abdullah İ ·11· ··d f h 6 

zmen mı ı mu a aa ava an tayin olunmuşlardır 
muhasebe memurluğuna, 23 Uncü tü· • 
men muhasebecisi Ziya Toprak 3 ün- Terfiler: 
eti tümen muhasebeciliğine, 2 inci tÜ· E kişehir varidat kontrol memuru 
men muhasebecisi Sıtkı Aydoğdu Abdülgafur Özbayraç, Muhasebat u-
16 ncı tümen muhasebeciliğine, 41 in- mum müdürlüğü daktilosu Şükrü Köy 
ci tümen muhasebecisi Halit Özgür lüoğlu, İstanbul tahıil kontrol memu-
l inci süvari tümen muhasebeciligy ine, . ru Rıfat Karaseçer, Akçadağ malmü .. 
1 inci süvari tümen muhasebecisi A. dürü Ahmet Balanlı, Maliye muhase -
Remzi Oktay 41 inci tümen muhase - be müdülüğü memuru Tahsin Üstün· 
beciliğine, 3 üncü tümen muhasebeci- el Me k h b ·ı· ~ · z· . .. . . .. , r ez mu ase ecı ıgı memuru ı 

sı Ata Gokçe 11 ıncı tumen muhase- y Ak ld A k t h ·1 k ı . . . .. . a yı ırım, n ara a sı ontro 
becılığıne, 16 ncı tumen muhasebecı- memuru Hamdi Al' İn E k ü-. R.. .. A h . . .. . ı anç, vra m 
sı uştu y an 2 ıncı tumen pıyade dürlUgyü memuru R -at y İ • 

h b 'liğ' Ü 1 "d' . e:ı enersoy, z 
mu ase ecı ıne, nye ma mü ilril mir tahsil kontrol memuru Tah in 
Sedat Subaıı Çarşamba malmüdürlü- Yatman, Milli Müdafaa muhasebe ~d. 
ğüne, Dörtyol malmüdürü İbrahim memuru Talat Tunalıgil Milli Müda· 
~amer Pazar .~~ı~.~~.ürlüğ~ne, vari: faa muhasebe Md. memu:.U Riyazi Bul 

at umum mudurlugu tahrır şubesı ğan, Hukukm üşavirliği müşavir avu
~~~~!'~ Ş. S~raço~lu mili e~lak mü: kat Selami Savran, Hukuk müşavirli .. 
durlugu daktıloluguna, Teftış heyetı ği müşavir avukat Şerafettin Tutar 
reisliği mümeyyiz namzedi Mitat Hukuk müşavirliği mşavir avukat Sa= 
Saybar levazım müdürlüğü mümeyyiz lahattin, Konya tahsil kontrol memu• 
namzetli~ine, Balıkesir tahsilat kon- ru Nazım Uzun, Hınıs malmüdilril Te 
trol memuru K. Yazal tahsilat mü- mel ÜÜlgen, Kırklareli dcftardarı Ab
dürlüğü mümcyyizliğine, İstanbul du1lah Atuk, G. Antep muhasebe Md. 
darphane ve damga matbası servis Zeki Girgin, lzmir Haz. avukatı Nec
murakibi Ahmet Muammer Tarhan mettin Kıhçoğlu, İstanbul. Tahsil 
İstanbul 3 N. lu tetkiki itiraz komis- Kon. Mem. Cemil Kemal Tepecik, t .. 
yonu raportürlüğüne, İstanbul Üskü- tanbul tahsil Kon. Mem. ZühtU Ar
dar §ubesi tahsil ıefi Necmettin Tek· çağ, Muhasebat U. Md. Mem. İbrahim 
sür İstanbul tahsil kontrol memurlu- Akman, Muhasebat U. Md. Mem. Ali 
iuna, İstanbul muhakemat müdür Naci Berköz, Muhasebat U. Md. Mem. 
muavini Muzaffer GUrol İstanbul H. Kımit GilcU, İsttanbul varidat Kon. 
hazine avukatlığına, İstanbul muha- Mem. Ömer Faruk İlgcn, İstanbul 

İstanbul hazine• avukatlığ~n~, 't · rı: d~ Md7ilya lpe t'"?a~ .. -~ v: ---' 

tok au bir ölüm 
bu] müşavir avukat Rifat Ahmet Bi
rant İstanbul hazine avukatlığına, 

latanbul muhakeme memuru Nuri 
Lermioğlu İstanbul hazine avukatlı -
ğına, İzmir muhakem3t memuru İl- İstanbul, 5 (Telefonla) - Diş taba· 
yaa Şükrü Tarhan İzmir hazine avu -
kattığına, İzmir muhakemat memuru 
Sabri Saver İzmir hazine avukatlığı
na, İzmir muhakemat memuru Haya
ti Boratav İzmir hazine avukatlığına, 

beti mektebinin eski profesörlerinden 

Hamit Salahor senelerdenberi müp • 

tela olduğu hastalıktan kurtulamıya

rak bugün ölmüştür. Profesörün ce· 

İzmir muhakemat memuru Muhittin naesi bugün Süleymaniye'deki evin• 
Erener İzmir hazine avukatlığına. 

Yeniden tayinler: 
İt bankası İstanbul kontrol şefi 

Murtaza Yenel İstanbul hesap müte -
hassıalığına, İstanbul avukatlarından 
Naim Yener İstanbul hazine avukatlı
ğına, Hakari eski tahsil kontrol me· 
muru Hamit Polat Hakari tahsil kon
trol memurluğuna, Şurayi Devlet ev -
rak memuru Ahmet Pastacı Askeri 
Fabrikalar muhasebe müdürlüğü me
murluğuna, Ordu muhasebe müdürlü
ğünden vekalet emrinde Zübeyir O
ğuz İzmir tahsil şube şefliğine, Gere-

de dava vekillerinden İsmail Gülen 

Gerede hazine vekilliğine, Pasinler 

malmüdürlüğünden vekalet emrinde 

Şevki Kasar Kiği malmüdürlüğüne, 

den talebelerinin, dostlarının ve mu• 

allim arkadaşlarını iştirakiyle ihtifal· 
le kaldırılmıştır. 

Profesör 1887 de İstanbul'da do~ -

muştur. İlk ve orta tahsilini yaptık • 

tan sonra diş tababeti mektebine gir· 

miş, 1917 de mezun olmuş ve biliharı 

mektebe profesör olmuştu. 

Çağrı 
X İskan muvakkat encümeni bugUn 

saat 10 da toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa Encümeni 6-VI· 
1939 salı günU Parti Grup toplantı• 
sından sonra içtima edecektir. 

X İktisat Encümeni bugün C. H. 

Dresden, (Hususi) - AJtav Dres •

1 
den Türk Talebe Birliği 9 mayıs 
spor ve gençlik bayramını den ter -
biyesi genel direktörlüğnl n emret· 
tiği şekilde kutlanmış. Bir inin bü • 
tün üyeleri 19 Mayıs güniı. spor sa
hasında geçirmişler ve ba am müna
sebetiyle kendilerini Frei g'e davet 
eden, M. T. A. hesabına ta 1 görmek 
te olan türk arkadaşların davetini 
kabul ederek aralarında bi utbol ma
çı yapmışlar. Bu maçta D den - Al· 
tay takımı 3 • O galip gelm tir. Maçı 
müteakip elJi türk arkad t hep bir a
rada Frciberg'in en iyi antasında 

ve orada. bulunan arkadaş ının da • 
vetlisi olarak akşam yem ni yemiş • 
ler, tahsil ve spor işleri i rinde gö -
rü meler yapmışlar, mili yunlar oy
namışlar ve şarkılar erek bay · 
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P. Grup içtimaından sonra toplanacak 
tır. 

ramı kutlamışlardır. 

Maarif Müfettişleri 1 t nbul'da 
İstanbul, 5 (Telefonla - Maarif 

Vekaleti umum müfettiş] r'ndcn BB. 
Rasim, Muhsin, Osman t 
diler ve ders senesi som 
tiyle tetkiklere başladıla 

Çukurovada yaş 

sebze ihracı 
Adana, (Hususi) - Ç kurovadan 

sebzelerin taze bir halde naklini te
min için on beş hazirandan ıtibaren A
dana Ankara ve İstanbul'a hususi mar 
şandb: katarları tahrik edilecektir. 

Bu tren yaz mevsimi boyunca her 
elin muntazaman işliyecektir. 

Çukrova sebzelerinin iyi anbalajlar 
içinde sevkini temin için de şehrimize 
24000 sebze anbataj sandığı geJmiştir. 

zecilere tevzi edilmiştir. 

Çalh'nın adası 
Rahmetli Ahmet Haşim, karada 

otomobili ve denizde yat gibi bü -
yük bir kotrası olan rahmetli res -
sam Namık lsmail için: 

- Devlet gibi adam monşer der -
di, kuvayi berriye ve bahriyesi var. 
Haşim sağ olsaydı, şimdi Çallı lb

rahim'in Heybeli karşısındaki Ka -
şık adasını satın almak teşebbüsü 

karşısında, kim bilir, ne derdi ? 
llk önce bu düşünce, sevimli res

samımızın bu yaştan sonra bir Ro
benson hayatı geçirmek istemesi 
şeklinde telakki olunabilirse de 
dünkü Ulus'ta çıkan bu haberin şu 
cümlesi o telakkiyi değiştirmekte -
dir : • 

"Çallı, burada ressam arkadaşla -
rımn ikametleri ve serbest bir şekil
de çalı~abilmelerini temin edecek 
yerler yapılmasını dUşünmektedir ... 

Değerli ressamımı7.ın orada mü -
tevazi bir Japonya veyahut kendi 
halinde bir Büyük Britanya gibi 
dört tarafı sularla çevrilmiş bir 
sanat imparatorluğu kurmak istedi
ği anlaşılıyor. Mademki bir çok 
ressamlarımız orada oturup orada 

çalışacaklar, a.rtık, sergilerini de o
rada açıp diledikleri sanat eserleri
ni tc~hir edebilecekler, demektir. 
Eğer Çallı bu te~ebbüsünde mu -

vaffak olursa o zaman, resim san
atı tam bir istiklal kazanacaktır. 

Mesel§ Pavli adasını da şair Ne-
cip Fazıl satın alıp edebiyata istik-
lfJJ kazandırsaydı! T. 1. 

Marul! 

Gazetelerden birisinin ''Kadın 
ve Moda,, sayfasrnda marol ye
menin faydasr hakkmda bir tav
siyeye rest geldik. 

Bir moda sayfasında marol ! 
Bu bir fapkacı vitrinine biraz zer· 
zavat koymak gibi bir ıey olmu
yor mu? 

Kaldı ki marol ıöbeii ile meı
hurdur ve göbekli olan marollar 
makbul tutulur. 

Halbu ki kadm1ar, hatta er
kekler arasmda ıöbek itibardan 
düıeli hanidir!. 

Yeni bir kazak modan! 

Gün ıeçtikçe moda kelimesi ile 

garabet kelimeıi biribiriyle daha 
ziyade ıinonimleıiyor. 

Tekrar yeni kadm fapkalann • 

dan ve yeni iıkarpia modalarm • 

dan bahaedecek delilim. Bu ıefer 

dilime dolamak iatedifim, yeni 
moda bir kazaktır. Bu kazak üze

rinde haritalar var. 

Siz n~ derseniz, deyiniz. Oteki 
modalarla o kadar çabuk baidaıa

madun ama, bu haritalı kazak ho

ıuma gitti. 

Nasıl olsa bir modanm ömrü 

bir kaç aydan fazla sürmüyor. Son 

zamanlarda haritaların ömrü de 
öyle: 

Harita değiıince aiz de kazağı 
değiıtirirsiniz. 

Burunlara dair! 

Selim Sım Tarcan Üstadımızın 

burunların ıekilleriyle karakter -

ler arasında münasebetler bulun· 
duğunu izah eden bir musahabe • 
sini okudum. 

Mesela: uzun, sivri burunlar İn· 

ce bir zekaya, sanata istidada, ha· 
zırcevaphğa delalet edermif. 

Düzgün, muntazam, mütenasip 
burunlar ciddiyete, dürüstlüğe, 

aklıselime, vazifeye bağlılığa ve 

ciddiyete alamet imiı. 
v. s. v .•. v .•. 
Fakat güreı gibi, boks gibi id

manlarla uğratmak yüzünden bur

nunun biçimi sonradan değiımiı 

olanlar hakkında ne hüküm yürü

tülecek? 

Hem bediiyat meraklısı, hem de 
ıpor üstadı olan muıahabe muhar· 

ririnden biz, aııl bu ıualin cevabı· 

nı beklerdik ... 

X Maliye Encümeni buglin Parti 
Grupu içtimaından sonra toplanacak· 
tır. 

franko tarahndan esir 
tutulan Sovyet bahriyelileri 
3 haziran tarihinde bazı İstanbul 

gazetelerinde, "İspanya dahili harbi 
esnasında esir edilmiş olan ve arala· 
rında müteaddit zabit de bulunan 95 
Sovyet gönüllüsünden mürekkep bir 
grupun İspanyadan lstanbul'a geldi· 
ği., hakkında bir haber intişar eyle -
miştir. 

Tass ajansının Türkiyedeki mil· 
messili, bu haberin bu so1,·yet vatan • 
daşları grupunun vaziyetlerine ait o
lan yanlış mahiyeti hakkındaki tav· 
zihi vermektedir: hakikatte İstanbul· 
dan geçmiş olan "95" Sovyet bahriye· 
lisinden mürekkep grup, 1938 sonba· 
harında general Franko makamları 

tarafından tutulmu~ olan "Tsürpa" 
"Maks Gelts" ve :'Katayama" adların· 
daki üç sovyet ticaret gemisinin ınil· 
rettebatıdır. Şimdiye kadar esir tutul
muş bulunan bu lıahriyeliler, Sovyet 
hükümetinin ısrarı üzerine son za· 
manda serbest bırakıJmıştır. 
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Arnavutluk 
müstemlekesi 

utus 

, D 0 N'Y A HA B E R L E R İ · 
. -- -

Danzig Nazi şefine göre 
I 

1 Altnanya Çekoılovakya'yı. ltal- p ı Al ' k 
b ada Arnavutluğu istila etmitler ve 0 on ya manya ya arşı 

İngiltere' de 
iki büyük yangın 
Londra, 5 a.a. - Dün İngilterede i -

ki büyük yangın olmuştur. Burada bir 
çok evler tutuşmuştur. Nüfusça zayiat 
yoktur. Maddi hasar yüz bin İngilizli
rasına baliğ olmaktadır. 

\' \l hıemleketleri bildikleri gibi ida ·ı 
..,
9 

etmektedirler. Gerçi Çekistan'ın d •• •• t h k t t • 
d:..,l Arnavutluğun ilhakları diğer urus are e e mı yor 
t etler tarafından tanınmamı§· 
l~eB.ununla beraber, her iki mem • 
l l hn de mukadderatı beynelmi
bt ~a2iyetin müstııkbel inkitafına 
l aglı kalmaktadır. Eğer Almanya 
./ lalya.. yeni tecavüz hamleleri 

l •ı>ıp da bir harbi provoke etmez-
trae ıı· b' . ~··' ıç ır devletın Arnavutluk 

d l 
unden ltalya•ya, yahut Çekistan 

o il}' • 1 ) ısıy e Almanya'ya karıı harp 
~ •Pınaar beklenemez. Binaenaleyh 
Qer ·k· 
i~ 1 1 ~emleket de uzun zaman, 

Danzig, 5 a.a. - Danzig nazilerinin lideri Albert Förster, bir 
nutuk irat ederek serbest şehir tarafından ortaya atılmış olan bey
nelmilel meselelerden bahsetmiştir. Mumaileyh, Danzig'in bizzat 
kendi vesaiti sayesinde kuvetli olması lazımgeldiğini beyan et· 
miştir. 

İkinci yangın, Birmingham civarın • 
da Walsall tiyatrosunda temsilden son 
ra çıkmıştır. Binanın dışına doğru yı
kılan bir duvarın altında kalan yirmi 
kişi yaralanmıştır. Bunlardan altısı -
nın yaraları ağırdır. 

İyi maHlmat almakta olan mahfil • ı 
ler, bu beyanatı Danzig polis kuveti -
nin yakında takviye edileceğine dela· 
let etmekte olduğu suretinde tefsir et 
mektedir. 

Bir sulh kongresi yapılması için 

Alman mahafili, bu tedbirin geçen -
lerde vukua gelmiş olan bir çok hadi
seler yüzünden zaruri bir mahiyet ik 
tisap etmi~ olduğunu beyan etmekte
dirler. 

tnıd otorıter devletin yumruğu al
)o • Yaıamıya mahkum görünü· 
Yer •. Fakat eğer Almanya ve İtalya 
._ n~.ınaceralara giriıecek olurlar· 
el~ ır Avrupa harbinin doğması ne 
lerr~ce tnuhakkak ise hakim kuvet· Hatip, Polonya'nın Almanya'ya kar 
tıih _arıısında iki otoriter devletin şı dürüst davranmadığını söylemi' ve 
ltalcaı hezimeti de o derece muhak· Danzig liyan meclisinin notası muci -
ll1t olduğundan, Çekistan ve Ar- hince Kalthof meselesinde methaldar 
)(~luk alman ve İtalyan tabak· olan leh memurlarının geri çağrılma -

ı Unden kurtulacaklardır. sını istemiştir. 

Papa beş devlete birer 
mesaj gönderecek 

Londra, 5 a.a. -
Deyli Meyl geze· 
tesinin Roma mu • 
habiri yazıyor: 

"Papa, Fransa, 
İngiltere, Polonya, 
Almanya ve İtal· 
ya'ya birer nota 

k' de 1 betbaht memleketin mukad • 
t1ttı ta .. d' . k d d'" )' ayyun e ıncıye a ar un-

le~ll\ Yapacağı ise, otoriter devlet• 
h,t~ bu. memleketlerdeki hareket 
l'et/11 d.ıkkatlc takip etmekten iba· 
lt,y~· Fılhakika bir nokta bilhassa 
h da . layıktır: Almanya•da, ltal· 
le\( a ıstilala.ı altına geçen mem-

ttlerd · • b' · h ftı c z-:ı.1111 ır olonomı mu a· 
Çe\(~ etmc(;e itina etmektedirler. 
lltı ;stan'da. ou otonominin filiyatta 
tile: 

1 J tecelli ettiğini dün izah etmİ§· 
•iy~ t~l~a, Arnavutluktaki tazyik 

&etını . 1 k . • .. ettir· ~ız eme ıçın muracaat 
Ctfikı . t~dbırlerde daha büyük be
lcll lt ';2lık göstermektedir. Filhaki
İatil• a Ya :6-rnavutluğu İ§ialine, bir 
biri il tnahıyeti değil, iki kırallığın 
tiyotırne~i gibi bir mana vermek iı
ia :· ~unkü gazeteler, Arnavutlu
bah erıJen bir 0 kanunuesasi" den 
"ıuı •etınektedirler. Ana yasa ve ka· 
lceaı:~•aıiler, ancak müstakil ve 
lq 1

• mukadderatlarına hi.kiın o
l>\llq 1tlilletlerin teıkilatlarıdır. Hal· 
libi J Arnavutluk bir müstemleke 
~a'~m .. tah~k.~~ü •!tına 
)& • &\ a:ıaWl alttıiaaea ım:ıJW • 
•·'- ıl~ak edilmiıtir. Arnavutluğun 
-erı t k'I" I llt eı ı atı talya askeri teıki-

lllın b' ·· ·· .. 3iı..d· ır cuzunu teıkil ediyor. 
•trı 1 de kanunuesasi diye ortaya 

•ıı vesik .. t ı tiıl' a. mus em eke idaresini 
t\U ·~he~. daha doğrusu gizlemiyen 

rı ı ın b' d hy d ce ır per eden baıka bir 
eğildir. 

~edere ··1·· at.alt . . ce gu unç olduğunu anla· 
•ııcıkçın birkaç maddesi üz.erinde 
a.:ı~ ....... ~U~alım: Arnavutluk devleti, 

,.. -.tı hır "h''k" . k l' l'afırıd • u umeta ıra ıye" ta· 
lor E an ıdare edilir. Kıralı da Vik
li}ı· llıanuel'dir. Demek ki icra .... 
f IJeti K l V'k llld ıra ı tor Emanuel tara-
l'iliy an tayin edilecek adamlara ve
lti: ~~ Di.~er bir maddede deniliyor 
b\add e!rıı kuvet kırata aittir.,, Bu 
''.A.dı·e~ı de ıu hüküm takip ediyor: 
bir, 1 Uvet kırata ait olup ... " ve 
L.. ı daha ao "h k . . . Q\dicra 

1 
nra er es ıçın vacı· 

b\Urıh 0 an kanunların tefsiri, 
ti d1th~;~ran tetrii kuvetin aalahiye· 

1 ındedir.,, 
lıaıdj t • • • 

•al•h· .eırı, ıcra, kaza ve tefaır 
el'e ~Yetı hatmetli Viktor Emanu
l>'lıı~ıt holduktan sonra Arnavutlara 
b,1ı. ~ llfl'aklannın üzerindeki iki 
l&lltri ~f kalıyor ki bu da dün istik· 
lcattat~n sembolü olan mağrur bir 
~le 1.ken, buıün kendilerine an· 
b· eaırlikl · · h l • · ıt k erını ahr atan mıskın 

•rga olab·ı· ı ır. 

A. Ş. ESMER 

Portekı"z .. ··ıı .. ı . gonu u erı de 

ispanya' dan oynldılar 
Salama 

ll!i.Jı;:ı nka, S a.a. - Portekiz gö-
.. er· · 

ltı!ina •nın İspanya'dan aynlışlan 
•ebet· ı t tının h ıy e • spanya harbiye nazı-

Çit t ıızurunda büyük bir askeri ge
• esrni 
tıtılrrı Yapılmış ve madalyalar da-
l. · ıştır Port k' l · 1 &ı g · e ız eJYOn arının re-
i'Pa.nerıcraı Astray söylediği nutukta 

dc§i :ı~llarıa portekizlilerin kan kar
ll:ııııte ul(ıannı ve bolşevikliğe karşı 
ı.._ teken .. 
"iltıiz . mucadele ettiklerini te· 

tttırrniıı.f J\ :ı ır. 
1 
"1Qn ° .. "il '·ı · d · o onu u erı e geçıt. 

re · ~ •n11 yapacaklar 
l . Ctlirı, S 
ltıraıc e . a.a. - İspanyadaki harbe 
~~tı &aba~~I olan Condor lejiyonu ya 
ır ter'ıt · liitler'in önünde büyük 

tc :ı res • 'trıini, Lc·~ı yapacaktır. Bu geçit 
~Ctıcraı Jıyonun son kumandanı 
tcLt. von bı· h h f 'd • ıı; ır. ~ c t o en ı are eylıye· 

Polonya'da bir alman papa,sı 
tevkil edildi 

Kattoviç, 5 a.a. - D. N. B. ajansı· gönderecektir. Me 
nın istihbaratına göre, Polonya'da Li· tinleri aynı olmı • 
pini'de alman papas Krollik, Polonya- yacak olan bu no • 
yı tahkir etmek cürmiyle tevkif edll - talar, beş devleti 
miş ve Königshütte hapisanesine gön- bilhassa alakadar 
derilmiştir. eden meseleler hak 

Bu tevkif hadisesi geçen çarşamba kında bu devletle· 
günü vukubulan hadiselerle alakadar rin müsalemet fik· 
dır. Çarşamba akşamı alman kilisesin- rine müracaat ede
de dini ayin yapılırken Polonyalılar cektir . ., 
ayini bozmak istemişler ve papas ayi- Deyli Meyl ga • 
ni yarıda bırakarak bunları kiliseden zetesi , Papa'nın 
kovmak mecburiyetinde kalmıştır. Al-_. Londra'ya gönde • 
man papas yakında mahkemeye sev -1 receği mesajda i.~
kolunacaktır. 1 giliz - sovyet mu· 

Dün yeniden Sair>te Marie kilise - zakerelerinden de
sinde mümasil h~diseler olmuş ve ayin layı endişelerini iz 
yanda kalmıgtır. Kiliseden çıkan Al • har ederek Büyük 
manlar'ın bir çoğunu dışarda toplan - Britanya ile Sov • 
mış olan Polonyalılara fena muamele- yetler Birliği ara· 

Papa Pi Xll 

de bulunmuşlardır. sında aktolunacak bir ittifakın bütün l Osborne'ı kabul etmiştir. 
Yukarı Silezyanın diğer bir çok yer Avrupa'da bolşevikliğe yol açacağını 1 T hl'll · .. 

terinde de alman kiliselerinde ayinler kaydeyliyeceğini yazmaktadır. ngı ız ma t erıne gore 
yapılmamaktadır. 

1
• H ld a.a ai "P.ana v Londra, S .a.a. - DU>lomatik mah -

J t k I 
• f 1 • Y.,:Pf,l:J .... S!;f, .. Jf x:u'VSr,,· oaıngı fRni filre-r, Papanın &rıı Jenmueh --ır-"' 

a PO n e 1 e rl da yazdığı bir makalede Papanın bu büsüne dair olan haberleri ne teyit ne 
pakta ".1uaru olduğunu v: .e?ternas • de tekzip etmemekle beraber, Papa. 

Roma Ve Berll.n'e yonal bır konferansın aktı ıçın Papa- 1 .1 dk' k'l' G df •. 

bildirilecek 
Tokyo, 5 a.a. - İyi haber alan 

mahfillerden öğrenildiğine göre, ka
binede cumartesi gtinü başlıyarak ve 
bugün nihayetlenen görüşmeler neti· 
cesinde tesbit olunan japon teklifleri, 
pek yakında Almanya ve ltalya hü· 
kümetlerine tevdi edilmek üzere J a
ponyan'ın Berlin ve Roma büyük el
çilerine telgrafla yollanacaktır. Mah
filler, bu hususta tam bir ketumiyet 
muhafaza etmektedirler. 

Japonya Avrupa politikasını 
tesbit etti 

Tokyo, S a.a. - Domei - Hiranu
ma, Kamavaudan aöner dönmez, har. 
biye nazırını davet etmiş ve kendisi 
ile Avrupa vaziyeti hakkında görüş • 
mÜ§tÜr. 

Harbiye nazırını, Hiranuma ile ay
nı mevzu etrafında görüşürken Arita 
ve maliye nazırı da bulunmuş, mütea· 
kiben hükümetin 21. 5. tarihinde e
saslı surette tesbit edilmi§ ve bu sa· 
bahki görüşmeler tizerine sarih bir şe
kil almış bulunan Avrupa politikası 
hakkındaki raporunu imparatora ver
miştir. 

Zannedildiğine göre, Arita bu sa
bah alınan ve imparator tarafından 
tasvip edilen kararlar hakkında ya· 
kında birçok tedbirler alındığını bil -
direcektir. 

Öğleden sonra İtagaki saraya gi
derek harict işJcr hakkındaki raporu
nu takdim etmiştir • 

Tunus'taki antifaşist 

partiler demokrat 

devletlerden yana 
Tunus, S a.a. - Tunustaki muhtelif 

anti-faşist partilerin mümessilleri ta • 
rafından kabul edilen bir takrirde "bu 
parti azalarının bir harp halinde Av -
rupayı barbarlıktan kurtarmak isti yen 
demokrat devletlerle birlikte mücade • 
leye hazır bulundukları,, bildirilmek
tedir. 

Harp halinde fransız genel kurma -
yının emriyle bir Garibaldi lejyonu ih 
dasını talep eden takririn fransız ma
kamlarına takdimine bir heyet memur 
edilmiştir. 

L d 
.. ·ı· · h . nın ngı tere e ı ve ı ı o rey ın 

nın on ra mumessı ının er şeyı ya- · 
pacağını yazıyor. mülakat için hiç bir randevu almadı -

"'** 
Roma, 5 a.a. - Papa bu sabah İn -

gilterenin Papalık nezdindeki sefiri 

ğını bildirmekte ve mümessilin bu ne
viden müzakerelere tavassut için dip· 
lomatik salahiyeti de olmadığını hatır 
tatmaktadırlar. 

Çin çeteleri bir çok 
yerleri geri aldılar 

• 

Muntazam Çin kıtaları laaliyet halinde 

Hong • Kong, 5 a.a. - Çin Ajansı bildiriyor: Evelce japonlar 
tarafında·n Anhuei vilayetinde ve bilhassa Y angtze ve Huaiho 
havzasında işgal edilmit olan bütün bölgeler, nehir boyundaki 
şehirler müstesna olmak üzere Çin çeteleri taraf mdan tamamen 
geri almmıt bulunmaktadır. 

--ı Çin çetelerinin Kanton dahilindeki 
Almanya beynelmilel faaliyeti de s?n günl:rde ar_tmıştır. 

/

Bunun sebebı oradakı garnızondan 

h 
. mühim bir kuvetin, çevrilmeye karşı 

spor areketlerıne müdafaa hazırlıkları yapmak üzere şe-

iştirôk etmiyor 
hir civarına çekilmiş olmasıdır. 

Bir japon teşebbüsü 

Paris, 5 a.a. - Auto gazetesine Şanghay, 5 a.a. - Japon makamları, 
Londra'dan bildirildiğine göre, İngi • Çinlilerin Amerika mülkiyetleri yaki-
liz - Alman siyasi münasebetleri do- · de aske • t · t · · 
layısiyle alınanlar Henley kayık ya. nın . .rı esısa ınşası~a manı . o-
rışlarına iştirak etmiyeceklerdir. Bu lunması ıçın Şanghaydakı Amerıka 
yarışlar gelecek ay yapılacaktır. Uru- makamları nezdinde teşebbüste bulun
guay, İsviçre, Amerika, Arjantin, Ka- muşlardır. 
nada, Avusturalya, Norveç, Belçika 
ve İtalya bu yarışlara iştirak edecek
lerini bildirmişlerdir. 

Bundan başka, alman tenis f edc· 

rasyonu Fransa'da yapılacak olan tc -
nis şampiyonluk müsabakalarına iş -
tirak etmiyeceğini bildirmiştir. 
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( D U N K U ) 

IST AN BUL Gazete ef 
CUMHURİYET 

Tehlike nerede? 
Nadir Nadi, Moskova hlikümetinin İn

giliz - fransız tekliflerine verdiği ceva -
bı makalesine mevzu olarak almakta ve 
rusların, Baltık devletlerinin vaziyete i -
tirazda devam etmelerinin chemiyetini 
tebarüz ettirdikten sonra demokrasilerle 
Rusya arasındaki muzakerelerin uzama
sında ancak bir tehlike mevcut bulundu
ğunu, Rusya bitaraf kaldıkça Almanya 
şarktaki küc;iık devletleri nasıl olsa te -
mizliyeceği kanaatiyle meseli Polonyaya 
taarruz etmesi ihtimalini yegane tehlike 
olarak görmektedir. 

Londradaki karşıla,tığımız 
hava 

"Naltna mıhına" sıitunu muharriri, türk 
matbuat heyetinin Londrada çok samimi 
bir hava ile karvılaştığını, matbuata men
sup tanınmı5 bir ingilizin diğer'devletle
rin tereddüt, hatti ic;tinap ettikleri buh
ranlı bir zamanda Türkiyenin İngiltere 
yanın.da yer almakla gösterdiği cesur ve 
civanmerd hareketi tebarüz ettiren söz
lerini yazıyor ve ingiliz efkirı umumi -
yesinin lehimizdeki tezahürlerini kayde
diyor. 

istimlak kanununda yapılan 
tadilata ait proje 

Gazete istimlak kanununda yapılan ta. 
dilata ait kanun projesi hakkında izahat 
veriyor ve bu kanun biran evel çıkarıl -
mazsa şehrin imarı hakkındaki düşünce -
Ierin tahakkuku rıiçleşeceğini, her büyük 
Avrupa şehrinin imarı ic;in kabul ve tat· 
bik edilen istimlik usulünün memleketi -
mizde de acele tatbiki lüzumunu yazıyor. 

Üniversite talebesinin 
yurd derdi 

TAN 

M . Zekeriya Sertel, bu başmak/ lede, 
memleketin muhtelif köşelerinden gelen 
üniversite gençlerinin, hayatlarını temin 
maksadiyle çektikleri mıişkilatı bahis 
mevzuu ederek, talebe yurtlarının da bu 
gençlerin hepsini sakafları altına topla
mıya yetmcdiğir.i sbylüyor ve Amerika 
üniversite gençlerinin, dünya iktisadi 
buhranı esnasında aynı derdi kendi teşeb
büsleriyle nasıl hallettiklerini izahtan 
sonra tiırk çocuklarının da kooperatif e • 
sasma istinat eden bu hal tarzını tatbik 
etmeler i tavsiyeainde bulunuyor. 

Köy mekteplerini devlet mi 
yaptırmalı? 

Sabiha Zekeriya Sertel, Halk Partisi 
kongresinde yozğat delegesinin, mek -
teplerin köylü tarafından yapılması köy
liilı'n.'ldilf ti · Jıi ~ ~z:ltülf'"'er~ iıil-1ii'-%ıf <Jltegın caas ıtı -
barıyle haklı olduğunu &oyluyor ve cüm
hnriyet hükümetinin 15 sene gibi az bir 
zaman zarfında hele ihtiyaca nisbetle dar 
bir bütçe ile başardığı maarif işlerini be
lirttikten sonra, bazı köylerde halkın 
mektep binalarını seve seve yaptıklarını 
fakat hıikümetten muallim göndennesinl 
ist~d!klerini. hatırlatarak, "köy mektep
lerını devletın yapmasını İ&temek haklı 
bir dilektir, fakat köylünün yaptırdıiı 
mekteplere muallim gönderilmesini iste
mek daha haklı bir dilektir,, diyor. 

Bedava kitap 

"G~nün meseleleri" sütununda, mek • 
tep kıtaplarının bahalılığı yüzünden fa • 
kir ~l~b~ yelileri.nin ~ene Qa,ında kitap 
tedarıkı ıçın çektıklerı müşkilatı işaret 
ediyor ve Amerika ilk mekteplerindeki 
Usl!lü anlatarak orada kitapların mekte . 
bin kendi malı olup her sene talebeye tev
zi edildiğini izah ediyor ve fakir ço -
cuklara bu kolaylığı, göstermenin hiıkıi
~etin ".a~i!elerinden biri olarak sayıla -
bılecefını ılive ederek maariften bu me-
seleyi ehemiyetle tetkik etmsini isti -
yor. 

YENİ SABAH 
Molotof'un nutku 

Hüseyin Cahit Yalçın, Londradan rön-

Meksika' da 
büyük bir 

yangm çıkh 
70 ölü 250 yaroll var 

Meksika, 5 a.a. - Morelos devleti 
arazisinde kain Zagatepec kasabasın
da bir sinemada çıkan yangın esna
sında 70 kişi ölmü~. 150 kişi yaralan-
mıştır. · 

Yangın çıktığı zaman sinemada 800 
kişi bulunmakta idi. p,k kolay ateş 
alır malzeme ile inşa edilmiş olan si
nema binası 7 dakika içinde kamilen 
harap glmuştur. 
Hasıl olan panik esnasında birçok 

kimseler ve bilhassa çocuklar çiğnen
miş ve ezilmiştir. Yangın süratle bü
yüyerek civarda bulunan 30 kadar eve 
sirayet etmiştir. İtfaiye, polisin ve 
askeri kıtaların yardımiyle ateşi sön
dürmeğe devam etmektedir. Yangın 
hakiki bir felaket mahiyetini almak 
istidadını göstermektedir. 

Meksika'nın en büyük şeker fabri
kası da bu arada yanmıştır. Tuhaf bir 
tesadüf eseri olarak, ateş, filmde • 
suykast neticesinde çıkan yangın 
gösterilirken, patlak vermiştir. 

a.s. Matbuat Servısı 

derdiği bu başmakalede Molotof'un nut -
kunu tahlil ediyor, ingiliz gazetelerinin 
Molotofun ileri sürdiığü ihtiyati kayıtlar 
ve itirazlar bakımından hakkını inkar et
mediklerini söylüyor ve Molotof'un, ne· 
ticeıde demokrasilerle birleştiğini kayde
derek artık ingiliz • fransız • rus ittifakı· 
na muhakkak nazariyle bakılabileceğini 
ilave ediyor. 

VAKİT 

Büyük Kurultay ve 
üniversite 

Sadri Ertem, bu başmakalede, büyük 
kurultayın üniversiteye atfettiği hususi 
ehemiveti kaydederek ıiniversitenin mem· 
lekette bol ve kaliteli mütehassıs yetiş • 
tirmesi ve memlekette ılim havasını ya
ratması bakımlarından iki vazifesini izah 
ediyor ve bızim universitemizin noksar:, 
kültür seviyesini tarihin şartları içinde 
inkişaf ettiren temadiye sahip cihan uni
versitelerine benzememesi olduğunu s .. y
ledikten sonra, linlversitenin bir taraftan 
ihtisas unsurları yetiştirmesi, bir yandan 
da ilim ve fikir merkezi olması milli ha
kimiyeti gaye edinmiş bir memlekette 
tabii göriılmek iktiza ettiğini ilave edı • 
yor. 

SON TELGRAF 
f 

Endişe nereden geliyor? 
Etem izzet Benice bu Unvanlı başma

kalesinde, ilk buhranın muharebe patla • 
m&dan geçirilmiş olduğunu, ancak h5.li 
ortada endişe hilkiim sürmekte bulundu • 
ğunu ve totaliter olsun, demokrat olsun, 
bütün devletlerin son hız ve güçleriyle 
silahlanmakta olduklarını yazdıktan ve. 
bu vaziyet müvac:ehesinde dünya efkarı 
umumiyesinin harp ne zaman olacaktır ? 
diye beklemekte olduğunu kaydettikten 
sonra : "Almanya ile ltnlyanın ne bek -
!emekte oldukları sualine verilecek ce -
vabın bu mesele ile ilgili olduğunu ıöy -
lüyor ve şu mütaleayı serdediyor: Harp 
tehlikesi onlenmiş, fakat tehlikenin ta • 
mamiyle uzaklaşması imkinı henüz elde 
edilememiştir., diyor. 

SON POSTA 
Ecnebi kelimeler 

"Sabahtan sabaha,, sütununda Burhan 
Cahit, kurultayda lisana kanşan ecnebi 
kelimelere karşı bir mıiklileme geçmesi 
münasebetiyle yazdığı bu fıkrada, lisa • 
nın bazı muayyen ecnebi kelimelere ihti
yacı val'fla bu kelimelerin kabul edilmesi 
lüzumunu ileri sürüyor ve zaten dilin uz
viyetine uygun gelen kelimeleri hazme • 
derek diğerlerini kendiliğinden attığını 
izah ediyor. 

Kundmy intfbalan 

Muhittin Birgen "Her giln" slitnnun
da, Halk Partisinin bütün milleti sine • 
sinde toplıyan bir teşekkül olması iti -
bariyle işlerin hep bu ruha inkişaf vere
cek bir istikamete sevkedilec.eğini teba • 
rliz ettirdikten sonra fırka ve parti ke • 
limeleri üzerinde durarak bunların ancalı: 
eski bir itiyat neticesi olarak kullanılan 
t~birler oldugunu, hakikatte bir parti ve 
bır ~ı~ım bulunmadığını kaydediyor ve 
partının devletle halkı bir seviye üzeri
ne oturtmak vazifesini belirtiyor. 

iş siyasetimiz 
"Dikkatler" sütunu muharriri ".Lüzu -

mundan fazla insan kullanmak, az insan • 
la iyi iş görmek,, diye iki ~il iş tarifi 
yaptıktan sonra bizim iı siyasetimizin 
vatandaşlarımızın geçinme vaaıtaların • 
dan mahrum kalmamasını gözetmek ol • 
duğunu soylıyerek bunu takdire pyan bu-, 
luyor. Ancak memleketimizde yapıla -
cak pek çok hakiki iş varken dostlar ahı 
verişte görsıin kabilinden memuriyet ve 
makam icadına liızum ve tahammülü bu
lunmadığını, müsmir işlerin, müstahsil 
işlerin daha fazla yaratılmasını isaiyor. 

Yüzbinler~e dolar 

rüşvet alan bir 

mahkeme reisi 
Nevyork, 5 a.a. - Eski Nevyork 

yüksek mahkeme reisi Manton ağır 

ceza mahkemesine sevkedilmiş ve 
mahkeme Manton'u yüz binlerce do -
lar rüşvet almakla ittiham eylemiştir, 

Manton, karar verilinciye kadar 
on bin dolar kefaletle serbest bırakıl
mıştır. 

Eski mahkeme reisi tarafından ve
rilmiş olan hükümlerin ipka mı yok
sa yeniden mahkemeleri yapılarak ta
dil mi edileceği belli değildir. 

Fransız 

Meclisi 
Nazırları 

toplandı 
Paris, 5 a.a. - Başvekil B. Dala

diye'nin reisliği altında toplanan na
zırlar meclisi, saat 19,40 ta dağılmış. 
tır. Neşredilen resmi tebliğ, bilhassa 
milli müdafaayı alakadar eden muh -
telif kararnameler projelerinin görü
şüldüğünü ve bu kararnamelerin ya
rın sabah reisicümhurım reisliğinde 
toplanacak nazırlar meclisinin kati 
tasvibine arzolunacağını bildirmekte
dir. 

B. Bone, İngiltere ve Amerika bii
vük elçileri ile Fran<\;arı'ın Berlin bü
yük elçisini kabul etıı.;ştir. 
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y ugoslavya henüz genç 
diye anılan memleket -

lerdendir. % 80 nispetinde zi -
raatc;i olduğu için toprak ve 
hayvan mahsullerini büyük 
miktarda ihraç edecek mevki -
dedir: buğday, mısır, hayvan, 
kümes hayvanları, yumurta, 
yemiş, sebze, odun ilah. ve ham 
maddeler: bakır, demir, bok
sit, ki hemen umumiyetle fran
sız ve İngiliz şirketleri tarafın
dan topraktan çıkarılmaktadır. 
Normal olarak, zirai maddele -
rin büyük müstehliki İtalya 
Yugoslavya'nın en büyük müş
terisi i.di ve Yugoslavya'nm ih
racatmdaki hissesi % 25 i bu -
luyordu. Avusturya ikinci mev
kii, Almanya ise % 8 ila 12 ile 
iıçüncü mevkii işgal ediyorlar
dı. 1934 de bu vaziyet henüz 
değişmiş değildi. Almanya ge -
ne ücüncü mevkii iual ediyor
du. Fakat Yugoslavya'nın ih -
racatındaki hissesi % 15.4 e 
çıkmıştı. Bu esnada Avusturya 
% 16.4 ünü ve İtalya yüzde 20.5 
ini ahyordu. Halen, cari sene
nin ilk üç ayında Almanya'nın 
hissesi % 40 a (Çekoslovakya 
hariç) çıkmış İtalya'nın hisse -
si % 10 a, İngiltere'nin hissesi 
% 8 e, Fransa'nmki yÜzde 2 ye 
inmiştir. 

Hadisenin izahı basittir. 1-
talya'ya karşı tatbik edilen 
zecri tedbirler asıl sebebi nas
yonal - sosyalizmin iktidara 
gelişinden beri Almanya'nın 
tatbik ettiği iktısadi siyaset o
lan bir oluşu hızlandırmaktan 
başka bir şeye yaramamıştır. 
Her şeyden önce yugoslav e -
konomisini kabil olduğu kadar 
sıkı bir surette alman ekono
misine bağlamak mevzubahis
ti. Bunun için kliringin yardı -
ıniyle, yugoslav ihracatcısı i -
çin mühim olan buğday gibi 
bazı maddelere dünya piyasa -
sından iki üç misli fazla fiyat 
vermekte tereddüt edilmiyor -
du. Madenler, bankacılık, tica
ret sahalannda her türlü işti -
rikleri hazırlamak için vesile
ler icat ediliyordu. Avusturya
nın, südet ülkesinin, nihayet 
tek memleketinin işgali vası -
talan her gün artmakta olan bu 
hulüle çok yardım ediyordu. 
Almanya'nın Belgrad elçiliği , 
Bükre$ elçiliğinden daha az 
kalabalık olmakla beraber, ara
larında mesela bir ormar ata -
:şesinin de bulunduğu g< nı bir 
diplomatik kadroya mal k ir. 

B aşlangıc;ta, Almar si • 
yasetle iktisadı ıribi -

rine karıştırmaktan çek n yor
du. Doktor Şaht Belgrao da an
cak yüksek mevkili bir tı aret 
mümessili, siyasetle alil ı ol
mıyan bir devlet bankaoı nü -
dürü stfatiyle arzıendar di -
yordu. Birinci merhale ahak -
kuk ettikten ve doktor Ş or
tadan kaybolduktan ıonra :ıa -
lefleri ayni şekilde ihtı atlı 
harekete lüzum görmed ler. 
Geçen ilk teşrinin başın a al -
man iktısat bakanı o>etor 
Funk'un Belgrad'da söyleıiiği 
sözler hala yugoslavlan ku • 
laklarında çınlamaktadıı 'şu
nu tebarüz ettirmeliyim k di
yordu, iktısat siyaseti cı.mi 
siyasetten ayrılamaz ve y 11 -
mamalıdır. Iktisat ıiyasetı u -
mumi siyasetle insicam o -
kulmahdır." Garp devltt eri -
nin uzun zaman anlamar ıs ol
dukları münakaşa edilm• z bir 
hakikat. Fakat doktor F nk'un 
hemen ardından ilave et şu 

cözler yugoslavların hay le ka
pılmasına imk!n verm ır : 
"Yugoslavya'nın malik c d.ığu 
her şey bize lüzumludl r ve 
bütün ihtiyaçları Almany 
rafından temin olunabilir' 
mek pek ala anlamışlar ı ki 
memleketleri iktisaden t n:a -
miyle Almanya'nın "hayat a -
hası" içine girdiği etin, A mın
vanın siyasetine tamamiy e :>o
yun eğmek mecburiyetin e ka
lacaklardır. O zaman mi i 

~ap edecektir. Çünkü galibin 
zaferden sonra mücadelenin 
masrafını cıkarması kaidedir. 

Şimdilik, Almanya kızdığı 
takdirde yugoslav mahsulleri -
nin fiyatlarını çok düşürebile
cek olan tedbirlere girişmek 
mesuliyetini kimse üzerine al -
mak istemiyor. Bununla bera -
ber Almanya'nın terakkisini 
c;ok daha ileri götürmesi pek 
şüpheli görünmektedir. Alman
ya'nın aşın silahlanma progra
mı eski Avusturya ve Çekoslo-
11akya'nın ticari teahhütlerini 
verine getirmesine mani ol -
maktadır. İthalatının temposu
na hakim olan gene ihracatının 
temposudur. Ve ihracatı gün -
den güne gücleşmektedir. Yu -
goslav ithalatczlarımn talebine 
alman firmalarının bir ve hat
ta iki senelik bir teslim mem -
nuiyetini ileri sürmeler: nadir 
değildir. Bu da davanın iktisat 
sahasını aşmış olduğuna dela -
Jet eder. 

Bu hususta, halen Kolon-
ya'da devam eden al -

man - yugoslav müzakereleri 
muhakkak ki faydalı bir müşir 
:ılacaktır. Almanya Romanya' -
ya yaptığı gibi yeni bir umumi 
organizasyonu zorlamıya te -
sebbüs edecek midir? Yoksa 
Yugoslavyan'm razı olmıya a -
made göründükleri ufak tefek 
avantajlarla mı ~ktifa edecek -
tir? Yakında bu hususta bir fi
kir sahibi olacağız. Her halde 
İngiltere ve Fransa da iktisadi 
siyaseti umumi siyasetlerinden 
ayıramıyacaklarmı anlamış gö
rünüyorlar. On dokuzuncu a
sır zarfında, geniş dünyanın 

hemen her yanında yeni mem -
.eketleri techiz ederken kendi 
kıtalarının mühim bir kısmını 
ihmal etmişlerdir. Bugün, kim
seyi hariçte bırakmadan lü
zumlu bir esere iştiri.k etmeli
dirler. 

LE FİGARO 

Amerikanın ve 

Japonyamn deniz 

rekabeti 

DALGA UZUNLUGU 1 - P. Tschaikowsky - 6 11
\_ 

senfoni si minör, op. 74 (P3 
0 hetique) a) Adagio - Allegr n 

non troppo b) Allegro coi· 
grazia c) Allegro molto ~o 
vace d) Adagio lament0 

miştir: bu gemiler de 4 
zırhlı, 4 tayyare gemisi, 1 
ağır kruvazör, 11 hafif kru
vazör, 49 torpido, 16 deniz
altı ve 10 yardımcı gemi -
dir. 

Fakat Japonya da geri 
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İngiltere ile Amerika arasında Sovyeller Birliği ve 

1648 m. 1112 Kcs./120 
T.A. Q. 

19.74 m. 151Q5 Kes./ 20 
'l'. A.P. 

31.70 m. 9''i5 Kes./ 20 

ANKARA 

SALI: 6.6.1939 

Kw. 

Kw. 

Kw. 

kalmak niyetinde değildir 12.30 Pragram. 
ve şu yakınlarda Tokyo ka- Epey zamandanberi lngiltere ile Birleşik Ameri- 12.35 Türk müziği 1 - ... - Bu-

" Stratejik mübadele,, Almanya arasmda 

b. . 1 ""dd 1 bı"r muk s selik peşrevi. ı - Şakir ağa -ınesı a tı sene mu et e ka devletleri arasında bir mübadeleden bahsediliyor; aye e nın - buselik şarkı - sünbü -
yeni bir inşa programı ka - bu iki devletten her biri ne eksikse ötekisine verecek. listan etme etrafı. 3 - İsha -
bul etmiştir. Bu program Bu mesele gerek ing /iz avam kamarasında, gerekse Rusya ve Almanya günün kın - buselik şarkı - gönül 
bir milyar 205 milyon yen- s 1 . ld B t verme bi vefaya. 4 - III Se-

ingiliz matbuatır ı ôir çok dedikodulara sebep ol.du. me e esı o u. u ,za en u- !imin - buselik şarkı - Bir 
lik bir masraf, sonra deniz zun zamandanberi büyük pür cefa hoş dilberdir. 5 -
tayyareleri için 300 mil - Asıl mevzubahis olan şey, "stratejik" bir menfaati Sadettin Kaynağın - Buselik 

. meselelerden biri olup gel-
y on, karada ve limanlarda olan iptidai nıaddelerın mübadelesidir. Bu mübadele . şarkı - saçlarıma ak düştü. 6 

mıştir. Gerçi "tarih ekseri- - ... - Buselik saz semaisi. 
askeri tesislerin yapılması nasıl yapılacaJc? ya aldatıcı bir ayna" ol- 13.00 Memleket saat ayarı, a -
için 188 milyon yenlik mas- Birleşik Amerika'da pamuk ve buğday çok. Ha/bu- muştur. Fakat gene tarihte jans ve meteoroloji haberle-
raf icap ettirmektedir. ki daha bazı iptidai maddeler var ki Amerika'da ya Rusya'nın ve Almanya'nın ri. 

13.15 Müzik (karışık program) 
Japon donanması umumi pek az, veya hiç yok. Birleşik Amerika'nın o muazzam münasebetleri nedir? Onu 13.45-14 Konuşma (kadın sa -

heyeti itibariyle Amerika servetlerine rağmen kauçuğu ve kalayı yoktur. Beri öğrenmekten kendimizi a - ati - Ev hayatına dair.) 
d 19.00 Program. onanmasından hafifçe a - yanda İngiliz imparatorlug·und bu maddeler bol bol larnıyoruz. 

19.05 Müzik (bir üvertür - Pl.) 
şağıdır. Fakat bu donanma mevcuttur. Evela, üçüncü Rayh'a ka- 19.15 Türk müziği (fasıl he _ 
daha muvazeneli ve icabın- Fakat Birleşik Amerika ile lngiltere arasındaki ti- dar çifte Almanya vardır: yeti - karışık program). 

'f . 1 k d bir tarafta Avusturya, öte 19.45 Türk müziği (halk tür -
da üzerine düşecek vazı e - carı muame e a rosu inmeğe başlamıştır. Buna da se- küleri ve oyun havaları - Sa-

b K tarafta Prusya. Rusya ile d. y At ) 
ye dah< iyi intibak ettiril - ep anada'dır. Kanada ovasının çiftçileri Londra'ya Prusya'nın münasebetbet- 20.0~ ~:%1ek:~::at ayarı, a -
miş görünmektedir. serzenişte bulundular: bu Birleşik devletlerden buğ - leri daima karışık, ve ekse- jans ve meteoroloji haberle-

Japon donanmasının tam day almakta ne oluyor, buğdayınız yoksa biz vere- riya fena olmuştur. 2o~f5 Neşeli müzik _ R. 
oir rönesans içinde olduğu- mez miydik? lJediler. Londra bunu nazar itibare aldı, Rusya, Avrupa'nın en ye- 20.20 Türk müziği (klasik pro-

B · / ·k A 'k ·1 b • b' ·d· gram) İdare eden: Mesut nu V e 1·aponların yalnız ır eşı merı a ı e ugday muamelesini refetti. ni milletlerinden ırı ır. c . 
emıl Ankara radyosu küme 

harp donanmasını değil fa- lngilizlerle amerikalılar, esasen mübadele usulünü lşte bundan dolayıdır ki, heyeti. ı - Tanburi Cemil be-
. · · · 1 • Ru ·ıı ti arası saha yin - bayati peşrevi. 2 - Ta-kat ayni zamanda ticaret ıst1::mıye ıstemıye yapıyor ar. Bunu iptidaı bir usul sya mı e er - bi efendi - bayati semai - çık-

filosunu da takviyeye gay- telakki ediyorlar. Halbuki totaliter devletler mübade- sında daima ihtilalci, dahili maz derunü dilden. 3 - Aşık 
le usulünü milletler arası buhranına bir ilaç gibi kul- sahada çok reaksiyoner gö- Mustafanın - Bayati şarkı -

ret ettiklerini kaydetmek rünmüştür. Rusya, Avru • Sebep ne bakmıyor 4 - İsma-
lanmak istiyorlar. Fakat miJJ; müdafaa, ingilizleri il dedenin - Bayati şarkı _ 

lazımdır Modern bir harp- pa'nın her hangi bir devle- K d ··ı · · ı 
5 mecburi askerlik usulünü kabule sevketti. Mübadele arşı an yar gu e gu e - ... 

te ticaret filoları birinci tini iyi, kati ve müdafaa e- Keman taksimi. 6 - Doktor 
usulünü umumi efkara kabul ettirmek güçtü. dilmiş olarak telakki etme- Suphi Zeki - Hicaz beste -

derecede bir rol oynıyacak- Amerikan hiikümeti bir mübadele projesi hazırla- miştir. Ne on sekizinci asır Baktıkça hüsnü anına 7 -
Ç k J d 1 Şevki beyin -.Hicaz şarkr -tır. ün Ü aponya a a ar- dı. Programı şiddetle tatbik etmek için'hükümet fazla Avrupa'sı, ne Napolyon Firakmla. 8 - III Selim_ Şch 

dan mürekkeptir. Sonra miktarda buğday ve pamuk satın aldı. Amerikan hükü- devri Avrupa'sı ne de Vi- naz şarkı - Bir nevcivana dil 
müpteladır. 9 - Rıza efendi -ham maddelerinin ekserisi metinin elinde bugün 11 milyon balya stok pamuk bu- yana muahedeleri zamanın- Şehnaz şarkı_ Meramı ande-

1:t · · caz yürük semaisi - Gene ne-

22.15 Konuşma • 
22.30 Müzik (Opera aryaları 

Pl.) . ' 
23.00 Son ajans haberleri, zı, 

raat, esham, tahvilat, kal1l 
biyo - nukut borsası (Iiy;ı.t) 

23.20 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLEJV 
16 Breslav - 20.15 Str~i: 
burg - 21 Lüksemburg, 
lano. ı 

ORKESTRA KONSERL~~. 
VE SENFONİK KONS"' 

1
6 

LER: 12 Frankfurt - ··~· 
Kolonya, Prag - 19.55 B~ , 
reş - 20.30 Bordo, St<? ,.., 
holm, Paris - Eyfel kulesı 10 21 Doyçlandzender - 21· , 
Bratislava - 21.20 Ber0 

münster - 22.3S Ştütgart'.,.. 
ODA MUSİKİSİ: 16 MünilıaJI' 

20.30 Paris - 21.45 FJor~et 
sa - 22.30 Doyçlandzerı.u 
- 22.30 Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 17·45 
Kolonya - 18 Ştutga~ 
Varşova - 18.30 DoyçJan~ 
zender - 19.30 Stı:azburı 

1
5 

20.15 Doyçlandzender - 2ı. ..... 
Breslav - 22 Bratislava 
22.30 Sarbrük. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma~! 
s.): 12 Hamburg, Münilı _,, 
17.10 Münib - 17.20 Prd 
19 Ştutgart. 

ORG KONSERLER! VE J{O' 
ROLAR: 18.15 Königsberl 
- 18.30 Frankfurt. S (• 

HALK MUSİKİSİ: 18 ~ 
briık - 18.20 Laypzig 
20.15 Frankfurt. . 

DANS MÜZ!Ct: 20.15 Beri~ 
- 21.40 Sof ya - 21.30 L0 ı 
don - Recyonal - 22.10 ~r~ 
- 22.15 Monte Cenetı ti> 
22.ZO Mı.inih - 22.45 LiY%a· 
Paris - P. T. T. - 23 Bu 

0 peşte, Droytviç, MiJııJI; 
Post - Parizyen, Roma / 
Z3.5 London - Recyonııl , 
23.25 Droytviç, Londoll 
Recyonal. 

itibariyle harice bağlıdır. lunmaktadır. Bu miktar, bir senelik dünya istihlaki _ daki Avrupa, Rusya'yı 1 lip 10 - Ismail dedenin - Hi -

4.475.000 tonilato ile, Ja- nin yarısıdır. Amerikalılarca ticaret muamelesi çok memnun memıştır. 

b ·· d · d ı..· b · t · h'·k.. · 1. d · Avusturya'ya gelince, o bi- -----------------
ponya ugun im ya a, ~ır- asıt ır; u umetın e ın e stok bır halde buğday ve !akis ta Mari Terez zama- kın şarka doğru ilerlemesi- veti de Katerina zamanıtl' 
!eşik devletlerden sonra ü- pamuk bulundukça onu her zaman için elden çıkarabi- nındanberi dünyanın en ni önliyen, mukaddes itti - da artmıştır. Bunlar LehiS' 

çüncü mevkii işgal etmek - lir. muhafazakar devleti oldu. faka yardım yapmasına ma- tan'ı birlikte paylaşmışJa.!ı 
tedir. * * * Avusturya'ya "daima bir ni olan, Meternih'dir. E - Napolyon'a karşı birlilcte 

Fakat ticaret muamelelerinde en nazik kısım, satın ~ A t s d · puS' 
Fakat birleşik devletler senesi, bir fikri, bir ordu - ger, vus urya, a ova ın- mücadele etmişlerdir. 

fiyatlarının tespiti ve ani fiyat deg-İ<:.iklik/erinden te- tı"kamına rag-men p·1 n • t 'd h ..... eıı 
~ su" eksik diye sitemde bu- ı ev e - ya, ena an sonra eı., 

bugün malik oldukları üs- vakki çare/eridir. den sonra muharebeyi ka - hemen mahvoldu. Rus"" · · lunurlardı. Avusturya siya- ı tünlüğü arttırmak ıçın her Proje, ayan azasından Byrnes'e gelmiştir. Byrnes setinin umumi hattı rus zanan ruslara yardım et- Napolyon'un büyük ordıt5~ 
Birleşik devletlerin, Çin çareye baş vurmaktadırlar. şöyle düşünüyor: Avrupa S milyon balya pamuk satın tazyikine muhalefet etmek- seydi ruslar çok ilerliye - tarafından istila edildi \I~ 

harbının başlangıcındanbe· Ve dünyanın birinci deniz alabilecektir. Bu da. fnyi/tere ile Fransa'nın harp ti. Avusturya nihayet mu_ cekti. Avusturya ile Rus - Mo~kova yandı. Her ik 
ri Japonya'ya karşı takın - kuveti haline getirmek is - stoku içindir. ucuç.ıçm: ................... VHUU4 - müşt~~ek ihti;~·slarla1 bi;f: rek '!F:ansız' imparatôrluP 

B · ı · A "k ·1 L d d h ı 'h d yacağına kanaat getirerek mı• oldug·u tavır, Pasifik tedikleri donanmalarından ır eşık merı a ı e on ra arasın a a 1 azır a d"' .. d" birlerinden ayrılmışlardır. nu sukuta ug~rattılar. • 
:ı onunla uyuşmayı uşun u. !' 

denizinde yirmi senedenbe- sonra gayretleri şu nokta - uyuşulan pamuk miktarı pek azdır: bir milyon balya- Bu suretle biraz genişli ye - Rusya'nın esası "revizyo - Rusya 1905 de japonta , 
ri uyuklamakta olan harp tar üzerinde toplanmakta • dır. 60(1 000 balya daha alınması düşünülmektedir. bilecekti. nizmi" Avusturya'nın esası mağlup oldu, ve ihtilal çı, 

Söylendiğine göre 600.000 balya pamuk 40.000 ton muhafazakarlığına çarp - karak harap oldu. geı, 
tehlikesini hafifletecek dır: İşte bundan dolayıdır ki mıştır. Rusya'nın zorlama bu tarihlerde Fransa ile ııı. 

. d -·1d· E k. .. tl . k'f kauçukla 15.000 ton kalaya bedeldir. Avusturya Lehistan'ın tak- ~. mahıyette egı ır. - s ı ve sura erı 1 a- b. · · ç- k" 1 siyaseti, Avusturya'nın i - gı·ltere birle.:ı.ti, Alman)' .. , Müzakere/er tamamen ıtmemıştır. un u mese e simine ve osmanlı hüküme- z 
11 Bir harp halinde Pasifik- yetsiz olan yardımcı gemi- karışıktır. Fakat gerek Londra'da, gerekse Vaşington- tinin kıyıdan köşeden azar tidali, idarecıliği ile daima nın kuveti azaldı ve F~~ıle 

de kar"'-ılaşabilecek olan ku- lerı· yenı·lemek. . . ~k k sa'ya karşı Fas meselesı :ı da bir an/a<:.ma yapılacağına kuvetle güvenilmektedir. azar koparılmasına ıştıra arşılaşmıştır. 
1 · k · l :ı muvaffak olamadı. vet en mu ayeseye ça ışa- - Milll emniyet için lü - Çünkü böyle bir anlaşmanın, anglo - sa.kson tesanüdü- etti. İkinci Fredrik "Mari Avusturya ile Rusya ara- rıt• 

lım. . . Terez, derdi, hem ag-Jar. Cihan harbından so 
zumlu modern bır tıcaret nü kuvetlendireceği söylenmektedir. sındaki münasebetlerin her mag-lup Almanya müste111,.' 

'k ı ı hem alır." Filvaki ikinci ı · d ·1 1 Amcrı an senatosunun filosu vücuda getirmek. Bundan başka, pamuk, kauçuk ve ka ay pazar arı kötü eşmesın e Rusya ı e lekelerini, Alsas ve Lorefl •. ,' 
geçen mayısın 19 unda ka- müstahsilleri ile mütevassıtları da böyle bir anlaşma- Katerina Varşova'yı alır - Prusya'nın münasebetleri efl 

- Tayyare miktarını art- ken Avusturya Galiçya'yı Malmedy'yi ve Eup 11 b · Id ~ d · tah hrar tl d · J Ç ·· ku" elde mevcut stoklar daima iyileşmiştir, sanki k · R d B tt•,. ul etmış o ugu enız - tırmak, sahillerle adalarda yı e e arzu e ıyor ar. un aldı. Rusya Basarabya'yı a- aybettı. usya a a 
·1 harcandıkca ticaret artacaktır. mukadderatları beraber, d 1 tl · · F" 1 d·ya'f11 sisatı 773.420.241 mı yon deniz hava üsleri vücuda lırken ve Bulgaristan'ı tek- ev e erını, ın an ı 

Böyle bir mübadele olursa, <:.Üphesiz ki uzun zaman Rusya ile Prusya birlikte Estonya'yı, Litvanya'yı ı.~·, dolardlr. Bu tahsisatla 23 getirmek. :ı rar diriltirken Avusturya doğmuş birlikte büyümüş- ,,a 
yeni gemi inşa edilecektir: Japonya ve bı'rleşik dev- bir değişiklik olmıyacaktır. Bu mahsul/er mübadele Bosna ve Hersek'i almıştır. lerdı"r. 1701 de birinci Prus- tonya'yı kaybetti. Rus~ .. lr' 

d ·ıd ·k d bk b nın harpten sonra Besa•-:., 45.000 tonluk ikı· yeni zırh- .. e ı ı ten sonra a, tı ı mü a.deleden eve} olduğu gi- Umumi harpte, Rusya ile a k ralı tahta çıkmış 1703 .. ,~ 
Jetler mahsus surette musa- A 1 · Y ı • ya da elinden çıktı. Le"ı , lı, 2 hafı.f kruvazo··r, 8 tor- bi, gene kul/anılmadan duracaktır. Fakat mübadele e- vusturya Osman ı ımpa - de Koca Petro Sen Petres- .

1 
,. e 

vi imkanlara malik bulun - tan da. Şarkta japon ı e• 
dilirse, artık ticaret pazarı üzerinde ağır baamıy.acak- ratorluğu için yeni bir tak- burg şehrinin temelini at - · 

pido muhribi, 8 denizaltı duklarına göre, istikbalde sim hazırlıyorlardı. Fakat mesini de menedemedı. , 
tır. Esasen şimdilik bundan fazla bir şey de istenmez. mıştır. Prusya Silezya'yı , be 

gemisi ve 3 yardımcı gemi. Pasifik sularının hegemon- 1 d 1 b . R L h" Rusya ile Prusya nı~ il, 
Bu suretle stratejik mübadele, bir damla kan dök- an aşama ı ar. za tetmış, usya e ısta - raber dog-up beraber buY . Maliye kanunu ayrıca bu - k. · 1 ~ ı· d k K d · • • 

yası ıme aıt o acagı sua ı meden yeni bir mücadele şekli alıyor. Fakat Avusturya, rus ge- nı zapte ere ara enız e meleri ve gerilemeleri ga 
gün inşa halinde olan lOO hatıra gelebilir. Marcel Laffon _ Montels nişlemesini daima önlemiş- doğru uzanmıştır. Prusya riptir. 
gemı.nin tamamlanması kin tı·r Napolyon düştükten devleti büyük Fredrik'le 

:s General Clabout • B rl 
lüzumlu kredileri de ver - La Republique 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 sonra çar Aleksandr'ın ya- kuvetlenmiş, Rusya'nın ku- Le Soir-Emanuel e 

~~"!111 .... 111!1!!~--~--~~~~~~~~~~~~l!!!!!!!!!!!!!lll!~~!!!!!!!!!!llll!ll!!!!!l!!!!l!lll!'!!!!!!IJ!!~-~l!llllll~~~~~~~l!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!IJ!!~llllllll--------mlll!~--~--~~~ct# 

Çocuğun c~v p vermeğe hazırlandığını görünce 

devam etti: "1- i bil' ıey ıöyleme iki gözüm. itiraz

larını senden r.v 1 ben sayıvereyim: köylere gitme• 

den evel bir çok ıehlrlerimize bile doktor 18.zıml ••• 

Köylerde, ves ıt noksanı yüzünden kafi derecede 

faydalı olamayız! •• Bu kadar tahsili ve yurdun biz

de tecelli eder meğini mahdut bir mmtakada zi -

yan edemeyiz!.. Değil mi? Pek &la, Ben de aize hak 

veriyorum, ö. leyse ne diye feragat makaleleri, 

köylüye destaı l r yazıp duruyorsunuz? Bak ben 
sana senin nel r istediğini sayayım: evela, bütün 
muvaffaıkjyetinı ı baıı olarak büyük bir iltimas arı
yacaksın .•• itiraz etme, bal gibi arıyacaksın, hatta, 
eğer son sınıfl ra yaklaıtı isen aramağa baılamıı -
sındır bile •.. Ondan sonra memleketin göz önünde 
bir yerine tayin lunmak... İhtisas yapmak imkan
Ianm elde etmek .• Sonra para kazanmak; bol bol, 
avuç avuç, çılr. lar gibi kazanmak... Sonra güzel 
bir karı almak ••• Kafaca anlaıacağm ve ruhu ruhu· 
na uyan bir kadın değil t Herkes gördüğü zaman 
"Aman! Bakın, falancanın ne enfes karısı var!" de
sin yeter!... Yalnız bu noktada idealistsiniz; ve 
maddi menfaatler ve rahatlar haricinde yegane ma
nevi zevkiniz budur: pzel kan alıp herkese par • 
mı.l.;. ısırtmak .. Sonra otomobil, apartıman ••• Daha 
:::onra göbek, poker ve saire ... Hayatınızı gözümün 

önüne serilmiı gibi görüyorum, bir ıey dediğim de 
yok, pek ala! Demek ki böyle icap ediyormuı, böy
le olsun .. Fakat bu istikbale hazırlanırken şu yaptı
ğınız işler tarzındaki bir mukaddemeye ne lüzum 
var? Yarın yaşlanınca eşe dosta: "Gençliğimizde 

çok idealist idik ama, hayat insanı değiıtiriyor ... 
Şimdi realist olduk •.. Ah, o ateşli günler!" diyebil
mek için mi? Bu kısa gevezelik devrine sırtınızı ve
rerek bundan sonraki hayatımzın kepaze ve bot 
mahiyetini mazur göreceğinizi mi ümit ediyorsu
nuz?" 

Nihat Omer'in bu nevi ukalalıklarını doğru bul

madığı için onu baıka taraflara çekmeğe çabııyor 

ve son günlerde hep beraber geldikleri profesör 

Hikmet'le dedikodu bahisleri açıyordu. Fakat Ô· 

mer, fırsat buldukça o zavallı delikanlılara musal· 

lat olmaktan geri kalmaz, her hangi birini yakala

yıp çatmağa baılardı: 

"E, genç arkada§! Sen hangi işin peıindesin? 

Hukukçu mu? Enfes... Şimdilik böyle gönül eğlen

diriyorsun .. Yarın öbürcün müddeiumumi muavini 

olunca Iran ile, Turan ile uğraımağa vaktin kal· 

maz ... Köyden köye cünnümeıhuda gidersin ••. Ya
rım yamalak okuduğun evraka dayanarak ceza ta· 
lep eder ve hayatının manasını idrak etmek için eıi 
dostu toplayıp bekar odanda akıamlatı iki kadeh a• 
tarsın ..• Göreceksin, bir kaç ııene içinde emellerin 
ne kadar daralıverecek... Bu ateıli halinden eııer 
kalmıyacak... Baremde bir derece yükselmene ma
ni olacak kahramanlıklardan tiddetle kaçınacak -
sm... Her amirin karıısmda bir tek düşüncen ola· 
cak: ne bahasına olursa obun1 kendini beğendir-

mek! Onun için İsyankar ruhunu §imdiden boşalt ... 

Tam fırsattır ... Talebeyken istediğin profesörü ca -

hil, istediğin hocayı abdal bulabilirsin... istediğin 

gibi tenkitler yaparsın .• Hiç bir zararı olmaz, bila

kis arkadaıların arasında merteben yükselir .. Sana 

açıkça cevap veremiyeceğini bildiğin kimselere kü • 

fürlerle hücum et, hain ve alçak diye yaz! ... Genç· 

lik ate§lidir. Hareket ve heyecan ister. istikbalini 

tehlikeye koymamak §artiyle coıun bakalım!. •• n 

Bir gün bu gençlerden biri ona sordu: 

"Ömer bey," dedi "Siz adeta yaılı bir adam gi

bi konuıuyorsunuz ..• Halbuki &§ağı yukarı biz ak

ranımız .•• Aramızda ancak üç dört ya§ fark var! ..• " 

Ömer evela verecek cevap bulamadı •.• Bir müd-

det dÜ§Ündükten sonra: 

''Hakkın var!,, dedi. "Sizin de, benim de itimiz 

gevezelik ••• Yalnız bir farkla: siz bir §ey yaptığını

zı zannediyorsunuz, ben ne yaptığımı, daha doğru

su ne yapmadığımı gayet iyi biliyorum. Sonra ... Ben 

daha çok kendi içimde yaııyan bir insanım .. Bunun 

için aize nazaran bir kaç misli fazla yaıamıı sayılı-

rım .•• " 

Bu münakaşalar ve makale kıraatleri esnasında 
Macide ekseriya odadan çıkmazdı. Yalnız ara sıra 
profesör Hikmet Omer'e: 

"Hemıire hanım nerede? Buyurmazlar mı?" 
diye soruyor ve Omer gidip kanımı getiriyordu. 
Böyle zamanlarda profesör lakırdıyı gayet cazip 
mevzulara, mesela arap müverrihlerine veya Sel -
çukilerin silah kullanmalarına intikal ettirir, saat-

lerce tafsilat verir ve genç kadını böylece ilmine 
hayran ettiğini zannederdi. Son günlerde profesöre 
bir de evlenme merakı gelmişti. Talebeleri ona iki• 
de birde kız buluveriyorlar, fakat nedense İ§ bir 
türlü ciddileşemiyordu. Bazan Nihat: 

"Macide hanım, sizin konservatuvarda iyi ve 
güzel bir arkadaıınız yok mu?" diye sorar ve Ma .. 
cide hafifce kızarıp sahi zannederek: 

"Bilmem ... Hiç bu gözle bakmadım!" derdi. 

Profesör, hem güzel, hem tahsilli, hem de iyi a• 
ileden bir ıey arıyor ve nihayetsiz ilminin bütün bu 
meziyetleri istemek hakkını verdiğini sanıyordu. 

Macide Omer'le aralarında her hangi bir müna• 
kaıa olmasını istemediği için bir türlü sesini çıkar
mıyor, fakat ziyareti her güne bindiren bu dostlar• 
dan hoşlanmadığını daha fazla saklıyamıyacağını 
da hissediyordu. Gündüzleri konservatuvardan dön
dükten sonra evi düzeltmek, yiyecek hazırlamak, 

biraz da dinlenmek lazımdı. O akıamki hadiseler• 

den sonra Omer'le aralannda yeniden taze ve ku • 

vetli bir dostluk baılamı§tı. Fakat henüz her hangi 

bir mesele ha11edibniı değiJdi. ikisinin içinde de u• 

zun uzun konuşmağa ve anlaşmağa ihtiyaç göste• 

ren düğümler vardı. Adeta yeniden tanışıyormuş gi• 

bi biribirlerini anlamaları, ruhlarını biribirleriniııı 

önüne sermeleri, sevgilerini tekrar bir takım esasla• 

ra istinat ettirmeleri lazımdı. Şimdiki münasebetle· 

ri daha ziyade karşılıklı itimada dayanan bir müta• 

rekeye benziyordu. 

(Sonu var) 
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Çocuklara fay dalı yemişler Birleşik Amerika 'da 
k lnıanın yalnız etle, yaila ve ıe· 
~rle bealenemiyeceiine, yiyecekle· 

rı. araaında - hayatın mayalan gi· 
bı - vitaminlerle madenlerin de 
bulunınaaa lüzumuna kanaat getir
nıi tolıanız ıerektir. Burada onlar· 
dan - belki biraz dil baıınızı airı· 
tarak - ıık ıık bahaettiiim gibi vi
tanıinlerle madenlerin ıözünü baı -
ka Yerlerde de elbette duyuyorıu· 

sa birden pek uzak değil: 1,32, fa -
kat kurusunda 3,05 olduğundan ço· 
cuğun kemiklerine yaramaz ... Çi
lekte de fosfor 25, kireç 30, niıbeti 
1,10, kirazdan uzakdeğil. 

demokrasi sergi.si 
Kavunda ikiıi de 18 miligram, 

nisbet bir, demek ki o da çok fay. 
dalı. Fakat karpuzda foıfor ancak 
3, kireç 11 miligram, pek nisbetsiz: 
3,66 ... Şeftalide de nisbetaiz, fosfo
ru çok 20, kireci az 5 miligram nİı· 
beti 0,30. 

ve Türkiye paviyonu 
lluz, 

Gıdalarımızda bulacaiımrz ma· 
denler itinde biraz yeni bir meaele 
dt.ha var. Vücudumuzda bulunan 
~adenlerin hepıinden - kaybet· 
ta.kleriınizin yerlerini doldurmak i· 
çuı - yemek lazım. Ancak onlar· 
dan ayrı ayrı yemek )'·etiımiyor. Ma· 
:enlerin bazıları yalnız hatlarına 

1 
d~t~ birer zehirdir. Meaeli. neaiç· 

d•tunızde bulunan potaayom ile ıo· 
Yoın ve manyezyom madenlerin· 

daıı fazlaca yenilince vücut rahat • 
~1 olur, Onlarla birlikte kireç yeni· 
;;-- rahatnzlık hemen kaybolur. 

etnek ki bu madenler biribir'.İnin 
~llllzehiri olur. Hepıini bir niıbet Ü· 

:•riııe yemek li.zimdır. Et yemek· 
•riıai fazla tuzlarıanız rahataızlık 

l•lir, Bunun aksine aebzelere çokça 
tuz koymazaanız sene vücudun mu• 
"•zeneıi bozulur, 

Armutta nisbet tamam bir, fakat 
foıforuda, kireci de ancak 9 mili· 
l'ram. Elmada niıbet bozuk, ancak 
0,45. 

Ozümün tazesinde foıfor 19, ki
reç 10 miligram nisbeti bozuk 0,59. 
Fakat üzümün suyunda - şarap 
değil, taze üzüm suyunda - forsof 
da 11, kireç de 11, onun için anne 
sütüne en yakın üzüm suyudur. 

Kı§a yakın, ayvada nisbet O, 74, 
mu§mula ondan iyi, foı.foru 28, ki· 
reci 30 miligram; niı.beti hemen bir 
gibi: 1,07. Daha sonra portakalın 
kendisinde 1,96 fakat taze porla· 
kal suyunda 1,11. Mandarineyi ço· 
cuklar severlerse de kemiklerine 
faydaH yok: nisbeti 1,96. Limon su
yu da iyi 1,20. 

N evyork, (H~susi. ~~habiri -
mizden) - Evelkı gun (6 ma

yıs) pavyonlarımızın resmt açılış 
günü idi. Açılışa Amerikalılardan, 
kadın erkek güzide bir kalabalık 
iştirak etti. Ve Türkiye lehinde çok 
parlak tezahürat yapıldı. 

Amerikalıların hoşlarına gitmi -
yen şeyleri açıkça tenkitten çekin • 
mediklerinc, en saUihiycttar devlet 
adamından, en mütevazi fabrika iş -
çisine kadar hiç bir amcrikahdan 
yanlış veya fena telakki ettiği bir 
fikir, bir teşebbüs lehine rey alma
nın mümkün olmadığına göre, bu te
zahürün belli başlı iki sebebi şöyle 
izah edilebilir : 

ı - Türkiye'nin, amerikalıların 
üç büyük mabudü olan, demokrasi, 
terakki ve sulh idealine bağlı belli 
başlı bir kaç memleketten biri olu -
şu; 

2 - Bu karakterini sergide elle 
tutulur bir şekilde göstermesi; 

Şimdiye kadar tetkik edilen ma• 
deıı ınuvazeneleri arasında en mü • 
hiın olanı kireçle fosfor arasındaki 
bıuvazenedir. Bu muvazeneyi temin 
etrııek en ziyade çocuklar için Jü. 
~Urtıludur, Bunların ikiıi de kemik • 
be_.rd.~ bulunduğu için çocuğun iyi 
b UYUzneıi gıdaları araımda onların 

Y emiılerden ıonra, bu bakım· 
dan çocuklara en faydalı gıda nedir 
bilir misiniz? Sarmısakla soğan, 
bir de bayır turpu. Üçünde de fos
forla kireç nisbeti tamam bir .. Hal· 
buki o kadar uzun zamandanberi 
çocuktan bıktıran mercimekte bu 
niabet ancak O, 1 7. Ekmek bile nafi
le, nisbet 0,39. 
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iştirak eden memleketlerden pek a
zı, pavyonlarında, amerikalıları tes· 
hir eden bu üç sosyal karakteri, Tür
kiye kadar muvaffakiyetle tebarüz 
ettirebilmiştir, diyebilirim. 

Asya'yı Avrupa'ya sulh içinde, dostluk münaıebet ve muahedeleri 
ile bağlıyan Türkiye sembolü heykel bilhaBBa fikir itibariyle 
serginin en muvaffak eserlerinden biri telakki edilmektedir 

Fosforla kireç muvazenesi için 
çocuklara en faydalı gıda yemişler· 

Demokrat memleketlerin hemen 
hepsi, ingili.ıler, :Cransızlar, İsveçli -
ler, isviçreliler, belçikalılar, ameri • 
kalılar .. İlh. İlh .. sergiye ellerindeki 
bütün tarihi vesikalarla iştirak et • 
mişlerdir. Sovyet pavyonu baştan 

başa bir tarihi vesika halindedir. Bu 
memleketlerin hepsi büyük bir anla
yış, büyük bir kadro ve büyük 
bütçe ile çalışmışlardır. Meydana 
getirdikleri eserlerle yalnız kendi -
leri değil, insan zekası gururlanabi· 
lir. 

j Yazan : Neşet Halil Atay 
.ulunınaıma bağlıdır. Ancak iki· 
•ınden de ayn ay~ nisbetsiz olarak 
Yedirmek iıe yaramaz. lkiıi ara· 
~~~a niabet bulunmayınca çocuk i· 

dir. G. A. 

Attlee ameliyat olacak ••ınden de istifade edemez, büyü • 
lrı~ai durur, kemikleri çarpılır, ke· 
!lıılc haıtalıiına tutulur. Londra, 5 a.a. - Avam Kamarasın • 

• Kireçleı foıfor araıında en iyi da amele partisinin muhalefet şefi o
llısbet ikisinin biribirine müsavi lan Attlee ameliyat olmak üzere dün 
:tııilctar olmasıdır. Çocuiun ıııdaları akşam Londra'da bir sihat evine gir • 
•raaında bu iki madenin nisbeti miştir. Mumaileyh, geçen hafta South· 
lrliiaa Tk h port kongresi esnasında hastalanmış -k vı ı ten ataiı ya ut yukan ne 

adar uzaklaıırsa istifade o kadar tı. 
•zalll', Aksine olarak, müsaviliğe Attlee'nin bir kaç hafta yatakta kal-

a aklaııraa 0 kadar fay· maaı lazım gelecektir. 
Yemiıler en ziyade çocukların .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ 

halckı oldufu için, bu iki madenin : Senenin en muazzam eıeri § 
~uvazenesi b&kmımdan çocuklara E -
llllRİ yeımiıler daha faydalı oldu- : N E V Y Q R K : 

iunu bilmek libumııu olmaz aanı· - : 

rnnis § SERGi.Si. ~-" mevıimde çocuklarm kiraz 
Yeıııelerine hiç mani olmayınız. Ço· : : c:uJct b Bükre§'te 3 gün otel ve yemek : 
he arın oynunu kendi çöpüne : Roterdam'da 1 gün otel ve yemek: 

~etirmiı dediklerine inanmayı- -
iliz b'J•k - Nevyork'ta 14 gün ikamet _ 
d~ ' ı. a is çocukların kemiklerini : Paris'te 3 gün otel ve yemek : 
f uzeltır. Çünkü ondaki kireçle foı· : Atlantiğin en güzel vapurlarında E 
t 
01'1Uı ikiıi de yüzde 20 miliıra.m, : yemekli ve yataklı kamaralar : 
&ılıaıru tamamına müaavi,... Onun : -
&1'kaırndan yetiterek çocukJann : Biltiin amsraflar dahil : 

~ilerini kütüiüne benzetmek için = 3 90 1 i ra --
. 1 •eren dut da fena değil ama, : 

~·~bet 1,43, kara dut oluraa daha : Ayrıca cep parası temin 
------Yı 1,03. Ahu dudunu çocuk bulursa : edilmiştir 

~••in, ondaki kireçle fosfor nisbeti : kayıtlar 15 haziranda : 
,43. Onun ıurubunu da kaynata· : kapanıyor : 

tak içirirsiniz, çünkü vitaminleri : = 
~ole, sadece madenleri vardır. Ma· : N A T T A : 
erıler de kaynamakla kaybolmaz. : : 

Taze erik bile bu bakımdan fe· : İstanbul Galatasaray Tl: 44914 
~· deiil: fosforu 18, kireci 14 mi· : ve Ankara'da Ulus sinemasında E 
1Rraın, niıbeti birden pek uzak ol· : Sait Çelebiye müracaat edilmesi. : 
lılıyarak 0,78 ... lnciıin tazesi olur· ;l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

MAVi SU 
~- -1-==~ 

Ben; pavyonlarımızın nisbi, bil • 
hassa fikrt üstünlüklerinden hah • 
aediyorum. 

D J -·-· _......_..;;;, 

birliğinin Holl o{ Music'de 
yaptağı senelik kongreye gitmijtim. 
Kongrede tanınmış bütün muharrir
ler (mesela; bizde tanınanlardan, 

Jules Romains, Rearl Buck, Remar· 
que Zweig, Salinas, Andre Maurois, 
Thomas Mann·. İlh.) totalitarizmin 
kültür, sanat hayatına yaptığı menfi 
tesirlerden bahsettiler, demokrasiyi 
methettiler. Bu arada, kongre ara -
sında meksikalı bir muharrir kalk
tı : 

- Hangi demokrasiden, hangi hü
riyetten bahsediyorsunuz ? 

dedi. Renkli kavimleri, beyaz ol· 
dukları için kendilerinden aşağı gör
miye çalışan amerikalıların insan 
hüriyeti telakkisi ile alay etti, sözü
nü aşağı yukarı şöyle bir cümle ile 
bitirdi : 

- MUstemlekeci memleketler, na· 
sıl olur da insan hUriyetinden, de • 
mokraıiden bahsedebilirler. 

Kongre diğer hatipler gibi, bu 
meksikalı sosyalist muharriri de, 
dakikalarca alkı§ladı. Telakki doğ· 
ru veya yanlış, bizim paviyonları • 
mızda, bu türlü tenkidlere sebep o • 

retti - ve Lavrens çok geçmeden ye· 
niden kilbus içine düşüyordu: kavuru
cu sıcaklık, kum sinekleri, sivri sinek
ler, toz kasırgaları, dizanteri... Afri -
ka çöllerinde uzun bir ikametin niha
yetinde insanı saran ve bu güneş ülke
lerinde bütün dertlerin en büyüğü o· 
lan tarif edilemez yalnızlıktan doğan 
manevi bezginliğin hazin resmi geçi· 
di. 

il 

Nihayet hayali hakikat takip etti. 

Birinci Fasıl 

Binbaıı Hanri dö Bojole'nin 
hikiiye•i 

1 
g Sipahi zabiti binbaşı dö Bojöle, Ni· 
r:ry.a ıivil servis zabiti Corc Lav· 
sc~' ~ Zindernof'da geçen garip badi· 

rı anlatıyor. 

"A.nlatt kl • • •h · · .. d" gö .. ı arımın epaını gor um; 
bu r~rken aldanma§ olsam bile, size 
ba~,_arı anlatırken aldarunadığım mu· 

11;aktır." 

ıı ••• 
\>il aş~etmaap İngiltere kıralının si • 
ren •ervıs birinci sınıf zabiti Corc Lav· 
lllu s, çadırının kapısı önilnde otur· 
ÇÖJ~,n~uhabbetsiz bir tavırla Afrika 
haz· u seyrediyor. Hoşnutsuz nazarı, 

Sıcakhk, Bornu'nun gaddar tozu, 
malarya, dizanteri, fena tegaddi, mü
teaffin su, kuru bir hava içinde fasıla
sız yürüyüşler Lavrens'in sıhatini ehe 
miyetli surette bozmuş ve onda sö
mürge memurlarının bedeni kuvetle -
rini ekseriya hastalıktan ziyade harap 
eden o müphem bezginlik hissini u· 
yandırmıştı. 

. ........ ······· .............. ······· ................ . 

Muayyen günde, Lavrens Kano'ya 
vardı, fakat orada Lagos'a gidecek ti • 
renin hareketini beklemek mecburiye· 
tinde kaldı. İki uzun gün bu garip 
Hausa şehrinin iki yanı çamurdan ev -
lerle çevirdiği 7 kilometre murabbalık 
sokaklarında avare dolaşmalarla geçti. 
Her yanda, pazar meydanından kasa • 
banın kapılarını teşkil eden 13 büyük 
parmaklığı çevreliyen sağlam taJ is -
tihkamlara kadar bu kara e sarı kala· 
balığın daimi gidiş ve gelişleri akıyor 
ve Lavrens bu kalabalığa şen ve hür • 
metkar selamlarını dağıtıyordu: "Sa· 
nu! Sanu!" 

ın rnan .. 1 • Vaffak zarayı şıır eştırmeye mu • 
olamıyor. 

lier y d ltuın an a kum, taşlar, Kerengia 

labilecek ideoloji zafı yoktur. 

P aviyonlarımızın birinde (Dev
let pavyonu) türk ideolojisi, 

dört pano, bir cümle, veya bütün 
Türkiye, bir heykel, dört tarihi pa· 
no ve iki küçük vitrine yerleştiril -
miş bir kaç tarihi eserle izah edil -
miştir. Tarihi panolar ve vitrinler, 
türk coğrafyasının, Hititlerden os • 
manlılara kadar, yedi sekiz bin yıl· 
lık medeni tahavvül ve inkişafları • 
nı verir. Açılış gününde ıergi reisi, 
Grover Whalen bu tarihi kısmı, 
~ "Eserler

1 
iilrk medeniyetinin u -

.z;-Un cır au LU1 "tarıı1111 --·-,.---
vetli bir kökü olduğunu gösteriyor, 
bu eserleri yapan ellerin yarının 
dlinyasının kurulmasına yardım e
debileceğine inanılabilir., 

"Yedi bin senelik mazisi olan bir 
milletin, istikbali hakkında emni • 
yetle hüküm verilebilir • ., 

diye, oldukça geniı bir tarih kül
türü olan ve bizi oldukça iyi tanı -
yan muttehit devletler murahhası, 

Edward J. Flyn da; 
"Sizin milletiniz, Avrupa daha ol

gunlaşmazdan asırlarca önce kema
le ermiş bulunuyordu. Siz bu büyük 
devri gıpta edilir bir riıuvaffakiyet
le pavyonunuzda bize gösterebili • 
yorsun uz,. 

diye anlattılar. 
Muasır Türklyeye ait dört pav -

yonun, demÖkratik Türkiyeyi veren 
birincisinde, Ebedi Şef Atatürk ile 
Milli Şef İsmet 1nönü'nün büyük 
halk kalabalığı arasında dolaşırken, 
nutuk söylerken, konuşurken alın -
mıı fotografları ile, kadın erkek 
tilrk vatandaşlarının intihap faali -
yetlerine ait fotografları, sulhçu 
Türkiyeyi veren ikinci panoda, 

Kano rıhtımındadır ki - Kano'da 
bir rıhtım tasavvur edin - C. Lavrens 
içine daldığı hayalattan hoı bir sürp· 
rizle sıyrıldı. Fransız Sudanı genel 
kurmay zabitliğine tayin edilmiı olan 
eski dostu binbaşı dö Bojole ile kar
şılaşmıştı. İlk defa Angers Houıe'da 
karıılaştıkları zaman henüz Eton ko • 
lejinin pek mahlm üniformasını taşı • 
yorlardı. Eskiden Auteuil ve Long· 
champ koıu meydanlarında, daha son
raları BB. Elder Dempster'in gemile
rinde, bir kere de Devonşir'de Bran • 
don - Abbas'da müşterek dostları -
pek takdir edilen - Leydi Brandon' • 
un evinde bir veya iki defa buluımu§ 
oldukları gibi !Jimdi de §imalı Niger· 
ya demiryolu üzerinde buluşuyorlar· 
dı. 

muhtelif tarihlerde memleketimizi 
ziyaret eden devlet reislerinin, dip
lomatların iki devlet reisimiz ve dip
lomatlarımızla bir arada alınmış fo
tografları. balkan ve Sadabad pakt· 
larından, muhtelif devletlerle yap -
tığımız anlaşmalardan alınmış me • 
tinler. 

Türkiyede dini ve milli toleransı 
veren üçüncü panoda da rum, erme
ni patrikleri ile hahambaşının fo · 
toğrafları, Türkiye'de dini hayatın 
serbestisini anlatan el yazıları ile 
yazılmı~ mesajları, yabancılar ve 
türk ekalliyetler tarafından çıkarı • 
...._ .--••J-rı:9n h.a•l•J..la•• ...... .a...r: 
Dördüncü pano, kadını, erkeği, yaş-
lısı, çocuğu ile bütün Türkiye hal • 
kını, mektepte, fabrikada, toprakta 
çahşırken verir. Bu pavyonun adı 

(Türkiye sulh içinde yarının dünya
sına hazırlanıyor) dur. 

A syayı Avrupaya sulh içinde, 
dostluk münasebet ve mua • 

hedeleri ile bağlıyan Türkiye sem -
bolü (heykel) bilhassa fikir itibari
le serginin en muvafak eserlerinden 
biri telakki edilebilir. 

(Heykel, Türkiyenin Asya ve Av
rupa arasında kültürel ve coğrafi bir 
bağ olarak haiz olduğu eşsiz rolü 
güzel bir şekilde ifade etmektedir. 
Flyn'in nutkundan). 

Paviyonun antresinde, türk kadı
nının sosyal hayata iştirfi.kini, sos
yal hayattaki yerini ve tilrk coğraf
yasının, zengin tabiatını, misilsiz 
güzelliğini (ki ben lstanbuldan Nev
yorka kadar bütün Akdeniz ve At -
!antik sahillerinde memleketimin 
tabiatı kadar zengin, güzel bir yer 
görmedim) veren ve istisnasız bü -
tün ziyaretçileri teshir eden, büyük 

varlak kask) malik olmasına rağmen, 
dostunu, vatandaşlarının bu neviden 
rastlayışlarda ekseriya yaptıkları he -
yecanlı harici tezahüratla karşılamadı. 
Kısa bir el sıkışma sadece şu hitap ek· 
lendi: 

- Sizsiniz ha, Corc? Nasılsınız ba
kalım, eski dost? 

Bu bir kaç kelime onlarda bütün 
maziyi canlandırmaya kafi geldi. Dö 
Bojole'nin latif tebeısümü, Lavrens' -
in genit gülü§Ü karşılıklı neşelerine 
deHilet ediyordu. 
Muhteşem bir kompartimanın uzun 

kanapelerine yerleşen iki adam, tatil 
projelerini biribirlerine anlattıktan 
sonra (bu projeler biri için yat sporu, 
golf oyuniyle iştigal et'mek, öteki için 
Paris'e, bulvarlarına, koşu meydanla· 
rına, Monte Karlo'ya kavuşmaktan i • 
baretti) Lavrens artık kendisine sus -
mak düştüğünü anladı, çünkü dostu 
kendisi için çöztilmez bir sırla çevrili 
bir maceranın safhalarını anlatmak ar
zusiyle yanıyordu. 

Bojole'nin anlattıkları bütün sefer 
mliddetini işgal etti. Fakat Abeokuta
ya geldikleri zaman dostunun hikaye· 
ai artık Lavrens için alelade bir hika· 
ye olmaktan çıkmıştı. Menkıbe birden 
bire son derece meraklı bir hale gir· 
di. Lagos'a kadar Lavrens sade kulak 
kesildi. 
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fotomontajlar, bunlann ortasında -
da, Milli Şefin Kononika tarafından 
yapılmış güzel bir büstü ve pavy~ 
nun merkez noktasında, Atatürk'ün 
bir buçuk metre büyüklüğünde batı 
ve bu her türlü büyük batın, büyUk 
insani idaalini veren tek cümlesi 
vardır : 

Yurtta sulh, Cihanda sulh. 

P aviyonumuz sade ve güzeldir. 
Burada temsil edilen fikirler

den hiç biri diğerini nefyetmez. Fi· 
kirler meksikalı sosyalist muharri· 
ri teshir edecek kadar insani, ame -
rikalıları ; 
"Kenöiıine hayran edecek ve da

ha sıkı bir anlatma ümidini verecek 
kadar • Flyn'in nutkundan" demok
rattır. 

Türkiye, bu pavyonla "Nevyork 
sergisinin terbiyevi hedeflerine hiz
met etmiştir • aynı nutuktan.,. 

Öteki paviyonumuzdan, ve ıerei. 
deki diger paviyonlardan peyder • 
pey bahsedeceğim. 

ları tebarüz ettirerek, onları evirip çe
virerek, bu acaip macera içinde bir ip 
ucu bulmaya çalışarak hikayesine de • 
vam ediyordu. 

Esasen C. Lavrens macerada daima 
sevmiş olduğu kadının doğrudan doğ~ 

ruya alakası olduğunu anladıfından· 
beri hikayeyi meraklı bir allika ile ta• 
kip ediyordu. 

İki dost ayrıldıkları zaman, Lavrenı 
esrarı aydınlatmayı bizzat üzerine al
dı ve daha sonraları Bojole'ye muam· 
manan anahtarını verdi. 

III 

İşte Bojole dostuna garip ve esrarlı 
macerasını şu tabirlerle anlattı . 

- Azizim Corc, bu §imdiye kadar 
görülmemiş derecede acaip ve anlaşıl· 
maz bir hadisedir. Muammanın anah • 
tarını elde etmedikçe zihnimi bu va· 
kalardan ayıramıyacağım. Bana bu 
hususta yardım edeceksiniz değil mi? 
Tecrübeniz ve dirayetiniz ıayesinde, 

hür ve sakin zihninizle, hiç bir ıeyin 
sarsamadığı ve hayrete düşürmediği 

ingilizlere has kavrayıtınızla, benim 
Şarlok Holmes'im olmak ister miıi • 
niz? Ben de sizin küçük Vatıon'unuz 
olurum. 

"Hik!yem tabii çok uzun sürecek • 
tir. Fakat seyahatimizin sona erme • 
sinden önce bana düşüncenizi söyle • guçı~~ri, Uzerine asılı ince meyvaları 

dtlı1tı le taşır görünen sarı tafasa fun· 
top arı, Tumpafia yığınları kuru 
$İzirak Üzerine iğrenç arabesklerini 

Bununla beraber, bir aya kadar Af . 
rikadan ayrılacağı dÜJÜncesi onu ayak 
üstilnde tutuyor; hareket tahay -
yülü onun iç sıkıntısını oyalı -
yor. Tomboktu'nun benzeri Ka. 
no'dan, o romantik kızıl şehir • 
den, tren üç günlük tozlu bir seya -
hattan sonra onu yakında Lagos'a gö· 
türecdctir. Orada Appan getnisi, de· 
mir almaya amade körfezde buluna • 
cak, babacan kaptan Harrison onu 
dostca karşılayacak, rahat bir transat· 
lantik kendisine kollarını açacak, sı • 
cak sömilrgelerde uzun bir ikametten 
bitkin bir halde ana vatana doğru açı
lanlann rahat nefesiyle oraya yerleşe· 
cek. 

Orta Afrika'nın esrarlı ve muazzam 
anbarı olan, 20 kilometrelik bir kale 
dıvarının arasında 100.000 yerliden 
mürekkep bir halkın kaynaştığı Kano, 
şimali Nigerya'nın bir ucunda, fransız 
sahrası civarında - denizden 800 ki -
lometre mesafede - kain olan Kano 
Çat gölünden Tombuktu'ya giden 
kervanların hareket noktasıdır. 

Lavrens dö Bojole'ye, büyilk bir 
takdir hissiyle birleşen derin bir mu -
habbetle bağlanmıştı. Onun §ahsında, 
barut gibi ateşli, fakat demir gibi sert, 
İngiltere'de bu kelimenin ifade ettiği 
en yüksek manayla sportmen ve cen • 
tilmen, fransız askerinin en mükem • 
mel tipini seviyordu. Sık sık ona, bir 
ingiliz için bütün methleri hülasa e· 
den şu sitayişte bulunurdu: "Sizi ide· 
ta fransız zannetmiyorlar, pekUi ingi 
liz de olabilirdniz." Bojole bu takdiri 
kayıtsızlıkla dinlerdi. Annesi ingiliz 
olduğu için ona bu söz pek tabii ge -
lirdi. Appam semaya doğru, güneşte kı • meli, sarih ve kati bir hilkilm vermeli· 

Yorlar. Fakat şimd;lik bu bir hayalden iba-

Sipahi, fransız sömürge zabitinin 
bütün evsafına (hürmetlice bir sakal, 
iY,i oturmamış haki elbise, yüksek yu -

vılcımlanan okyanusun yaldızlı - siniz. Anlaşıldı değil mi aziz dos • 
rını okşar görünen uzun duman şeri- tum? 
dini bırakarken, fransız, bütün vaka • (Sonu oar) 
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lngiltere Sovyet 
cevabını tetkik ediyor 
Sovyetler, Baltık devletlerine garanti 

verilmesi hususunda israr ettiler 

Yakında bir anla~mıya var1lacağı umuluyor 
Londra, S a.a. - On gündenberi say

fiyede bulunmakta olan Başvekil Çem
berleyn bu sabah Londraya dönmüş -
tür. 
Başvekil bu sabh Londraya döner 

dönmez Lord Halifaks'ı kabul ederek 
kendisiyle sovyet cevabını tetkik et -
miştir. 

Başvekilin Moskova ile yapılmakta 
olan müzakerelere dair bugün Avam 
Kamarasında kısaca beyanatta bulun -
ması bekleniyor. 

lngiliz hariciye nezareti cevabı 
tetkik ediyor 

Londra, 5 a.a. - İngiliz tekliflerine 
sovyetler taratından verilen cevap şim 
di hariciye nezaretinde tetkik edilmek 
tedir. 

Diplomatik mahfillerde söylendiği -
ne göre sovyet notası tamamiyle ya -
pıcı mahiyettedir ve en ciddi engel 
Baltık devletleri meselesidir. Malum 
olduğu veçhile Sovyetler Birliği ara -
sındaki karşılıklı yardım paktına ithal 
edilmesini istemektedir. 

İngiltere hiıkümetinin burada tama
miyle takdir edilen sovyet itirazlarını 
mümkün olduğu kadar tatmin etmiye 
uğraşacağı aynı mahfillerde ilave edil
mektedir. 

Harici •iyaıet komiteıi toplandı 
Kabinenin harici siyaset komitesi, 

bugün öğleden sonra Avam Kamara· 
sında toplanarak Sovyetler Birliğinin 
İngiliz tekliflerine verdiği cevabı tet -
kik eylemiştir. 

Lord Halifaks, fransız büyük elçisi 
Corbin'i kabul etmiştir. 

Diplomatik mahfilleıd zannedil -
diğine göre görüşme Sc etler Birli -
ğiyle müzakerelere ve vyet cevabı • 
na taalluk etmiştir. 

Sovyetlerin eıaı ıartı 
Nevyork. 5 a.a. - "N vyork Times" 

gazetesinin yazdıtına g e sovyet hü
kümeti İngiltereye ver ı7i cevapta 
ingiliz - sovyet paktını dki için a -
şağıdaki esası şart koym ştur : 
"Eğer Sovyet Rusya kendi hudut -

larının muhafazası için Estonya ve 
Litvanyayı, bu iki mem e et talep et
mese dahi, i§gal ederse, İngiltere Sov
yetler Birliğine yardım e ecektir.,, 

Cevap Molotof'un nutkuna 
göre daha mu•ait 

Londra, S a.a. - Sovyet cevabı hak
kında ingiliz gazeteleriı n öğrenebil • 
dikleri mallımat, bu cev n Molotof'
un nutkuna göre bir ani şmaya doğru 
mahsüs bir terakki teşk 1 ettiği mer -
kezindcdir. 

Fran•ı:r. gazetelerinin fikirleri 
Paris, 5 a.a. - Sovyetlerle yapıl -

makta olan müzakereler hakkında 
"Jur,, gazetesi diyor ki : 

"Londra kabinesinin harici siyaset 
komitesi sovyet tekliflerini yarın tet -
kik edecektir. Fakat, inP.iliz nazırla -
rının sovyet tekliflerini kabul edeceği 
çok şüphelidir.,, 

Daha yarından itibaren, Moskova ile 
görüşmeleri tesri için Londra ve Paris 
arasında faaliyetli istişarelere başla -
nılması beklenebilir. 

Pöti Parisyen şöyle diyor: 
"Resmi mahfiller sovyet tekliflerini 

büyük bir itina ile tetkik etmektedir. 
Moskova - Paris - Londra arasındaki 
görü§ ayrılıklarının aşılmaz olmadığı 
zannediliyor. Moskovanın da telkin et
tiği gibi, Danzig hususunda Polonya 
ile İngiltere arasındaki karşılıklı yar
dım anlaşmasından mülhem mütevassıt 
bir tesviye tarzı bulunabilir.,, 

Popüler gazetesi de şöyle yazıyor : 
"Aaland adalarının tahkimi mesele -

sini parlamentonun ruznamesinden 
çıkardıklarından dolayı İsviçreli arka -
daşlarımıza teşekkür etmek lazımdır. 
Bu suretle Moskovanın istediği müza
kerelere kapıyı açık tutmuş oluyorlar. 
Müzakereyi emrivakilere tercih etmiş 
terdir. Hususiyle ki, devamlı bir sul -
hun idamesinden kendileri kadar ala -
kadar muhataplarla karşılaşmış olduk
larını biliyorlar.,. 

. .............................................. " 
ULKU 

HALKEVLERI DERGIS 

ÜLKÜ'nün 76 sayılı haziran 
sayısı çıkmıştır. Altı formadan 
bafka Milli Şcf'in C. H. Partisi 
Kurultayındaki hitabelcriyle, 
Ba§vekil doktor Refik Saydam
ın radyodaki hitabesi ilave olarak ! 
konmuı ve ayrıca dört sayfalık i 
kuşe kağıdında C. H. Partisi Be- ı 
şinci büyük kurultayına, 19 ma
yıs gençlik ve spor bayramına 
ait resimler ilave edilmiştir. Bun
lardan sonra içindekileri sırasiy
le yazıyoruz. 

19 Mayıs 1919 un Yıldönümü 
ve Ebedi Şef Atatürk - Cevdet 
Kerim lncedayı. Halkevleri'nin 
Folklor çalışmaları - Pertev N. 
Boratau, Çalışan türk kadınının 

Gazeteler, müzakerele ın bir müd • ı 
det süreceğini ve fakat ü devletin mıiş 
terek anlaşma arzuları n · nihayet 
muzaffer olacağını bildi orlar. 

Taymis gazetesi diyor k : 

biriktirme kabiliyeti hakkında -
K. Ômer Çağlar, xvı - xvııı inci 
asırlarda saraylardaki sanat ve 
sanatkarlara dair - Heinrich 
GJück (almancadan çev. Cemal 
Köprülü), Kültür Teorileri hak
kında • Şevket Aziz Kansu, Ope
ra Nedir? _ Cevdet Memduh Al
ter Gazneli Mahmut, Gazne dev
leti'nin menşei ve karakteri me
selesine dair - A. Y. Yakubovsky 
(rusçadan çevi;.en A. :af~roğlu). 
Ozan Gibi (Şur) - Şukru Kur
gan, Heyecanlarımız ve içtimai 
ifadeleri - Prof. Halbwachs 
(fransızcadan çev. Z. F.), İki kız 
kardeş ve bir delikanlı (Büyük 
Hikaye) - Nahit Sırrı, Başka 
memleketlerde beden terbiyesi -
Nüzhet Abbas, Milli edebiyat 
devri ıiir sahasında aşık tarzı te
sirleri - Fevziye Abdullah. 

"Londrada umumiyet i ı riyJe sov
yet notası yapıcı bir vesi a olarak te -
lakki edilmektedir. Nota ıhtimamla ve 
dostane bir ruh içinde etkik edili -
yor. Çok fazla nikbinlik arar bir şey
dir, fakat Uç devletin m tabık bulun
dukları esaslı noktalar göz önüne 
alınınca, nihai anlaşman bir kaç şe -
kil ihtilafı yüzünden il' haye geçi -
keceği tasavvur edileme 

Anla§-ma ha•ıl ol bilecek 
Londra, 5 a.a. - Fran ı • !ngiliz 

tekliflerine sovyetlerin rdiği ceva • 
bın muhteviyatı hakkın a resmi hiç 
bir şey söylenmiyorsa d umumiyet -
le mevcut olan kanaat anlaşmanın, 

hasıl olabileceği merke dedir. 
Sovyetler Birliği, bil Baltık 

devletleri hakkında i liz - fransız 
tekliflerinde daha bazı :lilat yapıl -
masını istiyorsa da, gaı:e eler ihtilafın 
artık usule ait bulundu nu ve esasen 
son müzakereler sırasıı tesbit edil -
diğini yazıyorlar. 

l ltisi ortaıı bir te~viye tarzı 
bulunacak mı? 

Dcyli Telegraf diyo i : 
"Sovyetler Birliği, ü ;altık devleti ı 

nezdinde, bunların ya ım istemesi 
beklenmeksizin müdah de bulunul • 
m.ısında israr göstermf edir. Buna 
karşı ingilizler küç devletle • 
rin kendi hareketle ınde serbest 
kalmaları prensipini t rketmek fik -
rindeı değildir. Frarı ise muta -
tavassıt bir tesviye tar ile aradaki 
gorüş farkının izale ed bile.~ciH mü
taleasında bulunuyor. E er böyle mu • 
tavassıt bir tesviye tanı bulunmazsa, 
Fransa ve İngiltere, ge ek Polonya, ge 
rek Romanya ve Yunanistan için sov -
yetlerin yardımı olmaksızın yap~ı -
yacakları bir takım teahhütlerc gırıt • 
m·s olacaklardır.,. 

NOTLAR ve İKTİBASLAR: 
Mütevekkil'in kumandanların

dan bir tlirk prensi (Şerefeddin 
Yaltkaya) - Dede Korkut kita
bındaki bazı motifler ve kelime
lere dair (Abdülkadir inan). 

AYIN HABERLERİ: 
C. C. Partisi Beşi:ıci Büyük 

Kurultayı - 1939 devlet bütçesi 
- Dünya içinde Türkiye - 19 
Mayıs gençlik ve spor bayramı 
- Hava tchitlerini anma. 
HALKEVLER1 POST ASI: 

Okuma odaları (N.A.) - Halk
evleri çalıımaları - Halkevleri 
neşriyatı. 

FİKİR HAYATI: 
Bir okuyucumuzun notları 

(Kütüpaneler meselesi - Yazı; 

lacak on iki cilde dair - Ahmet 
Ağaoğlu) Nahid Sırrı. 

Nihat Sami Banarlı "Dasitan-ı 
Tevarih-i MülOk-i Al-i Osman 
ve Cemşid-Ü Hurşid Mesnevisi 
- Bir Müdafaanın cevabı (Fev
ziye (Abdullah). 

ULUS 

Thetis denizaltı gemisi 
hemen kurtarılamıyacak 

Şiddetli akıntı 
dalgıçların işini 

ve soğuklar 
güçleştiriyor 

Londra, 5 a.a. - Şiddetli su cereyanları ve soğuk, Thetis deniz
altısını kurtarmak için çalıtan dalgıçların faaliyetini ehemiyetli 
surette zorlaıtrrmaktadrr. lıin ikmali için günler geçeceği anlatı· 
lıyor. 

Dini ayin yapılacak 

Londra, 5 a.a. - "Thetis' 'denizal
tı gemisi faciası gazeteleri fazlasiyle 
meşgul etmektedir. Gazeteler, kur
tarma işlerinin mUessir bir tarzda ya 
pılmış olduğundan şüphe etmekte ve 
resmi tahkikat yapılmasını istemekte
dirler. 
Çarşamba günü nİgiltere'nin bütün 

limanlarındaki kiliselerde denizaltı 
gemisinde ölenler için ayinler yapıla
caktır. 

zanın ön taraftaki torpil borusuna 
su girmesinden ileri geldiğini bildir
miştir. 

Suyun girmesi ya boruda bir arı
zadan veya açık kalan ön kapağın 

vaktinde kapanmamasından iler gel
miş olacaktır. 

Gemiden Davis kurtarma aletiyle 
çıkmak istiyen dört kişi ölmüştür. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 

6 - 6 - 1939 

Mareşal V oroşilof İngiliz 

manevralarına • • 
gıtmıyor 

Sovyet a•kerleri bir manevra e•nannda 
- Sovyet fotoğraf sergisindeki resimlerden -

Kaza neden oldu? 

Yüzbaşı Oram ile mülazim Voods 
deniz yüzüne çıktıktan sonra müret -
tebattan dört kişi bunları takip etmiş 
fakat meçhul bir sebepten dolayı üçü 

Londra, 5 a-a. - Thetis denizaltı · ölü, biri diri olarak gemiye dönmüş
sını inşa etmiş olan Cammel Llairt lerdir. Diri olarak dönen nefer de 
müessesesinin umumi direktörü, ka- sonradan ölmüştür. 

Yugoslavya'yı Almanya 
ve İ talya'ya bağltyan 
dostluk ve işbirliği 

Moskova, 5 a.a. - İyi bir menba - Yabancı müşahitler, siyasi büro a-
dan öğrenildiğine göre Mareşal Vo- zasının ecnebi memleketlere istisnai 
roşilof, ingiliz harbiyesine gayet dos- ahvalde gitmekte olduklarını kaydet
tane ve mücamelekarane bir cevap mektedirler. Mareşal Voroşilof, 1933 
vererek ingiliz ordusunun manevra - senesinde Türkiye Cümhuriyetinin o
larında hazır bulunmak üzere İngil - nuncu yıldönümü münasebetiyle Tür
tereye gelemiyeceğini, çünkü aynı za- ki yeye gitmiştir. Mumaileyhin Tür· 
manda sovyet ordusunun da manevar- kiye seyahati, kendisinin Sovyet Ru ... 
lar yapacağını bildirmiştir. ya'dan ilk müfarakatidir. Aynı müşa-
Mareşal Voroşilof, kendisini temsil hitler, marşalın vermiş olduğu ceva • 

etmek üzere yüksek rütbeli sovyet su- bın ingiliz - fransız - sovyet müzake
baylarından mürekkep bir grupu gön- releri ile alakası olmadığını ilave et-
dermeği vadetmiştir. mektedirler. 

Prens pol'ün son Berlin seyahatinde 
yapılan görüımelerde teyit edildi 
(Ba§ı ı incı sayfada) 

Göring, B. Fon Ribbentrop vardı. 
prens Pol'ün Almanya'yı ziyareti hak 
kında "Figaro gazetesi" diyor ki: 

Fransız radikal partisi 
hükumetin iç ve dış 
siyasetini tasvip etti 

Reami tebliğ 
Berlin, 5 a.a . ..:_ Yugoslavya kıral 

naibi prens Pol Bertin ziyareti hak -
kında bu akşam burada aşağıdaki res
mi tebliğ neşredilmiştir: 

8 . Daladiye hükumetin, otoriter devletlerin 

isteklerini önlemek azmini teyit etti 
Paris, 5 a.a. - Radikal fırkası icra komitesi, hükümetin harici 

ve dahili siyasetini tasvip eden bir takriri ittifakla kabul etmiıtir· 
"Führer, bugün, Yugoslavya kıral 

nalbl altes prens Pot ile yeni bir gö
rüşmede daha bulunmuştur. Yeni 
rayb başvekalet sarayında cereyan e
den ve birkaç saat süren bu görüşme, 
Yugoslavya hariciye nazın B. Cin
car Markoviç ile rayh hariciye nazırı 
B. Fon Ribbentrop'un huzurunda ce
reyan eylemiştir. Görüşmelerden ön -
ce, Führer altes Prens Pol ile refika
sı Prenses Olga'yı ikametgahında öğ
le yemeğine davet etmiş ve yüksek 
misafirler, bilahare başvekalet bahçe· 
sinde de çay içmişlerdir. 

"İtalya ve Almanyan'ın Yugoslav -
ya'ya yaptıkları dostluk avansları ka
tiyen samimi olmıyan siyasi hareket -
ler cümlesindendir. Yugoslavya, Al -
manya için mühim bir iktisadi piyasa
dır ve gerek Almanya, gerek italya 
Balk~larda erıtrikalarını inki§af et -
tirmek için Yugoslavya'yı bir manev -
r• sahası ittihaz etmişlerdir. Bu hiç 
bir netice vemiyecek olan sıyasettır. 

R ıı t:\l<:ririn lr,phu ll\nilrn .,,,,.1 'R n ... ~ 
}adiye, oır nutuK ıraa eaerek taarruza, I ·· -~-~~·~·~~""""n 

Prens Pol'ün Almanya'yı ziyareti, 
alman ve italyan gazetelerine maliim 
olan tezi muhtelif şekillerde ileri sür
mek için ne kadar fırsat vermiş olur -
sa olsun, bizim Yugoslavya'ya ve yu -
goslav milletine olan itimadımızı sar
samaz· Bu itimat ve geçici olan zaman 
icaplarının üstündedir. Çünkü haki -
kat kalır, geçmez.,, 

gaddarlığa, ideolojik taassuba, hayati 
sahalar denilen muhayyel sahalara mü- • 
teallik mutalebata kati surette karşı ' 

Bulgariıtan'la ltalya ara•ında 

koymak azminde olduğunu söylemiş -
tir. 

Fırka ikinci reisi B. Jean Mistler, 
yapılmakta olan bütün itilaflar siste -
minin temeli mesabesinde olan sovyet-

lıbirli.ği. politi.kaıına devam 
olunacak 

Yugoslavya kıral naibi Prens Pol 
ve maiyetinin Berlin'i ziyareti, geniş 
siyasi fikir teatisine vesile olmuştur. 
Görüşmeler, tam bir hulOs ve açıklık 
ve samimi dostluk içinde cereyan et· 
miş ve iki memleketi alakadar eden 
bütün meseleler bahis mevzuu olmuş
tur. Yugoslavya'yı Almanya'ya ve İ
talya'ya bağlıyan ve Avrupa sulhu
nun esaslı unsurlarından birini teşkil 
eden itimatlı dostluk ve sıkı iş birli
ği politikasına devam bahsinde her i
ki taraf mutabık kalmıştır. Bu politi
ka, bilfiil yapıcıdır. Her iki hüküm~t, 
gerek siyasi sahada, gerek ekono.~ık 
ve kültürel sahalarda karşılıklı muna
sebetlerini bu sarih ve sağlam esas 
üzerinden inkişaf ettirmeğ~ ~at~. s~
rette azmetmişlerdir. Her ıkı huku
met, italyan hükümeti ile de tam ~~
tabakat halinde, bu suretle, b.ug~n 
Avrupan'ın üzerine çöken gergınlık
lerin izalesini mümknü kılacak ve 
milletlerin hayati hakları ile hema
henk sulhperver bir inkişafı temin ey
liyecek siyasi fikirlere hizmet ettik
lerine kani bulunmaktadır.,, 

Sofya, S a.a. - Başvekil ve hariciye 
nazırı B. Köseivanof ile italya elçisi 
iki memleket arasında bir kültür mu
kavelenamesi imzalamıştır. 

lerle aktedilecek ittifakın ehemiyetine 
işaretle, şimdi Sovyet Rusyanın bir 
uzlaşma hareketinde bulunacağını, 
çünkü kendisi için müsavat dairesin -
de ve tam mütekabiliyet esası dahilin
de bir pakt yapılmak bahis mevzuu ol- ı 
duğunu söylemiştir. Bu mukavelename, Bulgaristan'in 

aynı sahada diğer memleketler ile im
zaladığı müşabih mukaveleler çerçe -
vesini tecavüz etmemektedir. 

1 Hitler müıterek hudut hakkında 
J teminat verdi 

Belgrat, s a.a. - B. !svekoviç ile 
bir çok siyasi rical ve bınlerce Yugos
lav amelesi hazır olduğu halde bir nu
tuk söyliyen ayan mec!i~i reisi, ~re~s 
Pol'ün Bertin seyahatının ehemıyetı-
ne ipret etmiştir. . . . 

Mumaileyh, demıştır kı: 
.. _ Alman Führer'i prens Pola'a Al 

manya ile Yugoslavya arasındaki müş 
terek hududun ebedi olduğunu tek -
rar etmiş ve iki memleket beynindeki 
iyi münasebetlerin her ikisine de de • 
vamlı bir sulh temin etmekte olduğu
nu ve bu sulhun aynı zamanda endişe 
içinde bulunan Avrupa kıtasının sul
hu ile müterafik bulunduğunu söyle -
miştir. Kıral naibi prens. bu sözlerden 
ve bu resmi ve aleni vaidden memnun 
olduğu mukabelesinde bulunmuştur.,. 

Almanyanın Yugo•lavya'ya 

t'' t 

KÜÇÜK Ol~ HABERLER i . . .......... . 
' 

X Roma - Havacılık matbuatının 

ilk kongresi bu sabah 23 memlekte 
mensup 150 muharririn iştirakiyle İ
talya hava müsteşarı general Valle' -
nin riyaseti altında açılmıştır. 

X Varşova - Polonyanın Roma se
firi Varıovaya gelmiştir. 

X Pati• - Daladiye Bone ile gö -
rüşmüştür. 

X Nevyork - "Yankee Clipper" 
tayyaresi, Avrupa'ya hareket etmiş -
tir. 

X Kaunas - Senelik Baltık dost -
luk kongresi Kaunaa'ta 9 haziranda 
toplanacak ve 11 hazirana kadar süre
cektir. 

X Tokxo - Şikaku adasında Kochi 
civarında feci bir tren kazası olmuş
tur. !ki vagon 60 metre irtifadan de
reye yuvarlanmıştır. Şimdiye kadar 
13 ölü ve 33 yaralı tesbit edilmiştir. 

X Reading "Kalifornia" - Rea
din civarında bir virajda bir otobüs 
devrilmiştir. !çinde bulunan yolcular
dan ikisi ölmü§, on yedisi yaralanmış
tır. Otobüs 'lmele nakletmekte idi. 

X Lake Hopateong "Neu - Jersey" 
- İçinde 400 kiti bulunan bir tenez
züh tramvayı bir yük trenine çarpa-
rak ate§ almııtır. Kaza neticesinde 11 
kişi yaralanmıştır. 

X Berlin - Vulfsen istasyonu ci
varında bir geçitte bir trenle bir oto
büs arasında vuku bulan bir çarpışma 
neticesinde 10 kiti ölmüş, 24 kişi ya-

Hatip, sözüne şu suretle devam et -
miştir : 

"- Almanların kuvet darbeleri dev
resinin hitama ermiş olduğunu kabul 
etmedikçe faydalı iktisadi müzakere
lere girişemiyeceklerini anlamaları i -
cap eder. Biz Almanyayı çember içine 
almayı asla düşünmedik. Fransa ve 
İngiltere tarafından aktedilmiş olan 
bütün misaklar, tedafüi mahiyettedir,, 

Daladiye'nin nutkunun akiıleri 

Paris, 5 a.a. - Daladiyenin dünkü 

nutku hakkında tefsirlerde bulunan 
Letan gazetesi diyor ki: 

"Fransa taarruza "Hayır" ve işbirli
ğine "Evet" cevabını veriyor. İntihap 

diğerlerine düşer. 

Daladiyenin sözleri hiç bir tereddü -
de yer bırakmamakta ve idaresi altın
da aylardanberi başarılan esere itima
dını tamamen göstermektedir.,, 

Le Jur yazıyor : 
"Bu kadar sarih ve bu kadar doğru 

ifadede bulunduğundan dolayı memle
ket Daladiyeye minnettar olacaktır. 

Fransa azimle işe koyulmuştur. Ken -
disini tehdit eden tehlikeleri müdrik 
olduğu derecede şimdiye kadar başa -
rılan eseri de müdriktir. Kuvetli ve 
birleşmiş olarak artık hakikatten kor
kusu yoktur.,, 

Epok yazıyor : 
"Fransa hiç bir şeyin peşinde koş -

muyor. O, bütün müsalemetperver mil 
letlere elini uzatıyor. Fakat Fransa 
Avrupanın tehakküm teşebbüsleri ö • 
nünde müdafaasız bırakılmasına mani 
olmak istiyen devletler arasındadır. 

Bir İngiliz tayyare defi topu 
faaliyette 

İ ngi ltere'de 

Tayyare inşaatı 
inkişaf ediyor 

Londra, S a.a. - Tayyare inşaatın • 
daki fevkalade faaliyet daha şimdidel1 
tayyarelerin nerelere konulacağı mese 
lesini ortaya atmıştır. Bütün merkez: .. 
lerde kafi miktarda son derecede rno • 
dern tayyareler vardır ve bunlar erki' 
nıharbiyece matlup olan vezaifi ifa e• 
debilirler. Mütehassıslar, geçen eylül 
ayındaki vaziyetin tamamiyle değiş • 
miş olduğunu ve büyük ingiliz mer • 
kezlerini bombardıman ettikten sonr• 
hareket üslerine dönebilecek mutaar ' 
rız tayyare miktarının şimdi anca1' 
yüzde yirmi nisbetinde tahmin oıuna• 
bileceğini beyan etmektedirler. Bu .. 
nun sebepleri şunlardır : 

1 - Süratleri diğer memleketler ta'/ 
yarelerinin süratindcn çok daha faıl• 
olan avcu tayyarelerinin kalitesi, 

. d ~ .... eli 2 - Londrayı hımaye c en ve a ••. 
bakımdan aşılması imkansız bir obi.lf 
seddi vücude getirilecek olan tayya~~ 
dafii topların bol miktarda imal edı 
mesi. 

Bütün büyük ingiliz merkezleri ~~ 
kında aynı müdafaa tertibatına rnalı 
olacaktır. 

yaptığı avanJar 
\ 1 Paris, 5 a.a.a - Yugoslavya naibi 
'llllll tll t 11 11111 11 1111 1 1 111 11 1111 it il llll llltl l _,. 

Taymis gazetesi, fazla nikbinlik a • 
leyhinde bulunuyor 

ralanmıştır. Bunlardan dokuzunun 
Y.&raları ağırdır. 

Daladiyenin halen cereyan etmekte o
lan müzakerelerin pek yakında netice
leneceğini kuvetle ümit eylediğine da
ir olan sözleri memnuniyetle kaydedi
lecektir.,. 

İngiliz makamları, İmparatorl~ğ~: 
bütün aevkülcey§ noktalarını buyU 
bir havai faikiyet vücuda getirilebile: 
cek asri tayyarelerle techiz etmek j 
çin bir plan hazırlamaktadırlar. 
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Kadınların ezeli korkusu: 
• 

K adınların hayat ve kalplerini karartan gölgeler
den en koyu olanı, ya§lılığtn çok erken çatıp 

gelmesi korkusudur ki, bu korku, onları, tam zevkine 
Varmadan asıl ve kamil hayattan uzaklaştırmaktadır. 

Güzel kadınlardan biri, vaktiyle ıu mütaleada bulun
muştu: "Yaşlanmak, kadın için her gün bir parça öl
ıtıek demektir; ayine ise, durmadan ihtarda bulunan 
bir ölüm elçisidir.,, 

ihtiyarlamak 
Diğer bir kadın da, "erkekler ölüm gelince ölü

}'orlar; kadınlar ise yaşlılık yaklaşınca!" demişti. 
E:skidenberi hakim olan bu telakki karşısında, ebe

diyen genç kalmak sırrını keşfetmiş oldukları intibaı· 
nı veren veya hiç değilse, tabiatin müsaade ettiğinden 
on beı yirmi yıl daha fazla genç kalabilen hayat sanat· 
karlarına herkesin hayran kalması gayet tabiidir. 

T abiatin çizdiği huduttan on beş yirmi yıl daha 
fazla, cazibeli, güzel, kabiliyet ve kudretli kal

lna.k .•. Binlerce yıldanberi bütün kadınların ideali ol
muştur. Ancak, son iki nesil, bu gençliği uzatmak da
\raıını halletmeğe muvaffak olmuştur. Bu öyle bir bi
}'olojik zaferdir ki, bunun azameti henüz idrak edile
ınemiıtir. 

Neslimizin kadınları, büyük annelerinin gözünde, 
0nların hayret, nefret, haset ve zevkle seyrettikleri bi· 
rer harikalardır. Çünkü, elli yaşındaki film yıldızları
nın, kendilerini sinema perdesinde seyreden erkekleri 
Çileden çıkarmaları, elli yaşındaki kadınların yeniden 
tvlenmeleri, altmışlık ve hatta daha ya§h kadınların 
geçmi§teki varlığın harabeleri üzerine yeni bir hayat 
lrurrnaları, vaktiyle ancak dahi derecesindeki kadınla
rın gösterebildikleri kabiliyetlerdi. 

Makiyaj, elli yaşındaki bir kadına bile yaşından en aşağı 
on sene "tasarruf" etmek imkinını verir. 

y eni kadın neslinin hayati kudreti, tükenmez bir 
kaynağı andırıyor. Hele son biyolojik icatları 

da kavradıktan sonra, dermansız düşmek, şişmanla -
b'ıak, iki büklüm olmak, ve nihayet süzülüp sönmek 

Son iki nesil, gençliği 
uzatmak dôvasını 

halle muvaffak oldu 
~~bi, yaşlanmanın bugüne kadar bildi· 
ıımiz şekillerinden eser kalmıyacak • 
tır. Biçim, tavır ve cazibe kudretini 
}'a§lılığın son haddine kadar muhafaza 
edeceğiz; zira bütün bunları manen 
temin etmeğe muvaffak olacağız. 

Fakat, buna rağmen, ölünceye kadar 
ienç kalmalı mı? Büyük anneler, ni -
()lyr hir.cr"l.'V'k.:ad.~l..'\•••t• .n.-.ı: -:~ 

n arın KIJlk kıyaıetıerı, tavır ve ha· 
reketıeri, düşünüş tarzları, kızlarının 
\re torunlarınınkinin ayni olup da, ci
h~n~a yalnız bir nesil mevcutmuş gi
bı hır vaziyet meydana gelmeli mi? 
B~nun böyle olacağını sanmak iste -
lnıyoruz. 

h Güzelliklerini otla, kökle, ilaçla mu
b afaza eden ve nihayet günün birinde, 
~ _letafet sihrini, canlariyle ödiyen 

:1 h_ırbaı kadınlar, hemen bütün millet· 
erın masal hazinelerinde mevcuttur. . B ugünle yırın ve hayal ile haki • 

k kat arasında, bildiğimiz güzel 
B adın, günün birinde bir acuze oluyor. 

u dediğimiz masallarda çok derin bi· 
~lojik. hakikatler de gizlidir. Şu iti • 
f rla kı, tabiatte tesahüp edilebilen, 
ak.at mukabilinde yapılan tediye, ek· 
~erıya kazancı da mahveden sihirli 
. uvetıer mevcuttur. İnsana gençlik ve· 
~ldiğ~ gibi yaşlılık da verilmiştir. 
~ ençlıkten yaşlanmıya, yani olgunlu -
ga giden yoldan herkesin gitmesi, bu 
}'olu mücadele ederek aşması, onda ya
la.ınası lazımdır. Ancak, olgunlaşmak, 
tcnbcııeşmek, dermandan düşmek de • 
:ek değildir. Olgunlaşmak, daha ziya· 
he, ınaddi hayat şekillerinden manevi 

0 
ayat şekillerine bir intikal safhasıdır 
lguntaşmak, ihtiyarlamak, bezmek 

"aı geçmek değil, tadil etmek yenisin· 

t•:aınak ve nihayet yaşlı olmak demek 
lt. 

Yüzün cildini beslemek ve dinlendirmek 
için her hafta bol yağlı kiemle bir maske 

_yapmalı 

Yağlı bir ruj kullanmak en iyisidir. 
Dudaklar kalın olmalı. ince dudak

lar ihtiyar gosterir 

1 

ı Gene kızla r 
.> 

makiyaj 
yapmah mı? 

O n yedi veya on sekiz yaşına 

giren bir genç kız, ablasının 
bir parça ruj ve biraz pudra ile da· 
ha güzel göründüğünü farkedince, 
ekseriya aklından fU ııuali geçirir: 

- Acaba ben de makyaj yapsam 
mı? 

Ona derhal fÖyle bir sual sormak 
lazım: 

- Bir bebeğe makyaj yapmak 
kimsenin aklından geçiyor mu? 

Hayır, değil mi? O halde, o yat • 
lardaki bir genç kızın da hatırına 
böyle bir sual getirmesi, bir bebeğe 
yapılacak makyaj kadar gayri man· 
tıkidir. 

Şüphesiz, 16 yatındaki bir genç 
kız da çehresine itina göstermelidir, 
fakat suni çareler kullanarak tleğil. 
16 yaş, ekseriya ergenliğin, sivilce• 
lerin yatıdır. Sıhati ve muvazenesi 
muhalaza edilecek bir uzviyet, bu 
müzic teyleri pek ala önliyebilir. 

C ildi sıcak su ile yıkamalı, bi
raz sertce bir fırça ile fırça

lamalıdır. Cilt kuru ise, haftada bir, 
yağlı ise her gün fırçalamak müna • 
sip olur. Cildi beslemek için de ter • 
kibinde lanoline bulunan bir krem 
kullanmalıdır. 16 yatında bir genç 
kız, her halde, pudrayı tutsun diye, 
makyaj kremi kullanmağa kalkma· 

Ş u kanaatteyiz ki, bugüne kadaı 

1 
. bildiğimiz şekilde bir ihtiyar · ;tc artık olmıyacak ve olmamalıdır. E· 

&tr yıpranma davasını on beş yirmi r1 daha geriye atmağa muvaffak o -
durı~_k, şüphesiz ki, bunu daha ileriye 

, malıdır. Bunun için önünde daha U· 

zun seneler, bütün bir ömür var! 
e surmeğe muvaffak olacağız. Bu 

~caele bir biyolojik telakki ve hare • 
ettir. Tatlı renklı bir kosmetik, kirpikleri dik 
Gel gelelim, hepimiz olgunlaşmak tutacak ve uzatacaktır. 

~turetindeyiz, ve olgunlaşmalıytz.

1
-

1 U husus, bizlerin otuz yaşında değil, 
a. tın., yaşında olduğumuzu göstere •

1 
Karıncalarla 

~~-k tekilde bünyemizde de tezahürü -
u Yapmalıdır. 

A ltmışlık bir kadın, otuz yaıın-
daki bir kadından çirkin, ıit • 

lrıan ve bakımsız olmamalıdır. Fakat, 
onun, kızına benzemiyen, başka bir gü· 
~C-~liği, tavrı, görünüşü olmalıdır. 
d 0 Yle bir kadın daha fazla bilir; onun 

0 
aha çok tecrübesi vardır, bu tecrübe 

g?~n çehresinde ifadesini bulmalı, bil· 
1 ıs~, vücuduna şekil vermelidir. 

mücadele 

Sıcak veya soğuk, günetli veya 
gölgeli havalarda sık sık sokağa çı • 
kan genç kızlar, deniz banyolarında 
deriyi yanmaktan kurtarmak için ol· 
duğu gibi, yüzlerine hafif bir krem 
tabakası sürmelidirler. Bunun üze • 
rine de ciltle ayni renkte ve gayet in· 
ce bir pudra tabakası sürebilirler. 
Pudranm renginin ciltden ayn ol • 
ması, çirkin durur, buna çok dikkat 
etmek lazımdır. 

R uj meselesine gelince: bu da 
çok naziktir. Annelerin mu· 

vafakati alınmak şartiyle, itte bir U· 

sul: dudakların rengine uygun renk· 
te bir nıjdan az miktarda sürüp bu· 
nu parmaklarla iyice ezerek yayma· 
lıdır. Siklamen ve sair gibi, daha au
ni ve 20 yaşını geçmişlere mahsus 
renkler kullanmak doğru değildir. 

SOLDA : Göz alıcı renkleri o
lan bu ekose tayyoru giymiş o
lan gene; kadın, domuz derisin -
den bir c;anta ve uzun bir şem
ıiye taşımaktadır. 
SAÖDA: Küçük bir ropla bir 
tayyör jaketten mürekkep em
prime krepten bir ansambl ya -
kada koyu renkte bir c;içek var
dır. 

ASAÖIDA : 718 uzunluğunda, 
yünden yapılmış bir redengot 
Yakada kadifeden motifler var
dır, 

\(\\ 
) \ 

\~ 

Sürah'tan, ekose de -
senli bir caket. Vuılet 
$&Pkaya bir maske ıi· 
bi teabit edilmiştir. 
YUKARIDA: Evelce 
bir rop üzerinde, açık 
renk krepten bir ca -
ket, biçimi, spor ca -
keti gibi düzdür. 

llptk tawslyeler . .............................. . 
Piliç veya tavuk pişirirken su ilave et

meyiniz. Böylelikle et bütün güzel 
kokusunu muhafaza edecek, güzel 
bir kızarmı!j renk alacak ve gayet 
gevrek olacaktır . 

• 
Biftelc'in "kanlı" olmasını istiyorsa

nız, önceden iyice kızdırılmı!j bir 
tavaya her et parçasının önce bir, 
sonra öbür tarafını koyunuz. Bu kı
sa zaman zarfında husule gelecek 
"kabule'' bifteğin "kanlı" olmasını 
kolayla!jtırır. 

• 
Tavada kızartılmış patateslerin piştik

ten sonra biribirlerine yapışmama
larını istiyorsanız bunları doğra
dıktan sonra itina ile yıkayıp sonra 
kurulıyarak pişirmeğe başlayınız. 

• 
Tavada kızartılacak yemekler için, 

zeytinyağım uzun müddet saklama
yınız. Unutmayınız ki tavada yapı· 
lacak yemekler, taze zeytin yağiyle 
daha lezzetli olurlar. 

• 
Krem rengi eldivenleri temizlemek i

çin bunları sabunlu su ile yıkayıp 
duruladıktan sonra temiz bir bez ü
zerine "yaydıktan" sonra gölgede 
ve ate!jten uzak olarak kurutunuz. 

tırılmıt bir fırça ile fırçalamalıdır. 
Katlar için de ayni ıey tatbik oluna
bilir. Katlan "almak" modası geç • 
mefe batlamııtır. Onun için yalnız 
ıurada, burada beliren ve bunlarm 

...... 

I 

~ 

Kirpiklerin düzgün ve parlak 
durmalan için bunlan bir parça biçimini bozan kılları "almakla" ik-

(~ 

SAÔDA: Geniş eteği 
ve plilerle süslenmiş 
korsajı ile çok sade 
ve zarif duran, beyaz 
pualı sürah'tan ya • 
pılmış bir rop. 

' 

At yarışlarında giymek üzere ya
pılmış, emprime krep dö suadan bir 
rop. Robun desenleri, Walf Disney'in 
bir filmindeki resimlerden mülhem
dir. 

Aparlmanınız 

güzel kokmah! 

Basit ve ucuz bir çare 
Mutlaktan odalara yayılacai 

kokuları gidermek veya ııadece a· 
parhmanınızın güzel kokmaaını te
min etmek için başit, ucuz Lif' eğlen· 
celi bir çare : 

Aizı sımşıkı kapalı bir kap alı· 
nız. Bunun içine sevdiğiniz çiçekle
rin yapraklarından (gül, leylak ve 
saire gibi ... ) bir kat koyup Ü.Zerine 
bir kat ince tuz ilave ediniz.. Aynı 
ıekilde devam ederek kabı ağ~a 
kadar bir kat çiçek yaprağı ve bir 
Irat •- tv•la doldurunca, hepa
nin üzerine birkaç kaıık alkol ilave 
ediniz. Apartımanınızın güzel kok
masını istediğiniz zamanla,. bu kabı 
açarak birkaç dakika açık tutunuz, 
sonra tekrar kapayınız. Bu "müa
tahzar,, çok kolay yapılır, uzun 
müddet bozulmadan durabilir ve 
birçok defalar iıinize yarryabilir. 

ç ~aıma ayni biçimi muhafaza etmeğe 
~ 1fan bir kimsenin çehresi bom boş, 
;r 

1
Cudu ifadesizdir. İlerlemekte olan 

/ larla birlikte kendimizi inkişaf et· 

1 •tınck zarurctindeyiz. Çok mühim o -
~:ı:: noktayı hiç bir zaman unutmı • 

250 gram kükürt çiçeği ve 125 
gram pota• alınız. Bunları, iki mad
de tamamen biribirine karıııncıya 

kadar, toprak veya maden bir kap 

içinde, ateıte ıııtını.&. iyice •oiu
duktan ıonra elde edeceğiniz mah

liitu toz haline koyup üzerine çey
rek litre au ilave ediniz. So,,ra bu ıu
yu, karıncaların dolaıtıkları bütün 

yerlere ve eve girebilecekler& bütün 

yarılrlara dölrünü. 
hindyağına veya yaih bif' kreme ba- , tifa etmelidir. Apk bej renkte bir ıpor tayyörü ( Bluz kırmızı renktedir. ) 



Büyük Millet Meclisinde 

Sıhat Vekilimiz göçmen 
. • • 

ışı ne dair izahat verdi 
(Başı ı. ınci sayfada) rüyüş tam muvaffakiyete elvermemiş-

Bir ölüm mazbatasının kabulünden tir. Bir taraftan kaçaklar gelmiş, bir 
riyoruz. 

Bu izahlardan sonra layiha kabul 
edildi. sonra devlet kinin mütedavil serma· 

yeıi hakkındaki layihanın müstacelen 
müzakeresi hususunda Sıhat ve İçti
mai Muavenet Vekilimizin talebi ka
bul edilmittir. Layiha üzer.inde bazı 
münakaıalar olmuş, Refik lnce, Emin 
Sazak, Ahmet İhsan Tokgöz söz al
mıılar, beyiye meselesine temas et
mitler, bütçe encümeni naıtlına ra
portör Sırrı Day cevaplar vermiş ve 
hatiplerden sonra Sıhat Vekilimiz B. 
HulQsi Alataı söz alarak ıunları söy
lemittir: 

taraftan bütçe hükümlerinin haricin 
de vaziyetler hasıl olmuş. Hülasa ara
daki boşluk çoğalmağa doğru gitmi!i • Münakale Vekilimizin izahları 
tir. Bu boşluk aynı zamanda ev mese- İstanbul tramvay ve tünel şirketle
lesinde olmuştur. Toprak meselesinde rinin imtiyaz ve tesislerinin satın a
yoktur. Ev vermekte, hiç olmazsa bi - Jınmasına dair olan layiha görüşülür· 
rer hayvan verebilmiştir. İki komşu ken Münakalat Vekilimiz B. Ali Çe
birleşerek tarlasını sürsün diye. Ve tinkaya şunları söylediler: 
nihafet ~öylü de yardım ediyor. Zi - "- İndelhesap tramvay şirketi ile 
raat aletı olarak yalnız pullukları % vekalet arasında mutabık kaldığımız 
90 a kadar ikmal etmiştir. Bundan son netice 600 küsur bin liradır. 600 kü -
raki vaziyetl~r içi~ düşüncesi.: gelmiş i sur bin liraya yakın iken bir milyon 
olanlardan bır çogunun evlen yapıl • iki yüz küsur bin lira kadar bir şey 
madığını, büt~e zama~ı . arzetmiştim. oldu. Sonra üç yüz bin lira kadar ko
Bunların yekunu 19 hını buluyor. Bu misyon vasıtasiyle tayin edilen me -Sıhiye Vekilimizin izahlan 

.. _ Bu meseleyi bendeniz de tekrar gün dışar~an gelecek ~!anlara lazım vaddı inşaiye ve malzeme ve ayniyat 
izah edeyim de yanlış anlaşılan kı- olan evlen yapmak hır taraftan da vardır. Bunu da nakit olarak kabul 
sımlar varsa daha esaslı surette anla- şimdiye kadar gelmiş olanların evle • etmek mecburiyetinde kaldık. Bir mil 
!ılsın. Burada yapmak istediğimiz rini yapmak, çok arzu etti ğimiz bir yon beş yüz küsur bin liraya almış 
biç bir vakit kanun hükmü dahilinde şeydir. Fakat bu böyle bir iştir ki para olduk ki yani şirketin hakikaten bi -
olan % 5 i geçmeğe matuf değildir. vermiş olsanız bile yapmak imkanı ze devri altı yüz küsur bin lira de
Hedefimiz daima ucuzlatmağa doğru- yoktur. Nihayet kerestesini, ustaları· mektir. 
dur. İnhisarlar Vekaletiyle görüştük. nı tedarik etmek, muhtelif yerlere da· Diğer tünel meselesiyle bir anlaş
Beyiyeyi % 10 verecek olursak daha ğıtmak birer zaman işidir. Nihayet ma zemini yaptık ve 175.000 liraya tü
iyi olur ve rağbet artırır ve her satıcı sened7.~·4.bin evi yapabiliyoruz. Bu neli almağa mutabık kaldık. Vergi 
dükkanında bulundurur. Bundan do- ~rz~ttıgı~ ~ebeplerden bu ~~saklık tahsilinden biz vaz geçmeği kabul et· 
layı artırmışızdır. Bizden hiç bir mas- ılerı ~e~n:ııştı:. Bunl~rı daha ıyı ~a~ıl tik, onlar da bu iş üzerinde tenzilat 
raf da istememiştir. Yapacağı ufak ya?abılırı.~ dıye vekalet sarf.~ .~ıhın yaptılar. Bu suretle ve 175.000 lira bir 
tefek masrafın yekQnu % ı ile dahi edıyor. Butç~ hus~sunda da h~kumet- para ile tuneli almış bulunduk. Bun -
ifade edilemiyecek kadar az olacağı- le temas halındedır. u_ygun b~r şekle da biliyorsunuz, büyük bir Metro ha
nı zannediyorum. Buna nazaran sene vardığımız zaman evela ye.rlerı h~zı_r- nı vardır ki, 400.000 lira kadar kıy -
sonunda iki daire muamelei rnahsubi- l~ak o~dan sonra yerleştırmek ıçın meti vardır. Aynı zamanda tünelin a
yesini yapacaktır. Buııa % 5 filan i- ça ~~ac~!ı~ 

1 
. , .. ğız taraflarında üç tane han daha 

lave etmek mevzuu yoktur. Sene or- k'" .. g u garıs~~n .?a malını mul • mevcuttur. Bunları da elde etmiş bu
tasında kinin alım ve satımı esnasın· unu ~a~mış, ayak ustunde sokakta ge lunuyoruz. (Alkışlar). 
d f . tl d ğ. b·ı· D ğ' t' d' zen • ıkı senedenberi - 12, 13 bin kişi 

a ıya ar e bışef _ı ır. e ış ık . ı~e vardır.onu alacaktır. Romanya'dan da Salmaya ait hükümler 
yarın şu, veya u ıyatı verece sınız •. k . . . . . . 

.b. b' 1 • . r . d tur tabıyetıne geçmış uç, dcirt hın 
g~ ı ır ıey 0 mam~sı ıçın e ımız e arasında muhacirler vardır. Bunların 
bır tolerans olsun dıye yaptık. Başka k . 16 b' df B 1 · · ı · 

· 1 • ' h'd f . ye unu ın r. un arın getırı ıp 
bır şey yoktur. Kanun a ıstı a ettı- . k . d·ı b.l · · · •. · ı k .. • . . . . . ıs an e ı e ı mesı ıçın uç mı yon u -
gımız gaye ~udur. Şımdı e kadar eh· 1. ·h · ld • h ld b . . . . . sur ıraya ı tıyaç o ugu a e u se-
mızde tahsıs edılmış pıırr le bır defa b'.t · d k b' b k · ı . . . • ne u çemız e anca ır uçu mı yon 
kının alıyor ve o kad.ır atabılıyor· 1· b·1· "l d f . · d .. 

ıra ayıra ı ıyoruz. L e e ımız, u -
duk. Sene ıonuna gelin e şu kadar şu··ncemı'z çok k b' d · . . . ısa ır zaman a sen 
para var dıyor ve devredıy rduk. Şım bı·r halde get' ·ı 1 • ı h . . . ırı me erı ve on arın as-
d! bu. tahsısatı ?1üteda~ı1 s r~aye va- talıksız olarak bir yerden diğer bir 
zıyetıne kalbedı.n~e müttmadıyen ~le yere nakledilmeleri ve sıhatlarına uy-
geçen parayı kınıne tah edeceğız. gun yerlere ycrle~tirilmeleridir. 
Böylece daimi olarak de dilecektir. " 
Şimdiye kadar dokuz t üzerinde Göçmen muallimler 
çalıJıyorduk. Bundan sor. ra lO, ll, 12 Sıhat Vekilimizden sonra söz alan 
ton üzerinde çahıacağız. aksadımız B. Hikmet Bayur (Manisa) Göçmçn
bununla çok devir yapma r. Kazanç )erin inşa ve sair işlerde kendi işle
mevzuubahiı değildir. Bır defa yer rini görmek üzere vazifelendirilmele
tuttuktan, §U veya bu old k tan sonra rine, B. Hasip Ahmet Aytuna da göç
beyiyeyi azaltmak iktiza derse onun men muallimlere temas etti. 
için de çalıJırız. Bugünk ı vaziyet Sıhiye Vekilimiz şu cevabı verdi: 
bundan ibarettir. (Alkışı "- Muallim göçmenler hakkında 

Bıı izahattan sonra n ddeler ay- nazarı dikkatimizi arkadaşımız cel -
nen kabul edilmiştir. betti. Bu mevzu etrafında aldığımız 

Muhacir me.el ıı: 

İskin kanunun 32 ine maddesini 
tadil eden kanun layihasın • müzake
resi dolayıaiyle söz alan B H üsnü Ki
tapçı (Muğla), muhacir p tikasının 

esaılarını öğrenmek arzu unu izhar 
ederek dedi ki : 

"- Sayın Refik Saydan ükümeti· 
nin mecliı müzakeratına erdiği ehe
miyet ve giddeti alaka do vısiyledir 

ki, bendeniz çok kısa bir man geç
miı olmaıına rağmen, bir k ıöz söy
liyerek hükümetimizin bu ı e ne yap· 
mak istediğini öğrenmek esaretini 
buldum. Hiç şüphe etmer ki müza · 
kere akabinde Sıhiye Vek muhtere
mi bu it üzerinde bütün mkanları 
nazarı itibara alarak d muştur ve 
her halde cümhuriyet hu ümetinin 
mazhariyetini hepimiz bil z. Bunun 
tıkar yollannı ve halli c elerini de 
ümit ederim ki bulmuşlar . Bu ka

yazılar da vardıt. Bunları Maarif Ve
kaletine tevdi ettik. Maarif Vekaleti 
bunlarla meıguldür. Hikmet arkada
şımızın; grupta görüşülüp de encü
mende tetkik edilmiı olan işlerin ne
ticelenmediği üzerinde tevakkuf bu
yurdular. Grupta görüşülmüş olan iş
lerin tesiriyledir ki bu kanundaki ser
best göçmenler mevzuu yer almış bu
lunuyor. Orada görüşüp vardığımız 
netice üzerindeki toptan orman ve sa
ire almak mevzuu üzerinde Ziraat Ve 
kaleti ile temastayız. Bir evi 800-1000 
liraya yaptırıyor değiliz. Vasati ola
rak 500 liraya maloluyor. Ve her yer
de istediğimiz kadar ev yaptırmak ka
biliyetinde değiliz. Vandaki vaziyet 
hatırınızdadır. Para verildiği, tahsi
sat temin edildiği ve gönderildiği hal 
de bir sene içerisinde SÔ den fazla ev 
yapılamamıştır. Geniş teşkilat ve ayrı 
çalışma mevzuları olacaktır. Bunlar 
üzerinde çalışmaktayız, müsterih ol
sunlar. 

nun münaaebetiyle acab 
Sıhiye Vekilimiz bizi te 
ümitbaht mallımat verebi 
lfitfu diriğ etmezlerse ke 

Hikmet Bayur (Manisa) - Göç -
r eder ve menlerin emeğinden istifade etmek 
er mi? Bu esas olmalıdır. 

şekkür ederim.,. 

Sıhiye Vekilimizin i ahları 

Bundan sonra salmaya dair kanunu 
tadil eden layihanın müzakeresine baş
landı. 

B. Hüsnü Kitapçı, bu madde ile bir 
Köylüden 40 lira istemenin fazla ol -
duğunu söyledi. İmece suretiyle yap
tırılan işleri daha muvafık buldu ve 
bu maddenin kalkmasını istedi. 

Dahiliye en.ıimeni namına cevap 
veren B. Edip Ergin (Mardin) Bu 
hükmün her köylüden kırk lira iate
mek demek olmadığını, eğer alınan 20 
lira köy memurları maaşını ka11ı1a -
mıya kafi gelmezse o zaman kırk Ji. 
raya kadar çıkarmak imkanını verdi
ğini izah etti. 

B. Refik İnce, geniş selahiyetler 
veren eski kanunla, bir köyden alına
cak salma fazlası için Dahiliye Ve -
kaletinden müsaade istiyen bu yeni 
proje arasında bir telif vaziyeti bu -
lunmasını muvafık buldu. 

Ziya Gevher Etili, salmanın köy ü
zerindeki tesirlerini anlatarak layiha
yı şükranla karşıladı. 

B. Galip Pekel, dahil~yc encümeni
nin hükümete bu selahiyeti vermeyi 
neden muvafık bulduğunu anlattı. 

B. Yahya Galip Kargı, köylünün 
verim kabiliyetinin geniş olmadığını 
izah etti ve salmadan kurtarılmasını 
istedi. 

B. Halil Menteşe, köylünün geliri
nin azlığına dair rakamlar vererek 
dedi ki: 
"- Yirmi lira kafidir. Az demi ye. 

lim, hükümeti tebrik edelim. Ve layi
hayı kabul edelim.,, 

B. Sırrı İçöz, köylünün verdiği 
verginin nihayet bir mislinin salma 
olarak alınmasını muvafık buldu. 

Evela köylüyü sonra köyü kalkın
dıralım diyen B. Emin Sazak (Eski
şehir) müspet bir program talep etti. 

B. Salim Korkmaz (Yozgat) para 
salmanın umumi işlere teşmilini veya 
hiç olmazsa daha esaslı bir usul ka -
bul edilerek hizmet ve nispete göre 
salma yapılmasını teklif etti. 

İsmet Eker (Çorum) hadisenin bir 
izahını yaparak maddedeki karar ke
limesi yerine köylünün talebiyle kay
dinin konulmasını ve böylelikle zam 
keyfiyetinin ancak köylünün muvafa
katiyle vaki olacağını anlattı. 

B. Cevdet Kerim lncedayının 
izahları 

Sıhat vekaletinizin isk.1 işinde dil· 
şündüğü; hariçten getiri ek muha · 
cirlere evela evlerini haz amak, zira· 
at aletlerini hazırlamak, ı aat hay -
vanlarını hazırlamak, toı: klarını ha
zırlamak ve bir senelik } eteklerini, 

Hulfisi Alataı (devamla) - Göç -
menlerin emeğinden istifade etmiye 
taraftar değiliz. Göçmeni getirdiği • 
miz zaman bir yere yerleıtirmek li -
zımdır. Yerleştirdiğimiz yere verece
ğimiz arazi çok uzakta kalıyor. Ora
da aynca kamp kurup çalııtırmağı ve 
saireyi faydalı bulmuyoruz. Söz alan B. Cevdet Kerim !ncedayı 

Hikmet Bayur (Manisa) - Amele dedi ki: 

yakacaklannı ve tohumh,; 
zırlamak ve ondan sonra etirmektir. 
Hakiki vaziyet bu şekild yapılacak 

olursa ilk senesinden itilı en müstah 
sil vaziyetine geçebilirler e daima da 
gözettiğimiz bunları bir an evel müs -
tahsil vaziyete getirebilm meselesi
dir. Bu işlere başlandığı amanlarda 
2510 numaralı kanunda y lacak olan 
yardımlar zikredilirken ev yeri veya 
ev yeriyle beraber inpat malzemesi 
veyahut mesken yapılır Şeklinde oldu· 
ğundan dolayı Sıhat vek. letiniz aza • 
mi vaziyeti yapm:ik arzusunda oldu • 
P.undan ev yaptırtn@kla işe başlamıı • 
t•r Kanunda zikredilen, evela köy ev
' ""inde misafir edilecekler, bir sene i 
çinde de evleri yapılacak. Fakat vazi
yet o ıekle getirmiıtir. Bu hesaplı yU-

göndereceksiniz. Amelenin yerine o- " -Efendim, bu köy salma mesele-
nu gönderiniz. si köyün, cümhuriyetin ilk gününden 

Dr. Hulfisi AJataı (Aydın) - Biz beri hükümetin milletin müşterek vic 
kendilerini bu gibi itlerle meıgul et- dan ve kanaatinin ehemiyetle üstün. 
mekten ziyade bir an evet müstahsil de bulunduğu en başlı meselelerden 
vaziyete sokmağa çalıııyoruz. Eğer biridir. Bu salmanın zaman zaman 
bu işte çalııtırırsak o vakit kendi iti- aksülamelleri olmuştur. Asırlardan -
ni çıkaramıyacaktır. beri böyle mühmel gelmiş ve bugün 
İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - dahi temas ettikçe hepimizin kalbin

Bendeniz dairei intihabiyemi gezer· de büyük bir acı ve teessür yaratan 
ken Alaca köylerinde göçmen evleri bu mesele elbette köylünün işini yi
yapılmıı olduğunu gördüm. Kendile- ne köylüye yaptıracağız. Bunun için 
rine hayvan ve çift atat ve edevatı ve- köy kanunu bedeni mükellefiyet tah
rilmiı. Fakat ahır yapılmamıştır. Bun mil ediyr. Bir de salma meselesi var
lar da odalarının birisini ahır yapmıı dır. 
lardır. Şayanı teşekkürdür ki bu iti hükü-

Dr. HulCtsi Alataı (Aydın) - O met eline almış, ve bize getirmiş bulu
kadarını da lutfen kendileri yapsın- nuyor. Fakat bu işin timdi müzakere
lar. ~lz evini veriyoruz, arazi veriyo- sinden anlıyoruz ki üstünde durukça 
ruz, çift hayvan, alit ve edevatını ve- daha bazı isabetli yollara bizi getir • 

Sergievinde güzel bir 
Resim Sergisi açıldı 

(Başı l inci sayfada) 

B. Şe1Jket Dağın nutku 

Güzel Sanatlar birliği reisi Şevket 
Dağ'ın açılma nutku şudur : 
"- Sayın bayan ve baylar; 
Açılma resminde bulunduğunuz bu 

ıergi 1908 senesinde güzel sanatlar 
ressamları tarafından tesis edilen ve 
(31) senelik bir hayata malik olan bir 
sanat teşekkülünün (46) ıncı sergisi -
dir. 

Birlik cümhuriyetimizin kuruluşu o 
lan 1923 senesinde Ankarada ilk sergi
sini açmış ve bu kurduğu ananeye ti
tiz bir bağlılıkla devam ederek on altı 
aenedenberi muntazaman her sene An
karada sergilerini tertip etmiştir. 

Milli Şefimizin portrelerini güzel 

sanatlar azasından üç ressama yaptır -
mak suretiyle Milli Şefimizin sanat -
karlarımıza verdiği şeref ve kıymet i
le müftehiriz. Biz bu !ahirden aldığı
mız kuvet ve gururla daha verimli e -
serlerle sergiler hazırlamıya çalışaca -
ğız, 

Son dakikada sergimize müstakil 
ressamlar da iltihak ederek bulundu -
ğunuz bu mahalde sergilerini ha -
zırlamış ve serginin bir kat daha bü -
yümesine imkan vermişlerdir. 

Sergimizin açılmasını himayelerine 
almak !Utfunda bulunan sayın Maarif 
Vekilimize en derin ve tazimkar te -
şekkürlerimizi huzurunuzda arzetme
yi güzel sanatlar birliği namına bir va
zife bilir ve açılma törenini llıtuf bu -
yurmanızı rica ederim.,, 

Sa ld1ray'a· güzel bir 
törenle sancak çekildi 

Amiral ~ükrü Okan bir nutuk verdi 
( daşı ı ır:cı ı; .ıy 

Gelenler arasında Amiral Şükrü O· 
kan, İstanbul kumandanı Korgeneral 
Halis Bıyıkday, vali namına muavini 
Hüdai Karatapan, deniz lisesi ve de -
niz harp okulu kumandanı kurmay 
Albay Ruhi, Üniversite Rektörü Ce · 
mil Bilsel, birçok deniz, hava ve kara 
subaylarımız da merasime gelmişler
di. Karada mızıkasiyle birlikte bir de
niz kı tamız yer almıştı. Merasime 
bando tarafından çalınan istiklal mar
şiyle başlandı. Amiral Şükrü Okan 
bir nutuk irat ederek dedi ki: 
"- Ay sınıfı denizaltı gemilerimiz

den Saldıray'a şanlı sancağımızı çek
mek ve deniz kuvetlerimize bir deniz
altı gemisi daha katmak üzere burada 
toplanmış bulunuyoruz. Bu yalnız 
türk denizcileri için değil, bütün türk 
milleti için de mesut bir hadisedir. 
Bu törene iştirakinizden dolayı he -
pinize teşekkürlerimi sunarım. Saldı
ray bundan luaa bir müddet evel tari
hi tersanemizin diğer ucunda denize 
indirme törenini yaptığımız Atılay'ın 

mekte de tedbirler alınması lazım ge
len yolları göstermektedir. Şimdi bu
nun sebeplerini izah eden arkadaşlar 
bize anlatmıt oldular. Bu madde de 
bir ıey daha var köyde oturan ve köy
le alakası olanlardan 20 liraya kadar 
salma alınıyor. Burada herhangi bir 
ferdi mi kastediyor, yoksa aileleri mi 
kastediyor? Eğer bundan fert maksut 
ise bu köylünün altından kalkamıya
cağı bir şeydir. (Aile kastediliyor 
sesleri). 

Aıgari had kabul edelim 
O halde aile diye tasrih edilmesi la 

zımdır. Sonra burada 20 liraya kadar 
alınır demek bence tatbikatta bir ta • 
kım fena neticeler verebilir. Bunun as 
gari haddinin tayin edilmesi tazım -
dır, asgari haddi bir liradır demek la· 
zımdır. Herkesin hali vakti var ama 
tasrih edilmezse asgari had 5 liradan. 
tutulabilir. Köylerimizin halini bili -
yoruz, köy katiplerinin tahsil, idrak 
derecelerini bilmiyorum. Bazı yerler
de bazı ölçüsü kıt olan idare mtmur
larımızın bunlar üzerinde ne kadar mü 
essir olduklarını biliyoruz. Bunun i
çin asgari had bir liradır diye tasrih 
etmek lazımdır. 

Öyle köylerimiz vardır ki gelir 
sebzeyi, diğer metaı bütün ömrünce 
seyir eder de öyle döner. Köylüleri -
mizin % 80 ni bu haldedir. Şunu arzet 
mek istiyorum ve Encüemenden de ri
ca ediyorum; bu kanunu bir hafta 
sonra çıkaralım. Bu hepimizi, köylü -
müzü alakadar eder. (Doğru doğru 

sesleri). 
Encümen bu kanunu geri istesin. 

Asgari had meselesi var, aile mesele • 
si var, ferd meselesi var. Bunu burada 
oturup da şunu da koyalım, bunu da 
koyalım diye tedvin etmektense bir 
hafta sonra görüımek hiç bir zarar 
vermez. Bunu Encümen geri alsın, 

çok istical edecek günlük bir mesele 
değildir. (Alkıtlar). 

Madde encümene gitti 
B. Ziya Gevher Etili alınmış olan 

müsbet, yerinde ve ciddi tedbirlerle 
köydeki bünye kalkınmasına iıaret 

etti ve alınan tedbirlerden değil, bun
ların iyi tatbik edilmemesinden şika
yet olunduğunu ıöyledi ve köylünün 
kendisine ait müsbet itleri şükranla 
başardığını, onun kendisine ait olmı
yan faydasız itlerden dertli bulundu
ğunu anlattı. 

Diğer hatiplerden sonra riyaset 
makamı, B. Cevdet Kerim İncedayı'
nın ıu takririni okuttu: 

.. Arzettilrm sebepler dolayıaiyle i · 

eşidir. Filomuza katılan bu gemilerle 
yılmaz türk çocukları elinde cümhu
riyetin sayısız hizmetleriyle mesut 
bulunan ülkemizin çevresi olan deniz
lerimizde tecavüz görmedikçe daima 
sulh bekçisi olarak vazife görecek ve 
bu vazife ile şeref bulacaklardır. Şe
refli sancağımızı gönder'ine çekece
ğimiz bu güzel gemiden de tarihe par
lak başarılar yazan türk gemileri gibi 
nihayetsiz başarılar bekler, büyük 
milletimize mutlu ve kutlu olmasını 
dilerim. Ebedi Şef Atatürk'ün yüksek 
manevi huzurlarına bu vesile ile min
netler yollarken Cümhurreisimiz Mil
li Şef Büyük !nönü'ne, Büyük Mare
şal'a ve sayın Vekilimize kendimin 
ve donanmanın nihayetsiz ve sarsıl · 
maz saygı ve sevgilerimizi bir defa 
daha huzurunuzda bahtiyarlıkla suna
rım. Yaşasın sevgili milletim, yaşasın 
onun mert ve kahraman ordusu .. ,, 
Amiralın ntuku sürekli alkışlarla 

bitmiı. müteakiben bando sancak mar
şını çalarken Saldıray'a da ıanlı bay
ra2'ımız cekilmistir. 

kinci maddenin encümene verilmesi
ni arz ve teklif ederim.,, 

B. Recep Peker'in izahları 

Takririn kabulünden sonra söz a -
lan B. Recep Peker (Kütahya) dedi 
ki 

"- Arkadaşlar, madde encümene 
gitti. Bu madde hakkında verilen ba
zı takrirler de ayniyle ve fert için 
bugünkü mahiyetini, manasını kökün

den değiştirecek mahiyettedir. Çün
kü herkese verilen 20 lira ile aileye 
verilen yirmi lira arasında fark var
dır. Ve tatbikatta da daha başka fark 
vardır. Bizim hayatımızda bir mede -
ni kanunun ifade ettiği resmi aile 
vardır. Köy hayatımızda filen tatbik 
edilen bir de hane tabiri vardır. Bu 
tabirin bugünkü kanun tarifi karşı

sında nazari kıymeti ne olursa olsun 
iktısadi vahdeti teşkil eden köy aile
sini hakiki ve mali manadaki tarifi 
bakımından haneye tesirinin de ame· 
1i kıymeti vardır. Bunların hepsinin 
anlamlarını bir araya katarak salma
nın, verginin aslına tesiri noktasın
dan bu manayı iyi tecelli ettirmek i
çin bu tetkik mevzuu incelenirken 
encümenin bu arzettiğim noktayı da 
göz önünde tutması lazımdır. Çünkü 
köy ailesi deyince, yaşlı yiğit bir türk 
köylü babanın erkek veya kadın bir 
takım evlatları vardır ki, köy içinde 
veya dışında tek tek evler, aile yuva· 
lan teşkil ederler. 25, 30, 40 yaşında o
lan bu kardeşler biribirleriyle hiç bir 
ekonomik alakada bulunmadıkları i
çin kanunu medeninin tarifine sığmı
yan şekilde ayrı mahiyet ve manzara 
arzederler. Binaenaleyh aile tabirini 
kullanırken medeni kanunun mefa
dındaki aileyi anlarsak yapılan sal
mada vazııkanunun fikri olarak iste· 
diği şekilde değil, çok az bir para dil· 
şer, Binaenaleyh isabet edecek mikta
rın vatandap fili tesiri bakımından 

çok dikkatli bulunulmak icap ettiği
ni encümenin zihninde yer almak ve 
hatırlatmak bakımından arzettim.,, 

Nahiye müdürlerine verilecek hay
van yem bedelleri hakkındaki kanun 
projesi görüşülürken, Dahiliye encü
meni raportörü B. Edip Ergin'in bir 
takriri kabul edilerek bütçe encüme
ninin metni yerine dahiliye encüme· 
ninin teklifi okunarak kabul edildi. 

Kamutay yarın saat 15 te toplana -
caktır. 

İki mühim 
kanun 

(Başı 1 ınci sayfada) 

satm alınmasını dah:J. ziyade meşru 
kılan ve tacil eden sebeplerdir. 

Geçen asrın ortalarına doğru 

imparatorluk bütün alametleriyle 
inkıraza doğru giderken imparator· 
luğun mirasında tercih hakkına ma
lik olmak ve mümtaz alacaklı ara • 
sına girmek için kapitalist aleın a
deta biribiriyle müsabaka ederce• 
sine Türkiyede imtiyaz almağa ça • 
lışmıştır. Kendilerinin de itirafları 
veçhile şarka gönderilen ve orada 
hizmete tahsis edilen sermayenin 
altında muhakkak bir siyaset kasti 
gizlenmitti. Biz bunun rolünü mü· 
tareke zamanında gördük. Bütün 
varlığını amme hizmetine hasretmit 
ve zaten kendi varlığı hikmetini 
bundan ibaret saymış olan cümhu· 
riyet hükümeti ile bu müesseselerin 
barıtık bir halde yaşamalarına im• 
kan yoktu. Nitekim tramvay şirke· 
ti mukavele ile kendisine düşen va• 
zifeleri yapmadığından dolayı mu• 
kavele feshedilmiş ve mesele devlet 
turasına kadar gitmişti. Velhasıl 
eski §artlar ve eski maksatlar için· 
de yaşamak istiyen bu gibi mües• 
seselerin satın alınmak suretiyle 
tasfiyeleri kadar tabii bir fey ola• 
mazdı. Çünkü bunların memleketin 
yeni şartlanna ve hususiyle yeni 
zihniyete uymalarına imkan yoktu. 
Türkiye Cümhuriyeti Hükümetinin 
ecnebi sermayeye kartı bugünkü at· 
mosfer içinde daima sempatiıi var• 
dır. Bunu da birçok hareketleriyle 
isbat etmiştir. Türkiye Amerika'• 
dan diğer garp memleketlerine ol• 
duğu gibi baıka memleketlerden 
gelecek sermayeyi daima hüsnüsu· 
retle telakki edecektir. Fakat mem• 
leketin şurasında burasında sokul· 
muş ve aaklanmı§ eski maksatla te• 
essüs etmiı müesseselerin Ali Çetin• 
kaya'nın gösterdiği çetinlikle yeni 
Nafıa Vekilimizin ikmal edeceğin· 
den şüphe etmiyonız. 

Bugün millete mal olan müeaae
selerin elde edilme$i için yapılan 
müzakerelerin güçlüğü karıısında 
Çetinkaya'nın gösterdiği sarsılmaz 
salabet bu işlerin kolaylıkla halle· 
dilmt!sİne sebep oldu. Kıymetli dev• 
let adamı inkılap tarihindeki hiz• 
metlerine yenı ve ~n:ıu "''" ı.oyı.,, 

ilave etti. Milli hareketin ilk günle• 
rindenberi azim ve iradesinin daima 
takdirkarı olduğumuz Cebesoy'un 
dahi aynı muvaffakiyeti ihraz ede· 
ceğinden kati surette eminiz. 

N.A.KOÇOKA 

Almanya'hın gıda 

politikası 
Laypzig, S a.a. - Almanya ziraat 

nazırı Valter Darre, Almanya'nın ğı· 

da politikası hakkında bir nutuk sör 
}emiştir. Nazır, rejimin giriştiği mü • 
cadele sayesinde zirai mahsulatın art• 
tığını kaydederek demiştir ki : 

" - Eğer bu fazlalık elde edilme· 
seydi iki :nilyar marklık gıda madde· 
leri ithal edilmesi lazım gelecekti.,, 

Nazır, netice olarak Almanya'nııı 

yalnız siyasi ihatayı değil, iktısadi 
ihatayı da nazarıitibara almıı olduğu 
nu kaydetmiş ve Almanya'nın siyasi 
olsun, iktısadi olsun hiç bir ihatadan 
korkmaması lazım geldiğini ıöyliye· 
rek alman milletinin ihatacı devletle· 
rin teşkil ettikleri halkayı kırmak için 
Hitlere' yardım edeceğini ilave et· 
miştir. 

B irleşik devlet i erde 

" manev"ı sı'la" hlanma il 

Vaşington, 5 a.a. - Dün akşam ak· 
tedilen "manevi silahlanma" metin· 
gine gönderdiği bir mesajda Ruzvelt, 
demiştir ki: 

"- Dünyanın başlıca kuveti bütün 
memleketlerdeki vatandaşların mane· 
viyatında mündemiç olmalıdır. ,, 

Manevi silahlanma programı harp 
tehlikesini azaltır. Böyle bir silahlan· 
ma müessir olabilmek için bütün dün· 
yanın yardımına dayanmalıdır.,, 

Meting esnasında tanınmış Ameri· 
kan ve ecnebi ricalinin 206 yı bulan 
mesajları okunmuştur. 

Geçen sene İngiltere'de vücuda ge
tirilen "manevi silahlanma" hareketi 
efkarı umumiyeyi muslihane bir hare 
ket tarzı ile değil, bilakis enerjik bir 
hareket tarzı ve mukavemet azmiyle 
harbe karşı koymağa davet etmekte • 
dir. 
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Kirohk: 
Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ

nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
vardır. Telefon 3780 1882 

d ~.u Uzak aayfiyedeki bahçe içerisin- , larından utanıyor, sıkıhyordu. O gün
b~r 1 ~eyaz boyalı köşke taşınalı henüz den sonra kızlar Jülideye takılıyorlar, 
d" gün olmuştu. Kapı önlerine, mer - Feridden "seninki" diye bahsediyor -
r iV-enlere yerli yersiz konulan eşyala- lardı. Jülide bu sözlere kızmıyordu. 
kın arasından evin genç kızı Jülide, Hafif gülüşlerle onları temine çalışa- Kiralık ev - Dört odalı Havuzbaşı, 

111~ eteklerini çıplak dizlerinin üzeri- rak adeta yalvarırcasına anlatıyordu. İzmir caddesi No. 28. 1912 

'
c aldırarak bu karışık }·ilkler ara - "Vallahi ben bakmadım bile, ihtimal K' 1 k B k 1 kl k odak' 

b
:nda dolaQıyor, hazan elı"nde küçük beni ilk defa gördüg" ü için o kadar çok ıra ı - a an ı ar arşısı ı 

-s Çankaya polis merkezi binası kiralık -
t ır ~o, bir heykel, hazan sakız kadar baktı.,,.. tır. Resmi daire için de elverişlidir. 
1enıız işli keten örtülerle merdiven - Aradan henüz iki gün geçmişti, bir Ti: 2858 e müracaat. 1960 
!terden çıkarak odasını I yerle'.}tiımeğe gece Jülide bir ıslık sesiyle uyandı, 
b~~UYordu. O, bu sene on ?ltı yaşını Fevkalade müzik kadar güzel bir ses Kiralık daire - 2 oda 1 hol tam 
ltı 1ttniş, artık tam manasiyle bir genç odasını dolduruyordu. Arkadaşların - konfor. Müstakil. Yenişehir meşruti
l'ıı~~lnıuştu .. Ona bu yeni taşındıkla- dan Feridin çok güzel sesi olduğunu yet Cad. Babaoğulları Ap. No. 1 kapı-
cad 0 §kte küçük bir koruluktan sonra ve tatlı bir ıslığın dudaklarını daima cıya müracaat. 1975 

Küçük ilôn şortları 
Dört satırlık küçük ilanlardan; 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuru~ 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak iizere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş ah· 
nır, 

Küçük ilanların l20 barfi geçme· 
mesı lll:ı:ımdır. Bu miktarı geçen i· 
!anlar aynca pul tarifesine tabidir. 

~========================~ l:ı d.~Ye bakan b\r oda ayırmışlardır. süslediğini işitmişti. Büyük bir he - Kiralık _ Ankarada hükümet cad -
d'~gun o burasını kendi zevkine göre yecanla yatağından kalktı. Pencereye desi üzerinde eski kuyulu kahve ma • Satılık bağ ve arazi - Keçiörende 
t:ı~erne_ği, süslemeği düşünerek telaşlı koştu. Yolu sık a~açlardan göremi - ğaza olarak kiralıktır. Belediye civa - Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 3 

şlı ınip çıkıyordu. yordu. Fakat sessizlik içersinde ayak ında Hatay apartmanı No. (8) e mü· evi ve akar suyu ile 150 dönüm mamur 
. Jülide yastıklarının beyaz dantelle- sesini duyar gibi olmuştu .. O geceden ;acaat. 1985 arazi acele Tel: 2406 1938 
tıni d.. sonra bu ıslık her gece aynı saatte du- Kiralık - Kavaklıdere Güv.en Ev.- Acele satılık ı'ratlı arsa - Çankırı 

Uzeltirken kumral buklelerini yulmıya başladı. Artık Jülide erken - k' b"" .. k d b 
tarif ba h k k leri No. 30 i ı uyu 0 a ır geruş 

1 

caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 
ş areketleriyle ar aya atı- den uyumuyor sesin pencereden uza - d k d t Yo bol mutbak san ı 0 ası mun azam M2 arsa garajiyle birlikte acele satı -

\' t, Yürüyüşüne daha başka bir itina taştığı zamana kadar uykusuz, açık bahçe Havagazı su elektrik 30 lira. lıktır. Tel: 2487 1949 
t:re~ek Yeni komşularına kendini gös- göksü rüzgarda bekliyordu. içindekilere müracaat. 1987 
lı:rnıye, tanıtmıya, beğendirmiye ça - M h 1 b" d' A lg n a ~ıyo d e tap ı ır gecey ı. y, 0 u s - Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
'I.._,· r u. Buna rag-men penceresine b' · k 'b' · ··- ·· ·rQti "<llCa rı ır çıçc gı ı gecenın gogsune ı 1-s mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu 
hh n karşı köşklerden henüz hiç bir ·ı · · s k ki - ı şıklı ,..eı- rı mıştı. ı yapra ı agaç arın ı ev yazlık olarak devren kiralıktır. U • 
ı.. "-Ct __ görülmemi~ti. Anlaşılan evin k k k · l' d B" ~'ıı.~ -s gölgeleri üçü oruyu ış ıyor u. ır lus meydanında Elektrofon mag-aza · 
g1,, ~· guzel kızı komşu köşklerin al.ika d s h k e "ı t lb dakika düşün ü. onra emen arar v ma müracaat. 1988 
~ e edememişti. Jülide, o gün ak- rerek yavaşça odadan çıktı, muşamba s 
b~ha. k_ada_ r_ug- racıtı. Odasını. bir çiç_e.k b Kiralık bir oda - Mobilyalı mo • 
.. ç "$ merdivenlerden terlikJcrinin ucuna a- bilyasız~ Sag- lık Bakanlıg-\ karşısında 

de csı gıbı hazırladığı vakıt kendısı sa basa indi ve beyaz ipek geceliğinin 
Yorgunl k b"t d.. ·· k d Ug- ur ap. No: 5 1996 Penin .. u tan 1 ap uşmuş, ane • eteklerini dalgalandıra dalgalan ıra 

<>d Uzerine uzanıp kalmıştı Annesi caddeye açılan dar yoldan ıslığın gel - Kiralık odalar - 12, 15, 20 lira A-
dı ~ıahın.a bir tesadüfle girmemiş olsay- d diği tarafa koşmıya başla ı. tatürk alanı Arım Ap. No: 9 Tl: 3460-
rıi> •. ~1~al sabaha kadar açık pencere -

" onund k 1 k kal Kalbi heyecandan duracakmış gibi 35 Ali Altuğ. Saat 7-9, 12-1,5 • 5,5-8 
ea.ı~, e açı o ara uyuyup a - b'l" 1997 "'t.. vuruyordu. Onu bir kere daha görmek görüle ı ır. 

Ju.~u ı.ss_ız, kalabalıktan uzak muhitte arzusunu duyuyordu. Yolun bitimin • Kiralık - Kaloriferli ve sıcak sulu 
tde nın g·· ı · k · man deki ağaca dayandı. Gözlerini kapadı.. Ap. ı'ki oda bir hol. Menek"-e 4 kapı -ltu un erı e serıya ro o - d - f "$ 

g, tx:akJa komşuları tarassut etmekle ıslık yavaş yavaş bulun ugu tara a cıya. 2010 
rıı Çıyordu. Fakat hala henüz aradığı - doğru yaklaşıyordu. Biraz geriledi. Kiralık daire - Bakanlıklar karşı -
le' t~hayyül ettiğini bulamamıştı. Öy Kendisini göstermiyecek şekilde giz· sı, Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. 40 
§~nleri oluyordu ki üç sayfayı ak - lendi. Gözlerini kapalı, kalbı tatlı çar lira. 8 No. ya müracaat. 2019 

Acele satılık mobilya - Az kulla 
nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
mobilya satılıktır. İşıklar caddesinde 
ucuzluk bakkaliyesine müracaat. 1951 

Acele satılık apartman - Yenişehi
rin en manzaralı yerinde 6 daireli sa· 
tılık apartman Tel: 2487 1954 

Acele satılık arsa - Demirtepenin 
en güzel yerinde 620 M2. Maltepede 
535 M2. uygun fiyatla verilecek. 
Tel: 1538 1955 

Acele satılık arsa - Yenişehir Sela -
nik Cad. 423 M2. Sağlık Bakanlığı ar
kasında 520 M2. arsa çok ucuz veri-
lecek. Tel: 1538 1956 

Kelepir arsa - Ayrancı fransız sefa
rethanesi arkasında Güven evleri it· 
tisalinde 3000 küsur M2. arsa gayet 
ucuz verilecek. Tel: 1538 1957 g,

8
t .kadar bitiremiyor, bir kuş göl - pıntılar içersinde bekliyordu. Ayak Devren kiralık - 5 büyük oda, müş 

D.

11
• n.1• bir yaprak hışırtısını, bir su sesleri yaklaştı. Onun tam karşısına emı'la~t, kalorifer. Sıhiye vekaleti kar

.... ın geldig-ini hissettiği zaman gözlerini aç t Acele satılık arsa ı-- Cebecide 415 M2. 
Yan 1 ara~tıran gözlerin hareketine u tı. Fakat hayretinden dayadığı ağaç _ şısı, Çağatay sokağı, Eğriboz apart • istasyon arkasında 77 5 M2. arsa azi . 
lıaı .narin boynu tutuluyor, akşama d b manı. Telefon: 3645 ve 1301 2030 met dolayısiyle ucuz verilecek. Tel: 

Bız Yatağına uzanıyordu. tan başını kaldıramıyacak ka ar a - 1958 
!( reketsiz ve bitkin kalmıştı. Bu, elin - lstanbul'da kiralık mobilyalı oda-

1538
· 

ay Öşke. taşındıklarının üzerinden bir deki boş çuvalı yere sürükliye sürükli- /ar - Her türlü konforu haiz kalori- Satılık - Bakanlıklar karşısında 
llı<ı~:Ç~ışti. Artık onun da eli dikişli, ye karşı çayırlıktaki küçük kulübeye fer sıcak su banyolu. Taksim Şehit biri Konur, diğeri Kızılırmak soka -

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

-9-

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,. 500 ,. 2.000 n 

4 .. 250 ,, 1.000 ,. 
40 ,, 100 " 4.000 .. 

100 .. 50 .. 5.000 ,, 
120 .. 40 .. 4.800 n 

160 " 
20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

TER 
Kadın zarafetinin en 
büyük düşmanıdır. 

.ltı.ıs llı arkadaşları olmuştu. Öğle uy- doğru yürüyen bir işçi çocuktu. Islığı- Muhtar cad. Zarif Ap. No. 4 2032 ğında blok halinde iki arsa ayrı ayrı 

...... !i~~~a_:ı sonra akşam gölgeleri yere nı çala çala Jütidenin şaşkın bakış!~__: _ ..... ıa.ı....._ T.-1 • ~ .... -lir.acaa.ıı:..--.....-~ •-~---
Çea· s ---..--~- _,-~ ... • • -- ------ ------s-r- ıo--- ,......_ ---·---- .... .. --~-,.,-·~.. a ... aıa.va.ı,~ue 1959 

DANSTA, 

iııı lnde toplanır, güle oynaşa işlerini . d İskeleye iki dakika mesafede bayır 

t~ Ctler, okudukları aşk hikayelerini, Büyük bir sükutuhayal içersın ege- sokağında No. 7 Küçüksu plajına 10 
orn ı ri dönüyordu. On yedi yaşının bütün 

:ıhı an arını birbirlerine hafif seslerle d. dakika mesafede bahçe içinde bol gü-
..... l at 1 güzel hayalleri kendisiyle alay e ı -
01 ır ardı. İlk günlerde daha resmi yor gibiydi. Tekrar geldiği yola girdi. neş eyi manzara 6 oda 2 salon su elek-
bı~· bu konuşmalar yavaş yavaş sami- Başı önünde dalların arasında kendi _ trik bavagazı. Aynı adrese müracaat. 
d· ır §ekil almıya, mücerret bahisler- 2038 --n şah • sine bir yol açarken gecelerdenberi 
başı 81 bahislere doğru geçilmiye beklediği Feridi gene kendisine 0 pek Kiralık Kat - Müstakil, üç oda, 
rl ... dand_ ı. B. ir gün geldi ki cadde üze • balkon ferah zı·yadar bag-çe Atıfbey '' k yakışan bej elbiseleri içinde karşısın - • • • • · 
ıeı 

0
e_ 1 grı boyalı köşkün genç ve gü- da buldu. Fakat yalnız değildi. Yanın- mahallesi. No. 222. Rüştübey apart-

.. ,. glu bu toplananların en baş mev - 1 · d k"l ti t 2042 .. "u k da mahallenin bütün genç kızlarının manı. çın e ı ere m racaa . 
ha 

1 
esildi. İlk havadis daima onunla 

";~ ar_d_ ı. Bu da adı:-+'i mecburi gibiydi. abla diye hitap ettikleri geçkin ve çir- Kiralık - Bir veya iki oda, kalori-
'r ... nk k kin bir kadın vardı. Ve biribirlerine o .... u ızları çok olan bu muhitte gö- fer, sıcak su, her türlü konfor, aile nez 
~" ça kadar mesut o kadar bahtiyar bakıyor-ba 

1
_ rp~r delikanlı olarak Ferid'den dinde, Atatürk Bulvarı 49/ 2, Kalaç 

.. ,,Ştta kımse yoktu. Giyinmesini, ko - lardı ki Jülide hemen yolunu değiştir- Ap. 8, Kızılay karşısında, (Odalar mo-

.... ş...... di. Ve arka taraflardan dolaşarak evine 
lı"r b·:'<l8tnı hatta çapkınlık etmesini bi- bilyasız da verilir.) 2045 

ır gençti. döndü, bitkin bir halde yatağına uza-
Jiilid . . .. . .. . nırken okuduğu romanların muharrir-

ti. Fak e, Ferıdı henuz hıç gormemış - lerine, kahramanlarını daima güzel 
ttt··. at arkadaşlarını ayrı ayrı tetkik kızlardan güzel erkeklerden intihap 
la/~ vakit içi büyük bir sevinçle do - ettikleri için kızıyor. 

Kiralık - Sağlık bakanlığı karşısı 
Çağatay sokak No: 22 Akkaya Ap. 3 
oda 1 sandık odası 1 hol gayet ferah 
bir daire. 2053 

lt,nd· a.sı~ olsa günün birinde Feridi Kendi kendine : 
di. ısının elde edeceğine iman eder - Kiralık - Yenişehir'de mobilyalı 

"- Ya bu muharrirler yalancı, ya - 1 oda kiralıktır. Posta kutusu 511 re 
hut da bu erkekler abdal..,, diye söyle- 2070 yazı ile müracaat edilmesi. 

Satılık - Spor - çocuk arabasiyle 
piyano satılıktır .. Yenişehir Demirte -
pe Akbay sok. 17 1994 

Satılık ev - Yenişehirde Sıhat ba -
kanlığı arkasında 6 odalı bahçeli ha
vardar bol güneşli çok ucuz Tel 2406 
Bayram C. No. 1 2014 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimlak harcinde manzaralı isteni
len ebatta çok ucuz inşaa~a hazır Te : 
2406 Bayranı caddesi No. 1 2015 

Satılık apartman - Cebecide Mülki 
ye mektebi yanında 140 lira iratlı 5 
daireli manzaralı kullanışlı Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 2016 

Satılık apartman - Cebecide asfalt 
yanında 7 daire 2 dükkanlı 320 lira i
ratlı borçlu, bol hava manzaralı Tel : 
2406 Bayram C. No. 1 2017 

Satılık arsa - Cebecide postane kar 
şısnda Çift apartmana müsait geniş bıı.~~ttışunun genç ve güzel Ferid beyi 

lta.hk Şaın toplantılarında tatlı, kısık 
dile ahalar arasında elden ele, dilden 
dar :anlarına bir büyük gelinci ye ka
hut . olaşır, kapıdan bir ayak sesi, ya -
tUn~PckJi bir başörtüsü görünür gö • 
lara ez ~evzu değişerek yeni kumaş -

niyordu ... 
Kiralık mobilyalı apartman - Sela- cepheli 956 metre ehven bedelle acele 

nik caddesi 55 numara 4 geniş oda bir Tel: 2406 No. 1 2018 

Yenı modellere intikal ederdi. 
~

liiy~t akşam Jülide, arkadaşlariyle yü-
ti gi~: ~ı~mıştı. Hepsi bahar çiçekle
•i la 1 gıyınmi~lerdi. Ferid'in geçme • 
karı z~nı gelen yol üzerinde aşağı yu
di zc ~laş_ıyorlardı, Arkadaşları ken
ta.kcı~ lerıni Jülideye de göstermek, 
lı'eri~: e~tirmek istiyorlardı. Jülide de 
~C:Ya~ bı:. an_~vel görmeyi arzulıyordu. 
fırsat koşkun genç oğlunu tanımak 
tarın ınt kolluyordu. O akşam hava ka 
tidi ~~ya kadar dolaştılar. Fakat Fe -
la b;orrnek mümkün olamadı. Bunun
sa. "u"r~?er genç kızlar vakit bulduk -

J ru .. 
ienç ,Yu~e çıkıyorlar ve mahallenin 
<>ıııar ogıunu bekliyorlardı. Bir akşanı 
lcar~ı:n hiç beklemedikleri bir anda 
''l~te ~tına çıkıverdi. Bir anda eveli 
du, 

11
' ışte,, fısıltıları, telaşları duyul -

la.rın~~:a •es~iz kaldılar. Hatta adım -
haıt1,, ıle şaşırdılar. Hepsi önlerine 
,,_ JOr k" . b" k .. ıı}'a k: ~rnı ır dal parçasını opar • 
tl Uz~k ırnı tabii olmak için uzaklara, 

lara bakıyordu. 
li'erict · 

tı\ış, a ' sıyah saçlarını sımsıkı tara -
iilıeı çık bez elbiseleri içinde cidden 
tatlı bV~kar]ı bir yürüyüşle geçerken, 
~iSzdc: ışJ~riyle hepı.>ini birer defa 
htina ~eçırdi sonra sıranın en niha
~lln ba~ ı Jülideye takılarak uzun u
hel>ıi h tı. Ferid uzaklaştıktan sonra 
tı.ltr. 

0 
ased ve merakla Jülideye bak

bır 1, 1llc lcııarrnııtı. gözlerinde hafif 
ll.t '-nc~ık vardı. Bu bakı§taki kaba -

· l kendisininmiş gibi arkadaı -

.., 

Ankara Borsası 

S Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılı$ F. Kapanış F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.6075 126.6075 
Paris 3.3550 3.3550 
Milano 6.66 6.66 
Cenevre 28.6050 28.6050 
Amsterdam 67.57 67.57 
Berlin 50.7975 50.7975 
Brüksel 21.5575 21.5575 
Ati na 1.0825 1.()825 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrid 14.0350 14.0350 
Varşova 23.8450 23.8450 
Budapeşte 24.8425 24.8425 
Bükreş 0.9050 ,;,9050 
Belgrad 2.8925 2.8925 
Yokohama 34.62 34.62 
Stokholm 30.5375 30.5375 
Moskova 23.9025 23.9025 

~ 
ESHAM VE T AHV1LAT 

Sivas - Erzurum 
Hattı İs. il. 1962 1962 

-

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımanı No. 1 

hol muşamba, kalorifer, sıcak su bil - Sat1lık ev - Hacı Doğan mahallesi 
tün. kon~oru ?aiz mükemmel ~obilya- Aner sokakta bir oda ve avluyu müş
lı hır daıre kıralıktır. Telefon. 3214 temil müstakil ahşap bir ev (650) lira 

2071 ya acele satılıktır. İş evine müracaat. 
Kiralık daire - Yenişehir su depo- Tel. 2119. 2023 

su civarı vekaletlere yakın su ve elek
trikli üç oda bir hol 35 liraya iş saat
lerinde Tel: 3099 dan 23 e müracaat. 

2075 

Satılık : 

Satılık otomobil - Fort marka spor 
dört silindirli temiz kullanılmış. Tel: 
2951 re müracaat. 1915 

Satılık otomobil - Acele satılık u
cuz kapalı bir Doç otomobili. Talip • 
leri Şoförler Cemiyetinde Satılmış'a 
müracaat. Telefon: 3808 1916 

Acele satılık ev - Yenşehirin en 
mutena yerinde bahçeli 6 odalı bol 
hava güneşli konforlu 4000 lira borç 
lu Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 

1934 
Acele satılık apartman - Ankara 

nın en işlek yerinde piyasa mahallin 
de muntazam irat 5 kat 4 daire 1 apat-
manlık arsalı Tel: 2406 1935 

Satılık apartman - Atatürk bulva 
sında 8 daireli tam iratlı manzaralı 

arsa ve yapı bedeline Tel: 2406 Bay 
ram caddesi. No. 1 1936 

Satılık arsalar - K\Zılırmak cad
desi Yenişehirin her yerinde Cebeci · 
de istenilen ebatta Tel 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1937 

Satılık - İstanbul'da Fenerbahçe 
caddesi üzerinde etrafı dıvarla çev -
rilmiş nadide çam ve diğer ağaçlarla 
bezenmiş büyük ve emsalsiz yer muh
terik köşkün kargir bakiyesiyle bera
ber acele satılıktır. Ankara'da beledi
ye sırasında Emek apartmanında göz 
doktoru Hulki Keymen'e yahut !stan
bul'da Moda Cem sokağında N o: 15 
Esedullah Keymen'e müracaat. 2044 

Acele satılık arsa - Küçük Esatta 
Çankaya cihetinde dörtyol ağzında 
beş buçuk dönümlük bir arazi. Banka-
lar caddesi terzi Atamer. 2054 

iş verenler : 
Matbaa makinisti aranıyor - Hem 

mankinede ve hem de motörlü pedal
da çalışabilecek bir matbaa makinisti 
alınacaktır. Yıldız matabaasına müra-
caat ediJmesi. 1979 

iş arayanlar: 

lş arıyor - Türkçe, Almanca, Fran 
sızca, İngilizce v~ steno daktilo bilen 
bir alman bayan iş arıyor. Ulus'ta l 
L. rumuzuna mektupla müracaat edil-
mesL 2074 

--~ .................. ı&ıı ....... . 

SPORDA, 

GEZMEDE 

Ter sizi sevdiklerinizin ya• 

nından uzaklaştırmıya 

mecbur eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

koltuk altı terlemesine 
mani olur. Teri kesmez, 
sadece mecrasını değiş

tirir, elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı çürümekten, 
v:ücudunuzu ter kokusundan korur. 7214 

Çünkü ASPİRİN seneler• 
1 

denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 
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" Ba~ ·Vekeilet 

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 -
brarak alacakları makbuz ile birlikte 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

(2088) 12071 

Milh Müdafaa V . . 

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (14) lira (82) kuruş ve 2490 
sayıl kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezktlr gün ve saatte komis -
yona müracaatları (2108) 12083 

200 adet boı ispirto varili 
ah nacak 

Maarif Vekaleti .· ' 

Benzin allnacak 
Maarif Vekaletinden : 

1 - Vekalet otomobiline alınacak 
7200 ila 8400 Litreden ibaret olan bir 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- senelik benzin açık eksiltmeye konul
dürlüğü Merkez Satm Alma Komis- muştur. 
yonundan : Z - Bu hususa ait şartname vekalet 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira 0 _ levazım direktörlüğündedir. Görmek 
lan 200 adet boş ispirto varili Askeri isteyenler her gün müracat edebilir -
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez ler. 
satın alma komisyonunca 20. 7.1939 3 - Taliplerin yevmi ihale olan 6. 
perşembe günü saat 14 te açık eksilt- 6. 1939 tarihine müsadif salı günü sa· 
me ile ihale edilecektir. at 15 te muvakkat teminat akçesi olan 

Ş l k k 
. 111 lira 50 kuruşluk mal sandığına ya-

arname parasız o ara omısyon - · 
d ·1· T ı· 1 · kk t t tırılmış makbuz veya banka mektubu an ven ır. a ıp erın muva a e - . . ·· ~· · .. 

· 1 
180 

ı· a 2490 al ıle levazım dırektörlugunde muteşek-
mınat o an ır ve nuınar ı . . . .. 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- kıl eksıltme komısyonuna muracaat -

lan ilan olunur. (1873) 11853 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve ~u ---------------
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2109} 12084 

35 kalem resim malzemesi 
ah nacak 

Nafia Vekôlet) 

Sulama, hafriyat ve smai 
imalat yaptırılacak 

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 işi 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - Çankırı yolunun 
27 + 000 - 35 + 000 inci kilometre
leri arasında ihzar edilecek 800 M 3 
kum işi 12. 6. 939 pazartesi günü saat 
11 de vilayet binası dahilindeki encü
meni daimi reisliğinde ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeğe konulmuş
tw.r. 

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) 

Kum işi 
Ankara Valiliğinden : 

11942 

1 - Ankara - İstanbul yolunun 
50 + 00 - 7 5 + 00 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. 

Ahır i nşası 
3 - Muvakkat teminatı (281) lira 

(25) kuruştur. 

A•ker·ı Fabrı·kalar Umum Mu"· Nafıa Vekaletinden : 4 İ t kl'l · T. d · ,. - s e ı erın ıcaret o ası vesı -
dürlüğij Merkez Satın Alma Komis- Eksiltmeye konulan iş: kası, teminat mektup veya makbuzla-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- yonundan : 1 - Karadere sulaması hafriyat ve riyle; birlikle yukarıda sözü geçen 
misyonundan : Tahmin edilen bedeli (4042) lira o- sınai imalatı keşif bedeli (361,388) li- gün ve saatte encümeni daimi reisli -

1 -Keşif bedeli 80902 seksen bin do lan 35 kalem resim malzemesi Askeri ra (30) kuruştur. ğine müracaatları. 
kuz yüz iki lira 41 kuruş olan Anka - Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 2 - Eksiltme 15. 6. 939 tarihine rast 5 - Bu işe ait keşif ve şartnamesi • 
rad'a 32. aly hayvanları için bir tane satın alma komisyonunca 20. 6. 1939 lıyan perşembe günü saat 11 de Nafı- ni her gün nafıa müdürlüğünde göre-
ahır inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye salı günü saat 14,30 da açık eksiltme a vekaleti Sular umum müdürlüğü su bilecekleri. (l97l) 11943 
konmuştur. ile ihale edilcektir. eksiltme komisyonu odasında kapalı ---------------
-~ ::-- Eksiltmes.i 12. 6. 939 pazartesi Şartname parasız olarak komisyon- zarf usuliyle yapılacaktır. 

gunu saat 15 dedır. . dan verilir. Taliplerin muvakkat temi 3 - İsteklilerin eksiltme şartname-
3 - İlk teminatı 5295 lıra 12 k~~uş nat olan (303) lira (l5) kuruş ve 2490 si, mukavele projesi, bayındırlık işle

olup şartnamesi 405 kuruş mukabılın- numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin ri genel şartnamesi, fenni şartname 
de komisy~ndan alıı:ır. . deki vesaikle komisyoncu olmadıkla- ve projeleri (18) lira (10) kuruş mıl-

4 - Eksıltmeye gıreceklerın kanu- rına dair ve bu işle alakadar tüccar _ kabilinde Sular umum müdürlüğün • 
nt teminat ve 2490 11lı kanunun 2, dan olduklarına dair Ticaret odası den alabilirler. 
3. maddelerinde yarılı belgeler ve bu vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko _ 4 - Eksiltmeye eirebilmek için is
gibi işlerle iştiğal !ttiklerine dair misyona müracaatları. (2llo) 12085 teklilerin (18.205) lira (55) kuruşluk 
Ticaret odasından l cakları vesika - muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
larla birlikte zarfları ~ı ihale saatin - menin yapılacağı günden en az sekiz 
den behemehal bir aat evetine kadar gün evel ellerinde bulunan vesikalar-
M. M. V. satın al~ komisyonuna ver la birlikte bir dilekçe ile Nafıa veka-
meleri. (1957) 11958 letine mtiracaat ederek bu işe nıah _ 

• sus olmak üzere vesika almaları ve bu 

Ahır 1 ŞOSJ Terevag"" ı alınacak vesikayı ibraz etmeleri ~arttır. Bu 
ı · müddet içinde vesika talebinde bulun 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 161804 yüz altınış 
bir bin sekiz yüz dört lira 82 kuruş o
lan Ankara'da muhafıı alayı hayvan
ları için iki tane ahır inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye k nmuştur. 
ı - Eksiltmesi 1 . 5. 939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 340 lira 24 kuruş 

olup şartnamesi 810 k ıruş mukabilin
de komisyondan alı ır. 

4 - Eksiltmeye gir eceklerin kanu
n? teminat ve 2490 s y ılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yaz lı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştiğal e tıklerine dair ti· 
caret odasından alacak ları vesikalar 
la birlikte zarflarını ihale saatinden 
behemhal bir saat C"veline kadar M. 
M. V. satın alma konıı yonuna verme-
leri. (1958) 11959 

Askeri Fabrikalar --
1975 adet oı benzin 

tenekesi sahlacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alm a Komisyonundan : 

1 - İstanbul birlikleri ihtiyacı için 
14,050 kilo tereyağı K. zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15455 lira olup 
muvakkat teminatı 1159 liradır. 

3 - Eksiltmesi 15. 6. 939 perşembe 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını İstanbul Lv. amir 
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (2032) 120~8 

Patates ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kom isyonundan : 
1 - 2 haziran 939 günü 60 ton pata

tesin açık eksiltmesine talip çıkmadı
ğından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - tık pazarlığı 7. 6. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. Taliplerin temi -
natlariyle birlikte belli günde Anka -
ra Lv. amirliği satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (2137) 12111 

12.000 kilo ol ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Sa tın Alma Komia· 
yonundan : 

Beherine 10 kurut bedel tahmin edi Ankar a Levazım Amirliği Satın 
len 1975 adet boş ben in tenekesi As· Alma Komisyonundan : 
ked Fabrikalar umum müdürlüğü mer ı _ 12000 kilo yeşil çayır otu pa -
kez satın alma koı ı .yonunca 20. 6. zarhkla alınacaktır. 
?39 sah günü saat 14 te açık artırma 2 - Taliplerin 7-6-939 çarşamba gü
ıle satılacaktır. nü saat 14 de Ankara Lv. amirliği sa-
Şartname parasız o arak komisyon • ı tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2153) 12127 

4 kale yiyecek ve saire ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Muvakkat Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı Bedeli teminatı tarih gün saati 

Sığır veya keçi eti 00.000 22.500 1687 50 

Koyun eti 15.600 6.240 468 

Kuru ot c; 0000 19.280 1446 

23-6-1939 cuma 9 
23-6-939 cuma 10.30 
24-6-939 C. ertesi 9 

Odun 6 0.000 10.200 765 ,, ,, ,, ,, 10,30 

1 - Adana'daki a~keri birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve miktar
lariyle bedelleri ve m1.1vakkat teminatları yazılı 4 kalem mevad kapalı zarf

la eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşbu mevaddın hizalarında gösterilen giln ve saatlerde zarflar açı

lacağından kanuni şe~<ilde yazılmış teklif mektuplarının tayin olunan sa -
atten bir saat evvel Adana'da tümen satınalma komisyonu başkanlığına ve· 

:·ilmiş bulunacaktır. 
3 - Şartnameleri İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri ve Adana tU -

men satınalma komisyonlarında her gün görülebilir. (2152) 12131 

mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez -
ler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupların 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa -
at eveline kadar Sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1842) 11820 

Betonar.me köprü in_şaotı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Amasya vilayeti dahilinde 
Amasya - Samsun yolu üzerindeki ah
şap Yeşilırmak köprüsünün betonar -
me olarak yeniden inşaatı (38.500) li
ra keşif bedeli üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 22-6-1939 tarihine 
müsadif perşembe günü öğleden evel 
saat (11) de Nafıa Vekaletinde Şose 
ve Köprüler Reisliği odasında yapı -
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (193) kuruş mu 
kabilinde adı geçen reislikten alına
bilir. 

4 - İsteklilern, eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün evel yazı ile Na
fıa Vekaletine müracaat ederek bu 
gibi inşaatı yapabileceklerine dair eh
liyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör -
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
939 senesine ait Ticaret odası vesika
sını ve (2888) liralık muvakkat temi -
natlarını havi olarak 2490 sayılı ka -
nunun tarifatı dairesinde hazırlıya -
cakları kapalı zarflarını ikinci mad -
dede yazılı vakitten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri muktazidir. 

(2097) 12125 

Ankara Valiliği 

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. 

Z - Keşif bedeli (3900) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (292) lira 

50 kuruştur. 
:4 - İsteklilerin ticaret odası vesi· 

D. Demiryollar1 

tahmil ve tahliye münakasası 
O. O. Yolları 2. ci İ§letme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Çankırı deposuna 1939 mall yılı i · 

çinde gelecek takriben 17.000 ton ma
den kömürünün vagonlardan stok yer 
lerine boşaltılması ve stok yerlerinden 
makinelere yükletilmesi ve depo ile 
civarının temizlenmesi işi, talip zu -
bur etmediğinden 12. 6. 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 16. da 
Ankarada İkinci işletme binasında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle tekrar 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5440 liradır. Bu 
işe girmek isteyenlerin 408 liralık 

muvakkat teminat, makbuz veya ban
ka mektuplarını, kanunun tayin etti -
ği vesika ve beyannameleriyle birlik -
te tekliflerini kanunun tarifatı daire
sinde aynı gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri i
kinci işletme kaleminde ve Çankırı 
istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

(1977) 11950 

yol<u Muntazam 
trenleri 

O. D. Yolları ikinci İ§lelme Mü
dürlüğünden : 

26. S. 939 tarihinden itibaren Anka· 
radan Haydarpaşaya ve 27. 5. 939 tari
hinden itibaren Haydarpaşa'dan An -
kara'ya işarı ahire kadar 3005 ve 3006 
No. tahtında munzam yolcu trenleri 
her gün işliyecektir. 

Ankara'dan kalkış saat 16.42 Hay -
darpaşa•ya varış saat 8.20 dir. 

Haydarpaşa'dan kalkış saat 14.05 
Ankara'ya varış saat 6. 55 dir. 
Syın halka ilan olunur. (1979) 

11951 

Muhtelif inşaat yapflrılacak 

D. D . Yolları Satın A lma Komis
yonundan: 
Keşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci 

İstasyon meydanının tesviye, tanzim 
ve parkelenmesiyle, kanalizasyon in
şaatı kapalı zarf usuliyle 14. 6. 93 
çarşamba günü saat 16 da Sirkecide 
9 cü işletme binasında eksiltme ko -
misyonu tarafından ihale edilecektir 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 li -
ra teminatı muvakkateyi şartnamede 
yazılı vesikalar ve teklif mektupları -
nı ihtiva edecek olan kapalı zarfları -
nı eksiltme saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler Ankara, İzmir ve Sirkeci 
veznelerinden 235 kuruş mukabilinde 
temin edilebilir. (364 7 /2005) 12033 

Karo fayans alınacak 
O. D. Yolları Satm Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 10671,80 lira o -

lan 14 kalem karo fayans ve seramik-

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Askeri okullara 1 - ~ 

~ talebe ahnıyor ~ = ~ := 1 - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise· ~ = lerile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, ~ = ı· ~ - Kırıkkale San'at Lisesinin ı. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedik ı :::::; = ~ Erbaş Hazırlama Orta okulunun I. II. III. sınıflarına talebe alına· :::::; = :::::; _ caktır. :::::; 
:= 2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o· ~ = kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze· ~ 
=: re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. ~ 
- 3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur· ~ - ~ =: malıdırlar. ::::; 

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. s:; =: Liselerin diğer sımflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve ~ 
=: San'at Lisesi l. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar s; 

-

devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve ~ 
=: kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. ;:; 
- b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta ~ 
:= okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. ~ 
_ c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za· ~ 
=: manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As~ ~ 
=: kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işinı ~ 
=: takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun s:; 
= bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. ~ = Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O·s:; = kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna s:; = alınmaları esas olduğundan hu suretle müracaat edilmesi lbımdır. s:; = d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun ~ 
- bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. ~ 

Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik ~ 
§ şubelerince- tahkik olu • ..acaktır. ~ = 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia ~ = ~ _ edemez. ~ := Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi· ~ 

rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar ~ 
=: maaş da verilir. ~ 
=: 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler ~ = müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek ~ 

~ := mühendis ve mühendis yetiştirilmek üzere Avrupa'ya tahsile gön- ~ = derilir. (1813) 11808 ~ 

~ 11111 111 11111 111 1111111111111 1111 1111 1ı1111111111111111111111111111111111111 ı f1 

Spor ve beden terbiyesi 
ile alôkal ı zevata 

Batvek alet Be den Terbiyesi Genel Direktörlüğünden ı · ( 
Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bır spor muzesı kutupanesırıe ~ 

neşredilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde gösterilen tt1
3

1 
!Qmat ve resimleri toplamak kararındadır. Alakalı zevatın bu ilanıtll1~ 
mektup yerine kabul buyurarak laakal 6 X 9 ebadında bir fotograf ve tercil' 
meihallerini (Ankarada: Beden terbiyesi genel direktörlüğü) adresine gcW 
dermelerini rica ederiz. 

1 - İdman ittifakının teşekkülünden itibaren umumi merkezde, fe<W 
rasyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalışmış olan zevat. 

2 - Beden terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermiş olan zevat· 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazanmış oııııı 

sporcular, (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih). 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ve milli teınastıı' 

ra iştirak ettirilmiş olan sporcular. · 
5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş, gazetelerde ve 

mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çıkarmış olan ıe"ııc 
(Bu zevatın mümkünse eserlerinden ve yazılarından birer koleksiYonu bir' 
likte göndermeleri rica olunur). 12092 

Muhtelif yiyecek almacak 
Ma rmara Oııaübahri K. Satın Alma Komisyonu Ba~kanlığından ı 

Cinsi 

Bakla (iç) 
Bezelye (sultani) 

Kilosu 

10000 
4000 

,, ., araka 4000 
Semizotu 12000 
Taze kabak 10000 
Ayşekadın fasulye 18000 
Patlıcan 18000 
Bamya 5000 
Pırasa 28000 
İspanak 28000 
Kuru soğan 30000 
Domates 16000 
Lahana 25000 

Tahmini fiatı 
Krş. San. 

5 
7 

10 
5 
2 50 

12 
8 

17 50 
4 
8 

10 
4 
5 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

Umum tutaı1 
Lira -

20015 

Salça 8000 25 
Kırmızı büber 1200 25 ı 
Patates 30000 8 ) 
Yeşil büber 8000 7 ) ! 

1 - Deniz erlerinin yıllık yiyecek ihtiyaçlarından olup yukarda cifi. 
ve miktarı yazılı 17 kalem sebze kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konultllıı~ 
tur. , 

2 - Eksiltmesi 7 haziran 939 çarşamba günü saat 15 te 1zmitte tersııll· 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. ·ıİ 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istecl1. ı" 
ticaret vesikalarını ve 1501 lira 13 kuruştan ibaret ilk teminatlariyle tıı ( 
likte teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline ıcııcll 
komisyon başkanlığına vermeleri. (3505-1918) 11900 

ler 21-7-1939 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (800,39) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

• <10~ 
aynı gün saat 14,30 a kadar koo:ı1s; 
reisliğine vermeleri lazımdır. ti' 
Şartnameler parasız olarak An1'11 ı' 

da Malzeme dairesinden, Haydar~ ~ 
şada Tesellüm ve sevk şefliğifl 

6
e 

dağıtılacaktır. (2143) 12ıZ 

-



Orta okulu bitiren 
Gedikli gençlerden 

Tayyareci alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

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

2 - !-Java Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen
lerde aranacak belli başlı şartlar a§ağıda gösterilmiştir. 

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 - lyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rızasını 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 Yuvasına gel
dikten ve Hava Sağhk Hey' etince yapılacak kat'i mu
ayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuşun
ca ödenmek suretiyle yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktarlariyle diğer esas ve 
§artlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler Or 
ta Okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine, Askerlik Şube
leri Başkanlrklarma, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şu· 
belerine gönderilen matbu brosürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. 
Lazım gelen şartları haiz olduğu görülen gençler T emmu2 
ayı içinde Ankarada Türkkuşuna sevkedileceklerdir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiven 
Orta Okul mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Ku · 
runıu şubelerine. Ankarada Türkkuşu genel direktörlüğü-
~t edilmelidir. 1977 

İnşaat ve tesisat münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1-Ankara mezbahasında yapılacak 250 bin 199 lira 15 kuruş 
~Yrnet muhammeneli Firigorifik ve kan kurutma inşaat ve tesisatı 

"'2"'"h ~ .. r{ utuliv1e._ AA aii'lxa,U,,1,,)-:tl •. ~L;~il+"'•l• ıu.1111lıp1y.tnP 
- ınalesı lö temmuz :1.1:1 san gunu saat 1 de neıeaıye en-

cümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı (18,765) liradır. 
4 - Şartname ve ke§İf ve mukavele proje ve krokilerini gör -

lne~ iıtiyenleriq her gün yazı işleri kalemine müracaat etmeleri 
Ve ııteklilerin de teklif m~ktuplannı 18 temmuz 1939 salı günii 
•aat ona kadar encümene vermeleri ilan olunur. (1897) 11866 

' Hava Kurumu 

Atölye inşaatı 

d 
Tiirkkutu Genel Direktörlüğün • 

en : 

yirmi beş liradır. Eksiltme 12. 6. 939 
pazartesi günü saat 10 da Diyarbakır 
İnhisarlar başmüdürlüğünde yapıla • 
caktır. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul, Diyar 
bakır, Siirt, Urfa ve Bitlis inhisarlar 
idarelerinde mevcuttur. (1903) 

11972 

Nakliyat yaphnlacak 

-lt'-

3 kalem malzeme alınacak 
İsta.nbul Jandarma Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin bedeli Memur alınacak İlk teminatı 
Lira Ku. Cinsi ve miktarı Lira Kuruş 

Türkiye Demir ve 'Çelik fabrikalar. müessesi 

Müdürlüğünden : 

Yüz bin kilo kösele 
Elli bin kilo sarı vaketa 
On bin kilo siyah vaketa 

165000 00 
125000 00 

25000 00 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -
mek üzere Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçe -
ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alma . 
caktır. 

315.000 00 16.350 00 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ve ilk teminatı yukarda yazılı üç ka
lem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle l 7-6-939 cumartesi günü 

saat 11 de Gedikpaşa'daki İstanbul Jandarma satın alma komisyonunca sa
tın alınacaktır. Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 

da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve ls -
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

2 - Şartname (1575) kuruş bedel mukabili adı geçen komisyondan alı
nabilir. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü· 
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müracaatla alacaklar. matbu lş Talepnamesini 
kendi eJ yazılariyle cevaplandırmalar1 ve icap eden vesai -
kin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya lstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf 
tekliflerini ihale günü saat lO a kadar komisyona vermeleri ve makbuz 
almaları. (3678)-2009) 12044 

on beşte Hara merkezinde yapılacak· 
tır. 

5 - Şartname ve projesi Hara ve 
Malatya Nafıa müdürlüğünde mev -
cuttur. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi· 
ni ikmal edenler, büro işlerine vakıf bulunanlar ve daktİ· 
lo bilenler tercih edilecektir. Karahalli belediyesinin hamam 

ve buğu sandığı inşaahmn 
kapah zarf usuliyle ilam 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu· 
nun iki ve üçüncü maddelerinde Yll • 
zılı vesaikle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Hara merke -
zindeki komisyonu mahsusuna verme
leri ilan olunur. (2151) 12130 

Verilecek iicret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
~öre tayin edilecektir. 1909 

Yol • 
ınşası 

lzmir Belediyesinden : 

1 - Aziz Akyürek bulvarının 9 Ey
lül bulvarından itibaren 1396 sayılı 

sokağa kadar olan kısmında paket taş
lariyle 3200 metre murabbaı yeniden 
döşeme yaptırılması baş mühendislik
teki keşif ve şartnamesi veçhile kapa
lı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 16.400 lira olup iha
lesi 13. 6. 939 salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya kadar encümen
de riyasete verilir. Muvakkat temina
tı 1230 liradır. 

z - Basmahane istasyonu civarında 
yapılacak sebze ve meyva hali baş mü
hendislikten 18 lira 46 kuruş mukabi
linde tedarik edilecek keşif. fenni ve 
mali şartname ve proje ile vahidi fiat 
cetveli veçhile yeniden kapalı zarflı 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli üç yüz altmış dokuz bin yüz beş 
lira 25 kuruş olup ihalesi 13.6.939 salı 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanu -
nıın tarifatı dahilil?deı~rlanmıll t.·lr 
lıİ mektupları ınaıe gunü azami saat 
16 ya kadar encümende riyasete veri -
lir. Muvakkat teminatı, 18514 lira 20 
kuruştur. 

3 - Hava gazı fabrikasına 1500 ton 
Zonguldak Zerodis lave % 10 maden 
kömürü satın alınması hava gazı di
rektörlüğünden tedarik edilecek şart· 
namesi veçhile kapalı zarflı eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
on altı bin beş yüz lira olup ihalesi 9. 
6. 939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır 
lanmış teklif mektupları ihale günü 
azami saat 16 ya kadar encümende ri • 
yasete verilir .Muvakkat teminatı 1237 
lira 50 kuruştur. (1764 - 2013) 12001 

Şose inşaatı 

be günü saat 15 de Kastamonu nafıa 
Karahallı Belediyesinden : 

dairesinde toplanacak eksiltme komis A - İnşaatın keşif bedeli 10103 !i-
yonu tarafından bu kısma ait inşaat ra 10 kuruştur. 
940 senesi 15 mayısında ikmal edilmiş B - Muvakkat teminat 757 lira 73 
bulunacaktır. ı kuruştur. 

· · c th l 20 .. ·· dd tl 4-6-939 3 - Eksiltmenın muvakkat temına- - a e gun mu e e 
tı 1964 lira 50 kuruştur. 1 gününden 23-6-939 cuma günü saat 15 

de Karahallı belediyesi binasında top -
4 - Eksiltmeye girebilmek için mu )anacak olan eksiJtme komisyonunda 

vakkat teminatın mal sandığına yatı - yapılacaktır. 

rılmış olması ve ihaleden bir hafta e- D - Münakasaya iştirak edecekle -
veline kadar her hangi bir vilayete rin bu işe ehil olduklarına dair fen da
resmen müracaat ederek bu işi yapabi- iresinden ehliyeti olması lazımdır. 
lecekelerine dair eh~i~e~ v.esikası al - F _ İşbu inşaat ihalenin bitiminden 
mış olması ve 939 sıcıllı tıcarette ka • altı ay sonra ikmal edilecektir. 
yıtlı bulunması şarttır. G _ Bu işe ait şartname plan ve sa . 

5 -İsteklilerin bu hususa dair evra iresi bilabedel Karahallı belediyesin -
kı keşfiye ve projelerini Kastamonu 
Nafıa dairesinde görebilecekleri gibi 
fazla tafsilat istiyenler de Kastamonu 
nafıa müdürlüğünden bir mektupla i
zahat alabilecekleri ilan olunur. 

(3939/ 2146) 12128 

den istenecektir. 
Ç - Kapalı teklif zarflarının mu -

ayyen gün ve saat 16 da Karahallı be -
tediyesine verilmiş olacaktır. 

(3768-2078) 12057 

Elektrik tesisatı 
Ladik Belediye Riyasetinden : 

}~· · +~ .. ~.zayiler . 

Zayi - Milli Müdafaa vekaleti 
daire müdürlüğünden 1929 senesinde 

aldığım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük • 
mi.i olmadığı ilan olunur. 

İsmail oğlu Muharrem Karaman 
318 2060 

Zayi - Ankara Memurlar koopera· 
tif şirketinden aldığım 1122 numaralı 
hisse senedimi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

2063 İhsan Ertanıl 

Zayi - 10. 10. 928 tarih ve 351 ehli
yet 613 iicil numarasiyle Ankara be • 
lediyesinden aldığım şoför ehliyetimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Ahmet oğlu Süleyman Şahin Ağın 
2064 

Taksim bah(esi gazino inıaat 
eksiltmesi 

lstanbul Daiıni Encümeninden: 

Taksim bahçesi dahilinde yeniden 
yapılacak gazino binası inşaatı 176,613 
lira olarak tanzim kılınan keşfi muci
bince, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. llk teminat miktarı 
(10030) lira 67 kuruştur. 

Yapılacak iş: Türk gözü menba su- Zayi - İstanbul Nafıa fen mekte -
yundaft "'fiitfli-J edfJmıeJC •uretlyle ka- binden J 933 mezuniyet senesinde aldı
sabada yapılacak Elektrik santral bi· ğım Askei tam ehliyetnamemi kaybet• 
nası, direkler. ampqller, dahill ve ha- tim. Yenisini çıkartacağımdan eskisi
rici bütün şebeke hülasa Nafıa yük - nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Eksiltme ve hususi şartnameleri ile 
mukavelename proje ve keşif hüiasa -
ları ve buna müteferri diğer evrak 883 
kuruş mukabilinde fen işleri müdürlü

sek vekaletince musaddak projeye gö 2066 Suat Aksan 
re kasabanın elektrik tesisatı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. 

Muhammen bdeli: (17496) lira (15) 
on beş kuruştur. 

Muvakat teminat: (1319) lira (71) 
yetmiş bir kuruştur. 

Eksiltme müddeti: 15. 5. 939 tari • 

Zayi - 932 - 933 ders senesinde 
Merzifon İrfan ilk okulundan aldığım 
diplomamı kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i • 
lan olunur. 

195 numaralı Adem oğlu Yakup Öz· 
doğan 2067 

ğünden alınabilir. 
, hinden 14. 6. 939 tarihine kadar bir Zayi - 243 Türkay 233 Yener'in 3. 

İsteklilerin buna benzer iş yaptıkla- aydır. 6. 1939 tarihli Türk Maarif cemiyeti 
rına dair almış oldukları vesaikle ek • İhale yapılacağı yer ve tarihi: İha- mektebinden aldıkları tasdikname ile 
siltme tarihinden 8 gün evel İstanbul le 14. 6. 939 tarihine müsadif çarşam · nüfus tezkereleri kaybolduğundan 
belediyesi fen heyetine müracaat ede- ba günü saat (16) da Ladik Belediye yenisi çıkarılacağından eskisinin hük
rek alacakları ~enn~ ehliyet vesika~ı i- dairesinde daimi encümen huzurunda mü olmadığı ilan olunur. 
le 1939 yılınak~t Tıca~et odas~:esıka· yapılacaktır. 2068 Meliha Evran d l - Etimesgut'ta Türkkuşu alanın· 

a :Yapılacak atelye inşaatı kapalı zarf 
uaur ıyle eksiltmeye konmuştur. 

k 2 - Keşif bedeli (314,166) L. (77) 
d uruı ve kanunen yatırılması icabe
( en ınuvakkat teminatı (16,316) L. 

Zonguldak Valiliğinden : sını ve muva at temınat ma uz ve- Teklifler: Teklifler 2490 sayılı ka-
Diyarbakır inhisarlar Başmüdür ya mektupları ile 2490 numaralı ka - nunun tarifatı dairesinde ihale günü Zayi - Bursanın Soğukpınar na -

lüğünden : Zonguldak vilayeti içinde Beycu - nunun çevresinde hazırlıyacakları ka- saat 15 e kadar imza mukabilinde Be- biyesi müdürü iken ölen oğlum Mus-

67) kuruştur. 

8 
3 - Eksiltme 20. 6. 1939 sah günü 

1~~-15,30 da Türkkuşu genel direktör
ugunde yapılacak ve ihale kendileri
~: ll. K. Başkanlığının tasvibi ile teb· 
ıg edilecektir. 

b· 4 - Taliplerin eksiltme saatinden 
~r saat önce, usulü dahilinde kapatıl· 
n ış zarflarını Tk. satınalma amirliği· 

e "erıniş olmaları lazımdır. 

)''·~ - Talipler yüksek mimar veya 
bu Sele mühendis olduklarını veya 

1 Unlardan birini bu işte çalıştıracak· 
eatını ve ayni zamanda şimdiye kadar 
~faz ~150,000) liralık bir inşaa~ı mu
ho fakıyetle yaptıklarını bir vesıka ve 

nscrvisle isbat edeceklerdir. 
5 ş . 1 k .. 't'k - artname ve proıe a ma ıçın 

d'l • Satınalma amirliğine müracaat e-
l melidir. 2050 

Vilayetler 

Nakliyat yaptsrılacak 

d·· Diyarbakır Inhiıarlar Ba,mü-
\lrliiğünden : 

la l:>i~arbakır inhisarlar idaresiyle vi· 
r:~~~e bağlı kazalar ve Mardin, Ur
lar . ıırt ve Bitlis vilayetleri inhisar -
hi ıdarcıeri arasında nakledilecek in· 
tıa~~lara ait maddelerin 939 malt yılı 
tıı ':Yatı açık eksiltmeye konulmuı -r. 

t'tıi~aklcd~lcceke mevad tahminen bir 
bc/~n ~lodur. Muhammen bedeli on 

ın lıradır. İlk P.ey akçesi bin yüz 

Diyarbakır istasyonundan inhisar. ma - Caycuma yolunda ya~ılacak palı zarflarını ihale tarihi olan 22. 6. lediyeye verilmiş bulunacaktır. Posta lihittin Avanoğlunun Ankara erkek 

lar a bar b b İstas "70.000" lira keşif bedelli şose ınşaatı 939 perşembe günü saat 14 de kadar da vaki olacak teehhürden mesuliyet muallim mektebi katibi bulunduğu sı-n ına ve u an ar veya - . . .. . . · ~ 1 · ıa d 
d M d . c· N b" ışı kapalı zarf usulu ıle eksıltmeye Daımı encümene verme erı zım ır. kabul edilmez. rada kaydedildiği 3854 sayılı Memur-yon an ar ın - ızre • usay ın • / ) 

K lt M.d S'l E · konmuştur. (3975 2148 12129 Bu işe ait evrak ve pro1"eler sureti lar Kooperatifi hisse senedini kaybet· ızı epe • ı yat - ı van - rganı 

ve Çermik İnhisarlar idaresi anbarla- Eksiltmesi 15. 6. 939 günü saat 11 Ladik belediyesinden talpe vukuun . tik. Yenisini alacağımızı ilan ederim. 
rına 939 mali yılı zarfında çoğalıp a- de Zonguldak vilayeti daimi encüme- da parasız alınabilir. 12086 Anası ve çocuklarının vasisi Rasi • 
za]mak üzere tahminen bir buçuk mil- ninde yapılacaktır. me Avanoğlu 2069 

İcra ve İflOs yon kilo tuzun nakliyesi açık eksilt - Eksiltme şartnamesi ve buna müte- Ahır inşa ettirilecek 
meye konulmuştur. ferri diğer evrak Zonguldak Nafıa 

Muhammen bedeli: Yirmi beş bin müdürlüğünde ve daimi encümen ka-
liradır. leminde görillebilir. 

Bor icra Memurluğundan : 

İlk pey akçesi: bin sekiz yüz yet . Muvakk~t temi~at 5250 I_ira?ır. E~~ Borda Harputlu Süleyman kızları 
miş beş liradır. sıltmeye gırmek ısteyenlerın ıhale gu Aliye ve Sabihaya masrafsız yetmiş 

Eks'lt 12 6 939 t · g·· ·· nünden sekiz gün eve! Zonguldak vi- altı liraya borçlu Borun Cami atik 
ı me . . pazar esı unu " . .. d .... 

saat 10 da Diyarbakır inhisarlar baş - layetıne muracaat e .:rek ~ıl~yet ~a- mahallesinden Ahmet Feyzi oğlu İb-
""d'' 1 .. - .. d 1 k kamından alınmış muteahhıtlık ehlı - . . · d 1 A .. 1 mu ur ugun e yapı aca tır. "k . 

1 
T" d d b rahımın bu borcundan o ayı cıgo 

(2015) 11989 yet vesı asıy e ıcaret o asın an u .. .... .. . 

inıaat münakasası 
Erzuruırt Valiliğinden : 

1 - Erzurum vilayetinde yeniden 
yapılmakta olan ilk okul binasının 

ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Vahidi kıyasi fiat üzerinden 
muhammen bedeli 15000 liradır. 

3 - İhalesi 13 haziran 939 salı günü 
saat 15 de hükümet konağı içinde da
imi encümen odasında yapılacak. 

4 -Muvakkat teminatı 4875 liradır. 

5 - İstekliler eksiltmeye girebil
mek için ihale gününden sekiz gün e
vci vilayete müracaatla bu işi yapabi -
leceğine dair vesika alması mecburi • 
dir. 

6 - istekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 13 - haziran - 939 salı 
günü saat 14 e kadar eksiltme komis • 
yonuna makbuz mukabilinde teslim e
deceklerdir. Postada vuku bulacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 12000 

yıl içinde alınmış vesika ve muvakat mevkıınde kaın malt1mulhudut bır kı-
teminatlan ile birlikte teklif mektup- ta tarladaki yirmi sehimde üç sehmi 
}arını yukarıdaki günde ihale saatin- mevkii müzayedeye konmuş ve satışa 
den bir saat eveline kadar vilayet dai· çıkarılmıştı. 
mi encümen reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (3873/2114) 12095 

Adliye binası inıaah eksiltmesi 

İkinci artırmada hiç alıcı çıkmadı

ğından 2280 numaralı kanun mucibin

ce satış 27-12-1937 tarihinde beş sene 

müddetle tecil edilmişti. Sözü geçen 
Kastamonu Nafıa Direktörlüğün kanunun birinci maddesinin bir ve iki 

den: 

1 - Kastamonu vilayet merkezinde 
inşasına başlanıp da 938 mali yılı için 
de temel i.nşaatı ikmal edilen adliye 
binasının 26193 lira 26 kuruş keşif be
deli bakiye kargir ve çatı inşaatı evel
ce kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuş ve talip çıkmaması dolayısiyle 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi 
mucibince 22. Mayıs 939 tarihinden 
22 Haziran 939 tarihine kadar mezkur 
inşaatın eksiltmesi bir ay müddetle ve 
pazarlık suretiyle münakasaya ç~karıl 
mıştır. 

;z - İhalesi 22. haziran 939 p_er§em-

numaralı bendine göre sene nihaye -
tinde borcun yüzde yirmisini ve fai
zin tamamını vermiye mecbur olan 
borçlu İbrahimin mahalli ikameti meç 
bul olduğundan naşi ilanen tebliğat 

icrasına karar verilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren on 
gün içinde resülmalin yüzde yirmisi 

olan üç yüz seksen kuruş ile faizin 

tamamı olan beş yüz yetmiş kuruşu 
bor icra dairesine tediye etmediği 

takdirde tecil düşürülerek umumi 
hükümlere göre icra takibinin devam 
edeceği ilan olunur. 2062 

Sultımsuyu Harası 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. 

Zayi - Keskin kazası nüfua idare • 
sinden aldığım nüfus tezkeremle V· 
zunköprü Hudut taburu 4. cü böll. · 
ten aldığım askerlikten terhis tezwıll • • 
remi kaybettim. Yenilerini alacağım • 
dan eskilerinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Keskin Cingeyeli köyünden Halil 
oğlu Gazi Aşılı 327 2073 

2 - Keşif bedeli (37494) lira (39) 
kuruştur. ~ l l lll l l 1111111111111111111111111111111~ --3 - İlk teminatı (2812) lira (12) : -----Hayat -kuruştur. -

4 - İhalesi 20-6-939 salı günü saat 
Pek yakında Yeni Sinemada E 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

Lokanta ve Gazinoların 

nazan dikkatine 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
manıulatımızı görmeden: ÇAT AL, KA
Ş~K ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden' daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satı§ merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anafar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2858 
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Mimarların müf aahhiflerin 

ve MÜHENDiSLERiN 
NAZARI DlKK.A TiNE: 

Donma ve sertleşmeyi çabuk ve 
• her hususta sağlamlığı istilzam 

eden bütün işlerde yalnız Fabri
kadan kurşunlu çuvallarda satılan 

LAFARGE 5 . 
''SİMAN FONDU" 

ÇlMENTOSU'nu 
Kullaninız. 

Yegane Depoziteri: Galatada 
Mahmudiye caddesinde 65 No. da 

TRICON VIEILLOT 
ve MANDEGOUT 

Ticarethanesidir. Tel : 41532 
7216 . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Matbaacılara 

. . 

Ankara Telefon Müdürlüğün

den : 

1 - 6000 adet (Telefon rehberi) ba
sılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 3000 lira. mu 
vakkat teminat 225 liradır. 

3 - Şartnameler müdürlük muame
lat bürosundan parasız alınabilir. 

4 - Eksiltme 9. 6. 939 cuma günü 
saat 15 te telefon müdürlüğünde top· 
lanacak olan komisyonda yapılacak -
tır. 

5 - İsteklilerin 2490 numaralı ka
nunda yazılı vesikalarla komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1978) 

11949 

Toptan kiralık 

Büyük bina 
Bankalar caddesine yakın ve inhi • 

sarlar baş müdürlüğü sırasında 50 o -
dalı ve geniş bodrum katlarını havi 
köşe bina iki ay sonrası için toptan ki
ralıktır. Resmi daireler ve büyük mües 
sesat için büro olma y :ı elverişlidir. 

Şimdiden matlup tadi a da yapılabi -
lir. Tel: 1416 2076 

Hesabı ıayıl olanlar 
Yeni bir metodla en ç:>k bir buçuk 

ayda mükemmelen yetı§ irilir. Ulu11ı'
ta (Hs) rumuzuna mel t pla müracaat 
edilmesi. 2072 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

ULUS ' 6 - 6 - 1939 ---=-----.. 
. ' - - -

' ~ . . . . . ' . \ . . . ,;, .. 

Ankarada on sendi · kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma -
mOl 1450 m2 parke, t ptan veya 
perakende, satılıktı . Yenişehir 
posta kutusu 1029 a n1üracaat. 

1493 
1J2. Litrelik bir şişesi perakende 100 kuruştur 

Sahcılara 0/ 0 10 tenzilôt yapıhr inhisar satlş kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz. 

RA 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

/ 
B~ yıl motörliı kampa getirilecek planör pilotlarından 

vazıyetleri derh 1 çalışmağa müıait olanlar haziranın ilk 
haftasından itib ren talimlere batlatılacağından bu gibi 
arkadaşların Tü kkuşu Genel Direktörlüğüne, taşrada Ha
va Kurumu veya Türkkuşu ıubelerine müracaatları rica o-
lunur. 2049 

SÜ ERBANK 
Ankara Yerli mallar pazar1nda açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü ı im eJYası aşağıdaki liatlarla 

per ende olarak sahlmakladu 
Kayseri Dirilinc e ı Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç do!lu ,, 

,, ,, ,, ,, gömleği ,, 
Tire çorap Çift 

58 kuru§ 
45 ,, 
45 ,, 
11 ,, 

F eshane Mamulatı halis yünden 
kasket 

Beykoz Mamulatı çivili kundura 
,, ,, ,, F otin 

Tanesi 30 ve 35 ,, 
Çifti 190 ,, 

290 ,, 

:' . ......... ........ ..... . ......... . ... . .... 

·or. SITKI Fi RA T ıi 
j birinci G Ö Z hastalıkları 

sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa Hastanesi ııabxk 
göz mütehassrsı ve Gülbane Hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 

Talas Ap. kat: 1 1573 

DAKTİLO KURSU 
59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 

' TJ: 3592 --~ 

Dr. Asaf Koryak 

1 Tel: 3714. 1947 

"'lı , .. . ........ . ... . . ...... . . ............ r 

_:!111111111111111111111111111111111111111.. 

~YAZI MAKİNELERİNİZİ~ - -: Daktilo kursu tamir bürosuna : 
: yaptırınız. Memurlar Koopera - E 
: tifi üstünde Tel: 3714 1972 : 

':iııııııı ııııııııııııııı ı ıııı ı ıııırııııı;:' 

Dünya sergilerinde daima birinci gelen ve bütün 
dinleyicilerinin takdirlerini kazanan 

BLAUPU RADYOLARININ 
Gümrük tarifesinde yapılan tenzilat üzerine yeni fiyatlarını 

sayın müşterilerine arzeder. 

a lambalı 118 lira 
6 " 125 " 
7 " 160 ,, 
8 " 200 " 
9 " 280 " 

11 ,, otomatik 315 ,, 
teşkilatlı 

Yeni mallarımız ve r .............. -.............................. -1 
..... ~~: .. ~.~P2~.:!~.!.:.1.~:~~!:: .... t 
KAZIM RÜŞTÜ 

Adliye sarayı yanında Gencağa apartmanı ikinci kat No: 6 Tl: 2208 

ri, saç, Tenasül hastalıkla

mütehassısı. Belediye sırası 
EHBER Ap. Saat 15 - 19 

YENi Si NEMALAR sus 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6408 

İmtiyaz sahibi 
İskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basonevi ANKARA 

BUGÜN BU GECE 

Zevk - eğlence ve zarafet filmi 

Venedik Treni 
Baı Rolde: 

BUGUETTE DUFLOS ve 

V1CTOR BOUCHER 

Seanslar : 

14,45 - 16,45 - 18,45 • Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 - Korkunç gece 

2 - Son siper 
Macera - heyecan ve sergüzeşt 

filmleri 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

Halk Matinesi 12,15 de 

ÖLDÜREN GÖZLER 

1 

1 

BU GECE 

Müzik - Dans - Eğlence filmi 

Nevyork 
DamJarında 

.. ....................................... ........... 
Gündüz 12 - 14 • 16 • ve 18 de 

Siyah gözler 
Harry Baur 


